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  هوش مصنوعی مبتنی بر جریاني بینی ماهانههاي مختلف پیشها و روشي شبیهمقایسه
  2حداد، امید بزرگ*1حبیب اکبري االشتی

  15/6/91: پذیرش تاریخ               20/1/91:  دریافت تاریخ
  

  چکیده

؛ به همین دلیل، همواره باشدوردار میهاي سطحی برخآب منابع در مدیریت ها از اهمیت بسزاییرودبینی دقیق جریان در پیش
هاي شبیهدر تحقیق حاضر با استفاده از . بینی صورت گرفته استهاي دقیق پیششبیههاي زیادي براي طراحی و معرفی تالش

جریان به دو ي بینی ماهانه براي پیش GPو  ARMAX( ،ANN(تصادفی میانگین متحرك با ورودیهاي غیري خود همبسته 
آباد واقع در استان آذربایجان شرقی استفاده سعید رودمجزاي جریان ي بینی ماهانه و پیش 3زمانیزنجیره ي بینی روش پیش
بینی بینی، عملکرد دو روش پیشهاي پیشها در هریک از روششبیهاز این  حاصله ضمن مقایسه نتایج سپس،. شده است

ها و شبیهبراي ارزیابی . ارزیابی شده استیان، نسبت به یکدیگر مجزاي جري بینی ماهانه آبدهی و پیش زنجیره ي زمانی
 .استفاده شده است) RMSE(و جذر میانگین مربعات خطا  ،)R2(بینی از دو معیار ارزیابی کارآیی ضریب تبیین هاي پیشروش
در هر  هارود جریان يماهانه  بینیدر پیش ARMAXو  ANN با مقایسه در GP باالي دقت و مناسب ییاکار از حاکی نتایج

 زنجیره ي زمانیبینی در پیش GP شبیهکه  بطوري. باشدمی مجزاماهانه بینی پیش و زنجیره ي زمانیبینی دو روش پیش
و  193/0برابر با  RMSEو  627/0برابر با  R2با  ANN به نسبت 172/0برابر با  RMSEو  7/0برابر با  R2با آبدهی، 

ARMAX  باR2  و  595/0برابر باRMSE  جزا هم مي بینی ماهانه در پیش. از عملکرد بهتري برخوردار است 243/0برابر با
توان از که می ندجریان، نتایج نشان دادي بینی ماهانه دو روش پیشي  در مقایسه. شودها دیده میاین برتري براي بیشتر ماه

بینی با دقت بیشتر و به عنوان یک روش پیش زمانیزنجیره ي بینی مجزا نسبت به روش پیشي بینی ماهانه روش پیش
  .یی باالتر نام برداکار
ي میانگین متحرك با خود همبستهعصبی مصنوعی، ي شبکه ریزي ژنتیک، برنامهبینی جریان، پیش :کلیدي هايواژه
  .تصادفیهاي غیرورودی

                                                           
 کرج ان،تهر دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزي پردیس آبادانی، و آبیاري مهندسی گروه آب، منابع مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوي -  1
  کرج تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزي پردیس آبادانی، و آبیاري مهندسی گروه دانشیار -  2
 AkbaryHabib@gmail.com: نویسنده مسئول -*

3 .Time Series 
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  مقدمه

 روزافزون افزایش ي نتیجه در ،اخیر هايدهه در

 از آب منابع محدودیت و ،سو یک از شريب جوامع جمعیت

 آب منابع از بهینه و مناسبي  استفاده به نیاز ،دیگر سوي

 در جریان دقیق بینیپیش .است گرفته قرار توجه مورد

 آبهاي منابع مدیریت در ارکان مهمترین از یکی هارود

- زمینه در مدت،بلند درویژه ب ،هابینیپیش .است سطحی

 کشاورزي، يریزبرنامه :همچون ،آب عمناب از زیادي هاي

 و آب تأمین خشکسالی، مدیریت زیست، محیط حفاظت

 شامل مخزن از بهینه وري بهره زندگی، نیاز مورد برق

 و ،برقآبی ي کارمایه تولید آبیاري، از ايچندگانه اهداف

  .باشندمی مفید غیره، و آب منابع از پایداري توسعه 

 نوعدر  بشناسیآ زنجیره ي زمانی بینیپیش

 .است بوده بخصوصی توجه مورد همواره ،آن کاربردي

 به را زیادي محققین توجه گذشته، هايدهه در که بطوري

 بینیپیش از زیادي هايشبیه و نموده معطوف خود

 آبشناسی در بینیپیش بهبود براي آبی زنجیره ي زمانی

یکی از این  ).2009 همکاران، و ونگ( است شده پیشنهاد

خود همبسته میانگین متحرك با ورودیهاي  شبیهها، شبیه

 سالجقه و همکاران. باشدمی) ARMAX( 1تصادفیغیر

بینی رواناب و پیش-سازي فرآیند بارششبیهبراي ) 2009(

استنتاج  ي سامانهو  ARMAXهاي شبیهاز  رودجریان 

 ندنتایج نشان داد. بهره بردند) ANFIS( 2فازي مصنوعی

                                                           
1- Auto Regressive Moving Average with Exogenous 
Inputs 
2- Adaptive Neural Based Fuzzy Inference System 

