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ارزیابی قابلیت رویکرد ترکیبی موجک-تحلیل مؤلفهی اصلی-جنگل تصادفی در شبیهسازی
جریان رودخانه
فریبا آذرپیرا ،سجاد شهابی

*

دانشکدهی مهندسی عمران و نقشهبرداری ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران.
خالصه :شبیهسازی جریان جهت مدیریت تخصیص آب در دورههای ترسالی و خشکسالی بسیار حائز اهمیت است .با توجه

به پژوهشهایی که در طول چندین دهه در این خصوص صورت گرفته ،روشهای هوش محاسباتی در ترکیب با موجک ،به

عنوان روشهایی کارآمد شناخته شدهاند .در این مقاله ،رویکرد ترکیبی موجک ( -)Wتحلیل مؤلفه اصلی ( -)PCAجنگل
تصادفی ( ،)RFجهت شبیهسازی جریان روزانهی رودخانهی پلرود ،پیشنهاد شده است .در مدل پیشنهادی ،ابتدا دادههای

هیدرومتری توسط تبدیل موجک پردازش شده و به همراه دادههای هواشناسی به الگوریتم  PCAاعمال شدند .سپس

بردارهای خروجی آن به شبکهی جنگل تصادفی وارد گردید .نتایج نشان داد که الگوریتم  PCAعلیرغم کاهش بعد

بردارهای ورودی و سادهسازی آن ،میتواند دقت و سرعت عملکرد مدل را ارتقا بخشد .همچنین ،مدل را بهگونهای منسجم
ت بردارهای ورودی ،بر قابلیت مدل کمتر اثر بگذارد و روند نزولی آن ،از شیب
کند که افزایش زمان شبیهسازی و عدمقطعی 

هموارتری برخوردار باشد .عالو ه براین ،پیشپردازش داده به همراه  ،PCAتوانسته در زمان شبیهسازی یک و سه روز،
شاخص توافق را ،به ترتیب 5 ،و  8درصد بهبود ببخشد و قابلیت مدل در شبیهسازی درستتر جریان رودخانه را افزایش

دهد .از طرفی ،نتایج بهترین مدل ترکیبی در زمان شبیهسازی یک روز دارای ضریب همبستگی  0/911و جذر متوسط
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مربعات خطای  7/095مترمکعب در ثانیه است که این مقادیر در بهترین مدل ترکیبی برای زمان شبیهسازی سه روز به

 0/817و  8/681مترمکعب در ثانیه می رسد ،که این موضوع به خوبی قابلیت بسیار مناسب مدل ترکیبی پیشنهادی برای

زمان های شبیهسازی بلندمدتتر را نشان میدهد.

 -1مقدمه

بر قابلیت آنها بیفزاید .به ویژه استفاده از تبدیل موجک )WT( 1که

شبیهسازی جریان از جمله مباحث مهم آبهای سطحی و

نهتنها خطاهای موجود در سری را کاهش میدهد ،بلکه بینظمی

مبنای بسیاری از برنامههای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی است .این

سریهای زمانی را نیز اصالح میکند [ .]8 -5همچنین ،جهت انتخاب

فرآیند متأثر از عوامل مختلفی است که مشارکت همهی آنها در

پارامترهای مناسب میتوان از روابط خطی خودهمبستگی )ACF( 2و

مدل سازی مقدور نیست .بههمین دلیل ،روشهای داده محور ،به

خودهمبستگی جزئی ،]10 -9[ )PACF( 3آزمون گاما،]12 -11[ 4

مبتنی بر هوش محاسباتی که از دقت و سهولت

ویژه روشهای

تحلیل مؤلفهی اصلی ]15 -13[ )PCA( 5و برخی روشهای دیگر

اجرای بیشتری برخوردار هستند ،رواج یافتهاند [ .]4 -1این روشها

استفاده کرد [ .]16بهطور مثال نوری و همکاران جریان ماهانهی سد

میتوانند با پیچیدگیهای (ناایستایی ،غیرنرمال بودن) موجود در

علویان رودخانهی صوفیچای را با دو روش رگرسیون بردار پشتیبان

6

سریهای هیدرولوژیکی مقابله کنند .اما ،بهدلیل تأثیرپذیری خروجی

)Wavelet Transform (WT
)Auto- Correlation Function (ACF
)Partial- Auto Correlation Function (PACF
)Gamma Test (GT
)Principle Component Analysis (PCA
)Support Vector Regression (SVR

مدلها از مقادیر ورودی ،آمادهسازی و پیشپردازش دادهها میتواند
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( )SVRو شبکهعصبی )ANN( 1تخمین زدند .برای انتخاب بهینهی

