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چکیده
در این مطالعه قابلیت مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در زمینه تولید مصنوعی جریان ارزیابی شده است .مدلی که برای
تولید مصنوعی بهکار رفته با ترکیب مدل شبکه عصبی و یک مؤلفه تصادفی با توزیع نرمال ایجاد شده است .در توسعه مدل از
شبکه عصبی چندالیه تغذیه پیشرفتی با الگوریتم آموزشی انتشار برگشتی خطا استفاده شده است .بر این اساس ،مدل
سریهای بلندمدت و تا  033سال جریان مصنوعی روزانه در رودخانه خرسان را فقط با استفاده از آمار روزانه جریان مشاهداتی
در این رودخانه تولید نموده است .بهمنظور ارزیابی قابلیت مدل در تولید جریان از مقایسه آمارههای پایه از قبیل میانگین،
انحراف معیار و چولگی و آمارههای معرف دوام در سریهای زمانی از قبیل آمارههای خودهمبستگی در سریهای تولیدی و
مشاهداتی استفاده شده است .نتایج ،بیانگر توانایی مدل در زمینه تولید مصنوعی جریان و قابلیت شبکههای عصبی مصنوعی
در تولید مصنوعی مقادیر روزانه جریان است.
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 -1مقدمه
با توجه به کمبود منابع آب در پهنه وسيعي از کشور و فصلي
بودن بيشتر رودخانهها ،کنترل و مديريت آبهای سطحي
اهميت و حساسيت فوقالعادهای دارد و نياز مبرمي به شناسايي و
مدلسازی رفتار رودخانهها و شريانهای آبي برای
برنامهريزیهای بلندمدت و استفاده بهتر از پتانسيلهای آنها
وجود دارد .مقدار رواناب در يك مقطع از رودخانه ،از مهمترين
متغيرهای هيدرولوژيکي حوضه محسوب ميشود .دسترسي به
سریهای زماني رواناب بهمنظور انجام بررسيهای پايه در ارائه
طرحهای آبي ،تحليل پيامدهای زيستمحيطي ،کنترل سيل و
طراحي و مديريت انواع سازههای هيدروليکي و مسائل مديريت و
برنامهريزی سيستمهای منابع آب ،بسيار اهميت دارد ].[11
در بسياری موارد ،سریهای مقادير جريان مشاهداتي و ثبت
شده در يك نقطه از رودخانه محدود و کوتاه است .با اکتفا به اين
سریهای مشاهداتي ،ويژگيهای آماری جريان را با قابليت
اطمينان اندکي ميتوان تخمين زد .برای مثال در سياستگذاری
بهمنظور بهرهبرداری از يك مخزن با روش برنامهريزی ديناميکي
استوکاستيك و ماتريس انتقال احتماالتي ،بهويژه هنگاميکه تابع
هدف حداکثرسازی سود باشد ،نقشي کليدی دارد .تخمين اين
ماتريس با در اختيار داشتن يك سری طوالني و بلندمدت از
جريان ،بهطور قابل اطمينانتری ميسر است ].[21
الکس ] ،[11به محدوديتهای ناشي از بهکارگيری دادههای
مشاهداتي برای شبيهسازی رفتار آينده مجموعههای منابع آب
در طراحيها و استراتژیهای مختلف اشاره نموده و بهبود
طراحي و تصميمگيری را با بکارگيری و آزمون سناريوهای
مختلف توليدی بيان مينمايد .براس و رودريگز ] [5ضمن تاکيد
به عدم قطعيت زياد و طبيعت تصادفي متغيرهای هيدرولوژيکي
بيان نمودهاند که استفاده و اکتفا به دادههای مشاهداتي
بهتنهايي ،نتايج ضعيفي را در پي دارد .در اين شرايط ممکن است
به بسط ،تطويل آمار و در نظر گرفتن سناريوهای محتمل آتي به
کمك سریهای مشاهداتي نياز باشد که اين مهم با مدلسازی و
توليد مقادير ميسر ميشود.
يکي از رايجترين روشهای مدلسازی سریهای زماني
هيدرولوژيکي و توليد سنتزی جريان ،مدلهای
اتورگرسيوميانگين متحرك ] [4هستند ] .[11اگر چه از اين
مدلها در توليد مصنوعي زياد استفاده شده است ،با اين حال
همواره نتايج مطلوبي را در بازتوليد ويژگيهای آماری دادههای
مشاهداتي در پي نداشتهاند .از طرف ديگر بيشتر اين روشها در
تحليل سری زماني ،با فرض خطي بودن روابط بين متغيرها
توسعه يافتهاند.
روابط خطي بين متغيرها فرض درستي نيست و به بهترين

