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ABSTRACT
Accurate prediction of streamflow is crucial for water resources management, especially for
the prediction of floods and soil erosion. In the current study, the capability of three machine
learning (ML) methods, including Support Vector Regression (SVR), Artificial Neural
Network with Backpropagation (ANN-BP), and Gradient Boosting Regression (GBR) was
investigated using meteorological observations and MODIS snow cover data to forecast daily
streamflow in two different basins, namely Latian and Navroud. For model development, four
major predictors, including daily rainfall (P), maximum temperature (T max), minimum
temperature (Tmin), and the Normalized Difference Snow Index (NDSI) from the MODIS
satellite were used from 2000 to 2018. The performance of these models was evaluated using
statistical indices. Simulation results revealed that all models presented satisfactory results in
simulating daily streamflow using meteorological predictors, and the efficiency of all applied
models was improved when the NDSI index was applied as an additional predictor. The best
performance was observed in GBR among all studied models in both basins, whereas SVR
revealed the lowest performance in forecasting streamflow for both validation and calibration
steps in most cases. In general, the simulation results demonstrated higher accuracy in Latian
basin than Navroud basin in both calibration and validation steps. The best performance among
all models was observed using GBR with R = 0.85, NS=0.72, and RMSE = 3.43 m3/s using
the NDSI index in Latian basin indicating the significant effect of snowmelt on streamflow
generation in snowmelt-dominated regions.
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پیشبینی دقیق جریان سطحی برای مدیریت منابع آب به ویژه پیشبینی سیل و فرسایش خاک بسیار مهم است .در
مطالعه حاضر ،قابلیت سه روش یادگیری ماشین ) (MLشامل رگرسیون بردار پشتیبان ) ،(SVRشبکه عصبی مصنوعی
با پس انتشار خطا ) (ANN-BPو رگرسیون تقویت گرادیان ) (GBRبا استفاده از دادههای هواشناسی و پوشش برف
سنجنده  MODISبرای پیشبینی جریان سطحی روزانه در دو حوضه مختلف لتیان و ناورود بررسی شد .برای توسعه
مدل ،چهار متغیر اصلی شامل باران روزانه ) ،(Pدمای حداکثر ) ،(Tmaxدمای حداقل ) (Tminو شاخص تفاضلی نرمال
شده برف ) (NDSIاز سنجنده  MODISدر طول سالهای  1397-1379استفاده شد .کارایی این مدلها با استفاده
از شاخصهای آماری مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج شبیهسازی نشان داد که همه مدلها نتایج رضایتبخشی را در
شبیهسازی جریان سطحی روزانه با استفاده از متغیرهای هواشناسی به عنوان پارامترهای ورودی مدلها ارائه کردند.
همچنین ،کارایی همه مدلهای  MLمورد مطالعه ،زمانی که شاخص  NDSIبه عنوان متغیر تخمینگر در شبیهسازی
اعمال شد ،بهبود یافت .بهترین کارایی را در بین تمام مدلهای مورد مطالعه در هر دو حوضه ،مدل  GBRنشان داد.
مدل  SVRپایینترین کارایی را در پیشبینی جریان سطحی روزانه برای هر دو مرحله آموزش و اعتبارسنجی در
اکثر موارد نشان داد .بهطور کلی ،نتایج شبیهسازی در حوضه لتیان نسبت به حوضه ناورود در هر دو مرحله آموزش و
اعتبارسنجی بهتر بود و نسبت به دو مدل دیگر ،بهترین کارایی در مدل  GBRبا ضریب همبستگی (،)R=0/85
ضریب کارایی نش-ساتکلیف ) (NS= 0/72و جذر میانگین مربعات خطا ( (RMSE=3/43 m3/sبا استفاده از شاخص
NDSIدر حوضه لتیان مشاهده شده است که نشاندهنده تاثیر زیاد ذوب برف در ایجاد جریان سطحی در مناطق
برفخیز است.
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مقدمه
پیشبینی دقیق بلندمدت جریان سطحی و رواناب در تحقیقات هیدرولوژی به عنوان یک چالش مهم برای دانشمندان و مهندسان در دهه
اخیر مورد توجه قرار گرفته است که برای مدیریت منابع آب به ویژه برای پیشبینی سیل و فرسایش خاک بسیار مهم است .شبیهسازی
دقیق دبی جریان به دلیل کمبود داده ،پیچیدگی ،غیرخطی بودن و ویژگیهای تصادفی فرآیندهای هیدرولوژیکی ،یک کار دشوار و چالش
برانگیز است )  .(Adnan et al., 2019; Meng et al., 2019; Niu et al., 2019به دلیل اهمیت حیاتی پیشبینی رواناب و جریان سطحی
خروجی از حوضه برای مدیریت منابع آب و کاهش حوادث شدید ،روشهای مختلفی برای شبیهسازی به صورت ماهانه و روزانه به طور
گسترده پیشنهاد شده است ( .)Wang et al., 2019; Adnan et al., 2019این روشها را میتوان به روشهای پیشبینی کوتاه مدت که با
زمانهای پیشبینی ساعتی ) (Xiang and Demir, 2020; Xiang et al., 2020تا روزانه ) (Cheng et al., 2020و روشهای پیشبینی
بلندمدت که با مقیاس هفتگی ) ،(Kashid et al., 2020ماهانه ) (Keteklahijani et al., 2020; Cheng et al., 2020و حتی ساالنه (Ni
) et al., 2010سروکار دارند ،تقسیم کرد .با این حال ،کمبود دادههای اقلیمی و مسائلی همچون غیرقابل دسترس بودن داده در برخی
مناطق ،به عنوان مانعی برای تحقیقات ارزیابی یکپارچه مؤثر ،توسعه مدلسازی و شبیهسازی مناسب و همچنین توصیه سیاست و روشهای
انعطافپذیر ،به ویژه برای کشورهای در حال توسعه عمل میکند ).(He et al., 2021
در دهههای اخیر ،تصاویر و دادههای ماهوارهای به همراه سایر فناوریها به طور گستردهای برای جبران کمبودهای ایستگاههای
هواشناسی مورد استفاده قرار گرفتهاند .به عنوان مثال ،دادههای کمی بارش تولید شده توسط سنجش از دور طیف وسیعی از مشاهدات را
با وضوح مکانی و زمانی باال پوشش میدهد که میتواند به عنوان منبع خوبی از دادهها برای اهداف شبیهسازی و مدلسازی استفاده شود.
برف به عنوان یکی از شکلهای بارش ،نقش مهمی در چرخه هیدرولوژی و متعاقباً پیشبینی و شبیهسازی دبی جریان خروجی حوضه به
ویژه در مناطق کوهستانی ایفا میکند .از آنجایی که تعیین و تقسیم انواع بارش مانند باران و برف تأثیر قابل توجهی بر مدلسازی و
شبیهسازی هیدرولوژی دارد ،بسیاری از محققین با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  (GIS)1و تصاویر ماهوارهای مانند طیفسنج
تصویربرداری با وضوح متوسط  )MODIS)2بر اساس شاخصهایی مانند شاخص تفاضلی نرمال شده برف  (NDSI)3به عنوان یک شاخص
عددی که پوشش برف را بر روی اراضی نشان میدهد ،برای مدلسازی جریان سطحی حاصل از ذوب برف استفاده کردند (Steele et al.,
).2017; Shahabi et al., 2014; Bennett et al., 2019
روشهای شبیهسازی جریان سطحی را نیز میتوان با توجه به نوع مدل مورد استفاده به دو گروه دستهبندی کرد :مدلهای
هیدرولوژیکی پایه فیزیکی و مدلهای داده محور که بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای مشاهداتی هستند).(Ha et al., 2021
مدلهای هیدرولوژیکی پایه فیزیکی قادر به شبیهسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی حوضه با جزییات زیاد میباشند .با این حال برای
استفاده از اینگونه مدلها ،حجم بسیاری از دادههای مشاهداتی مورد نیاز است .به همین دلیل ،با وجود دقت خوب این مدلها در شبیهسازی
جریان خروجی از حوضهها ،کاربرد آنها در بسیاری از مناطق به دلیل فقدان دادههای هیدرولوژیکی دقیق محدود شده است (Cheng et
) .al., 2006در عوض ،مدلهای داده محور میتواند جایگزینی برای مدلهای ذکر شده باشد ،زیرا به دادههای کمتری برای دستیابی به
کارایی بهتر در مقایسه با روشهای پایه فیزیکی نیاز دارند ).(Liu et al., 2017
مدلهای یادگیری ماشین  (ML)4که به عنوان مدلهای داده محور شناخته میشوند ،میتوانند با حداقل داده به نتایج قابل قبولی،
دست یابند ) .(Xiang et al., 2020چندین کاربرد موفقیتآمیز از مدلهای  MLبرای شبیهسازی و پیشبینی جریان سطحی ،سیل و رواناب
خروجی از حوضه در دهه گذشته گزارش شده است ) .(Konapala et al., 2020; Malik et al., 2020a; Tongal and Booij, 2018این
مدلها از نظر محاسباتی سریع ،دقیق و قابل اعتماد بوده و برای شبیهسازی هیدرولوژیکی بسیار مناسب هستند .در سالهای اخیر از
روشهای دادهکاوی مانند مدلهای  MLنه تنها برای پیشبینی دبی جریان خروجی حوضه ،بلکه در چندین کاربرد غیرخطی و پیچیده
مانند پیشبینی تابش خورشیدی ) ،(Prasad et al., 2020خشکسالی (Ali et al., 2019; Dikshit et al., 2020; Khan et al., 2020; Malik
) ،et al., 2020bمدلسازی باران-رواناب) ، (Hosseini and Mahjouri, 2016پیشبینی سطح آب زیرزمینی (Ebrahimi and Rajaee,
) ،2017پیشبینی باران ) (Ali et al., 2020; Yu et al., 2017و تخمین تعرق-تبخیر ) (Mokari et al., 2021; Roy et al., 2020استفاده
1 Geographic

