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ABSTRACT
In recent years by growing technology, new methods have been substantially developed to solve nonlinear
problems such as river flow forecasting. Among the available various methods, Support Vector Machine (SVM)
and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) models have been recently used by many researchers.
In this study, these methods were used to predict the monthly flow of NazluChai and Sezar Rivers during 19562016 period. Firstly, the data were prepared in two modes: (a) using flow data and considering the role of
memory; (b) influencing the periodic term. Modeling was done by 80% of the data (576 months) for training
and the remaining 20% (144 months) for testing. The root mean square error (RMSE), Nash-Sutcliffe (NS) and
mean absolute relative error (MARE) metrics were used to evaluate the performance of the proposed models.
The results showed that the SVM method with the RBF kernel function had the best performance in predicting
monthly flow of the studied rivers. In addition, the periodic term significantly increased the prediction accuracy
of the SVM-RBF model. Also, the performance of the ANFIS method was improved by using the periodic term
and this model had the least error in estimating the monthly flow of the Saesar and Nazlu chi Rivers in M6 and
M7 patterns, respectively. In general, the results of this study showed that the SVM method performs better
than the ANFIS model in monthly flow prediction and the selection of appropriate kernel function has a direct
effect on its efficiency.
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ارزيابی عملکرد روشهاي ماشينبردار پشتيبان و سيستم استنتاج عصبی فازي تطبيقی در پيشبينی جريان
ماهانه رودخانهها (مطالعه موردي رودخانههاي نازلو و سزار)
فرشاد احمدي

*1

. 1گروه هیدرولوژی و منابع آب ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/8/9 :تاریخ بازنگری -1399/3/17 :تاریخ تصویب)1398/9/16 :

چکيده
در سالهای اخیر با رشد فناوری ،روشهای نوین برای حل مسائل غیرخطی نظیر پیشبینی جریان رودخانهها به صورت
قابل مالحظهای توسعه یافته است .از جمله روشهایی که اخیراً توسط محققان مختلف در این زمینه مورد استفاده قرار
گرفته است مدلهای ماشین بردار پشتیبان ( )SVMو سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی ( )ANFISمیباشد .در این
مطالعه از روشهای مذکور برای پیشبینی جریان ماهانه رودخانههای نازلوچای و سزار در دوره آماری 1335-1395
استفاده شد .در ابتدا الگوهای ورودی در دو حالت الف) استفاده از دادههای جریان و در نظر گرفتن نقش حافظه و ب) تاثیر
دادن ترم پریودیک آماده و به مدلها معرفی گردید .مدلسازی براساس  80درصد دادههای تاریخی ثبت شده صورت گرفت
( 576ماه) و با  144( 20ماه) درصد بقیه ارزیابی گردید .عملکرد مدلهای به کار رفته با شاخصهای آماری مجذور میانگین
مربعات خطا ( ،)RMSEنش -ساتکلیف ( )NSو میانگین قدر مطلق خطای نسبی ( ،)MAREمورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل نشان داد که روش  SVMبا تابع کرنل  RBFبیشترین دقت را در پیشبینی جریان ماهانه هر دو رودخانه داشته و
استفاده از ترم پریودیک توانسته است عملکرد آن را به طور قابل مالحظهای افزایش دهد .همچنین کارایی مدل ANFIS
نیز با استفاده ا ز ترم پریودیک بهبود یافته و در محل ایستگاه تپیک در الگوی  M7و برای جریان رودخانه سزار با الگوی
 M6کمترین خطا را در پیش بینی جریان داشته است .به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که روش  SVMاز عملکرد
بهتری نسبت به مدل  ANFISدر پیشبینی جریان برخوردار بوده و انتخاب تابع کرنل مناسب تاثیر مستقیمی بر کارایی
آن دارد.
واژههاي کليدي :اثر پریودیک ،تابع خود همبستگی جزئی ،تابع عضویت ،تابع کرنل.

مقدمه
پیشبینی و تخمین آبدهی حوضهها یکی از ارکان مهم مدیریت
صحیح طرحها و منابع آبی میباشد .بدین منظور محققان بر
اساس ساختار حوضه ،دادههای موجود و اهداف مطالعه از روش-
های مختلفی استفاده نمودهاند .روشهای پیشبینی موجود را
میتوان در سه گروه الف) روش سریهای زمانی ،ب) مدلهای
توزیعی و نیمهتوزیعی و ج) مدلهای هوش مصنوعی تقسیمبندی
نمود .به دلیل محدودیتهای ساختاری ،روشهای سریزمانی از
دقت کمتری در پیشبینی دراز مدت جریان رودخانهها برخوردار
میباشد .از طرف دیگر ،مدلهای توزیعی و نیمهتوزیعی نیز بسیار
پیچیده بوده و به اطالعات وسیعتری از حوضه نیاز داشته و در
نتیجه هزینه تهیه و تولید آنها همواره قابل توجه است .اما در
سالهای اخیر با توسعه و گسترش روشهای هوش مصنوعی از

