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چكيده
پیشبیني در هیدرولوژی به معني تخمین شرایط هیدرولوژیکي و هواشناسي در یک بازه زماني خاص ميباشد .در
همین راستا ،فهم رابطه بین بارش و رواناب یکي از ضروریترین مسائل برای مدیریت منابع آب ميباشد .پژوهش حاضر
با هدف مقایسه بین مدلهای مختلف شبکه عصبي مصنوعي ( MLPو )RBFو سریهای زماني آرما ( )ARMAدر
برآورد دبي ماهانه در حوزه آبخیز طالقان برای یک دوره 90ساله بین سالهای  2952تا  2942پيریزی شد .در روش
شبکه عصبي مصنوعي از توابع محرك سیگموئیدی و پارامترهای تعداد تکرار ،ضریب یادگیری ،تعداد نرون مخفي و
خطای هدف که با استفاده از آزمون و خطا بهدست آمده ،استفاده شد .همچنین ،در روش آرما از بین مدلهای مختلف
روشي که دارای کمترین میزان خطا و معیار سنجش آکائیک ( )AICبود بهعنوان مدل بهینه انتخاب شد .نتایج
مدلسازی سریهای زماني با استفاده از مدلهای آنالیز روند ،هالت وینترز و باکس-جنکینز (آرما) حاکي از دقت بیشتر
مدلهای آرما ( 2و  )R=0/44( )2و هالت وینترز ( )R=0/42بوده است .در مقایسه بین مدلهای شبکه عصبي
مصنوعي ،مدل  MLPبا میانگین ضریب همبستگي  0/49نسبت به مدل  RBFبا میانگین ضریب همبستگي  0/42دقت
بیشتری در پیشبیني دبي نشان داده است .در مجموع دقتسنجي مدلها براساس آمارههای ریشه میانگین مربعات
خطا و ضریب همبستگي حاکي از دقت بیشتر شبکه عصبي مصنوعي ( )ANNنسبت به مدلهای سری زماني
( )ARMAميباشد .همچنین ،ارزیابي دقت در مدلهای مختلف حاکي از دقت بیشتر مدل یک ( R=0/42و 2/75
= )RMSEبا ورودیهای دبي یک ماه تا چهار ماه قبل بوده است .بهترین معماری در روش شبکه عصبي مصنوعي نوع
 ،MLPمدل شماره  2با آرایش  7-20-2بهترتیب با چهار نرون در الیه ورودی 20 ،نرون در الیه مخفي و یک نرون در
الیه خروجي شناخته شد.
واژههاي كليدي :حوزه آبخیز طالقان ،دقت ،ضریب همبستگي ،مدیریت منابع آب ،میانگین متحرك
مقدمه
پیشبیني در هیدرولوژی بهمعني تخمین شرایط
هیدرولوژیکي و هواشناسي در یک بازه زماني خاص
ميباشد .پیشبیني جریان رودخانه در منابع آب از
اهمیت زیادی برخوردار است و ميتواند در بهینهسازی
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مدیریت آبخیز و مدیریت منایع آب ،بسیار مؤثر باشد
( Nouraeiو همکاران .)2003 ،روشهای پیشبیني
مختلف سعي در ارتباط بین متغیرهای مستقل و
وابسته داشتهاند ( Karamouzو ،Araghinejad
 .)2005در همین راستا رابطه بین متغیرهای چرخه
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هیدرولوژیک و رواناب مسئله مهمي در هیدرولوژی
سطحي ميباشد و معموال چالش اصلي برای
هیدرولوژیستهاست ( Antarو همکاران.)2002 ،
از جمله مدلهای پیشبیني رواناب مدلهای
جعبه سیاه ميباشند که صرفا مبتني بر اطالعات
ورودی و خروجي بازیابي شده از حوزه آبخیز ميباشد
2
که از آنجمله مدل شبکه عصبي مصنوعي (Dawson
و  )2002 ،Wilbyو سریهای زماني Abrahart( 2و
 )2000 ،Seeميباشد.
شبکه عصبي مصنوعي ( )ANNدر واقع مدل ساده
شدهای از مغز انسان ميباشد که قادر به نشان دادن
ترکیبات غیرخطي برای ارتباط بین ورودیها و
خروجيهای هر سیستمي است .این شبکه طي مراحل
یادگیری آموزش دیده و برای پیشبیني در آینده مورد
استفاده قرار ميگیرد ( Nouraeiو همکاران.)2003 ،
گسترش وسیع استفاده از شبکههای عصبي مصنوعي
بهعنوان مدل تجربي و کارآمد در علوم مختلف از
جمله هیدرولوژی نشاندهنده ارزش باالی مطالعه این
مدلهاست ( Asghari Moghaddamو همکاران،
.)2003
ساختار عادی شبکه عصبي مصنوعي از سه الیه
متفاوت تشکیل شده است (شکل  )2که شامل الیه
ورودی ،الیههای میاني (مخفي) ،و الیه خروجي است
( Jahangeerو همکاران .)2004 ،در داخل هر الیه
تعدادی نرون قرار دارد که با اتصاالت وزندار بههم
مربوط ميشوند که تعداد این نرونها بستگي به تعداد
متغیرهای ورودی و خروجي مدل دارد ولي انتخاب
تعداد نرونهای الیه میاني بهصورت سعي و خطا
تعیین ميشود ( Rahimi Khoobو همکاران.)2004 ،
آخرین الیه یا الیه خروجي شامل مقادیر پیشبیني -
شده بهوسیله شبکه ميباشد و خروجي مدل را معرفي
ميکند .الیههای میاني که از گرههای پردازشگر
تشکیل شده ،محل پردازش دادهها است ( Asghari
 Moghaddamو همکاران.)2003 ،
از اواخر دهه  2330تاکنون شبکههای عصبي
مصنوعي بهطور گسترده در مسائل هیدرولوژی و
هیدروژئولوژی مثل مدلسازی بارش-رواناب و