)Information System (GIS
)Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS
)3 Normalized Difference Snow Index (NDSI
)4 Machine Learning (ML
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شده است که کارایی و قابلیت مدلهای  MLرا در زمینههای مختلف نشان میدهد.

روابط پیچیدهای بین بارندگی-جریان سطحی در مناطق کوهستانی وجود دارد و همچنین ،دستیابی به دادههای دقیق و مورد نیاز در
این مناطق دشوار است .از این رو ،مدلهای  MLممکن است یک راه جایگزین برای پیشبینی و شبیهسازی جریان سطحی در این مناطق،
به دلیل حداقل دادههای مورد نیاز و زمان توسعه و پردازش نسبتاً سریع باشد .با توجه به اهمیت شبیهسازی دقیق جریان خروجی حوضه
آبخیز در مطالعات هیدرولوژی و با توجه به مطالعات بسیار اندک در کاربرد مدلهای  MLدر مطالعات هیدرولوژی در ایران ،به ویژه به
همراه دادههای تصاویر ماهوارهای و سنجش از دور ،این پژوهش به بررسی قابلیت شبیهسازی دبی جریان خروجی توسط سه مدل پرکاربرد
 MLدر دو حوضه آبخیز لتیان (البرز جنوبی در استان تهران) و ناورود (البرز شمالی در استان گیالن) پرداخته است .همچنین در این پژوهش
با استفاده از سنجنده  ،MODISسطوح پوشـیده شـده برف با استفاده از شاخص  NDSIدر طول دوره مطالعه مشخص گردید و به عنوان
متغیر پیشبینی کننده تکمیلی برای بهبود قابلیتهای پیشبینی این مدلها به کار برده شد .با توجه به کوهستانی بودن حوضههای مورد
مطالعه و اهمیت فراوان برف به عنوان عنصر مهم در شبیهسازی جریان سطحی خروجی حوضه ،بهخصوص در حوضههای کوهستانی،
پژوهش حاضر تالش نموده است تا عالوه بر نشاندادن تاثیر بارش برف در میزان دبی جریان خروجی حوضه به ویژه در حوضههای
کوهستانی مورد مطالعه ،مناسبترین مدل برای شبیهسازی جریان خروجی در این حوضهها را ارائه کند.
مواد و روشها
مناطق مورد مطالعه

این پژوهش در دو حوضه آبخیز لتیان و ناورود با ویژگیهای متفاوت از نظر مساحت ،توپوگرافی و رژیمهای هیدرولوژیکی-اقلیمی در ایران
انجام شد .موقعیت مناطق مورد مطالعه در شکل  1ارائه شده است.