یک دهه قبل به این سو ،امکان کشف و آشکارسازی بهتر ارتباطات
بین متغیرهای مختلف هیدرولوژیکی بهطور چشمگیری افزایش
یافته است .ماشین بردار پشتیبان ( 1)SVMو سیستم استنتاج
عصبی -فازی تطبیقی ( 2)ANFISازجمله روشهای نوینی
هستند که در زمینه پیشبینی جریان رودخانه در سالهای اخیر
بهکار گرفته شدهاند.
ماشینبردار پشتیبان یکی از روشهای یادگیری تحت
نظارت3بوده و این قابلیت را دارد که هم برای دستهبندی و هم
رگرسیون مورد استفاده قرار گیرد .این روش توسط Vapnik
) (1998بر پایه تئوری یادگیری آماری4بنا نهاده شده و تا کنون
در مطالعات متعدد هیدرولوژی به کار گرفته شده استRezaei .
 )2014( et al.از مدل ماشینبردار پشتیبان در طراحی شبکة
پایش سطح آب زیرزمینی استفاده نموده و دقت و عملکرد آن را
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مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که این روش با میانگین
خطای مطلق  0/34متر و ضریب تبیین  0/99به خوبی توانسته
است ترکیب بهینه تعداد چاهها را برآورد نمایدIsazadeh et al. .
( )2016با استفاده از مدل  SVMو روشهای سری زمانی به
پیشبینی جریان رودخانه خرخرهچای واقع در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه پرداخته و گزارش نمودند که روش  SVMنسبت
به مدل ) ARMA(p,qاز عملکرد بسیار بهتری برخوردار بود.
 )2019( Zaini et al.بهمنظور پیشبینی جریان روزانه رودخانه از
مدل  SVMو الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات )PSO( 1بهره
برده و بیان داشتند که استفاده از الگوریتم بهینهساز توانسته دقت
در مدلسازی را افزایش داده و عملکرد  SVMرا بهبود بخشد.
 )2019( Wu et al.از مدل  SVMبرای پیشبینی سیالبهای
ناگهانی حوضههای آبریز بهره بردند .بدین منظور آنها از دادههای
 69واقعه بارش و سیالب در دوره آماری  1984تا  2012برای
ایجاد الگوهای مختلف ورودی استفاده کرده و نتایج حاصل را به
این شرح بیان نمودند )i( :مدل  SVMدر پیشبینی سیالبهای
یک تا سه ساعته عملکرد بسیار مطلوبی داشته است؛ ( )iiاستفاده
از دادههای تاخیر یافته جریان نسبت به بارشها در پیشبینی
سیالب حوضههای مورد مطالعه در عملکرد مدل از تاثیر بسیار
بیشتری برخوردار بوده است؛ ( )iiiتاخیر فاز (اختالف زمانی) نتایج
پیشبینی و مشاهداتی به طور معنیداری در هر دو مدل پیش-
بینی دو و سه ساعته وجود داشته و استفاده از پارامتر بارش می-
تواند تا حدود بسیار زیادی اختالف زمانی پیشبینی را کاهش
دهد )2019( Babaei et al. .در پژوهشی به مقایسه دقت و
عملکرد روش شبکههای عصبی مصنوعی و ماشینبردار پشتیبان
در پیشبینی جریان ماهانه ورودی به سد زایندهرود اصفهان
پرداختند .این محققان  9الگوی مختلف را با پارامترهای دبی،
بارش ایستگاه قلعه شاهرخ و تاثیر تاخیر زمانی توسعه داده و به-
عنوان ورودیهای مدل در نظر گرفتند .مقایسه نتایج نشان داد
که مدل  SVMاز عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی مصنوعی
( 2)ANNدر پیشبینی جریان ماهانه ورودی به سد زایندهرود
برخوردار بوده است .از روش ماشینبردار پشتیبان در زمینههای
مختلف علم هیدرولوژی نیز بهطور گستردهای استفاده شده است
که از آن جمله میتوان به مطالعات Pham et ،)2019( Rehana
 )2019( al.و  )2019( Bafitlhile & Liاشاره نمود.
 ANFISیک سیستم ترکیبی است که از توانایی تصمیم-
گیری منطق فازی با قابلیت حسابگری شبکه عصبی بهره برده

و سطح پیچیده و باالیی را برای مدل کردن و تخمین پیشنهاد
میکند .این روش اساس ًا قسمت فازی دادهها را بر اساس درجه
عضویت (که عددی بین  0و  1میتواند باشد) گروهبندی نموده و
در نهایت تصمیمگیری برای فعالیت بعدی با استفاده از یک سری
قوانین صورت میگیرد ANFIS .در ابتدا توسط )1993( Jang
معرفی و در دهه اخیر در هیدرولوژی بهطور گستردهای مورد
استفاده قرار گرفته است )2019( kia et al. .با استفاده از روش-
های رگرسیون خطی چند متغیره )MLR(3و  ANFISبه توسعه
مدل مناسب برای پیشبینی جریان حوضه آبریز کوهستانی هراز
در دوره آماری  1363تا  1394پرداختند .بدین منظور  44ترکیب
مختلف از پارامترهای بارندگی ،دما ،تبخیر ،دبی جریان و شاخص
بارش پیشین با تأخیر زمانی بین آنها بهصورت روزانه وارد مدل
 ANFISگردید .از بین ترکیبات مختلف ورودی ،ساختار بارندگی
و دمای متوسط روز جاری ،شاخص رطوبتی و دبی یک روز قبل
بهعنوان مدل مناسب انتخاب شد .نتایج حاصل نشان داد که روش
 ANFISبا تابع عضویت مثلثیشکل درجه دو با معیارهای آماری
 RMSE=2.67متر مکعب در ثانیه R2=0.98 ،و  ،NS=0.97از
عملکرد بهتری برخوردار بود )2019( Khazaee Poul et al. .در
پژوهشی مدلهای  ANN ،MLR ،ANFISو KNN4برای پیش-
بینی جریان ماهانه رودخانه کالیر5واقع در مرزهای ایالت متحده
و کانادا را به کار برده و گزارش نمودند که مدل  ANFISاز دقت
و عملکرد بهتری نسبت به سایر روشها برخوردار بود .از روش
 ANFISدر زمینههای مختلف علم هیدرولوژی نیز به طور
گستردهای استفاده شده است که از آن جمله میتوان به مطالعات
 )2019( Dehghani et al. ،)2019( Riahi-Madvar et al.و
 )2019( Zhou et al.اشاره نمود.
عنایت به موارد فوق مشاهده می شود که مدلسازی و
پیشبینی جریان میان مدت رودخانه ها مورد توجه محققان امر
بوده و بدین منظور از مدل های هوش مصنوعی و بهویژه روشهای
 SVMو  ANFISاستفاده شده است .در اکثر مطالعات انجام شده
با استفاده از ماشینبردار پشتیبان ،تاثیر خاصیت تناوبی دادهها و
نوع تابع کرنل مورد استفاده چندان مورد بحث و بررسی قرار
نگرفته و در پژوهشهای اندکی همچون (Isazadeh et al. (2016
به نقش و تعیین تابع کرنل بهینه اهمیت داده شده است .از این
رو ،هدف از مطالعه حاضر تحلیل تاثیر ترم پریودیک در پیشبینی
جریان رودخانهها و انتخاب تابع کرنل بهینه بوده و از مدل
 ANFISبرای ارزیابی عملکرد روش  SVMبا تابع کرنل منتخب

)1 -Particle Swarm Optimization (PSO
)2 -Artificial Neural Network (ANN
)3 -Multiple Linear Regression (MLR

)4 -K-Nearest Neighbors (KNN
5 -Clair River
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استفاده میشود .همچنین در این مطالعه دو حوضه آبریز
نازلوچای و سپید دشت سزار در طول و عرضهای جغرافیایی
متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد تا تاثیر شرایط آب و هوایی نیز
در انتخاب تابع کرنل بهینه در مدل  SVMسنجیده شود.