نتيجه منجر نميشود ] .[12آنچه در جهان واقعي رخ ميدهد
نشاندهنده آن است که تغييرات زماني متغيرها و پديدههای
هيدرولوژيکي از نظم و قاعده سادهای پيروی نمينمايند و روابط
ميان متغيرها ،اغلب بسيار پيچيده و غيرخطي هستند ]-[11
] .[21بنابراين نگرشهای خطي برای توصيف رفتار چنين
پديدههايي در بيشتر موارد نادرست و ناکارامد است .روشهای
غيرخطي کالسيك به حجم عظيمي از اطالعات متنوع نيازمند
هستند که بهطور معمول در دسترس نيستند .همچنين دقت اين
مدلها نيز از حد خاصي بيشتر نيست ] .[11بنابراين بهکارگيری
مدلهايي که بتوانند بهطور منعطف و کارامدتر طبيعت پيچيده و
غيرخطي اين پديدهها را مدل نمايند ،ضروری به نظر ميرسد.
يکي از روشهای جديد ،شبکههای عصبي مصنوعي هستند که از
قابليت بااليي در مدلسازی چنين پديدههايي برخوردارند.
بسياری از مطالعات نشان دادهاند که مدلهای شبکهعصبي
مصنوعي با مدلهای قديميتر قابل رقابت هستند و حتي بهتر از
آنها جريان رودخانه را مدلسازی ميکنند ].[11]-[11]-[11
رامان و سانيلکومار ] ،[11يك مدل شبکه عصبي را بهمنظور
مدلسازی سریهای زماني چندمتغيره بهکار بردهاند و نتايج خود
را با مدلهای آرما 1مقايسه نمودند .هدف در اين مطالعه ،توليد
سنتزی جريان ماهانه ورودی به دو مخزن در حوضهای در جنوب
هند است .آنها در اين مطالعه توسط مدل شبکه عصبي به نتايح
بهتری نسبت به مدلهای تصادفي آرما رسيدند .اکوا-ريوريا
] ،[11يك مدل با استفاده از شبکههای عصبي بهمنظور توليد
سنتزی سری چندمتغيره جريان توسعه دادند .مدل از دو مؤلفه
تشکيل شده بود .شبکه عصبي بهعنوان مؤلفه جبری و مؤلفه با
توزيع نرمال تصادفي ،دو مؤلفه اين مدل بودند .مؤلفه شبکه
عصبي با استفاده از جريانهای ماهانه مشاهداتي در دو ماه قبل
برای دو مخزن موردنظر به توليد جريان در ماه جاری برای هر دو
مخزن ميپرداخت و سپس با مؤلفه تصادفي که از ماتريس
واريانس و کوواريانس سریهای مشاهداتي در محل دو مخزن
بدست آمده است ،جمع شده مقدار جريان در ماه بعد را توليد
مينمود .مدل ايجادشده توسط اين محققين با مدل اتورگرسيو
مرتبه دو 2از طريق آمارههای مختلف مقايسه شد و در پايان
عملکرد بهتر مدل شبکه عصبي نتيجه گرفته شد .سارما و احمد
] ،[21با هدف توليد سنتزی جريانهای ماهانه رودخانهای واقع
در هيماليا و در شمال براهماپوترا ،مدلي با استفاده از شبکه
عصبي ايجاد کردند .خروجي شبکه عصبي با افزودن يك مقدار
تصادفي متناسب با انحراف معيار مقادير مشاهداتي جريان در ماه
جاری اصالح شده و مقدار دبي ماهانه در ماه جاری توليد ميشد.
نتايج با مدل توماس-فيرينگ و آرما مقايسه و برتری مدل شبکه
عصبي نسبت به دو مدل ديگر ،در توليد جريان نشان داده شده