 ند،قابل قبول بوده ا شبیهتایج حاصل از هر دو که هرچند ن

، عملکرد ARMAX شبیهنسبت به  ANFIS شبیهولی 

 شبیهکه از یک سو  با توجه به این. بهتري داشته است

ARMAX بینی جریان از همبستگی خطی بین در پیش

 کند، بینی استفاده میهاي مختلف موجود در پیشفراسنج

-ها یک ارتباط غیرفراسنجن ارتباط بین ای ،و از سوي دیگر

هایی با توانایی بیشتر شبیهباشد، نیاز به معرفی خطی می

 ،هاشبیهیکی از این  .ه استوجود آمده سازي بشبیهبراي 

 ،دکرجریان استفاده  بینیبراي پیشاز آن توان که می

دو  باشد که درمی) ANNs( 3هاي عصبی مصنوعیشبکه

 تخمین و سازيشبیه در هاآن به دلیل قابلیت اخیري  دهه

-شاخه آن در از مناسب، استفاده دقت با خطیغیر توابع

 رواج ،آب مهندسی جمله از ،مهندسی علوم مختلف هاي

را از خود نشان داده است  مطلوبیو نتایج  یافته بسیاري

 چاو، و موتل ؛2006 چاو، ؛2003 ،و همکاران کامپولو(

 نسبت شبیه این باالي دقت مختلف تحقیقات در ).2006

 .است شدهید یتأ زنجیره ي زمانی الگوهاي سایر به

 و ANN هايشبیه از) 2005( سولوماتین و بهاتاچاریا

 سازيالگو براي )4مراتبی سلسله هايشبیه از( M5 شبیه

 بر که بردند بهره جریاني  بده و آب سطح بین ي رابطه

شبیه از بیشتر فوق هايشبیه دقت حاصل، نتایج اساس

براي  )2011(ییلماز و کاینر  .گردیدحاصل  معمول هاي

 5چندگانه وایازيهاي شبیهبینی درصد تورم خاك، از پیش

                                                           
3- Artificial Neural Networks 
4- Hierarchical Modular Models 
5- Multiple Regression 
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)MR( ،ANN  وANFIS و نتایج حاصله  هاستفاده نمود

که  ندنتایج نشان داد. را با یکدیگر مورد مقایسه قرار دادند

ها از کارایی باالتري شبیهنسبت به سایر  ANN شبیه

  .باشدوردار میبرخ

بر  متکی هايانجام شده الگو تحقیقات در چه اگر

ANNs دلیله ب لکن ،ندنشان داده ا نتایج خوبی از خود 

 استفاده هاآن بودن صریحغیر و ایجاد ساختار در پیچیدگی

نیافته  توسعه مناسبی طورعمل ب در هاالگو گونه این از

 ،لذا. )2010داننده مهر و مجدزاده طباطبایی، (است 

 جریان بینیپیش آسان براي و صریح الگوي یکي  توسعه

ریزي ها، برنامهشبیهاز جمله این . باشدمی ضروري هارود

 بر اساس تحقیقاتی که در زمینه. باشدمی) GP( 1ژنتیک

نسبت به سایر  GP، اند بینی جریان صورت گرفتهپیش ي

خطاي مقدار (تري بینی جریان نتایج مناسبهاي پیششبیه

و همچنین توانایی بیشتري در  ،دهددست میه ب) کمتري

 ).2009ونگ و همکاران، (هاي جریان دارد اوجسازي شبیه

بینی  تأثیر دقت پیش) 2007(سیواپراگاسام و همکاران 

رهاسازي ي در مقادیر بهینه را ریزي  جریان و افق برنامه

رسی برداري مخزن مورد بر جهت تأمین نیاز آبیاري در بهره

 GPبینی جریان از  به این منظور، جهت پیش. قرار دادند

در هر دوره به ) روانآب/آبدهی(استفاده شده و جریان 

قبل، همچنین مقادیر  ي مقادیر بارش همان دوره و دوره

قبل مرتبط گشته و روابط  ي جریان یک، دو و سه دوره

سپس نتایج . ندبینی جریان استخراج شده ا مورد نیاز پیش

                                                           
1- Genetic Programming 

بینی جریان با استفاده از  دست آمده از روابط پیش هب

 ونگ و همکاران. اند با یکدیگر مقایسه شده RMSEمعیار 

هاي مختلف شبیهیی اارک در مورداي  مقایسه) 2009(

به این . ، انجام دادندرودآبدهی ماهانه دو  بینیجهت پیش

 2هاي میانگین متحرك خودهمبسته شبیهها  منظور، آن

)ARMA( ،ANN ،ANFIS ،GP  3ماشین برداري پایهو 

)SVM( ها نتایج را با استفاده از آن. را استفاده نمودند

 -، ضریب بازده نش)R( 4معیارهاي ضریب همبستگی

و  )RMSE( 6جذر میانگین مربعات خطا، )E( 5کاتکلیف

. مقایسه نمودند) MAPE( 7میانگین قدرمطلق درصد خطا

و  ANFIS ،GPکه  ندنتایج حاکی از آن بود. نمودند

SVM نسبت ) تريمقدار خطاي کم(را تري نتایج مناسب

دست ه سنجی ب ها در بخش آموزش و صحت شبیهبه سایر 

در را توانایی بیشتري  ANFISو  GP ،از طرفی. اند آورده

کیسی و  .اند هاي جریان نشان دادهاوجسازي  شبیه

و  GP ،ANN، ANFISهاي شبیهاز ) 2012(همکاران 

ARMA اي روزانه سطح دریاچه هاينی نوسانبیدر پیش

 شبیهنتایج حاکی از برتري . دندکردر غرب ترکیه استفاده 

GP  کیسی و شیري  .ها بوده استشبیهنسبت به سایر

- ي دادهوسیلهه ب روددر تخمین رسوبات معلق ) 2012(

 شبیه( GEP8هاي شبیهو هواشناسی، از  آبشناسیهاي 

فاده نمودند و است ANFISو  GP( ،ANNمبتنی بر 

                                                           
2- Auto Regressive Moving Average 
2- Support Vector Machine 
4- Correlation 
5- Nash-Sutcliffe 
6- Root Mean Square Error 
7- Mean Absolute Percentage Error 
8- Gene Expression Programming 
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ه از نتایج ب GPمبتنی بر  شبیهمشاهده نمودند که نتایج 