و پاییندست ،تبخیر و تعرق ،دما و بارش استفاده کردند .آنها نشان

ورودیها ،از میان پارامترهای جریان ،بارش ،دما (حداقل ،حداکثر و

دادند که هر یک از پارامترها در افزایش قابلیت مدلهای ،ANN

میانگین) و تابش خورشید ،در سه زمان ( ،)t, t-1, t-2از سه روش

برنامهریزیژنتیک چندژنی )MGGP( 6و تبدیل موجک پیوسته-7

 ،PCAآزمون گاما و روشهای انتخاب رو به جلو )FS( 2استفاده

برنامهریزیژنتیک چندژنی -شبکهعصبی ( )WMGGPNNمؤثرند،

کردند .هر یک از این سه روش ،هجده پارامتر ورودی را ،به ترتیب

فقط ممکن است زمان اثرگذاری آنها متفاوت باشد (الزام به ایجاد

به  5 ،5و  7بردار کاهش دادند .در نهایت نیز نتایج مدل PCA-

تأخیر) [ .]21ادنان و همکاران جهت ارزیابی جریان ماهانهی دو

 SVRبه سایر مدلها برتری یافتند [ .]17در سال  2015نیز برای

ایستگاه مختلف از رودخانه سوات 8پاکستان ،از دادههای بارش ،دما و

شبیهسازی جریان روزانهی رودخانه نورانچای ،دادههای جریان،

جریان استفاده کردند .آنها نشان دادند نهتنها ،دادههای هواشناسی

بارش ،ساعات آفتابی و دمای هوا (حداقل و حداکثر) ،جهت بررسی،

دقت مدلها را افزایش می دهند ،بلکه برای یک ایستگاه ،استفاده از

انتخاب شدند .بهطوریکه از روش  PCAبرای انتخاب مؤثرترین آنها

دما بهتنهایی نیز ،نتایج مطلوبی را ارائه میدهد [ .]22در پژوهشی

استفاده شد .نتایج نشان داد که پیشپردازش داده توسط  PCAسبب

دیگر ،پارامترهای جریان ،دما ،تبخیرتعرق ،بارش و رطوبت نسبی

افزایش قابلیت مدل  ANNمیشود [ .]18در مطالعه ای دیگر احترام

رودخانهی امامه تهران با استفاده از روش همبستگی متقابل مورد

و همکاران ضمن بررسی اثر شاخصهای هواشناسی بر جریان ماهانهی

ارزیابی قرار گرفت ،که نتیجهی آن شصت و دو سناریو مختلف شد.

حوضهای در شمالغربی ایران ،با استفاده از سیستم استنتاج فازی-

ی بیان ژن 9و
جهت مدلسازی این سناریوها از دو روش برنامهریز 

عصبی تطبیقی ،)ANFIS( 3از  PCAبه منظور کاهش بردارهای

درخت تصمیم  M5استفاده شد .نتایج نشان داد که هر دو مدل،

ورودی استفاده کردند ،که نتایج افزایش قابلیت مدل  ANFISبه

برای سناریو متشکل از همهی پارامترهای ذکر شده ،توانستند بهترین

همراه  PCAرا نشان می دهد [.]19

عملکرد را داشته باشند [.]23

از جمله عوامل مؤثر بر جریان ،فاکتورهای هواشناسی هستند که

هرچند تعدد مطالعات انجام شده در شبیهسازی جریان قابل

با توجه به چرخهی هیدرولوژی بهم مرتبط میشوند .اما سؤال اساسی

مالحظه است ،لیکن در این مقاله ،از رویکرد ترکیبی موجک-

این است که آیا پارامترهای هواشناسی در یافتن الگوی بهینهی جریان

تحلیل مؤلفهی اصلی-جنگل تصادفی به منظور شبیهسازی جریان

آتی مؤثر هستند؟ جهت پاسخگویی به این سوال ،پژوهشهایی صورت

روزانهی رودخانهی پلرود واقع در شرق استان گیالن استفاده شده

گرفته است که در ادامه به اختصار به برخی از مهم ترین آن ها اشاره

که دربرگیرندهی چندین رویکرد نوین در مقایسه با مطالعات مشابه

می شود.

است ،که هرچند هر یک از آنها بهتنهایی واجد شرایط نوینی

دایاپ و همکاران به منظور شبیه سازی جریان روزانه ی رودخانه

میباشد ،ولی ترکیب آنها و با ساختار مورد اشاره ،برای نخستین

سنگال ،4با توجه به شرایط اقلیمی استوایی ،پارامترهای تبخیر تعرق و

بار بکار گرفته میشود .بر این اساس ،نخست برخالف غالب مطالعات

بارش را به همراه جریان روزانه به کار بردند .آنها با تشکیل دو ترکیب

صورت پذیرفته ،سریهای زمانی مورد استفاده با تبدیل موجکها

از دادههای هواشناسی و هیدرومتری و دادههای هیدرومتری به این

تجزیه میشوند ،سپس با در نظرگرفتن پارامترهای هواشناسی و

نتیجه رسیدند که دادههای هواشناسی ،هر چند کم ،اما میتوانند

هیدرومتری ،از میان تمامی سریهای حاصل (که خود با دو موجک

5

مادر متفاوت و در سطوح تجزیهی مختلف حاصل شدهاند) بهترین و

( )GRNNنقش داشته باشد[ .]20هادی و تامبول جهت شبیهسازی

مؤثرترین ترکیبات خطی با استفاده از تحلیل مؤلفهی اصلی انتخاب

جریان ماهانهی رودخانهای در ترکیه ،از پارامترهای جریان باالدست

میشوند .در ادامه ترکیبات مؤلفهی اصلی منتخب به الگوریتم جنگل

در بهبود عملکرد  SVRو شبکهی عصبی رگرسیون تعمیم یافته

تصادفی وارد میشود.
)Artificial Neural Network (ANN
)Forward Selection Techniques (FS
)Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System (ANFIS
Senegal
)Generalized Regression Neural Network (GRNNN

