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  ي آماري عصبي با استفاده از شبکه هايکيدرولوژي هي احتماالتينيش بيپ

  

   دانشکده مهندسي آب و خاک، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران،  نژاديشهاب عراق

   shahab_araghinejad@yahoo.com :يکيکترونال پست، )۰۲۶۱(۲۲۴۱۱۱۹: تلفن و نمابر

  

  

  

  

  

  دهيچک

. استآب ت منابع يري و مديزي برنامه ر در چالش هان ي از مهم تريکي يکيدرولوژي هيرهاي متغينيش بيپ

ت ياولواز  ي قطعي هاينيش بينسبت به پ ، بلند مدتي زمانيژه در افق هايبه و ي احتماالتي هاينيش بياستفاده از پ

 ينيش بيپ ي براي ابزار مناسبي مصنوعي عصبيشبکه ها.  دارديشتري باقطبت ها اني برخوردار بوده و با واقعيشتريب

، ارائه ن نوع شبکه هايغلب اضعف بزرگ اهر چند .  باشندي ميکيدرولوژي هيهاينيش بير پي نظير خطي غيستم هايس

به عنوان   متداول وي عصبيف شبکه هان ضعيبر ا غلبه ي بران مقالهيدر ا. است ير احتماالتيو غ ي قطعين هايتخم

 و ي آماري عصبي از شبکه هايبيشبکه ترکن يا.  شودي مارائهو ن يتدو ي آماري عصبک شبکهيمناسب، راه حل ک ي

به  ي احتماالتي هاينيش بيپانجام  ي بران شبکه هاي ايت هر دوي مز که از باشديمه يچند ال پرسپترون يشبکه عصب

-K يو مدل آمار RBF يعصب  شبکه، ارائه شدهيبي ترکيکه عصبعملکرد شب.  برديبهره مر همگن يط غيژه در شرايو

NN ي نشان دهنده برتر،جينتا.  گردديسه مينده رود مقاي به سد زاي ورودي حجم رواناب فصلينيش بيدر قالب پ 

 ينيش بي پيرينان پذيار دقت و اطمي بلند مدت بر اساس دو معي هاينيش بي ارائه شده در ارائه پيبي ترکيشبکه عصب

   . باشديم

  

 ي هاينيش بي، پيبي ترکي شبکه عصب، يکيدرولوژي هينيش بي، پي آماري مصنوعي عصبيشبکه ها :يديمات کلکل

  ياحتماالت

 
  مقدمه -۱

 از انبهره بردار. هاي منابع آب است اي حائز اهميت در بهره برداري از سيستم ، مسئلهي آت ميزان بارش و روانابپيش بيني

 سعي در هاي پيش بيني مختلف روش .مديريتي دارندمختلف هاي   براي تصميم گيريي مطمئني پيش بيني هامنابع آب نياز به
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هاي مفهومي و آماري زيادي براي پيش بيني متغيرهاي  توليد ارتباط بين متغيرهاي مستقل و وابسته داشته اند و مدل

  . هيدرولوژيکي مورد استفاده قرار گرفته است

هاي  سازي فرآيندهاي غيرخطي هيدرولوژيکي موفق تر از مدل هاي مفهومي در مدل استفاده از مدلبه نظر مي رسد که 

يک اما مهمترين مشکالت اين مدل ها عدم توانايي اغلب آنها در انعکاس و در نظر گرفتن رفتار استوکست. ]۱[آماري بوده است 

ن ياضمن اين که . هاي قطعي مورد استفاده قرار گرفته اند و به همين جهت اغلب در پيش بيني همتغيرهاي هيدرولوژيکي بود

  .براي کاليبراسيون دارند) اديز(مدل ها نياز به داده هاي کافي دسته از 

پيش بيني قطعي يک تخمين نقطه اي از يک متغير . متغير پيش بيني مي تواند به صورت قطعي يا احتماالتي توليد شود

 يک ،پيش بيني احتماالتي. تي يک تابع توزيع احتماالتي از متغير مستقل به دست مي دهداست، در حالي که پيش بيني احتماال

 که بر آن متغير "پيش بيني کننده ها"اندازه گيري کمي از درجه اطمينان وقوع يک رخداد، تحت شرايط مشاهده مجموعه اي از 