  .دنباشها بهتر میشبیهدست آمده از سایر 

تواند با دو روش می رودبینی جریان ماهانه پیش

 زنجیره ي زمانیبینی اولین روش پیش. متفاوت انجام شود

مجزاي جریان ي بینی ماهانه و روش دوم پیش رودآبدهی 

بینی در افق زمانی در هر دو روش، پیش. باشدمی رود

و تفاوت این دو روش در آن است  ،گیردماهانه انجام می

نی براي هر بیکه در روش دوم بر خالف روش اول، پیش

 شبیهو  ،پذیردطور جداگانه صورت میدوازده ماه از سال ب

که کدام یک از دو روش از  این. یابدمجزایی توسعه می

باشند، بینی برخوردار میاي بیشتري در پیشهتوانایی

موضوعی است که در مطالعات گذشته به آن پرداخته 

سه هدف را  حاضري بر همین اساس، مطالعه . نشده است

 آبدهی زنجیره ي زمانیبینی ابتدا پیش. دکرهد ادنبال خو

 GPو  ARMAX ،ANN هايشبیه با استفاده از رود

. پذیردصورت می تایج آنهانجام گرفته و مقایسه بین نا

براي  رودجریان ماهانه  بینیها پیششبیهسپس با همین 

منظور پی  سپس، به. شودمی انجامطور مجزا هر ماه ب

بینی بر دیگري برتري پیشروش در که کدام  بردن به این

خواهد ها انجام اي بین نتایج حاصل از آنمقایسه دارد،

 و بده زنجیره ي زمانی يهاداده، از پژوهشدر این . گرفت

 آبسنجیایستگاه  محل درآباد سعید رودماهانه  بارش

 مطالعه عنوان بهآذربایجان شرقی،  استان در آبادسعید

ارزیابی دو معیار همچنین از  .است شده استفاده موردي

جهت مقایسه در  RMSEو  )R2( 1ضریب تبیین کارآیی

  .هریک از مراحل استفاده خواهد شد

  هاروشمواد و 

-هاي پیششبیهدر این قسمت به بررسی هریک از 

ي نحوه  پرداخته و GPو  ARMAX ،ANNبینی 

نتایج در این مطالعه و آشنایی با منطقه مورد ي مقایسه 

  .مطالعه آورده خواهد شد

 تصادفیهاي غیرخود همبسته میانگین متحرك با ورودي

 2خود وایازندههاي شبیهمیالدي  60ياز اوایل دهه 

)AR ( استفاده گستردههاي آماري، شبیهاز زیر مجموعه -

دلیل . اندو منابع آب داشته آبشناسیاي در مهندسی 

توان ها را میشبیهاصلی استفاده گسترده از این نوع 

تگی بین مقادیر زمان حال با ایجاد همبس درتوانایی آنها 

ها شبیهو همچنین سادگی ساختار این  ،هاي پیشینزمان

مارکوف ي زنجیره ي  ها بر پایهشبیهاساس این . دانست

موز و عراقی نژاد، آکار(باشد هاي زمانی میزنجیره در 

، خود ARMAتوان به ها میشبیهاز جمله این ). 2011

و ) ARIMA( 3تجمعی میانگین متحركي همبسته 

ARMAX شبیهدر این بین . اشاره نمود ARMAX  به

-در پیش فراسنجچندین توان از که در آن می دلیل این

هاي مذکور از شبیهنسبت به دیگر  ،دکربینی استفاده 

- و نتایج آن از دقت باالتري برخوردار می ،هاي بیشترقابلیت

 شبیهدر این مطالعه، از  ،بر همین اساس. دنباش

                                                           
1- Coefficient of Determination 
2- Auto Regressive 
3- Regressive Integrated Moving Average 
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ARMAX  بارش و رواناب  فراسنجبه دلیل استفاده از دو

. شوده میاستفاد زنجیره ي زمانیبینی آبدهی در پیش

 فراسنجبا یک  ARMAX شبیهساختار کلی ، 1 ي معادله

  .دهداضافی را نشان می

εε ntnbnktnb

nktnatnattt

ccUb
UbZaZaZ

++++
++++=

−+−−

−−−

...
......