مواد و روشها
دادهها و منطقه مورد مطالعه

در این پژوهش از اطالعات ایستگاههای آبسنجی دو حوضه آبریز
سپید دشت سزار (از سرچشمههای مهم حوضه آبریز دز) و
نازلوچای (از رودخانههای مهم منتهی به حوضه آبریز دریاچه
ارومیه) در مقیاس زمانی ماهانه و در طول دوره آماری  1335تا
 1395استفاده گردید .رودخانه نازلوچای از آبهای خطالرأس
بلندیهای مرزی ایران و ترکیه آغاز شده و سرچشمه مهم
آن ،سِروچای است که خود از دو شاخه سرو و برادوست تشکیل
شده است .در طول راه رودخانه مارمیشو که آنهم از خاک ترکیه
جریان دارد ،خود را به نازلوچای میرساند .پس از طی مسافتی
نام رودخانه مارمیشو به آذرینرود تبدیل میشود .بخشی از آب
رودخانه به مصرف آبیاری باغها و تاکستانها و
کشتزارهای توتون ،چغندرقند و غالت و حبوبات دهستان نازلو م
یرسد .نازلوچای مسیر جاده تبریز به ارومیه را قطع کرده ،مازاد
آب آن تشکیل دلتایی را داده و در نهایت وارد دریاچه ارومیه
میگردد .در شکل ( -1الف) وضعیت شبکه آبراههها و ایستگاه
هیدرومتری منتخب به همراه موقعیت قرارگیری این حوضه در
استان آذربایجان غربی ارائه شده است.
حوضه آبریز سپید دشت سزار ،یکی از زیرحوضههای بزرگ
رودخانه دز با مساحت  7174کیلومتر مربع میباشد .ایستگاه
آبسنجی این حوضه در شهر سپید دشت و در فاصله حدود 100
متری باالدست محل تالقی دو شاخه زاز و سزار قرار دارد
( .)Mozaiyan et al., 2015رودخانه سزار یکی از رودخانههای
دایمی و پرآب استان لرستان است .این رودخانه که سرشاخه
اصلی رود دز در استان خوزستان است از مناطق
کوهستانی الیگودرز ،ازنا ،دورود ،و بروجرد سرچشمه میگیرد.
رودخانه سزار از بههم پیوستن دو رودخانه ماربُره (که از بههم
پیوستن آبهای الیگودرز ،دورود و ازنا تشکیل میشود) و رودخانه
تیره (که آبهای گلهرود ،سراب سفید ،کرتول و چند رود دیگر را
دریافت میکند) در شهر دورود تشکیل میشود که از این محل
تا ایستگاه تنگ پنج که با رودخانه بختیاری تالقی میکند سزار

نامیده میشود .این رودخانه در پاییندست (در استان خوزستان)
رودخانه دز نامیده میشود و سد بزرگ دز بر روی آن واقع شده
است .شکل ( -1ب) وضعیت شبکه آبراههها و ایستگاه
هیدرومتری منتخب به همراه موقعیت قرارگیری حوضه آبریز
سپید دشت سزار را در استان لرستان نشان میدهد .همچنین در
جدول ( )1مشخصات فیزیوگرافی و هیدرولوژیکی هر یک از
حوضههای آبریز مورد مطالعه ارائه شده است.
ماشينبردار پشتيبان

ماشینبردار پشتیبان یک طبقهبندی کننده دو دویی غیر آماری
است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و به
اختصار آن را با نام  SVMمعرفی مینمایند ( Mantero et al.,
 SVM .)2005داری خواص زیر میباشد:
 )1ایجاد حدکثر تعمیم در طراحی طبقهبندی کنندهها)2 ،
دارا بودن توانایی یافتن جواب بهینه کلی تابع )3 ،تهیه خودکار
ساختار و سازوکار بهینه در حل مسائل طبقهبندی )4 ،مدلسازی
توابع غیرخطی با استفاده از کرنلهای غیرخطی و شیوه حاصل-
ضرب داخلی در فضاهای هیلبرت.
ماشین بردار پشتیبان الگوریتمی است که مدلهای خطی
منحصر به فرد را یافته و با استفاده از آنها حداکثر حاشیه ابر
صفحه را حاصل میکند .حداکثر شدن حاشیه ابر صفحه ،حداکثر
شدن تفکیک بین طبقات را حاصل نموده و موجبات بهبود دقت
در فرآیند مدلسازی را فراهم مینماید .به نزدیکترین نقاط
آموزشی موجود در حاشیه ابر صفحه ،بردارهای پشتیبان اطالق
گردیده و از آنها برای مشخص کردن مرز بین طبقات استفاده
میشود (.)Shin et al., 2005
تفاوت اساسی این روش با طبقهبندی کنندههای مرسوم
آماری در قابلیت پردازش و طبقهبندی دادههای ابرطیفی بوده و
دیگر کاهش تعداد باندها در فرآیندهای مختلف مدلسازی نیاز
نمیباشد .همچنین در این روش با استفاده از یک الگوریتم بهینه-
سازی تعداد نمونههای مورد نیاز برای تشکیل مرزهای کالسها
بهدست آمده و یک مرز تصمیمگیری خطی بهینه برای جداسازی
کالسها محاسبه میشود .اگر دادهها بهصورت خطی و جدا از هم
باشند SVM ،با استفاده از ماشینهای خطی یک سطح بهینه را
با کمترین خطا و حداکثر فاصله میان صفحه و نزدیکترین نقاط
آموزشی (بردارهای پشتیبان) تفکیک نموده و آموزش میدهد
(.)Shin et al., 2005
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شکل  -1الف) حوضه آبريز نازلوچاي و ب) حوضه آبريز سپيد دشت سزار به همراه ايستگاههاي مورد مطالعه
جدول  -1خصوصيات فيزيوگرافی و هيدرولوژيکی حوضههاي آبريز مورد مطالعه ()1335-1395

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

حوضه آبریز سپید
دشت سزار

پارامتر
میانگین آبدهی در محل ایستگاه
هیدرومتری ()MCM
مساحت تحت پوشش ایستگاه هیدرومتری
()Km2
2
مساحت کل حوضه ( )Km
محیط کل حوضه ()Km
طول شاخه اصلی ()Km
حداقل ارتفاع حوضه ()m
حداکثر ارتفاع حوضه ()m
متوسط ارتفاع حوضه ()m

اگر نقاط آموزشی را به صورت ] 𝑗𝑦  [𝑥𝑖 ,و بردار ورودی حائز
شرط 𝑛𝑅 ∈ 𝑖𝑥 باشد ،در این صورت ارزش هر طبقه به صورت
𝑖  𝑦𝑖 ∈ {−1,1} 𝑖 = 1, … ,تعریف میگردد .آنگاه قواعد تصمیم-
گیری که تعریف میشود توسط یک صفحه بهینه که طبقات
تصمیمگیری باینری را تفکیک میکند ،بهصورت رابطه ( )1قابل

حوضه آبریز
نازلوچای

1302/75

373/50

7140/2

1263/48

7147/5
538/39
201/70
971/30
4015/25
2093/75

1544/22
266/09
112/17
1280/70
3603/40
1904/00

بیان میباشد:
=𝑌
)𝑏 × 𝑋𝑖 ) +
(رابطه )1
که در رابطه فوق  Yخروجی رابطه yi ،ارزش طبقه نمونه Xi
و  aiو  bپارامترهای تعیین کننده ابر صفحه میباشند .اگر امکان
تفکیک دادهها بهصورت خطی فراهم نباشد ،در این صورت رابطه
𝑁∑(𝑛𝑔𝑠
𝑋( 𝑖𝑎 𝑖𝑦 𝑖=1
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( )1به شرح زیر تغییر مییابد:
=𝑌
)𝑏 × 𝑋𝑖 ) +
(رابطه )2
در این رابطه ) 𝑖𝑋 × 𝑋(𝐾 تابع کرنلی است که برای ایجاد
ماشینهای بردار پشتیبان با حالتهای مختلف از سطوح تصمیم-
گیری غیرخطی در فضای دادهها ،ضربهای داخلی تولید کرده و
بدین منظور نیاز به تعریف معادله خط میباشد .معادله خط در
فضای دوبعدی با استفاده از رابطه ( ،)3معادله صفحه از رابطه ()4
و معادله صفحه نمایش از رابطه ( )5محاسبه میگردد ( Chen et
.)al., 2002
𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 + 𝑏 = 0
(رابطه )3
𝑤1 𝑥1 + 𝑤2 𝑥2 + 𝑤3 𝑥3 + 𝑏 = 0
(رابطه )4
(رابطه )5
𝑁∑(𝑛𝑔𝑠
𝑋(𝐾 𝑖𝑎 𝑖𝑦 𝑖=1