در عمل . استيش بيني هاي احتماالتي در هيدرولوژي تخمين توزيع احتماالت شرطي، اساس انجام پ. اثر مي گذارند، مي باشد

هاي پيش بيني احتماالتي از  به علت خطاي تخمين، تصادفي بودن فرآيندهاي طبيعي و مزاياي پيش بيني احتماالتي، روش

 دهمشاههاي آماري و مفهومي   مدلشرفت و بهبود زيادي دريگرچه پ. ارجحيت بيشتري نسبت به روش هاي قطعي برخوردارند

همچنين اغلب اين روش ها به . شده است اما هنوز نياز زيادي به توسعه اين مدل ها و بهبود خطاي پيش بيني احساس مي شود

     . تنها بهترين تخمين از پيش بيني را توليد مي کنند و قادر به کمي کردن عدم قطعيت آن نيستند،خصوص مدل هاي مفهومي

 ي هاينيش بي در پي مصنوعي عصبينه استفاده از شبکه هاي محققين قبلي در زمبه عنوان نمونه اي از کارهاي شاخص

 نام ]۳[ کارآموزو  عراقي نژاد  و]۱[ و همکاران کوليبالي،]۲[ و همکاران شو يقات و مدلهايتحق، مي توان از يکيدرولوژيه

 ين ميتخمصورت يک تابع توزيع احتماالتي ن در زمينه مدلهاي آماري و تدوين مدلهايي که متغير پيش بيني را به ي همچن.برد

تعداد . اشاره نمود ]۵[و همکاران   نژاديعراقو ]۴[ و همکاران کوتايپ  ارائه شده توسطيق و مدلهايج تحقي توان به نتايمزنند 

  توان بهيان آنها مي از م استفاده کرده اند کهيکيدرولوژي هين هاي تخمي براي آماري عصبياز شبکه ها ني از محققيمعدود

   .  استفاده کردندي قطعينهاي تخمي صرفا براي آماري شبکه عصبياشاره نمود که از مدلها ]۶[ همکاران  ويمرادخان مطالعات

  

   روش کار -۲

مدل  يعني ي احتماالتينيش بي پي بر دو مدل مرسوم براين مطالعه، ابتدا مروري در ايشنهاديو مدل پارائه روش کار ش از يپ

هدف از ارائه .  شوديارائه م )RBF )Radial Basis Function يه و مدل شبکه عصبين همسايک تري نزدير پارامتريون غيرگرس

 يبين مدل ترکي از آنان در تدويري بهره گينگ و چگوي احتماالتينيش بي مورد استفاده در پيکرد هاي رويمعرفن دو مدل يا

  . ن مقاله استيارائه شده در ا

  
  "هين همسايک ترينزد "ير پارامترين غويرگرسمدل  -۲-۱

در سال هاي اخير . ن زدي شده تخممشاهده بر اساس الگوي تاريخي اطالعات را مي توانپيش بيني هاي هيدرولوژيکي 

. چنين رويکردي در روش هاي غيرپارامتري پيش بيني و شبيه سازي اطالعات هيدروکليماتولوژيکي به کار گرفته شده است

اين مدل بر .  باشديم) K-NN(ه ين همسايک تري نزد- k روش موسوم به ير پارامتري غينيش بي پين روشهاي تر از متداوليکي

اين اساس تدوين شده است كه هرگاه شرايطي مشابه شرايط تاريخي مشاهده شده در زمان حال به وقوع پيوست، شرايط محتمل 
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اي  بيني انجام شده با اين روش به صورت مجموعه پيش. ع پيوسته استوقوه  بآن زماندر آينده مشابه شرايطي خواهد بود كه در 

مقدار احتمال هر پيش بيني با توجه . شود   انجام ميآن هاهر يك از  يمشخص برا احتمال مقدارمحاسبه هاي محتمل با  از جواب

. ت شده تاريخي محاسبه مي شودبه شباهت پيش بيني کننده هاي زمان واقعي و پيش بيني کننده هاي مشاهده شده در سري ثب

 مزيت استفاده از روش هاي غير پارامتري در مدل سازي سري ]۹[ و همکاران  تسي و ]۸[ و همکاران تاف، ]۷[ شارما و لل

