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چکيده
امروزه مدلهاي هيبريدي هوش مصنوعي به عنوان يک روش مناسب براي شبيهسازي پديدههاي هيدرولوژيکي از جمله
برآورد کمي جريان رودخانهها مطرح است .بدين منظور جهت برآورد ميزان آبدهي رودخانهها رويکردهاي متنوعي در
هيدرولوژي وجود دارد که مدلهاي هوش مصنوعي از مهمترين آنها ميباشد .بنابراين در اين پژوهش عملکرد مدلهاي
رگرسيون بردار پشتيبان_ موجک ،رگرسيون بردار پشتيبان_گرگ خاکستري و رگرسيون بردار پشتيبان_خفاش جهت
شبيهسازي دبي رودخانه کشکان واقع در استان لرستان طي دورهي آماري  1312-1322در مقياس زماني روزانهي مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت .معيارهاي ضريب همبستگي ،ريشهي ميانگين مربعات خطا و ميانگين قدر مطلق خطا و باياس
براي ارزيابي و عملکرد مدلها انتخاب شد .نتايج نشان داد الگوهاي ترکيبي نتايج قابل قبولي در شبيهسازي دبي رودخانه
دارند .مقايسهي مدلها نيز نشان داد مدل رگرسيون بردار پشتيبان-موجک در مرحلهي صحتسنجي مقادير ،R2=6/206
 NS=6/201 ،MAE =6/620 ،RMSE=6/600و BIAS=6/661در پيشبيني جريان روزانهي رودخانه از خود نشان
داده است .در مجموع نتايج نشان داد استفاده از مدل هيبريدي رگرسيون بردار پشتيبان-موجک ميتواند در زمينهي
پيشبيني دبي روزانه مفيد باشد.
کلمات کليدي :دبي رودخانه ،شبيهسازي ،مدل هيبريدي ،رودخانهي کشکان ،استان لرستان.
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-1مقدمه

مهمترين مسائل جهت مديريت سيلاب و جلوگيري از صدمات اقتصادي و جاني ناشي از آن ،برآورد دقيق جريان
رودخانهها است .بر اين اساس دستيابي به روشهاي مطمئن پيشبيني جريان رودخانهها بهمنظور برنامهريزي
در بهرهبرداري بهموقع از منابع آب از اهميت روزافزوني برخوردار است (دهقاني و همکاران .)06 :1320 ،لذا
انتخاب مدلي که بتواند با استفاده از عوامل تأثيرگذار ،جريان رودخانه را بهطور قابل قبولي تخمين زند امري
ضروري به نظر ميرسد .امروزه سامانههاي هوشمند بهطور گسترده براي پيشبيني پديدههاي غيرخطي
مورداستفاده قرار ميگيرد .يکي از روشهايي که در سالهاي اخير در زمينهي هيدرولوژي موردتوجه قرارگرفته
است مدل هيبريدي ماشين بردار پشتيبان با تبديل موجک ميباشد مدل ماشين بردار پشتيبان يک سيستم
يادگيري کارآمد بر مبناي تئوري بهينهسازي مقيد است (دهقاني و همکاران .)06:1320،استفاده از موجک
بهعنوان يکي از تبديلهاي رياضي نوين و کارآمد در زمينهي پردازش سيگنال و تجليل سريهاي زماني است
به کمک تبديل موجک که قابليت تجزيه سري زماني به چند زير سري زماني با مقياسهاي متفاوت دارد،
ميتوان رفتار کوچکمقياس و بزرگمقياس يک فرآيند هيدرولوژيکي را مورد تحليل قرار داد که باعث افزايش
دقت تحليل موردنظر خواهد شد (صالحي و همکاران .)01 :1320 ،در سالهاي اخير استفاده از مدلهاي
هوشمند و هيبريدي در مطالعات پيشبيني جريان رودخانهها موردتوجه محققين قرارگرفته است که ازجمله
ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :قرباني و همکاران ( )2611جهت پيشبيني جريان ماهانه رودخانه