شکل  .1موقعیت حوضهها و ایستگاههای مورد مطالعه

حوضه لتیان در قسمت جنوبی رشته کوه البرز مرکزی در شمال استان تهران قرار دارد و رودخانه جاجرود مهمترین رودخانه این حوضه است.
شکل  1موقعیت حوضههای آبخیز لتیان و ناورود در ایران را با شبکه آبراههها ،ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری مورد استفاده در این مطالعه را
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نشان میدهد .این حوضه بین طولهای جغرافیایی ' 51º 19تا ' 51º 34شرقی و عرضهای جغرافیایی ' 35º 42تا ' 35º 55شمالی قرار دارد که تا
ایستگاه هیدرومتری رودک در خروجی حوضه به مساحت حدود  440کیلومتر مربع میباشد .حوضههای لتیان  25درصد آب شرب پایتخت ایران را
تامین میکنند ( .)Mahjouri and Kerachian, 2011همچنین این حوضه آب مورد نیاز کشاورزی و انرژی برق تهران و حومه را تامین میکند.
نقشههای مدل رقومی ارتفاع (DEM) 1هر دو حوضه آبخیز با قدرت تفکیک  12/5متر با استفاده از تصویر سنجنده  ALOS PALSARتهیه شده
است .حداقل و حداکثر ارتفاع این حوضه به ترتیب  1697متر و  4297متر میباشد .میانگین ارتفاع حوضه لتیان  2995متر و میانگین شیب حوضه
حدود  47درصد است (شکل  .)2به طورکلی آب و هوای حوضه لتیان متأثر از آب و هوای البرز جنوبی میباشد .این حوضه کوهستانی است و بر اساس
اقلیم نمای دومارتن دارای اقلیم نیمه خشک سرد ،نیمه مرطوب سرد و اقلیم ارتفاعات کوهستانی است .نظام بارندگی در این حوضه ،مدیترانهای است.
متوسط دمای ساالنه حوضه لتیان  10درجه سلسیوس و میانگین بارش ساالنه این حوضه  340میلیمتر است .بیشترین میزان بارش از دی تا اسفند
رخ میدهد و نزدیک به  50درصد بارش ساالنه برف است که نشاندهنده برفخیز بودن این منطقه میباشد .در حوضه لتیان چهار نوع کاربری اصلی
وجود دارد که شامل کشاورزی دیم و آبی ،مرتع ،جنگل ،باغات میشود و مراتع در حدود  93درصد کاربریها را شامل میشود ( Ahmadi et al.,
 .)2012شکل  3نقشههای شاخص تفاضل نرمالشده پوشش گیاهی (NDVI) 2و پوشش گیاهی حوضههای لتیان و ناورود را نشان میدهد .بیشتر
بخشهای حوضه لتیان دارای پوشش گیاهی کم یا بدون پوشش گیاهی هستند (شکل .)3

شکل  .2نقشه  DEMحوضه لتیان (چپ) و حوضه ناورود (راست) برحسب متر

حوضه آبخیز معرف ناورود یکی از حوضههای مهم غرب استان گیالن در محدوده شهرستان تالش است که این حوضه بین طولهای
جغرافیایی ' 48º 35تا ' 48º 54شرقی و عرضهای جغرافیایی ' 37º 36تا ' 37º 45شمالی قرار دارد که تا ایستگاه هیدرومتری خرجگیل در
خروجی حوضه به مساحت حدود  290کیلومتر مربع میباشد .موقعیت حوضه مورد مطالعه در شکل  1ارائه شده است .حداقل و حداکثر
ارتفاع این حوضه به ترتیب  119متر و  3025متر میباشد .میانگین ارتفاع حوضه ناورود  1436متر است (شکل  .)2این حوضه از دو تیپ
اراضی کوهستانی و تیپ جلگههای فوقانی تشکیل شده است و به لحاظ پوشش گیاهی دارای پوشش گیاهی خوبی بوده و جزیی از
جنگلهای مرطوب ایران است و در ارتفاعات دارای پوشش مرتعی است که از  2000متری فاقـد جنگـل بـوده و بـرفگیـر است .بیش از
 80درصد حوضه ناورود دارای پوشش گیاهی متوسط تا متراکم است که به دلیل بارش زیاد و شرایط آب و هوایی در این منطقه است و بر
)Elevation Model (DEM
Difference Vegetation Index

1 Digital

2 Normalized
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اساس نقشه  ،NDVIاکثر نقاط این حوضه تراکم باال و فراوانی پوشش گیاهی سبز را نشان میدهد (شکل  .)3حوضه آبخیز ناورود به دلیل
قرار گرفتن در دامنه شمالی البرز و نیز موقعیت کوهستانی آن ،دارای بارشهای نسبتاً خوبی در طول سال میباشد .میانگین بارش ساالنه
در کل حوضه 983میلیمتر بوده و اقلیم منطقه از روش دومارتن اصالح شده در ارتفاعات ،مرطوب سرد و در پایین دست و مناطق جلگهای
خیلی مرطوب است.

د

ج

شکل  .3نقشههای پوشش گیاهی و  NDVIحوضه لتیان (الف ،ب) و حوضه ناورود (ج ،د)
متغیرهای ورودی استفاده شده در شبیهسازی مدلهای ML

در تحقیق حاضر ،دبی روزانه خروجی حوضهها از سال  1379تا  1397از شرکتهای آب منطقهای استان تهران و گیالن اخذ شد .سه
پارامتر اقلیمی از باران روزانه ) ،(Pحداکثر دمای روزانه ) (Tmaxو حداقل دمای روزانه ) (Tminاز دو ایستگاه هواشناسی در حوضههای لتیان
و ناورود برای طول دوره مورد مطالعه به دست آمد .همچنین با توجه به اهمیت برف به عنوان یک منبع بسیار مهم و حیاتی برای تأمین
آب و داشتن مزیتهای فراوان این نوع از بارش نسبت به انواع بارشهای شناخته شده در منطقه کوهستانی و نیز نقش آن در ایجاد جریان
خروجی در حوضههای آبخیز به خصوص در مناطق کوهستانی ،مناسب بودن محصوالت پوشش برف  MODISبه عنوان یک متغیر
پیشبینیکننده تکمیلی برای بهبود قابلیتهای شبیهسازی روشهای  ،MLبرای هر دو حوضه آبخیز مورد بررسی قرار گرفت .شاخص
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 NDSIبه عنوان یک شاخص مفید برای تخمین پوشش برف از دادههای بازتابی ) Aqua/Terra MODIS (Rakwatin et al., 2008میباشد
که به عنوان یک الگوریتم استخراج اتوماتیک برف به همراه مجموعهای از آستانهها به کار میرود .از این رو ،برای این تحقیق NDSI ،از
تصاویر ماهواره ای  MODISاز سال  1379تا  1397در نظر گرفته شد NDSI .شاخصی هست که از نسبت اختالف بازتابندگی باند مرئی
)  ،(band4باند  4سنجنده  MODISو فروسرخ میانی ) (band6باند  6سنجنده  MODISتقسیم بر مجموع بازتابندگی در این دو باند به
دست میآید (برای  Aqua MODISاز باندهای  4و  7برای محاسبه  NDSIاستفاده میشود) .شاخص  NDSIبا دادههای  MODISبر اساس
رابطه  1محاسبه شد ).(Hall et al., 1995
MODISBand 4 − MODISBand 6
MODISBand 4 + MODISBand 6

رابطه )1

= NDSI

شاخص  NDVIاز معروفترین ،سادهترین و کاربردیترین شاخصهایی است که در زمینه مطالعات پوشش گیاهی شناخته شده است
جهت تعیین فاکتور پوشش گیاهی در حوضه مورد مطالعه ،نقشه  NDVIحوضه با استفاده از تصویر سنجنده  OLIماهواره لندست  8بر
اساس رابطه  2به دست آمد ).(Weier and Herring, 2011
NIR − RED Band 5 − Band 4
=
NIR + RED Band 5 + Band 4

رابطه )2

که در آن  :NIRبازتاب در باند فروسرخ نزدیک و  :REDانعکاس در باند سرخ است .همچنین تمامی نقشههای
10.4تولید شده است .در جدول شماره  ،مشخصات محصوالت ماهوارهای مورد استفاده ارائه شده است.

