مقالهي پژوهشي

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،92سال هشتم ،زمستان  ،0011صص 081-910
)Hydrogeomorphology, Vol. 8, No. 29, Winter 2022, pp (187-201
CC BY-NC

ارزيابي کارايي مدلهاي هوش مصنوعي هيبريدي نوين در برآورد دبي سيالبي
سعيد رستمي  ،1بابک شاهي نژاد * ، 2حجتاله يونسي  ،3حسن ترابي پوده ،4رضا دهقاني
1

 -0دانشجوي دکتري سازههاي آبي ،دانشکدهي کشاورزي ،دانشگاه لرستان
 -9استاديار گروه مهندسي آب ،دانشکدهي کشاورزي ،دانشگاه لرستان
 -3استاديار گروه مهندسي آب ،دانشکدهي کشاورزي ،دانشگاه لرستان
 -0دانشيار گروه مهندسي آب ،دانشکدهي کشاورزي ،دانشگاه لرستان
 -5دانشآموختهي دکتري سازههاي آبي ،دانشکدهي کشاورزي ،دانشگاه لرستان
وصول مقاله0011/01/01 :

5

تأييد نهايي مقاله0011/00/00 :

چکيده
سيل از جمله پديدههاي طبيعي است که هر ساله خسارات جاني و مالي زيادي را در دنيا به بار آورده و مشکالت عديدهاي
را بر سر راه توسعهي اقتصادي و اجتماعي کشورها ايجاد مينمايد .از اين رو جهت کاهش خسارات ،کنترل و هدايت اين
پديده ،برآورد دبي سيالبي و شناسايي عوامل مؤثر بر آن بسيار حائز اهميت ميباشد .در اين پژوهش ،به منظور برآورد
دبي سيالبي حوضهي آبريز کشکان واقع در استان لرستان از مدلهاي هوش مصنوعي هيبريدي نوين شامل شبکه عصبي
مصنوعي -تفنگدار خالق ،شبکه عصبي مصنوعي-عنکبوت بيوه سياه و شبکه عصبي مصنوعي -ازدحام مرغ در طي دورهي
زماني  0321-0011استفاده شد .براي ارزيابي عملکرد شبيهسازي از شاخصهاي آماري ضريب تعيين ( ،)R2ميانگين
مطلق خطا ( ،)MAEضريب کارايي نش -ساتکليف ( )NSEو درصد باياس ( )PBIASاستفاده گرديد .نتايج نشان داد
که بطور کلي مدلهاي هوش مصنوعي هيبريدي عملکرد بهتري نسبت به مدل منفرد در برآورد دبي سيالبي دارند .نتايج
نشان داد مدل شبکه عصبي مصنوعي -تفنگدار خالق نسبت به ساير مدلها از دقت بيشتر و خطاي کمتري برخوردار
است .در مجموع نتايج نشان داد استفاده از مدلهاي هوش مصنوعي هيبريدي در برآورد دبي سيالبي موثر بوده و ميتواند
به عنوان راهکاري مناسب و سريع در مديريت منابع آب مطرح شود.
کلمات کليدي :تفنگدار خالق ،شبيهسازي ،هوش مصنوعي ،جنوب غربي ،حوضهي آبريز کشکان.