اجيدير1

واقع در ترکيه عملکرد مدلهاي هوش مصنوعي هيبريدي را مورد تجزيه و تحليل نتايج نشان داد مدل ترکيبي
شبکه عصبي مصنوعي با الگوريتم شبتاب از عملکرد بهتري نسبت به ساير مدلهاي ترکيبي برخوردار است.
قرباني و همکاران ( )2611عملکرد مدلهاي هيبريدي شبکه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان را در
تخمين دبي رودخانهي زرينهرود واقع در ايران مورد بررسي قرار دادند نتايج نشان داد که مدل هيبريدي شبکه
عصبي مصنوعي دقت مناسبتري نسبت به ماشين بردار پشتيبان دارد .نتايج حاصل از پژوهش عدنان و همکاران
( )2612که جهت پيشبيني دبي ماهانه رودخانه سوات 2واقع در پاکستان از مدلهاي ماشين بردار پشتيبان و
درخت تصميم استفاده نمودند نشان داد مدل ماشين بردار پشتيبان کارايي مناسبي در پيشبيني جريان
رودخانهها دارد .عليزاده و همکاران ( )2626در پژوهشي به بررسي مدل هيبريدي ماشين بردار پشتيبان-
موجک جهت پيشبيني جريان روزانه رودخانهي سوريس 3واقع در شمال ايالات متحده پرداختند و نتايج نشان
3- Souris

1- Egirdir
2- Swat
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داد مدل هيبريدي ماشين بردار پشتيبان-موجک کارايي و دقت مناسبي در پيشبيني جريان روزانه رودخانه از
خود نشان داده است .دهقاني و ترابي ( )2621در پژوهشي عملکرد مدلهاي هوش مصنوعي هيبريدي را جهت
شبيهسازي ايستگاههاي هيدرومتري حوضهي آبريز کرخه مورد بررسي قرار دادند نتايج نشان داد مدل هاي
هوش مصنوعي هيبريدي از جمله شبکه عصبي مصنوعي-تفنگدار خلاق نسبت به ساير مدلهاي هيبريدي از
دقت بيشتري برخوردار است .درمجموع با توجه به پژوهشهاي انجامشده و ذکر اين نکته که رودخانهي کشکان
يکي از مهمترين رودخانههاي استان لرستان و مهمترين منبع تأمينکنندهي آب بخشهاي مختلف و نواحي
مجاور خود ازلحاظ کشاورزي و شرب ميباشد و همچنين کاهش جريان اين رودخانه مشکلات زيادي در حوضهي
آبريز ايجاد کرده است؛ بنابراين ،اهميت شبيهسازي جريان رودخانه کشکان و اقدامات مديريتي جهت مديريت
آب آن بيشازپيش ضروري است .لذا هدف اين پژوهش شبيه سازي جريان روزانه رودخانه کشکان با استفاده
از رگرسيون بردار پشتيبان-موجک ،رگرسيون بردار پشتيبان-گرگ خاکستري و رگرسيون بردار پشتيبان-
خفاش ميباشد.
-2موارد و روشها
 -1-2منطقهي مورد مطالعه

رودخانهي کشکان سيلخيزترين رودخانهي استان لرستان است .حوضهي آبريز کشکان با مساحت 00/20
کيلومترمربع در ناحيهي جنوب غربي ايران واقعشده است .اين حوضه بخش مهمي از سرشاخههاي
پرآب رودخانهي کرخه را تشکيل ميدهد و حدود يکسوم خاک لرستان را در برميگيرد .حوضهي آبخيز رودخانه
کشکان در تقسيمبندي هيدرولوژي ايران جزئي از حوضهي آبريز خليجفارس بهحساب ميآيد .اين رودخانه در
بين طولهاي جغرافيايي  00° 31′ 30″درجه تا  01° 12′ 0″شرقي و عرضهاي جغرافيايي  33° 0′ 00″تا
 33° 00′ 01″درجه شمالي در استان لرستان واقعشده است .موقعيت منطقهي موردمطالعه در شکل  1نشان
دادهشده است.
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شکل( :)1منطقهي مورد مطالعه
Fig (1): The Study area

-2-2ماشين بردار پشتيبان

ماشين بردار پشتيبان يک سيستم يادگيري کارآمد بر مبناي تئوري بهينهسازي مقيد است که از اصل استقراي
کمينهسازي خطاي ساختاري استفاده کرده و منجر به يک جواب بهينه کلي ميگردد (واپني .)220 :1220 ،در
مدل رگرسيون  SVMتابعي مرتبط با متغير وابسته  Yکه خود تابعي از چند متغير مستقل  xاست ،برآورد
ميشود .در مدل  SVMهمانند مسائل رگرسيوني رابطه ميان متغيرهاي مستقل و وابسته بهصورت رابطهي 2
بيان ميگردد که در اين معادله ) f(xتابع  SVMبهعلاوه خطاي مجاز مشخص شود.
() 1
() 2

