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کاربرد شبکه عصبي موجک در تخمين رسوبات معلق رودخانهها ،مطالعه موردي:
رودخانه کشکان-لرستان
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حسن ترابيپوده* ،1احمد گودرزي 2و رضا دهقاني

 1دانشیار ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان و  2و  3دانشجوی دکتری ،دانشکده کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان
تاریخ دریافت1330/16/60 :

تاریخ پذیرش1331/60/12 :

چکيده
شبیهسازی و ارزیابي آورد رسوب رودخانه از جمله مسائل مهم در مدیریت منابع آب ميباشد .اندازهگیری مقدار رسوب
به روشهای متداول عموماً مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی بوده ،گاهي از دقت کافي نیز برخوردار نیست .در این
پژوهش برای تخمین رسوبات رودخانه کشکان واقع در استان لرستان ،از شبکه عصبي موجک استفاده شد و نتایج آن
با روشهای مرسوم هوشمند همچون شبکه عصبي مصنوعي مقایسه شد .پارامتر دبي ،دما ،میزان مواد جامد محلول در
آب و بارش بهعنوان ورودی و دبي رسوب بهعنوان خروجي مدل در مقیاس زماني ماهانه طي دوره آماری (-1333
 )1300انتخاب شد .معیارهای ضریب همبستگي ،ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب نش ساتکلیف برای ارزیابي و نیز
مقایسه عملکرد مدلها مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصله نشان داد ،ساختار ترکیبي توانسته با استفاده از دو روش
هوشمند مورد بررسي ،در تخمین میزان رسوب نتایج قابل قبولي ارائه کند .لیکن از لحاظ دقت ،مدل شبکه عصبي
موجک با بیشترین ضریب همبستگي ( ،)6/156کمترین ریشه میانگین مربعات خطا ( )6/651 t day-1و نیز معیار نش
ساتکلیف ( )6/151در مرحله صحتسنجي در اولویت قرار گرفت .در مجموع نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبي
موجک توانایي باالیي در تخمین مقادیر کمینه و بیشینه برخوردار است.
واژههاي کليدي :استان لرستان ،دبي رسوب ،شبکه عصبي مصنوعي ،شبیهسازی ،مدیریت منابع آب
مقدمه
پدیده انتقال رسوب از جمله فرایندهای
هیدرودینامیکي مهمي است که بسیاری از سامانههای
فیزیکي و تأسیسات عمراني را تحت تأثیر قرار ميدهد
و بهعنوان یکي از بزرگترین مشکالت بهرهبرداری از
منابع آبهای سطحي در جهان مطرح است .با توجه
به نقش و اهمیت رسوب در عمر مفید سدهای کشور
که نقش بزرگي را در توسعه اقتصادی کشور ایفا
ميکنند ،عدم توجه به اندازهگیری و محاسبه دقیق
___________________________
* مسئول مکاتباتtorabi1976@gmail.com :

آن ،باعث اتالف سرمایههای ملي ميشود .بدیهي است
که دقت پیشبیني میزان رسوب وارده به مخازن
سدها ،بستگي به روشهای محاسباتي و معادالت ارائه
شده در این زمینه دارد .از طرفي ،دامنه کاربرد این
روشها به سبب پیچیدگي طبیعت رودخانهها و
گوناگوني عوامل مؤثر در پدیده انتقال رسوب محدود
ميباشد و نتایج بهدست آمده اغلب دارای دامنه نوسان
زیادی است ( Avaridehو همکاران .)2661،امروزه
خاصیت غیر خطي ،عدم قطعیت ذاتي برآورد رسوب،
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نیاز به اطالعات وسیع و پیچیده بودن مدلهای
فیزیکي از جمله دالیلي بوده است که باعث شده
محققان برای پیشبیني پدیدههای غیر خطي،
روشهای هوشمند را بهکار گیرند که روش شبکه
عصبي موجک 1و شبکه عصبي مصنوعي 2از جمله این
روشها است .شبکههای عصبي مصنوعي با الهام از
سامانه پردازش اطالعات مغز طراحي شده و توانایي آن
در تقریب الگوهای یک مسئله سبب افزایش دامنه
کاربرد این شبکهها شده است .در سالهای اخیر،
استفاده از روشهای هوشمند در مطالعات دبي رسوبي
مورد توجه محققین قرار گرفته است که از جمله
ميتوان به موارد ذیل اشاره کرد.
 Dehghaniو همکاران ( )2661با مقایسه تخمین
بار معلق به دو روش منحني سنجه رسوب و شبکه
عصبي مصنوعي به این نتیجه دست یافتند که شبکه
عصبي مصنوعي ميتواند نسبت به روش منحني
سنجه با دقت بسیار مناسب و با اطمینان بیشتر و
بدون دستهبندی دادهها برای تخمین بار معلق رسوب
مورد استفاده قرار گیرد Vali .و همکاران ( )2661در
تحلیل مقایسه عملکرد شبکههای عصبي مصنوعي و
مدلهای رگرسیوني برای پیشبیني رسوب معلق در
حوزه آبخیز اسکندری نشان دادند ،شبکه عصبي
مصنوعي مدلي مناسب برای برآورد بار رسوبي حوزه
آبخیز است .نتایج حاصل از پژوهش  Babaeiو
همکاران ( )2616که برای تخمین رسوبات معلق چند
ایستگاه هیدرومتری منتخب در استان گلستان از
شبکه عصبي مصنوعي استفاده کردند ،نشان داد که
مدل شبکه عصبي مصنوعي از دقت باالیي در برآورد
بار معلق برخوردار است .در پژوهشي دیگرDehghani ،
و  )2612( Vafakhahدر مقایسه روشهای منحني
سنجه رسوب و شبکه عصبي ،بیان داشتند که دقت
روش شبکه عصبي نسبت به روشهای منحني سنجه
رسوب باالتر است Sarangi .و )2665( Bhattacharya
در پژوهشي دبي رسوبي حوضه بانها هندوستان را با
استفاده از مدلهای شبکههای عصبي و مدلهای
رگرسیون برآورد کرده و پس از مقایسه نتایج،
دریافتند که مدل شبکه عصبي مصنوعي از دقت
Wavelet Neural Network
Artificial Neural Network