مقدمه مسئول
-*1نويسندهي
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سيل يکي از پديدههاي موجود در طبيعت است که از ديرباز ،بشر شاهد وقوع آن ميباشد .در ايران نيز به دليل
وسعت زياد ،اقليمهاي مختلف و تغييرات زماني و مکاني بارشها در بيشتر حوضههاي آبخيز ،همهساله اکثر
مناطق کشور با وقوع سيالبهاي عظيمي مواجه است که بسياري از آنها ،خسارات جاني و مالي فراواني را به بار
ميآورند (مهدوي .)99 :0311 ،يکي از ابزارها و روشهاي مطرح در مقابله با پديده سيل که در برخي از
کشورهاي جهان رايج گشته ،سيستمهاي پيشبيني و هشدار سيل ميباشد که تجارب دهههاي اخير در اين
کشورها ،نشان داده که با اجرا و طراحي صحيح اين سيستمها ،ميتوان خسارات جاني و مالي ناشي از سيل را
به ميزان چشمگيري کاهش داد که يکي از اين روشهاي سيستمهاي هوش مصنوعي ميباشد (باباعلي و دهقاني،
 .)50-00 :0321امروزه سيستمهاي هوش مصنوعي بعنوان يک روش موثر جهت شبيهسازي فرآيندهاي
هيدرولوژيکي بهطور گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد که روش شبکه عصبي مصنوعي از جملهي اين مدلها
است .مدل شبکه عصبي مصنوعي بدليل ماهيت سعي و خطا در برآورد پارامترهاي شبکه (وزنها ،باياس) داراي
خطا مي باشد که محققان جهت کاهش خطا و بهبود عملکرد آن از ترکيب اين مدل با الگوريتمهاي بهينهسازي
استفاده مي نمايند که نتايج مطلوبي داشته است .در سالهاي اخير استفاده از روشهاي هوش مصنوعي ترکيبي
در مطالعات برآورد دبي سيالبي مورد توجه محققين قرارگرفته است که از جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره
نمود:
مدل ترکيبي شبکه عصبي مصنوعي با الگوريتم کرم شبتاب از عملکرد بهتري نسبت به ساير مدلهاي ترکيبي
هوش مصنوعي در پيشبيني دبي سيالبي رودخانهي اجيدر واقع در ترکيه برخوردار است (قرباني و همکاران،
.)092 :9108
تبديل موجک گسسته با شبکه عصبي مصنوعي عملکرد بهتري نسبت به شبکه عصبي منفرد ( )ANNدارد و
اين مدل ترکيبي مي تواند ابزاري مفيد براي حل بسياري از مسائل پيشبيني باشد (تيخامارين و همکاران،
.)009 :9191
مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي-ژنتيک و انفيس-ژنتيک دقت پيشبيني بهتري نسبت به مدل درخت تصميم
در پيشبيني جريان سيالبي رودخانههاي نيلوم و کنهار در پاکستان دارد (عدنان و همکاران)018 :9191 ،
مدل ترکيبي شبکه عصبي مصنوعي -الگوريتم ژنتيک عملکرد مطلوبي نسبت به مدل شبکه عصبي منفرد جهت
پيش بيني دبي سيالبي رودخانه فرات در ترکيه دارد (کلينک و هازندار.)910 :9199 ،
در مجموع با توجه به پژوهشهاي انجامشده ،ارائه راهکار و پيشبيني مناسب منابع آب سطحي جهت جلوگيري
از پديدهي سيل در کشور ايران الزم و ضروري ميباشد .از اينرو حوضهي آبريز کشکان بعنوان مهمترين
زيرحوضهي آبريز کرخه اهميت بسزايي از لحاظ شرب و کشاورزي داشته و يکي از مهمترين حوضههاي آبريز از
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جهت توليد محصوالت کشاورزي بوده و آب آبياري اين دشت از آبهاي سطحي تأمين مي شود که تصرف در
حريم و بستر رودخانه برداشتهاي بيرويه بوسيلهي موتور تلمبه سبب گرديده در طي سالهاي اخير خسارات
جبرانناپذيري براي جان و مال انسانها ايجاد شود .بنابراين ،برآورد دبي سيالبي بهمنظور پيشبيني و اقدامات
مديريتي جهت بهبود آن بيشازپيش ضرور ي است .لذا هدف از اين تحقيق برآورد دبي سيالبي با استفاده از
آمار و اطالعات سيالب و بارش آنها و بهرهگيري از مدل تلفيقي شبکه عصبي مصنوعي با الگوريتمهاي بهينهسازي
نوين همچون تفنگدار خالق ،عنکبوت بيوه سياه ،ازدحام مرغ ،ملخ و مقايسهي آنها با مدلهاي منفرد و آماري
است.
-2مواد و روشها
-1-2منطقهي مورد مطالعه