پیشبیني جریان رودخانهها استفاده ميشوند .یکي از
رایجترین روشهای مورد استفاده برای پیشبیني
توسط هیدرولوژیستها روش پرسپترون چندالیه
 MLP9ميباشد .در شبکههای عصبي چندالیه ،هر
نرون حاصلضرب خروجي نرونهای الیه پیشین در
وزن میاني آن نرون و نرونهای الیه پیشین را بهعنوان
ورودی خام دریافت کرده ،مجموع آنها را بهعنوان
ورودی مؤثر برای قرارگیری در تابع فعالسازی
محاسبه ميکنند ( Farjamniaو همکاران .)2004 ،این
روش (پرسپترون چندالیه) که در سال  2324توسط
روملهارت و مککلیالند پیشنهاد شد به معنای این
ميباشد که خطاها بهسمت عقب در شبکه تغذیه
ميشوند تا وزنها را اصالح کنند و پس از آن مجددا
ورودی مسیر پیشسوی خود تا خروجي را تکرار کنند
( Asghari Moghaddamو همکاران.)2003 ،
روش دیگری که اخیرا برای پیشبیني در
هیدرولوژی بهکار برده ميشود ،سری زماني است.
منظور از یک سری زماني مجموعهای از دادههای
آماری است که در فواصل زماني مساوی و منظمي
جمعآوری شده باشند و روشهای آماری که این گونه
دادههای آماری را مورد استفاده قرار ميدهد ،تحلیل
سریهای زماني نامیده ميشود .مهمترین نوع سری
7
زماني مدل ترکیبي اتورگرسیو و میانگین متحرك
ميباشد .این روش ابتدا توسط  Boxو Jenkins
( )2342ارائه شده است.
اگر یک سری زماني دارای میانگین ثابت نبوده اما
تغییرات یا تفاضل تغییرات این پارامتر ایستا باشد،
ميتوان با استفاده از عملگر تفاضل آن سری زماني را
ایستا نمود .استفاده از dامین تفاضل سری و
مدلسازی آن با مدل خود همبسته میانگین متحرك
منجر به پیدایش سری جدیدی از مدلهای آماری
موسوم به آرما ميشود ( Karamouzو ،Araghinejad
 .)2005مدل آرما بهطور موفقیتآمیزی برای
شبیهسازی سریهای زماني هیدرولوژیکي برای
زمانهای طوالني بهکار ميرود ( Zhouو همکاران،
 .)2004مدل اتورگرسیو و خود همبستگي میانگین
متحرك ( )ARMAنوعي فرآیند تولید داده در
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Artificial Neural Network
Time Series
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Multilayer Perceptron
Autoregressive Integrated Moving Average
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سریهای زماني ميباشد .در این نظریه فرآیند تولید
داده به رابطه آماری بین متغیرهای گذشته و حال
ميپردازد ( Zhouو همکاران.)2004 ،
پژوهشهای متفاوتي در ایران و جهان در رابطه با
این موضوع انجام شده است ،بهطوریکه Méndez
 Castellanoو همکاران ( )2007با مدلسازی ماهانه و
روزانه رواناب در رودخانه  Xallasدر کشور آمریکا با
استفاده از روشهای شبکه عصبي مصنوعي و مدل
باکس-جنکینز 2به این نتیجه رسیدند که شبکه عصبي
مصنوعي نسبت به مدل باکس-جنکینز برای
مدلسازی روابط بارش و رواناب قابلیت بیشتری دارد.
 Zhouو همکاران ( )2004با مقایسه مدلهای
2
 ANN ،ARMAو شبکه عصبي مصنوعي موجکي
 Waveletبه دقت بیشتر روش  Waveletدر پیشبیني
دبي پي بردند )2003( Kisi .با مقایسه شبکه عصبي
مصنوعي با مدل ترکیبي شبکه عصبي مصنوعي
موجکي نشان داد که مدلهای ترکیبي باعث افزایش
دقت پیشبیني از طریق کاهش خطای ریشه میانگین
مربعات خطا بهمیزان  25درصد و افزایش ضریب
تبیین بهمیزان  70درصد ميشود.
 Abrichamchiو همکاران ( )2005مدلهای
استوکاستیک 2منطقهای جریان ساالنه در حوزههای
آبخیز کرخه دز و کارون را بر پایه مدل اتورگرسیو و
کاربرد تحلیل رگرسیون چند متغیره ارائه کردهاند .در
حوزههای آبخیز یاد شده مدل استوکاستیک مناسب
جریان ساالنه ،مدل اتورگرسیو مرتبه اول تشخیص
داده شده است Ghanbarpour .و همکاران ( )2004با
ارزیابي مدلهای سری زماني و برازش آنها بر
دادههای دبي ماهانه در حوزه آبخیز کرخه به این
نتیجه رسیدند که بهترتیب مدلهای آریما و آرما از
دقت بیشتری در پیشبیني دبي ماهانه نسبت به
مدلهای توماس -فیرینگ برخوردار است.
از پژوهشهای متعدد نتیجه گرفته ميشود که
روش شبکه عصبي مصنوعي روش مناسبي برای
پیشبیني دبي است .براین اساس پژوهش حاضر با در
نظر گرفتن این پیشفرض ،در پي ارزیابي روشهای
پیشبیني دبي با استفاده از روشهای شبکه عصبي

