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  چکیده

این پروژه در حوزه آبریز دریای خزر واقع در غرب استان مازندران انجام شد. در دو روش هوشمند شبکه عصبي سه الیه پیشرو 

ي تکامل گرا، سه سری زماني شامل مجموع بارندگي، میانگین درجه حرارت و آبدهي متوسط مورد بررسي قرار و شبکه عصب

 گرفت. 

هدف اصلي تخمین میزان آبدهي و دبي رودخانه مذکور با استفاده از داده های بارندگي جهت بهره برداری بهتر و تعیین میزان 

دهي رودخانه و کمک به تصمیمات پیشگیری از خسارات سیالب ها بوده کارایي شبکه های عصبي مصنوعي برای تعیین آب

 است. 

برای طراحي جریان روزانه رودخانه ضروری  ANNبا توجه به یکي از فرضیه های تحقیق مبني بر اینکه شبکه عصبي مصنوعي 

صنوعي با استفاده ازالگوریتم است و دقت باالیي دارد و بررسي هایي که انجام شد فرضیه تأیید شد و الگوی )شبکه عصبي م

( به عنوان الگوی منتخب این پروژه برآورد شد که کمترین خطا نسبت به سایر الگوهای به کار رفته در  ANN-GAژنتیک 

 متر مکعب بر ثانیه تخمین زد. 62/321تحقیق مذکور را داشت و بیشترین آبدهي ماهانه در طول این دوره را 

 

 وعي، رودخانه دوهزار، حوزه آبریز دریای خزر، آبدهي رودخانهکلید واژه: شبکه عصبي مصن
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 مقدمه 

 ای ویژه اهمیت از منابع این مدیریت حاضر، عصر در موجود متمادی هایساليخشک و آب منابع محدودیت و اهمیت به توجه با

 استفاده با توان مي که است آب تقاضای و تولید بینيپیش آب منابع مدیریت در اساسي و مهم ابزارهای از یکي .برخوردار است

 رودخانه از آب برداشت مساله که مواردی در بویژه آب مهندسي زمینه در داد. کاهش را مصرفي آب بیني کمبودپیش این از

 هایدهدا به نیاز آبخیز هایحوضه مدیریت در بندی اولویت و ریزی برنامه دارد. ای ویژه آب اهمیت کمیت از آگاهي است، مطرح

 ها،رودخانه آورد تخمین برای مختلف های بازگشت دوره با متوسط دارد. مقادیر آبدهي آن نوسانات و آبدهي جمله از مختلفي

و  آب منابع هایپروژه سایر و دست پایین زراعي اراضي مدیریت و بزرگ، کوچک سدهای از برداریبهره برای ریزیبرنامه

 .است نگرفته قرار تحلیل و بررسي مورد جامع بطور موجود اساس اطالعات بر تاکنون ولي باشد،مي نیاز مورد آبخیزداری

 در دارد، هادر سرشاخه بخصوص کشور آبخیز هایحوضه سطح در تولید جریان مکاني توزیع به نیاز آبخیز حوضه جامع مدیریت

 در اطالعات تعمیم گیرند.مي قرار )های هیدرومتریایستگاه(محدودی  نقاط در ایو مشاهده شده گیریاندازه اطالعات که حالي

 آنها ارتباط و عوامل این مکاني تغییرات از کامل و بررسي تحقیق نیاز به آمار بدون هایحوضه به آمار های دارایحوضه دسترس

 پارامترها میسر این به يدستیاب که آمار بدون های حوضه در اساس آنها بر بتوان دارد تا ها حوضه پایدار و ثابت با ویژگیهای

است  نموده و بیولوژیکي ایسازه عملیات صرف ریال میلیاردها گذشته در سالهای اجرایي بخشهای آنها داشت. از برآوردی نیست

 سازی بهینه در این ارقام برآورد در دقت .است بوده دخیل مختلف احتماالت با و ساالنه برآورد آبدهي آنها اغلب طراحي در که

و  ابعاد بزرگي از گیرد صورت اطمینان بیشتری با برآوردها بتواند اندازه هر و دارد زیادی بسیار نقش برنامه سطح اجرایي و دابعا

 .کرد جلوگیری خواهد ساالنه آبدهي توان یا و نیاز از خارج گستردگي

 دبي ایتحلیل منطقه مورد در ولي است گرفته صورت زیادی آبي تحقیقات کم و سیالبي های دبي مورد در ایران و دنیا در