F(x)=W T .∅(x)+b
y=f(x)+noise
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چنانچه WTترانهاده بردار ضرايب و  bثابت مشخصههاي تابع رگرسيوني و ∅ نيز تابع کرنل باشد ،آنگاه هدف
پيدا کردن فرم تابعي براي ) f(xاست .اين مهم با آموزش مدل  SVMتوسط مجموعهاي از دادهها (مجموعه
آموزش) محقق ميشود (ميسرا و همکاران .)110 :2662 ،براي محاسبه  Wو  bلازم است تابع خطا (معادلهي
 )3در مدل  ε–SVMبا در نظر گرفتن شرايط مندرج (قيود) در معادلهي ( )0و ( )0کمينه شود (هامل:2662 ،
.)102
* N
WT .W+C ∑N
i=1 εi +C ∑i=1 εi

() 3

1
2

() 0

WT . ∅ (Xi )+b-yi ≤ ε+ ε*i ,

() 0

yi -WT . ∅ (Xi )-b ≤ ε+ εi , εi , ε*i ≥0 , i=1,2,…,N

در معادلات بالا  Cعددي صحيح و مثبت است ،که عامل تعيين جريمه در هنگام رخ دادن خطاي آموزش مدل
است ∅ .تابع کرنل N ،تعداد نمونهها و دو مشخصه  ε∗iو  εiمتغيرهاي کمبود هستند .در نهايت تابع SVM

رگرسيوني را ميتوان به فرم زير بازنويسي کرد:
f(x)= ∑N
̅i ∅(xi )T . ∅(x)+b
i=1 α

() 0

در معادلهي  α̅i ،0ميانگين ضرايب لاگرانژ ميباشد .محاسبه ) ∅(xدر فضاي مشخصه آن ممکن است بسيار
پيچيده باشد (يون و همکاران .)200:2611،براي حل اين مشکل روند معمول در مدل  SVMرگرسيون انتخاب
يک تابع کرنل بهصورت رابطهي زير است.
K(XJ ,X)=∅(Xi )T √ b2 -4ac

( )0

ميتوان از توابع مختلف کرنل براي ساخت انواع مختلف  ε–SVMاستفاده کرد .پرکاربردترين توابع کرنل
چندجملهاي 1و کرنل توابع پايه شعاعي )RBF( 2و کرنل خطي ،به ترتيب طبق روابط  16-1محاسبه ميگردند
(باساک و همکاران106:2660 ،؛ واپنيک و چرونسکي .)00 :1221 ،در اين پژوهش از اين سه تابع کرنل
استفادهشده است .قابلذکر است فرآ يند محاسبات ماشين بردار پشتيبان بر اساس کدنويسي در محيط متلب
انجام ،و پارامترهاي توابع کرنل از طريق سعي و خطا بهينه گرديدند.
d

() 1

) K(x,xj )=(t+xi .xj

)2- Radial Basis Functions (RBF

1- Polynomial
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‖x-xi ‖2
)
2σ2

() 2

(K(x,xi )=exp𝑗𝑥 k(x,xj )=𝑥𝑖 .

()16
-3-2تبديل موجک

تبديل موجک بهعنوان روشي جايگزين براي تبديل فوريهي زمان کوتاه ارائهشده است و هدف از ارائهي آن،
غلبه بر مشکلات مربوط به قدرت تفکيکپذيري فرکانس در تبديل فوريهي زمان کوتاه است .در تبديل موجک
همانند تبديل فوريهي زمان کوتاه ،سيگنال مورد نظر به پنجرههايي تقسيمشده و تبديل موجک بر روي هرکدام
از اين پنجرهها بهصورت جداگانه انجام ميگيرد (واپنيک .)30:1221 ،اما مهمترين تفاوت آنها در اين است که
در تبديل موجک علاوه بر اينکه قدرت تفکيک فرکانسهاي يک سيگنال يا طول پنجره ،متناسب با نوع فرکانس
تغيير ميکند ،همزمان عرض پنجره يا مقياس فرکانس نيز متناسب با نوع فرکانس تغيير ميکند .به عبارت
ديگر ،در تبديل موجک به جاي فرکانس ،مقياس وجود دارد .يعني تبديل موجک ،نوعي تبديل زمان-مقياس
است .بر همين اساس با استفاده از تبديل موجک ،در مقياسهاي بالا سيگنال منبسط شده و جزئيات سيگنال
قابل تجزيه و تحليل است و در مقياسها ي پايين سيگنال منقبض شده و کليات سيگنال قابل بررسي ميباشد
(وانگ و همکاران .)21:2666 ،يک موجک به معناي موج کوچک ،بخشي يا پنجرهاي از سيگنال اصلي است که
انرژي آن در زمان متمرکز شده است .با استفاده از تبديل يا آناليز موجک ميتوان يک سيگنال يا سري زماني
مادر را به موجکهايي با سطح تفکيک و مقياسهاي مختلف تجزيه کرد .بنابراين موجکها نمونههاي انتقال
يافته و تفکيک شده سيگنال مادر هستند که نوساناتي در يک طول متناهي داشته و شديداً ميرا هستند .بر
اساس اين ويژگي مهم تبديل موجک ،ميتوان سريهاي زماني نامانا و گذرا را بهصورت موضعي مورد تجزيه و
تحليل قرارداد (شين و همکاران.)100 :2660،
تبديل موجک به دو صورت پيوسته و گ سسته تعريف ميشود.
تبديل موجک پيوسته )(CWT