 .کاربرد نشان دادندهم در  در تئوري و همرا  هاي زماني مارکوفي

  . زير استبه شرح به طور خالصه ) K-NN )K-nearest neighbourالگوريتم انجام پيش بيني با استفاده از روش 

  :به طوريکه . در مسئله مورد نظر پيش بيني تعيين مي شود) x( بعدي متغيرهاي مستقل  dبردار •

),...,,( 21 dtttt xxxfD = )۱(                                                                                                                               

  .  باشدي ميخي مشاهده شده تارينيش بير پي متغtDکه در آن 

 نزديک ترين همسايه آن از kفرض کرده و با استفاده از فاصله وزني اقليدسي زير  Drمتغير پيش بيني را برابر با  •

 . انتخاب مي شود Dtميان مقادير 

2/1

1

2 ))((∑
=

−=
d

j

tjrjjrt xxvDist )۲                             (                                                                                  

ننده  پيش بيني ک هر وزن هايي است که برايjv وي مشاهده شده در زمان واقعي کننده هاينيش بيپ rx که در آن مقادير

 به نحوي که ، رتبه بندي مي شوندk تا ۱نزديک ترين همسايه ها بر اساس فاصله محاسبه شده فوق از . در نظر گرفته مي شود

  . را دارد و بر عکس) j(همسايه با کمترين فاصله کمترين رتبه 

 و کارلسون نمونه به عنوان .هي به همسايه ها استفاده مي شودگسسته براي وزن د) kernel (کرنلاز يک تابع  •

  : تابع کرنل زير را پيشنهاد دادند] ۱۰[ تزياکووي

∑
=

=
k

t

rt

rt

Dist

Dist
tDistK

1

/1

/1
))(( )۳                       (                                                                                              

 :در نهايت مقدار پيش بيني از رابطه زير محاسبه مي شود •

)(*))((
1

jDtDistKD t

k

j

r ∑
=

= )۴                     (                                                                                            

)(که  jDt  مقدار متغير وابسته تاريخي داراي رتبهj  ام مي باشد و K( ) متغيرهاي احتمال متناظر با وقوع هر يک از

توريع احتماالتي شرطي در اين روش با استفاده از تعيين احتمال وقوع همسايه ها و تابع کرنل . مشاهده شده تاريخي مي باشد

  . مورد استفاده به دست مي آيد

  
 RBF شبکه -۲-۲

ري مرسوم اين  معما)۱(شكل .  از الگوريتمي مشابه آنچه در بخش قبل ذکر شد بهره مي بردRBFشبکه عصبي موسوم به 

 عصبي مرسوم، ورودي نورون ها در اين شبكه برابر با مقادير متغيرهاي ورودي بر خالف شبكه هاي. ا نشان مي دهدشبکه ر

مي باشد كه در مقدار ω)(ه اول و دوم ياتصاالت الو بردار وزن ) x() پيش بيني کننده ها(نيست بلكه تفاضل بردار ورودي 

   :ه دومين نورون الي امj ي برابه عبارت ديگر. ضرب شده است) b( باياس
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bxnet jj ω−=                                                                                                                                         (۵) 

  ه زير محاسبه مي شود اين نورون از رابطير خطيغتابع و 
2

)(












 −

−=
σ

ω

ϕ

bx

j

j

enet )۶                                                                                               (                                 

نه تابع يشيمقدار ب.  شودين ميينه آن تعي مسئله مقدار به باشد که بر حسب هريع تابع مي توزي از پارامترهاσدر رابطه فوق 

گر شباهت ي به عبارت د،بردار وزن باشدبا  كه بردار ورودي دقيقا برابر ن مقدار موقعي حاصل مي شودي است و ا۱ برابر با فوق

هر چه فاصله بردار .  باشد بر قراريخي مشاهده شده تاري کننده هاينيش بي و پي کنوني کننده هاينيش بير پين مقاديکامل ب

ن يبنا برا. مقدار باياس نيز حساسيت نورون را تعيين مي كند. ورودي و وزن ها كمتر باشد مقدار اين تابع افزايش پيدا مي كند

  .  کندين مييتع يفعلط يدر شرا ام را j  متناظر با نورونيخيط تارياحتمال تکرار شرا) ۶( نشان داده شده در رابطه ϕتابع 