رودخانهي کشکان سيلخيزترين رودخانه استان لرستان است .حوضهي آبريز کشکان با مساحت 11/21
کيلومترمربع در ناحيهي جنوب غربي ايران واقعشده است .اين حوضه بخش مهمي از سرشاخههاي پرآب رودخانه
کرخه را تشکيل ميدهد و حدود يکسوم خاک لرستان را در بر ميگيرد .حوضهي آبخيز رودخانهي کشکان در
تقسيمبندي هيدرولوژي ايران جزئي از حوضهي آبريز خليجفارس بهحساب ميآيد .اين رودخانه در بين طولهاي
جغرافيايي  01 ° 30′ 30 ″درجه تا  08 ° 09′ 1 ″شرقي و عرضهاي جغرافيايي  33° 5′ 05 ″تا ° 00′ 00 ″
 33درجه شمالي در استان لرستان واقع شده است .موقعيت منطقهي مورد مطالعه در شکل  0نشان دادهشده
است .بر اساس روش آمبروژه ،حوضهي رودخانه کشـکان در محدودهي اقليم نيمهمرطوب سرد با متوسط
بارندگي ساالنه  309ميلي متر و متوسط دبي ساالنه  98مترمکعب بر ثانيه قرار دارد.
در اين پژوهش به منظورمدلسازي دبي سيالبي حوضهي آبريز کشکان واقع در استان لرستان آمار و اطالعات
روزانه شامل دبي و بارش ايستگاه هيدرومتري کشکان در طي دورهي آماري  0321-0011استفاده شد بدين
منظور  3151داده ايجاد شد و جهت شبيهسازي دبي سيالبي و برآورد آن سيالبهاي اين دورهي زماني ده
ساله استخراج و بررسي گرديد ،بگونهاي که بارش متناظر با سيالب نيز از آمار و اطالعات استخراج و مجموعا
 099مقادير سيالبي حاصل شد .الزم به ذکر است جهت مدلسازي  81درصد دادهها براي آموزش و  91درصد
باقي مانده جهت آزمون ،بصورت تصادفي ،که گستره وسيعي از انواع دادهها را پوشش دهد ،انتخاب شد (ناگاي،
90 :9119؛ کيسي و کارهان .)38 :9111 ،در ادامه نتايج مدلهاي مورد استفاده ارائه ميگردد.
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شکل ( :)1موقعيت جغرافيايي رودخانهي کشکان
Figure (1): Geographical location of Kashkan River

در اين پژوهش جهت شبيهسازي و پيشبيني دبي سيالبي حوضهي آبريز کشکان واقع در استان لرستان از
آمار و اطالعات  01ساله در مقياس زماني روزانه دبي و بارش روزانه ايستگاه هيدرومتري کشکان استفاده شد
سپس مقاطع زماني که سيالب رخ داده است از داده ها استخراج و بارش متناظر آن نيز جدا شد .سپس از
رويکرد مدل شبکه عصبي مصنوعي جهت شبيهسازي دبي سيالبي استفاده شد .با توجه به اينکه مدل شبکه
عصبي مصنوعي طبق پژوهش هاي اخير بدليل وجود وزنها و باياس هاي تصادفي داراي خطا ميباشد بنابراين
جهت کاهش خطاي مدل از راهکار بهينه نمودن پارامترهاي تنظيم (وزنها و باياسها) بوسيلهي الگوريتمهاي
فراابتکاري جديد استفاده شد .در طي سالهاي اخير پژوهشهاي متعددي در خصوص مدل هيبريدي شبکه
عصبي مصنوعي با الگوريتم هاي فراابتکاري صورت گرفته است اما در اين پژوهش از الگوريتمهاي نوين که
تاکنون در فرآيندهاي هيدرولوژيکي يا هيدروژئولوژي موردبررسي قرار نگرفته است استفاده شد که بتوان
مشکالت و چالش اين مدل را کاهش داد و الگوريتمي جديد جهت تسهيل در فرآيند شبيهسازي معرفي نمود
و همچنين بتوان با استفاده از پارامترهاي وابسته دبي سيالبي را در آينده پيشبيني ،و از بروز خسارات
جبرانناپذير جلوگيري نمود .بنابراين در اين پژوهش از کاربرد الگوريتمهاي نوين تفنگدار خالق و عنکبوت بيوه
سياه ،ازدحام مرغ و ملخ استفاده شد و به منظور توانايي الگوريتمهاي فراابتکاري جديد با مدل منفرد شبکه
عصبي مصنوعي مقايسه شد.
 -2-2شبکه عصبي مصنوعي
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امروزه شبکه عصبي مصنوعي در مطالعات هيدرولوژي و مديريت منابع آب کاربرد وسيعي دارد (نوراني و همکاران،
 .)9112ساختار شبکه عصبي معموال از اليهي ورودي ،اليهي مياني و اليهي خروجي تشکيل شده است.اليهي
ورودي يک اليه انتقالدهنده و وسيلهاي براي تهيه کردن دادهها ،اليهي خروجي شامل مقادير پيشبيني شده
توسط شبکه و اليهي مياني يا مخفي که از گرههاي پردازشگر تشکيل شدهاند ،محل پردازش دادهها است.
نخستين کاربرد عملي شبکههاي عصبي مصنوعي با معرفي شبکههاي پرسپترون چند اليه انجام گرفت .در اين
شبکهها ثابت شده است که از ميان الگوريتمهاي يادگيري ،الگوريتم پس انتشار خطا با ساختار شبکه پيشخور
و تعداد سه اليه بطور رضايتبخشي در حل مسائل پيچيده مهندسي ،شبيهسازي و پيشبيني سريهاي زماني
هيدرولوژيکي کاربرد دارد (توکارو جانسون .)0222 ،از رايج ترين توابع محرک استفاده شده در شبکههاي انتشار
برگشتي ميتوان توابع محرک سيگموئيد و تانژانت هيپربوليک ذکر کرد (نوراني و همکاران.)9112 ،
-3-2الگوريتم تفنگدار خالق

