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چكيده 
و  پيچيده  كامل  طور  به  پديده  يك  رواناب  بارش-  فرآيند 
طور  به  مفهومي  مدل هاي  مي باشد.  شناختى  آب  در  غيرخطي 
مي شوند.  برده  كار  به  رواناب  بارش-  مدل سازي  براي  وسيعي 
اطالعات جزئي  زيادي  تعداد  نيازمند  مدل ها  اين  اين وجود،  با 
مطالعه  منطقه مورد  مقياس  به  آنها صرفا محدود  بوده و كاربرد 
مي باشد. در مواردي كه با كمبود اطالعات جزئي مواجه هستيم 
مي توانند  مصنوعي  عصبي  شبكه هاي  مانند  سياه  جعبه  مدل هاي 
براي مدل سازي روابط غيرخطي و پيچيده به كار روند.  به منظور 
شبيه سازي آبنمود بارش- رواناب در حوزه آبخيز معرف كسيليان 
ساختار  با   (MLP)اليه چند  پرسپترون  عصبي  شبكه  مدل  از 
7-10-9 استفاده شد. ابتدا داده هاي بارندگي با توجه به الگوي 
گروه  هر  براي  گرديدند.  تقسيم  گروه  چهار  به  بارندگي  زماني 
آبنمود،  پايه  بارندگي در چارك هاي زماني مختلف، دبي  توزيع 
عمق كل بارندگي، عمق بارندگي تا وقوع زمان تمركز حوضه، 
پارامترهاي  عنوان  به  پيشين  بارش  شاخص  و  بارندگي  تداوم 
ورودي مدل شبكه عصبي لحاظ گرديد. اطالعات خروجي مدل 
شبكه عصبي به صورت دبي اوج آبنمود، زمان وقوع دبي اوج، 
زمان پايه آبنمود، زمان رسيدن به دبي برابر با 50 و 75 درصد 
دبي اوج و عرض هاي آبنمود  متناظر با اين دبي ها در نظر گرفته 
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شدند. عالوه بر اين، براي اطالعات موجود درگروه هاي مختلف 
و با استفاده از  توابع محرك مختلف در اليه هاي پنهان و خروجي 
بين  قوي  همبستگي  نشان دهنده  نتايج  گرديد.  انجام  شبيه سازي 
خروجي هاي مدل با داده هاي اندازه گيري شده مي باشد.  ضرايب 
تا  اول  براي گروه   (RMSE از  0/9107 (0/0882=  همبستگي 
اطالعات  از  چهارم  گروه  براي   (RMSE  =0/0678)  0/9909
حاصل گرديد. اين همبستگي هاي قوي نشان مي دهدكه در شرايط 
نبود اطالعات جزئي، مدل شبكه عصبي مصنوعي مي تواند براي 

شبيه سازي پارامترهاي آب شناختى مورد استفاده قرار گيرد.
كلمات كليدي: آبنمود بارش- رواناب، شبكه عصبي مصنوعي، 

الگوي زماني بارش.

مقدمه
اجتناب ناپذير  و  فعال  پژوهشى  موضوع  يك  رواناب  پيش بيني 
خاطر  به  همچنان  و  بوده  سطحي  آب هاي  آب شناختى  زمينه  در 
و آب شناختى  هواشناسي  پارامترهاي  در  موجود  قطعيت هاي  عدم 
براي  برنامه ريزي  اين،  بر  عالوه   .[7] پابرجاست  مسئله اي  
ساماندهي  زيرزميني،  و  سطحي  آب هاي  منابع  از  بهره برداري 
نياز به برآورد آبدهي رودخانه و رواناب  رودخانه و هشدار سيل 
حوزه آبخيز دارد[10]. فرآيند بارش- رواناب در يك حوزه آبخيز 
يك پديده به طور كامل پيچيده و غير خطي مي باشد. از آنجايي كه 
عوامل و پارامترهاي موثر در فرآيند بارش- رواناب داراي تغييرات 
مكاني و زماني بوده و با عدم قطعيت زيادي همراه هستند همواره 
به  آنها  كردن  مدل  و  مي شوند  پيش بيني ها  در  خطا  ايجاد  باعث 
سال هاي  در  است[18].  دشواري  كار  فرآيند،  بودن  پيچيده  خاطر 
هيدروليكي  آماري،  روش هاي  توسعه  دنبال  به  پژوهشگران  اخير 
بوده اند.  رواناب  بارش-  آبنمودهاي  پيش بيني  براي  آب شناختى  و 
مدل سازي  بر  مبتني  ترتيب  به  شناختى  آب  و  آماري  روش هاي 
سري هاي زماني و قانون بقاء جرم بوده كه بر فرض تقريبا" خطي 
بودن پديده بارش- رواناب استوارند. در حالي كه رابطه بين بارش 
و رواناب غيرخطي و پيچيده مي باشد و استفاده  از اين روش ها از 
كارايي بااليي برخوردار نخواهد بود. روش هاي هيدروليكي مبتني 
بر قانون پيوستگي و مومنتم بوده كه فقط با روش هاي حل عددي 
يك  از  كه  مي باشند  حل  قابل  پيچيده  خيلي  فنون  كارگيري  به  و 
طرف نياز به اطالعات زيادي داشته و از طرف ديگر نياز به زمان 