1
2

باالتری برخوردار است Zhu .و همکاران ( )2661با
مطالعه بر روی رودخانه النگچوانگ جینگ در چین ،به
مدلسازی دبي رسوب با استفاده از شبکههای عصبي
مصنوعي پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که
این روش در برآورد بار معلق رسوب موفق بوده است.
از سوی دیگر Kisi ،و همکاران ( )2663در پژوهشي
عملکرد مدلهای شبکه عصبي مصنوعي و سامانه
استنتاج عصبي-فازی تطبیقي را در تخمین رسوبات
معلق دو ایستگاه کالوس و سالور در ترکیه مورد
بررسي قرار دادند ،نتایج نشان داد که مدل شبکه
عصبي مصنوعي دقت قابل قبولي برای تخمین
رسوبات از خود نشان داده است Nourani .و Andalib
( )2615عملکرد مدلهای شبکه عصبي موجک و
شبکه عصبي مصنوعي را برای پیشبیني دبي رسوبي
رودخانه ميسيسيپي با استفاده از پارامترهای دبي و
دبي رسوبي در طي دوره آماری  2612-1312در
مقیاس زماني ماهانه و روزانه مورد بررسي قرار دادند و
نشان دادند که مدل شبکه عصبي موجک در مقیاس
زماني ماهانه برای پیشبیني دبي رسوبي نسبت به
سایر روشهای هوشمند از دقت قابل توجهي برخوردار
است.
 Sudhishriو همکاران ( )2610به بررسي عملکرد
مدلهای شبکه عصبي مصنوعي ،شبکه عصبي موجک
و رگرسیون خطي برای پیشبیني دبي رسوبي رودخانه
رامگانا در حوضه هیمالیا پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که مدل شبکه عصبي موجک از کارایي بهتری
نسبت به سایر مدلهای هوشمند در پیشبیني دبي
رسوبي برخوردار است .رودخانه کشکان یکي از
مهمترین رودخانههای پر آب استان لرستان و
مهمترین منبع تأمین کننده آب بخشهای مختلف
نواحي مجاور خود ميباشد .پژوهشهای انجام شده
نشان ميدهند که در طي دهههای گذشته از میزان
جریان خروجي این رودخانه در حوضه کاسته شده که
اهمیت مدلسازی دبي رسوب آب این رودخانه و
اقدامات مدیریتي برای بهبود کیفیت آب آن را بیش از
پیش ضروری ميکند .بر این اساس ،با توجه به اهمیت
میزان تولید رسوب معلق و کمبود امکانات موجود در
ایستگاههای هیدرومتری برای تعیین مقدار رسوب
واقعي ،این پژوهش با هدف کلي شناخت و آزمودن