1
2
3
4
5
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)Multi- Gene- Genetic Programming (MGGP
)Continuous Wavelet Transform (CWT
Swat
)Gene Expression Programming (GEP
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 -2مواد و روشها

 -2-2جنگل تصادفی ()RF

در این مقاله به منظور شبیهسازی جریان از ترکیب چندین

جنگل تصادفی مجموعهای از درختهای مدل  CARTاست

رویکرد مختلف استفاده شده است .بر این اساس ،در ادامه نخست

که جهت بهبود عملکرد آن ارائه شده است .این درختها با استفاده

ضمن معرفی مختصری از تبدیل موجکها ،تحلیل مؤلفهی اصلی

از روش نمونهگیری  ،Bootstrapاز مجموعهی بردارهای ورودی،

و رویکرد جنگل تصادفی ،منطقهی مورد مطالعه معرفی شده و در

ساخته میشوند .بهطوریکه ،ورودی انتخابی همهی آنها از یک توزیع

نهایت شاخصهای مورد استفاده جهت ارزیابی مدلها ارائه خواهند

تبعیت میکند .مجموعهی درختها علیرغم ساختار منحصربهفرد و

شد.

مستقلشان ،از همبستگی زیادی نسبت بههم برخوردار هستند که به

1

همراه مقاومت و تعداد زیاد آنها ،سبب همگرایی خطای مدل میشود.
 -1-2تبدیل موجک گسسته ()W

همچنین ،ویژگیهای ذکرشده به همراه تخمین خطای داخلی مدل،

تبدیل موجک فرآیندی است که سبب شناسایی الگوهای پنهان

سبب افزایش قابلیت آن در بررسی تعداد بیشتر ویژگیها و انتخاب

در سریزمانی ،از طریق تجزیهی سری میشود .در واقع ،سری را

مؤثرترین پارامترها میشود .در این شبکهی درختی ،فرآیند هرس

به مجموعهی فرکانسی باال (زیرسری جزئیات) و پایین (زیرسری

انجام نمیشود ،بنابراین برای پیشگیری از پیشپردازش مدل ،میزان

تقریب) تقسیم (فیلتر) میکند .بررسی و تحلیل این دو زیرسری،

خطای مدل محدود میشود [.]26

بهترتیب توسط توابع واحدی به نامهای تابع مقیاس و تابع موجک
صورت میگیرد که به مجموعهی آنها موجک مادر گفته میشود.

 -3-2تحلیل مؤلفهی اصلی ()PCA

موجکهای مادر توابع شناختهشدهای هستند که در دو دستهی

تحلیل مؤلفهی اصلی از جمله روش های آماری چندپارامتری

 Orthogonalو  Biorthogonalطبقهبندی میشوند .توابع

است که با برقراری یک ارتباط خطی بین ویژگیهای (متغیرهای)

 Orthogonalموجکهایی هستند که حالت خطی ندارند و توابع

ورودی اولیهی مدل ،از حجم اطالعات ورودی کاسته و مؤثرترین

مقیاس و موجک آنها در مجموعهی فضا دوبهدو متعامد هستند .در

بردارهای با ضریب همبستگی صفر را انتخاب می کند .خصوصیت

حالیکه توابع  Biorthogonalحالت خطی دارند و دو زیرتابع آنها

اخیر موجب میشود تا مؤلفههای منتخب جنبه های مختلف از مدل

فقط در مقیاس خود باهم متعامدند .عالوهبر موجک مادر ،پارامتر

را بررسی کنند .یک مؤلفهی اصلی را میتوان به صورت زیر نوشت:

سطح تجزیه و یا انتقال در تجزیه سری نقش دارد .بهطوریکه،
2
1 1
2
2 1

PC1= a A + a D +  + a X n

تعداد مراحل تجزیه و مقیاس بررسی زیرسریها را مشخص میکند.
مقیاس تابعی نمایی عکس انتقال است که نوع مبنای آن منجر به

n
1
n
2

1
1 1
1
2 1

()1

PC2= a A + a D +  + a X n

PCn= a1n A1 + an2 D1 +  + ann X n

دستهبندی تبدیل موجک ،به دو دستهی تبدیل موجک پیوسته و
گسسته میشود .در نوع پیوسته مبنا بهصورت  )j=1,2, 3, …( 2 jو
در گسسته مبنا  2j 2میباشد.
در تمامی مراحل تجزیه ،زیرسری جزئیات توسط تابع مقیاس،
در میانگین فرکانسی صفر ،نمونهبرداری و خصوصیات بارز آن در
قالب ضرایب موجک ارائه میشود .زیرسری تقریب (کلیات) نیز