 هایروش مانند نیز برای آبدهي متوسط ایمنطقه تحلیل هایروش است. شده منابع مشاهده در کمتری موارد ساالنه متوسط

 ثبت منظور به گیریاندازه واحدهای دارای ها حوضه زیر بعضي باشد. اگرچهمي آبي کم و سیالبي هایبرای دبي شده استفاده

 و هستند آبدهي همچون نیاز مورد اطالعات فاقد که شوند مي مواجه هایي با حوضه مهندسین بعضا ولي هستند، جریان هپیوست

 یک در جریان دبي بینيپیش باشد.مي آماری های دوره های و محدودیت آماری های خدشه و خالها دارای اطالعات این یا

 این برای متعددی هایروش و است بوده رودخانه کارشناسان مهندسي و هایستهیدرولوژ توجه مورد دیرباز از رودخانه از مقطع

 . است شده استفاده تاکنون کار

 در ناگهاني تغییرات و روند پرش، مشخصات غیرایستا، دارای روزانه و ماهانه و فصلي هیدرولوژیکي مخصوصا   هایسیگنال بیشتر

 به نظر ضروری ریاضي جدید های نظریه و غیرخطي ها، معادالت الگوریتم زا استفاده هاآن سازی مدل برای که بسامد هستند

 مواردی از ای مربوطهرایانه هایبرنامه و آماری هایتوزیع ریاضي، هایفیزیکي، مدل هایمدل سازها،شبیه از استفاده رسد.مي

 پیشنهاد رواناب سازی مدل مختلفي جهت هیدرولوژیکي هایمدل گردد. اکنونمي ها استفاده پدیده بیني پیش برای که است

 گردش سیستم در مکاني و زماني متغیر هایو ویژگي زیاد صراحت عدم و قطعیت عدم غیرخطي، به ماهیت توجه با اما اند، شده

 و برتر یک مدل عنوان به اندنتوانسته رواناب دقیق الگوسازی به منظور شده پیشنهاد مفهومي و آماری هایمدل از یک آبي، هیچ

 گروه دو به ها روش (. این3132عبقری،  و نوری(است برخوردار ایویژه هایاز پیچیدگي همواره مسأله این و شوند شناخته توانا

 فاقد هایحوزه برای ترتیب به که شوندمي بندی طبقه شده ثبت دبي هایداده آماری تحلیل و رواناب– بارش های مدل اصلي

 در شده گیریاندازه آمار از توانمي ایمنطقه تحلیل با دیگر روش در و روندمي کار به واجد آن هایهایستگا و هیدرومتری آمار

 عصبي های شبکه .داد انجام را الزم بینيپیش آمار فاقد های حوزه برای و فیزیولوژی اقلیمي مشابه شرایط با مجاور هایحوزه

 دما و بارندگي، آمار از استفاده با ایران در همچنین اندرفته کار به ها انهرودخ دبي بینيپیش در آمیزی موفقیت بطور مصنوعي

 .است گرفته صورت مصنوعي عصبي شبکه از استفاده با رودخانه دبي تخمین در مطالعاتي اقلیمي پارامترهای دیگر

' 
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 :منطقه مورد مطالعه

ان، شهرستتان تنکتابن و در بختش منطقه مورد مطالعه ما در شمال کشور ایران، بخش غربي استتان مازنتدر

باشد. کیله ميآبریز رودخانه چشمهآباد این شهرستان جانمائي شده است. محدوده مورد مطالعه در حوضهخرم

باشتد.  تنکابن متي شهرستان جنوب و مازندران استان غرب واقع در دوهزار ییالقي منطقه در دوهزار رودخانه

 کیلومتر مربع 280 آبریز حوضه این است. مساحت کیلومتر 15حدود  تنکابن شهرستان از منطقه این فاصله

آبریز دریای خزر بوده و در شهرستان تنکابن قرار های مهم و مستقل حوضهباشد. این رودخانه از رودخانه مي

هم پیوستن دو شاخه اصلي غربي به نام دوهتزار و شترقي بته نتام سته هتزار تشتکیل دارد. این رودخانه از به

تر شده و بته شوند. رودخانه از این محل به بعد پرآبده است که در محلي بنام پردسر به هم متصل ميگردی

های متعدد منشعب شده و گردد. پس از ورود به جلگه ساحلي مازندران به شاخهمرور از شیب آن کاسته مي

