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ABSTRACT
Accurate and reliable forecasts of river flow are required for proper management of watershed systems. In
recent years, data-driven models and especially artificial intelligent based models have been successfully used
in various areas related to water resources. However, uncertainty analysis of these models has been less
appreciated in prior studies. In the present study, the output uncertainty of five data-driven models including
modular, PCA (Principle Component Analysis), TLRN (Time-Lagged Recurrent Network), ANFIS (AdaptiveNetwork-based Fuzzy Inference System) and SVM (Support Vector Machine) type models in forecasting river
flow has been investigated using 95PPU, p-factor and d-factor quantities. Using the observed meteorological
and flow data during 1998-2012 in Hablehroud Basin, different structures of the proposed models were trained
and tested. The final values of p-factor and d-factor for each model type were obtained. The results showed that
SVM with a p-factor of 82% produces the most reliable forecasts in the present study.
Keywords: Uncertainty, Monthly Streamflow, Stochastic Calibration, Neuro-Fuzzy Model, Gamma Test.



Corresponding author’s Email: ashrafzadeh@guilan.ac.ir

 1266تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،5مرداد ماه 1399

بررسی عدمقطعيت مدلهای دادهمبنا در پيشبينی دبی ماهانه حبلهرود
جابر صالحپور القانی ،1افشين اشرفزاده ،1سيدعلی موسوی

1

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/5/19 :تاریخ بازنگری -1398/11/18 :تاریخ تصویب)1398/11/30 :

چکيده
مدیریت مناسب حوضههای آبریز نیازمند در اختیار داشتن پیشبینیهای دقیق و قابل اطمینان از دبی رودخانههاست .در
سالیان اخیر ،مدلهای دادهمبنا و بهویژه مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی ،در زمینههای مختلفِ مرتبط با منابع آب با
موفقیت مورد استفاده قرار گرفتهاند .با این وجود ،تحلیل عدمقطعیت این مدلها کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در
مطالعه حاضر ،عدمقطعیت خروجی پنج مدل مبتنی بر هوش مصنوعی شامل مدلهایی از نوع ماژوالر،TLRN ،PCA ،
 ANFISو  SVMدر پیشبینی دبی ماهانه حبلهرود ،با استفاده از کمیتهای  p-factor ،95PPUو  d-factorمورد بررسی
قرار گرفته است .با استفاده از دادههای ثبتشده از متغیرهای هواشناسی و دبی طی سالهای  1998-2012در حوضه آبریز
حبلهرود در شرق استان تهران ،ساختارهای متفاوتی از مدلها مورد آموزش و آزمون قرار گرفتند .مقادیر نهاییِ  p-factorو
 d-factorبرای هر کدام از پنج مدلِ مورد بررسی محاسبه شد .نتایج نشان داد  SVMبا  p-factorنهاییِ معادل با  82درصد
در مرحله آزمون ،قابلاعتمادترین مدل برای پیشبینی دبی ماهانه در حوضه مورد بررسی است.
واژههای کليدی :عدمقطعیت ،جریان ماهانه ،واسنجی تصادفی ،مدل عصبی -فازی ،آزمون گاما.

مقدمه
مطالعات متعددی در زمینه کاربرد مدلهای دادهمبنا
) basedبرای پیشبینی متغیرهای هیدرولوژیک انجام شده است.
این مدلها که دامنه وسیعی از مدلهای رگرسیونی و سری زمانی
تا مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی را شامل میشوند قوانین
فیزیکی حاکم بر فرآیندهای پیچیده هیدرولوژیک را نادیده گرفته
و صرف ًا با استفاده از مقادیر مشاهدهشده از متغیرها در گذشته،
مدلسازی را انجام میدهند .سادهسازی روابط و سهولت استفاده
و همچنین نتایج نسبتاً قابلقبول بهدستآمده از این مدلها ،باعث
محبوبیت و کاربرد فراوان آنها شده است،Wu et al. (2014) .
) Yaseen et al. (2015) ،Nourani et al. (2014و Afan et al.
) (2016عمده مطالعات انجامشده در زمینه کاربرد این مدلها در
هیدرولوژی و منابع آب را بررسی و جمعبندی کردهاند .بررسی
مطالعات گذشته نشان میدهد آنچه در کاربرد مدلهای دادهمبنا
کمتر مورد توجه قرار گرفته است موضوع عدمقطعیت موجود در
خروجی این مدلهاست.
تحلیل عدمقطعیت تالش میکند یک ساختار اصولی برای
شناسایی عدمقطعیت مربوط به خروجی مدل فراهم کند.
خطاهای تقریبهای بهکار رفته در اندازهگیری دادههای ورودی،
مقادیر پارامترها ،ساختار مدل و الگوریتم روابط مابین پارامترها و
متغیرها در مدل ،همگی منابع عدمقطعیت هستند (Liu and
(data

 نویسنده مسئولashrafzadeh@guilan.ac.ir :

) .Gupta, 2007با وجود راههای بسیار زیاد بهمنظور کمیکردن و
کاهش این خطاها در تقریب مقادیر غیرقطعی موجود در هر
سامانه منابع آب ،حذف عدمقطعیتها غیرممکن است و
تصمیمات مدیریتی سامانه همچنان باید برای شرایط غیرقطعی
آینده بهروز شوند .برای یک مدل هیدرولوژیک میتوان هفت
بخش شامل مرز سیستم ،ورودیها ،شرایط اولیه ،پارامترها ،حالت
سیستم (شرایط مدل در گذر زمان) ،خروجی و ساختار در نظر
گرفت ) .(Liu and Gupta, 2007از میان هفت بخش یادشده ،پنج
مورد از آنها شامل مرز سیستم ،ورودیها ،شرایط اولیه ،پارامترها
و ساختار مدل بایستی قبل از اجرای مدل ،مشخص شده و تخمین
زده شده و یا تعریف شوند .هر کدام از این پنج بخش ،به نوعی
دارای عدمقطعیت هستند که این عدمقطعیتها ،به حالت سیستم
و خروجی مدل تعمیم مییابند .در مطالعات مرتبط با پیشبینی
متغیرهای هیدرولوژیک ،عدمقطعیت حاصل از نوع مدل مورد
استفاده کمتر مورد توجه قرار گرفته است (Georgakakos et al.,
) .2004; Dams et al., 2015با این وجود زمانی که از مدلهای
هیدرولوژیک برای پیشبینی یک متغیر تصادفی استفاده میشود،
به نظر میرسد که نوع مدل میتواند از عوامل اصلی عدمقطعیت
باشد و به کار بردن مجموعهای شامل چندین مدل متفاوت
هیدرولوژیک میتواند راهکاری برای ارزیابی این عدمقطعیت باشد
(.)Butts et al., 2004
) Georgakakos et al. (2004در مطالعه خود بر روی شش
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حوضه در جنوب ایاالت متحده ،عدمقطعیت برآورد دبی ساعتی
خروجی از حوضه را با در نظر گرفتن دوازده مدل متفاوت برای
برآورد این متغیر (از مدلهای فرآیندی و توزیعی تا مدلهایی
مفهومی و یکپارچه) محاسبه کردند .نتایج این تحقیق نشان داد
استفاده از مجموعهای از مدلها برای برآورد دبی ،کارآمدتر از
انتخاب بهترین مدل بر مبنای ریشه میانگین مربعات خطاست
چرا که با استفاده از مجموعهای از مدلها ،میتوان یک توزیع
احتماالتی شرطی به دست آورد که مشخص میکند با تحقق
شرط قرار گرفتن دبی مشاهدهشده در محدوده دبیهای
برآوردشده ،احتمال برآورد درست فراوانی دبی مشاهدهشده چه
مقدار است.
) Butts et al. (2004در مطالعهای بر روی دبیهای ساعتی
خروجی از حوضهای در ایالت اوکالهما ،تفاوت موجود میان نتایج
حاصل از مدلهای متفاوت را بهعنوان عدمقطعیت برآورد یک
مقدار مشاهدهشده از دبی خروجی تعریف کردند و این
عدمقطعیت را با بررسی  10مدل متفاوت به کمیت درآوردند.
نتایج این تحقیق حاکی از تفاوت بسیار زیاد در عملکرد مدلهایی
با ساختارهای متفاوت بود و نشان داد در مدلسازی دبی خروجی
از یک حوضه ،عدمقطعیت حاصل از ساختار مدل نیز بایستی در
کنار سایر عدمقطعیتها مورد توجه قرار گیردBastola et al. .
) (2011در مطالعهای بر روی چندین حوضه در ایرلند به این
نتیجه رسیدند که مدلهای مختلف بارش-رواناب یکی از عوامل
مهم در عدمقطعیت پیشبینی دبی ماهانه خروجی از حوضهها در
سناریوهای مختلف تغییر اقلیم هستند .این محققین ،عدمقطعیت
حاصل از پارامترهای مدلهای مورد استفاده را نزدیک به 50
درصد دبی مشاهدهشده برآورد کردند بدین معنی که با تغییر
پارامترهای یک مدل ،خروجی تولیدشده توسط مدل میتواند 25
درصد بیشتر یا  25درصد کمتر از دبی مشاهدهشده باشد .با در
نظر گرفتن ساختار مدل ،این عدمقطعیت میتواند تا  70درصد
افزایش یابد Najafi et al. (2011) .نیز در تحقیق خود برای تحلیل
اثر تغییر اقلیم بر دبی خروجی از حوضهای در ایالت اورگان به این
نتیجه رسیدند که عدمقطعیت حاصل از نوع مدل بارش-رواناب
در مقاطعی از دوره آماری که حوضه با خشکسالی هیدرولوژیک
مواجه است ،مهمتر از عدمقطعیت حاصل از نوع مدل گردش
عمومی جو مورد استفاده است .در دورههای خشکسالی ،تغییر
در نوع مدل بارش-رواناب میتواند دبی خروجی پیشبینیشده را
 10تا  30درصد تغییر دهد.
) Kasiviswanathan et al. (2013با استفاده از روش دامنه
پیشبینی ) ،(prediction intervalعدمقطعیت یک مدل عصبی-
فازی را در پیشبینی هیدروگراف سیل حاصل از یک واقعه بارش
در حوضه ای در غرب هند برآورد کردند .در این روش ،با تغییر