الگوريتم تفنگدار خالق )AIG( 0يکي از الگوريتمهاي بهينهسازي فرا ابتکاري بسيار جديد است که توسط
پيجارسکي و کاسجکو ( )9102ارائه شد .با توجه به ساختار بسيار پرقدرت و نيرومند اين الگوريتم ،پيشبيني
ميشود که در آينده با موفقيت و به صورت چشمگيري در زمينههاي مختلف علمي و فناوري مورد استفاده قرار
گيرد .اين الگوريتم داراي کارآيي و سرعت باال در زمينهي حل کارهاي مختلف بهينهسازي (مثل زمينهي
مکانيک و عملکردهاي رياضي بنچمارک) ميباشد .سرعت همگرايي باال و قابليت پيدا کردن جواب بهينه در
کمترين زمان و با کمترين هزينه و با دقت بسيار باال از جمله مزيتهاي اين الگوريتم ميباشد .همچنين اين
الگوريتم به خاطر استفاده از بردارهاي جواب ،بر مبناي روشهاي  ،swarmاکتشاف بسيار زيادي در فضاي
جستجو انجام مي دهد و اين امر در يافتن جواب بهينه و همگرايي کمک شاياني ميکند .الگوريتم تفنگدار خالق
راهحلها و جوابهاي گوناگوني را به دست ميآورد که داراي کارايي بسيار باال در اجتناب از جوابهاي بهينه
محلي دارد (گير افتادن در جوابهاي بهينه محلي) .از اين الگوريتم ميتوان بصورت حيرتآوري براي حل توابع
هدف با اشکال مختلف و تابع چند بعدي مختلف به کار رود .پيشبيني ميشود که نتايج بهدستآمده از اين
مدل ،کارايي رقابتي و باالتري در برابر ساير روشهاي شناختهشده هوش ازدحامي (از قبيل الگوريتم ژنتيک-
ازدحام ذرات-ملخ -ميگو و  )...داشته باشد.
-4-2الگوريتم عنکبوت بيوه سياه

اين الگوريتم اولين بار توسط سباستين و پتر ( )9112معرفي شد و بر اساس بقاي برترينها يا انتخاب طبيعي

1- Algorithm Innovative Gunner
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استوار است ،بگونهاي که عنکبوتهاي اوليه ،بهصورت جفت ،سعي در توليد مثل نسل نوين داشته و بيوه سياه
ماده ،نر را در حين جفتگيري يا بعد از آن خورده و سپس او نطفههاي ذخيرهشده در حفرههاي اسپرم خود
حمل ميکند و آنها را در کيسههاي تخمک آزاد ميکند .براي حل يک مسئله بهينهسازي ،مقادير متغيرهاي
مسئله بايد بهعنوان يک ساختار مناسب براي حل مسئله فعلي تشکيل شوند .در اصطالحات الگوريتم ژنتيک و
ازدحام ذرات ،اين ساختار به ترتيب "کروموزوم" و "موقعيت ذره" ناميده ميشود ،اما در الگوريتم بهينهسازي
بيوه سياه ( )BWOبه آن "بيوه" گفته ميشود .در الگوريتم بهينهسازي بيوه سياه ( ،)BWOراهحل بالقوه هر
مسئله بهعنوان عنکبوت بيوه سياه در نظر گرفتهشده است.
 -5-2الگوريتم ازدحام مرغ