  : خروجي اين شبكه از رابطه زير محاسبه مي شوده خروجي يك تابع خطي است وتابع مورد استفاده در الي

        ∑
=

==
n

i

ii XwyXf
0

)()( ϕ )۷                                                                                                             (            

 مشاهده ينيش بي پيرهاي متغ،ه آخريه دوم به الي اتصال اليا وزن هاي ها w باشد و ي مينيش بير پي متغf(X)ا ي yکه در آن 

  .  باشدي ميخيشده تار

  

x1

x2

xm

f(X)

1

1

2

m

∑

wn

w2

w1

w0

 
 

 RBFمعماري شبکه  :۱شکل 

  

 
  يشنهاديپ يبيترک ي شبکه عصب-۲-۳

که ( در صورت استفاده از چند پيش بيني کننده ،مبتني بر ميزان شباهت بين شرايط فعلي و شرايط پيشين ياستفاده از روشها

بخش عمده اي از اين خطا ناشي .  همراه استيمعموال با خطاي قابل توجه) ي چنين استغالبا در پيش بيني هاي هيدرولوژيک
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به عبارت ديگر تغييرات متغير وابسته در فضاي برداري پيش . ته است منفرد بر متغير وابسپيش بيني کنندهاز تاثير غير خطي هر 

 متغيرهاي يا براي حل اين مشکل، اعمال وزنهاي مختلف برروش معمول. ارد کامال غير همگن استبيني کننده ها در اغلب مو

متوسط خطاهاي تخمين را نشان داده شده است که اين رويکرد ). ۲ در رابطه vمقادير (است ) پيش بيني کننده ها(ورودي 

 در مدلهايي که تا کنون ارائه شده اند، اين وزنها براي هر پيش بيني کننده عدد ثابتي است که از فرايند .]۵[کاهش مي دهد

ايده اصلي استفاده شده در مدلي که در اين مقاله ارائه مي شود، در نظر گرفتن وزنهاي متغير . کاليبراسيون مدل حاصل مي شود

در مدل ارائه شده، فضاي برداري ايجاد شده توسط متغيرهاي . است مختلف ينيش بيط پيدر شرار پيش بيني کننده براي ه

 يزن يک متغير شامل بازه پيوسته اي مبازه محتمل و.  ورودي منحصر به فرد نبوده بلکه شامل بازه اي از مقادير محتمل مي باشد

رين و کمترين مقادير بهينه يک وزن مي باشد که منجر به بهترين تخمين از متغير که حدود باال و پايين آن به ترتيب بيشتشود

 ي مکرنل ير پارامتريغتابع ک يز ينن شبکه ي احتمال در ايتابع چگال. وابسته در شرايط مختلف داده هاي کاليبراسيون مي باشد

   .باشد

ن يهمانطور که در ا. نشان داده شده است) ۲( در شكل  کنندهينيش بي با سه پينيش بيک مسئله پي ي، برامعماري اين شبكه

شبکه ک يو ) نيداخل مرز نقطه چ(پرسپترون  يعصب شبکه کي از يبي ترکقتين شبکه در حقياشکل نشان داده شده است، 

 همانند يلکرده دوم عمي باشد، اليم) X( کننده ها ينيش بي په ورودير شبکه ها، اليه اول مطابق با سايال.  باشدي مي آماريعصب

ن که يضمن اه سوم يال.  شودين مييعون تيبراسيه در مرحله کالين الي ايتعداد نورونها.  پرسپترون داردي شبکه هايانيه ميال

 ي تعداد نورونها. باشدي م)يبين شبکه ترکي ادومبخش  (ي شبکه آماريال ورودن حي در ع، باشدي شبکه پرسپترون ميخروج

ر ي مقادکه شود ين مييتم آموزش با هدف تعيالگوره سوم بر اساس ي اليخروج.  استي وروديرهايد متغه برابر با تعداين اليا

ده آل ي ايا وزن هاير هدف يمقاد.  باشديم) wp( کننده ينيش بيا پير مستقل ي هر متغينه وزن  برايبهر يدر واقع مقادآن هدف 