کاربرد شبکه عصبي موجک در تخمین رسوبات معلق رودخانهها

مدلهای شبکههای عصبي موجک و شبکه عصبي
مصنوعي در برآورد میزان رسوب بار معلق و مقایسه
نتایج آنها با مقادیر مشاهده شده در ایستگاه کشکان
به اجرا در آمده است.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز کشکان با مساحت
 3210/0کیلومتر مربع در ناحیه جنوب غربي ایران
واقع شده و گستره جغرافیایي آن از ʹ 00˚ 56تا ʹ1
˚ 56طول شرقي و از ʹ 32˚ 06تا ʹ 30˚ 23عرض
شمالي قرار دارد .این رودخانه یکي از شعب مهم و پر
آب رودخانه کرخه بوده ،آبهای منطقه وسیعي از
استان لرستان را جمعآوری و به رودخانه کرخه مي-
رساند .یکي از مسائل مهم در حوزه آبخیز کشکان،
وقوع سیالبهای بزرگ با حجم رسوب انتقالي زیاد
است که هر ساله موجب خسارتهای بيشماری در
زمینه انتقال رسوب و رسوبگذاری ،بروز پیامدهایي

052/

چون ایجاد جزایر رسوبي در مسیر رودخانه ،کاهش
عمر مفید سدها و ظرفیت ذخیره مخازن ،خوردگي
تأسیسات سازههای آبي ،وارد شدن خسارات به مزارع،
رسوبگذاری در کف کانال و بسیاری مسایل و
مشکالت دیگر ميشود .در این تحقیق ،بهمنظور
پیشبیني دبي رسوبي رودخانه کشکان واقع در استان
لرستان از دادههای ماهانه ایستگاه هیدرومتری این
رودخانه در طول دوره آماری از سال  1300تا 1333
از شرکت آب منطقهای استان لرستان اخذ و استفاده
شد.
برای مدلسازی پارامترهای دبي جریان ) ،(Qدما
( ،)Tمیزان مواد جامد محلول در آب ( )TDSو بارش
( )Pبهعنوان ورودی و دبي رسوبي ( )QSبهعنوان
پارامتر خروجي استفاده شد .این رودخانه ،فاقد
دادههای مفقود بوده ،آزمون تصادفي بودن دادهها قبل
از تحلیل و مدلسازی انجام گرفت .موقعیت منطقه
مورد مطالعه در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -1منطقه مورد پژوهش
m, k  z

) m,k ( x)  2m/ 2  (2m x  k

شبکه عصبي موجک :شبکههای عصبي مبتني بر

( )1

ویولت که ویونت نامیده ميشوند ،از ترکیب دو تئوری
ویولتها و شبکههای عصبي به وجود آمدهاند
( .)1331 ،Vapnikاین شبکهها هم از مزایا و
ویژگيهای شبکههای عصبي برخوردارند و هم
جذابیتها و انعطافپذیریها و مباني ریاضي مستحکم
ویولتها و تحلیل چند مقیاسي را دارا ميباشند .در
ویونتها از دو دسته توابع ویولت و توابع مقیاس
( )scaling functionsاستفاده ميشود .یک خانواده از
توابع مقیاس )  ( xبهصورت زیر معرفي ميشوند.

شود ،مقادیر  2و  kبهترتیب مربوط به گسترش و
انتقال تابع مقیاس مادر هستند .توابع مقیاس قدرت
تفکیک   m , k ( x ) ،mدر اصل پایههای متعامد فضای
برداری  vmدر قدرت تفکیک  mميباشند .بهعبارتي،
فضای برداری  vmحاوی کلیه تقریبهای تابع ) f(xبا
قدرت تفکیک  mو بهوسیله توابع )   m , k ( xاست.
بنابراین فضاهای برداری  vm حاوی تقریبهای
مختلف تابع ) f(xدر قدرت تفکیکهای مختلف

اگر )  ( xیک تابع مقیاس مادر در نظر گرفته
m
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ميباشند .حال اگر  wmفضای برداری متعامد با vm

در قدرت تفکیک  mفرض شود ،آنگاه ميتوان
دستهای دیگر از پایههای متعامد فضای  wmکه ویولت
)  ( xنامیده ميشوند را نیز بهصورت زیر بیان کرد
( Wangو همکاران.)2666 ،
m, k  z
()2
)  m,k ( x)  2 m / 2 (2 m x  k
در حالت کلي همه توابع فیزیکي را ميتوان به
کمک ویولتها و توابع مقیاس بهصورت زیر بیان کرد.
)  m ,k ( x

() 3

m ,k



0

 d

m k 

f ( x)  f 0 ( x) 