است.
در اين مطالعه سعي شده از دادههای رواناب مشاهداتي در
مقياس روزانه در حوزهای واقع در جنوب غربي کشورمان ،در
ساخت مدلي با استفاده از شبکههای عصبي مصنوعي برای توليد
سریهای بلندمدت روزانه جريان استفاده شود .با ميانگينگيری
از سریهای توليدی و ايجاد سریهايي در مقياس روزانه ،ماهانه
و ساالنه توانايي مدل با استفاده از آمارههای مختلف ارزيابي شده
است.
 -2شبکههای عصبی مصنوعی
شبکههای عصبي مصنوعي مدلهای رياضياتي از مغز انسان
هستند .يك شبکه عصبي ،سيستم پردازشگر اطالعاتي است که
از واحدهای پردازشگر متصل به يکديگر به نام نرون ،تشکيل
يافتهاند .اين نرونها به طور موازی و همزمان کار ميکنند و
ميتوانند نظم و الگوهای موجود درون حجم عظيم ورودیهای
مبهم و بهظاهر بينظم را استخراج نمايند ] .[1اين مدلها
ميتوانند آموزش ديده و کار خاصي را بر اساس تجربه و يادگيری
خود انجام دهند ] .[1در رابطه با استفاده و کاربرد شبکههای
عصبي در هيدرولوژی ،مرور جامعي توسط ماير و دندی ] [14و
نيز کميته مامور مرجع ] [1]-[2انجام شده است.
نرون ،کوچكترين واحد پردازشگر اطالعات در شبکه است
که اساس عملکرد شبکههای عصبي را تشکيل ميدهد .اين
نرونها در گروههايي کنار هم قرار گرفته و اليهها را تشکيل
ميدهند .در هر شبکه عصبي سه نوع اليه وجود دارد که شامل
اليه ورودی،1اليه مياني4يا پنهان و اليه خروجي 5است .اليه
ورودی فقط نقش معرفي ورودیها به شبکه را دارد .پردازشها
در اليه يا اليههای پنهان يا مياني انجام ميشود و در اليه
خروجي ،مقادير خروجي يا پاسخ شبکه توليد ميشوند .نرونها
در هر اليه با اتصاالت وزندار ،به هم مرتبط هستند و وزن آنها
در ابتدا اغلب بهصورت تصادفي انتخاب شده و سپس بر اساس
مطابق الگوريتمي که تمايل به حداقل رساندن خطا دارد
(الگوريتم يادگيری) تغيير نموده و تنظيم ميشوند.
به هر نرون ،دستهای از ورودیها بهصورت بردار
 P  P1, P2 ,..., PR اعمال
ورودی
ميشوند .هر ورودی در وزن متناظرش ضرب ميشود ،سپس
همه ورودیها با يکديگر جمع ميشوند و ورودی خالص نرون
حاصل ميشود .اگر دسته وزنها بهصورت بردار
نشان داده
شوند ،مقدار خالص ورودی 1همانطورکه در رابطه ( )1ارائه شده

است ،از ضرب بردارهای  wو بعالوه مقدار باياس ،بهدست
ميآيد و سپس اين مقدار توسط تابع انتقال يا تحريك ،1f

پردازش ميشود تا مقدار خروجي يا سيگنال خروجي سلول يا
نرون همانطورکه در رابطه ( )2ارائه شده ،محاسبه شود .اين روند
از نرونهای پردازشي در اليه پنهان آغاز و تا محاسبه سيگنال
خروجي نرون در اليه خروجي که همان پاسخ شبکه است ،ادامه
مييابد:
 
()1
net  P.W  bias   pi .wi  bias
()2
a  f Wp  b
شبکههای عصبي انواع و ساختارهای مختلفي دارند که يکي
از آنها شبکههای عصبي پرسپترون چنداليه 1است .اين شبکه از
متداولترين آرايشهای شبکههای عصبي است.
ماير و داندی ] [14با بررسي  41مقاله با موضوع کاربرد
شبکههای عصبي در مدلسازی متغيرهای موجود در
مجموعههای منابع آب که در سالهای اخير انجام شدهاند ،نتيجه
گرفتند که در  15درصد موارد از شبکههای تغذيه پيشرفتي و
بيشتر از الگوريتم انتشار برگشتي خطا بهمنظور آموزش شبکه
استفاده شده است .در اين شبکه عصبي همه واحدها يا سلولها
دو به دو به يکديگر متصل هستند .سلولها در هر اليه به يکديگر
متصل نخواهند بود ،ولي به همه سلولهای اليههای قبل و بعد
خود متصل هستند .روند جريان سيگنال در اين شبکه در مسير
رو به جلو انجام ميشود .شکل ( ،)1ساختار کلي اين شبکه را
نشان ميدهد:

شکل ( :)1ساختار شبکه پرسپترون چندالیه

در اين تحقيق از اين شبکهها و تابع تحريك سيگموئيد که
در آموزش به راحتي ميتواند بهکار گرفته شود ،استفاده شده
است .بر اساس تجربيات اخير استفاده از تابع سيگموئيد
تكقطبي ،1با مرز صفر تا يك ميتواند به سريعترين حالت،
آموزش ببيند و خطای پيشبيني مطلوبي داشته باشد ] .[11تابع
سيگموئيد ،مقدار ورودیاش را که از منهای بينهايت تا مثبت
بينهايت تغيير ميکند بهگونهای فشرده مينمايد که مقدار
خروجي اين تابع بين صفر و يك قرار گيرد .رابطه کلي اين تابع
بهصورت رابطه ( )1بيان ميشود:

()1

1
1  e x

f ( x) 

 -1-2آموزش شبکههای عصبی
برای آنکه بتوان از شبکه برای مدل کردن فرايند موردنظر
استفاده نمود ،بايد آن را آموزش داد تا با يك دسته مشخص از
ورودیها ،دسته خروجيهای موردنظر را بتواند توليد کند .در
فرآيند آموزش شبکه ،باياسها و وزنهای ارتباطي در يك
شبيهسازی پيوسته بهينه ميشوند تا خطا در خروجي شبکه به
يك مقدار قابل قبول همگرا شود .شرايط مطلوب شبکه هنگامي
است که شبکه قادر به پاسخگويي صحيح به دادههای ارائه شده
در بخش آموزش شبکه و نيز دادههايي که از آنها در آموزش
شبکه استفاده نشده يا همان دادههای بخش آزمايش

نرمافزار مطلب بهکار گرفته شده است .در اين تحقيق ،تابع
عملکرد در آموزش شبکهها ،تابع ميانگين مجموع مربعات
خطاها در نظر گرفته شده است .همچنين بهمنظور ارزيابي
عملکرد شبکهها عالوه بر معيار ميانگين مجموع مربعات خطاها
2
که در رابطه ( )4ارائه شده ،از معيار ضريب همبستگي  Rو
1
برازش
نکويي
ضريب
معيار

ارائه شده در روابط ( )5و ( ،)1نيز استفاده شده است:
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باشد.

بهطور معمول بخش عمده دادهها برای آموزش و بخش کمتری
بهمنظور آزمون و ارزيابي شبکه در تشخيص الگوی پنهان در
دادهها استفاده ميشوند .گفتني است که پس از آزمون و ارزيابي
شبکه در تشخيص الگوی مشاهدات ،با توجه به اينکه مدل
بهمنظور توليد جريان توسعه داده ميشود ،گام نهايي در ارزيابي
مدل با کمك ويژگيهای آماری مقادير توليدشده و مشاهدهشده
و مقايسه آنها با يکديگر انجام ميشود .در الگوريتم انتشار
برگشتي خطا که از متداولترين روشهای آموزش شبکههای
چنداليه پرسپترون است ،خروجيهای محاسباتي با خروجيهای
هدف که همان مقادير مشاهداتي هستند ،مقايسه ميشود و
بهمنظور حداقلسازی خطاهای ايجاد شده ،کار با گسترش
عقبگرد خطا در کل شبکه و اصالح وزنها ،تا زماني که خطا به
ميزان قابل قبولي کاهش يابد ،ادامه مييابد .الگوريتم انتشار
برگشتي خطا به اشکال مختلفي ارائه شده که بهطور تقريبي همه
آنها از شيب تابع عملکرد ،بهمنظور تعيين تغييرات الزم در
وزنها استفاده مينمايند .روش لونبرگ-مارکاردت از بهترين و
کاراترين اين روشها است ] [11که در بسته نرمافزاری مطلب
نيز با نام ال-ام وجود دارد و در اين تحقيق نيز به کمك
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که در آن  ،nتعداد دادههای مشاهداتي و توليدشده و ،Qobs

 Qobs-ave ،Qcalو  Qcal-aveبهترتيب مقادير دبيهای
مشاهداتي و محاسباتي و ميانگين مقادير مشاهداتي و محاسباتي
شبکه هستند .هر چه مقادير ميانگين مربعات خطاها که مقدار
مطلوبش صفر است ،کمتر و مقدار  R2و NSCبه  1نزديكتر
باشد ،نشاندهنده عملکرد بهتر مدل است.
 -0مطالعه موردی و توصیف دادهها
در اين مطالعه ،از مقادير ميانگين روزانه جريان در ايستگاه
«بارز» بر روی رودخانه خرسان يکي از سرشاخههای اصلي رود
کارون ،در جنوب غربي کشور و در موقعيت طول جغرافيايي
شرقي ´ 55° ،25و عرض جغرافيايي شمالي  ،11° ،11استفاده
شده است .ارتفاع اين ايستگاه از سطح دريا  115متر است.
مساحت حوضه منتهي به اين ايستگاه  1155کيلومترمربع است.
بخش عمده حوضه کوهستاني بوده و ارتفاع بلندترين نقطه آن در
کوه دنا در حدود  4411متر از سطح دريا و متوسط ارتفاع حوضه
برابر  2111متر از سطح دريا است .طول رودخانه خرسان 215
کيلومتر و ارتفاع سرچشمه آن از سطح دريا  2155متر است.
نقشه منطقه و ايستگاه موردنظر در شکل ( )2آورده شده است