ساختار مدل عصبی-فازی شامل تغییر در وزنهای اولیه ،تغییر
در تعداد الیهها و تعداد عناصر پردازشگر در هر الیه ،تغییر در
الگوریتم آموزش و تغییر در دادههایی که برای آموزش مورد
استفاده قرار میگیرند ،دامنهای از پیشبینیها به دست میآید
که با تعیین درصدی از دادههای مشاهدهشده که در این دامنه
واقع میشوند میتوان عدمقطعیت مدل را به صورت کمی ارزیابی
کرد .در حوضه مورد مطالعه ،درصدی از دادههای مشاهدهشده که
در دامنه پیشبینی قرار میگرفتند برابر با  97/2درصد و میانگین
عرض دامنه برابر با  26/5مترمکعب در ثانیه به دست آمد.
همچنین درصد خطا برای دبیهای کمینه بین  3/85تا 6/13
درصد و برای دبیهای پیک بین  8/01تا  8/46درصد به دست
آمد که نشان از عدمقطعیت بیشتر در پیشبینی دبیهای کمینه
بود Velázquez et al. (2013) .با هدف کمیسازی اثر نوع مدل
هیدرولوژیک بر عدمقطعیت پیشبینی دبی ماهانه ،چهار مدل
بارش-رواناب با ساختارهای متفاوت (یکپارچه ،نیمهتوزیعی و
ال توزیعی) را در دو حوضه در کانادا و آلمان واسنجی کردند و
کام ً
عنوان کردند هرچند ساختار مدل بر پیشبینی دبی بیشینه تأثیر
قابلتوجهی ندارد ،اما عدمقطعیت در پیشبینی دبی میانگین ،زیاد
بوده و نمیتوان تنها به نتایج حاصل از یک مدل اکتفا کرد.
) Dams et al., (2015نیز اثر سناریوی انتخابشده برای تغییر
اقلیم ،ساختار مدل بارش-رواناب و تابع هدف مورد استفاده در
واسنجی پارامترهای مدل را بر عدمقطعیت دبیهای ماهانه
پیشبینیشده در حوضهای در شمال بلژیک بررسی کردند .نتایج
نشان داد نوع مدل بارش-رواناب سهم نسبتاً قابلتوجهی از
عدمقطعیت پیشبینی دبی میانگین و بیشینه را به خود اختصاص
میدهد و این عدمقطعیت ،قابل مقایسه با عدمقطعیت حاصل از
تغییر اقلیم است Lee & Kang (2016) .از شبکه عصبی مصنوعی
برای پیشبینی دبی روزان خروجی از حوضهای در کره جنوبی
استفاده کردند و با استفاده از روش دامنه پیشبینی ،عدمقطعیت
خروجی مدل را با تغییر دادن وزنهای اولیه و تعداد عناصر
پردازشگر در الیه میانی و همچنین تغییر دادن دادههای مورد
استفاده در آموزش برآورد کردند .در این تحقیق از چهار نوع تابع
تبدیل برای مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد و نتایج نشان
داد مدلی که از تابع تبدیل  logisticاستفاده میکند دارای
کمترین عدم قطعیت است .در این مدل ،درصدی از دادههای
مشاهدهشده که در دامنه پیشبینی قرار داشتند برابر با  99درصد
و میانگین عرض دامنه برابر با  1/14مترمکعب در ثانیه به دست
آمد.
) Isazadeh et al. (2017عدمقطعیت دو مدل شبکه عصبی
مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان را در برآورد پارامترهای کیفی
آبخوان دشت گیالن بررسی کردند .در این تحقیق ،با تغییر در
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پارامترهای دو مدل یادشده ،به ازای هر مقدار مشاهدهشده از
پارامترهای کیفی آبخوان ،دامنهای از برآوردها به دست آمد و
عدمقطعیت هر مدل با محاسبه معیارهای ( p-factorدرصدی از
دادههای مشاهدهشده که در دامنه برآوردها قرار میگیرند) و d-
( factorمیانگین عرض باند برآوردها) ارزیابی شد .نتایج نشان از
کمتربودن عدمقطعیت ماشین بردار پشتیبان نسبت به شبکه عصبی
مصنوعی بود چراکه در  p-factorیکسان ( 99درصد) ،ماشینبردار
پشتیبان دارای  d-factorکمتری بود ( 0/011نسبت به .)0/025
در مقاله حاضر سعی بر این است تا با کاربرد مفهوم باند
عدمقطعیت خروجی مدل ) (95PPUو معیارهای  p-factorو
 ،d-factorاثر عدمقطعیت ساختار چند مدل مبتنی بر هوش
مصنوعی بر جریان ماهانه پیشبینیشده در حوضه آبریز حبلهرود
بررسی شود 95PPU .و دو فاکتور یادشده ،توسط Abbaspour et
) al. (2004 & 2007و ) Yang et al. (2008بهمنظور کمیکردن
عدمقطعیت مدل هیدرولوژیک SWAT (Soil and Water
) Assessment Toolتعریف شدهاند .این محققین عنوان میکنند
که در برآورد یا پیشبینی دبی خروجی از حوضه ،متناظر با یک
مقدار مشاهدهشده ،نه یک مقدار قطعی بلکه در عمل مجموعهای
از مقادیر شبیهسازیشده را بایستی در اختیار داشت .درصورتیکه
مقدار مشاهدهشده به نحوی قابلقبول در محدوده مقادیر
شبیهسازیشده توسط مدل قرار گیرد ،میتوان مدل را
واسنجیشده در نظر گرفت .در این نوع واسنجی که واسنجی
تصادفی نام دارد ،دامنهای از مقادیر ممکن برای پارامترهای مدل
در نظر گرفته میشود و در فرآیند واسنجی سعی میشود تا این
دامنهها به کمینه اندازه ممکن برسند اما این دامنهها هیچگاه به
یک مقدار منحصربهفرد تقلیل نمییابند .مدلی که بدینصورت
واسنجی شده باشد ،متناظر با هر مقدار مشاهدهشده ،دامنهای از
مقادیر شبیهسازیشده را ارائه میکند و بدین ترتیب عدمقطعیت
مدل با تحلیل این دامنه و محاسبه  p-factor ،95PPUو d-factor
بهصورت کمی بیان میشود .در این مقاله ،از ایده روش واسنجی
تصادفی که عدمقطعیت حاصل از پارامترهای مدل  SWATرا بر
خروجی مدل تحلیل میکند ،بهمنظور کمیسازی عدمقطعیت
حاصل از نوع و ساختار مدلهای هوش مصنوعی استفاده شده

است .بدین صورت که با انتخاب چند مدل متفاوت و ساختارهای
متفاوت برای هر مدل ،دامنهای از مقادیر پیشبینیشده توسط
مدلها به دست آمده و عدمقطعیت خروجی هر مدل بررسی شده
است .هدف نهایی ،ارائه مجموعهای از مدلهاست که قادر باشند
دامنهای از پیشبینیها را ارائه کنند و تنها به یک مقدار قطعی
پیشبینیشده اکتفا نشود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