بهينهسازي ازدحام مرغ ( ،)CSOيک الگوريتم الهام گرفته زيستي است که براي بهينهسازي تک هدفه مورد
استفاده قرار ميگيرد (زواچه و همکاران .)9102 ،0اين الگوريتم توسط منگ و همکاران )9100( 9ارائه گرديده
است .بهينه سازي ازدحام مرغ از نظم سلسله مراتبي و رفتارهاي يک دسته مرغ هنگام جستجوي غذا تقليد
ميکند ،جايي که هر مرغ نشاندهندهي يک راهحل بالقوه براي يک مسئله بهينهسازي است .در اصل CSO ،از
چهار قانون زير براي ايدآلسازي رفتار مرغها استفاده ميکند:
 -0دسته يا ازدحام مرغ گروه مرغ متشکل از چندين گروه است که هر گروه خروس غالب و برتر و يک جفت
مرغ و جوجه دارد.
 -9در هر گروه از دسته مرغ ،اعتبار و هويت مرغ (خروس ،مرغ و جوجه) به ارزش و مقدار تناسب خود مرغ
بستگي دارد .جوجههايي که بهترين مقادير تناسب را دارند ،بهعنوان خروس شناخته ميشوند .هرکدام از آنها
در يک گروه از خروس جلوتر خواهند بود .جوجههايي که از نظر آمادگي جسماني ضعيفتر هستند ،بعنوان
جوجه شناخته ميشوند و بقيه به عنوان مرغها در نظر گرفته خواهند شد.
 -3بعد از هرچند مرحله ( ،)Gترتيب سلسله مراتبي ،رابطه سلطه و رابطه مادر و کودک بايد کامال تغيير کند.
 -0جوجهها در جستجوي غذا جفت خروس خود را دنبال ميکنند .فرض ميشود که مرغها بهطور تصادفي
غذاي خوبي را که ديگران پيدا کردهاند ،ميدزدند .جوجهها در اطراف مادران خود به دنبال غذا ميگردند .خروس
در رقابت براي غذا از مزيت برخوردار است.
 -6-2الگوريتم ملخ

الگوريتم ملخها ( )GOAتوسط صارمي و همکاران ( )9101منتشر شـده است .اين الگوريتم نيز همانند ساير
2- Meng et al.

1- Zouache et al.
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الگوريتم هاي بهينه سازي سعي در يافتن جواب بهينه در ميان چندين پاسخ دارد (جراح و همکاران.)9108 ،
الگوريتم بهينه سازي ملخ از رفتار جستجوي غذا ملخ الهام گرفته است .اين الگوريتم جزء يکي از جديدترين
الگوريتمهاي فراابتکاري به شمار ميرود .اين الگوريتم در گروه الگوريتمهاي هوش جمعي قرار ميگيرد و با الهام
از رفتار اجتماعي ملخها و نحوهي تأثيرپذيري هر ملخ از محيط پيرامونش طراحي شده است (آرورا و آناند،
 .)9102ملخ در اصل يک حشره است و به عنوان آفتي در نظر گرفته مي شود که معموال به صورت منفرد ديده
مي شود .با اين حال ،آنها يکي از بزرگترين گروه موجودات را تشکيل ميدهند .چرخهي زندگي ملخ به دو
مرحلهي عمده تقسيم مي شود :الرو و بزرگسالي .ويژگي بارز در مرحله الرو حرکت کند و گامهاي کوچک است.
از طرف ديگر ،حرکت بزرگتر و غيرمنتظره صفت حياتي گروه ملخ در مرحلهي بزرگسالي است .در هر دو مرحلهي
 ،GOAفرآيند جستجوي منبع غذايي به دو گرايش تقسيم شده است :اکتشاف و بهرهبرداري .در اکتشاف ،ملخها
(عوامل جستجو) تمايل دارند که به سرعت حرکت کنند ،در حالي که آنها در مرحلهي بهرهبرداري به حرکت
محلي تشويق ميشوند (صارمي و همکاران.)9101 ،
-7-2ارزيابي و عملکرد مدلها

در اين تحقيق بهمنظور ارزيابي دقت و کارايي مدلها ،از نمايههاي ضريب تبيين ( ،)R2ميانگين قدر مطلق خطا
( )MAEو ضريب کارايي نش ساتکليف ( )NSEو درصد باياس ( )PBIASطبق روابط زير استفاده گرديد .بهترين
مقدار براي اين چهار معيار به ترتيب يک ،صفر ،يک و صفر ميباشد.
2