wv,T  logxv,T 

()1

که در آن  ،xv,Tمقادير رواناب روزانه ديدهشده در روز  Tو در
سال  vاست .در گام بعد مقادير  wv,Tطبق رابطه ( )1استاندارد
ميشود:

wv ,T  wT

() 1

T

yv ,T 

که در آن  wTو  σ Tمقادير ميانگين و انحراف معيار wv,Tها
هستند و  ،yv,Tميانگين صفر و انحراف معيار واحد خواهد
داشت .در گام آخر تبديل اصالح شده ويلسون-هيلفرتي که برای
همه مقادير و ضرايب چولگي معتبر است و از رابطه ( )1پيروی
مينمايد ،انجام شد:
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شکل ( :)2موقعیت جغرافیایی رودخانه و ایستگاه بارز

طول دادههای بهکار رفته در اين مطالعه شامل  15سال داده
روزانه رواناب در ايستگاه مذکور که از  1مهر سال  1155الي 1
مهر  1115است .منبع دادهها ،شرکت مديريت منابع آب بوده
است .ميانگين و انحراف معيار دادهها به ترتيب برابر با  121/1و
 114/1است که مقدار دادهها از  21تا  1141مترمکعب بر ثانيه
متغير بوده است .دادهها دارای چولگي مثبت بااليي برابر با 4/1
هستند .نسبت داده حداکثر و حداقل نسبت به مقدار ميانگين به
ترتيب برابر  11/5و  5/2است.
 -4آمادهسازی دادهها
کن و يردلن ] [1در مطالعه خود اظهار ميکنند ،از آنجا که
روش مدلسازی به کمك شبکه عصبي ،يك روش دادهمحور
است و در اين تکنيكها درك قبلي از روابط بين متغيرها وجود
ندارد برای عملکرد بهتر اين مدلها يك تحليل اوليه روی شرايط
دادهها ،نرمالسازی و به مقياس در آوردن متغيرها بهتر است
انجام گيرد.
در اين تحقيق از روشهای تبديل آماری رايج برای
نرمالسازی دادهها استفاده شده است .تبديلهای مختلفي مانند
جذر و توان و لگاريتمي انجام شد .هر يك از تبديلهای
گفتهشده به کمك نرمافزارهای اکسل  2551و برنامه جانبي
ايکس استات  ،2551انجام شد ،اما در نهايت بهترين نتايج بر
اساس روشهای آماری آزمون نکويي برازش کای-مربع از تبديل
ويلسون-هيلفرتي بهدست آمد .در اين روش ابتدا با استفاده از
تبديل لگاريتمي و بر اساس رابطه ( )1لگاريتم دادههای خام
محاسبه ميشوند:

zv , T

()1
در رابطه فوق  ،γTضريب چولگي سری دادههای خام و
 y'v,Tاز رابطه ( )15محاسبه ميشود:

 
2
 max  yv,T  ,  T  0
T 

yv' ,T   
 min  y  2 ,   0
  v,T  T  T

()15

در دادههای مشاهداتي ميانگين ،انحراف معيار و چولگي سری
خام به ترتيب برابر با  114/1 ،121/1و  4/1بوده و پس از تبديل
به  5/11 ،5/44و  -5/14تغيير يافتهاند .در پايان دادههای
تبديليافته با استفاده از رابطه ( )11به مقياس  5/1تا  5/1برده
شدند تا برای معرفي به شبکههای عصبي در مراحل آموزش و
آزمايش آماده شوند .مقياسبندی دادهها ضروری نيست ] .[15با
اينحال مقياسبندی و انتقال اعداد به يك محدوده ،بسيار توصيه
شده است ] .[15اگر مقادير به کرانههای برد تابع تحريك انتقال
داده شوند ،اصالح وزنها بينهايت کوچك شده و آموزش شبکه
با مشکل مواجه ميشود ] .[1بهطور کلي مقياسبندی و بردن
اعداد به يك محدوده در روند آموزش موثر است ].[15
 0.1