آبتي دد. پتروژه نیروگتاه بتر پیونتیابد و سرانجام به دریای خزر ميسوی شهر تنکابن جریان ميیک شاخه به

کیلته و در آبریز رودخانه چشمهدوهزار بر روی رودخانه دوهزار واقع شده است. این رودخانه دائمي، زیرحوضه

های نوشا و دریاستر در آبریز دریای مازندران قرار گرفته است. رودخانه دوهزار از بهم پیوستن رودخانهحوضه

گردد و در راستای جنوب بته شتمال جنوب غربي تنکابن تشکیل مي کیلومتری 62محل روستای کلیشم در 

 گذرد.اشتوج و بلوس ميشرقي از دهستان دوهزار عبور  و در مسیر از محدوده روستاهای برسه پائین

 692آبریتز ایتن رودخانته حتدود گیرد. حوضتهالن سرچشمه ميهای کوه خشچال و سیاهاین شاخه از دامنه

 ارد که کوهستاني و مرتفع بوده و بخش شمالي آن پوشیده از درختان جنگلي است. کیلومترمربع وسعت د
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 : تحقیق روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. چرا که نتایج حاصله میتواند در خصوص بهبود بخشیدن به روند 

انه مورد استفاده قرار گیرد. از حیث روش نیز از زمره تحقیقات شبیه سازی و نرم افزاری تخمین آبدهي رودخ

به شمار میرود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت از زمره تحقیقات کمي بوده است که با توجه به ماهیت موضوع 

و مبتاني نظتری  و شاخصهای مورد بررسي، رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع نرم افزاری میباشد. چارچوب

نیز با استفاده از روش اسنادی صورت پذیرفت. بر اساس مطالعات کتابخانهای و اسنادی شاخصهای مورد نظر 

در خصوص کاربرد شبکه عصبي در تخمین آبدهي رودخانه ها استخراج شد و نحتوه بته کتار گیتری شتبکه 

بارندگي ساالنه، تجزیته و تحلیتل عصبي بر اساس آن تدوین گشت. پس از گردآوری اطالعات هیدرومتری و 

آماری صورت گرفت. شکل  به صورت شماتیک روند اجرای تحقیق را بازگو میکند. در ادامه بته تفصتیل هتر 

 یک از مراحل اجرای کار توضیح داده خواهند شد. 

متری به منظور انجام این تحقیق ابتدا با شناسایي محدوده حوضه دوهزار و ایستگاههای هواشناسي و هیتدرو

اطالعات و مشخصات حوضه دریافت گردید. سپس موجود در حوضه و اطراف آن، آمار بارندگي وآبدهي دیگر 

فرض انتخاب مناسبترین ایستگاههای هواشناسي و همچنین ایستگاه هیدرومتری خروجي حوضته اقتدام بته 

تکمیل و بازسازی آمار ایستگاهها با استفاده از روابط همبستگي گردید. سپس با استفاده از روشهایي همچون 

غیره از روش تکمیل آمار اطمینان حاصل شد و پس از آن با استتفاده از جرم مضاعف،آزمون همگن دادهها و 

روانآب به صورت ماهانته و -های عصبي اقدام به شبیهسازی بارش نرم افزار متلب و استفاده از گزینهي شبکه

ساالنه گردید و ضمن تغییر ساختار و تعداد الیههای شبکه عصبي مصنوعي بهتترین ترکیتب رابطهتي بتارش 

 ی مورد مطالعه تعیین گردید. در حوضه روانآب

 شبکه عصبي مصنوعي

 الیه چند پرسپترون شبکههای بسیار فراوان کاربردهای و ایران و جهان در شده انجام پژوهشهای به توجه با تحقیق این در

(MLP) (1962)ران همکا و روزنبالت ،(1387)اژدرپور  ،(1382)همکاران  و (، اکبرپور3133محمدی ) و میثاقي ازجمله، 

 نوع دیگر، این محققان و (2009) مدرس ،(2009)بوستامي و سوهایمي ،(2007)همکاران  و (، یوسوپ3991)  پانکیوایز

 مختلف زمینههای در استفاده مورد شبکه عصبي مشهورترین و معروفترین شبکه نوع همچنین، این است. شده استفاده شبکه

 نوع این نیز ایران و جهان در هیدرولوژی فرآیندهای با مرتبط تحقیقات شده در فادهاست شبکههای درصد 90 بوده، حدود علمي

 .است شبکه
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اول،  شدهاند: الگوبرداری زیر شرح به انسان مغز شبکههای عصبي در موجود فرایند از (ANN)مصنوعي  عصبي های شبکه

 آنها بین برقرار شده ارتباطات طریق از نرونها بین اتاطالع دوم، صورت میگیرد. )گره( نرون بهنام اجزایي در اطالعات پردازش

 ضرب دیگر نرون به یک نرون از یافته انتقال اطالعات در که دارد وزني یا ارتباطات، مشخصه این از یک هر سوم، میشود. مبادله

 هر میکند. درنهایت، الاعم به ورودیها خطي( را غیر محرک )معموال  تابع یک خروجي، برای محاسبه نرون هر چهارم، میشود.