مصنوعي و روش خود همبسته و میانگین متحرك در
ایستگاه جوستان حوزه آبخیز طالقان ميباشد.

Box-Jenkins Model
Stochastic Models

1
2

مواد و روشها
حوزه آبخیز طالقان یکي از شاخههای حوضه سفید
رود است که در دامنه جنوبي رشتهکوههای البرز در
شمال شرق تهران واقع شده است .این حوزه آبخیز در
 30کیلومتری تهران و با مختصات جغرافیایي بهطول
 50˚ 93′ 93″الي  52˚22′ 22″شرقي و عرض
 92˚20′ 24″الي  92˚20′ 75″شمالي قرار دارد.
مساحت این حوزه آبخیز  37024/42کیلومتر مربع و
محیط آن  224/9کیلومتر است که مساحت و محیط
زیرحوزه جوستان بهترتیب  2574هکتار و 4/74
کیلومتر ميباشد .متوسط ارتفاع حوضه مورد مطالعه
 2422متر و شیب متوسط آن  22درجه است .براساس
طبقهبندی اقلیمي دومارتن ،حوزه آبخیز طالقان دارای
اقلیمهای مدیترانهای ،نیمهمرطوب ،مرطوب و خیلي
مرطوب ميباشد .شکل  2شهرستان طالقان و حوزه
آبخیز طالقان را در ایران و در استان تهران نشان
ميدهد .کاربری غالب در این منطقه ،مراتع است که
بهطور متوسط  40درصد سطح اراضي را در برگرفته و
از جمله گیاهان مرتعي غالب در آن ،انواع گونههای
گون ميباشد ( Integrated Studies of Taleghan
.)2339 ،river basin
روش پژوهش :برای انجام این پژوهش آمار دبي
ماهانه ایستگاه جوستان در حوزه آبخیز طالقان از سال
 2952تا  2942از سازمان تحقیقات منابع آب تهیه
شد.