𝑤1
𝑥1
] ⋮ [ = 𝑥 ] ⋮ [ = 𝑤 ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 𝑥𝑖 + 𝑏 = 0 → 𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑏 = 0,
𝑖𝑤
𝑖𝑥

𝑤𝑇 𝑥 + 𝑏 = 0

در شکل ( )2خط پررنگ ممتد با معادله
بهعنوان خط تفکیک کننده دادهها در صفحه بوده و آنها را به دو
دسته  Aو  Bتقسیم نموده است .این خط فضایی را تشکیل می-
دهد که در آن دادههای متعلق به دسته  Aعدد مثبت و دادههای
متعلق به دسته  Bعدد منفی به خود بگیرند .اما در  SVMعالوه
بر استفاده از خط جدا کننده از یک حاشیه اطمینان نیز برای
دستهبندی استفاده میشود (شکل  .)2در این حالت هیچ یک از
دادهها اجازه قرارگیری در ناحیه میانی را ندارند .با فرض اینکه
خط با معادله  𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑏 = 0نقطه صفر مرزی است بنابراین برای
دادهها بسته به موقعیت قرارگیری در کالسهای  Aو  Bبهترتیب
معادالت  𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑏 > 1و  𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑏 < −1برقرار است.
ضخامت تفکیک کننده در  SVMیک ناحیه را شامل شده و سبب
میگردد که فرآیند طبقهبندی در مقابل وجود ریسک برازش
اشتباه مقاومتر شود (.)Foroudi Khowr et al., 2017

در مسائلی که دادهها بهطور خطی تفکیکپذیر نباشند،
میتوان با نگاشت دادهها به یک فضای ویژگی ،آنها را بهصورت
خطی جداپذیر نمود .در حالت کلی ابعاد این فضا بینهایت بوده،
بنابراین انجام محاسبات در فضای ویژگی میتواند پرهزینه باشد.
برای غلبه بر این مشکل از توابع کرنل استفاده میشود ،در نتیجه
معادله صفحه تفکیک کننده برای حالت غیرخطی با دخالت تابع
کرنل )𝑋(𝐾 بهصورت رابطه زیر میباشد (:)Chen et al., 2002
𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑏 = 0 → 𝑤 𝑇 𝐾(𝑋) + 𝑏 = 0
(رابطه )6
که در رابطه فوق تابع )𝑋(𝐾 با انجام نگاشت ،دادهها را از
فضای غیرخطی به یک فضای خطی منتقل مینماید .میتوان این
تابع را بهصورت ) 𝑗𝑋  𝐾(𝑋𝑖 ,نیز تعریف نموده و بهوسیله آن
فضاهای پیچیدهتری را مورد بررسی قرار داد .به این فرآیند ترفند
کرنل اطالق میگردد .در مدل  SVMانتخاب تابع کرنل بسیار
مهم بوده و در مسایل مختلف با توجه به ماهیت مسئله میتوان
موارد متفاوتی را در نظر گرفت .بنابراین نمیتوان تابعی را بهطور
قطعی بهعنوان تابع مناسب برای  SVMمعرفی کرد .انواع مختلف
تابع در جدول ( )2ارائه شده است .تابع کرنل خطی ،حالت خاصی
از تابع کرنل چندجملهای بوده و در مسایل سادهتر کارایی خوبی
از خود نشان میدهد ولی در مسایل پیچیده تابع کرنل چندجمله-
ای میتواند بسیار مفیدتر باشد .در تابع کرنل چندجملهای پارامتر
 dباید از طرق آزمون و خطا یا از طریق الگوریتمهای بهینهسازی
محاسبه شود .تابع کرنل گوسی یا شعاعی ( )RBFنوع دیگری از
توابع کرنل بوده و معموال در مسائلی به کار برده میشود که که
هیچگونه شناختی از نوع و ماهیت دادهها در دسترس نباشد .به-
طور کلی در توابع کرنل میباید مقادیر بهینه ضرایب  d ،ε ،cو γ
برآورد گردد.
جدول  -2توابع کرنل رايج در ماشينهاي بردار پشتيبان ()Hamel, 2009

نوع تابع
خطی
چند جمله ای
تانژانت هیپربولیک
RBF

تابع کرنل
𝑗𝑋 ×
𝑑)𝐶 +

𝑇𝑖𝑋

𝑗𝑋 ×

= ) 𝑗𝑋 𝐾(𝑋𝑖 ,

𝑇𝑖𝑋𝛾(

= ) 𝑗𝑋 𝐾(𝑋𝑖 ,

)𝐶 𝐾(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝛾𝑋𝑖𝑇 × 𝑋𝑗 +
2

) | 𝑗𝑋 𝐾(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) = −𝑒𝑥𝑝 (−𝛾|𝑋𝑖 −

روش شبکههاي عصبی -فازي تطبيقی

شکل  -2نمايش گرافيکی بردارهاي پشتيبان

سیستم استنتاجی عصبی -فازی تطبیقی از جمله روشهایی است
که در تحلیل پدیدههای غیرخطی و بررسی رابطه بین ورودی-
خروجی در سیستمهای چند پارامتری ،بهکار گرفته میشود.
بخش فازی مدل  ANFISرابطهای بین متغیرهای ورودی و
خروجی برقرار نموده که اصطالحا تابع عضویت نامیده میشود .به
طور کلی در جعبه ابزار منطق فازی دو نوع سامانه فازی موسوم

احمدي :ارزيابی عملکرد روشهاي ماشين بردار پشتيبان 679 ...

به الف) سامانه استنتاجی ممدنی 1و ب) سامانه استنتاجی نوع
سوگنو 2وجود دارد .تفاوت اصلی آنها در تابع عضویت است.
همچنین خروجی در روش ممدانی غیرخطی است ولی در روش
سوگنو خطی یا ثابت است.
اگر فرض کنیم یک سامانه استنتاجی-فازی دو ورودی x
و  yو یک خروجی  Zداشته باشد ،مدل فازی مرتبه اول سوگنو با
دو قانون فازی اگر-آنگاه بهصورت زیر بیان میشود ( Falehi,
:)2018
قانون  -1اگر  xبرابر  A1و  yبرابر  B1باشد آنگاه:
𝑓1 = 𝑝1 𝑥 + 𝑞1 𝑦 + 𝑟1
(رابطه )7
قانون  -2اگر  xبرابر  A2و  yبرابر  B2باشد آنگاه:
𝑓2 = 𝑝2 𝑥 + 𝑞2 𝑦 + 𝑟2
(رابطه )8
در روابط فوق  B1 ،A2 ،A1و  B2بهترتیب توابع عضویت برای
ورودیهای  xو yبوده که شامل توابع گوسی ،مثلثی و غیره بوده
و  q2 ،p2 ،r1 ،q1 ،p1و  r2نیز پارامترهای خروجی میباشند .در
شکل ( )3مدل فازی مرتبه اول نوع سوگنو با دو ورودی ( xو،)y
یک خروجی  fبه همراه دو قانون فازی و همچنین مدل ANFIS
معادل آن نشان داده شده است.