محاسباتي طوالني دارند[22]. 
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فنون هوش محاسباتي(CI)1 موسوم  از  يكي  اخير  طي دهه هاي 
در  اي  گسترده  كاربرد   2(ANN)مصنوعي عصبي  شبكه  مدل  به 
پژوهش   هاى مختلف آب شناختى از جمله شبيه سازي فرآيند بارش- 
رواناب يا پديده هايي كه الگوريتم مشخصي براي آنها وجود ندارد 
و يا با روش هاي معمول داراي راه حل طوالني و زمانبر مي باشند، 
پيدا كرده است. شبكه هاي عصبي مصنوعي از جمله مدل هاي جعبه 
سياه  و سيستم هاي ديناميكي هوشمند مدل آزاد مي باشند كه مبتني 
بر داده هاي تجربي بوده و با پردازش روي داده هاي تجربي، دانش 
منتقل مي كنند.  به ساختار شبكه  را  داده ها  نهفته در وراي  قانون  يا 
بودن  غيرخطي  سهولت  به  مي توانند  مصنوعي  عصبي  شبكه هاي 
جزئي  ديفرانسيل  معادالت  حل  بدون  را  بررسي  تحت  فرآيندهاي 
مدل سازي نمايند. عالوه بر اين، چند منظوره بودن كاربرد شبكه هاي 
آب  مسائل  از  وسيعي  دامنه  براي  كه  مي دهد  اجازه  آنها  به  عصبي 

شناختى و در رشته هاي مختلف علمي به كار برده شوند[18]. 
فرآيند  شبيه سازي  سچي[13]  و  لورايي  توسط  پژوهشي  در 
بارش- رواناب در حوزه آبخيز آراكسيسي در ساردينيا با استفاده از 
شبكه عصبي پرسپترون چند اليه(MLP)3 و به كارگيري اطالعات 
بارندگي متوسط و درجه حرارت انجام شد و نتايج رضايت بخشي 

حاصل گرديد.
فيرات و گانگور[6] تخمين جريان روزانه رودخانه گريت منديس4 
در غرب تركيه  را با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي انجام دادند. 
اطالعات مختلفي به عنوان ورودي براي دو نوع شبكه عصبي يعني 
پرسپترون چنداليه و شبكه عصبي تابع پايه شعاعي(RBF)5 استفاده 
شد. در نهايت نتيجه گرفته شد كه شبكه عصبي پرسپترون چند اليه 
با تعداد دو ورودي (دبي تا دو روز قبل) و شبكه تابع شعاعي با تعداد 

3 ورودي (دبي تا 3 روز قبل) بهترين عملكرد را دارا بودند.
سيمونوويچ و احمد[18] شبيه سازي آبنمود ساالنه در رودخانه رد6 
در مانيتوبا را به كمك شبكه عصبي پرسپترون چند اليه با الگوريتم 
پس انتشار خطا انجام دادند. متوسط قدرمطلق خطا در تخمين دبي 
اوج و زمان وقوع آن به ترتيب 6 درصد و 4 روز حاصل شد در 
حالي كه همبستگي بين مقادير مشاهداتي و مدل شده دبي اوج و 

زمان وقوع آن به ترتيب برابر با 0/99 و 0/88 حاصل گرديد.
پيش بيني جريان در آبراهه اي در هاوايي با استفاده از شبكه هاي 
پايه شعاعي توسط شو و  تابع  عصبي پرسپترون چند اليه و شبكه 
ري [17] انجام شد. نتايج حاصل از شبيه سازي شبكه عصبي با نتايج 
بدست آمده از منحني دبي اشل مقايسه شد. نتايج نشان داد كه شبكه 
عصبي  پرسپترون چند اليه جواب هاي دقيق تري را نسبت به منحني 
دبي اشل ارائه كرده بود. بطوري كه پارامترهاي آماري جذر متوسط 

1- Computational Intelligence(CI)
2- Artificial Neural Network (ANN)
3- Multi Layer Perceptron(MLP)
4- Great Mendees
5- Radial Basis Function(RBF)
6- Red

و 0/9998  برابر0/0678  ترتيب  به  مربع خطا و ضريب همبستگي 
و0/9817  و0/6937  اليه   جند  پرسپترون  شبكه عصبي  مدل  براي 

براي منحني دبي اشل نظير آن حاصل گرديد.
بيني  پيش  ويتنام،  كشور  در  پژوهشي  در  همكاران[15]  و  فين 
روزانه جريان رودخانه را با مدل شبكه عصبي با الگوريتم پس انتشار 
نتايج رضايت بخشي حاصل گرديد. همچنين  انجام دادند كه  خطا 
توسط براتي و همكاران[3] پيش بيني جريان رودخانه براي مديريت 
مخازن در حوزه تيرسو7 در ايتاليا توسط شبكه پرسپترون چند اليه 
حاصله  نتايج  شد.  انجام  ماركوارت  لونبرگ  يادگيري  الگوريتم  با 