111

11    1  

 محاسباتی در دوره فراسنجمقدار  Ztجا،  که در این

 t ،tکمکی در دوره زمانی  فراسنجمقدار  t ،Utزمانی  ي

 c و t ،a، bزمانی ي در دوره  سازي شبیهخطاي 

 شبیههاي مرتبه naو  nk ،nc ،nbو  شبیهاي هفراسنج

- ها میفراسنجبراي در نظر گرفتن تأخیر براي هریک از 

به  شبیهاین  ،با توجه به این مقادیر ،در نهایت. باشند

  .شودشناخته می ARMAX(na,nb,nc,nk)صورت 

با استفاده از  زنجیره هاي زمانیسازي شبیهبراي 

سازي اطالعات انجام ادههاي آماري، ابتدا باید آمشبیه

سازي شبیهسازي اطالعات جهت منظور از آماده. گیرد

هاي قطعی قابل مشاهده در آن جملهآماري، از بین بردن 

موز و عراقی نژاد، آکار(است  3و تناوب 2، پرش1نظیر روند

این اطالعات باید به  ،در صورت نیاز ،همچنین. )2011

  .دنتبدیل شو معیار بهنجاراطالعات 

  عصبی مصنوعیي شبکه  

ANNs شبیهترین و پرکاربردترین یکی از معروف -

بینی مفهومی هاي پیششبیهي هاي موجود در زمینه 

                                                           
1- Trend 
2- Jump 
3- Periodic 

اخیر کاربرد فراوانی در ي در دهه  ویژهبباشند که می

یک  .اندداشته آبشناسیتخمین متغیرها در مسائل مختلف 

ANN تن در باشد که با قرار گرفها میاي از نرونمجموعه

را بر مبناي ارتباطات  هاي مختلف، معماري خاصیالیه

نورون . دهدهاي مختلف تشکیل میها در الیهبین نورون

در نتیجه  .خطی استیک واحد ریاضی با یک دستگاه غیر

- ها تشکیل میي عصبی که از اجتماع این نورونیک شبکه 

خطی خواهد بود غیر پیچیده وي  سامانهشود، یک 

قادرند که با  هاامانهس این ).2011و عراقی نژاد، موز آکار(

ها را هاي تجربی، دانش نهفته درون دادهدادهپردازش 

 شکلهمچنین،  .یافته و به ساختار شبکه منتقل نمایند

 درك قدرت در مهمی نقش عصبیي  شبکه معماري

  .)2002منهاج، ( دارد شبکه به وسیله ي روابط

  ریزي ژنتیکبرنامه

GP خو و (است  تکاملی نسبتاً جدید یهشب، یک

به که اولین مطالب مدون در مورد آن ) 2001همکاران، 

و بنژاف و همکاران ) 1994و 1992(کزا  وسیله ي

بر اساس نظریه  شبیهمبناي این . ارائه شده است) 1998(

 دقت بودن که به علت دارا ،باشدتکاملی داروین استوار می

و یکی از  شده مطرح رديکارب شبیه یک عنوان به کافی،

در . باشدمی) GA( 4هاي کاربردي الگوریتم ژنتیک  شاخه

GA یند جستجو اها در فرمتغیرهاي تصمیم در قالب ژن

سازي این امکان وجود  اما در مسائل بهینه. شوند وارد می

دارد که تنها اعداد به عنوان متغیرهاي تصمیم معرفی 

                                                           
4- Genetic Algorithm 
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ز به عنوان و عملگرهاي ریاضی یا منطقی نی ،نشده

. جویندسازي شرکت  یند بهینهامتغیرهاي تصمیم در فر

 که روابط ریاضی به عنوان مجهول هنگامی ،طور معمولب

یند ااي از اعداد و عملگرها وارد فر باشند، مجموعه  لهأمس

در کل در مواردي که هدف یافتن تابعی . شوند جستجو می

 GPاز ابزار توان  باشد، می وابسته به یک یا چند متغیر می

  .دکراستفاده 

به این صورت است که  GPسازي در شبیه یندافر

توانند جهت انتخاب متغیرها و  هایی که می ابتدا مجموعه

. شوندمیکار روند، معرفی ه یند جستجو باعملگرها در فر

 2و توابع) T( 1هاي اتصال ها با نام مجموعه این مجموعه

)F (ها میاین مجموعه به عنوان مثال. شوندشناخته می -

}د به صورت نتوان }K,2,1,2,1, −−= xT  و

{ }Klog,cos,sin,exp,,,,, −+×÷=F دنباش .

انتخاب یک مجموعه جواب ي ها به وسیله سپس کروموزوم

- میهاي اتصال و توابع ایجاد  تصادفی از مجموعهي اولیه 

را نشان  GPاي از دو کروموزوم در نمونه 1شکل . دنشو

  .دهدمی

دف متناظر با هر کروموزوم محاسبه تابع ه سپس

به عنوان یک مقدار  GPمستخرج از ي رابطه . دشو می

در این . گردد محاسباتی براي هر کروموزوم محاسبه می

حالت بایستی مقادیر محاسباتی با مقادیر مشاهداتی یا 

در گام بعدي بایستی مجموع . دنمورد نظر مقایسه شو

کمینه  ،یا مورد نظر ،یتفاوت مقادیر محاسباتی و مشاهدات
                                                           

1- Terminal Set 
2- Function Set 

چنانچه در مسأله قیدي نیز وجود داشته باشد، با . دشو

 بعد ي در مرحله. گردد ه از توابع جریمه اعمال میاستفاد

در . شونداعمال می) تزویج و جهش(یک عملگرهاي ژنت

کار این عملگرها نشان ي ترتیب نحوه ه ب 3و  2 هايشکل

  . ندداده شده ا

، با است نشان داده شده 2طور که در شکل  همان

کروموزومهاي والد،  در موردایجاد برش و جابجایی 

بدین صورت نسل جدیدي اند و فرزندان جدید ساخته شده

  .شودها تشکیل میاز کروموزوم

به عدد  3، با ایجاد جهش، ژن حاوي عدد 3در شکل 

الزم به ذکر است که عملگر جهش بر . شودتبدیل می 1

 ،در ادامه. تواند اعمال شودمی Tو  F ي هر دو مجموعه

تا شود انجام میفرزندان  در مورداي تکراري یند توسعهافر

در نهایت پس از تعداد تکرار مشخصی که روند تغییرات 

یا  ،تابع هدف در آن تقریباً ثابت گردید، مقدار بهینه

  .به عنوان جواب مسأله استخراج گردد ،نزدیک به بهینه
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  .GPوابط ریاضی در نمایش ر - 1شکل

  

  
  .GPدر  مراحل مختلف تزویجنمایش  - 2 شکل

  

  
  .GPدر مراحل مختلف جهش نمایش  - 3 شکل

 
  