شكل  -1نمایي از شهرستان طالقان ،ایستگاههای هیدرومتری و
محل سد طالقان در حوزه آبخیز طالقان

برای مدلسازی دبي با استفاده از روش شبکه
عصبي مصنوعي از نرمافزار  2003 MATLABاستفاده
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شد .چگونگي انجام مدلسازی با روش شبکه عصبي
مصنوعي بهطور خالصه در شکل  9ارائه شده است.
براین اساس دادههای موجود طوری به دو دسته
تقسیم شدند که از مجموع دادههای مورد استفاده
برای آموزش و یادگیری همه فصول و ماههای خشک
و مرطوب را شامل شد .بهطوریکه  40درصد دادهها
( 230ماه) برای آموزش 2و  20درصد ( 250ماه) برای
آزمایش 2جدا شد ،سپس برای وارد کردن دادهها به
نرمافزار  ،MATLABبهمنظور استانداردسازی و
یکسانسازی واحدها از رابطه ( )2استفاده شد
( Rajurkarو همکاران.)2007 ،

 X  X min 
X s  0.8   i
(  0.1 )2
 X max  X min 
که در آن X s ،متغیر استاندارد شده X i ،دادههای
اصلي X max ،متغیر حداکثر و  X minمتغیر حداقل در
بین کل دادهها ميباشد .الگوی مورد استفاده در شبکه
عصبي پرسپترون چندالیه ( )MLPالگوی لونبرگ-
مارکوارت )LM( 9ميباشد که بهمنظور شناسایي
بهترین روش با بازدهي باال برای آموزش شبکه
استفاده شده است ( Asghari Moghaddamو
همکاران.)2003 ،
در پژوهش کنوني مراحل آموزش بهکمک این
الگوریتم شامل اختصاص ماتریس وزن تصادفي به هر
یک از اتصاالت ،انتخاب بردار ورودی و خروجي،
محاسبه خروجي نرونها در الیه خروجي،
بههنگامسازی وزنها بهروش انتشار خطای شبکه به
الیههای قبل ،ارزیابي عملکرد شبکه و سرانجام
برگشت به قسمت پایان آموزش بوده است .پس از
تکمیل آموزش ،شبکه برای سری اطالعات معلوم
امتحان شد .در این شبکه ،تابع انتقال سیگموئیدی
برای الیه اول و تابع انتقال خطي برای الیه دوم
بهعنوان بهترین معماری شبکه استفاده شد (شکل .)2
برای تعیین تعداد نرونهای مطلوب در الیه
مخفي ،شبکه با قراردادن مقادیر مختلف در الیه
مخفي مورد آموزش قرار گرفت که این اقدام تا
دستیابي به مقدار حداقل خطا و مقدار بهینه ضریب

44 /

تبیین ادامه یافت .همچنین ،بعد از انتخاب ساختار
شبکه بهمنظور تعیین مقادیر تعداد تکرار ،خطای هدف
و ضریب یادگیری برای هر مدل نیز با استفاده از سعي
و خطا حاصل شد .تکنیک دوم بهکار رفته در این
7
پژوهش برای استفاده شبکه عصبي مصنوعي RBF
ميباشد .آموزش این شبکه داللت بر یافتن مجموعهای
از گرهها و وزنهای اولیه دارد .بنابراین ،فرآیند
یادگیری بهمنظور پیدا کردن بهترین خط در دادههای
آموزشي ميباشد (شکل  .)9در شبکه  RBFمقادیر
خطای هدف ،تعداد نرون و ضریب  SPREADنیز با
استفاده از سعي و خطا حاصل شد .در نهایت خروجي
مدلهای منتخب با مقادیر مشاهداتي مقایسه و
مدلهای بهینه انتخاب شدند (شکل .)7

شكل  -2ساختار پرسپترون چندالیه با تابع ،Hagan( f
)2337

مدلسازي سري زماني :پیشبیني دبي با استفاده از
روش آرما در نرمافزار  Minitab14صورت گرفت .در
مدلهای باکس-جنکینز که بهنام  ARMAمعروف
هستند ،مراحل زیر انجام گرفت؛ با آمادهسازی دادهها
برای مدلسازی پس از اطمینان از عدم وجود روند و
عدم وجود داده پرت با روش آرما ،دادهها با کمک
تبدیلگر باکس-کاکس 5نرمال و با استفاده از
تفاضلگیری دادهها ایستا شدند .سپس ضرایب و
نمودارهای خود همبستگي و خود همبستگي جزئي
بررسي شد.
مراحل مدلسازی با این روش در پژوهش حاضر
شامل شناسایي ،تعیین مرتبه ،تعیین پارامترها،
اعتبارسنجي و مدلسازی بود .در یک مدل آرما هر دو
فرآیند اتورگرسیو و میانگین متحرك مورد استفاده