نشان دهنده تطابق خوبي با مقادير واقعي بود. 
و  استاتيك  پيشخور  عصبي  هاي  شبكه  همكاران[4]  و  چانگ 
شبكه هاي عصبي پسخور ديناميك را براي مدل سازي بارش- رواناب 
مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه شبكه هاي عصبي پسخور 
ديناميك با الگوريتم برگشتي بهنگام8 نسبت به الگوريتم هاي يادگيري 
دسته اي سنتي كه در شبكه هاي عصبي استاتيك با اطالعات محدود 
استفاده مي شود توانايي تعميم و پايداري بهتري جهت توليد عملكرد 

را دارا بودند.
جهانگير و همكاران[10] با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چند 
اليه و قانون آموزش دلتا مدل سازي فرآيند بارش- رواناب در حوزه 
آبريز معرف كارده در شمال شرقي خراسان انجام دادند. بر اساس 
سعي و خطا شبكه با تعداد 29 نرون در اليه مخفي بهترين عملكرد 
را دارا بود به گونه اي كه ضريب همبستگي كلي براي داده هاي دبي و 
حجم رواناب واقعي و مدل شده 0/969 و ضريب همبستگي مقدار 
0/9052 حاصل  و   0/9872 ترتيب  به  اوج  دبي هاي  وقوع  زمان  و 

گرديد.
حوزه  در  سيالب  آبنمود  پيش بيني  موراماركو[19]  و  تيفور 
رودخانه اي تيبر9 در ايتاليا را با يك شبكه عصبي مصنوعي سه اليه 
پيشخور و الگوريتم پس انتشار و تابع تبديل سيگموئيد انجام دادند. 
نتايج نشان داد كه براي گام هاي زماني 4 و 8 ساعت پيش بيني سيالب 
توسط مدل شبكه عصبي بوي ژه گام زماني 4 ساعته نسبت به مدل 

ماسكينگام از دقت و خطاي كمتري برخوردار بود.
با توجه به محدوديت هاي  ابزار و فنون اندازه گيري پارامترهاي 
فرآيند  شبيه سازي  موجود،  اطالعات  محدوديت  نيز  و  آب شناختى 
اين  هدف  بنابراين،  مي باشد.  اجتناب ناپذير  امري  رواناب  بارش- 
شبيه سازي  جهت  مصنوعي  عصبي  شبكه  توانايي  شناسايي  تحقيق 
آبنمود بارش- رواناب با توجه به الگوي توزيع زماني بارش در حوزه 
از مدل هاي  استفاده  به سادگي  توجه  با  بود.  آبخيز معرف كسيليان 
شبكه عصبي مصنوعي، امكان جايگزين كردن اين مدل ها به جاي 
مدل هاي توزيعي كه نيازمند اطالعات جزئي و زمان طوالني جهت 
كاليبراسيون مي باشند، فراهم مي آيد. همچنين امكان به كار بردن مدل 

7-Tirso
8- Real Time  
9-Tiber
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حوزه  مشابه  شرايط  با  حوزه هايي  براي  شده  كاليبره  عصبي  شبكه 
مورد مطالعه مي تواند از دستاوردهاي چنين پژوهش هايي باشد. نكته 
ديگر در استفاده از مدل شبكه عصبي اين است كه حتي اگر الگوهاي 
آموزشي داراي نوايز و از دقت كمي برخوردار باشند، اين مدل از 

قدرت شناسايي و دقت شبيه سازي بااليي برخوردار خواهد بود.

روش پژوهش
1- منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد نظر جهت مطالعه در اين پژوهش حوضه آبخيز 
معرف كسيليان واقع در استان مازندران بود. اين حوزه در محدوده 
عرض جغرافيايي 30ً 58َ 35ْ و 0ً 7َ 36ْ  شمالي و طول جغرافيايي 
كسيليان  رودخانه  است.  واقع شده  53ْ شرقي   18َ  0ً و   53ْ  10َ  30ً
تاالر است كه در دامنه شمالي سلسله  از شاخه هاي رودخانه  يكي 

جبال البرز در جهت جنوب به شمال قرار دارد. مساحت حوزه 67/5 
كيلومترمربع و بين ارتفاعات 1100 و 2700 متري از سطح دريا قرار 
 3/5 كيرپيچ)  روش  از  استفاده  (با  تمركز حوزه  زمان  است.  گرفته 
ساعت، محيط حوزه 43 كيلومتر و طول بزرگترين آبراهه رودخانه 
15/2 كيلومتر مي باشد. شكل (1) نقشه تراز حوزه را نشان مي دهد. 
ايستگاه هواشناسي سنگده در ارتفاع 1350 متري از سطح دريا واقع 
شده است. در نزديكي دهكده وليك بن در خروجي حوزه ايستگاه 
آب سنجي وليك بن قرار دارد. در اين تحقيق از اطالعات ايستگاه هاي 
هواشناسي سنگده (در مركز ثقل حوزه) و هيدرومتري  وليك بن(در 

خروجي حوزه) استفاده شد[9].