  معیارهاي ارزیابی 

از دو معیار  ،نتایج ي ها و مقایسهشبیهبراي ارزیابی 

و جذر میانگین مربعات ) R2(ارزیابی کارآیی ضریب تبیین 

-تیب از معادلهشود که به تراستفاده می) RMSE(خطا 

  :باشندقابل محاسبه می 3و  2هاي 
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مشاهداتی در ي  بدهمقادیر  Qo(i)در این معاالت، 

محاسباتی در گام ي  بدهمقادیر  Qf(i) ام، iگام زمانی 

تعداد  مشاهداتی وي  بدهیانگین مقادیر م oQ ام، iزمانی 

بیشتر و  R2ی که داراي شبیههر . دنباشگام زمانی می

RMSE  شبیهکمتر باشد از مطلوبیت بیشتري نسبت به-

  .استهاي دیگر برخوردار 

  مورديي مطالعه 

مدت بارندگی و هاي بلندداده در این پژوهش از

ي آباد در بازه سعید ،آبسنجی ایستگاهي رواناب ماهانه 

کامل بودن کفایت و به علت  1349-1387زمانی سالهاي 

 استفاده مناسب آماري ها و کیفیتداده زنجیره ينسبی 

ي یز دریاچه خآبي  حوضهدر این ایستگاه . ه استشد

 46و در طول جغرافیایی  ،چايآجیي ارومیه و زیرحوضه 

درجه و  37عرض جغرافیایی دقیقه شرقی و  18درجه و 

چاي آجیي زیر حوضه . دقیقه شمالی واقع شده است 54

 ،در شرق دریاچه ارومیه واقع شده است و از نظر وسعت

- ارومیه میي دریاچه ي حوضه حوضه از زیردومین زیر

هاي مرکزي و اسکوي آباد واقع در بخشسعید رود. باشد

از  روداین . باشدچاي میآجی رودهاي تبریز، یکی از شاخه

-و هرم) متر 3700ارتفاع (داغ گلیهاي شمالی قوچدامنه

کیلومتري جنوب خاوري تبریز سرچشمه  15داغ واقع در 

ي  کیلومتر بوده و مساحت حوضه 50طول آن  .گیردمی

بر  .)1994افشین، ( باشدمی کیلومترمربع 200یز آن خآب

ثبت شده هاي رواناب و بارندگی دادهي اساس محاسبه 

آبدهی  میانگینآباد، سعید آبسنجیساله در ایستگاه  38

و  ،میلیون متر مکعب در هر سال 4/9آباد سعید رود

-میلی 3/384 آبسنجیبارندگی در محل ایستگاه  یانگینم

 5متوسط آبدهی و شکل  4شکل  .باشدمتر در هر سال می

 آبسنجیمتوسط بارندگیهاي ثبت شده در محل ایستگاه 

  . دهدآباد را براي هر دوازده ماه از سال نشان میسعید
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  ).1349-1387(آباد میانگین آبدهی ماهانه ي رود سعید –4 شکل
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  ).1349- 1387(آباد میانگین بارندگی ماهانه در محل ایستگاه آبسنجی سعید -5 شکل

  

 هاي مختلفشبیهبینی با سازي پیششبیه

جریان از ي اهانه بینی مدر این مطالعه، براي پیش

در . شوداستفاده می GPو  ARMAX ،ANNهاي شبیه

سازي جریان با هریک از این شبیهاین قسمت به چگونگی 

  .ها پرداخته خواهد شدشبیه

1.3 .ARMAX  
نویسی در رمز، از ARMAX شبیهبینی با براي پیش

در . استفاده شده است a2009R(MATLAB(افزار نرم

هاي رواناب و داده ARMA(p,q) شبیهز ابتدا با استفاده ا

 qو  pکه همان  ncو  naهاي فراسنجماه مربوطه، مقادیر 

پس س. گرددتعیین می ند،باشمی ARMA شبیهدر 

-له تعیین میأاز فیزیک مس nkو  nbهاي فراسنجمقادیر 

بینی که براي پیش این به در این مقاله با توجه. شود

ماه و دو ماه قبل از آن  جریان ماه مربوطه از بارش همان

به  nkو  nbهاي فراسنجمقادیر  ده است،گردیاستفاده 

  .شودمیترتیب سه و صفر اختیار 

 اطالعاتسازي آماده عملیاتالزم به ذکر است که 

شامل از بین  ،بارش و رواناب زنجیره ي زمانی در مورد

0

0.1
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زنجیره هاي بردن روند، جهش و تناوب انجام گرفت و 

با  ،همچنین. ایستا تبدیل شدند یره ي زمانیزنجبه  زمانی

جهت استفاده ها داده سازي فصلی،بهنجارانجام عملیات 

تبدیل  معیار بهنجاربه  ARMAXسازي با شبیهدر 

  .گردیدند

2.3 .ANN  
 1الیه چند پرسپترون عصبی شبکه از مطالعه این در

)MLP( 2خطا انتشار پس آموزشی الگوریتم با )BP(  بهره

ي براي الیه ) tansig(تابع انتقال زیگموئید و  ،شده گرفته

براي الیه خروجی ) purelin(و تابع انتقال خطی  ،مخفی

ترین ، براي انتخاب مناسبهمچنین .نددر نظر گرفته شده ا

ي یندهاي مورد نیاز براي شبکه امعماري شبکه و دیگر فر

 a2009R(Matlab(افزار نویسی در نرمرمزعصبی، از 

بینیها افزار در کلیه پیشاین نرم در. شده است استفاده

درصد  15ها براي آموزش، درصد داده 70طور تصادفی از ب

درصد براي آزمون استفاده شده  15سنجی و براي صحت

دست آوردن بهترین معماري ه براي ب ،همچنین. است

هاي مختلف ایجاد و مورد ، معماریMLPشبکه عصبی 

با توجه به میعار  ،و در نهایت ،اندگرفتهآزمایش قرار 

، بهترین )MSE( 3میانگین مربعات خطاارزیابی کارآیی 

  .شده استمعماري شبکه انتخاب 

  