تبديل موجک پيوستهي تابع ) f(tبهصورت روابط ( )11و ( )12تعريف ميشود (واپنيک.)30 :1221 ،
()11
()12

t−τ
( ∗f(t)ψ
〉)) dt = 〈f(t), ψs,τ (t
s

∞+

∫
∞−

1
|√|s

=

ψ
)Ψf (s, τ

=

ψ
)CWTf (s, τ

1

t−τ
(ψ
)
s
|√|s

= )ψs,τ (t
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رابطهي ( )2يک رابطه با دو متغير  sو  τاست که  sپارامتر مقياس (عکس فرکانس) و  τپارامتر انتقال ميباشند.
t−τ

علامت ∗ نيز نشاندهندهي مزدوج مختلط است ψ .تابع پنجره يا موجک مادر و )

s

1

( √|s| ψموجکهاي حاصل

از انتقال و تغيير مقياس موجک مادر هستند [ .]30واژهي مادر به اين سبب به کار ميرود که تمامي نسخههاي
انتقال يافته و مقياس شده (موجکهاي دختر) ،همگي از اين تابع به دست ميآيند .يعني موجک مادر يک الگو
براي ساير پنجرههاست .علامت 〉 …〈 نيز نشاندهندهي ضرب برداري دو تابع در فضاي سيگنال است.
-4-2الگوريتم گرگ خاکستري

الگوريتم گرگ خاکستري  GWOيک الگوريتم فراکاوشي است که از ساختار سلسله مراتبي سلسله مراتبي و
رفتار اجتماعي گرگ هاي خاکستري در هنگام شکار کردن الهام گرفته است (اوستا .)00 :1202 ،اين الگوريتم
مبتني بر جمعيت بوده ،فرآيند سادهاي دارد و به سادگي قابليت تعميم به مسائل با ابعاد بزرگ را دارد .گرگهاي
خاکستري به عنوان شکارچيان راس در نظر گرفته ميشوند ،که در بالاي هرم زنجيرهي غذايي هستند .گرگهاي
خاکستري ترجيح ميدهند در يک گروه (دسته) زندگي کنند ،هر گروه بهطور متوسط  12-0عضو دارد .همه
اعضاي اين گروه داراي سلسله مراتب تسلط اجتماعي بسيار دقيق هستند و وظايف خاصي دارند .در هر گله از
گرگها براي شکار کردن  0درجه وجود دارد که مانند شکل زير بهصورت يک ساختار هرمي مدل ميشود
(اوستا.)00 :1202 ،
 گرگهاي رهبر گروه  Alphaناميده ميشوند که ميتوانند مذکر يا مونث باشند .اين گرگها بر گله تسلط
دارند.
 گرگهاي  Beta:کمک به گرگهاي  Alphaدر فرايند تصميمگيري بوده و همچنين مستعد انتخاب شدن به
جاي آنها هستند.
 گرگهاي  Delta:پايينتر از گرگهاي  Betaو شامل گرگهاي پير ،شکارچيها و گرگهاي مراقبتکننده از
نوزادان.
 گرگهاي  Omega:پايين ترين مرتبه در هرم سلسله مراتب که کمترين حق را نسبت به بقيه اعضاي گروه
دارند .بعد از همه غذا ميخورند و در فرايند تصميمگيري مشارکتي ندارند.
اين الگوريتم شامل سه مرحله ميباشد که به صورت زير تشريح ميگردد.
مشاهده شکار ،رديابي و تعقيب آن )(tracking and approaching
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نزديک شدن ،احاطه کردن (حلقه زدن) به دور شکار و گمراه کردن آن تا زماني که از حرکت باز بماند (Pursing
)and encircling
حمله به شکار )(attacking

در اين مقاله ساختار سلسله مراتبي و رفتار اجتماعي گرگ ها در حين فرايند شکار بهصورت رياضي مدل شده
و براي طراحي الگوريتمي براي بهينهسازي مورد استفاده قرار گرفته است.