) f 0 ( x )   a0 , k  0 , k ( x

()0

k

روابط فوق بیان ميدارند که هر تابع فیزیکي را
ميتوان ابتدا به کمک تعدادی توابع مقیاس در
رزولوشن صفر تقریب زد و سپس به کمک توابع
ویولت در رزولوشنهای مختلف آن تقریب را تا میزان
دقت مورد نظر ادامه داد.
شبکه عصبي ویونت بر مبنای روابط ( )3و ()0
شکل ميگیرد و دارای الگوریتمهای آموزش مخصوص
خود ميباشد که در پژوهش  Shinو همکاران ()2665
بهصورت کامل مورد بررسي قرار گرفته است .الزم به
ذکر است که در حالت کلي خانواده ویولتهای پیوسته
نیز بهصورت زیر بیان ميشود.
a, b  R

()5

t b
)
a

(

1
a

 a,b (t ) 

و تبدیل ویولت برای توابع پیوسته بهوسیله رابطه
زیر محاسبه ميشود.
()0

t b
)dt
a

( f (t ) 







~
1
Wa,b ( f )  f (a,b)   a,b (t ), f (t ) 
a

که در آن ،پارامتر  aبه عنووان پوارامتر گسوترش و
متناسب با فرکانس مي باشد (بهعبوارت دیگور پوارامتر
تأخیر کوچک متناظر با فرکانس باال و پوارامتر توأخیر
بزرگ متناظر با فرکانس پایین مويباشود) و پوارامتر b
بهعنوان پارامتر انتقال و متناسب با زمان است.
الگوريتم ويولت :تلفیق تئووری موجوک بوا مفواهیم
شبکه عصبي ،منجر به ایجواد شوبکه عصوبي موجوک
ميشود و بهکارگیری آن ميتواند جایگزین مناسبي در
شبکههای عصبي پویشخوور بورای تخموین و تقریوب
توابع غیر خطي اختیاری باشد .در شبکه هوای عصوبي
پیش خور ،دارای تابع فعال سوازی سویگموئید در الیوه
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پنهان مويباشود ،درحواليکوه در شوبکههوای عصوبي
موجک ،توابع موجک بهعنوان توابع فعوالسوازی الیوه
پنهان شبکه پیشخور ،در نظر گرفته ميشوند .در این
شبکهها هر دو پارامتر انتقال و تغییر مقیاس موجکها
در کنووار وزنهایشووان بهینووه موويشوووند .در مجموووع
گامهای مهم در آموزش و صحتسنجي شبکه عصوبي
موجک بهصورت زیر است.
الف-دادههای ورودی به دو دسته برای آموزش شبکه و
صحتسنجي مورد استفاده قرار ميگیرند.
ب-موجک مادر با احراز شرایط یاد شده پس از اعموال
ضرایب انتقوال و مقیواس مناسوب بوه موجوک فرزنود
تبدیل ميشود.
ج -توابع فعالسازی نرونهای الیه پنهان شبکه عصبي
با انواع موجکهای فرزند جایگزین ميشود.
د-شووبکه عصووبي ویولووت ایجوواد شووده بووا اسووتفاده از
مجموعه دادههای مربوط بوه آمووزش شوبکه ،آمووزش
داده ميشود.
ه-عملکرد کلي شبکه موجک با تجزیه و تحلیول نحووه
تخمین داده هوای صوحتسونجي موورد بررسوي قورار
ميگیرد و با رضایتبخش بودن عملکرد شبکه مرحلوه
آموزش به اتمام ميرسد .در غیر ایون صوورت مراحول
قبل تا دستیابي به بهترین حالوت موورد ارزیوابي قورار
ميگیرد ( Kavehو  .)2660 ،Iranmaneshنمونوهای از
ساختار شبکه سه الیهای متشکل از یک الیوه ورودی،
یک الیه مخفي و یک الیه خروجي در شوکل  2نشوان
داده شده است.
شبکه عصبي مصنوعي :امروزه شبکه عصبي
مصنوعي در مطالعات هیدرولوژی و مدیریت منابع آب
کاربرد وسیعي دارد ( Nouraniو همکاران.)2663 ،
ساختار شبکه عصبي معموالً از الیه ورودی ،الیه میاني
و الیه خروجي تشکیل شده است .الیه ورودی یک
الیه انتقالدهنده و وسیلهای برای تهیه کردن دادهها،
الیه خروجي شامل مقادیر پیشبینيشده بهوسیله
شبکه و الیه میاني یا مخفي که از گرههای پردازشگر
تشکیل شدهاند ،محل پردازش دادهها است .نخستین
کاربرد عملي شبکههای عصبي مصنوعي با معرفي
شبکههای پرسپترون چند الیه 1انجام گرفت.
Multi-layer perceptron

1
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شکل  -2نمای کلي یک شبکه عصبي موجک سه الیهای