= NDVI

 GISدر ArcMap

جدول  .1مشخصات محصوالت ماهوارهای مورد استفاده
نوع محصول
نقشه رقومی ارتفاع

)(DEM

نقشه پوشش گیاهی
و NDVI
نقشه پوشش برف
)(NDSI

نوع سنجنده

قدرت تفکیک زمانی (روز)

قدرت تفکیک مکانی (متر)

ALOS PALSAR

46

12/5

 OLIماهواره
LANDSAT 8

16

MODIS

روزانه

30
500

زمان برداشت داده
2010/06/28
2010/09/26
2016/05/24
2017/08/10
روزانه برای طول دوره مطالعه

مدلهای  MLمورد مطالعه
رگرسیون بردار پشتیبان(SVR) 1

ماشین بردار پشتیبان (SVM) 2یکی از الگوریتمهای نظارت شده یادگیری ماشین بر پایه تئوری یادگیری آماری است که  Boserو همکاران
در سال 1992میالدی معرفی کردند ) .(Boser et al., 1992اولین کاربرد این مدل در مسائل مدلسازی بارش -رواناب توسط Dibike et
)al. (2001ارائه شده است .در واقع مــدل  ،SVMمدل کارآمدی است که به منظور رسیدن به یک جواب بهینه از اصــل اســتقرایی
کمینهســازی خطــای ســاختاری بهــره میجویــد ) SVM .(Bilandi et al., 2014یک الگوریتم نظارت شده است که همزمان خطاهای
برآورد و پیچیدگی مدل را به حداقل میرساند ) SVR .(Benimam et al., 2020بهصورت گسترده در مسائل رگرسیونی و پیشبینــی
کــاربرد دارد
شبکه عصبی مصنوعی با پس انتشار خطا(ANN-BP) 3

 ANN-BPاز سادهترین و پر کاربردترین نوع شبکه عصبی است که در خصوص تخمـین پارامترهای مجهول ،مناسب ارزیابی شـده اسـت.
ایـن نـوع شبکه دارای یک الیه ورودی ( ،)Input Layerیک یـا چنـد الیـه مخفی ( )Hidden Layerو یک الیـه خروجـی ( Output
1 Support

)Vector Regression (SVR
)2 Support Vector Machine (SVM
)3 Artificial Neural Network with Backpropagation (ANN-BP
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 )Layerاست .پارامترهای ورودی در الیه اول و پارامترهـای خروجـی در الیه سوم قرار دارند .در هر الیه تعدادی گره( 1نـرون) وجـود دارد
که از طریق وزنها به گرههـای بعـدی متصـل مـیشـوند .تعـداد نرونها در الیه ورودی وابسـته بـه تعـداد پارامترهـای ورودی و تعداد
نرون در الیه خروجی وابسـته بـه تعـداد پـارامتر خروجـی است .شمار الیههای مخفی و شمار گرهها در هر الیه مخفی به طور معمول به
وسیله روش آزمون و خطا مشخص میشود و تـابع ضـابطه خاصـی نیست ).(Garmdareh et al., 2019
الگوریتم تقویت گرادیان(GBR) 2

 GBRیک الگوریتم قدرتمند  MLاست که از درختهای تصمیمگیری استفاده میکند .در واقع GBR ،یک مدل پیشبینی کننده قدرتمند
با استفاده از ترکیبی از چندین مدل یادگیری ضعیف ایجاد میکند و به صورت تناوبی برای ایجاد یک مدل نهایی قوی ساخته شده است.
این الگوریتم با آموزش یک درخت تصمیمگیری آغاز میشود که برای هر یک از مشاهدات یک وزن برابر با آن تعیین میشود .پس از
ارزیابی درخت اول ،وزن مشاهداتی که طبقهبندی آنها سخت است افزایش مییابد و وزن کمتر به مشاهداتی داده میشود که طبقهبندی
آنها راحتتر است .بنابراین درخت دوم بر این دادههای وزنی رشد میکند .هدف از این کار این است که پیشبینی درخت اول را بهبود
بخشید .سپس خطای طبقهبندی درخت دوم را محاسبه کرد و یک درخت جدید را برای پیشبینی بازماندهای اصالح شده آماده میشود
).(Tyralis et al., 2021; Avand et al., 2020

توسعه مدل و متغیرهای ورودی آن

در این پژوهش ،همانطور که پیشتر ذکر شد از  3مدل  ANN-BP، SVRو GBRبرای شبیهسازی جریان سطحی ناشی از ذوب برف و
باران به صورت روزانه در دو حوضه با شرایط مختلف آب و هوایی و کاربری اراضی استفاده شد .مقادیر اولیه متغیرهای ورودی باران روزانه
) ،(Pحداکثر دما ) (Tmaxو حداقل دما ) (Tminبود .کارایی مدلها در شبیهسازی و پیشبینی جریان سطحی خروجی از حوضهها ،با حضور و
عدم حضور شاخص  NDSIهمراه با سه متغیر ذکر شده ،بررسی شد .برای این منظور ابتدا مقادیر روزانه متغیرهای ورودی اصلی (P, Tmax,
) Tminبه عنوان ورودی مدل (متغیر پیشبینی کننده اصلی) وارد شد و سپس ،همانطور که قبال ذکر شد ،برای بررسی مناسب بودن
شاخص  ،NDSIبه عنوان یک متغیر پیشبینیکننده مکمل برای بهبود قابلیتهای شبیهسازی روشهای  MLذکر شده ،این شاخص به
همراه سه متغیر ورودی اصلی دیگر استفاده شد .به این منظور ،برای استخراج سطح پوشش برف در زمانهای مختلف از شاخص NDSI
از تصاویر سنجنده  (https://lpdaacsvc.cr.usgs.gov/appeears/) ،MODISبا گام زمانی روزانه به مدت  19سال ( 1379تا  )1397استفاده
شد .برای آموزش مدلها از دادههای سالهای  1379تا 1390و برای اعتبارسنجی از دادههای  1390تا  1397استفاده شد .عالوه بر
متغیرهای ورودی ،از یک تأخیر  1تا  10روزه برای همه متغیرهای ورودی استفاده شد و سپس معنیدارترین ترکیب متغیرها انتخاب شد.
در مطالعه حاضر ،پارامترهای بهینه مدلهای  ANN-BP ،SVRو  GBRبا استفاده از اعتبارسنجی متقاطع  10برابری 3با به حداقل رساندن
RMSEبرای دوره آموزشی تعیین شد .سپس از پارامترهای بهینه انتخاب شده هر مدل برای پیشبینی دبی جریان برای دوره اعتبارسنجی
استفاده شد .متغیر خروجی تمام مدلهای مورد بررسی دبی نرمال شده ایستگاه هیدرومتری خروجی حوضهها ( )Qtمیباشد .معادله ( )3و
( )4به ترتیب ساختار ورودی انتخاب شده برای حوضه لتیان را در عدم حضور شاخص  NDSIو با استفاده از شاخص  NDSIنشان میدهند.
معادالت ( )5و ( )6به ترتیب ساختار ورودی انتخاب شده برای حوضه ناورود ،مجددا در عدم حضور شاخص  NDSIو با استفاده از شاخص
 NDSIرا نشان میدهند .پیادهسازی کلیه الگوریتمها در این تحقیق در محیط نرم افزار  Python 3.10.1انجام شد.
Qt  f ( Pt 10 , Tmaxt 1 , Tmaxt 7 , Tmaxt 8 , Tmaxt 9 , Tmaxt 10 , Tmint 1 , Tmint 2 , Tmint 7 , Tmint 8 , Tmint 9 ,