شکل ( :)2فلوچارت الگوريتم گرگ خاکستري
Fig (2): Gray wolf algorithm flowchart

-5-2الگوريتم خفاش

هوش جمعي يکي از قويترين تکنيکهاي بهينهسازي ميباشد که بر مبناي رفتارهاي گروهي است (آمودا،
 .)122 :2613الگوريتم خفاش از دسته الگوريتم هاي فراشناختي است که الهام گرفته از رفتار جمعي خفاشها
در محيط طبيعي است که در سال  2616توسط يانگ ارائه شد .اين الگوريتم برمبناي استفاده از خاصيت
انعکاس صدا توسط خفاشها است .خفاشها مسير و محل دقيق طعمه خود را بوسيلهي فرستادن امواج صوتي
و دريافت بازتاب آن ،پيدا ميکنند .زماني که امواج صوتي به سمت فرستنده امواج (خفاش) بازميگردد ،اين
پرنده مي تواند يک تصوير صوتي از موانع روبروي محيط اطراف خود رسم کند و محيط اطراف را حتي در تاريکي
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مطلق بهخوبي ببيند .با استفاده از اين سيستم ،خفاشها ميتوانند اجسام متحرک مثل حشرات و اجسام
بيحرکت مثل درختان را تشخيص دهند (آمودا.)122 :2613 ،
الگوريتم خفاش مبتني بر ويژگي پژواکيابي ريز خفاشها است .در حالت کلي دو نوع خفاش وجود دارد که نوع
اول بزرگ – خفاشها هستند و نوع دوم ريزخفاشها نام دارند .ريزخفاشها از اين ويژگي براي پرواز در شب و
شکار استفاده ميکنند .پژواکيابي ريز خفاشها در عمل يک سامانه ادراکي است که در آن موجهاي فراصوتي
براي بدست آوردن پژواک ،توليد ميشوند .مغز و دستگاه عصبي خفاش با مقايسهي موجهاي فرستادهشده و
موجهاي بازتاب شده ميتواند تصويري از فضاي پيرامون و جزئياتش را براي خود بسازد .اين توانايي به
ريزخفاشها اجازه ميدهد تا در تاريکي مطلق شکارشان را شناسايي کنند (آمودا.)122 :2613 ،
قوانين الگوريتم خفاش اين قوانين ميتواند به زبان ساده بهصورت زير بيان شود:
تمامي خفاشها با بکارگيري پژواکيابي ميتوانند مسافت را تخمين بزنند و تفاوت بين طعمه و موانع ثابت را
تشخيص دهند.
خفاشها بهصورت تصادفي با سرعت  Viدر موقعيت  Xiبا فرکانس ثابت  fminبا طولموج متغير  λو بلندي
صداي  A0در جستوجوي شکار هستند .آنها ميتوانند بهطور اتوماتيک طولموج پالسهاي منتشرشده از خود
را تنظيم کرده و نرخ انتشار پالس خود يعني ( r ∈(1،6را طبق نزديکي طعمه خود مطابقت دهند.
اگرچه بلندي صدا ميتواند به طرق مختلف تغيير کند ،اما فرض ميشود که بلندي از يک مقدار بزرگ (مثبت
 )A0تا يک مقدار مينيمم ثابت يعني  Aminتغيير کند.
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شکل( :)3فلوچارت الگوريتم بهينهسازي خفاش
Fig (3): Flowchart of the Bat Optimization Algorithm

-6-2ارزيابي و عملکرد مدلها

در اين تحقيق بهمنظور ارزيابي دقت و کارايي مدلها ،از نمايههاي ضريب تبيين ( ،)R2ريشهي ميانگين مربعات
خطا ) ،(RMSEميانگين قدر مطلق خطا ( )MAEو ضريب نش ساتکليف ( )NSو درصد باياس ( )PBIASطبق
روابط زير استفاده گرديد .بهترين مقدار براي اين سه معيار به ترتيب يک ،صفر ،صفر ،يک ،صفر و صفر ميباشد.
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ارزيابي مدلهاي هيبريدي فراکاوشي در شبيهسازي جريان رودخانهها
حجتاله يونسي و احمد گودرزي