() 0
() 9
() 3
()0

] , 0 ≤ 𝑅2 ≤ 1

̅
̅
𝑛∑
) 𝑒𝑀𝑖=1(𝑀𝑜𝑖 −𝑀0 )(𝑀𝑒𝑖 −
𝑛 ̅ 2
̅ 2
𝑛∑√
) 𝑒𝑀𝑖=1(𝑀𝑜𝑖 −𝑀0 ) .∑𝑖=1(𝑀𝑒𝑖 −

[ = 𝑅2

1

∞𝑀𝐴𝐸 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1|𝑀𝑒𝑖 − 𝑀𝑜𝑖 | , 0 ≤ 𝑀𝐴𝐸 ≤ +
< 𝑁𝑆𝐸 < 1

2
𝑛∑
) 𝑖𝑜𝑀𝑖=1(𝑀𝑒𝑖 −
∞, −
2
) 𝑒̅
𝑀(𝑀𝑒𝑖 −

× 100 , −100 ≤ 𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 ≤ 100

NSE=1-

𝑛∑
) 𝑖𝑒𝑀𝑖=1(𝑀𝑜𝑖 −
𝑛∑
𝑖𝑒𝑀 𝑖=1

= 𝑆𝐴𝐼𝐵𝑃

در روابط باال 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 است .عالوهبر معيارهاي فوق از نمودارهاي پراکنش
و سري زماني مقادير مشاهداتي -محاسباتي نسبت به زمان نيز جهت تحليل بيشتر نتايج استفادهشده است.
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-3نتايج و بحث

به منظور برآورد دبي سيالبي حوضهي آبريز کشکان واقع در استان لرستان مدلها و الگوريتمهاي نوين با يک
مجموعه داده مشاهداتي ارزيابي شد و کارايي مدلها بررسي گرديد .به طور خالصه بررسي مدلهاي برآورد
شبيهسازي دبي سيالبي ،طبق جدول  0نشان ميدهد که مدل شبکه عصبي مصنوعي–تفنگدار خالق عملکرد
بهتري نسبت به ساير مدلهاي هيبريدي از جمله شبکه عصبي مصنوعي -عنکبوت بيوه سياه ،شبکه عصبي
مصنوعي -ازدحام مرغ و شبکه عصبي مصنوعي -ملخ داشته و نيز مدلهاي هيبريدي نسبت به مدل منفرد از
عملکرد بهتري برخوردار است .بگونهاي که طبق شاخصهاي ارزيابي مدل شبکه عصبي مصنوعي–تفنگدار خالق
داراي مقادير NSE=1/221 ،MAE=3/995 ،R2=1/221و  BIAS=1/113ميباشد .در مجموع ميتوان بيان
نمود مدل شبکه عصبي منصوعي -تفنگدار خالق بهترين عملکرد و مدل شبکه عصبي مصنوعي منفرد
ضعيفترين عملکرد را دارا هستند.
جدول ( :)1نتايج عملکرد مدلهاي هيبريدي مورد بررسي در برآورد دبي سيالبي ايستگاه هيدرومتري کشکان
Table (1): Results of performance of hybrid models in estimating flood flow rate of Kashkan hydrometric
station
صحتسنجي
آموزش
مدل
PBIAS
NSE
MAE
R2
PBIAS NSE
MAE
R2
1/113
1/221
3/995
1/221
1/110 1/223
5/311
1/250
شبکه عصبي مصنوعي-تفنگدار خالق
1/110
1/229
0/103
1/281
1/115 1/221 1/520 1/238
شبکه عصبي مصنوعي-عنکبوت سياه
1/111
1/288
5/191
1/218
1/111 1/281 1/139 1/293
شبکه عصبي مصنوعي-ازدحام مرغ
1/111
1/280
1/209
1/251
1/111 1/289 8/811 1/201
شبکه عصبي مصنوعي-ملخ
1/118
1/211
1/158
1/231
1/112 1/210 2/301 1/210
شبکه عصبي مصنوعي