2- مروري بر مدل توزيع بارندگي هاف
هاف[8]، 11 سال بارندگي حوزه اي به مساحت 400 مايل مربع، 

شكل1- نقشه حوزه آبخيز معرف كسيليان[9].
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بارش  توزيع  او  داد.  قرار  تحليل  مورد  را  باران سنج  از 49  متشكل 
را نسبت به اينكه حداكثر مقدار بارش در ربع اول، دوم، سوم و يا 
چهارمين ربع از تداوم بارش اتفاق مي افتد، به چهار دسته تقسيم كرد. 
نتايج به دست آمده نشان داد كه براي باران هاي كوتاه مدت در بيشتر 
حاالت، قسمت اعظم بارش در ربع اول و يا دوم از زمان بارش اتفاق 
مي افتد. هاف تعدادي منحني توزيع زماني بدون بعد را براي مقادير 
مختلف سطوح احتمال، در چهار دسته ارائه داد كه در اين تحقيق. 
تقسيم بندي  مالك  درصد   50 احتمال  سطح  به  مربوط  منحني هاي 

اطالعات قرار گرفت.

3- جمع آوري آمار و آماده سازي اطالعات مورد نيازاطالعات
ثبت  بارندگي هاي   هيتوگراف  شامل  پژوهش  اين  در  نياز  مورد 
حوزه)،  ثقل  مركز  (در  سنگده  باران سنجي  ايستگاه  در  شده 
بارندگي هاي روزانه در ايستگاه مذكور و آبنمود سيالب هاي متناظر 
حوزه)  خروجي  (در  بن  وليك  آب شناختى  ايستگاه  در  شده  ثبت 
بود. اطالعات فوق براي 131 واقعه كه در اين پژوهش قابل استفاده 
بود، جمع آوري گرديد. از آنجايي كه وقايع بارندگي مورد استفاده 
در اين پژوهش داراي شدت، توزيع و تداوم هاي متفاوتي بودند، به 
كارگيري اين اطالعات بدون متمايز ساختن آنها از نظر ويژگى   هاى 
مذكور فرآيند مدل سازي را تحت تاثير قرار داده و موجب ناپايداري، 
واگرايي و نداشتن يك مدل معتبر مي گرديد. براي جلوگيري از اين 
امر مي بايست اطالعات موجود را، به نحوي كه سبب همگني آنها 
هيتوگراف هاي  روي  از  ابتدا  پژوهش  اين  در  نمود.  تفكيك  گردد، 
به  بارندگي  زماني  توزيع  و  ترسيم  بارش  تجمعي  منحني  موجود 
صورت بي بعد استخراج گرديد. سپس بر اساس مدل الگوي زماني 
بارندگي هاف، وقايع موجود با اين اصل كه بيشترين درصد بارش 
در كدام چارك زماني از كل زمان بارش نزول كرده است در چهار 
گروه تقسيم بندي گرديد. بدين ترتيب وقايع موجود از نظر الگوي 
زماني توزيع بارش همگن گرديد. تعداد وقايع براي گروه هاي اول 
تا چهارم به ترتيب برابر با 42، 25، 32 و 32 بود. پس از جداسازي 
جريان پايه، اطالعات ورودي در قالب چهار گروه مذكور دسته بندي 

گرديد و براي استفاده در مدل شبكه عصبي آماده شد.

4- مدل شبكه عصبي مصنوعي
هر شبكه عصبي مصنوعي بطور كلي از سه اليه تشكيل شده است 
به  را  پارامترهاي ورودي  [شكل(2)]. اليه ورودي كه نقش معرفي 
شبكه بر عهده دارند، اليه خروجي محل استقرار پارامترهاي خروجي 
شبكه و اليه پنهان، اليه هاي مابين اليه ورودي و خروجي مي باشند 
كه در واقع نقش پردازشگري اطالعات را بر عهده دارند[11]. يك 
شبكه عصبي مصنوعي عالئم را از واحدهاي ورودي دريافت كرده و 
اين سيگنال ها در طول شبكه انتشار يافته و در نهايت به سوي نرون 

خروجي حركت مي نمايند.
مصنوعي  عصبي  شبكه  مدل هاي  اصلي  كنترلي  پارامترهاي 
وزن ها  عنوان  به  كه  مي باشند  نرون ها  بين  اتصالي  مقاومت هاي 
شكل(3)  مطابق  نرون  هر  مي شوند.  ناميده   (Bias)گرايش ها و 
خروجي هاي وزن دار شده (wj,i Xi) نرون هاي اليه قبلي را دريافت و 
مجموع آنها، ورودي خالص به نرون jام (netj) را مطابق رابطه زير 