رابطه )3
رابطه )4

) Tmint 10 , Tavet 1 , Tavet 2 , Tavet 3 , Tavet 4 , Tavet 8 , Tavet 9 , Tavet 10

Qt  f ( Pt 10 ,Tmaxt 1 ,Tmaxt 2 , Tmaxt 7 , Tmint 8 , Tmint 9 , Tmint 10 , Tavet 1 ,Tavet  2 , Tavet 3 ,Tavet  4 ,
) Tavet 8 , Tavet 9 , Tavet 10 , Msnowt 1 , Msnowt 2 , Msnowt 3 , Msnowt 10

رابطه )5

Qt  f ( Pt 1 , Pt 2 , Pt 4 , Pt 5 , Pt 7 , Pt 8 , Pt 9 , Pt 10 ,Tmaxt 4 , Tmaxt 5 , Tmaxt 6 , Tmaxt 7 , Tmaxt 8 ,
) Tmaxt 9 , Tmaxt 10 , Tmint 3 , Tmint 9 , Tmint 10
1 Neurons
2 Gradient

)Boosting Regression (GBR
1 10-Fold Cross-Validation

(علمی  -پژوهشی)

رابطه )6
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Qt  f ( Pt 1 , Pt 2 , Pt 4 , Pt 5 , Pt 7 , Pt 8 , Pt 9 , Pt 10 , Tmaxt 4 , Tmaxt 5 , Tmaxt 6 , Tmaxt 7 , Tmaxt 8 , Tmaxt 9 ,
) Tmaxt 10 ,Tmint 3 , Tmint 9 , Tmint 10 , Msnowt 1 , Msnowt  2 , Msnowt 6 , Msnowt 7

جدول  .2پارامترهای بهینه شده هر مدل  MLبرای حوضههای لتیان و ناورود در شرایط بدون برف و با برف :آستانه تحمل )  ،( پارامتر ساختاری
) ( و پارامترهای پنالتی )(C

حوضه

SVR

GBR

ANN-BP

learning_rate = 0.075
n_estimators = 80
min_samples_split = 60
min_samples_leaf = 10
max_depth = 10
max_features = 6

 = 0.001
بدون داده برف

لتیان

C = 10000
= 0.001



ناورود

 = 0.001
C = 334.2
= 0.001



neurons=8

learning_rate = 0.075
n_estimators = 80
min_samples_split = 10
min_samples_leaf = 30
max_depth = 5
max_features = 3

neurons=5

learning_rate = 0.050
n_estimators = 80
min_samples_split = 10
min_samples_leaf = 10
max_depth = 10
max_features = 4

 = 0.001
با داده برف

لتیان

C = 10000
= 0.001



neurons=6

learning_rate = 0.075
n_estimators = 80
min_samples_split = 60
min_samples_leaf = 10
max_depth = 5
max_features = 8

 = 0.001
ناورود

C = 334.2

 = 0.445

neurons=1

ارزیابی کارایی مدلهای ML

به منظور ارزیابی کارایی هر یک از الگوریتمهای  MLمورداستفاده ،از شاخصهای آماری مانند جذر میانگین مربعات خطا،)RMSE(1
ضریب همبستگی (R) 2و ضریب کارایی نش -ساتکلیف (NS) 3استفاده گردید .روابط این معیارها به شکل زیر هستند.
n

1
RMSE = √ ∑(Pi − Oi )2
n

رابطه )7

i=1

1
n
2

n
n
(∑n
) i=1 Oi Pi − ∑i=1 Oi ∑i=1 Pi

رابطه )8
رابطه )9

2

1

1

2
2
n
n
n
(∑n
) ) i=1 Oi −n(∑i=1 Oi ) )(∑i=1 Pi −n(∑i=1 Pi

=R

∑ni=1(Oi− Pi )2
NS = 1 − n
̅ i )2
∑i=1(Oi − O

در این روابط Pi ،مقادیر پیشبینی شده Oi ،مقادیر مشاهده شده O̅i ،میانگین مقادیر مشاهده شده و  nتعداد داده میباشد .هر چه
مقدار  RMSEکمتر و به صفر نزدیکتر ،و مقادیر  Rو  NSبه یک نزدیک باشند ،نشاندهنده نزدیکتر بودن مقادیر مشاهداتی و پیشبینی
شده به یکدیگر و دقیقتر بودن شبیهسازی و کارایی بیشتر مدلها در هر مرحله است.
)Root Mean Square Error (RMSE
)Correlation Coefficient (R
)3 Nash-Sutcliffe efficiency (NS
1
2
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نتایج و بحث
پارامترهای بهینه هر مدل در جدول  2نشان داده شده است .نتایج آماری همه مدلها برای آموزش و اعتبارسنجی در مقیاس روزانه به
ترتیب در جدول  3و جدول  4خالصه شده است .در مرحله آموزش برای هر دو حوضه ،مدل  GRBکارایی بهتری نسبت به مدلهای
SVRو  ANN-BPزمانی که هیچ داده پوشش برفی استفاده نشده ،نشان داد (جدول  .)3در هر دو حوضه آبخیز ناورد و لتیان ،ضعیفترین
کارایی مربوط به مدل  SVRنسبت به دو مدل دیگر بود .بنابراین ،در مرحله آموزش ،دقت مدلها بر اساس شاخص آماری  R ،RMSEو
NSبرای هر دو حوضه در عدم حضور شاخص  NDSIبه صورت  GBR> ANN-BP > SVRرتبهبندی شدند.
همچنین ،نتایج جدول  3نشان داد که کارایی تمام مدلها در مرحله آموزش با استفاده از دادههای سنجش سطح برف از تصاویر
ماهواره  MODISدر مقایسه با شرایطی که هیچ داده پوشش برفی استفاده نشده بود ،افزایش یافته است .مجدداً ،مدل  GBRاز دو مدل
دیگر در هر دو حوضه آبخیز لتیان و ناورود کارایی بهتری داشت ،در حالیکه ضعیفترین دقت در مدل ،RMSE=5/01 m3/s( SVR
 )NS=0/56 ،R=0/75و  )NS=0/31 ،R=0/58 ،RMSE=17/25 m3/s ( ANN-BPبه ترتیب در حوضه لتیان و ناورود دیده شد.
جدول  .3نتایج مرحله آموزش شبیهسازی جریان سطحی در مقیاس روزانه با استفاده از مدلهای  MLمورد مطالعه
حوضه آبخیز مورد
مطالعه