1

Training
Testing
3
Levenberg-Marquardt Back propagation
2

4

Radial basis function
5
Box-Cox
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قرار گرفت .مدل ) ARMA (p,qکليترین مدل سری
زماني است که با توجه به ماهیت دادهها و مدل
شناسایي شده برای سری ،مقادیر عددی  pو q
محاسبه و ارائه ميشود .در این بخش ابتدا دادهها با

تفاضلگیری یا استفاده از مدلهای فصلي ایستا شده و
با استفاده از شکلهای تابع خود همبستگي ( )ACFو
تابع خود همبستگي جزئي ( )PACFفرآیند ARMA
شناسایي شد ( Rahmaniو .)2007 ،Sadeghi

شكل  -3مراحل مدلسازی با شبکه عصبي مصنوعي

تصادفي و غیرقطعي مسائل مهندسي آب و مدیریت
منابع آب ،بهعنوان یکي از روشهای توصیه شده در
پیشبینيهای پدیدههای تصادفي نظیر سیالبها
ميباشد .بعد از اینکه مدلهای مختلف بر سری زماني
آرما عبور داده شد از معیار آکائیک ( 9)AICبرای
تعیین بهترین مدل موجود استفاده شد .چگونگي
محاسبه معیار آکائیک در رابطه ( )2مشخص است.

شكل  -4ساختار مدل  RBFبا تابع ،Hagan( radbas
)2337

برای تعیین و شناسایي نوع و مرتبه مدل باید ابتدا
بر روی نمودارهای  2ACFو  2PACFقضاوت نمود.
بهطور معمول مدلهای  ، ARMAخود همبسته ()AR
و میانگین متحرك ( )MAقابل انتخاب ميباشند .دلیل
استفاده گسترده از این مدلها را ميتوان مربوط به
توانایي آنها در ایجاد همبستگي بین مقادیر زمان حال
با زمانهای پیشین و همچنین ،سادگي ساختار این
مدلها دانست ( Salasو  .)2342 ،Smithاستفاده از
مدلهای تصادفي و سریهای زماني با توجه به ماهیت
Autocorrelation Function
Partial Autocorrelation Function

) AIC ( p , q )  N ln(  2 )  2( p  q
()2
که در آن N ،تعداد اطالعات سری زماني و  
واریانس خطاهای باقيمانده است که براین اساس
مدلي که آکائیک کمتری داشته باشد ،مدل بهتری
ميباشد .همچنین ،با ترسیم مقادیر مشاهدهای و
برآوردی در یک نمودار و بهصورت پراکنش نقاط
عملکرد مدلها مورد ارزیابي قرار گرفت.
نتايج و بحث
نتایج حاصل از روش شبکه عصبي مصنوعي با
الگوریتم پس انتشار خطا و تابع  LMو روش  RBFدر
ایستگاه جوستان در جدول  2ارائه شده است .در این

1
2

Akaike

3

مقایسه کارایي پیشبیني دبي ماهانه با استفاده از روشهای شبکه عصبي مصنوعي و سریهای زماني

جدول مقادیر  Rو  RMSEبرای چهار مدل ارائه شده
است .شکل  5نیز مقایسه بین مقادیر مشاهداتي با
مقادیر محاسباتي و پالتهای پراکنش نقاط در روش
شبکه عصبي مصنوعي را در ایستگاه جوستان و در
مدلهای مختلف نشان ميدهد.
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حساسیت ورودیهای مدل در شبکه عصبي مصنوعي
در شکل  2ارائه شده است

جدول  -1مقادیر  Rو  RMSEبرای شبکه  RBFو MLP
نام
مدل

2

2

9

7

متغیر ورودی
(دبي متوسط
ماهیانه)
دبي یک تا
چهار مرتبه
تأخیر
دبي یک تا
سه مرتبه
تأخیر
دبي یک تا
دو مرتبه
تأخیر
دبي تا یک
مرتبه تأخیر