اگر خروجی هر الیه بهصورت  𝑄𝑖1در نظر گرفته شود که در
 i ،iامین گره از الیه اول باشد ،در این صورت مدل  ANFISپنج
الیه زیر را شامل میگردد:
الیه اول ،گرههای ورودی :هر گره این الیه یک مجموعه
فازی است و خروجی هر گره در این الیه درجه عضویت متغیر
ورودی در این مجموعه فازی است که با استفاده از تابع عضویت
مشخص میگردد.
)𝑥( 𝑖𝐴𝜇 = 𝑄𝑖1
𝑖 = 1,2
(رابطه )9
1
𝑄𝑖 = 𝜇𝑖−2 (𝑥) 𝑖 = 3,4
(رابطه )10
پارامترهای هر گره تعیین کننده شبکه تابع عضویت
مجموعه فازی آن گره است .تابع عضویت مجموعههای فازی
معموال توسط توابع زنگولهای شکل بهصورت رابطه ( )11بیان
میشود.
1
= 𝑖𝐴𝜇
(رابطه )11
𝑖𝑏1+[(𝑥 −𝑐 )/𝑎 ]2
𝑖

𝑖

𝑖

که در آن  Xمقدار ورودی به گره  iو  ai ،bi ،ciپارامترهای
تابع عضویت این مجموعه است .این پارامترها به نام پارامترهای
شرط نامیده میشوند.

شکل  -3مدل فازي مرتبه اول نوع سوگنو ( )aبا دو ورودي ( xو  )yو يک خروجی  fبه همراه دو قانون فازي و ( )bمدل  ANFISمعادل آن ()Falehi, 2018

الیه دوم ،گرههای قاعده :هر گره در این الیه درجه فعالیت
یک قانون را محاسبه میکند و بهصورت رابطه زیر نوشته میشود
که در آن 𝑛𝑖𝑤 درجه فعالیت نرمال شده قانون iام است.
𝑄𝑖2 = 𝑤𝑖 = 𝜇𝐴𝑖 (𝑥) × 𝜇𝐵𝑖 𝑖 = 1,2
(رابطه )12

الیه سوم ،گرههای متوسط :در این الیه iامین گره ،نسبت
درجه فعالیت قانون iام را به مجموع درجه فعالیت کلیه قوانین به
صورت رابطه ( )8نرمالسازی میکند که در آن 𝑛𝑖𝑤 درجه فعالیت
نرمال شده قانون iام است.

1 - Mamdani

2 - Sugeno
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(رابطه )13

𝑖 = 1,2

𝑖𝑤
𝑤1 +𝑤2

𝑛𝑖𝑤 = 𝑄𝑖3

الیه چهارم ،گرههای نتیجه :در این الیه خروجی هر گره
برابر است با:
(رابطه )14
𝑖 = 1,2

) 𝑖𝑟 𝑄𝑖4 = 𝑤𝑖𝑛 × 𝑓𝑖 = 𝑤𝑖𝑛 × (𝑝𝑖 + 𝑞𝑖 +

الیه پنجم ،گرههای خروجی :در این الیه هر گره مقدار
خروجی نهایی را بهصورت رابطه ( )15محاسبه مینماید ( Falehi,
:)2018
5
𝑛
𝑛
𝑖𝑓 × 𝑖𝑤 𝑄𝑖 = ∑𝑖=1
(رابطه )15
تعيين الگوي ورودي براي مدلها

در فرآیند مدلسازی انتخاب دادههای اولیه و تاثیرگذار در پدیده
بهمنظور آموزش ماهیتساز و کار حاکم بر آن بسیار حائز اهمیت
بوده و بهبود عملکرد مدل را به همراه خواهد داشت .از طرفی
افزایش تعداد ورودیها نهتنها سبب پیچیدگی الگو و افزایش
حافظه درگیر خواهد شد ،بلکه سبب کاهش دقت نیز میگردد.
بنابراین در پیشبینی جریان رودخانه بایستی سعی نمود
موثرترین دادههای مشاهداتی را بهعنوان دادههای آموزشی
انتخاب کرد .در این مطالعه برای پیشبینی جریان ماه جاری ،از
دادههای جریان ماههای قبل به عنوان ورودی مدلهای  SVMو

 ANFISاستفاده گردید .بدین منظور نمودارهای خودهمبستگی
و خوهمبستگی جزئی سریهای زمانی جریان در حوضههای آبریز
مورد مطالعه رسم و مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به شکل (-4
الف) مشاهده میشود که در ایستگاه سپید دشت سزار خاصیت
تناوبی در جریان این رودخانه وجود دارد .در اغلب مطالعات انجام
شده بیشتر به رابطه خطی موجود در بین دادههای ورودی به
مدلها تاکید شده و رابطه تناوبی چندان مورد توجه قرار نگرفته
است؛ از این رو ،در مطالعه حاضر از عبارتهای ] cos[2𝜋. 𝑖/12و
] )𝑖 = 1, … ,12( sin[2𝜋. 𝑖/12برای بسط اثر خاصیت پریودیک
جریان استفاده شده است ( .)Lohani et al., 2012شکل (-4ب)
نمودار  PACFجریان رودخانه سپید دشت سزار را نشان میدهد.
با توجه به این شکل میتوان چنین استنباط کرد که ضرایب
خودهمبستگی جزئی تا سه تاخیر زمانی معنیدار بوده و تاخیر
چهارم در باند اطمینان واقع میشود بنابراین برای حصول
اطمینان از فرایند مدلسازی جریان رودخانه در دو حوضه ،تا
چهار گام تاخیر زمانی برای ایجاد الگوهای ورودی انتخاب گردید.
در جدول ( )3نیز الگوهای مختلف ورودی در دو حالت استاندارد
و پریودیک ارائه شده است.