در این شبکهها ثابت شده است که از میان
الگوریتمهای یادگیری ،الگوریتم پس انتشار خطا 1با
ساختار شبکه پیشخور 2و تعداد سه الیه بهطور
رضایتبخشي در حل مسائل پیچیده مهندسي،
شبیهسازی و پیشبیني سریهای زماني هیدرولوژیکي
کاربرد دارد ( Nouraniو همکاران .)2611 ،از
رایجترین توابع محرک استفاده شده در شبکههای
انتشار برگشتي ،ميتوان به توابع محرک سیگموئید و
تانژانت هیپربولیک اشاره کرد ( Tokarو ،Johnson
 .)1333نمونهایي از ساختار شبکه سه الیهای متشکل
از یک الیه ورودی ،یک الیه مخفي و یک الیه خروجي
در شکل  3نشان داده شده است.
معيارهاي ارزيابي :در این تحقیق بهمنظور ارزیابي
دقت و کارایي مدلها ،از نمایههای ضریب همبستگي
( ،)Rریشه میانگین مربعات خطا ) (RMSEو ضریب
نش ساتکلیف ( )NSطبق روابط زیر استفاده شد.
بهترین مقدار برای این سه معیار بهترتیب یک ،صفر و
یک ميباشد.
()3

)̅ ( - ̅) ( -

-

)̅( -

)(16
)(11
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∑
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∑
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∑

-

که در آنها ،و بهترتیب مقادیر مشاهداتي و
محاسباتي در گام زماني iام N ،تعداد گامهای زماني،
̅ و ̅ نیز بهترتیب میانگین مقادیر مشاهداتي و
محاسباتي است .عالوه بر معیارهای باال از نمودارهای
پراکنش و سری زماني مقادیر مشاهداتي-محاسباتي
)Back Propagation (BP
Feed forward

نسبت به زمان نیز برای مقایسه و تحلیل بیشتر نتایج
استفاده شده است.
نتايج و بحث
یکي از مهمترین مراحل در مدلسازی ،انتخاب
ترکیب مناسبي از متغیرهای ورودی است .در
مدلهای هوشمند انتخاب ورودیهای اولیه مناسب و
تأثیرگذار در پدیده ،بهمنظور آموزش ماهیت سازوکار
حاکم بر پدیده باعث بهبود عملکرد خواهد شد.
بنابراین ،در الگوسازی دبي رسوبي حوضه کشکان نیز
سعي شد تا مؤثرترین دادههای مشاهداتي بهعنوان
دادههای آموزشي انتخاب شود .از اینرو ابتدا
همبستگي متقابل 1بین متغیرهای ورودی و خروجي
محاسبه شد و میزان همبستگي بین پارامترهای
ورودی و خروجي بهمنظور دستیابي به مدل بهینه
برای مدلسازی دبي رسوبي در جدول  2ارائه شد .با
توجه به اینکه مقدار همبستگي متقابل بین دادههای
ورودی و خروجي که مطابق جدول  2بیشتر از 6/566
حاصل شد ،ترکیبهای مختلفي از پارامترهای ورودی
بهمنظور دستیابي به مدل بهینه برای تخمین دبي
رسوبي حوضه کشکان استفاده شد که در جدول 3
مشاهده ميشود.
در این پژوهش ،بهمنظور پیشبیني دبي رسوبي
رودخانه کشکان واقع در استان لرستان ،از دادههای
ماهانه ایستگاه هیدرومتری این رودخانه ،طول دوره
آماری از سال  1300تا  1333در مقیاس زماني ماهانه
که از شرکت آب منطقهای استان لرستان اخذ شد،
استفاده به عمل آمد .برای مدلسازی پارامتر دبي

1
2

Cross-correlation

3
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اصوالً وارد کردن دادهها بهصورت خام باعث کاهش
سرعت و دقت شبکه ميشود ( Zhuو همکاران،
 .)2661برای نرمالسازی دادههای تحقیق از رابطه
زیر استفادهشده است.

جریان ) ،(Qدما ( ،)Tمیزان مواد جامد محلول در آب
( )TDSو بارش ( )Pبهعنوان ورودی و دبي رسوبي
( )QSبهعنوان پارامتر خروجي مدلها بهکار برده شد.
در ادامه ،نتایج مدل مورد استفاده ارائه ميشود .یک
نکته مهم در آموزش شبکههای عصبي نرمالسازی
دادهها قبل از استفاده در مدل ميباشد ،این عمل
خصوصاً وقتي دامنه تغییرات ورودیها زیاد باشد
کمک شایاني به آموزش بهتر و سریعتر مدل ميکند.