در مطالعه حاضر ،دبی خروجی از حوضه آبریز حبلهرود که در
شرق استان تهران واقع شده با استفاده از مدلهای دادهمبنا
مدلسازی شده است .این حوضه آبریز در محدوده جغرافیایی 52
درجه و  20دقیقه تا  53درجه و  10دقیقه طول شرقی و 35
درجه و  17دقیقه تا  35درجه و  59دقیقه عرض شمالی واقع
شده است .حبلهرود که رودخانه اصلی این حوضه به شمار میرود
در جهت عمومی شمال شرق به جنوب غرب ،از فیروزکوه در
شمال تا گرمسار در جنوب جریان دارد .موقعیت مکانی حوضه
آبریز حبلهرود در ایران و استان تهران در شکل ( )1نمایش داده
شده است.
متغیرهای بارش ،دما ،رطوبت نسبی و تبخیر از تشت
بهعنوان بخشی از بردار ورودی به مدلها مورد استفاده قرار
گرفتند .دادههای ماهانه مربوط به این متغیرها در سه ایستگاه
سینوپتیک (متعلق به سازمان هواشناسی) ،نه ایستگاه بارانسنجی
و دو ایستگاه تبخیرسنجی (هر  11ایستگاه متعلق به وزارت نیرو)
از سازمان هواشناسی کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران
دریافت شد .عالوه بر متغیرهای هواشناسی ،دبی ماهانه با
تأخیرهای متفاوت نیز به عنوان ورودی در نظر گرفته شد .آمار
ماهانه دبی در ایستگاه هیدرومتری بنکوه واقع در خروجی حوضه
از شرکت مدیریت منابع آب ایران دریافت شد .موقعیت
ایستگاههای مورد استفاده در شکل ( )2نمایش داده شده است.
در جدول ( )1نیز مشخصات آماری دبی ماهانه خروجی از حوضه
ارائه شده است.

جدول  -1مشخصات آماری دبی ماهانه در ايستگاه هيدرومتری بنکوه

انحراف معیار (مترمکعب در ثانیه)

2/85

2/70

2/13

1/70

1/65

2/69

4/38

8/34

6/02

3/78

2/78

2/61

بیشینه (مترمکعب در ثانیه)

12/67

13/47

11/66

11/03

9/20

16/55

22/38

31/02

24/41

16/47

12/42

12/81

کمینه (مترمکعب در ثانیه)

1/99

2/81

3/74

4/17

3/02

4/09

3/22

0/59

0/58

0/11

0/40

0/34

ضریب تغییرات

0/71
0/47

0/28
0/34

-0/06
0/27

-0/11
0/24

-0/51
0/24

0/88
0/31

0/14
0/35

0/65
0/64

1/09
0/73

1/08
0/68

0/89
0/62

1/07
0/61

ضریب چولگی

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

میانگین (مترمکعب در ثانیه)

6/02

7/91

7/86

7/24

6/90

8/77

12/47

13/06

8/24

5/56

4/50

4/26

پارامتر
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شکل  -1موقعيت مکانی حوضه آبريز حبلهرود

شکل  -2موقعيت مکانی ايستگاههای تبخيرسنجی ،سينوپتيک ،هيدرومتری و بارانسنجی مورد استفاده در حوضه حبلهرود

پس از انجام پردازشهای مقدماتی شامل انجام آزمون
همگنی و روند ،حذف دادههای پرت و بازسازی آمار ناقص بر روی
کلیه دادههای موجود ،آمار تمامی ایستگاههای مورد استفاده ،برای
سالهای 1998تا  2012میالدی همپایه شد و مورد استفاده قرار
گرفت .میانگین وزنی بارش با استفاده از روش  Thiessenدر
نرمافزار  ArcGISدر سطح حوضه برآورد شد و بهعنوان ورودی
مدلها برای پیشبینی دبی در خروجی مورد استفاده قرار گرفت.
میانگین درازمدت ارتفاع بارش ساالنه در سطح حوضه در شکل
( )3نمایش داده شده است.

در مورد متغیرهای دما و رطوبت نسبی ،حوضه به سه بخش
ابتدایی ،میانی و انتهایی تقسیمبندی شد و میانگین معمولی برای
هر متغیر در هر بخش محاسبه شد .مجموع تبخیر از تشت در هر
کدام از سه بخش حوضه نیز بهعنوان ورودی در نظر گرفته شد.
با توجه به تعداد زیاد متغیرهای ورودی ،قبل از اقدام به مدل
سازی ،مؤثرترین متغیرهای ورودی با استفاده از آزمون گاما
( )Stefánsson et al., 1997تعیین شدند .در این آزمون ،ابتدا آمار
آزمون ) (با در نظر گرفتن تمامی متغیرها برآورد میشود .این
مقدار  allنامیده میشود .سپس با حذف یک متغیر ،آمار آزمون
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مجدداً برآورد شده و با  allمقایسه میشود .درصورتیکه مقدار
برآوردشده با حذف یک متغیر ،از  allکوچکتر باشد میتوان
نتیجه گرفت که متغیر وابسته ،به متغیر حذفشده حساسیت

ندارد و میتوان این متغیر را از فرآیند مدلسازی حذف کرد .بر
مبنای نتایج حاصل از آزمون گاما ،متغیرهای نهایی مورد استفاده
در مدلسازی تعیین شدند.

شکل  -3تغييرات مکانی بارش درازمدت ساالنه در حوضه حبلهرود

مدلهای مورد استفاده

در سالهای اخیر مدلهای مختلفی در زمینه پیشبینی جریان رودخانه،
بر پای روشهای مدلسازی دادهمبنا توسعه داده شدهاند .عملکرد
این مدلها مبتنی بر یافتن رابطهای بین دادههای ورودی و
خروجی یک سیستم ،بدون درك صریحی از فرآیندهای فیزیکی
بر روی دادهها در آن سیستم است .البته دانش فرد متخصص در
مورد فرآیندهای فیزیکی مرتبط با سیستم میتواند به بهبود
انتخاب متغیرها و نتایج حاصل از بهکارگیری مدل منتهی شود
) .(Ahani & Shourian, 2017بنابراین با توجه به ضرورت بررسی
اثر نوع مدل دادهمبنا بر عدمقطعیت خروجی مدل ،در مطالعه
حاضر عدمقطعیت پنج مدل مختلف شامل شبکههای عصبی
مصنوعی از نوع ماژوالر PCA ،و  ،TLRNسیستم استنتاج عصبی-
فازی تطبیقی ) (ANFISو ماشین بردار پشتیبان ) (SVMمورد
ارزیابی قرار گرفت.
شبکههای عصبی مصنوعی ماژوالر

( MNN-Modular Neural

)Networks

شبکههای عصبی مصنوعی از ترکیب الیههایی تحت عناوین الیه
ورودی ،الیههای میانی یا پنهان و الیه خروجی تشکیل میشوند.
الیه ورودی محل دریافت اطالعات ،الیه یا الیههای میانی محل

پردازش اطالعات و الیه خروجی محل تولید دادههای خروجی
شبکه عصبی مصنوعی است .هر کدام از الیههای ورودی ،میانی و
خروجی به نوبه خود ،از اجزایی به نام عنصر پردازشگر
) (processing elementیا نورون ) (neuronتشکیل شدهاند.
نورونها در واقع ،واحدهای محاسباتی سادهای هستند که از کنار
هم قرار دادن آنها ،شبکه ساخته میشود .در ساختار شبکه،
نورونها توسط اتصاالتی به یکدیگر مرتبط میشوند .به هر اتصال،
عددی تحت عنوان وزن اتصال نسبت داده میشود .هر نورون از
طریق اتصالهای ورودی خود ،ورودیهایی را از نورونهای دیگر
دریافت میکند و در فرآیندی که شامل دو بخش است ،خروجی
خود را تولید میکند .در بخش اول ،مجموع وزنی مقادیر ورودی
به نورون ،با در نظر گرفتن یک ورودی تحت عنوان بایاس،
محاسبه میشود .در بخش دوم ،نورون مقدار محاسبهشده در
بخش اول را در یک تابع ریاضی که تابع انتقال نام دارد قرار داده
و خروجی خود را محاسبه میکند .این خروجی به سایر نورونهای
شبکه انتقال داده میشود و در نهایت ،خروجی شبکه در آخرین
الیه تولید میشود .شبکههای عصبی مصنوعی توانایی خود برای
پردازش درست اطالعات را از طریق فرآیندی تحت عنوان آموزش
به دست میآورند .در این فرآیند ،وزنهای اختصاص دادهشده به
اتصالهای میان نورونهای الیههای مختلف شبکه ،به منظور به

صالحپور القانی و همکاران :بررسی عدمقطعيت مدلهای دادهمبنا 1271 ...