در روابط بالا 𝑀𝑜𝑖 ،و 𝑖𝑒𝑀 به ترتيب مقادير مشاهداتي و محاسباتي در گام زماني  iام N ،تعداد گامهاي زماني،
𝑀 و 𝑒̅
̅0
𝑀 نيز به ترتيب ميانگين مقادير مشاهداتي و محاسباتي ميباشد .علاوه بر معيارهاي فوق از نمودارهاي
پراکنش و سري زماني مقاديرمشاهداتي -محاسباتي نسبت به زمان نيز جهت تحليل بيشتر نتايج استفاده شده
است.
 -3نتايج و بحث

يکي از مهمترين مراحل در مدلسازي ،انتخاب ترکيب مناسبي از متغيرهاي ورودي است .بدين منظور
پارامترهاي ورودي بهمنظور دستيابي به مدل بهينه جهت پيشبيني جريان رودخانهي کشکان واقع در استان
لرستان انتخاب و در جدول  1ارائه شد .در اين جدول ،ستونهاي  Q(t-3)،Q(t-2)،)،Q(t-1و )( Q(t-4به ترتيب
جريان رودخانه در زمانهاي  )t-4 ،t-3 ،t-2 ،t-1بهعنوان ورودي و ) ( Q(tجريان رودخانه در زمان  )tبهعنوان
خروجي مدل در نظر گرفته شد .بهمنظور آموزش ماهيت سازوکار حاکم بر پديده نهتنها سبب پيچيدگي الگو و
افزايش حافظه درگير خواهد شد ،بلکه سبب کاهش دقت مدل نيز ميشود .لذا در الگوسازي جريان رودخانه نيز
بايستي سعي نمود مؤثرترين دادههاي مشاهداتي را بهعنوان دادههاي آموزشي انتخاب کرد (دهقاني و همکاران،
 .)100:1066با توجه به اينکه در تحقيق حاضر تأثير توالي دبي روزهاي قبل در پيشبيني دبي روز مدنظر بوده،
صرف ًا از دادههاي نرمال شده دبي جريان با توالي برگشتي تا  0روز بهعنوان دادههاي آموزشي ،بهصورت ترکيبهاي
مختلف مطابق جدول استفادهشده است که از اين پس از آنها بهعنوان الگو نامبرده خواهد شد .در اين پژوهش
جهت شبيهسازي دبي رودخانه از دادههاي ايستگاه هيدرومتري کشکان که داراي  3006رکورد ثبتشده طي
بازهي زماني ( ،)1312-1322در مقياس زماني روزانه ميباشد ،استفاده شد .در نهايت تعداد  2226رکورد براي
آموزش و تعداد  036رکورد باقيمانده براي صحتسنجي مدلهاي مورد بررسي انتخاب شد .لازم به ذکر است
جهت مدلسازي  16درصد دادهها براي آموزش و  26درصد باقيمانده جهت آزمون ،بهصورت تصادفي ،که
گستره وسيعي از انواع دادهها را پوشش دهد ،انتخاب شد (کيسي و همکاران2660 ،؛ ناگاي و همکاران.)2662 ،
جدول( :)1ترکيبهاي منتخب پارامترهاي ورودي
Table (1): Selected compositions input parameter models
شماره
ساختار ورودي
خروجي
)Q(t

)Q(t-1

1

)Q(t

)Q(t-1),Q(t-2

2

)Q(t

)Q(t-1),Q(t-2),Q(t-3

3

)Q(t

)Q(t-1),Q(t-2),Q(t-3),Q(t-4

0
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 -1-3نتايج بررسي عملکرد مدلهاي هيبريدي