RBF
R

RMSE

MLP
R

RMSE

0/42

2/75

0/45

4/70

0/49

4/04

0/47

4/55

0/40

4/53

0/49

4/42

0/44

4/33

0/40

4/04

نتایج جدول  2نشان ميدهد که مدل  2با دبي
یک ماه تا دبي چهار ماه قبل (به عنوان داده ورودی)
برای شبکه  RBFو  MLPبهترین کارآیي را ارئه داده
است .ساختار شبکه  MLPدر مدل  2شامل چهار
نرون در الیه ورودی 20 ،نرون در الیه میاني و یک
نرون در الیه خروجي (دبي مشاهداتي) ميباشد؛
پارامترهای شبکه  MLPکه با سعي و خطا بهدست
آمد شامل تعداد تکرار ،ضریب یادگیری ،تعداد نرون
مخفي و خطای هدف است که میزان مقادیر بهدست
آمده در مدل  2بهترتیب 20 ،0/22 ،500 ،و 0/005
ميباشد .ساختار شبکه  RBFدر مدل  2شامل چهار
نرون در الیه ورودی و یک نرون در الیه خروجي (دبي
مشاهداتي) ميباشد .در شبکه نوع  RBFمهمترین
پارامترها شاخص  SPREADو خطای هدف ميباشد
که مقدار آنها با سعي و خطا بهدست آمد .با تغییر
این پارامترها تغییر قابل توجهي در نتایج مقادیر
تخمیني صورت ميگیرد بهطوریکه شاخص
 SPREADمعادل یک و میزان خطای هدف معادل
صفر بهترین کارایي را ارائه داده است .آزمون آنالیز

شكل  -5مقایسه بین مقادیر مشاهداتي و محاسباتي

مدل  2با دبي یک ماه قبل تا دبي سه ماه قبل،
مدل  9با دبي یک ماه قبل تا دبي دو ماه قبل و مدل
 2با دبي یک ماه قبل ،بهترتیب در اولویتهای بعدی
قرار دارند .بهطوریکه نتایج جدول  2حاکي از افزایش
دقت و کاهش خطای مدلها با افزایش تعداد
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تاخیرهای دبي ميباشد ،که این نتایج با نتایج پژوهش
 Antarو همکاران ( )2002و  )2003( Kisiمبني بر
اینکه اگر شبکه با دادههای ورودی مناسبي آموزش
داده شود قابلیت پیشبیني بهتری در رابطه بین بارش
و رواناب نسبت به مدلهای دیگر دارد ،مطابقت دارد.

کاکس بهترین روش نرمالسازی دادهها مشخص شد.
نمودار آزمون نرمالیته و آزمون باکس-کاکس برای
سریهای زماني دبي ماهانه ایستگاه جوستان در شکل
 4ارائه شده است.

شكل  -7آزمون نرمالیته و آزمون باکس -کاکس برای سریهای
زماني دبي ماهانه ایستگاه جوستان

شكل  -6آزمون آنالیز حساسیت ورودیهای مدل در شبکه
عصبي مصنوعي

نتایج نشان داد که بهطور کلي در مقایسه بین
مدلها ،مدل  MLPبا میانگین ضریب همبستگي 0/49
نسبت به مدل  RBFبا میانگین ضریب همبستگي
 0/42دقت بیشتری در پیشبیني دبي نشان داده است
که در این زمینه محققان دیگری نیز نتایج مشابهي را
بهدست آوردهاند ( Borhani Darianeو ،Fatehi Marj
2004؛  Alpو  .)2003 ،Keremهمانطورکه مالحظه
ميشود در برازش ترسیمي (شکل  )5نیز بیشترین
مطابقت در مدل  2بین دادههای دبي مشاهداتي و
محاسباتي مشاهده ميشود .با این وصف مدل 2
بهعنوان بهترین مدل برای این منطقه پیشنهاد
ميشود .آزمون آنالیز حساسیت ورودیهای مدل در
شبکه عصبي مصنوعي (شکل  )2نیز نشاندهنده
کاهش حساسیت مدل نسبت به متغیرهای ورودی با
افزایش میزان تاخیرها است.
نتايج مدلسازي سري زماني :در این پژوهش سری
زماني 90ساله مربوط به دبي متوسط ماهانه زیرحوضه
جوستان بررسي شده است .برای مدلسازی سری
زماني ابتدا دادهها را بهصورت سری زماني مرتب کرده
و سپس با استفاده از آزمونهای نرمالیته ،نرمال بودن
دادهها بررسي شد .با توجه به نرمال نبودن دادههای
دبي ایستگاه جوستان با استفاده از آزمون باکس-