که در آن  PC1تا  PCnتعداد مؤلفه های اصلی است که در این

مقاله از  13تا  52مورد متغیر است .همچنین  aiضریب iاُمین
j

مؤلفه ی اصلی و jاُمین متغیر می باشد ،که در این تحقیق ورودی

توسط تابع موجک برای ادامهی روند فرآیند فیلترکردن آماده

تحلیل مؤلفه ی اصلی خود براساس فرآیند پیش پردازش موجک بوده

میشود .در نهایت نیز به تعداد پارامتر انتقال زیرسری جزئیات و

است .بدین ترتیب متغیرهای تجزیه شده توسط موجک به صورت

یک زیرسری تقریب ایجاد میشود که قابلیت بازسازی به سری اولیه

تقریب و جزئیات ( Aiو  )Diبوده و سایر پارامترها با  Xiنمایش داده

را دارد [.]25 -24

1 Classification and Regression Tree
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ﺷﻜﻞ  :1ﻓﻠﻮﭼﺎرت روﻳﻜﺮد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
پیشنهادی
ترکیبی
فلوچارت رویکرد
شکل .1
Fig. ١. Flowchart
of proposed
hybrid
approach
Fig. 1. Flowchart of proposed hybrid approach

میدهد ،آنها را در ابعاد کمتری به شبکهی دادهکاو اعمال کند .در

شده اند.
در معادلهی ( )1ضرایب  aijاز حل معادلهی زیر به دست
میآیند:
()2

مدل پیشنهادی ،دبی جریان روزانهی رودخانهی پلرود ،ابتدا توسط
تبدیل موجک پیشپردازش میشود و سپس ،در پنج گام زمانی ،t
 t-3 ،t-2 ،t-1و  t-4به همراه پارامترهای هواشناسی (بارش ،دمای

= R − λI
0

هوای حداقل ،حداکثر و میانگین ،نقطهی شبنم ،فشار هوای ایستگاه
و فشار هوا) به الگوریتم  PCAاعمال میشوند .به کمک این الگوریتم،

که در آن  Iماتریس واحد و  Rماتریس همبستگی بین متغیرهای

مؤثرترین ترکیبات خطی از پارامترهای ورودی شناسایی شده و به

اولیه و  λمقادیر ویژه میباشد .همچنین تناسب جامعهی آماری

عنوان بردارهای ورودی مورد استفاده قرار میگیرند .در نهایت نیز،

نیز توسط آزمون  1KMOسنجیده شده که مقادیر بهینهی آن در

بردارهای استخراجی از  PCAبه جنگل تصادفی اعمال میشوند.

محدودهی  0/5تا  1واقع بوده و هر چه به یک نزدیکتر باشد ،تناسب

جهت سنجش قابلیت مدل نیز ،روش  PCA- RFپیشنهاد شده است

بهتری را نشان می دهد [.]27

که در آن ابتدا دبی جریان در پنج گام زمانی مذکور و پارامترهای
هواشناسی به  PCAاعمال و نتایج آن به  RFوارد میشوند .شکل 1

 -4-2مدل ترکیبی موجک -تحلیل مؤلفهی اصلی -جنگل تصادفی

فلوچارت رویکرد ترکیبی پیشنهادی را نشان میدهد.

()WPCARF
عوامل پنهان و آشکار متعددی در جریان رودخانه نقش دارند

 -5-2منطقه ی مطالعاتی

که تحلیل و بررسی همهی آنها ،نیازمند صرف زمان و انرژی زیادی

حوضهی مطالعاتی در این پژوهش ،رودخانهی پلرود ،واقع در شرق

است .از طرفی با توجه به محدودیت اندازهگیری پارامترها ،در

استان گیالن است که از کوههای چاکرود سرچشمه گرفته و پس از

هیدرولوژی ،استفاده از دادهها با تقریب و خطا همراه است .بر همین

گذر از دشت و جلگه ی رودسر ،در نهایت به دریای کاسپین میریزد.