کمینه رساندن اختالف میان خروجیهای تولیدشده توسط شبکه
و خروجیهای واقعی یا مشاهدهشده ،تنظیم میشوند .با توجه به
قابلیت تنظیم وزنها در یک شبکه عصبی مصنوعی ،این شبکهها
را شبکههای تطبیقی نیز مینامند .الگوریتمهای مختلفی برای
آموزش شبکههای عصبی مصنوعی ارائه شده است که به عنوان
نمونه میتوان به الگوریتمهای پسانتشار خطا و کمینه میانگین
مربعات اشاره کرد .در هر کدام از این الگوریتمها ،از مجموعه
معادالتی تحت عنوان قانون یادگیری برای تنظیم وزنها استفاده
میشود.
پرسپترون چندالیه )(MLP-MulitLayer Perceptron
متداولترین نوع از شبکههای عصبی مصنوعی است که از یک
الیه ورودی ،یک یا دو الیه میانی و یک الیه خروجی تشکیل شده
است .هر کدام از این الیهها نیز از تعدادی عنصر پردازشگر تشکیل
شدهاند که وظیفه تولید خروجی مدل را بر عهده دارند .بر حسب
چگونگی اتصال نورونها به یکدیگر و ساختار شبکه ،نوع آموزش
شبکه و همچنین کاربرد آن ،شبکههای عصبی مصنوعی به انواع
مختلفی تقسیمبندی میشوند که به عنوان نمونه میتوان به
شبکههای پیشخور ) ،(feedforwardتابع پای شعاعی (radial
) ،basis functionبرگشتی ) ،(recurrentخودسازماندهنده (self-
) organizingو ماژوالر ) (modularاشاره کرد .شبکههای عصبی
مصنوعی ماژوالر از چندین شبکه پرسپترون چندالیه موازی
تشکیل شدهاند .تعداد وزنهای بین الیههای این شبکهها در
مقایسه با پرسپترون چندالیه کمتر است که منجر به افزایش
سرعت پردازش در شبکه میشود .در این مطالعه از شبکههای
ماژوالر با یک یا دو الیه میانی و توابع تبدیل از نوع سیگموئید با
ضابطه ) 1/(1 + e–xو همچنین تابع پای شعاعی استفاده شده
است .آموزش شبکهها نیز با استفاده از الگوریتمهای پسانتشار
خطا و کمینه میانگین مربعات انجام شده است.
آناليز مؤلفههای اصلی ()PCA-Principal Component Analysis

روش  PCAکه در سال  1901توسط کارل پیرسون پیشنهاد شده
است ابزاری برای شناسایی همبستگی موجود میان شمار زیادی
از متغیرها ،از راه کاهش ابعاد مجموعه دادههای حجیم است
) PCA .(Ding & He, 2004از دید ریاضی به عنوان یک تبدیل
خطی متعامد ) (orthogonal linear transformationتعریف می
شود که دادهها را به سامانهای با مختصات جدید تبدیل میکند به
گونهای که بیشترین واریانس دادهها را به مختصات اول نسبت می
دهد و مؤلفه اصلی اول ) (first PCAرا ایجاد میکند .همچنین
بیشترین واریانس دوم به مختصات دوم اختصاص داده شده و
مؤلفه اصلی دوم ) (second PCAساخته میشود .این روند با

همین ترتیب پیش میرود تا مؤلفهای که کوچکترین مقدار
واریانس را شامل میشود ایجاد شود .هنگامی که تجزیه کامل شد،
مؤلفههای حاصل ،درجه متفاوتی از همبستگی با متغیرهای
مشاهدهای را نشان خواهند داد ولی به طور کامل غیرمرتبط با
یکدیگر هستند .با در نظر گرفتن یک کمینه درصد واریانس معین،
میتوان مؤلفههای اصلی که سهم کمتری از این مقدار را نسبت به
واریانس کل در مجموعه دادهها دارند حذف کرد (Samani et al.,
) 2007و بدین ترتیب ابعاد مجموعه دادهها ،بدون اینکه هیچ
اطالعاتی از دست برود کاهش داده میشود (Azari and Samani,
).2015
شبکه عصبی مصنوعی برگشتی با تأخير زمانی

( TLRN-Time

)Lag Recurrent Network

شبکه عصبی مصنوعی برگشتی با تأخیر زمانی ( ،)TLRNیک
شبکه عصبی مصنوعی توسعهیافته با ساختار حافظه کوتاهمدت
زمانی است .بیشتر دادهها در دنیای واقعی تابعی از متغیر زمان
میباشند و این شبکه برای مدلسازی این سریهای زمانی
غیرخطی استفاده میشود .فعالیتهای تحقیقاتی اخیر در مورد
شبکه  TLRNنشان داده است که این روش توانایی بسیار باالیی
در حل مسائل پیچیده در کلیه رشتههای مهندسی دارد .ساختار
شبکه  TLRNهمانند شبکههای عصبی مصنوعی ،به وسیله
ارتباط بین عناصر پردازشگر ،تعیین وزنهای ارتباطی و تابع
فعالیت معرفی میشود و معموالً از الیه ورودی ،الیههای میانی
(پنهان) و الیه خروجی تشکیل شده است ( Wieland et al.,
.)2010
سيستم استنتاج عصبی-فازی تطبيقی

( ANFIS-Adaptive

)Neuro-Fuzzy Inference System

سیستمهای استنتاج عصبی -فازی ترکیبی از سیستمهای
استنتاج فازی و شبکههای عصبی مصنوعیاند که هدف آنها،
یافتن پارامترهای یک سیستم استنتاج فازی به کمک
الگوریتمهای آموزش شبکههای عصبی مصنوعی است.
سیستمهای استنتاج عصبی -فازی بر اساس نوع رابطه بین
سیستم فازی و شبکه عصبی مصنوعی ،به دو گروه عمده شامل
سیستمهای استنتاج عصبی -فازی تعاونی ) (cooperativeو
سیستمهای استنتاج عصبی -فازی هیبرید ) (hybridتقسیم می
شوند .در سیستمهای استنتاج عصبی -فازی تعاونی ،شبکه عصبی
مصنوعی و سیستم استنتاج فازی بهطور مستقل از یکدیگر عمل
میکنند در حالی که در سیستمهای استنتاج عصبی -فازی
هیبرید ،هر دو سیستم در قالب یک معماری واحد بیان میشوند.
سیستم استنتاج عصبی -فازی تطبیقی یا  ANFISگونهای
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از سیستمهای استنتاج عصبی -فازی هیبرید است که بر اساس
نوع سیستم فازی مورد استفاده در سه نوع مختلف ارائه شده
است .سیستم استنتاج عصبی -فازی تطبیقی نوع سه ،از سیستم
استنتاج فازی  Sugenoاستفاده میکند .این سیستم نروفازی را
میتوان برای دو متغیر ورودی ،یک متغیر خروجی ،دو قانون
اگر -آنگاه و دو مجموعه فازی برای هر ورودی ،در پنج الیه که
شرح هر کدام در ادامه آورده شده است به صورت زیر خالصه کرد
):(Chang & Chang, 2006
 -1گرههای ورودی (الیه اول) :در این الیه با فرض
تقسیمبندی هر کدام از ورودیهای به دو مجموعه فازی ،درجه
عضویت ورودیها با استفاده از روابط زیر محاسبه میشود:
1

OPi  U Ai  x1  ; i  1, 2
 1

OPi  U Bi2  x 2  ; i  3, 4

(رابطه )1
1
i

که در آن؛  OPخروجی الیه اول x1 ،و  x2ورودیها،
شماره هر کدام از گرههای الیه و  U Aو  U Bتوابع عضویت
i

i

i

میباشند .توابع عضویت متفاوتی را میتوان به منظور تعیین
درجههای عضویت به کار برد که به عنوان نمونه میتوان به توابع
عضویت مثلثی ،ذوزنقهای ،گاوسی و زنگولهای تعمیمیافته اشاره
کرد.
 -2گرههای قوانین (الیه دوم) :در این الیه برای هر کدام از
قوانین اگر-آنگاه ،مقداری تحت عنوان نیروی انگیزش
) (firing strengthاستخراج میشود .خروجیهای این الیه
  OPi2 از ضرب درجههای عضویت محاسبهشده در الیه اول به

دست میآیند:

OPi2  w i  U Ai  x1  U Bi  x 2  ; i  1, 2

(رابطه )2
 -3گرههای میانگین (الیه سوم) :هدف اصلی از ایجاد این
الیه ،تعیین نسبت نیروی انگیزش هر قانون فازی به مجموع

نیروهای انگیزش تمامی قوانین است .خروجی این الیه  OP 
3
i

به صورت زیر محاسبه میشود:
wi
; i  1, 2
w1  w 2

OPi3  w i 

(رابطه )3
 -4گرههای تالی )( (consequenceالیه چهارم) :در این
الیه ،سیستم استنتاج فازی  Sugenoبه کار گرفتهشده و میزان
مشارکت هر قانون فازی در خروجی کل محاسبه میشود:
(رابطه )4