  

                                                           
1- Multi-Layer Perceptron 
2- Back Propagation 
3- Mean Square Error 

3.3 .GP  

افزار نرم از GPسازي در این مقاله، براي پیاده

Discipulus 1998(رجیستر  فنی مؤسسه ي محصول( 

افزار، براي معیار توقف در این نرم. است شده استفاده

 300میزان حداکثر تعداد اجرا و میزان تولید بدون بهبود 

در  ،افزاردر این نرم ،همچنین. در نظر گرفته شده است

ها به درصد داده 70طور تصادفی از بینیها، بي پیشکلیه 

ها به عنوان درصد داده 15هاي آموزشی، از عنوان داده

ي هاداده درصد دیگر براي 15سنجی و از هاي صحتداده

 MSEتابع  ،و براي ارزیابی نتایج ،شده بردهآزمون بهره 

  .است قرار گرفتهاستفاده مورد 

  نتایج ي مقایسه

جریان با دو ي بینی ماهانه در این پژوهش، پیش

بینی آبدهی و پیش زنجیره ي زمانیبینی روش پیش

در هر روش . مجزاي جریان انجام گرفته است ي ماهانه

و  ARMAX ،ANN شبیهاز سه بینی جریان، براي پیش

GP در این قسمت به بررسی نتایج . بهره گرفته شده است

بینی ها در هر دو روش پیششبیهحاصل از هریک از 

بینی سپس نتایج هریک از دو روش پیش ،شودپرداخته می

  .مورد مقایسه قرار خواهند گرفت

  زنجیره ي زمانیبه صورت  رودجریان  بینیپیش 

 هايشبیهاز آبدهی  نجیره ي زمانیزبینی در پیش

ARMAX ،ANN  وGP  زنجیره ي زمانیبا توجه به 

، GPو  ANN شبیهدر . بارش و رواناب استفاده شده است
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 زنجیره ي زمانیبخصوصی در در هر ماه  رودجریان 

در تابعی از بارش همان ماه و دو ماه قبل از آن آبدهی، 

در اه پیشین رواناب سه مو بارندگی  زنجیره ي زمانی

 معادله. شده است در نظر گرفتهآبدهی  زنجیره ي زمانی

  .دهداین رابطه را نشان می 4 ي

))3(),2(
),1(),2(),1(),(()(

−−
−−−=

tQtQ
tQtPtPtpftQ

 4 

بینی با توجه به پیش ،نیز ARMAX شبیهدر 

این مطالعه بهترین  در. شودترین حالت انجام میبهینه

ه ب MATLAB، )0،0،3،1(ARMAXافزار در نرم شبیه

  .دست آمد

 شکلدر  شبیهبینی با این سه نتایج پیش ،در ادامه

  .ندنشان داده شده ا 8تا  6

نشان داده شده  8تا  6طور که در شکلهاي  همان

ي بدهها در تخمین شبیهنسبت به دیگر  GP شبیهاست، 

 نتایجبهتر  مقایسه براي. بهتر عمل نموده استجریان  اوج

 در GPو  ARMAX ،ANN ايهشبیه کاربرد از حاصل

 شکل در آباد،سعید رود آبدهی زنجیره ي زمانیبینی پیش

مقادیر  مقابل در هاشبیه از یک هر بینیپیش نتایج 9

-شاخص 1درجدول  ،همچنین .است شده رسم مشاهداتی

  .است شده ارائه مربوطه هاي

مشهود است، نتایج حاصل  9طور که در شکل  همان

. ز همروندي بیشتري برخوردارندا GPبینی با از پیش

که  شوده مینتیجه گرفت ،1با توجه به جدول  ،همچنین

GP  با داشتنR2 و  7/0 با برابرRMSE  172/0برابر با 

کمتر  RMSEبیشتر و  R2ها از شبیهنسبت به دیگر 

از دقت بیشتري نسبت  GP ،در نتیجه ؛باشدبرخوردار می

  .استبرخوردار  ANNو  ARMAXبه 
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  .با بده ي ماهانه ي مشاهداتی ARMAXبینی نتایج پیشي مقایسه  - 6شکل 
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  .با بده ي ماهانه ي مشاهداتی ANNبینی نتایج پیشمقایسه ي  - 7شکل 
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 .با بده ي ماهانه ي مشاهداتی GPبینی نتایج پیشمقایسه ي  - 8شکل 
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  .نی زنجیرگاهی آبدهیبیدر روش پیش GPو  ARMAX ،ANNمقایسه ي سه شبیه  -9 شکل
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  .بینی زنجیره ي زمانی آبدهیدر روش پیش GPو  ARMAX ،ANNهاي مقایسه ي مشخصات آماري شبیه -1جدول 
GP  ANN  ARMAX 