-

()12

-

که در آن ،مقدار نرمال شده ورودی ،
بهترتیب حداکثر و حداقل دادهها ميباشد.
و

شکل  -3نمای کلي یک شبکه عصبي مصنوعي سه الیه
جدول  -2همبستگي متقابل بین پارامترهای ورودی و خروجي
)P(t

)TDS(t

)T(t

)Q(t

6/115

6/103

6/136

6/566

)Qs(t

جدول  -3ترکیبهای منتخب پارامترهای ورودی مدلهای شبکه عصبي موجک و شبکه عصبي مصنوعي
خروجي

ساختار ورودی

شماره

)Qs(t

)Q(t

)Qs(t

)Q(t),T(t

1
2

)Qs(t
)Qs(t

)Q(t),T(t),TDS(t

3

)Q(t),T(t),TDS(t),P(t

0

نتايج شبکه عصبي موجک :بهمنظور مدلسازی
دبي رسوبي رودخانه کشکان واقع در استان لرستان از
مدل شبکه عصبي موجکي با الیههای پنهان و با تعداد
نرونهای متفاوت استفاده شده است .در مدل عصبي
موجکي ابتدا موجک مناسب (سیملت) انتخاب شد.
سپس با اعمال تبدیل روی دادهها ،ضرایب تقریب و
جزئیات آنها استخراج شد و دادهها بهوسیله تابع
موجک کاله مکزیکي بهعنوان توابع فعالسازی که
مشتق دوم تابع گوسي بوده ،تبدیل ميشوند .برای
آموزش شبکه از الگوریتم گرادیان نزولي که در
یادگیری شبکههای عصبي و کمینهسازی مقدار خطا و

تنظیم پارامترهای شبکه استفاده ميشود ،استفاده شد.
همانطور که در جدول  0مشاهده ميشود ،ساختار
شماره  3با ضریب همبستگي  6/156و کمترین ریشه
میانگین مربعات خطا  6/651تن در روز و ضریب نش
ساتکلیف  6/151متر و ضریب نش ساتکلیف 6/151
در مرحله صحتسنجي ،نسبت به سایر ساختارها برای
مدلسازی دبي رسوبي ،در مقیاس زماني ماهانه،
مناسبتر خواهد بود .در شکل  ،0نمودار بهترین مدل
حاصلشده برای دادههای بخش صحتسنجي نشان
داده شده است که در این شکل تغییرات مقادیر
محاسباتي و مشاهداتي نسبت به زمان قابل مشاهده

کاربرد شبکه عصبي موجک در تخمین رسوبات معلق رودخانهها

است .همانطور که مشاهده ميشود ،مدل شبکه
عصبي موجکي در تخمین بیشتر مقادیر عملکرد قابل
قبولي داشته است .بهگونهای که در این شکل نشان
داده شده است ،مدل شبکه عصبي موجک در تخمین
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بیشتر مقادیر کمینه و بیشینه عملکرد خوبي داشته،
بهطوریکه این مقادیر را نزدیک به مقدار واقعيشان
تخمین زده است.

جدول  -4نتایج شبکه عصبي موجک برای مدلهای مختلف و شاخصهای آماری در مراحل آموزش و صحتسنجي
شماره

ساختار

تابع محرک

1
2
3
0

1-1-1
2-5-1
3-1-1
0-0-1

کاله مکزیکي
کاله مکزیکي
کاله مکزیکي
کاله مکزیکي

آموزش

صحتسنجي

R

RMSE
)(tonday-1

NS

R

RMSE
)(tonday-1

NS

6/131
6/150
6/116
6/131

6/613
6/603
6/601
6/631

6/121
6/105
6/101
6/110

6/161
6/121
6/130
6/156

6/611
6/612
6/600
6/651

6/030
6/115
6/131
6/151

2500
محاسباتي

مشاهداتي

1500
1000
500

دبي رسو بي ()tonday-1

2000

0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70
زمان (ماه)
شکل  -4نمودار مقادیر محاسباتي و مشاهداتي مدل شبکه عصبي موجک برای دادههای ثبتشده مرحله صحتسنجي

نتايج شبکه عصبي مصنوعي :بهمنظور مقایسه
نتایج مدل شبکه عصبي موجک ،از مدل شبکه عصبي
مصنوعي از نوع شبکه پرسپترون چند الیه با الیه
پنهان با تعداد نرونهای متفاوت استفاده شده است.
تابع تانژانت هیپربولیک متداولترین شکل از توابع
محرک است که در این تحقیق از آن برای ساخت الیه
خروجي شبکههای عصبي مصنوعي استفاده شد.
آموزش شبکههای پرسپترون چند الیه با استفاده از
الگوریتم آموزش ،پس انتشار خطا بنام الگوریتم
لونبرگومارکوارت بهدلیل همگرایي سریعتر در آموزش
شبکه ،استفاده شد .در جدول  ،5نتایج حاصل از
مقایسه عملکرد ساختارهای مختلف بهکار رفته به
همراه پارامترهای آماری دادههای بخش آموزش و
صحتسنجي ارائه شده است .همانطور که در جدول