OPi4  w i f i  w i  pi x  q i y  ri  ; i  1, 2

که در آن؛  w iخروجی الیه سوم و  pi , q i , ri مجموعه

پارامترهای سیستم فازی  Sugenoدرجه یک است (در صورتی که
 fمقداری ثابت در نظر گرفته شود سیستم فازی Sugeno
سیستمی از درجه صفر است).
 -5گره خروجی (الیه پنجم) :در این الیه که شامل یک
گره میباشد ،خروجی  ANFISبا تجمیع تمامی سیگنالهای
ورودی محاسبه میشود .در این الیه ،طی یک فرآیند ساده
غیرفازیسازی ،نتایج قوانین فازی به یک خروجی قطعی تبدیل
میشود:
2

w f

2

w1  w 2

i 1

i i

i 1

OP   w i f 
5
i

(رابطه )5
سیستم  ANFISمیتواند از یک شبکه عصبی مصنوعی
پیشخور و تلفیقی از الگوریتمهای آموزش پسانتشار خطا و
کمینه میانگین مربعات برای یافتن مقادیر بهینه مجموعه

پارامترهای سیستم استنتاج فازی  pi , q i , ri استفاده کند .نوع
عمومیتری از  ANFISکه از یک شبکه عصبی مصنوعی ماژوالر
بهره میگیرد از الگوریتمهای یادگیری شبکه عصبی و منطق فازی
به منظور طراحی نگاشت غیرخطی بین فضای ورودی و خروجی
استفاده میکند .این سیستم با توجه به توانایی در ترکیب قدرت
زبانی یک سیستم فازی با قدرت عددی یک شبکه عصبی ،موفقیت
های بسیاری را در مدلسازی و کنترل سیستمهای پیچیده داشته
است ) .(Karimi et al., 2013برای تولید مجموعههای فازی در
سیستم عصبی -فازی  ANFISاز روشی موسوم به افرازبندی
) (partitioningدادهها استفاده میشود .روشهای متداول برای
افرازبندی شامل سه روش شبکهبندی )،(grid partitioning
درختی ) (tree partitioningو خوشهبندی فازی تفریقی
) (subtractive clusteringاست که در این مقاله از روشهای
شبکهبندی و تفریقی استفاده شده است.
ماشين بردار پشتيبان )(SVM-Support Vector Machine

ماشین بردار پشتیبان یکی از روشهای یادگیری تحت نظارت
) (supervised learningاست که هم برای دستهبندی و هم
رگرسیون قابـل اسـتفاده اسـت .این روش توسط )Vapnik (1998
بر پای تئـوری یـادگیری آمـاری بنـا نهاده شده است .ماشین
بردار پشتیبان که روشـی مناسـب بـرای مسـائل پیشبینی نیز
بهشمار میرود ) (Pai & Hong, 2007در اصـل یـک دستهبندی-
کننده دو کالسی است که کالسها را توسط یـک مـرز خطی از
هم جدا میکند .در این روش نزدیکترین نمونهها بـه مـرز
تصمیمگیری را بردارهای پشتیبان مینامند .این بردارها معادله
مـرز تصمیمگیری را مشخص میکنند .مرز تصمیمگیری
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ابَرسطحی ) (hyperplaneاست که قادر باشد با بیشینه فاصله
ممکن ،بردارهای ورودی متفاوت را از یکدیگر جدا کند .به این
ابرسطح ،ابرسطحِ با بیشینه مرز جداکننده گفته میشود .برای
ساختن ابرسطحِ با بیشینه مرز جداکننده ،در ابتدا دو ابرسطحِ
موازی ساخته میشوند که قادر باشند دادههای مربوط به دو دسته
را از یکدیگر جدا کنند .معادله ابرسطحِ با بیشینه مرز جداکننده،
با حل یک مسئله بهینهسازی چندجملهای درجه دو با قیود خطی
به دست میآید .در این مسئله بهینهسازی ،فرض بر این است که
هرقدر فاصله ابرسطحِ با بیشینه مرز جداکننده از هر دو ابرسطح
موازی بیشتر باشد ،خطای دستهبندی هم کمتر خواهد بود .به
زبان ریاضی ،این مسئله بهینهسازی به صورت زیر نوشته میشود:
(رابطه )6
1
2
) w  C( *i   i
2

Minimize  (w, * , ) 

 yi  ((w.x i  b))    i

Subject to : ((w.x i  b))  yi    *i
* 
 i , i  0 i  1,..., n

که در آن w = (w0, …, wn) :بردار وزنها و   iو *i

متغیرهای کمکی میباشند .پارامتر  Cبه عنوان یک پارامتر تنظیم
کننده شناخته شود که مقدار آن از طریق سعی و خطا تعیین
میشود .اگر به  Cمقدار بزرگی اختصاص داده شود ،خطای
آموزش کم میشود اما در عوض ،قابلیت تعمیم کاهش مییابد.
اگر به  Cمقدار کوچکی اختصاص یابد ،قابلیت تعمیم افزایش
مییابد .اگر  Cبینهایت بزرگ باشد ،ماشین اجازه وقوع هیچ
خطایی را در دادههای آموزش ندارد و حاصل ،یک مدل پیچیده
خواهد بود .از سوی دیگر ،وقتی  Cبه سمت صفر میل میکند می
تواند خطای زیادی را در زمان آموزش تحمل کند و درنتیجه،
پیچیدگی مدل کمتر خواهد بود .مقدار پارامتر  نیز در وضعیت
بردارهای پشتیبان مؤثر است .با انتخاب مقادیر خیلی بزرگ برای
این پارامتر ،بردارهای پشتیبان کاهش داده میشوند .مقادیر خیلی
کوچک از این پارامتر نیز موجب میشوند تا بردارهای پشتیبان
زیاد شده و احتمال خطای بیشتر ،افزایش یابد .روش ماشین بردار
پشتیبان را میتوان در تقریب توابع نیز به کار برد .در تقریب توابع،
روش ماشین بردار پشتیبان از رابطه زیر استفاده میکند:
n

y(x)   w i K(x, xi )  w 0
i 1

(رابطه )7
که در آن؛  nتعداد نقاط مشاهدهشده از تابع مورد تقریب،
) y(xتقریب تابع به ازای بردار ورودی  w = (w0, …, wn) ،xبردار
وزنها و  Kتابعی تحت عنوان تابع هستهای ) (kernelاست .تابع
هستهای بهمنظور نگاشت فضای ورودی به یک فضای ورودی با

ابعاد کوچکتر مورد استفاده قرار میگیرد .چند نمونه از توابع
هستهای مهم عبارتاند از چند جملهای ،پایه شعاعی ،گوسی پایه
شعاعی و تانژانت هیپربولیک که به ترتیب به صورت زیر نوشته
میشوند:
d

(رابطه )8

K  x, x i     x.x i   I 

) K  x, x i   exp(  γ x  x i
2

(رابطه )9

) K  x, x i   exp( x  x i / 2σ 2
2

(رابطه )10

)K  x, x i   tanh(b  x.x i   c

(رابطه )11
که در آن؛  Kتابع هستهای و  dدرجه چندجملهای است و
پارامترهای  b ، ،و  cنیز توسط کاربر تعریف میشوند .انتخاب
تابع هستهای برای  SVMبـه حجـم دادههـای آموزشی و ابعاد
بردار ورودی بستگی دارد .در این مطالعه از توابع هستهای یادشده
به منظور ساخت مدل ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است.
ايجاد مدلهايی با ساختار متفاوت

برای ایجاد هر کدام از مدلهای مورد استفاده در این تحقیق،
انتخابهای م تعددی در اختیار کاربر قرار دارد که در این مقاله
اثر نوع مدل و ساختار انتخابشده برای آن ،بر عدمقطعیت
خروجیها بررسی شده است .این انتخابها شامل وزنهای
تصادفی اولیه ،تعداد الیههای میانی (یک یا دو) ،تعداد عناصر
پردازشگر در الیه یا الیههای میانی ،نوع تابع تبدیل و الگوریتم
مورد استفاده در آموزش هستند .تعداد مؤلفههای اصلی در شبکه
ی  PCAو ابعاد و نوع ساختار حافظه در شبکه
عصبی مصنوع ِ
عصبی مصنوعیِ  TLRNنیز بخشی از انتخابها برای این دو مدل
است .در مورد  ،ANFISنوع سیستم فازی مورد استفاده (سوگنوی
درجه صفر یا درجه یک) ،روش مورد استفاده در افرازبندی
ورودیها (روش شبکهبندی و روش خوشهبندی فازی تفریقی) و
نوع تابع عضویت (مثلثی ،ذوزنقهای ،گاوسی و یا زنگولهای) نیز
بخشی از انتخابها برای این مدل را تشکیل میدهند .در مورد
 SVMنیز نوع تابع هستهای مورد استفاده و پارامترهای آن ،از
انتخابهای کاربر به شمار میروند .بر اساس انتخابهای ممکن،
بیش از  50ساختار برای هر کدام از پنج نوع مدل در نظر گرفته
شد و هر کدام از این ساختارها مورد آموزش و آزمون قرار گرفتند.
آموزش با  80درصد از دادهها و آزمون با  20درصد از دادهها که
به صورت تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد .عملکرد هر مدل
در هر ساختار ،در مراحل واسنجی (آموزش) و اعتبارسنجی
(آزمون) با استفاده از ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE-Root
) Mean Square Errorو ضریب نش-ساتکلیف (Nash-Sutcliffe
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) coefficientارزیابی شد .این دو معیار به ترتیب به صورت زیر
محاسبه میشوند:
(رابطه )12
(رابطه )13