شکل  -4الف) نمودارهاي  ACFو ب) نمودارهاي  PACFسري زمانی جريان رودخانه سپيد دشت سزار
جدول  -3الگوهاي مختلف ورودي به مدلهاي مورد استفاده در دو حالت پريوديک و استاندارد

حالت ورودی داده ها

ردیف

1
حالت استاندارد (بدون در 2
نظر گرفتن اثر پریودیک) 3
4
5
حالت پریودیک (با در نظر 6
7
گرفتن ترمهای تناوبی)
8

الگو

آرایش الگوی ورودی

M1

) 𝑄𝑡 = 𝑓(𝑄𝑡−1

M2

) 𝑄𝑡 = 𝑓(𝑄𝑡−1 , 𝑄𝑡−2

M3

) 𝑄𝑡 = 𝑓(𝑄𝑡−1 , 𝑄𝑡−2 , 𝑄𝑡−3

M4

) 𝑄𝑡 = 𝑓(𝑄𝑡−1 , 𝑄𝑡−2 , 𝑄𝑡−3 , 𝑄𝑡−4

M5

)]𝑄𝑡 = 𝑓(𝑄𝑡−1 , Cos[2𝜋. 𝑖/12] , Sin[2𝜋. 𝑖/12

M6

)]𝑄𝑡 = 𝑓(𝑄𝑡−1 , 𝑄𝑡−2 , Cos[2𝜋. 𝑖/12] , Sin[2𝜋. 𝑖/12

M7

)]𝑄𝑡 = 𝑓(𝑄𝑡−1 , 𝑄𝑡−2 , 𝑄𝑡−3 , Cos[2𝜋. 𝑖/12] , Sin[2𝜋. 𝑖/12

M8

)]𝑄𝑡 = 𝑓(𝑄𝑡−1 , 𝑄𝑡−2 , 𝑄𝑡−3 , 𝑄𝑡−4 , Cos[2𝜋. 𝑖/12] , Sin[2𝜋. 𝑖/12
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ارزيابی مدلها

در این تحقیق ،برای ارزیابی مدلهای موردنظر از معیارهای جذر
میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEنش-ساتکلیف ( )NSو میانگین
قدر مطلق خطای نسبی )MARE(1استفاده میشود:
0.5

(رابطه )16
(رابطه )17

]

2
𝑛∑
) 𝑖𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −

[ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑛

2
𝑛∑
) 𝑖𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −
𝑛
2
̅
)𝑂∑𝑖=1(𝑂𝑖 −
𝑖𝑃𝑂𝑖 −
𝑛∑
| 𝑂 |𝑖=1
𝑖

𝑁𝑆 = 1 −

(رابطه )18
که در روابط فوق 𝑖𝑂 مقادیر مشاهداتی 𝑃𝑖 ،مقادیر
پیشبینی شده 𝑂̅ ،میانگین جریان مشاهداتی و 𝑛 تعداد دادهها
میباشد .هر چه مقادیر  RMSEو  MAREکمتر و مقدار  NSبه
یک نزدیکتر باشد ،نتایج دقیقتر و قابل اعتمادتر خواهند بود.
𝑛

= 𝐸𝑅𝐴𝑀

نتايج و بحث
انتخاب تابع کرنل و مدلسازي با استفاده از روش SVM

همانگونه که ذکر گردید یکی از اهداف مطالعه حاضر تعیین تابع
کرنل مناسب در برآورد جریان ماهانه رودخانه میباشد .بدین
منظور سه تابع کرنل خطی ،چندجملهای و  RBFمورد استفاده
قرار گرفت .همچنین برای مدلسازی جریان ماهانه  80درصد
دادهها برای آموزش (از مهر  1335تا شهریور  1383به مدت 576
ماه) و  20درصد برای صحتسنجی (از مهر  1383تا شهریور
 1395به مدت  144ماه) در نظر گرفته شد.
هریک از توابع کرنل مورد استفاده داری ضرایبی هستند
که میباید بهصورت بهینه محاسبه شود .در این مطالعه بنا به
توصیه ) Chen and Yu (2007از الگوریتم اصالح شده جستجوی
شبکه دو مرحلهای 2به همراه اعتبارسنجی متقاطع3استفاده شد.
برای این منظور ابتدا با انتخاب شبکههایی با ابعاد بزرگ محدوده
مشخصههای  d ،εو  cبه ازای مقدار ثابت  γتعیین شد .سپس با
مشخص شدن محدوده مذکور و تقسیم آن به شبکههایی با ابعاد
ریزتر مقادیر دقیق ضرایب تعیین گردیده و روند مذکور برای دیگر
مقادیر  γتکرار و فرآیند مدلسازی تکمیل شد.
در شکل ( )5نمودار جعبهای شاخص  RMSEحاصل از
عملکرد کرنلهای مختلف مدل  SVMدر برآورد جریان رودخانه
برای دو مرحله آموزش و صحتسنجی ارائه شده است .در این
شکل خط رسم شده در داخل مستطیلهای میانه RMSE
الگوهای مختلف ورودی میباشد .عرض مستطیلها در قسمت
فوقانی صدک  75و در قسمت تحتانی صدک  25را نشان میدهد.

1. Mean Absolute Relative Error
2. Two-Steps Grid Search
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همچنین قسمتهای انتهایی خطوط قائم در قسمت فوقانی و
تحتانی بهترتیب حداکثر و حداقل بوده و بیانگر مقدار خطا برای
الگوهای مختلف ورودی کرنلهای مدل  SVMمیباشد .با توجه
به این شکل مشاهده میشود که در رودخانههای سپید دشت
سزار و نازلو ،تابع کرنل خطی ضعیفترین عملکرد را به خود
اختصاص داده است .دامنه تغییرات شاخص  RMSEبا کرنل
خطی برای مرحله آموزش ،در ایستگاه تپیک بین  7تا  9متر
مکعب در ثانیه متغییر میباشد؛ حال آنکه این مقدار در همان
ایستگاه برای تابع کرنل  RBFبین  5تا  7متر مکعب در ثانیه
بهدست آمده است .این شرایط در ایستگاه سپید دشت سزار نیز
صادق بوده و بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که تابع کرنل
خطی از توانایی الزم برای پیشبینی جریان ماهانه رودخانه
برخوردار نیست .نتایج مشابهی نیز توسط (Isazadeh et al. (2016
و ) Foroudi Khowr et al. (2017گزارش شده است .همچنین با
توجه به این شکل مشاهده میشود که شرایط رودخانه (شامل
مساحت تحت پوشش و موقعیت جغرافیایی قرارگیری آن) در
عملکرد تابع کرنل تاثیرگذار بوده ،بهطوری که در حوضه نازلوچای
دامنه تغییرات خطای دو تابع کرنل چندجملهای و  RBFتقریبا
یکسان بهدست آمده اما در حوضه سزار تابع کرنل  RBFبا خطای
بسیار کمتری نسبت به سایر توابع جریان رودخانه را برآورد می-
نماید و این امر نشان میدهد که از بین توابع کرنل موجود ،تابع
 RBFفارغ از شرایط حوضه از عملکرد بهتری در پیش بینی جریان
ماهانه رودخانه برخوردار است.
نتایج شاخصهای آماری حاصل از مدل  SVMبا تابع کرنل
 RBFدر پیشبینی جریان ماهانه رودخانههای سزار و نازلو در دو
حالت استاندارد و پریودیک در جدول ( )4ارائه شده است .از نتایج
این جدول چنین بر میآید که دقت مدلسازی در تمامی حاالت
رفته رفته تا سه تاخیر زمانی دبی رو به بهبود بوده و بعد از آن
کاهش پیدا میکند .همچنین استفاده از ترم پریودیک نیز توانسته
است عملکرد مدل  SVMرا بهطور قابل مالحظهای بهبود بخشیده
و در نتیجه باالترین دقت و کمترین خطا با سه تاخیر زمانی و ترم
پریودیک یا همان الگوی  M7حاصل گردد .یافتههای این پژوهش
با نتایج ) Lohani et al. (2012مطابقت دارد بهطوری که نتایج
ایشان تاثیر ترم پریودیک را در افزایش دقت مدلهای هوشمند
تایید کردهاند .در شکل ( )6نمودارهای پراکندگی و گرافیکی
حاصل از مدل  SVM-RBFبرای الگوی  M7در محل ایستگاههای
تپیک و سپید دشت سزار ارائه شده است.