روش ML
SVR

حوضه آبخیز لتیان

ANN-BP
GBR
SVR

حوضه آبخیز ناورود

ANN-BP
GBR

بدون اطالعات پوشش برف

با استفاده از اطالعات پوشش برف

RMSE

R

NS

RMSE

R

NS

5/98
4/19
2/61
19/46
15/21
14/2

0/66
0/83
0/94
0/54
0/68
0/72

0/37
0/69
0/88
0/26
0/49
0/51

5/01
3/81
1/85
17/1
17/25
11/8

0/75
0/86
0/97
0/60
0/58
0/84

0/56
0/74
0/94
0/34
0/31
0/71

نتایج آماری همه مدلها برای مرحله اعتبارسنجی در مقیاس روزانه در جدول  4ارائه شده است .با توجه به این جدول GBR ،در
بیشتر موارد ،بهترین کارایی را در بین سه مدل برای مرحله اعتبارسنجی همانند مرحله آموزش در هر دو حوضه نشان داد .با این وجود،
این مدل در حوضه آبخیز لتیان نسبت به حوضه ناورود دقت بهتری را نشان داد .همچنین ،مدل  SVRدر مرحله اعتبارسنجی همانند مرحله
آموزش ،کمترین کارایی و دقت را در حوضه آبخیز لتیان (  )NS=0/48-0/36 ،R=0/72-0/64 ،RMSE= 5/19-4/68 m3/sدر هر دو
شرایط با استفاده و یا بدون استفاده شاخص  NDSIنشان داد (جدول .)4در حالیکه در حوضه ناورود شرایط بدین صورت نبود .همانطور که
در جدول  4مشاهده میشود ،همه مدلها بهترین کارایی خود را در شبیهسازی دبی جریان با استفاده از شاخص  NDSIدر مقایسه با
شرایطی که هیچ داده پوشش برفی در آن اعمال نشده بود ،داشتهاند .در حوضه آبخیز لتیان GBR ،کارایی بهتری (،RMSE=3/43 m3/s
 )NS=0/72 ،R=0/85نسبت به دو مدل دیگر هنگامی که از شاخص  NDSIاستفاده شده ،از خود نشان داد.
این در حالیست که در حوضه ناورود در مرحله اعتبارسنجی ،مدل  GBRدر مقایسه با سایر شرایط (به همراه و بدون دادههای پوشش
برف) الگوی معکوس از خود نشان داد و کمترین کارایی خود ( )NS=0/42 ،R=0/67 ،RMSE=19/80 m3/sرا در شبیهسازی جریان
سطحی در این حوضه با استفاده از شاخص  NDSIنشان داد .در حوضه لتیان در مرحله اعتبارسنجی همانند مرحله آموزش ،زمانیکه
از  NDSIبه همراه سایر متغیرهای اصلی برای پیشبینی جریان سطحی استفاده میشود مدل  SVRپایینترین کارایی (،RMSE=4/68 m3/s
 )NS=0/48 ،R=0/72را در شبیهسازی داشت .همه مدلها بهترین کارایی خود را در حوضه لتیان در مقایسه با حوضه ناورود داشتند (جدول
 3و جدول  .)4عالوه بر این ،بهبود کارایی در شبیهسازی جریان سطحی پس از استفاده از  NDSIبه عنوان متغیر پیشبینیکننده تکمیلی
در حوضه لتیان به وضوح بیشتر از حوضه ناورود بود که دلیل آن میتواند به دلیل فیزیوگرافی و ویژگیهای فیزیکی حوضه لتیان باشد که
یک حوضه برفخیز است و جریان سطحی حاصل از ذوب برف منبع اصلی و مهم جریان ساالنه است ) .(Hay et al., 2000بنابراین،
متغیرهای ورودی ،Tmax ، Pو  Tminو تأخیرهای زمانی آنها ،به تنهایی برای نشان دادن رابطه بین ذوب برف و جریان سطحی کافی به نظر
نمیرسد ).(Tongal and Booij, 2018
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(علمی  -پژوهشی)

جدول  .4نتایج مرحله اعتبارسنجی شبیهسازی جریان سطحی در مقیاس روزانه با استفاده از مدلهای  MLمورد مطالعه
حوضه آبخیز مورد
مطالعه