2
∑n
) i=1(Qm,i −Qs,i

n

NS = 1 -

√ =RMSE

2
∑n
) i=1(Qm − Qs
2
̅̅̅̅̅
∑n
(Q
−
Q
)m
i=1 m,i

در این روابط Q ،نشاندهنده دبی ماهانه حوضه ،زیرنویس
 mنشاندهنده مقدار اندازهگیریشده ،زیرنویس  sنشاندهنده
خروجی مدل و  nتعداد دادههای مشاهدهشده استMoriasi et .
) al., (2007مقادیر  NSکمتر از  ،0/5بین  0/5تا  ،0/65بین 0/65
تا  0/75و بیشتر از  0/75را به ترتیب به عنوان شبیهسازی
نامناسب ،رضایتبخش ،خوب و بسیار خوب طبقهبندی میکنند.
برای ارائه نتایج مربوط به آموزش و آزمون مدلها از نمودار جعبه
و خط ) (box and whisker plotاستفاده شده است .برای ترسیم
این نمودار ،ابتدا برای هر مدل و هر ساختار ،مقادیر  RMSEو NS
در مراحل آموزش و آزمون محاسبه شدند .بدین ترتیب برای هر
مدل ،به تعداد ساختارهای در نظر گرفتهشده RMSE ،و  NSدر
اختیار بوده است که کمینه ،چارك اول ) ،(Q1میانه یا چارك دوم
) ،(Q2چارك سوم ) (Q3و بیشینه این مقادیر محاسبه شد .سپس
میانچارکی
دامنه
) ،(IQR-Inter Quartile Rangeخط باال ) (upper whiskerو خط
پایین ) (lower whiskerبهصورت زیر محاسبه شدند:
(رابطه )14
(رابطه )15

IQR  Q3  Q1

]upper whis ker  min[max  Q3 ,1.5  IQR
(رابطه )16

])lower whis ker  min[Q1  min,1.5  IQR
مقادیری از  RMSEو  NSکه بیشتر از  Q3+1.5×IQRو یا
کمتر از  Q1-1.5×IQRبودند نیز به عنوان داده پرت در نظر گرفته
شدند.
با توجه به آنچه گفته شد ،در هر مدل و به ازای هر دبی
ماهانه مشاهدهشده ،به تعداد ساختارهای در نظر گرفتهشده برای
مدل ،دبی پیشبینیشده در اختیار بوده است .همانگونه که در
بخش مقدمه ذکر شد ،تفاوت موجود میان نتایج حاصل از یک
مدل را میتوان بهعنوان عدمقطعیت مدل در پیشبینی یک مقدار
مشاهدهشده از دبی تعریف کرد ( ;Butts et al., 2004
 .)Kasiviswanathan et al, 2013در این مطالعه ،کمیسازی این
عدمقطعیت با استفاده از مفهوم باند عدمقطعیت ) (95PPUو
معیارهای  p-factorو  d-factorانجام شده است .باند عدمقطعیت
خروجی مدل ) (95PPUبهصورت فاصله میان صدك  2/5تا صدك
 97/5خروجی مدل (خروجیهای گرفتهشده از ساختارهای

متفاوت برای هر مقدار مشاهدهشده) تعریف میشود .بدیهی است
هر مقدار مشاهدهشده ،یا در این محدوده واقع میشود و یا خارج
از این محدوده قرار خواهد گرفت .معیار  p-factorنشان میدهد
چند درصد از دادههایی که برای آموزش یا آزمون در نظر
گرفتهشدهاند در باند  95PPUقرار میگیرند .این معیار با شمارش
تعداد دادههای مشاهدهشدهای که در باند  95PPUهستند
محاسبه میشود و بدیهی است مقدار مطلوب آن  100درصد
است .الزم به ذکر است هر مقدار مشاهدهشده 95PPU ،مربوط به
خود را داراست و به عبارت دیگر عرض این باند در مقادیر
مشاهدهشده متفاوت ،تغییر میکند .بر این اساس ،معیار دوم یا
 d-factorبهصورت نسبت میانگین عرض باند عدمقطعیت به
انحراف معیار مقادیر مشاهدهشده تعریف میشود و مقدار ایدهآل
آن برابر با صفر است:
1 n
) (QU,i  QL,i
n i 1
d-factor 
Sm

(رابطه )17
در این معادله QU,i ،و  QL,iبه ترتیب صدك  2/5و صدك
 97/5خروجیهای حاصل از ساختارهای متفاوت به ازای مقدار
مشاهدهشده iام و  Smانحراف معیار مقادیر مشاهدهشده است .در
عمل ،نزدیک بودن  d-factorبه صفر به معنای کمبودن
عدمقطعیت خروجی مدل است .البته با کوچک شدن ،d-factor
 p-factorنیز کاهش مییابد و از مقدار مطلوب خود ( 100درصد)
فاصله میگیرد .بنابراین بایستی بین این دو فاکتور ،تعادلی
مناسب برقرار کرد و به مقادیری بهینه دست یافت .در عمل برای
دستیابی به مقادیر بهینه این دو فاکتور از روش سعی و خطا
استفاده میشود .در پیشبینی دبی ، p-factor ،بیشتر از  70درصد
و  d-factorکمتر از  1/5مقادیری قابل قبول هستند و سعی
میشود در مدل نهایی ،مقادیری از این دو فاکتور که همزمان در
محدوده قابل قبول باشند به دست آید (Abbaspour et al.,
).2015
الزم به ذکر است در مدلهای بارش-رواناب مفهومی و
فیزیکی (مانند مدل  ،)SWATپارامترهای مورد استفاده در مدل
مبنایی فیزیکی دارند و بنابراین میتوان برای آنها پیش از شروع
واسنجی ،دامنهای از مقادیر ممکن در نظر گرفت .اما در مدلهای
مبتنی بر هوش مصنوعی ،پارامترهای مدل (به عنوان مثال وزن
اتصاالتی که در یک شبکه عصبی مصنوعی وجود دارند) فاقد
مبنای فیزیکی هستند و بنابراین از ابتدا نمیتوان برای آنها
همانند پارامترهای فیزیکی ،دامنهای از مقادیر فرض کرد بلکه
مقادیر اولیه این پارامترها به صورت تصادفی انتخاب شده و سپس
با استفاده از یک الگوریتم ریاضی ،مقدار بهینه پارامترها محاسبه
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میشود .بنابراین در این مطالعه ،عدمقطعیتی که در نتایج خروجی
مدلها مشاهده میشود به سایر عوامل نسبت داده شده است چرا
که در دو مدل که به عنوان مثال دارای الیههای میانی متفاوت
هستند ،مقدار بهینه و قطعی پارامترهای مدل با استفاده از
الگوریتم مورد استفاده در آموزش محاسبه میشود و با فرض قرار
نگرفتن در بهینه محلی ،آموزشِ مجدد مدل تغییری عمده در
نتایج ایجاد نخواهد کرد.