در شکل  9نمودار پراکنش و مقادير مشاهداتي و محاسباتي مدلهاي مورد بررسي نشان داده شده است .همانطور
که مشهود است مدل شبکه عصبي مصنوعي– تفنگدار خالق ( )AIG-ANNدر اکثر مقادير با مقادير مشاهداتي
مطابقت خوبي دارد و همچنين در برآورد مقادير ماکزيمم و مينيمم از عملکرد مطلوبي برخوردار است و مدل
شبکه عصبي مصنوعي منفرد عملکرد ضعيفي در برآورد دبي سيالبي داشته ،بگونهاي که در تخمين اکثر مقادير
عملکرد مطلوبي ندارد .همچنين همانطور که مشاهده مي گردد ،مدلهاي هيبريدي شبکه عصبي مصنوعي-
عنکبوت بيوه سياه ( ،)BWO-ANNشبکه عصبي مصنوعي -ازدحام مرغ ( )CSO-ANNو شبکه عصبي
مصنوعي -ملخ ( )GOA-ANNاز عملکرد بهتري نسبت به مدل منفرد برخوردار هستند و ميتوان نتيجهگيري
کرد که ترکيب الگويتمهاي بهينهسازي باعث بهبود عملکرد مدل منفرد ميشود که اين نتيجه با يافتههاي
دهقاني و همکاران ( )0322مطابقت دارد.
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براي تحليل و ارزيابي مدلهاي بکار رفته در تحقيق ،نمودارهاي تيلور و جعبهاي مورد استفاده قرار گرفت .يک
مزيت بارز دياگرام تيلور اين است که از دو آمار همبستگي رايج يعني ضريب همبستگي و انحراف معيار استفاده
ميکند .هر چه مقدار پيشبينيشده از نظر ضريب همبستگي و انحراف معيار به مقدار مشاهداتي نزديکتر باشد،
قابليت پيشبيني نيز باالتر ميرود (سيگارودي و همکاران .)9100 ،مزيت نمودار جعبهاي اين است که ميتواند
نشان دهد که يک مدل چگونه مقادير بيشينه ،ميانه و چارکها را پيشبيني ميکند.

شکل( :)2نمودار پراکنش و مقادير مشاهداتي و محاسباتي مدلهاي مورد بررسي
Figure (2): Distribution diagram and observational and computational values of the studied models
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ادامهي شکل( :)2نمودار پراکنش و مقادير مشاهداتي و محاسباتي مدلهاي مورد بررسي
Continued Figure (2): Distribution diagram and observational and computational values of the studied
models

نمودار جعبهاي مدلهاي مورد بررسي جهت برآورد دبي سيالبي در شکل  3نشان ميدهد که مدل شبکه عصبي
مصنوعي -تفنگدار خالق مطابقت مناسبي با دبي سيالبي مشاهداتي دارد .همچنين مدل شبکه عصبي مصنوعي
منفرد کمترين تطابق و همخواني را دارا ميباشند .همين نتيجه براي پيشبيني حداقل دبي سيالبي مشاهداتي
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مشاهده گرديد .اين دو نتيجه نشان ميدهد که اگر چه شبکه عصبي مصنوعي منفرد از جمله مدلهاي هوشمند
و دقيق است ،اما نميتواند مقادير بيشينه را به خوبي پيشبيني کند .اما وقتي با الگوريتمها يا مدلهاي فراکاوشي
از جمله الگوريتم هاي بهينهسازي ترکيب شود ،عملکرد آن در پيشبيني مقادير بيشينه بسيار بهبود مييابد که
با نتايج پژوهش دهقاني و همکاران ( )9199مطابقت دارد.
همچنين طبق شکل  3مدل شبکه عصبي مصنوعي -تفنگدار خالق در برآورد مقادير مينيمم از عملکرد مطلوبي
برخوردار است و نيز در برآورد مقادير ماکزيمم ،چارک سوم و ميانه مدل شبکه عصبي مصنوعي -ازدحام مرغ از
عملکرد بهتري برخوردار است .از سوي ديگر ،نتايج نشان ميدهد که مدل شبکه عصبي مصنوعي -ملخ در برآورد
مقادير چارک اول از دقت مطلوبي برخوردار است.
نمودار عملکرد تيلور به منظور ارزيابي عملکرد مدلهاي مورد استفاده در برآورد دبي سيالبي در شکل  0نشان
ميدهد که مدل شبکه عصبي مصنوعي -تفنگدار خالق داراي باالترين کارايي و عملکرد بوده است ،زيرا انحراف
معيار پيشبينيشده دبي سيالبي نزديکترين فاصله را به انحراف معيار دادههاي مشاهداتي دارد و ضريب
همبستگي نيز باالترين ميزان را نشان مي دهد .با توجه به تمام معيارهاي ارزيابي در کنار هم ،مدل شبکه عصبي
مصنوعي-تفنگدار خالق باالترين قدرت پيشبيني و مدل شبکه عصبي منفرد قابليت پيشبيني کمتري دارد.