توليد مي  كند[14].
 jiijj bxwnet +=∑ ,                                         (1)
كه در رابطه فوق: netj  سطح تحريك سلول عصبيj  ام يا ورودي 
خالص به نرون jام، wj,i وزن اتصالي بين گره  هاي i و j ، Xi ورودي 

به  گره i و bj باياس گره j ام مي باشد.
خالص  ورودي   ،(yj) خود  خروجي  محاسبه   ى  براي  نرون ها 

دريافتي را از يك تابع فعال سازي (تحريك) عبور مي دهند. 
تانژانت  سيگموئيدي،  نظير  مختلفي  انواع  داراي  تحريك  توابع 
اين  در  توابع  مرسوم ترين  مي باشند.  گاوسين  و  خطي  هيپربوليك، 

زمينه، تابع سيگموئيدي است كه بصورت زير مي باشد[1].
          (2) 

  )(exp1
1)(

jnetjj netfy −+
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موجود  نرون هاي  و همچنين  شبكه عصبي  در  مختلف  اليه هاي 
در اليه ها مي توانند داراي توابع تحريك متفاوت يا يكساني باشند. 
شبكه هاي عصبي از نظر ساختار و ارتباطات بين نرون ها به گروه هاي 
مختلفي تقسيم مي شوند. شبكه پرسپترون چند اليه رايج ترين مدل 
شبكه عصبي استفاده شده در مسائل فني- مهندسي مي باشد كه براي 
آموزش اين شبكه از الگوريتم پس انتشار خطا كه يك روش يادگيري 
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   شكل2- نماى كلى يك شبكه عصبى مصنوعى سه اليه
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شكل3- شماتيك يك نرون مصنوعي و چگونگي دريافت 
. jy سيگنال هاي ورودي وتوليد سيگنال خروجي
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با ناظر است استفاده مي شود[7]. منظور از آموزش يك شبكه عصبي، 
تنظيم پارامترهاي شبكه (وزن ها و باياس ها) با ارائه الگوهاي آموزشي 
است  بطوري كه با ارائه مجدد همان الگوها خطاي حاصل بين پاسخ 
مطلوب و شبكه حداقل گردد. به طوركلي در شبكه پرسپترون چند 
اليه عموما» دو نوع سيگنال، يعني سيگنال هايي كه در مسير رفت (از 
اليه ورودي به طرف اليه خروجي) و ديگري سيگنال هاي برگشت 
استفاده  مي كنند  حركت  ورودي)  اليه  طرف  به  خروجي  اليه  (از 
تابعي و خطا معروف هستند.  نام سيگنال  به  ترتيب  به  مي شود كه 
سيگنال خطا  توسط  اليه  چند  پرسپترون  شبكه  در  پارامترها  تنظيم 
و سيگنال ورودي صورت مي گيرد. تعيين تعداد اليه ها و نرون هاي 
عصبي  شبكه  با  مدل سازي  در  مسائل  مهمترين  از  آنها  در  موجود 
مصنوعي است[14]. توكار و ماركوس[21] و توكار و جانسون[20] 
رايج ترين توابع تحريك استفاده شده در شبكه هاي انتشار برگشتي را 
توابع تحريك سيگمويد و تانژانت هيپربوليك ذكر كردند. از طرفي 
به كارگيري  نرم افزار Qnet2000 جهت  توابع تحريك موجود در 
تانژانت  سيگموئيد،  تحريك  توابع  خروجي  و  پنهان  اليه هاي  در 
هيپربوليك، سكانت هيپربوليك و گاوسين مي باشند. در اين پژوهش 
مطابق با كار اسكي و همكاران[1] و با سعي و خطا شبكه پرسپترون 
سه اليه با يك اليه پنهان (جهت تسريع در فرآيند آموزشي و كمينه 
كردن تعداد پارامترها) به عنوان ساختار بهينه برگزيده شد كه تعداد 
نرون ها در اليه مخفي به صورت دو- سوم جمع تعداد نرون ها در 
اليه هاي ورودي  و خروجي در نظر گرفته شد. عالوه بر اين امكان 
آموزش  مربوطه،  محاسبات  در  مختلف  تحريك  توابع  كارگيري  به 
به ساير مدل هاي شبكه  پارامترهاي آن نسبت  سريع و كمينه بودن 
عصبي، كاربرد وفور اين مدل شبكه عصبي در علوم مهندسي و از 
طرفي محدود بودن نرم افزار Qnet2000 در دارا بودن فقط اين مدل 

را مي توان از داليل انتخاب شبكه پرسپترون دانست. 
5- انتخاب ورودي هاي مدل شبكه عصبي