 5مشاهده ميشود ،ساختار شماره  0با بیشترین
ضریب همبستگي  6/130و کمترین ریشه میانگین
مربعات خطا  6/603تن در روز و ضریب نش ساتکلیف
 6/106در مرحله صحتسنجي ،نسبت به سایر
ساختارها برای مدلسازی میزان دبي رسوبي مناسبتر
خواهد بود .در شکل  ،5نمودار بهترین مدل حاصل
شده برای دادههای بخش صحتسنجي نشان داده
شده است .در شکل  ،5تغییرات مقادیر محاسباتي و
مشاهداتي نسبت به زمان نشان داده شده است .این
شکل ،نشان ميدهد که شبکه عصبي مصنوعي در
تخمین مقادیر بیشینه عملکرد خوبي نداشته است،
بهطوریکه این مقادیر را نزدیک به مقدار واقعيشان
تخمین نزده است.
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جدول  -5ساختار و توابع محرک بهینه در مدلسازی شبکههای عصبي مصنوعي و شاخصهای آماری در مراحل آموزش و صحتسنجي
شماره

ساختار

تابع محرک

1
2
3
0

1-0-1
2-0-1
3-1-1
0-1-1

تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک

R

6/110
6/130
6/150
6/101

آموزش

صحتسنجي

RMSE
)(tonday-1

NS

R

RMSE
)(tonday-1

NS

6/613
6/603
6/651
6/600

6/121
6/131
6/103
6/101

6/131
6/160
6/111
6/130

6/630
6/611
6/615
6/603

6/163
6/112
6/121
6/106

2500
محاسباتي

مشاهداتي
2000

1000

500

دبي رسو بي ()tonday-1

1500

0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70
زمان (ماه)
شکل  -5نمودار مقادیر محاسباتي و مشاهداتي مدل شبکه عصبي مصنوعي برای دادههای ثبت شده مرحله صحتسنجي

مقايسه عملکرد مدلها :در ادامه با انتخاب جواب
بهینه هرکدام از مدلهای هوشمند و مقایسه آنها با
یکدیگر مشخص شد ،هر دو مدل با دقت خوبي
ميتوانند دبي رسوبي رودخانه کشکان را شبیهسازی
کنند .همانطور که در جدول  0مشاهده ميشود ،از
بین مدلهای بهکار رفته ،شبکه عصبي موجک با
بیشترین دقت ( )6/156و کمترین ریشه میانگین
مربعات خطا ( 6/651تن در روز) و بیشترین ضریب
نش-ساتکلیف ( )6/151در مرحله صحتسنجي،
انتخاب شد .مقایسه نتایج مدلهای شبکه عصبي
موجک با مدل شبکه عصبي مصنوعي ،حاکي از
نزدیک بودن نتایج این دو مدل ميباشد .در شکل ،0
نتایج مدل انتخاب شده دبي رسوبي در هر دو روش،
نسبت به مقادیر مشاهداتي نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه ميشود ،هر دو روش در تخمین
بیشتر مقادیر خوب عمل کرده ،در حاليکه روش
شبکه عصبي موجک ،مقادیر کمینه ،بیشینه و میاني را
بهخوبي پوشش داده است .همانطور که در شکل 0
مشخص است ،شبکه عصبي موجک در تخمین نقاط
مشاهداتي کمینه و بیشینه دبي رسوبي عملکرد قابل