اساس ،در این پژوهش ،روشی پیشنهاد شده است که بتواند از خطاها

حوضهی این رودخانه دارای مساحت  1740کیلومترمربع بوده و طول

و عد م قطعیتهای موجود در سری جریان بکاهد و همچنین ،علیرغم

آبراهه ی اصلی حوضه (رودخانه)  67کیلومتر ،میانگین شیب حوضه

اینکه عوامل مختلف هواشناسی را در الگویابی جریان آینده شرکت

 5درصد ،حداقل ارتفاع (از سطح دریا)  52متر و حداکثر آن 3931

1 Kaser Meyer Olkin

متر میباشد .موقعیت قرارگیری رودخانهی پلرود و حوضهی آن در
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ﺷﻜﻞ  :2ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪي ﭘﻠﺮود و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺳﺮ
شکل  .2موقعیت جغرافیایی رودخانهی پلرود و شهرستان رودسر
Fig. ٢. Geographical location of Polroud River and Roudsar city
Fig. 2. Geographical location of Polroud River and Roudsar city

جدول  :1مشخصات آماری پارامترهای مورد استفاده در مقیاس روزانه 
جدول  .1پارامترهای آماری دادههای استفاده شده در مقیاس روزانه
 ͳǤ
)Table 1. Statistical parameters of used data (Daily

پارامترها

دبی ()͵Ȁ
بارش ()

دمای حداقل هوا (℃)

دمای حداکثر هوا (℃)

دمای متوسط هوا (℃)

حداقل

حداکثر

-0/655

32/355

5/500
5

متوسط

31/223
2/210

263
215/355

32/322

انحراف معیار ضریب چولگی
30/235
33/075
7/372

0/065
0/306

-5/512

5/1

22

30/650

7/156

-5/526

-3/0

25/0

36/135

7/320

-5/553

-37/531

36/323

33/005

6/623

-5/350

نقطهی شبنم (℃)
3530/356 3512/005 002/652
فشار هوا ()
فشار هوای منطقه () 3537/020 3512/255 000/205

شهرستان رودسر و استان گیالن در شکل  2نشان داده شده است.

6/033
6/066


 -6-2شاخص های ارزیابی مدل

5/262
5/260




ل آبی -57
جهت استخراج دبیهای روزانهی پلرود ،از دادههای سا 

با توجه به عدم قطعیت مدل های هیدرولوژیکی از آمار و احتمال

 1356تا  1395-96ایستگاه هیدرومتری طوالت واقع بر روی این

بهعنوان معیار ارزیابی عملکرد این مدلها استفاده میشود .ب ر همین

رودخانه ،استفاده شده است .عالوهبر این ،جهت گردآوری پارامترهای

اساس ،در این مطالعه ،از چهار شاخص مختلف استفاده شده که

هواشناسی ،از اطالعات ایستگاه سینوپتیک رامسر استفاده شده است.

عبارتند از:
 .1ضریب همبستگی ،)R( 1بیانگر ارتباط خطی بین مقادیر

مشخصات آماری دادههای مورد استفاده در جدول  1آورده شده است.

1 Correlation Coefficient
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تفسیر

جدول --------Ǧ :2
جدول  .2معیارهای ارزیابی مدل
ʹǤǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ
Table 2. Model Assessment Criteria

( :]-3 ،5ارتباط غیرمستقیم
 :5بدون ارتباط
[ :)5 ،3ارتباط مستقیم
بیشترین انسجام در مقادیر حدی  3و -3
مقادیر کوچکتر و نزدیک به صفر نشاندهنده
ی خطای کمتر مدل است .این شاخص
همبعد پارمتر مورد بررسی است
( :]-∞ ،5ناکارآمدی مدل
[ :]5 ،3مقادیر بیشتر این بازه کارایی بیشتر
مدل را نشان میدهد.

مقدار یک نماینده دقیقترین مدل است .

تعریف

محدودهی
نتایج

معادله مربوط به شاخص

متغیرها
مقادیر
مشاهداتی:
𝑜𝑜𝑖𝑖𝐷𝐷
مقادیر

[]-3 ،+3



𝑓𝑓
𝑓𝑓 𝐷𝐷() 𝑜𝑜
𝑚𝑚𝐷𝐷 ∑𝑛𝑛1(𝐷𝐷𝑖𝑖𝑜𝑜 −
) 𝑚𝑚𝐷𝐷 𝑖𝑖 −

𝑓𝑓 2
) 𝑚𝑚𝐷𝐷

𝑓𝑓 2
𝑓𝑓
𝑖𝑖𝐷𝐷(∑ ) 𝑚𝑚𝐷𝐷

−

2

[∞]5 ،+

[]5 ،3

مدل𝐷𝐷𝑚𝑚 :

[)-∞ ،3

2

2

𝑛𝑛

o
f
∑n
) 1 (Di − Di

ͳǦ

o
o
∑n
) 1 (Di − Dm

2

𝑓𝑓

) ∑n1(Dpi − Doi

2
)| ∑n1(|Dpi − Dom | + |Doi − Dom



محاسباتی و مشاهداتی است [.]28

√∑(𝐷𝐷𝑖𝑖𝑜𝑜 −



𝑓𝑓
𝑛𝑛
𝑜𝑜
) 𝑖𝑖𝐷𝐷   √∑1 (𝐷𝐷𝑖𝑖 −

𝑓𝑓

مدل𝐷𝐷𝑖𝑖 :
میانگین
مقادیر
مشاهداتی:
𝑜𝑜
𝑚𝑚𝐷𝐷
میانگین
مقادیر

شاخص

1

−

 







تجزیه شدهاند .هار موجکی گسسته و اولین موجک شناخته شده

 .2جذر میانگین مربعات خطا ،)RMSE( 1که نشاندهندهی
انحراف معیار مقادیر محاسباتی نسبت به مقادیر مشاهداتی است.