روش ML
SVR

حوضه آبخیز لتیان

ANN-BP
GBR
SVR

حوضه آبخیز ناورود

ANN-BP
GBR

بدون اطالعات پوشش برف

با استفاده از اطالعات پوشش برف

RMSE

R

NS

RMSE

R

NS

5/19
4/85
4/22
19/86
21/65
18/89

0/64
0/70
0/77
0/66
0/46
0/64

0/36
0/45
0/58
0/30
0/12
0/41

4/68
4/14
3/43
19/02
16/70
19/80

0/72
0/80
0/85
0/68
0/71
0/67

0/48
0/60
0/72
0/36
0/49
0/42

شکل  4و  5به ترتیب جریان سطحی خروجی مشاهده شده و شبیهسازی شده از حوضههای لتیان و ناورود توسط مدلهای ،SVR
 ANN-BPو  GBRرا در مقیاس روزانه نشان میدهد .همه هیدروگرافها کارایی همه مدلها را در طول دورههای آموزشی و اعتبارسنجی
نشان میدهند ،در حالی که نمودارهای پراکندگی نتایج دوره اعتبارسنجی را برای همه مدلها نشان میدهد .نمودارهای پراکندگی در شکل
 4نشان میدهد که همه مدلها کارایی خوبی در شبیهسازی جریان سطحی برای حوضه لتیان دارند و با توجه به مقادیر  RMSEو  ،Rدقت
همه مدلها در شبیهسازی جریان سطحی با استفاده از شاخص  NDSIافزایش یافته است .در بین هر سه مدل ،مدل  SVRمقدار جریان
سطحی را بالخصوص در نرخ دبی جریان خروجی باالتر و عدم استفاده از شاخص  ،NDSIکمتر تخمین زد.
الگوی مشابهای را میتوان در شکل  5مشاهده کرد که همه مدلها در حوضه ناورود ،جریان سطحی را در جریانهای زیاد کمتر از
حد معمول برآورد میکنند .نمودار پراکندگی مدل  ANN-BPنشان میدهد که این مدل تمایل دارد دبی جریان خروجی را در جریانهای
پایین بیشتر از حد معمول برآورد کند و سپس مانند دو مدل دیگر ،دبی جریان را در جریانهای زیاد کمتر از حد معمول برآورد کند که این
دلیل اصلی کارایی ضعیف این مدل برای حوضه ناورود در مقیاس روزانه در مقایسه با مدلهای  SVRو  GRBاست .با وجود کارایی
مدلهای  ANNsدر بسیاری از شبیهسازیهای هیدرولوژیکی Meng et al. (2019) ،بیان کرد که مدل  ANNsبرای فرآیندهای پیچیده
هیدرولوژیکی به علت برخورداری از محدودیتهایی از جمله کندی کارایی آن در برخی مسائل ،یافتن حداقلهای محلی به جای حداقلهای
سراسری و بیش برازش دادهها ،مناسب نیستند .این یافته تعمیمپذیری ضعیف مدل  ANN-BPبا کارایی پایینتر نسبت به  SVRو ELM
در هنگامیکه که هیچ محصول برفی استفاده نشده است را نشان میدهد که با برخی از مطالعات انجام شده در این راستا مطابقت دارد
).(Parisouj et al., 2020; Shortridge et al., 2016

اگرچه مدل  ANN-BPکمترین کارایی را در حوضه آبخیز ناورود در مرحله آزمون یا اعتبارسنجی بدون استفاده از شاخص  NDSIرا
دارد ( R=0/46و  ،(RMSE=21/65 m3/sاما این مدل در همین حوضه ،بهترین دقت ( R=0/71و  (RMSE=16/70 m3/sرا در بین هر سه
مدل با کاربرد شاخص  NDSIبه عنوان یک متغیر تخمینگر تکمیلی ،از خود نشان داد .در مطالعهای به منظور شبیهسازی جریان سطحی
روزانه برای حوضههای با ویژگیهای فیزیکی مختلف ،نشان داده شد که مدل  ANNsدر مقیاس روزانه کارایی بهتری نسبت به مدل
 ،SVRخود رگرسیون (AR) 1و همچنین سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) 2داشته است ( .)Hadi and Tombul, 2018نتایج
این تحقیق ،همراستا با نتایج مطالعه حاضر در مورد کارایی بهتر مدل  ANN-BPدر اکثر شرایط در مقایسه با مدل  SVRدر پیشبینی
جریان سطحی روزانه بود.
نمودارهای پراکندگی در شکل  4و شکل  5نشان میدهد که همه مدلها کارایی بهتری در حوضه لتیان در مقایسه با حوضه ناورود
داشتند و در بیشتر موارد ،مدل  GBRبرای هر دو حوضه نسبت به دو مدل  SVRو  ANN-BPشبیهسازی بهتری را ارائه میدهد .این
موضوع برتری مدل  GRBرا نسبت به مدلهای ANN-BPو  SVRدر شبیهسازی جریان سطحی در حوضههای مورد مطالعه نشان داد.
بنابراین ،با توجه به مقایسه نتایج ،دقت و کارایی مدلها برای هر دو حوضههای مورد مطالعه در مقیاس روزانه به صورتGBR> ANN-
 BP> SVRاست.
در مطالعهای که توسط ) Liao et al. (2020انجام شد از مدل  GBRبه عنوان مدل شبیهساز برتر برای بهبود دقت پیشبینی جریان
)Autoregressive (AR
)Network-based Fuzzy Inference System (ANFIS

1

2 Adaptive
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سطحی به صورت روزانه استفاده شد و نتایج آنها نشان داد که مدل  GBRدر مقایسه با مدلهای  SVR ،ANNsو رگرسیون خطی
چندگانه (MLR) 1کارایی بهتری داشت ،که تطابق خوبی با نتیجه این پژوهش دارد.

شکل  .4مقایسه جریان سطحی مشاهده شده و شبیه سازی شده حوضه لتیان در مقیاس روزانه بدون استفاده از داده پوشش برف ( NDSIالف) و
با استفاده از ( NDSIب) .دو خط تیره آبی ،یک سال از دوره اعتبارسنجی را در هیدروگرافها برای ارائه بزرگتر و بهتر جدا میکنند .نمودارهای
پراکندگی ارزیابی دقت را برای دوره اعتبار سنجی نشان میدهد.

)Linear Regression (MLR

1 Multiple

(علمی  -پژوهشی)
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شکل  .5مقایسه جریان سطحی مشاهده شده و شبیه سازی شده حوضه ناورود در مقیاس روزانه بدون استفاده از داده پوشش برف ( NDSIالف) و
با استفاده از ( NDSIب) .دو خط تیره آبی ،یک سال از دوره اعتبارسنجی را در هیدروگرافها برای ارائه بزرگتر و بهتر جدا میکنند .نمودارهای
پراکندگی ارزیابی دقت را برای دوره اعتبار سنجی نشان میدهد.

) Guo et al. (2021مطالعهای بر روی قابلیت شبیهسازی مدلهای  MLدر پیشبینی جریان سطحی در تایوان انجام دادند و نتایج
آنها نشان داد که مدل  GBRنسبت به مدل  ،ANNs ،SVRرگرسیون جنگل تصادفی  ،(RFR)1کارایی مطلوبتری داشت که با نتایج این
مطالعه در مورد کارایی بهتر مدل  GBRسازگار است .نتایج مشابهی در مورد دقت و کارایی بهتر مدل  GBRدر مقایسه با سایر مدلهای
MLتوسط برخی از محققان گزارش شده است ).(Zhang et al., 2019; Venkatesan and Mahindrakar, 2019
)Forest Regression (RFR