مرحله بعد تعیین مؤلفههای روند و حذف آن از
سری زماني و برازش مدل ایستا بر سری زماني
ميباشد .توابع خود همبستگي ) (ACFو خود
همبستگي جزئي ) (PACFبرای دادهها به ازای  20و
 ...و  K=2ترسیم شد .پس از مقایسه با مقادیر توابع،
مدلهای خودهمبستگي ) ،(ARمیانگین متحر)(MA
و ترکیبي از مدل خودهمبستگي و میانگین متحرك
( ،)ARMAمرتبه مدل شناسایي و مدل انتخاب شد.
شکل  4تابع خود همبستگي و خود همبستگي جزئي
را برای دادههای فصلي و غیرفصلي نشان ميدهد .یکي
از نیازهای اصلي مدل آماری باکس-جنکینز شناسایي
مولفههای سری زماني برای تعیین ضرایب مورد نیاز
مدل ميباشد .ضرایب  pو  qاز روی نمودارهای خود
همبستگي و خود همبستگي جزئي حاصل ميشود .با
ترسیم مقادیر ضریب همبستگي در مقابل تاخیر زماني،
نمودار خود همبستگي ایجاد ميشود که برای تفسیر
مجموعه ضرایب همبستگي دادهها مورد استفاده قرار
ميگیرد .در مدل آرما نمودارهای خود همبستگي و
خود همبستگي جزئي بهصورت سینوسي و نمایي
نوسان ميکنند ( Farjamniaو همکاران.)2004 ،
برای صحت فرآیند تفاضلگیری در حذف الگوی
روند از دادهها ،نمودارهای خود همبستگي و خود
همبستگي جزئي بر دادههای تفاضلگیری شده
محاسبه و براساس آنها نمودار خود همبستگي ترسیم
شد که ميتوان از طریق آنها ضرایب مناسبي برای p
و  qاستخراج کرد (شکل .)4

مقایسه کارایي پیشبیني دبي ماهانه با استفاده از روشهای شبکه عصبي مصنوعي و سریهای زماني

همانگونه که از نمودار خود همبستگي مشخص
است مقدار  ACFبازه اطمینان را قطع کرده و نزول
کرده است که بهدلیل وجود روند است .ولي نمودار
خود همبستگي پس از تفاضلگیری ،عامل روند را از
خود نشان نداده است و نمودار فقط میل به تناوب
دارد و مقدار همبستگي در برخي تأخیرها خط
اطمینان را قطع کرده است که مبین نوسانات فصلي
ميباشد .برای حذف این عامل از سری ،از روش
تفاضلگیری فصلي استفاده شد .در نهایت بررسي
توابع خود همبستگي و خود همبستگي جزئي نشان
ميدهد که دادههای موجود در هر دو ایستگاه
مطالعاتي از مدلهای آرما تبعیت ميکنند.
برای مدلسازی دو سوم دادهها برای مدلسازی و
یک سوم دادهها به منظور ارزیابي صحت پیشبیني
تفکیک شدند .در نهایت روشهای آنالیز روند ،هالت-
وینترز و باکس-جنکینز بر دادهها برازش داده شد.
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دادهها در روش باکس-جنکینز با توجه به توابع ACF

و  PACFاز مدلهای آرما تبعیت کردند بهطوریکه در
این روش چهار ساختار آرما (2و2( ،)0و2( ،)2و2( ،)2
و  )2مدلسازی شد .نتایج مدلسازی سری زماني نیز
در شکلهای  3و  20و جدول  2ارائه شده است.
همانگونه که در شکلهای  3و  20مالحظه
ميشود روند پیشبیني مدلهای سری زماني بهکار
رفته در پژوهش حاضر نشان داد که روشهای باکس-
جنکینز و هالت وینترز دادههای دبي آینده را بهصورت
کاهشي پیشبیني نموده است در حاليکه روش آنالیز
روند دبي را بهصورت صعودی پیشبیني نموده است.
در بین مدلهای مختلف باکس-جنکینز بهترین
پیشبیني را مدل آرما نوع چهار از مقادیر دبي ارائه
کرده است .مدل آرما نوع چهار با کمترین میزان خطا
برترین مدل را در بین مدلهای مختلف ارائه نموده
است.