پارامترهاي ورودي براي مدل شبكه عصبي شامل درصد از كل 
بارش در چارك هاي زماني اول تا چهارم، دبي پايه در شروع بارش 
سيالب)،  هيدروگراف  از  شده  (استخراج  سيالب  شروع  از  قبل  و 
زمان  تمركز حوضه،  زمان  وقوع  تا  بارش  مقدار  بارش،  كل  مقدار 
براي  نظر  مورد  مقياس  بود.  پيشين  بارش  شاخص  و  بارش  كل 
بر  خطا  و  سعي  با  تحقيق  اين  در  پيشين  بارش  شاخص  محاسبه 
تغييرات  مقياس  اين  در  چونكه  بود  قبل  روز   15 بارندگي  اساس 
بارش نسبت به ساير مقياس ها واضح تر بود. از طرف ديگر جهت 
به  بايستي  سيالب  آبنمودهاي  رواناب،  بارش-  آبنمود  شبيه سازي 
نحوي به عنوان جواب هاي مطلوب به شبكه عصبي معرفي شوند. 
 ،( pQ در اينجا پارامترهايي از آبنمود سيالب شامل دبي اوج سيالب(
)، عرض هاي  bT )، زمان پايه آبنمود ( pt زمان رسيدن به دبي اوج (
آبنمود در 50  و 75 درصد دبي اوج (W50 , W75) و زمان رسيدن 
به دبي هاي 50 و 75 درصد دبي اوج (t50 , t75) به عنوان پارامترهاي 
خروجي شبكه عصبي[18] در نظر گرفته شدند. اين پارامترها شكل 

كلي آبنمود را ارائه مي دهند. الزم به ذكر است كه جهت تسريع در 
همگرايي و بهبود شبكه عصبي نرمال سازي اطالعات توسط نرم افزار 
به طور خودكار انجام گرديده كه ااطالعات ورودي و خروجي را بين 

0/85-0/15 محدود مي نمايد.

6- معيارهاي ارزيابي و سنجش مدل
جهت ارزيابي و سنجش مدل شبكه عصبي از معيارهاي ضريب 
همبستگي، جذر ميانگين مربعات خطا و ميانگين درصد قدر مطلق 
خطاي نسبي استفاده گرديد. ضريب همبستگي براي سنجش ميزان 
همبستگي و درجه نزديكي دو متغير به هم استفاده مي شود كه  از 

رابطه زير محاسبه مي گردد:
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1(RMSE)در شبيه سازي،  مربعات خطا  ميانگين  از جذر  منظور 
جذر ميانگين مربع خطاهاي ايجاد شده بين خروجي هاي مشاهده اي 
و شبيه سازي شده توسط يك مدل مي باشد. مقدار اين آماره در وهله 
اول به تعداد داده هاي مورد نظر و در وهله دوم به حدود نگاشت 
شده داده ها بستگي دارد. مقدار RMSE در حالت كلي از رابطه زير 

به دست مي آيد:
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در روابط فوق yobs و ymodel به ترتيب مقدار مشاهده اي و برآورد 
شده توسط مدل ها و n تعداد داده ها مي باشد. جهت ارزيابي مدل ها 
مرحله  دو  هر  در  آماره  اين  مقدار  از  بايستي  آماره  اين  كمك  به 
كاليبراسون(آموزش)  و تست (آزمون) مدل استفاده نمود و در مورد 

مدل بهينه قضاوت نمود. 

نتايج 
از  عصبي  شبكه  مدل  محاسبات  انجام  جهت  پژوهش  اين  در 
نرم افزار Qnet 2000 استفاده گرديد كه ساختار آن مدل پرسپترون 
چند اليه با الگوريتم پس انتشار خطا مي باشد. شايان ذكر است كه 
از وقايع موجود در هر گروه حدود 15 تا 20 درصد(به ترتيب 15، 
16، 15/6 و 15/6 درصد براي گروه هاي اول تا چهارم از اطالعات)

آموزش مدل  تا 85 درصد جهت  مابقي حدود 80  و  جهت تست 
از  كدام  هر  براي  مدل سازي  گرديد[17].  استفاده  عصبي  شبكه 
گروه ها جداگانه انجام گرديد و از تركيبات مختلف توابع تحريك در 
اليه هاي مخفي و خروجي استفاده شد. تركيبات بهينه توابع تحريك 
اطالعات  مختلف  گروه هاي  براي  خروجي  و  ورودي  اليه هاي  در 
در   RMSE و  همبستگي  ضريب  آماري  شاخص هاي  همراه  به 
شده  ارائه   (1) جدول  در  گروه  هر  براي  تست  و  آموزش  مراحل 

1- Root Mean Square Error(RMSE)
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جدول1- تركيب توابع تحريك بهينه در مدل سازي شبكه عصبي براي اطالعات گروه هاي اول تا چهارم و شاخص هاي آماري
در مراحل آموزش و آزمون مدل

معيارهاي ارزيابي و انتخاب مدل توابع محرك
RMSE ضريب همبستگي اليه خروجي اليه پنهان گروه اطالعات