 نرونها( و میان رابط وزنهای مقادیر تعیین شبکه )روش آموزش روش ،)نرونها بین ارتباط طریقه ساختار )نشانگر براساس شبکه

 .میشود مشخص تابع محرک

 ساختار میباشند. (MLP)پرسپترون الیه چند به موسوم های غیرخطي، شبکه مسائل حل و بیني پي در ها شبکه ترین متداول

 را داده پردازش که فرآیند میاني الیه و شبکه در داده پخش که ورودی شده است. الیه تشکیل متفاوت الیه سه از ANN کلي

دهد  مي نشان را آن و عملکرد خروجي شبکه، ورودی بردار ازای به ها، داده پردازش افزون بر نیز خروجي الیه دارد. بعهده

 که میشود فعال زماني نرون هر عصبي مصنوعي شبکه در است. شبکه پردازشگر یکان رین(. نرون، کوچکت3133سلطاني، (

و  ورودی های الیه در موجود های نرون تعداد نماید. مشخصي تجاوز آستانه حد از آن بدنه به رسیده های مجموع سیگنال

 و های پنهاني الیه در موجود های نرون تعداد آنکه حال شود، مشخص مي بررسي مورد مسئله ماهیت به توجه با خروجي

همکاران،  و قبایي سو ( شود مي ارائه طراح توسط خطا مقدار کاهش در جهت خطا و سعي با ها الیه این تعداد همچنین

 داده در اتصال، آن از ها عبور داده هنگام در ها وزن این هستند. وزن دارای دارد، ها وجود نرون بین که هائي (. اتصال3139

 از مجموعه یک از عصبي شبکه که میرسد به نظر قوانین از بسیاری وجود (. با6222ودراکوب، سیلورمن(میگذارند  تأثیر عبوری

 یا طراحي فهمیدن منظور میباشد. به سنتي روشهای به عصبي نسبت شبکه مزیتهای از یکي این بگیرد. یاد مثالها میتواند

 اطالعاتي چه یعني اینکه داشت، اختیار در را میشود اجرا آن در عصبي ه شبکهک را محیطي مدل باید ابتدا یادگیری، فرآیند

 شدن بروز چگونگي باید اینکه، دوم .است شده اشاره یادگیری مدل بعنوان مدل این به .دسترس است در یادگیری فرآیند برای

 روشي به یادگیری الگوریتم .فهمید باید را کنند کنترل مي را شدن بروز فرآیند که یادگیری قوانین نمود یعني درک را ها وزن

 نقطه در یک سیستم (. حالت 1994هیکن،( کنند مي اشاره شوند استفاده مي شبکه در ها وزن تعدیل برای یادگیری که قوانین

 با ندمیتوا سیستم باشد، حالت نرونها تعداد Nاگر  میشود. بیان شبکه نرونهای فعالسازی، اصطالح بوسیله معین زمان در و

 خروجي تابع یک دارای نرون هر (.6221دیووس، ( میکند معین را شبکه در نرونها فعالسازی حالت که شود معین  a(t)بردار

   شوند مي داده نمایش oi(t) با  نگاشت میکند. خروجي خروجي سیگنال به را فعالسازی جاری بطوریکه حالت باشد مي

oi(t)=f(ai(t))                 (1) 

 

 هیچ هماني میباشد، تابع با برابر خروجي تابع که موقعیتي در میباشد. 3بایاس نام به مقداری به وابسته اغلب خروجي ابعت

 تابع بعنوان که آستانهای تابع یک که است معني این به 0/5بایاس یک برای مثال است. نشده استفاده نرون برای بایاسي

 (. قانون6221 )دیووس، میشود داده عبور سیگنال از کند تجاوز 2/2 از ورودی دارمق در صورتیکه فقط میشود استفاده خروجي