شکل( :)3نمودار باکس پالت مدلهاي مورد بررسي
Figure (3): Box plot diagram of the studied models
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شکل( :)4نمودار تيلور مدلهاي مورد بررسي
Figure (4): Taylor diagram of the studied models

-4جمعبندي

در اين تحقيق از هيبريد شبکههاي عصبي مصنوعي براي برآورد دبي سيالبي حوضه آبريز کشکان واقع در استان
لرستان استفاده شد .مطالعات محققان مختلف در سراسر دنيا نشان ميدهد که عموما شبکههاي عصبي مصنوعي
به دليل وجود ماهيت سعي و خطا در برآورد وزنها و باياس عملکرد مطلوبي براي برآورد رواناب يا دبي سيالبي
ندارند .بهعبارتي سادهتر ،محاسبه ضرايب وزني و باياس در شبکههاي عصبي مصنوعي بصورت دستي و بر مبناي
روش سعي و خطا صورت مي گيرد که در اين تحقيق نيز براي بهبود عملکرد مدل مستقل و منفرد شبکههاي
عصبي مصنوعي در پيدا کردن ضرايب وزني بهينه از چهار الگوريتم بهينهساز فرا ابتکاري در تحقيق استفاده شد.
نتايج نشان داد مدلهاي هيبريدي عملکرد قابل قبولي در افزايش توانايي برآورد مدل شبکه عصبي مصنوعي دارند.
همچنين با توجه به معيارهاي ارزيابي نتيجه شد که هر چهار مدل مورد بررسي ،ميتوانند با دقت نسبتا بااليي
ميزان دبي سيالبي را برآورد نمايند .در اين ميان ،مدل شبکه عصبي مصنوعي -تفنگدار خالق دقت بيشتر و
خطاي کمتري نسبت به مدلهاي شبکه عصبي مصنوعي -عنکبوت بيوه سياه ،شبکه عصبي مصنوعي -ازدحام
مرغ ،شبکه عصبي مصنوعي -ملخ و شبکه عصبي مصنوعي منفرد از خود نشان داده است.
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در مجموع نتايج اين تحقيق نشانگر برتري مدل تفنگدار خالق در مقايسه با ساير الگوريتمها بوده است (بر اساس
ضريب تعيين و ميانگين قدرمطلق خطا) .اين مدل بهترين جواب ممکن را داشته و داراي بهترين دقت و باالترين
قدرت پيشبيني بوده است .اين برتري به ساختار قدرتمند دروني اين الگوريتم و استفاده از پارامترهاي اوليه و
ثانويه ،کاهش تابع هزينه و صرفهجويي در زمان جهت رسيدن به جواب بهينه و همگرايي مؤثرتر بازميگردد که
وزنها را بهينهترين مقدار همگرا نموده است .در حقيقت ميتوان گفت که بيشتر تمرکز الگوريتمهايي چون
الگوريتم عنکبوت بيوه سياه ( )BWOو ازدحام مرغ ( )CSOبر روي تابع هزينه و معيارهاي اوليه است درحاليکه
در ساختار تفنگدار خالق عالوه بر موارد باال تأثير پارامترهاي ثانويه نيز لحاظ ميشود که اين امر تأثير بسزايي در
نتايج بهينه مدل داشت .همچنين با توجه به ساختار قدرتمند الگوريتم تفنگدار خالق امکان همگرايي به جواب
بهينه و مينيم هاي محلي بيشتر ميباشد .بهعبارتي سادهتر ميتوان گفت که تأثير اين پارامترهاي ثانويه باعث
افزايش سرعت همگرايي ميگردد .همچنين عملکرد اين پارامترهاي ثانويه در کنار ساير عوامل موجب کاهش
دامنهي جستجو درنتيجه همگرايي بهتر و سريعتر ميگردد زيرا هرچه دامنهي جستجو محدودتر شود سرعت
و دقت دستيابي به جواب بهينه و همگرايي سريعتر و دقيقتر خواهد بود .در مجموع اين تحقيق نشان ميدهد
استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي -تفنگدار خالق ميتواند در زمينهي برآورد دبي سيالبي مؤثر باشد.
همچنين ،اين مدل ميتواند بهنوبه خود براي تسهيل توسعه و پيادهسازي استراتژيهاي مديريت منابع آبهاي
سطحي مفيد باشد و گامي در اتخاذ تصميمات مديريتي در جهت بهبود کميت منابع آبهاي سطحي است.
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