()11

x  xmin 
xmax  xmin

xi'  0.8 

در اين مطالعه ابتدا از دادهها بهصورت اوليه و نيز تبديليافته
در توسعه شبکهها استفاده شده است و اثر تبديل و نرمالسازی
دادهها بر روند آموزش و عملکرد شبکهها در عمل مورد آزمون
قرار گرفته است.
 -5توسعه شبکههای عصبی
پس از آمادهسازی دادهها ،بردارهای آموزشي که متشکل از
ورودیها و خروجيهای موردنظر شبکه هستند ،به شبکه ارائه
شدند .شبکههای عصبي جزء روشهای دادهمحور هستند و
ميتوانند ورودیهای اصلي و اثرگذار را شناسايي نمايند ،اما در
صورتي که تعداد زيادی از ورودیهای بالقوه موثر به شبکه ارائه
شوند تا شبکه ورودیهای مهمتر را تعيين نمايد ،زمان آموزش و
ساخت بسيار طوالني ميشود .همچنين در اثر افزايش عوامل و
وزنها ،بهينه شدن شبکه نيز (به علت پيچيدهتر شدن رويه خطا
و افزايش کمينههای محلي) دور از دسترس و دشوار خواهد شد.
بنابراين بردار ورودیها با ترکيبات مختلف و متشکل از مقدار
دبي در روز جاری تا  15روز قبل و ميانگين و انحراف معيار
دادهها در روز جاری و روز بعد در ساخت شبکه مورد آزمون قرار
گرفت .خروجي شبکه نيز دبي روز بعد در نظر گرفته شده است.
متغير ديگری که با هر ترکيب از ورودی تغيير داده ميشد ،تعداد
نرونهای اليه پنهان بود .تعداد نرونها در اليه پنهان تا زمانيکه
عملکرد شبکه بهبود قابل توجهي از خود نشان ميداد ،افزايش
داده ميشدند .با توجه به تغييرات ميزان خطا تعداد  1555سعي
يا اپوك در آموزش شبکهها شد ،زيرا با افزايش اين مقدار سعي
بهبود عملکرد شبکه بسيار ناچيز بوده است.
مراحل فوق برای دادههای خام (بهصورت اوليه) و دادههای
تبديل يافته انجام شد .ديده شد که خطا در شبکههايي که با
استفاده از دادههای خام آموزش ميديد بهصورت قابل توجهي از
شبکههايي که با دادههای تبديليافته آموزش ميديد ،بيشتر
است .در پايان شبکه آموزشديده با دادههای تبديليافته ،با يك
اليه مخفي متشکل از  1نرون مخفي ،در حالتي که در بردار
ورودی عالوه بر مقادير جريان تا  4روز قبل ،دو مقدار انحراف
معيار و ميانگين جريان در روز آتي نيز استفاده شد ،بهطور نسبي
و با محاسبه توابع ارزيابي عملکرد که در روابط ( )5( ،)4و ()1
ارائه شده است ،دقت بيشتری داشتند .نکته قابل توجه اينکه در
انتخاب تعداد ورودیها و وزنها ،رابطه نسبي بهبود عملکرد
شبکه به تعداد پارامترهای افزوده شده بايد در نظر گرفته شود
].[11
 -6تولید مصنوعی جریان
پس از آموزش شبکهها و تعيين شدن آرايش مناسب مقادير

ورودی و ساختار اليهبندی شبکه (آماده شدن شبکه برای
استفاده) از آن در توليد دادههای روزانه استفاده شده است .در
توليد سریهای جريان با استفاده از شبکه عصبي که يك مدل
جبری است ،ديده ميشود که شبکه پس از توليد چندين روز
به تکرار مقادير توليدشده قبلي ميپردازد .اين اتفاق زماني رخ
ميدهد که شبکه مقاديری را مشابه قبل توليد نمايد و در توليد
مقادير بعدی از آنها استفاده نمايد .برای جلوگيری از اين تکرار
در توليد ،يك جزء تصادفي بايد در مدل ديده شود بهواسطه
بهکار بردن مؤلفه تصادفي است که مدل بهعنوان يك ابزار
کاربردی برای توليد سنتزی سری زماني جريان ميتواند مطرح
شود و عدم قطعيت موجود در پديده را ميتواند اعمال کند.
بهمنظور توليد مقادير جريان ،ابتدا مقدار جريانهای ورودی
معلوم مورد نياز به شبکه وارد شده و خروجي شبکه بهدست
ميآيد .اين خروجي مقدار دبي در روز جاری است .سپس اين
مقدار با مؤلفه تصادفي جمع شده تا مقدار توليدی جريان در روز
جاری توسط مدل بهدست آيد .در صورتيکه با افزودن مقدار
تصادفي ،دبي منفي شود ،مقدار آن با حداقل دبي مشاهداتي در
اين روز جايگزين ميشود .در مرحله بعد و برای توليد مقدار
جريان در روز بعد مقدار توليد شده در کنار مقادير دبي در
روزهای قبل که در اين مرحله همچنان مقاديری مشاهدهشده
هستند ،بهعنوان ورودی به شبکه وارد شده و خروجي مانند گام
قبل با مقدار تصادفي جمع شده و اين مرحله به تعداد مورد نياز
تکرار ميشود تا سری با طول دلخواه توليد شود .در اصل بعد از
چند بار انجام مرحله اخير ورودیهای شبکه همگي مقادير توليد
شده خواهند بود که در توليد جريان روزهای آتي مورد استفاده
قرار ميگيرند .در اين تحقيق  155سال داده روزانه جريان مطابق
آنچه گفته شد ،توليد شده است.
مؤلفه تصادفي مدل بصورت  σvɛ tدر نظر گرفته شده که در
آن  ɛ tيك جزء تصادفي نرمال استاندارد با ميانگين صفر و σv
واريانس واحد بوده و بهعنوان انحراف معيار سری ماهانه
باقيماندهها است .بنابراين  12 ،σvمقدار خواهد داشت که برای
توليد داده روزانه رواناب در ايام هر ماه از مقدار σvهمان ماه در
توليد مقدار تصادفي استفاده شده است.
پس از آنکه شبکه عصبي آموزش داده شد ،از مقادير خطاها يا
باقيماندههای پيشبيني در شبکه محاسبه شده و با
ميانگينگيری در مقياس ماهانه سری باقيماندهها بدست آمده
است .با انجام يك تحليل آماری ،نرمال بودن با استفاده از آزمون
کلموگروف-اسميرنوف و استقالل باقيماندهها با رسم توابع
همبستهنگار مورد بررسي قرار گرفته است .ميانگين
باقيماندهها صفر بوده و از توزيع نرمال پيروی مينمايد .همچنين
برای تاًخيرهای از يك تا ده همبستهنگار رسم شده که بيانگر