است .دیمی موجکی با پهنای باند وسیع و حساس به مقادیر حدی
است.

 .3ضریب کارایی ناش ساتکلیف ،)NSE( 2نشاندهنده درجهی
آزادی مدل نسبت به مقادیر مشاهداتی است.

جهت انتخاب مناسبترین بردارهای ورودی ،برای هر دو مدل
منفرد و ترکیبی (با ده نوع ویژگی) ،دادههای هواشناسی ( )tو

 .4شاخص توافق ،)Ia( 3که میزان درستی و دقت مدل را نشان
میدهد [.]29

هیدرومتری ( ، )t: t-4به الگوریتم  PCAو در نهایت ،نتایج آن به RF
اعمال شدند .همچنین ،سناریو مطرح شده ،بدون استفاده از PCAو
پیشپردازش نیز منظور شده است .تا تأثیر این دو عامل نیز بر روند

 -3نتایج و بحث

مدل سازی مورد بررسی قرار بگیرد .عالوهبر این ،تمامی سناریوها

شبیهسازی جریان دارای عدم قطعیتهای فراوانی است که
ارائه راهکاری جهت کاهش آن بسیار مورد توجه است .از اینرو در
این پژوهش ،از مدل هوشمصنوعی در ترکیب با موجک ،دادههای

برای سه زمان شبیهسازی یک ،دو و سه روز انجام شدهاند تا میزان
قابلیت مدل پیشنهادی برای زمانهای مختلف نیز ارزیابی گردد.

به منظور اختصار صرفاً نتایج یک مورد از تحلیل مؤلفه ی اصلی

هواشناسی و الگوریتم تحلیل مؤلفهی اصلی جهت انتخاب ورودیها

ارائه میشود  .جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد این تحلیل

استفاده شده است .جهت مدل سازی ،دادههای هیدرومتری در پنج

میتوان به کتب مرجع مراجعه نمود [ .]30به عنوان مثال برای تابع

زمان ( )t, t-1, t-2, t-3, t-4و دادههای هواشناسی در زمان  tمورد

موجک مادر هار و در سطح تجزیهی  ،4جدول  3واریانس متغیرهای

استفاده قرار گرفتند که در مدل ترکیبی  WRFدادههای هیدرومتری

ورودی را نشان میدهد.

در پنج سطح تجزیه ( ،)7 -3توسط دو موجک مادر هار 4و دیمی

5

Root Mean Square Error
Nash-Sutcliffe Model Efficiency Coefficient
Index of Agreement
haar
dmey

1
2
3
4
5
2842

بر اساس جدول  32 ،3متغیر ورودی به  11متغیر کاهش داده
شده اند .مقدار  KMOبرای این مجموعه متغیرهای ورودی 0/64
می باشد ،که تناسب رضایت بخش جامعهی آماری را نشان میدهد.
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جدول  :3واریانس متغیرهای ورودی
جدول  .3واریانس متغیرهای ورودی
 ͵Ǥ
Table 3. Total variance explained

شماره مؤلفه ارزش کلی درصد پراکندگی درصد پراکندگی تجمعی  ارزش کلی  درصد پراکندگی درصد پراکندگی تجمعی 
1

0/702

37/002

37/002

0/702

37/002

37/002

3

2/003

33/3

13/503

2/003

33/3

13/503

5

3/065

6/336

3/065

633/6

7

3/677

2

4

1/365

25/002

7/201

10/117

3/015

6/563

63/621

8

3/602

0/366

11

3/310

12

5/060

6

9

11

3/202

32

0/315

3/053

1/620

76/725

3/502

2/305
2/532

26/005

15

5/635

3/026

17

5/250

3/532

00/203



18

5/321

5/725

21

5/323

5/060

07/273

22

5/333

5/223

5/500

5/307

21

5/326

23

5/500

25

5/521

27

5/523

24
26

5/572

5/736
5/136

5/233
5/363

00/327



00/277






02/003



00/010



5/561

 5/521

00/013
00/070
00/000
355



355




31

Ǥ

5

32

02/625





5/3

5/552

31

 02/302



5/332

5/531

5

07/257



00/777

28
29

01/221





5/53
5/33









06/023

5/067

5/553

2843

22/033



03/325

5/021

2/053

25/623





02/336

0/366

73/513





3/662

19

3/502

2/305

2/053

25/623

13

5/323

3/053

1/620

76/725

3/310

5/715

16

0/315

73/513

20/363

6/563

63/621

00/072
66/270

3/677

22/033

7/201

10/117

 3/015
3/602

3/233

14

3/202

00/072
66/270

5/616

1/365

32

25/002
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مقادیر وﻳﮋه
برابر ﻣﻘﺎدﻳﺮ
در ﺑﺮاﺑﺮ
مؤلفه در
شماره ﻣﺆﻟﻔﻪ
نمایش ﺷﻤﺎره
 .3ﻧﻤﺎﻳﺶ
شکل :3
ﺷﻜﻞ
ویژه
Fig. 3.
٣. The
The plot
plot of
of component
component number
number and
and eigenvalues
eigenvalues
Fig.