قبولي از خود نشان داده است ،در حاليکه مدل شبکه
عصبي مصنوعي در تخمین نقاط مشاهداتي بیشینه،
توان قابل قبولي نداشته است ،که این امر نشان از
برتری مدل شبکه عصبي موجک نسبت به شبکه
عصبي مصنوعي دارد .همچنین ،با توجه به نتایج هر
دو روش مذکور ،ساختار ترکیبي شماره  0بیشترین
دقت را از بین چهار ساختار مورد بررسي از خود نشان
داده است .بنابراین ،ميتوان اظهار کرد که عالوه بر
دبي و درجه حرارت ،میزان مواد جامد محلول در آب
در میزان رسوب پاییندست نقش بهسزایي دارد،
بدینصورت که میزان مواد جامد محلول در آب با
ذرات معلق رسوب در این منطقه مورد مطالعه ارتباط
داشته ،موجب کاهش میزان رسوب در این منطقه
شده است .این نتایج با نتایج پژوهشهای  Sudhishriو
همکاران ( )2610و  Nouraniو همکاران ()2615
همخواني دارد .در تبیین نتایج بهدست آمده ميتوان
بیان کرد که تبدیل موجکي با جدا کردن سیگنال به
فرکانسهای باال و پائین ،ویژگيهای چند مقیاسي
سیگنال را در اختیار داشته ،دقت مدل را تا حد قابل
توجهي باال ميبرد .سیگنالهای باال گذر و پایین گذر
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حاصل از تجزیه موجک ،برازش بسیار خوبي با
معادالت مجموع سینوسي دارند که هر چه تعداد
مراتب این معادالت بیشتر ميشود ،دقت کار افزایش
ميیابد .بهعالوه بسامدهای مراحل پایینتر تجزیه ،نویز
بیشتری دارند ،ولي با افزایش سطح تجزیه از میزان
نویز کاسته شده و سیگنال نرمتر ميشود.
در نهایت اختالف مقادیر مشاهداتي میزان دبي
رسوبي و محاسباتي بهینه دو مدل بهصورت درصدی از
میانگین مقادیر مشاهداتي (مقدار خطا) ،محاسبه و
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نمودار آن نسبت به نمونه دادههای ثبت شده دوره
آماری ترسیم شد (شکل  .)1همانطور که در این
شکل دیده ميشود ،برای مدلهای مذکور (شبکه
عصبي موجک و شبکه عصبي مصنوعي) بیشتر خطا
در نوار  ± 5درصد قرارگرفته است و بیشترین میزان
خطای مدلهای شبکه عصبي موجک و شبکه عصبي
مصنوعي بهترتیب  -10/655و  -11/106درصد از
میانگین مقادیر مشاهداتي ميباشد.
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نتيجهگيري
در این پژوهش ،سعي بر آن شد که عملکرد
مدلهایي برای شبیهسازی دبي رسوبي رودخانه
کشکان واقع در استان لرستان مورد ارزیابي قرار گیرد.
مدلهای بهکار گرفته شده شامل شبکه عصبي موجک
و شبکه عصبي مصنوعي ميباشد .مقادیر دبي رسوبي
مشاهداتي با دبي رسوبي تخمین زدهشده در مدلهای
مذکور (شبکه عصبي موجک و شبکه عصبي
مصنوعي) ،با استفاده از معیارهای ارزیابي مورد مقایسه
قرار گرفت .نتایج تحقیق را ميتوان بهصورت زیر
خالصه کرد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که افزایش تعداد
پارامترهای مؤثر در مدلهای مختلف برای شبیهسازی
دبي رسوبي موجب عملکرد بهتر در مدلسازی ميشود
که با نتایج پژوهش  Satariو همکاران ( )2610و
 Rajabiو همکاران ( )2615همخواني دارد .تجزیه و
تحلیل نتایج پژوهشهای مذکور بیان کننده این است
که افزایش تعداد پارامترهای مؤثر در ورودی موجب
گسترش حافظه مدل برای تخمین مقادیر خروجي
ميباشد و همچنین ،باعث شده تعداد دادهها برای
آموزش شبکه بیشتر شده و شبکه بهخوبي تعمیم داده
شود .همچنین ،نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که
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مدل شبکه عصبي موجک ،دقت باالتر و خطای
کمتری نسبت به شبکه عصبي مصنوعي دارد .در
تبیین این نتایج ميتوان بیان کرد که شبکه عصبي
موجک قادر به پیشبیني دبي رسوبي در حجم باال که
اندازهگیری و کارهای آزمایشگاهي آنها پرهزینه و
زمانبر هستند ،ميباشد .همچنین ،دقت باالی شبکه
عصبي موجک ناشي از تجزیه سیگنال با کمک تابع
گسسته موجک ،منجر به سادهتر شدن این سیگنالها
شده ،باعث ایجاد برتری محسوسي نسبت به مدل
شبکه عصبي مصنوعي است .در مجموع این تحقیق
نشان ميدهد ،استفاده از مدل شبکه عصبي موجک
ميتواند در زمینه پیشبیني دبي رسوبي رودخانهها
مؤثر باشد و همچنین ،این مدل ميتواند در نوبه خود
برای تسهیل توسعه و پیادهسازی استراتژیهای
مدیریت آبهای سطحي مفید باشد.
تشکر و قدرداني
نویسندگان مقاله از شرکت آب منطقهای استان
لرستان که در جمعآوری دادههای مورد نیاز این
پژوهش نهایت همکاری را بهعمل آوردند ،صمیمانه
تشکر ميکند.
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