آزمون آموزش آزمون آموزش
0/0882 0/0423 0/9107 0/9627 سيگموئيد تانژانت هيپربوليك اول
0/0818 0/0228 0/9409 0/9936 سيگموئيد تانژانت هيپربوليك دوم
0/063 0/0339 0/9538 0/9823 سيگموئيد سكانت هيپربوليك سوم
0/0678 0/0247 0/9306 0/9909 تانژانت هيپربوليك سكانت هيپربوليك چهارم

جدول2- مقادير ضريب همبستگي و RMSE در شبيه سازي پارامترهاي خروجي آبنمودها در مرحله آزمون مدل
براي گروه هاي مختلف اطالعات

گروه اولگروه دومگروه سومگروه چهارم
RMSE ضريب

همبستگي
RMSE ضريب

همبستگي
RMSE ضريب

همبستگي
RMSE ضريب

همبستگي
شاخص هاي آماري

پارامترهاى خروجى
0/22060/99880/69730/98970/81800/98451/21380/9733Qp

1/26400/99020/75340/99120/64370/98281/16660/9640Tp

3/91530/83115/18190/93415/28810/90114/28720/9865Tb

2/11820/93621/37970/42621/43470/90392/68350/7794w75

2/63990/93311/64810/89891/96580/92106/65600/9171w50

1/61040/97840/71530/99770/72210/95820/66660/9941T50

1/32850/97600/78270/99700/93470/93490/78520/9864T75

براي  بهينه  تركيبات  اين  براي  تعداد تكرار مطلوب  است. همچنين 
گروه هاي اول تا چهارم به ترتيب برابر با 45000، 17000، 14000 و 
16000 مي باشد. ضريب همبستگي و RMSE در شبيه سازي تمامي   
آبنمودها در گروه هاي مختلف اطالعات به ترتيب برابر با 0/9107 
و0/0882 در دسته اول، 0/9409 و 0/0818 در دسته دوم، 0/9538 
از  چهارم  دسته  در  و0/0678   0/9909 و  سوم  دسته  در   0/063 و 
مطلق  قدر  درصد  ميانگين  اين  بر  عالوه  گرديد.  حاصل  اطالعات 
شرايط  در  شده  شبيه سازي  پارامترهاي   1(MAPE)نسبي خطاي 
برابر  ترتيب  به  چهارم  تا  اول  گروه هاي  براي  محرك  توابع  بهينه 
21/4، 13/32، 13/81 و22/84 درصد حاصل گرديد. همچنين اين 

1-Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

آبنمود  خروجي  پارامترهاي  شبيه سازي  براي  آماري  شاخص هاي 
براي اطالعات گروه اول تا چهارم در جدول (2) گزارش شده است. 
به ويژه در  اين جدول نشان مي دهد كه دبي اوج در تمام گروه ها 
گره چهارم با دقت و هبستگي باالتري شبيه سازي شده است. ضريب 
همبستگي و RMSE براي گروه چهارم اطالعات به ترتيب برابر با 
0/9988 و 0/2206 بدست آمد. زمان وقوع دبي اوج نيز بخوبي دبي 
اوج شبيه سازي شده است. براي اطالعات دسته اول تمامي پارامترها 
باال  همبستگي  با  اوج  دبي  درصد   75 در  آبنمود  عرض  استثناء  به 
نيز بدست  اطالعات  براي گروه سوم  نتيجه  شبيه سازي شد. همين 
آمد در حالي كه براي دو گروه ديگر تمامي پارامترها با دقت خوبي 
شبيه سازي شد. شكل هاي (4) تا (7) به ترتيب آبنمودهاي مشاهده 



سال پنجم- شماره 15- تابستان 71390 علوم و مهندسى آبخيزدارى ايران
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شكل5- آبنمودهاي مشاهده شده و شبيه سازي شده توسط شبكه عصبي براي وقايع انتخابي جهت آزمون اطالعات گروه دوم
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اطالعات  براي  را  عصبي  شبكه  توسط  شده  شبيه سازي  و  شده 
گروه هاي اول تا چهارم نشان مي دهند. با توجه به شكل (4) مي توان 
را  كمتري  اوج  دبي  (ب)  واقعه  شده  شبيه سازي  آبنمود  كه  گفت 
پايه  زمان  كه  حالي  در  مي دهد  نشان  مشاهده اي  آبنمود  به  نسبت 
آبنمود شبيه سازي شده بيش از هيدروگراف مشاهده اي مي باشد. در 
مورد واقعه (پ) آبنمود شبيه سازي شده جز كمي اختالف در دبي 
اوج در ساير نقاط انطباق خوبي را نشان مي دهد. براي وقايع (ت) و 
(ث) آبنمودهاي شبيه سازي شده داراي انطباق خوبي با آبنمودهاي 
مشاهده اي هستند. در مورد واقعه (چ) آبنمود شبيه سازي شده بجز 
در پارامتر زمان وقوع دبي اوج در ساير نقاط نسبت به آبنمود مشاهده 
اي داراي اختالف مي باشد. در شكل (5) به جز در مورد واقعه (ت) 
برآورد  مدل  توسط  خوبي  دقت  با  آبنمودها  ديگر  مورد  سه  براي 
گرديده اند. در وقايع (ب)، (پ) و (ث) آبنمودهاي شبيه سازي شده 
و مشاهده شده انطباق خوبي را نشان مي دهند. در مورد واقعه (الف) 
شبيه سازي  (ت)  واقعه  مورد  در  ولي  بوده  پائين  شبيه سازي  دقت 
اوج  دبي  مقدار  در  اختالف جزئي  استثناء  به  نقاط  تمام  در  آبنمود 
مناسب مي باشد. در نهايت از روي شكل (7) و جدول (2) و با توجه 
به وقايع (ب)، (پ) و (ت) مي توان نتيجه گرفت كه شبكه عصبي در 