RMSE R2  RMSE R2  RMSE R2 
172/0  7/0   193/0  627/0   243/0  595/0  

  
  مجزاي به صورت ماهانه  رودبینی جریان پیش 

هاي شبیه باجریان مجزاي ي بینی ماهانه پیش

ARMAX ،ANN  وGP  براي با توجه به بارش و رواناب

در این . شده استطور جداگانه طراحی هر ماه از سال ب

ماه  12جریان براي تمامی ي بینی ماهانه پیش ،تحقیق

بینی  پیش ،همچنین. انجام شده است طور مجزاسال ب

براي باقی شده و  ارائهیلی صطور تفب اردیبهشتمربوط به 

  .ها آورده شده استماهها تنها نتایج نهایی آن

  اردیبهشتبینی رواناب پیش

 GPو  ANN شبیه بابینی در این مطالعه، در پیش

هاي بارش ماه با توجه به ،اردیبهشترواناب مربوط به 

هاي ، و همچنین رواناب ماهاسفندو  فروردین، اردیبهشت

کار براي . تمحاسبه شده اس بهمنو  اسفند فروردین،

- بینی با توجه به بهینهپیش ،ARMAX شبیه با کردن

در  شبیهدر این مطالعه بهترین . شودترین حالت انجام می

 .دست آمده ب MATLAB، )0،1،3،0(ARMAXافزار نرم

براي اردیبهشت  شبیهبینی با این سه نتایج پیش ،در ادامه

   .نشان داده شده است 10 شکلدر 

بینی در پیش GPن به برتري توامی 10از شکل 

و  ARMAXهاي شبیهاردیبهشت نسبت به جریان 

ANN ي  بدهدر برآورد  شبیهدقت این همچنین  ؛پی برد

در اردیبهشت  ،به عنوان نمونه. باشدجریان مشهود می اوج

 69/1مشاهداتی برابر با ي  بدهدر حالی که  ،1355سال 

، 85/0با  برابر ARMAX شبیهمحاسباتی با ي  بدهاست، 

 75/1برابر با  GP شبیهو با  74/0برابر با  ANN شبیهبا 

 شبیهنسبت به دو را  GPکه این موضوع برتري  ،باشدمی

براي  .دهدجریان نشان می اوج ي بدهدر برآورد دیگر 

بینی در پیش شبیهبهتر نتایج حاصل از هر سه ي مقایسه 

 از یک هر بینیپیش نتایج 11 شکلدر جریان اردیبهشت، 

  .ندا شده رسم مقادیر مشاهداتی مقابل در هاشبیه

نشان داده شده است،  11 شکلطور که در  همان

 R2با  GP شبیه اردیبهشت دري  بینی شدهمقادیر پیش

 .دارندها شبیهدقت باالتري نسبت به سایر  ،89/0برابر با 

از همروندي  GPبینی شده با مقادیر پیش ،همچنین

  .باشندها برخوردار میشبیهسایر  نسبت بهبیشتري 

براي جریان مجزاي ي ماهانهبینی نتایج پیش 

  هاي سالتمامی ماه

ي هاي آماري براي مقایسه شاخص 2در جدول

 در GPو  ARMAX ،ANN هايشبیههر یک از  کاربرد

ها براي تمامی ماه رودجریان مجزاي ي  بینی ماهانهپیش

  .است شده ارائه

مشهود است، در اکثر  2دول طور که در ج همان

از دقت باالتري نسبت  GPهاي مبتنی بر ینیبها پیشماه

به عنوان نمونه در . دنباشها برخوردار میشبیهبه سایر 
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ها با داشتن بیشترین ضریب شبیهنسبت به سایر  GPدي، 

و کمترین مقدار جذر میانگین مربعات  ،)=96/0R2(تبیین 

. ي داشته استبهترعملکرد ) =05/0RMSE(خطا 

نسبت به  ANNهاي مبتنی بر بینی، پیشهمچنین

ARMAX از دقت باالتري برخوردارند  

  .بینی ماهانه ي مجزاي جریاندر روش پیش GPو  ARMAX ،ANNهاي شبیهمقایسه ي مشخصات آماري  -2جدول 
GP  ANN  ARMAX  ماه 

RMSE R2  RMSE R2  RMSE R2  

022/0  960/0   047/0  812/0   103/0  068/0  مهر  

046/0  921/0   086/0  570/0   138/0  290/0  آبان  

042/0  943/0   076/0  863/0   149/0  430/0  آذر  

05/0  954/0   109/0  772/0   149/0  536/0  دي  

078/0  929/0   171/0  665/0   184/0  583/0  بهمن  

081/0  923/0   164/0  646/0   240/0  239/0  اسفند  

128/0  825/0   242/0  434/0   370/0  065/0  فروردین  

142/0  890/0   292/0  581/0   349/0  394/0  اردیبهشت  

058/0  971/0   173/0  715/0   528/0  019/0  خرداد  

079/0  764/0   074/0  831/0   134/0  333/0  تیر  

014/0  983/0   090/0  261/0   098/0  070/0  مرداد  

024/0  973/0    080/0  682/0    130/0  144/0  شهریور   
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  .در اردیبهشتمشاهداتی ي  با بده GPو  ARMAX ،ANN هايشبیهمحاسباتی ي  ي بدهمقایسه  -  10 شکل
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   (m3/s)دبی مشاهداتی
  .جریاني مجزاي بینی ماهانه پیشروش در  GPو  ARMAX ،ANNشبیه سه ي مقایسه  - 11شکل 