ترکیبیوومنفرد
مختلف ترکیبی
رویکردهای مختلف
از رویکردهای
جریان روزان
جدول .4:4شبی
منفرد
استفاده از
پلرود بابا استفاده
ی پلرود
روزانههی
سازیجریان
شبیههسازی
جدول
Table
4.
Simulation
of
Polroud
daily
stream
flow
using
different
hybrid
and
standalone
ͶǤ approaches
 

زمان شبیهسازی (روز)

3

3

2



مدل

سطح تجزیه

RF
PCA- RF
PCA- haar- RF
PCA- dmey- RF
RF
PCA- RF
PCA- haar- RF
PCA- dmey- RF
RF
PCA- RF
PCA- haar- RF
PCA- dmey- RF

2
0
0
2
6
6

R
5/230
5/660
5/236
5/033
5/737
5/675
5/233
5/263
5/735
5/633
5/720
5/237

دادههای آزمون
)NSE RMSE (m3/s
5/626
2/302
5/122
33/103
5/672
0/106
5/230
7/500
5/037
35/202
5/117
33/127
5/600
2/026
5/715
7/222
5/053
35/222
5/225
33/231
5/636
0/2500
5/666
2/623

Ia
5/200
5/770
5/222
5/013
5/230
5/723
5/220
5/037
5/236
5/712
5/267
5/220


همچنین شکل  3مقادیر ویژهی متغیرهای 32گانه را نشان میدهد

در تمامی مدلها ،افزایش زمان شبیهسازی سبب کاهش دقت

که با جدول  3در ارتباط است .این شکل به خوبی میزان مشارکت

عملکرد آنها میشود .جز در مدل  PCA- RFکه در زمان  2روز

مؤلفههای انتخابی را در مدل منتخب نشان میدهد.

بیشترین دقت را دارد .در روند مدلسازی از انتخاب تصادفی دادهها،

پس از مدلسازی ،بهترین نتایج آنها در جدول  4آورده شده
است .بر این اساس مشاهده میشود که:

به نسبت  70به  ،30برای آموزش و ارزیابی رویکرد  RFاستفاده شده
است .در نتیجه ،این استثناء میتواند ناشی از انتخاب تصادفی جامع
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و مناسب دادهها ،در این زمان نسبت به زمان یک روز ،برای آموزش

مدلهای  PCA- RFاز سه بردار ابتدایی  PCAبرای مدل سازی

شبکه باشد .پس از بررسی دقیق نتایج مالحظه میشود که روند کاهش

استفاده شده است که در واقع ،ورودی مدل  RFبه یک چهارم تقلیل

آنها ،با افزایش زمان ،برای مدل  RFشدیدتر است .بهطوریکه ،در

یافته است و همزمان ،نتایج  Rو  ،Iaزمان یک روز ،به ترتیب 20 ،و

مدل  RFمیزان  ،Rبین  14 -12درصد و  9 -8 ،Iaدرصد کاهش

 11درصد کاهش یافتهاند .بهدلیل اینکه PCA ،بردارهای مستقلی از

یافته است .در حالیکه ،در مدلهای همراه با  ،PCAمیزان  Rبین

هم ،که هر یک شامل خصوصیات مستقلی از ورودیها هستند ،ارائه

 10 -5درصد و  6 -2 ،Iaدرصد کاهش داشته است .شاخص توافق،

میدهد .ممکن است بردارهای ناکافی از  PCAاستفاده شده و یا

نشان میدهد که دقت عملکرد مدلهای  PCARFو ،WPCARF

اینکه همبستگی بین دادهها ،خود در یافتن الگوی جریان بسیار مؤثر

بسیار کمتر تحت تأثیر زمان قرار میگیرد و بیشترین کاهش ()6%

بوده باشد (کاهش  20درصدی  .)Rدر مدلهای ترکیبی نیزPCA ،

مربوط به موجک دیمی در زمان شبیهسازی  3روز است که نشان

با تقلیل ورودیها به یک چهارم تا یک سوم تعداد اولیه ،توانسته

از حساسیت و دقت باالی این مدل ترکیبی است .همان طور که در

عملکرد مدل را افزایش دهد که کمترین اثر را بر روی زمان یک روز،

جدول  4مالحظه میشود رویکرد ترکیبی پیشنهادی موجب شده

که از پیچیدگی کمتری برخوردار است ،داشته است.