استقالل ماندهها است .همبستهنگار و هيستوگرام فراواني
باقيماندهها در شکلهای ( )1و ( )4ارائه شده است.

( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1ویژگیهای آماری سریهای روزانه مشاهداتی و تولیدی
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جدول ( :)2ویژگیهای آماری سریهای ماهانه مشاهداتی و تولیدی
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شکل ( :)0نمودار همبستهنگار سری باقیماندهها

با تاخير 1
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شکل ( :)4نمودار هیستوگرام فراوانی سری باقیماندهها

جدول ( :)0ویژگیهای آماری سریهای ساالنه مشاهداتی و تولیدی
خودهمبستگي

انحراف معيار

ميانگين

)(cms

)(cms

-5/54

5/15

41/2

121/1

مشاهداتي

-5/11

5/11

45/1

111/1

توليدی

با تاخير 1

-7ارزیابی مدل
بهمنظور ارزيابي توانايي مدل در زمينه توليد مصنوعي جريان،
سریهای روزانه مشاهداتي و توليدی ،هر دو در مقياس زماني
ماهانه و ساالنه از راه ميانگينگيری دادههای روزانه ،تهيه شدند.
سپس با استفاده از آمارههای مختلف و مقايسه منحنيهای تداوم
جريان و منحني تحليل قله سيالبهای روزانه توانايي مدل مورد
ارزيابي قرار گرفته است .آمارهها و ويژگيهايي از دو سری
توليدی و مشاهدهای که در اين تحقيق محاسبه و با يکديگر
مقايسه شده است عبارتند از:
آمارههای پايه :[25]21ميانگين ،انحراف معيار و چولگي برای
سریهای مشاهداتي و توليدی روزانه ،ماهانه و ساالنه و در
مقياس اوليه يعني متر مکعب بر ثانيه محاسبه شده است و در
جداول ( )1تا ( )1ارائه شده است .همچنين برای سریهای
ماهانه مشاهداتي و توليدی در جدول ( )4مشخصات آماری
گفتهشده برای هر ماه آورده شده است .آمارههای مربوط به دوام
در سریه ] :[25آمارههای خودهبستگي برای سریهای
مشاهداتي و توليدی برای دادههای استاندارد شده محاسبه شدند.
اين ضرايب برای يك تأخير در گام زماني و برای سریهای
مشاهداتي و توليدی روزانه ،ماهانه و ساالنه در جدولهای ( )1تا

چولگي

جدول ( :)4ویژگیهای آماری سریهای ماهانه مشاهداتی و تولیدی به
تفکیک در هر ماه
ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور

ميانگين
مشاهداتي

ميانگين
توليدی

انحراف معيار
مشاهداتي

)(cms

)(cms

)(cms

51/2
60/8
97/5
116
150
235
281
204
131
99/3
74/6
55/2

50/1
59/5
95/8
110
160
240
287
212
137
101
75/8
57/4

11/8
21/6
80/9
90/3
103
135
134
92/6
52
36/4
25/9
16

انحراف
معيار
توليدی
)(cms

11/6
20/7
73/6
84/7
105
137
136
94/4
56/9
35/4
25/3
16/5

تداوم جريان

(منحني دبي کالسه) :بررسي ديگری که

بهمنظور ارزيابي توانايي مدل در اين تحقيق انجام شده است،
ترسيم و مقايسه منحنيهای تداوم جريان برای سریهای
توليدی و مشاهداتي است .منحني تداوم جريان رابطه بين جريان
و درصدی از مواقع که دبي جريان در سری موردنظر جريان برابر
يا بزرگتر از يك مقدار مشخص است را به تصوير ميکشد .در
منحني تداوم جريان مقادير  15درصد و بيش از آن بهعنوان
مشخصه جريانهای کم ،کاربرد زيادی دارند .منحني تداوم
جريان تسلسل تاريخي رويدادها را نشان نميدهد ،اما در بيشتر
موارد برای تعيين پتانسيل تأمين آب ،بهويژه در رودخانههای
بدون کنترل مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اين تحقيق ،منحنيهای تداوم جريان برای هر دو سری
توليدی و مشاهداتي در نمودار شکل ( )5رسم و با يکديگر
مقايسه شدهاند .در جدول ( )5نيز مقادير مشخصي از جريان و
درصد روزهايي که جريان از آن مقادير بيشتر است ،برای هر دو
سری توليدی و مشاهداتي ارائه شده است.

شکل ( :)5منحنیهای تداوم جریان برای سری های روزانه تولیدی و
مشاهداتی
جدول ( :)5مقادیر دبی و درصد اوقات متجاوز از این مقادیر
درصد اوقات متجاوز از
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تحليل مقادير حداکثر :در اين مطالعه با کمك توزيع حدی
گامبل مقادير حداکثرهای روزانه در يك سری  15ساله توليدی و
مشاهداتي به همراه احتماالت وقوع آنها در شکل ( )1ارائه شده
است:
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شکل ( :)6تابع توزیع فراوانی گامبل برای حداکثرهای ساالنه
دردادههای روزانه

 -8نتیجهگیری
در اين مطالعه ،توانايي مدلهای شبکه عصبي مصنوعي در
مورد توليد مصنوعي مقادير جريان روزانه مورد بررسي قرار
گرفت .بدينمنظور مدلي بر اساس شبکههای عصبي ايجاد و با
استفاده از يك توليدکننده اعداد نرمال تصادفي از آن در توليد
سریهای بلندمدت جريان برای رودخانه خرسان و با استفاده از
 15سال دادههای روزانه مشاهداتي در اين رودخانه استفاده شد.
شبکه عصبي از نوع چنداليه تغذيه پيشرفتي بوده و با استفاده
از الگوريتم انتشار برگشتي خطاها آموزش داده شد .با استفاده از
دادههای روزانه رواناب در چند روز قبل و انحراف معيار و
ميانگين در روز بعد ،مقادير جريان توسط شبکه محاسبه و اين
مقدار با يك مقدار تصادفي که متناسب با انحراف معيار سری
خطاها يا باقيماندهها در شبکه آموزش ديده است ،جمع شده تا
مقدار جريان توليدی در روز بعد بدست آيد .با اين روش 155
سال داده روزانه توليد و با استفاده از آمارههای اصلي و متعارف و
همچنين منحنيهای تداوم جريان و تحليل آماری مقادير پيك با
سری مشاهداتي مقايسه شده است.
همانگونه که در جداول و نمودارهای ارائه شده پيداست،
مدل بهخوبي ميتواند ويژگيهای آماری سری مشاهداتي را
بازتوليد نمايد .همچنين منحنيهای تداوم جريان برابری خوبي
با يکديگر داشتهاند .اما به نظر ميرسد مدل در شبيهسازی
مقادير قله سيالبها عملکرد چندان قابل قبولي نداشته است.
استفاده از متغيرهای موثر ديگر در فرايند تشکيل رواناب،
بهمنظور توسعه شبکه ميتواند در تحقيقات آتي بررسي و در
توليد مصنوعي جريان بهکار گرفته شود .همچنين بهکارگيری و
ارزيابي انواع ديگر شبکهها در زمينه توليد مصنوعي ميتواند
بيشتر بررسي شود .در رابطه با توليد مصنوعي ديگر متغيرهای
هيدرولوژيکي نيز ،قابليت شبکههای عصبي قابل بررسي است.
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 زیرنویسها-11
ARMA
AR(2)
Input Layer
Hidden Layer
Output Layer
Net
Activation Function
Multi Layer Perceptron
Uni Polar Sigmoid Activation Function
Training Set
Testing Set
LM
Mean Squared Errors (MSE)
Nash and Sutcliffe Coefficient
Xstat2003
Wilson and Hilferty
Deterministic
Random Component
Residual Series
Correlogram

Basic Statistics
Series Persistence Statistics