مدلها و الگوريتم هاي اين تحقيق با يک مجموعه داده آزمايش مورد ارزيابي قرار گرفتند و بيشترين کارايي
براي مدل سازي و تحليل بيشتر انتخاب شد .اين مرحله داراي شش فاز اصلي است که در جدول  2بيان شده
است .به عبارتي ساده تر اين فازها همان بهترين ترکيب ورودي هستند که بر اساس ضريب همبستگي انتخاب
شده بودند .همچنين براي هر مدل ،از هر چهار ترکيب در مراحل آموزش و تست استفاده مي شود .عموماً اساس
کار شبکههاي هوش مصنوعي جهت ارزيابي عملکرد آنها نسبت به يکديگر بر اساس ضريب  RMSEکه محققان
بسياري اين شاخصها را مورد تائيد قراردادند .هدف اصلي در سيستمهاي مبتني بر هوش مصنوعي کاهش
ميزان خطاي برآوردي است و لذا در اين تحقيق ملاک برتري مدلها  RMSEميباشد .همانطور که در جدول
 2و  3قابلمشاهده است مدل ترکيبي رگرسيون بردار پشتيبان-موجک از خطاي کمتري نسبت به ساير مدلهاي
هيبريدي موردبررسي برخوردار است که اين امر را ميتوان ناشي از جدا نمودن سيگنال به سيگنالهاي بالاگذر
و پايين گذر جهت تجزيه و تحليل نقاط اکسترمم بيان نمود که با نتايج دهقاني و همکاران ( )1066و باباعلي
و دهقاني ( )1066همخواني دارد.
در اين تحقيق جهت شبيهسازي دبي رودخانهي کشکان واقع در استان لرستان از مدلهاي توسعهيافته
( )SVR-BA،SVR-GWO،WSVRو نمودارهاي پراکندگي و گراف تغييرات زماني بين دادههاي مشاهداتي و
محاسباتي استفاده شد.
پس از انتخاب بهترين ترکيب ورودي براي هر مدل و ترسيم نمودارهاي پراکندگي و گراف تغييرات زماني بين
دادههاي مشاهداتي و محاسباتي براي ايستگاه هيدرومتري مورد بررسي ،آمار عملکرد مدلها براي دادههاي
تست و آزمون در جدول  3نشان داده شد.
بنابراين بطور خلاصه ميتوان گفت پس از انتخاب بهترين ترکيب ورودي براي هر مدل ،مدلهاي پيشبيني
براي شبيهسازي دبي روزانه رودخانه مورد بررسي ،طبق جدول  3نشان ميدهد مدل هيبريدي رگرسيون بردار
پشتيبان-موجک ( )WSVRاز عملکرد بهتري به ترتيب نسبت به ساير مدلهاي هيبريدي از جمله رگرسيون
بردار پشتيبان-گرگ خاکستري ( )GWO-SVRو رگرسيون بردار پشتيبان-خفاش ( )BA-SVRدارد بگونهاي
که طبق شاخصهاي ارزيابي مدلها ،مدل رگرسيون بردار پشتيبان-موجک داراي مقادير ،R=6/206
 NS=6/201 ،MAE=6/620 ،RMSE 6/600و  BIAS=6/661ميباشد .در مجموع ميتوان بيان نمود مدل
رگرسيون بردار پشتيبان-موجک بهترين عملکرد و مدل رگرسيون بردار پشتيبان-خفاش ضعيفترين عملکرد
را دارا هستند .هچنين مقدار درصد باياس براي ايستگاه هيدرومتري کشکان واقع در استان لرستان مقداري

ارزيابي مدلهاي هيبريدي فراکاوشي در شبيهسازي جريان رودخانهها
حجتاله يونسي و احمد گودرزي

مثبت داشته است و اين به معناي ناچيز بودن خطاي مدل ميباشد .همچنين در اشکال  0و  0نمودار ضريب
همبستگي و خطاي مدلهاي هيبريدي موردبررسي نشان ميدهد مدل رگرسيون بردار پشتيبان-موجک نسبت
به مدلهاي رگرسيون بردار پشتيبان-گرگ خاکستري و رگرسيون بردار پشتيبان-خفاش داراي بيشترين ضريب
همبستگي و کمترين ميزان خطاي محاسباتي ميباشد .در شکل  0نمودار تغييرات سري زماني و پراکنش مقادير
مشاهداتي و محاسباتي بيان شد در اين شکل مدل رگرسيون بردار پشتيبان-موجک در برآورد نقاط ماکزيمم و
مينيمم خطاي کمتري دارد و همچنين مدلهاي رگرسيون بردار پشتيبان-گرگ خاکستري و رگرسيون بردار
پشتيبان -خفاش در برآورد مقادير مياني و مينيمم از دقت مطلوبي برخوردار است بگونه اي که هر سه مدل
هيبريدي مقادير محاسباتي را نزديک به مقادير مشاهداتي برآورد نموده ،که دراينبين مدل  WSVRعملکرد
مناسبتري نسبت به ساير مدلها دارد.
جدول ( :)2انتخاب ترکيب ورودي بهينه بر اساس RMSE
Table (2): Selection of the optimal input combination based on RMSE
3
2
1
مرحله