است تا اُفت کارایی و دقت مدل در زمانهای شبیهسازی بیشتر بسیار

در مدلهای ترکیبی ،مشاهده میشود که نوع موجک مادر و سطح

کمتر از مدل های منفرد و یا حتی سایر مدلهای ترکیبی پیشنهاد

تجزیه بسیار حائز اهمیت است ،به گونهای که در مدلهای موجک

شده توسط سایر هیدرولوژیستها باشد .این مورد یکی از مهمترین

دیمی که پهنای نمونهبرداری وسیعتر و مشابهتری با سریزمانی مبدأ

چالشهایی است که همواره محققین مختلف در شبیه سازی جریان

دارد ،نتایج مطلوبتری ارائه شده است .اختالف عملکرد این دو نوع

رودخانه و در زمانهای دورتر با آن مواجه هستند .این موضوع از

موجک در زمانهای  2و  3روز کمتر است .زیرا ،افزایش زمان برای

مقایسهی نتایج تحقیق حاضر با نتایج سایر پژوهشگران این شاخه

مدلهای دقیقتر مؤثرتر بوده و کاهش بیشتری را در آنها به وجود

[ ]7آشکارتر نیز خواهد شد.

میآورد .عالو ه بر موجک مادر ،سطح تجزیه نیز عامل مهمی است.

عالوهبر این ،مشاهده میشود که در هر زمان ،نتایج مدلهای RF

با بررسی کلیه نتایج ،مالحظه میشود که حساسیت دو نوع مدل،

بهتر از  PCA- RFشده و در زمان یک روز ،با اختالف کمی به PCA-

به سطح تجزیه ،در زمان شبیهسازی  1و  2روز بهصورت نوسانی و

 haar- RFبرتری یافته است .اما در سایر مدلهای ترکیبی ،حضور

در زمان شبهسازی  3روز ،صعودی است .همانطور که در شکل 4

همزمان پیشپردازش و  PCAسبب بهبود عملکرد مدل شدهاند .در

مشاهده میشود ،حساسیت موجک دیمی به این مورد بیشتر است.
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مقادیر مشاهداتی برآورد شده است.

از مقایسه شکلهای  3و  4که برای زمان شبیهسازی یک روز
هستند ،مشاهده میشود که مدل  WPCARFنسبت به مدل

در ادامه و در شکل های  8-7بهترین نتایج حاصل از مدل

 ،PCARFدر شبیهسازی مقادیر بیشینه عملکرد بهتری دارد.

ترکیبی پیشنهادی برای زمان شبیهسازی دو و سه روز نمایش داده

همچنین براساس نمودار پراکندگی آنها ،انسجام مدل ترکیبی با

شده است .همانگونه که در این شکلها مشاهده میشود ،مدل

موجک در راستای خط  45درجه بیشتر است و این میتواند به دلیل

پیشنهادی توانسته بهخوبی مقادیر دبی روزانهی رودخانهی پلرود را

ی زمانی توسط تبدیل موجک
کاهش خطا و عدم قطعیتهای سر 

شبیهسازی کند .تنها موردی که کارایی مدل را تا حدودی کاهش

باشد .شکلهای  5و  6نیز کاهش عملکرد مدل ترکیبی در مقادیر

داده است ،ضعف مدل در شبیهسازی مقادیر حداکثر در زمانهای

بیشینه را نشان میدهد ،بدین صورت که مقادیر بیشینه کمتر از

شبیهسازی باالتر است که این نقیصه با مشارکت مؤلفههای بیشتری
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از  PCAتا حدود زیادی قابل جبران است؛ که البته دارای این اشکال

اطالع از مقادیر آیندهی جریان رودخانه همواره برای

میباشد که از سادگی مدل خواهد کاست ،که آن هم برای زمانهای

هیدرولوژیستها و برنامهریزان و مدیران منابع آب واجد اهمیتی

دورتر غیرقابل اجتناب است.

حیاتی است .این مقاله شبیهسازی جریان روزانهی رودخانهی پلرود

در جمع بندی نتایج حاصل از اجرای مدل های منفرد و ترکیبی

را برای دورههای یک ،دو و سه روز آینده مورد توجه قرار داد .این

پیشنهادی می توان گفت که بهرغم آنکه استفاده از تحلیل مؤلفهی

پژوهش یک رویکرد ترکیبی نوین را به منظور شبیهسازی جریان

اصلی موجب شده تا بردارهای ورودی به شدت کاهش یافته و

رودخانه ارائه داده است که در آن از ترکیب موجک ( ،)Wتحلیل

ورودیهای بسیار کمتر و مدل سادهتری حاصل شود ،لیکن نه تنها از

مؤلفهی اصلی ( )PCAو جنگل تصادفی ( )RFاستفاده شده است.

دقت مدل نکاسته که حتی توانسته دقت آن را خصوصاً در زمانهای

دادههای ورودی مدلها شامل دادههای هیدرومتری و هواشناسی

شبیهسازی باالتر ارتقا داده و نتایج قابلقبولتری را در عین سادگی

میباشد .در این مقاله تأثیر فرآیند پیشپردازش ،سطوح تجزیه و

مدل ارائه کند.

تحلیل مؤلفهی اصلی بر کارایی مدل ارزیابی شده است .نتایج این

 -4نتیجه گیری

تحقیق کارایی باالی مدل پیشنهادی را نشان داد ،بهگونهای که مدل
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