نتايج و بحث
تعيين مؤثرترين متغيرهای ورودی

نتایج حاصل از اجرای آزمون گاما در جدول ( )2ارائه شده است.
در این جدول ،مقدار  allکه با در نظر گرفتن تمامی متغیرها
محاسبه شده در اولین سطر نوشته شده است .با حذف هر کدام
از متغیرهای ورودی ،آماره آزمون محاسبه و در سطرهای بعد ارائه
شده است .در این جدول  V-ratioشاخصی است که امکان
مدلسازی متغیر وابسته را نمایش میدهد .درصورتیکه مقدار این
شاخص برابر با یک باشد ،متغیر وابسته رفتاری کامالً تصادفی
داشته و امکان مدلسازی آن با متغیرهای ورودی در نظر گرفته
شده نیست .هر چه این شاخص به صفر نزدیکتر باشد امکان
مدل سازی متغیر وابسته با استفاده از متغیرهای ورودی بیشتر
است .بر مبنای مقادیر ارائهشده در جدول ( ،)1مؤثرترین
متغیرهای ورودی به مدلها انتخاب شدند .به عنوان مثال،
همانگونه که در این جدول مشاهده میشود حذف متغیر رطوبت
نسبی در دو ماه قبل ) ،(RHt-2باعث کاهش در مقدار  allاز 0/048
به  0/045میشود و بنابراین میتوان این متغیر را از مجموعه
متغیرهای ورودی حذف کرد .عالوه بر این ،مقدار  V-ratioنیز با
حذف  RHt-2همچنان به صفر نزدیک است و امکان مدلسازی
متغیر وابسته بدون این متغیر وجود دارد .مؤثرترین متغیرهای
ورودی که برای مرحله بعد انتخاب شدهاند در جدول ( )2با حروف
ضخیم مشخص شدهاند.
جدول  -2نتايج حاصل از آزمون گاما برای انتخاب مؤثرترين متغيرهای ورودی

ورودی حذفشده



V-ratio

--Pt - 1
Pt - 2
Pt - 3
Tt-1
Tt-2
Tt-3
Et-1
E t- 2
E t- 3
RHt-1
RHt-2

0.048
0.051
0.049
0.048
0.049
0.048
0.047
0.049
0.047
0.046
0.048
0.045

0.165
0.168
0.166
0.165
0.169
0.167
0.154
0.167
0.161
0.157
0.166
0.157

0.155
0.044
RHt-3
0.171
0.051
Q t-1
0.169
0.049
Q t-2
0.161
0.048
Qt-3
 :Pبارش ماهانه :T ،میانگین ماهانه دما :E ،تبخیر ماهانه از تشت :RH ،میانگین
ماهانه رطوبت نسبی :Q ،دبی

اعتبارسنجی مدلها و بررسی عدمقطعيت خروجی

شکل ( )4ریشه میانگین مربعات خطا ) (RMSEو ضریب نش-
ساتکلیف ) (NSرا برای هر مدل در مراحل آموزش و آزمون نمایش
میدهد .به تعداد ساختارهای در نظر گرفتهشده برای هر مدل،
مقادیر محاسبهشده از  RMSEو  NSدر اختیار بوده است .شکل
( )4دامنه نتایجی که با ایجاد تغییر در ساختار هر مدل حاصل
میشود را نمایش میدهد .در این شکل دایره قرمزرنگ
نشاندهنده مقدار کمینه از  RMSEیا  ،NSدایره مشکی
نشاندهنده مقدار بیشینه از  RMSEیا  ،NSضلع پایین مستطیل
نشاندهنده چارك اول ،خط وسط در مستطیل نشاندهنده میانه،
ضلع باالی مستطیل نشاندهنده چارك سوم ،خط عمودی باالی
مستطیل نشاندهنده  upper whiskerو خط عمودی پایین
مستطیل نشاندهنده  lower whiskerاست و دادههای پرت نیز
با عالمت × مشخص شدهاند .طول مستطیل نیز نشاندهنده دامنه
میانچارکی ) (IQRاست.
همانگونه که در شکل ( )4مشاهده میشود ،بیشینه مقدار
بهدستآمده برای ضریب نش-ساتکیلف ) (NSدر مرحله آموزش،
برابر با  0/87و مربوط به مدلهای  ANFISو  SVMاست .کمینه
مقدار بهدستآمده برای  RMSEدر مرحله آموزش نیز مربوط به
مدلهای  SVMو  Modularاست (به ترتیب  1/40و  .)1/41میانه
 RMSEدر مرحله آموزش برای سه مدل  ANFIS ،Modularو
 SVMتقریب ًا با یکدیگر برابر (به ترتیب  1/86 ،1/85و  )1/86و کمتر
از دو مدل دیگر ( 1/96برای  PCAو  1/94برای  )TLRNاست .میانه
 NSدر مرحله آموزش برای این سه مدل نیز تقریباً برابر با یکدیگر
(به ترتیب  0/52 ،0/52و  )0/51و بیشتر از دو مدل دیگر (0/47
برای  PCAو  0/49برای  )TLRNاست .با توجه به تقسیمبندی
انجامشده برای  NSکه مقادیر بیشتر از  0/5را شبیهسازی
رضایتبخش توصیف میکند ) (Moriasi et al., 2007میتوان گفت
عملکرد  50درصد از ساختارهای در نظر گرفتهشده برای سه مدل
 ANFIS ،Modularو  SVMدر مرحله آموزش رضایتبخش بوده
است (با توجه به نمودار 50 ،درصد از مقادیر  NSدر این سه مدل،
مقداری بیشتر از  0/5یا میانه  NSداشتهاند) .به عبارت دیگر احتمال
اینکه با انتخاب یکی از این سه مدل ،به ساختاری با عملکرد
رضایتبخش دست یابیم بیشتر از زمانی است که یکی از دو مدل
 PCAو  TLRNانتخاب شوند .عالوه بر این ،دامنه میانچارکی )(IQR
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در مدل  PCAدر مرحله آموزش برای هر دو معیار  NSو
بیشتر از چهار مدل دیگر است .این بدان معنی است که تفاوت یا
نوسان عملکرد در ساختارهای انتخابشده برای این مدل ،از مدلهای
RMSE

دیگر بیشتر است .از این نظر ،مدل  Modularبهترین وضعیت را
نسبت به چهار مدل دیگر در مرحله آموزش دارد.
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شکل  -4معيارهای ارزيابی مدلها در پيشبينی دبی ماهانه (سمت چپ مرحله آموزش و سمت راست مرحله آزمون)

با توجه به شکل ( )4و نمودارهای مربوط به مرحله آزمون
میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که عملکرد ساختارهای در نظر
گرفتهشده برای مدلهای  SVMو  ANFISنسبت به سه مدل
دیگر در مرحله آزمون بهتر بوده است .کمینه مقدار  RMSEدر
مرحله آزمون برابر با  1/47و مربوط به این دو مدل بوده است.
همچنین بیشینه مقادیر  NSدر مرحله آزمون برابر با  0/69و 0/68
و به ترتیب مربوط به  SVMو  ANFISبوده است .چارك سوم در
مرحله آزمون برای  NSدر این دو مدل به ترتیب برابر با  0/50و
 0/51به دست آمده است .به عبارت دیگر 25 ،درصد از
ساختارهای در نظر گرفتهشده برای این دو مدل ،در مرحله آزمون
دارای عملکرد رضایتبخش بودهاند .مقایسه نتایج حاصل در دو
مرحله آموزش و آزمون نیز مشخص میکند که دو مدل ANFIS
و  SVMبهتر توانستهاند دبی خروجی از حوضه را شبیهسازی
کنند به این معنی که عملکرد آنها در دو مرحله آموزش و آزمون
مشابه است اما به عنوان مثال ،مدل  Modularکه در مرحله
آموزش عملکردی مشابه با  ANFISو  SVMدارد ،در مرحله
آزمون عملکردی به مراتب ضعیفتر نسبت به این دو مدل از خود

نشان میدهد Behzad et al. (2009) .بهمنظور پیشبینی دبی
روزان رودخانه بختیاری در استان چهارمحال و بختیاری ،از
مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ،تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و
الگوریتم ژنتیک ) (ANN-GAو  SVMاستفاده کردند .نتایج این
تحقیق نشان داد استفاده از مدل  SVMباعث کاهش  RMSEو
همچنین افزایش ضریب همبستگی ،نسبت به دو مدل شبکه
عصبی مصنوعی و  ANN-GAمیشود (در مورد 20/7 ،RMSE
نسبت به  28/3و  26/1مترمکعب در ثانیه و در مورد ضریب
همبستگی 0/97 ،نسبت به  0/95و  Tan et al. (2018) .)0/96در
مطالعهای بر روی حوضه رودخانه یانگتسه در چین بهمنظور
پیشبینی دبی ماهانه در سه ایستگاه هیدرومتری ،از مدلهای
شبکه عصبی مصنوعی SVM ،ANFIS ،و )( SAR(1مدل سری
زمانی فصلی خودهمبسته با تأخیر یک ماه) استفاده کرده و
عملکرد مدلها را بر مبنای  RMSE ،NSو قدر مطلق خطا مقایسه
کردند.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که به طور کلی در
ماههای خشک سال ،مدل ) SAR(1و در ماههای تر سال ،مدل
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شبکه عصبی مصنوعی دارای بهترین عملکرد است .همچنین در
ماههای خشک سال و در یک ایستگاه هیدرومتری ،بهترین
عملکرد پس از مدل ) SAR(1مربوط به مدل  SVMو در دو
ایستگاه هیدرومتری دیگر ،بهترین عملکرد مربوط به مدل
 ANFISبوده است Feng et al. (2020) .در تحقیقی بهمنظور
پیشبینی دبی ماهانه ورودی به دو مخزن بر روی رودخانه
یانگتسه در چین ،عملکرد مدلهای  SVMو شبکه عصبی
مصنوعی را مقایسه کردند .در این تحقیق ،ابتدا سری زمانی
مشاهدهشده از دبی با استفاده از روش variational mode
 decompositionکه الگوریتمی برای تبدیل یک سیگنال به اجزای
تشکیلدهنده آن است به چند بخش تفکیک شده و سپس هر
بخش با مدلهای یادشده مورد مدلسازی قرار گرفته است .نتایج
این تحقیق حاکی از برتری مدل  SVMنسبت به مدل سری زمانی
در هر دو ایستگاه مورد مطالعه بود.
همانگونه که ذکر شد ،به منظور کمیسازی عدمقطعیت
خروجی مدلها از باند عدمقطعیت ) (95PPUو معیارهای p-
 factorو  d-factorاستفاده شده است .برای خروجیهای به دست
آمده از تمامی ساختارهای یک مدل برای هر مقدار مشاهدهشده،
صدك  2/5و صدك  97/5محاسبه شد .فاصله میان این دو صدك
در هر مقدار مشاهدهشده ،باند عدمقطعیت مدل در پیشبینی این
مقدار مشاهدهشده را نشان میدهد .با محاسبه درصدی از مقادیر
مشاهدهشده که در محدوده باند مربوط به خود قرار میگیرند و
همچنین میانگین عرض باندهای عدمقطعیت p-factor ،و d-
 factorبرای هر مدل محاسبه شد .مقادیر اولیه برای این دو فاکتور
که با در نظر گرفتن خروجی تمامی ساختارها محاسبه شدهاند در
سطرهای اول و دوم جدول ( )3ارائه شده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،محاسبه این دو فاکتور با در نظر گرفتن تمامی