 محاسبه و در يا نظر کارشناسي ينه سازيبر اساس به خاص يکيلوژماتويدروکليط هيو در هر شرا يمتناسب با هر بردار ورود

  .  شودينظر گرفته م

 را يخير تاري هر متغي کننده هاينيش بي و بردار پين بردار وروديفاصله ب، RBFک شبکه ير ين شبکه نظيبخش دوم ا

 ي خاص است، بهره مي هر بردار ورودصر به شبکه سوم که منحي خروجين فاصله از وزنهاين ايي تعي کند، اما برايمحاسبه م

ه ين الي ايتابع انتقال نورونها.  باشدي ميخي مشاهده شده تارينيش بي پيرهايه پنجم برابر با تعداد متغي اليتعداد نورونها. رديگ

 گرفته شده  در نظرير پارامتريک تابع کرنل غي ،RBFون پارامترها، بر خالف شبکه يبراسي کالي هايبه منظور احراز از دشوار

 يحاصل م) ۴( مشابه رابطه ي بر اساس رابطه اي وروديرهاي متناظر با متغينيش بير پيا مقدار متغي f(X)ت مقدار يدر نها. است

  . در شبکه در نظر گرفته شده است) محاسبه تابع کرنل(ز به منظور استاندارد کردن وزن نورونها ي نΣنورون . شود

  

  طالعه موردي  م-۳

اين . تا سد زاينده رود مي باشدهاي آن در ارتفاعات كوهرنگ  رود از سرشاخه زايندهسد  آبريز حوضه ه،منطقه مورد مطالع

َ ۵۰ْ-۰۲هاي جغرافياييَ   حد فاصل طول اصلي گاوخوني است که درحوضه زير ۵ يکي از حوضه هاي   و عرض۵۲ْ-۴۵ و

براي شبيه سازي سيستم واقعي، . دارد كيلومتر مربع قرار ۳۲۰۰۰طقه مركزي ايران به وسعت  در من۳۳ْ-۴۵ وَ ۳۱ْ-۱۵جغرافياييَ 

تونل هاي اول و دوم اي شامل آورد  حوضهبين حاصل از انتقال  آوردهاي  سد زاينده رود،حوضهورودي طبيعي عالوه بر 

و موقعيت سد ) زاينده رود( گاوخوني حوضهنقشه ) ۳(شکل .  است ها در نظر گرفته شده سازي  در مطالعات و مدل،كوهرنگ
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 ينيش بي پيبرا) MLP-S (يشنهادي و شبکه پK-NN ،RBFن مطالعه سه مدل يدر ا.  آن را نشان مي دهدحوضهزاينده رود و 

 ين مجموع حجم رواناب وروديانگيم. استفاده شده استتان سز و زميي پاينده رود در فصل هاياز به سد يحجم رواناب ورود

ر مجموع رواناب مشاهده ياز دو متغ.  باشديم م.م. م۱۴۵ار آن يون متر مکعب و انحراف معيلي م۴۰۸ن فصول برابر با يد در ابه س

ز و زمستان استفاده شده يي پاي حجم آورد فصل هاينيش بي پيبرا) SOI (ين شاخص نوسانات جنوبيانگيشده در تابستان و م

  . است

∑

 
 MLP+Sمعماري شبکه  ):۲(شکل 

  
  

  يحوضه گاو خون: )۳(شکل 

  ليو تحلج ي نتا-۴
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 در SOIرات ييز و زمستان با استفاده از رواناب مشاهده شده تابستان و تغيي دوره پايرواناب براحجم  يقطع ينيش بيج پينتا

مشاهده  يرهاي متغي خطيب همبستگي ضرآمارهج بر اساس چهار ين نتايا  . ارائه شده است)۱(جدول و ) ۴(شکل ن فصل در يا

 از ينيش بير پي متوسط قدر مطلق انحراف متغي، خطا)RMSE(ن مربعات يانگيشه مي ري، خطا)CORR( شده ينيش بيشده و پ

ر يار اخيمع. سه شده استيبا هم مقا) LEPS (اندازه گيري خطاي خطي در فضاي احتماالتيار يو مع) VE%(ر مشاهده شده يمتغ

شده   محاسبه شده توسط مدلها محاسبهيع احتماالتيو بر اساس توابع توز ي احتماالتي هاينيش بيسه مدلها در حالت پي مقايبرا