3 .Cross-Validation
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شکل  -5نمودار جعبهاي شاخص  RMSEبراي توابع مختلف کرنل مدل  SVMدر دو مرحله آموزش و آزمون
جدول  -4تحليلهاي آماري نتايج مدل  SVMبا تابع کرنل  RBFبراي الگوهاي ورودي جريان ماهانه رودخانههاي مورد مطالعه

تابع
کرنل

RBF

رودخانه

الگوی
ورودی

مرحله آزمون

مرحله آموزش
RMSE
)(m3/s

NS

MARE

نازلو
سزار
نازلو
سزار

M1

M2

9/681
29/778
8/915
26/324

0/663
0/574
0/771
0/651

0/601
0/465
0/589
0/402

7/296
021/259
6/812
19/891

0/401
0/602
0/482
0/670

1/119
0/575
0/842
0/472

نازلو

M3

8/415

0/792

0/571

6/163

0/531

0/791

سزار

M3

25/592

0/660

0/389

18/437

0/693

0/416

نازلو
سزار
نازلو
سزار
نازلو
سزار

M4

M6

9/012
25/908
8/441
26/861
7/365
25/294

0/731
0/656
0/789
0/642
0/801
0/665

0/610
0/391
0/594
0/416
0/529
0/384

6/703
19/806
6/187
18/551
5/549
17/135

0/593
0/674
0/617
0/689
0/647
0/710

0/839
0/469
0/783
0/423
0/734
0/409

نازلو

M7

6/170

0/862

0/452

5/213

0/673

0/699

سزار

M7

24/626

0/676

0/274

16/075

0/721

0/387

نازلو
سزار

M8

6/852
25/857

0/824
0/661

0/516
0/392

5/310
17/421

0/651
0/701

0/715
0/426

M1
M2

M4
M5
M5
M6

M8

RMSE
)(m3/s

NS

MARE
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شکل  -6نمودارهاي پراکندگی و گرافيکی حاصل از مدل  SVMبراي الگوي  M7در محل ايستگاه الف) تپيک و ب) سپيد دشت سزار در مرحله آزمون (دوره
آماري  1383تا )1395
نتايج مدلسازي ANFIS

در مطالعه حاضر برای مدلسازی جریان ماهانه رودخانههای مورد
مطالعه با استفاده از مدل  80 ،ANFISدرصد دادهها برای آموزش
و  20درصد برای صحتسنجی در نظر گرفته شد .الگوهای ورودی
برای مدل سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی نیز به مانند
روش ماشین بردار پشتیبان انتخاب شد تا هر دو روش بهکار رفته
از شرایط یکسانی در اطالعات دریافتی برخوردار باشند و امکان
مقایسه هرچه بهتر دو مدل فراهم گردد.
به منظور مدلسازی جریان ماهانه رودخانههای مورد
مطالعه توسط مدل  ANFISاز توابع عضویت مختلف نظیر تابع
عضویت مثلثی ،تابع عضویت گوسی ،تابع عضویت ذوزنقهای و تابع
عضویت مستطیلی استفاده و نتایج نهایی تعداد و نوع تابع عضویت
بهینه در جدول ( )5ارائه شده است .در این مطالعه تعداد توابع
عضویت از طریق آزمون خطا بهدست آمده و بر اساس پیشنهاد
روسل و کامبل ( )1969بین یک تا چهار در نظر گرفته شد.
جدول ( )5مقایسه شاخصهای آماری مربوط به نتایج
حاصل از کاربرد روش سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی را
در مدلسازی جریان ماهانه رودخانههای مورد مطالعه ،برای الگو-
های مختلف ورودی نشان میدهد .با توجه به این جداول مشاهده
میشود که چنانچه اثر خاصیت تناوبی دادهها در پیشبینی
دخالت داده نشود و فقط از توالی دبیها استفاده گردد ،رفته رفته
دقت در مدلسازی افزایش یافته و برای رودخانه نازلوچای از
تاخیر چهارم و در رودخانه سزار از تاخیر سوم به بعد عملکرد مدل

 ANFISکاهش مییابد .با در نظر گرفتن اثر ترم پریودیک و
استفاده از توالی توام دبیهای ماهانه ،عملکرد مدل بسیار بهبود
یافته و با توجه به شاخصهای  NS ،RMSEو  MAREارائه شده
در جدول ( )5مشاهده میشود که مدل  ANFISبرای رودخانه
نازلوچای (سزار) با ورودیهای دبی یک تا سه ماه قبل و ترم
پریودیک (( )M7دبی تا دو ماه قبل و ترم پریودیک ( ))M6بهترین
عملکرد را داشته است .در شکل ( )7نمودارهای پراکندگی و
گرافیکی حاصل از مدل  ANFISبرای الگوی  M7و  M6بهترتیب
در محل ایستگاههای تپیک و سپید دشت سزار ارائه شده است.
مقايسه عملکرد مدلهاي  SVMو ANFIS

پس از پیشبینی جریان رودخانههای مورد مطالعه در ایستگاههای
تپیک و سپید دشت سزار با استفاده از دو مدل  SVMو ANFIS
بهترین مدل به ازای تأخیرهای مختلف جریان ماهانه برای هر یک
از آنها با استفاده از شاخصهای آماری  NS ،RMSEو MARE
قابل انجام میباشد .بررسی و مقایسه مقادیر شاخص  RMSEدر
مرحله آزمون برای مدلهای مورد استفاده نشان میدهد که تک
تک مقادیر پیشبینی شده در هر دو مدل تا حدود زیادی با مقادیر
اندازهگیری شده مطابقت دارد .مقدار این شاخص آماری برای
الگوهای مختلف ورودی در مدل  SVMبرای رودخانه سزار بین
 16/07تا  21/26متر مکعب در ثانیه در حال تغییر میباشد ،در
حالی که این مقدار برای مدل  ANFISبین  17/94تا 22/43
متغیر است و بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدل  SVMدر
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دست آمده مشاهده میشود که هر دو مدل بهویژه در تخمین
جریانهای کم تا حدودی دچار بیشبرآورد شدهاند ،اما این بیش-
برآورد باعث ناکارآمدی مدلها نمیگردد .با این وجود در مدل
 ANFISشاخص  MAREاز مقادیر متناظر مدل  SVMبزرگتر
بوده و بر این اساس مدل  SVMبرای پیشبینی جریان ماهانه
رودخانههای مورد مطالعه پیشنهاد میگردد.