مدل
WSVR

GWO-SVR

BA-SVR

4

آموزش

6/620

6/610

6/600

6/603

صحتسنجي

6/603

6/600

6/602

6/600

آموزش

6/161

6/620

6/610

6/601

صحتسنجي

6/610

6/603

6/600

6/600

آموزش

6/122

6/161

6/621

6/622

صحتسنجي

6/161

6/620

6/611

6/612

جدول( :)3تحليل نتايج مدلهاي هيبريدي مورد بررسي در ايستگاه هيدرومتري کشکان
Table (3): Analysis of the results of hybrid models studied in Kashkan hydrometric station
مدل

صحت سنجي

آموزش

MAE
)(m

NS

PBIAS

6/232

6/603

6/630

6/200

6/662

6/206

6/600

6/620

6/201

6/661

6/220 GWO-SVR

6/601

6/601

6/220

6/663

6/200

6/600

6/632

6/202

6/662

6/210

6/622

6/600

6/210

6/663

6/230

6/612

6/600

6/200

6/662

WSVR

BA-SVR

R2

RMSE
)(m

MAE
)(m

NS

PBIAS

R2

RMSE
)(m
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 نمودار پراکنش و مقادير محاسباتي و مشاهداتي مدل هاي مورد بررسي:)4(شکل
Figure (4): Distribution diagram and computational and observational values of the studied models
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Figure (5): diagram of the correlation coefficient of the studied models
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Figure (6): Graph percentage error of the studied models

ميزان خطا(درصد)

6

)Hydrogeomorphology, Vol. 8, No. 29, Winter 2022, pp (69-86

 -4نتيجهگيري

در اين تحقيق سعي بر آن شد عملکرد مدلهايي جهت شبيهسازي جريان روزانه رودخانه کشکان واقع در استان
لرستان با استفاده از دادههاي روزانه مورد ارزيابي قرار گيرد .مدلهاي به کار گرفته شده شامل مدلهاي
هيبريدي رگرسيون بردار پشتيبان-موجک ،رگرسيون بردار پشتيبان-گرگ خاکستري و رگرسيون بردار
پشتيبان-خفاش است .مقادير جريان مشاهداتي با جريان پيشبينيشده در مدلهاي مذکور (رگرسيون بردار
پشتيبان-موجک ،رگرسيون بردار پشتيبان-گرگ خاکستري و رگرسيون بردار پشتيبان-خفاش) ،با استفاده از
معيارهاي ارزيابي مورد مقايسه قرار گرفت .نتايج تحقيق را ميتوان بهصورت زير خلاصه نمود :نتايج نشان داد
که در هر سه مدل موردبررسي شامل مدل هيبريدي رگرسيون بردار پشتيبان-موجک ،رگرسيون بردار
پشتيبان_گرگ خاکستري و رگرسيون بردار پشتيبان-خفاش ،در ساختاري متشکل از  1تا  0تأخير زماني نتايج
بهتري نسبت به ساير ساختارها ارائه ميدهد .همچنين با توجه به معيارهاي ارزيابي نتيجه شد که هر سه مدل
موردبررسي ،ميتوانند با دقت نسبت ًا بالايي ميزان جريان روزانه رودخانه را پيشبيني نمايند .در اين ميان ،مدل
هيبريد ماشين بردار پشتيبان -موجک دقت بيشتر و خطاي کمتري نسبت به مدل رگرسيون بردار پشتيبان-
گرگ خاکستري و رگرسيون بردار پشتيبان -خفاش از خود نشان داده است .همچنين دقت بالاي مدل ترکيبي
ناشي از استفاده از اصل استقراي کمينه سازي خطاي ساختاري و تجزيه سيگنال است که با بکارگيري روش
يادگيري با نظارت در توابع پايه شعاعي باعث ميشود تخمين پارامتر از سرعت بالا و خطاي کمتري نسبت به
ساير کرنلها برخوردار باشد .درمجموع اين تحقيق نشان ميدهد استفاده از مدل ترکيبي ماشين بردار پشتيبان_
موجک ميتواند در زمينه پيشبيني جريان روزانه رودخانهها مؤثر باشد .همچنين ،اين مدل ميتواند بهنوبهخود
براي تسهيل توسعه و پيادهسازي استراتژيهاي مديريت آبهاي سطحي مفيد باشد .و گامي در اتخاذ تصميمات
مديريتي در جهت بهبود کميت جريان رودخانهها ميباشد.

ارزيابي مدلهاي هيبريدي فراکاوشي در شبيهسازي جريان رودخانهها
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