شكل  -8نمودارهای توابع خودهمبستگي و خودهمبستگي جزئي برای دادههای اصلي و تفاضلگیری شده

جلد  ،5شماره 2932 ،2

 /42نشریه علمي -پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز

شكل  -9نتایج روشهای آنالیز روند ،هالت وینترز در ایستگاه جوستان

شكل  -11مدل آرما بر سری زماني ماهانه دبي ایستگاه جوستان

آزمون و معیار آکائیک ) (AICیکي از روشهای
مقایسه مدلهای مختلف ميباشد .این روش بر این مبنا
استوار است که از بین مدلهای مناسب ،مدلي که
دارای کمترین مقدار ضریب آکائیک باشد ،بهعنوان
بهترین مدل انتخاب ميشود .مقادیر آکائیک بهدست
آمده از مدلهای مختلف در جدول  2ارئه شده است.

بهطوریکه مشاهده ميشود در بین مدلهای مختلف
مدل  7با مقدار  pو  qبهترتیب معادل  2و  2کمترین
آکائیک را دارا ميباشند .مقایسه مقادیر ضریب تبیین
و ریشه مجذور مربعات خطا و معیار آکائیک در بین
روشهای مختلف سری زماني حاکي از دقت بیشتر
مدل  7با ساختار ( 2و  )2را نشان ميدهد.
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روی هم رفته به عقیده محققان مختلف شبکه
عصبي مصنوعي به دالیل عمده از جمله برخورداری از
 رابطه خوب بین ورودی و،توانایي تشخیص الگو
 حساسیت کمتر نسبت به وجود خطا در،خروجي
 فرآیند پردازش کامالً موازی،اطالعات ورودی
 نیاز به،)2333 ،Ashrafzadeh  و2002 ،Soltani(
تعداد دادههای ورودی کمتر و روند صحتسنجي و
 وBorhani Dariane( واسنجي سریعتر و آسانتر
) و توانایي در کشف و پیشبیني2004 ،Fatehi Marj
،Lall  وSouza Filho( ،ارتباط پارامترهای حوزه آبخیز
) نسبت به2009 ، و همکارانSveinsson Oli  و2009
دیگر روشهای مدلسازی نتیجه قابل قبولتری ارائه
.ميدهد
با این وجود پیشنهاد ميشود که از روشهای
 مدلهای،دیگر هوش مصنوعي از جمله نرون فازی
 شبکه، شبکههای مختلف عصبي مصنوعي،هیبرید
 برنامهریزی ژنتیک و رگرسیون،عصبي موجکي
چندمتغیره برای ارزیابي دقت آنها در پیشبیني دبي
.در حوزه آبخیز طالقان استفاده شود

 ضرایب خطاسنجي مدلهای مختلف سری زماني در-2 جدول
معیار آکائیکه

ایستگاه جوستان
RMSE
R

-202/42

92/40

0/24

-245/49

22/04

0/52

-220/49

22/53

0/74

-229/25

3/02

0/47

-

99/92
29/22

0/22
0/42

 مدل-آرما
)2و2( 2
 مدل-آرما
)2و0( 2
 مدل-آرما
)2و0( 9
 مدل-آرما
)2و2( 7
آنالیز روند
هالت وینترز
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Abstract
Prediction in hydrology is as estimation of hydrological and meteorological conditions in a
specific interval time. In this regard, understanding the relationship between precipitation and
runoff is necessary for water resources optimal management. The purpose of this study was
to compare different models of artificial neural networks (two type of ANNs: RBF and MLP)
and time series models (ARMA) to discharge estimation in a part of the Taleghan watershed,
using monthly flow discharge data for a period of 30 years between 1977 and 2007. Among
the different ARMA models, a model with a lowest error and akaike (AIC) criterion was
selected as an optimal model. Using trial and error method, ANNs were designed by
specifying the number of hidden layers and neurons in each layer, sigmoidal transfer
function, training function, weight/bias learning function and performance function. Using
trend analysis, Halt-Winters and Box-Jenkins (ARMA) methods, time series analysis showed
that ARMA (2, 2) (R= 0.77) and Halt-Winters (R=0.72) presented more accurate results. In
general, it could be concluded that ANNs models produced more accurate predictions of flow
discharge than time series approaches. Also, the results revealed that the MLP model
(average R=0.83) produced more accurate predictions of flow discharge than RBF model
(average R=0.81). Assessment of accuracy of all models based on RMSE and R showed that
the model 1 (with RMSE= 6.45 and R= 0.86) obtained with a network architecture of 4-20-1
configuration. Model 1 used the input vector consisting of antecedent monthly discharge with
one to four time lag.
Key words: Accuracy, Moving average, Regression coefficient, Taleghan watershed, Water
resources management

*

Corresponding author: mmirzaei@mail.yu.ac.ir