مقایسه با مدل  ANFISتوانسته است با ورودیهای مختلف
مقادیر مشاهداتی را بهصورت نظیر به نظیر بهتر برآورد نماید .در
رودخانه نازلو نیز مدل  SVMنسبت به مدل  ANFISاز عملکرد
مناسبتری برخوردار بود .یکی دیگر از شاخصهای ارزیابی مهم
استفاده شده در این تحقیق ،شاخص  MAREمیباشد که مقدار
اختالف برآورد مدل را اندازهگیری مینماید .با توجه به نتایج به

جدول  -5تحليلهاي آماري نتايج مدل  ANFISبراي الگوهاي ورودي جريان ماهانه رودخانههاي مورد مطالعه

رودخانه

الگوی
ورودی

تابع عضویت

تعداد تابع عضویت

M1

مرحله آموزش

مرحله تست

RMSE
)(m3/s

NS

MARE

RMSE
)(m3/s

NS

MARE

مثلثی
مثلثی
مثلثی

3
4

10/536
34/758

0/601
0/561

1/264
0/873

7/759
21/254

0/434
0/604

1/120
0/753

3-3

8/8921

0/712

0/981

6/225

0/534

0/838

2-3

32/223

0/661

0/481

18/967

0/685

0/571

3-3-3
3-3-4
3-3-3-3
3-4-4-2
4
4

9/441
33/114
9/982
33/540
8/621
27/511

0/685
0/624
0/623
0/578
0/763
0/584

1/134
0/801
1/189
0/921
0/696
0/628

6/894
19/438
7/219
20/239
6/959
19/419

0/514
0/619
0/465
0/592
0/591
0/621

0/894
0/699
0/910
0/783
0/855
0/669

6/755

0/842

0/624

5/318

0/659

0/814

0/613

0/468

17/943

0/718

0/429

0/811
0/604
0/799
0/591

0/644
0/529
0/671
0/557

5/765
18/336
6/054
19/983

0/633
0/688
0/620
0/659

0/822
0/564
0/844
0/598

نازلو
سزار

M1

نازلو

M2

سزار

M2

گوسی

نازلو
سزار
نازلو
سزار
نازلو
سزار

M3

M5

نازلو

M6

مثلثی
مثلثی
گوسی
گوسی
گوسی
گوسی
گوسی

4-3

سزار

M6

گوسی

4-4

26/028

نازلو
سزار
نازلو
سزار

M7

گوسی
گوسی
گوسی
گوسی

3-4-3
4-3-4
3-2-2-4
3-4-4-3

7/221
26/831
7/394
27/153

M3
M4
M4
M5

M7
M8
M8
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نتيجهگيري
در پژوهش حاضر سعی گردید عملکرد مدلهای ماشین بردار
پشتیبان ( )SVMو سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی
( )ANFISدر پیش بینی جریان ماهانه دو رودخانه نازلوچای (واقع
در استان آذربایجان غربی) و سزار (واقع در استان لرستان) مورد
بررسی قرار گرفته و دقت این مدلها در برآورد جریان ماهانه
مقایسه شود .نتایج حاصل از پژوهش حاضر به شرح زیر قابل ارائه
میباشد:
نتایج حاصل نشان داد که تابع کرنل  RBFنسبت به توابع
چندجملهای و خطی ،در پیشبینی جریان ماهانه رودخانه سزار
با اختالف قابل توجهی بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده
است .همچنین در برآورد جریان ماهانه رودخانه نازلو دو تابع کرنل
 RBFو چند جملهای از نظر عملکرد تقریبا نزدیک به یکدیگر بوده
اما به دلیل خطای کمتر ،کرنل  RBFبرای ادامه کار انتخاب
گردید.
در حالتی که الکوهای ورودی به مدل  SVMبراساس توالی
دبیها معرفی گردید ،دقت در مدلسازی جریان ماهانه هر دو
رودخانه تا گام سوم زمانی افزایش یافته اما از تاخیر چهارم به بعد
از عملکرد مدل کاسته شد .تاثیر ترم پریودیک در فرآیند ملسازی
با روش  SVMدقت مدل را به طور قابل مطالحظهای بهبود
بخشیده به طوری که با ورودیهای دبی تا سه روز قبل و ترم
پریودیک باالترین دقت در برآورد جریان ماهانه رودخانههای مورد
مطالعه حاصل شده است.
با توجه به نتایج حاصل مشاهده میشود که مدل ANFIS
برای رودخانه نازلوچای با الگوی ورودی  M7بهترین عملکرد را
داشته اما در محل ایستگاه سپید دشت سزار الگوی  M6مناسب-
ترین نتایج را ارئه داده است .به مانند مدل  SVMاین روش نیز با

دخالت اثر تناوبی در دادهها به بیشترین دقت در برآورد جریان
ماهانه رودخانههای مورد مطالعه دست یافته است.
با مقایسه عملکرد دو مدل مشاهده میگردد که روش
 SVMنسبت به مدل  ANFISاز دقت بهتری در برآورد جریان
برخوردار است اما این به شرطی است که تابع کرنل مناسب
انتخاب گردد .با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده گردید که
در رودخانه نازلوچای عملکرد دو تابع کرنل  RBFو چندجملهای
نزدیک به یکدیگر بود و این امکان وجود دارد که تابع کرنل
مناسب برای پیشبینی جریان لزوما از نوع  RBFنباشد و این
مسئله میباید در کاربرد مدل  SVMهمواره مورد بررسی قرار
گیرد.
یکی دیگر از نتایج مهمی که در این مطالعه حاصل شد،
تاثیر مثبت استفاده از ترم پریودیک در برآورد جریان ماهانه بود.
ترم پریودیک صرف ًا براساس یک رابطه ریاضی ساده محاسبه شده
و هیچگونه هزینهای را از نظر جمعآوری اطالعات به کاربران
تحمیل نمینماید .حال آنکه در اکثر مطالعات برای بهبود دقت و
عملکرد مدلهای هوشمند از دادههای هیدرولوژیکی دیگر نظیر
بارش ،دماهای مینیمم ،متوسط و ماکزیمم ،تبخیر و غیره بهره
برده میشود .استفاده از این اطالعات عالوه بر درگیر کردن حافظه
مدل لزوما باعث بهبود عملکرد آن نشده و هزینههای اجرای مدل
را از نظر زمانی و تهیه و آمادهسازی اطالعات افزایش میدهند .از
این رو پیشنهاد میگردد که در مطالعات آتی نیز تاثیر کاربرد ترم
پریودیک با مدلها و پارامترهای مختلف در بهبود نتایج مورد
ارزیابی قرار گیرد.

سپاسگزاري
بدین وسیله از حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید
چمران اهواز در انجام این تحقیق تشکر و قدردانی میگردد.
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