ساختارها برای هر مدل ،منجر به مقادیری بزرگ برای هر دو
فاکتور میشود (بیشتر از  92درصد برای  p-factorو بیشتر از
 2/34برای  .)d-factorهرچند مقادیر بهدستآمده برای p-factor
در تمامی مدلها به مقدار ایدهآل آن ( 100درصد) نزدیک است
اما باید توجه داشت که همزمان d-factor ،نیز باید مقداری کمتر
از  1/5داشته باشد که این شرط در مورد هیچکدام از مدلها صدق
نمیکند .کمینه مقدار  d-factorاولیه برابر با  2/34و مربوط به
مدل  SVMاست که بیشتر از  56درصد با حد مطلوب (کمتر از
 )1/5فاصله دارد .بهمنظور دستیابی به مقادیر بهینه برای p-
 factorو  ،d-factorبر اساس دو آمار  NSو  ،RMSEده درصد از
بدترین ساختارهای هر مدل انتخاب شده و حذف شدند و این
رویه تا رسیدن به مقدار مطلوب برای ( d-factorکمتر از )1/5
ادامه پیدا کرد .مقادیر نهایی برای این دو معیار در سطرهای سوم
و چهارم جدول ( )3ارائه شده است .همانگونه که مشاهده
میشود ،برای مدلهای  PCA ،Modularو  TLRNامکان برقراری
هر دو شرط ( p-factorبیشتر از  70درصد و  d-factorکمتر از
 (1/5محقق نشده و مقادیر ارائهشده در جدول ،بهترین مقادیری
است که امکان رسیدن به آنها وجود داشته است .اما در دو مدل
 ANFISو  ،SVMهر دو فاکتور در محدوده مناسب قرار دارند .با
توجه به مقادیر نهایی دو فاکتور میتوان گفت که مدل SVM
نسبت به سایر مدلها از عدمقطعیت کمتری برخوردار است؛ به
این معنی که انتخاب ساختارهای متفاوت برای این مدل ،منجر
به مجموعه جوابهایی با باند عدمقطعیت کمتر نسبت به سایر
مدلها میشود اما همچنان درصدی از مقادیر مشاهدهشده که در
این باند قرار میگیرند در محدوده رضایتبخش (بیشتر از 70
درصد) است.

جدول  -3عدمقطعيت خروجی مدلها

پارامتر

Modular

PCA

TLRN

ANFIS

SVM

) p-factor (%اولیه
 d-factorاولیه
) p-factor (%نهایی
 d-factorنهایی

92
2/85
70
1/52

95

93
2/91
71
1/53

96
2/36
78
1/48

94
2/34
82
1/43

در شکل ( )5مقادیر مشاهدهشده به همراه باند
آنها در مرحله آزمون نمایش داده شده است95PPU .
نشاندهنده خروجی نهایی هر کدام از مدلهاست و همانگونه که
مشاهده میشود هر مدل ،مجموعهای از مقادیر پیشبینیشده را
به ازای یک مقدار مشاهدهشده ارائه میکند .مقدار )1-(p-factor
95PPU

3/01
70
1/56

نشاندهنده خطای هر کدام از مدلهاست که بر این اساس،
ساختارهای منتخب برای مدل  SVMرا میتوان به عنوان بهترین
ساختارها انتخاب کرد P-factor .نهایی برای مدل  SVMبرابر با
 82درصد به دست آمده است .این بدان معنی است که با وجود
انتخاب ساختارهای مختلف برای این مدل که منجر به دامنهای
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از مقادیر پیشبینیشده برای هر مقدار مشاهده شده میشود،
همچنان  18درصد از دادههای مشاهدهشده در محدوده  95درصد
میانی دامنه عدمقطعیت خود قرار نمیگیرند .با این وجود ،این
درصد برای مدلهای  TLRN ،PCA ،Modularو  ANFISبه
ترتیب برابر با  29 ،30 ،30و  22است و مشاهده میشود که
نسبت به  SVMعملکرد ضعیفتری داشتهاند .نمودارهای
ارائهشده همچنین نشان میدهند عرض باند عدمقطعیت در

دبی های بیشینه ،بیشتر از عرض این باند در کمینه دبیهای
مشاهده شده است و بنابراین میتوان گفت عدمقطعیت در
پیشبینی مقادیر کم ،کمتر از عدمقطعیت در پیشبینی بیشینه
دبیهای مشاهدهشده است .در صورتی که هدف از مدلسازی،
پیشبینی دبیهای بیشینه باشد میتوان با تعریف یک حد آستانه،
تحلیل عدمقطعیت و محاسبه  p-factorو  d-factorرا به دبیهای
بیشتر از حد آستانه محدود کرد.

شکل  -5مقايسه خروجی توليدشده توسط مدلهای مختلف و مقادير مشاهدهشده در مرحله آزمون

نتيجهگيری
در نگرش تصادفی به موضوع پیشبینی جریان خروجی از
حوضههای آبریز ،دامنهای از پیشبینیها برای متغیر دبی خروجی
ارائه میشود و به پیشبینی تنها یک مقدار قطعی با احتمال 100
درصد اکتفا نمیشود .در این نگرش ،دامنه پیشبینیشده را

میتوان معادل با توزیع احتماالتی متغیر تصادفی دبی در نظر
گرفت که مشخص میکند این متغیر تصادفی ،با چه احتمالی
مقادیر متفاوت را اختیار خواهد کرد .در صورت انتخاب صدكهای
 2/5و  97/5برای تعیین عرض این دامنه ،محدودهای که به
احتمال  95درصد مقدار واقعی در آن قرار خواهد گرفت ،مشخص
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 با توجه به محدودههای قابلقبول،نهایی تولیدشده توسط آنها
 (بیشترd-factor  درصد) و70  (بیشتر ازp-factor برای معیارهای
 بهترین نتیجه برای، در حوضه مورد بررسی.) تعیین شدند1/5 از
 حاصل شد که در عین حال که مقادیرANFIS  وSVM مدلهای
 آنها نیز درd-factor ، درصد بود70  آنها بیشتر ازp-factor
 هرچند اجرای این. به دست آمد1/5 محدوده قابلقبول کمتر از
روش نسبت به یافتن مدلی با بهترین ساختار زمان بیشتری
میگیرد اما این روش میتواند تحلیل بهتری از رفتار تصادفی
.متغیر مورد شبیهسازی ارائه کند

میشود و به همین ترتیب میتوان عرض دامنه مربوط به
 مدلی که قادر به تولید.احتمالهای دیگر را نیز تعیین کرد
دامنهای مناسب از پیشبینیها باشد را میتوان به عنوان بهترین
 در این مقاله روشی برای انتخاب مدلی که.مدل در نظر گرفت
 بر مبنای مفهوم،بهترین دامنه از پیشبینیها را مشخص میکند
 با در نظر. ارائه شدd-factor  وp-factor  و معیارهای95PPU
،گرفتن پنج مدل متفاوت و ساختارهای متفاوت برای هر مدل
مجموعهای از مدلهای واسنجیشده و دامنهای از مقادیر خروجی
 مدلهای نهایی و دامنه.برای هر مقدار مشاهدهشده حاصل شد
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