و  ي زمانیزنجیرهبینی مقایسه نتایج حاصل از پیش

  رود جریانمجزاي ي ماهانه

 زنجیره ي زمانیبینی نتایج پیشهاي قبل در قسمت

با  رودجریان مجزاي ي ماهانه بینی نتایج پیشو  ،آبدهی

همچنین و  GPو  ARMAX ،ANN هايشبیههر یک از 

  .نده اارائه شدها شبیهیی این آبین کاري مقایسه 

مجزاي ي بینی ماهانه که در پیش با توجه به این

 طور جداگانه صورت گرفتهي هر ماه ببرابینی پیش ،جریان

آن با یکدیگر ادغام شده و ابتدا باید نتایج حاصل از  است،

ي د تا امکان مقایسهنشوتبدیل  ي زمانیزنجیرهصورت  به

ي زنجیرهبینی با نتایج حاصل از پیش دستاوردهااین 

نتایج حاصل  14تا  12 هايشکل .آبدهی فراهم شود زمانی

پس از ادغام و را جریان مجزاي ي ه بینی ماهاناز پیش

 هايشبیهبراي هریک از  زنجیره ي زمانیتبدیل شدن به 

ARMAX ،ANN  وGP نتایج حاصل از  .دهدنشان می

هاي شبیهي به وسیله  آبدهی زنجیره ي زمانیبینی پیش

ARMAX ،ANN  وGP  آورده شده 8تا  6 هايشکلدر-

  .ندا

در گرفت که  توان نتیجهمی 14تا  12از شکلهاي 

روش  ،مجزاي جریان همانندي بینی ماهانهروش پیش

نسبت به  GP شبیه ،آبدهی ي زمانیزنجیرهبینی پیش

بیشتري در  تواناییاز  ANNو  ARMAXهاي شبیه

دقت  ،و همچنین ،بینی برخوردار استسازي پیششبیه

  .باشدجریان مشهود می اوجي  بدهدر برآورد  شبیهاین 

بینی پیشدو روش توانایی ي قایسه م ،3جدول در 

-شبیهمجزاي جریان در ي آبدهی و ماهانه ي زمانیزنجیره
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،  ARMAXهاي شبیهبینی براي هریک از سازي پیش

ANN  وGP،  داده شده استنشان.  

 ،ندداده شده انشان  3که در جدول  ،حاصلهنتایج 

جریان مجزاي ي بینی ماهانه نشان از برتري روش پیش

 هايشبیهدر  آبدهی ي زمانیزنجیرهه روش نسبت ب

ANN  وGP مقادیر  که بطوري. باشدمیR2  وRMSE 

 از و 758/0به  63/0به ترتیب از  ANN شبیهبراي 

به  7/0به ترتیب از  GP شبیهو براي  155/0به  193/0

در  اما ،، بهبود داشته است074/0به  172/0 از و 94/0

 RMSEو  R2میزان  که با توجه به این ،ARMAX شبیه

کاهش  زنجیره ي زمانینسبت به  مجزاي  در روش ماهانه

طور مشخص روشی را به عنوان روش توان ب، نمیاندداشته

  .برتر معرفی نمود

  

  .GPو  ARMAX ،ANNهاي بینی با شبیهمقایسه ي مشخصات آماري روشهاي مختلف پیش -3جدول 
GP   ANN  ARMAX  روش پیش بینی 

RMSE R2  RMSE R2  RMSE R2  

172/0  7/0   193/0  627/0   243/0  595/0  زنجیره ي زمانی  

074/0  944/0   155/0  758/0   238/0  436/0  ماهانه مجزا  
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  .با بده ي ماهانه ي مشاهداتی ARMAX ماهانه ي مجزاي جریان شبیه بینیپیش سه ي نتایجمقای - 12شکل 
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 .با بده ي ماهانه ي مشاهداتی ANNماهانه ي مجزاي جریان شبیه  بینینتایج پیشمقایسه ي  -13شکل 
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  .با بده ي ماهانه ي مشاهداتی GPماهانه ي مجزاي جریان شبیه  بینینتایج پیشمقایسه ي  - 14شکل 

  
  گیرينتیجه

 ،ARMAX هايشبیهاستفاده از ، با در این مطالعه

ANN  وGP جریان به دو روش ي ماهانه بینی پیش

ي ماهانه بینی پیشو آبدهی  زنجیره ي زمانینی بیپیش

  :ندگرفت و نتایج زیر حاصل شده ا جریان انجاممجزاي 

 GP شبیه، رودآبدهی  زنجیره ي زمانیبینی در پیش -1

و  ARMAX شبیهنتایج بسیار بهتري نسبت به دو 

ANN پیشدر که  بطوري ،از خود نشان داده است -

 =172/0RMSEو  =70/0R2با  GP شبیهبینی با 

و  ،=193/0RMSEو  =627/0R2با  ANNنسبت به 

 =595/0R2با  ARMAX شبیهنسبت به  ،همچنین

کمتر  RMSEبیشتر و  R2داراي  =243/0RMSEو 

توان از می ي حاضر ، در مطالعهبر این اساس. باشدمی

GP بینی به عنوان یک ابزار قدرتمند در پیش

  .نام برد آبدهی ي زمانیزنجیره

 GPروش ، رودجریان مجزاي ي نی ماهانه بیدر پیش -2

از برتري قابل  ARMAXو  ANNنسبت به روش 

که به  بطوري .باشدو دقت باالتري برخوردار میتوجه 

 شبیه، اردیبهشتبینی جریان در عنوان نمونه در پیش

GP  89/0باR2=  142/0وRMSE=  نسبت به

ANN  581/0باR2=  292/0وRMSE=،  و همچنین

و  =394/0R2با  ARMAX هشبینسبت به 

349/0RMSE=  از عملکرد بسیار بهتري برخوردار

 .باشدمی

بینی به صورت دو روش پیش نتایجي  در مقایسه -3

بینی آبدهی و نتایج پیش زنجیره ي زمانیبینی پیش

توان ، میدر این مطالعه رودمجزاي جریان ماهانه 

مجزاي بینی ماهانه روش پیشنتیجه گرفت که 

بینی روش پیشبه قت باالتري نسبت د ،جریان

 .دارد آبدهی زنجیره ي زمانی

آبدهی  اوجي  بدهدر برآورد این پژوهش نشان داد که  -4

 GP شبیهبینی ماهانه جریان، در هر دو روش پیش

از توانایی  ANNو  ARMAXهاي شبیهنسبت به 

  .باشدمی بیشتري برخوردار
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ز دیگر نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج حاصل ا -5

 .تطابق دارددر این زمینه مطالعات انجام گرفته 
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