ارها به طور ين معيح ايتوض.  کننديد مي کمتر تولVE% و RMSEر يشتر و مقادي بLEPS و CORRر ي برتر مقاديمدلها. است

  .  ارائه شده است]۵[کامل در مرجع 

 

200
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مقادير مشاهده شده (م.م.م)
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ر 
دي
مقا

K-NN

MLP+S

RBF

 
   متقاطعيصحت سنج بر اساس ينيش بيج پي نتا):۴(شکل 

  

   نتايج صحت سنجي متقاطع براي پيش بيني:)۱(جدول 

  مدل
  آماره

RBF K-NN MLP+S 

CORR ۷۵/۰  ۵۸/۰  ۷۴/۰  

RMSE ۴/۲۲  ۳/۲۱  ۶/۱۹  

%VE ۵/۲۴  ۷/۲۳  ۷/۱۸  

LEPS ۳/۱۱  ۲/۱۲  ۸/۲۳  

  

ش يژه در حالت پي به ويب ترج مناسي نتايبي حاصل از مدل ترکينيش بير پيمقاد )۱(ج ارائه شده در جدول يبر اساس نتا

 محسوس ي حديدر فازها به سد يورودان يم جري بر رژSOIر يتاث. ارائه نموده است) LEPSبر اساس آماره  (ي احتماالتينيب

ر رواناب فصل يزان تاثين با توجه نحوه و ميهمچن.  شودي مشاهده نمير قابل مالحظه ايگنال، تاثين سي اي خنثياست و در فازها

 ين هازر وي باشد که عالوه بر تاثير همگن مي کامال غينيش بيک مسئله پيز، مسئله مورد نظر يين بر حجم رواناب پاتابستا

ن يهم. قابل توجه استز ين مختلف يکيماتولوژيکلدرويط هين وزن ها در شراير ايي کننده ذکر شده، تغينيش بيمتفاوت دو پ
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 کننده ينيش بير و وزن پيرات تاثييگر شده است، چرا که تغيه نسبت به دو مدل د ارائه شديبيج مدل ترکي نتايمسئله باعث برتر

  .  در نظر گرفته استينيش بي مدل کرده و در مدل پيط مختلف به خوبيها را در شرا

  

  يريجه گيو نت يجمع بند -۵

ن ين حال بزرگتريدر ع.  باشندي ميکيدرولوژي هينيش بي و پي سازهي شبي براي مناسبي، مدلهاي مصنوعي عصبيشبکه ها

 ي عصبين حال شبکه هايدر ع.  باشديرها ميغ متين احتماالتي آنها در تخميي، عدم تواناMLPر ي متداول نظيضعف شبکه ها

 MLPر ي نظي عصبيشبکه ها ير خطي غيمدلساز يي، از تواناينيش بير پي متغين احتماالتيرغم امکان تخمي علRBFر ي نظيآمار

ه شد که ضمن در نظر ي تهيه آمارک شبکيو  MLPبکه ک شي از يبي ترکي شبکه ان مقالهيدر ا. هره است بيب ياديتا حد ز

 رفع تا حد امکان ين شبکه براياز ا.  برديز بهره مي ني عصبيشبکه هاو آموزش  يريادگيت ي، از قابليم آماريداشتن مفاه

ن است که ي شبکه ارائه شده اياي از مزا. بهره گرفته شدزي نينيبش ي پيرهاي متغير وابسته در فضايرات متغيي تغيط ناهمگنيشرا

 ير حطيغط ي را در شراينيش بير پيش کننده ها و متغين پي ارتباط بي، امکان مدلسازينيش بير پي متغين احتماالتيعالوه بر تخم

ژه در حالت استفاده ي مشابه، به وي روشها باير مدلهايسه با ساين شبکه در مقايج ايت، باعث بهبود نتاين قابليا. ر همگن دارديغ

ج نشان ي ارائه شد و نتاي در حوضه گاوخونيک مسئله واقعي ين مدل برايکاربرد ا.  شودي کننده مينيش بيک پيش از ياز ب

  .  بودي احتماالتينيش بي و هم در پي قطعينيش بي مدل هم در پييدهنده کارا
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