شبيه سازي پارامترهاي خروجي هيدروگراف ها و به ويژه دبي اوج 
بطوري كه درصد قدرمطلق  برخوردار است.  از دقت فوق العاده اي 
خطاي نسبي براي اين وقايع در شبيه سازي دبي اوج به ترتيب برابر 
واقعه  مورد  در  است.  گرديده  و 9/21 درصد حاصل   1/82 ،0/02
(الف) شبكه عصبي، دبي اوج آبنمود را كمتر از آبنمود مشاهده شده 
برآورد نموده است. براي واقعه (ت) دبي اوج آبنمود شبيه سازي شده 
بيش از آبنمود مشاهده اي مي باشد اما دقت شبيه سازي در اين مورد 

بهتر از واقعه (ث) مي باشد.

بحث و نتيجه گيري
در اين پژوهش شبكه عصبي در تركيبات بهينه توابع محرك در 
اليه هاي پنهان و خروجي توانسته در تمام گروه ها اكثر پارامترها بويژه 
دبي اوج و زمان وقوع آن را كه دو پارامتر اصلي در طراحي سازه هاي 
آبي مي باشند بخوبي شبيه سازي نمايد. البته در دو گروه اول و سوم 
دقت شبكه عصبي در شبيه سازي عرض آبنمود در 75 درصد دبي اوج 
يعني 0/7794  كمترين ضريب همبستگي  كه  به طوري  است  پايين 
است.  اول و سوم حاصل گرديده  براي گروه  ترتيب  به  و 0/4262 
بطوركلي با توجه به اشكال مشاهده شده مي توان گفت كه دقت شبكه 
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عصبي مصنوعي در شبيه سازي پارامترهاي اصلي تشكيل دهنده شكل 
كلي آبنمود از قبيل دبي اوج، زمان پايه و زمان وقوع دبي اوج (در 
مورد وقايع ت) و ث) از گروه اول، وقايع الف)، ب) و پ) از گروه 
دوم، وقايع ب)، پ) و ث) از گروه سوم و وقايع ب)، پ) و ت) از 
گروه چهارم) مناسب مي باشد كه دليل اين امر را مي توان در پوشش 
اطالعات  مجموعه  توسط  تست  مجموعه  اطالعات  مناسب  دادن 
آموزش يا فراواني وقايع آموزشي داراي ويژگيهايي مشترك با ويژگي 
مجموعه اطالعات تست دانست كه اين امر يك نكته مهم در انتخاب 
مجموعه اطالعات آموزش و تست براي مدل سازي با شبكه عصبي 
مصنوعي است. همچنين مي توان نتيجه گرفت كه مدل شبكه عصبي 
در برآورد حجم سيالب نيز موفق بوده است. سيمونوويچ و احمد[18] 
در مورد شبيه سازي ابعاد آبنمود ساالنه با در نظر گرفتن پارامترهاي 
خروجي مشابه اين تحقيق نتايج جالب توجهي گرفتند. همچنين كومار 
نتايج  باراني[16]  ال شافيي و همكاران[5] و رهنما و  و ساين[12]، 
مدل سازي بارش-رواناب روزانه (با در نظر گرفتن پارامترهايي تقريبا 
مشابه) را با مدل هاي SCS و هم بستگى چند متغيره مقايسه نمودند 
كه همگي نشاندهنده قابليت باالي مدل شبكه عصبي در فرآيند مذكور 
در  را  ژنتيك  الگوريتم  مدل  و همكاران[2]  آيتك  كه  در حالي  بود. 

مقايسه با شبكه عصبي براي شبيه سازي بارش- رواناب روزانه مناسب 
ديدند. در نهايت مي توان نتيجه گرفت كه در صورت وجود داشتن 
انتظار  مي توان  عصبي  شبكه  آموزش  براي  كافي   و  غني  اطالعات 
به  داشت. الزم  مدل  اين  از  را   مناسب تري  و  دقيق  شبيه سازي هاي 
ذكر است در پژوهش هاي آتي مقايسه نتايج اين مدل با ساير مدل هاي 
 HMS-HEC شبكه عصبي و همچنين مدل هاي آب شناختى از قبيل

مي تواند مدنظر قرار گيرد. 
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