1 Random
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کارایی و دقت تمام مدلها برای شبیهسازی جریان سطحی به طور قابل توجهی برای حوضه لتیان در مقایسه با حوضه ناورود به
ویژه با استفاده از محصوالت پوشش برفی بهبود یافته است (جدول  3و جدول  .)4یک رابطه قوی بین کارایی مدلهای  MLدر شبیهسازی
جریان و ویژگیهای حوضه آبخیز ،مانند اقلیم ،توپوگرافی و خاک ،هیدرولوژی ،زمینشناسی و پوشش گیاهی وجود دارد .(Konapala et
)al., 2020عالوه بر این ،یکی از دالیل کارایی بهتر مدلها در حوضه لتیان با استفاده از محصول پوشش برف ،به این دلیل است که این
حوضه در ارتفاعات باال قرار داشته و منطقه برفخیز محسوب میشود و جریان سطحی حاصل از ذوب برف ،سهم بسزایی در دبی جریان
خروجی ساالنه ایفا میکند که به نوبه خود منجر به بهبود شبیهسازی جریان سطحی در صورت استفاده از دادههای پوشش برف به عنوان
تخمینگر میشود ).(Hay et al., 2000; Tongal and Booij, 2018
همانطور که در شکل  2و  6نشان داده شده است ،بیشتر قسمتهای حوضه لتیان در ارتفاعات باال قرار دارند و میانگین پوشش برف
آن  66-51درصد است در حالی که بیشتر قسمتهای حوضه ناورود را مناطق با ارتفاع کم تشکیل میدهند و میانگین پوشش برف بهطور
قابلتوجهی کمتر از حوضه لتیان میباشد (شکل  .)6در واقع بارش برف ،بخش قابل توجهای از بارش کل در حوضه لتیان در مقایسه با
حوضه ناورود میباشد و در نتیجه ،دقت و کارایی مدلها در شبیهسازی دبی جریان خروجی به طور قابل توجهی با استفاده از  NDSIبه
عنوان یک تخمینگر تکمیلی به ویژه در حوضه لتیان بهبود یافت.
به عبارت دیگر ،دلیل اصلی کارایی بهتر مدلها در حوضه لتیان در مقایسه با حوضه ناورود میتواند به این دلیل باشد که این حوضه
در ارتفاعات باالتر با توپوگرافی بیشتر و همچنین پوشش گیاهی کمتری بوده است (شکل  2و  .)3همانطور که در شکل  3مشاهده میشود،
بیشتر قسمتهای حوضه ناورود دارای پوشش گیاهی متوسط تا متراکم هستند و تمامی عوامل ذکر شده باعث میشود که جریان سطحی
در حوضه لتیان در مقایسه با حوضه ناورود که دارای بارندگی بیشتر و در نتیجه میزان دبی بیشتر بوده ،با سرعت باالتر و تاخیر کمتری
به خروجی حوضه برسد.

شکل  .6پوشش برف حوضه لتیان (الف) و حوضه ناورود (ب)

(علمی  -پژوهشی)
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر قابلیت پیشبینی سه مدل  MLشامل  ANN-BP ،SVRو  GBRرا برای شبیهسازی جریان سطحی در مقیاس روزانه در دو
حوضه آبخیز لتیان و ناورود با ویژگیهای اقلیمی ،پوشش اراضی و هیدرولوژیکی مختلف در ایران بررسی کرد .کارایی مدلها در شبیهسازی
و پیشبینی جریان سطحی با وجود و عدم وجود دادههای پوشش برف بررسی شد .نتایج نشان داد که کارایی همه مدلها با استفاده از
شاخص  NDSIاز سنجنده  MODISدر مقایسه با شرایطی که در آن هیچ مجموعه داده پوشش برفی استفاده نشده بود ،افزایش یافته است.
 GBRبهترین کارایی را در بین سه مدل  MLبرای مراحل آموزش و اعتبارسنجی در هر دو حوضه نشان داد ،تنها استثنا در حوضه ناورود
بوده که در آن مدل  ANN-BPدر مرحله اعتبارسنجی با استفاده از  NDSIکارایی بهتری را داشته است .ضعیفترین کارایی در شبیهسازی
دبی جریان خروجی با استفاده از  SVRبرای هر دو مرحله آزمون و اعتبارسنجی در اکثر موارد مشاهده شد .کارایی تمام مدلها برای
پیشبینی جریان سطحی خروجی به طور قابلتوجهی برای حوضه آبخیز لتیان در مقایسه با حوضه ناورود ،بهویژه با استفاده از محصوالت
پوشش برفی ،بهبود یافته است .دلیل کارایی بهتر مدلها در حوضه لتیان میتواند به این دلیل باشد که این حوضه در ارتفاعات باالتر با
توپوگرافی بیشتر و پوشش گیاهی کمتر نسبت به حوضه ناورود واقع شده است .همه این عوامل باعث میشود که جریان سطحی در حوضه
لتیان ،با وجود بارندگی بیشتر و در نتیجه میزان دبی خروجی بیشتر در حوضه ناورود ،با سرعت بیشتر و تاخیر کمتری به خروجی حوضه
برسد .عالوه بر این ،دلیل دیگر برای کارایی بهتر مدلها در حوضه لتیان بویژه با استفاده از محصول پوشش برف ،میتواند به این دلیل
باشد که این منطقه به علت قرار گرفتن در ارتفاعات باال ،برفخیز میباشد و جریان سطحی ناشی از ذوب برف سهم بسزایی در دبی
خروجی از حوضه دارد که باعث میشود هنگامیکه از  NDSIبه عنوان یک تخمینگر اضافی استفاده میکنیم شبیهسازی جریان سطحی
در حوضه لتیان نسبت به حوضه ناورود بهبود قابل توجهی پیدا کند ).(Hay et al., 2000; Tongal and Booij, 2018
در نهایت ،یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که همه مدلها نتایج رضایت بخشی را در شبیهسازی جریان سطحی در حوضههای
آبخیز مورد مطالعه از خود نشان دادند .در میان این مدلها ،مدل  GBRکارایی دقیقتری نسبت به  SVRو  ANN-BPبرای شبیهسازی
جریان سطحی در مقیاس روزانه برای هر دو حوضه آبخیز داشته است و همچنین میتوان نتیجهگیری کرد که محصوالت پوشش برف
ماهوارهای مانند سنجش سطح پوشش برف با شاخص  NDSIاز تصاویر سنجنده  MODISبه عنوان یک متغیر تکمیلی میتواند قابلیتهای
شبیهسازی روشهای  MLرا ،به ویژه برای حوضههای برفخیز بهبود بخشد .اکثر رویکردهای هیدرولوژیکی به متغیرهای قابل دسترسی
مانند برخی از دادههای آب و هوایی مانند بارش و دما به عنوان ورودی برای شبیهسازی و مدلسازی جریان نیاز دارند در حالیکه استفاده
از برخی دادههای تکمیلی مانند نقشه پوشش برف می تواند دقت شبیهسازی را افزایش دهد .در نتیجه ،کیفیت دادهها ،ساختار و نوع
مدلهای مورد استفاده در شبیهسازی ،نقش اساسی در انتخاب بهترین مدل در یک منطقه دارد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تکنیکهای
مدلهای داده محور ،با استفاده از دادههای قابل دسترس مانند بارش ،دما و پایش ماهوارهای پوشش برف میتوانند نتایج قابل اعتمادی را
برای شبیهسازی جریان سطحی به عنوان ابزاری کاربردی برای تصمیمگیرندگان ،بهویژه در حوضههایی با محدودیت داده ،ارائه دهد.
سپاسگزاری
بدین وسیله از شرکتهای آب منطقهای استان تهران و گیالن برای ارائه دادههای روزانه ایستگاه هیدرومتری و دادهای هواشناسی برای
هر دو حوضه آبخیز مورد مطالعه تشکر و قدردانی میگردد .همچنین از ناسا برای ارائه دادههای ماهواره  MODISقدردانی میگردد.
"هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد"
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