 بطور میکند. توصیفNet(t) را  همسایه نرون خروجي چندین از نرون ورودی یک شبکه محاسبهي روش شبکه، یک انتشار
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 ماتریسي  های وزن در که ليقب های خروجي گره یعني میباشد، نرون یک ورودیهای وزني شده جمع ورودی شبکه این نمونه

(W)شده ضرب 

 (.  6221 )دیووس، است

Net(t)=W.O(t)            (2)  

 با F تعیین میگردد. تابع ورودی شبکه بر مبنای نرون یک فعالسازی و مقدار میشود نامیده محرک تابع اغلب فعالسازی قانون

 محرک تابع تولید میکند. را فعالسازی جدید حالت یک مختلف، اتصال نوع هر برای  Net(t)بردارهای و a(t)گرفتن 

 :است شده داده نشان در زیر هیپربولیک تانژانت سیگموئیدی

A(t+1)=F(net(t))=tanh(net(t))                (3) 

 ستبد مقدارهای مشاهداتي و عصبي شبکه پردازشي تخمینهای بوسیله مقایسه را بهینه بایاسها( و داخلي )وزنها پارامترهای

 ANN-GAرویکرد 

 به صورت زیر توسعه داده شد. ANN-GAرویکرد ترکیبي 

م اول : مشخص کردن تابع هدف )در اینجا حداقل سازی میانگین مربعات خطا در مرحله آموزش شبکه عصبي سه الیه گا

ال تلفیق، احتمال پیشرو به عنوان تابع هدف انتخاب گردید( گام دوم : مشخص کردن حداکثر تعداد افراد هر نسل، احتم

 جهش، تعداد نوابغ هر نسل و شرایط توقف الگوریتم

 

م سوم : تعیین ساختار شبکه عصبي مصنوعي پیشروی سه الیه با استفاده از هریک از افراد نسل حاضر گام چهارم : شبکه گا

شده سپس آزمایش شبکه طراحي شده با داده های نرمال آموزش مي بیند و صحت سنجي مي شود، مقدار تابع هدف محاسبه 

 عصبي انجام مي گیرد.

 

 م پنجم : به منظور ایجاد نسل بعد عملگرهایي نظیر ترکیب، جهش و نخبه گرایي مورد استفاده قرار مي گیرد.گا

 

م ششم : جمعیت جدید تولید شده جانشین جمعیت قبلي شده تا نسل جدید شکل گیرد. این کار تا زماني که یکي از شرایط گا

 لگوریتم برآورده شود، ادامه مي یابد.توقف ا

 

 نشان داده شده است. (5)ه انجام این رویکرد در شکل نحو
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 نامه به اختصار بیان مي گردد :اصطالحات کلیدی به کار برده شده در این پایان

گذاری : اولین گام  وموزوم : در روش الگوریتم ژنتیک به تمام راه حل های ممکن برای حل یک مسئله کروموزوم گویند. رمزکر

 الگوریتم ژنتیک است. همه پارامترهای یک مسئله بهینه سازی بایستي به صورت

 وموزوم های مصنوعي رمز گذاری شوند. یعني به یک رشته از ژن ها با طول ثابت تبدیل شوند.کر

بر اساس این تابع الگوریتم برازش : این تابع معیاری برای سنجش کیفیت کروموزوم ها یا جواب به دست آمده است.  تابع

 تصمیم مي گیرد که کروموزوم های به دست آمده برای نسل فعلي را بپذیرد یا آن ها را حذف کند.

 ی ژنتیکیعملگرها 4-7

: انتخاب کروموزوم ها و نوابغ دو روش برای تولید مجدد هستند. نوابغ افرادی از نسل حاضر با بهترین مقدار تابع برازش تکثیر

کروموزوم ها )به  ه تمام خصوصیات آن ها بدون تغییر به نسل بعد منتقل مي شوند. انتخاب بدین معنا است که برخيهستند ک

 با بهترین مقدار تابع برازش در حوضچه تلفیق منتظر فرصتي برای انجام عملیات تلفیق مي شوند. باستثنای نوابغ

د. یکي از روش های آن انتخاب تصادفي والدین در حوضچه تلفیق و : هدف از انجام تلفیق افزایش تنوع ژن ها مي باش تلفیق

 سپس تبادل برخي ژن های آن ها مي باشد.

: این عمل به منظور اجتناب از افتادن در دام مینیمم های محلي تابع خطا انجام مي شود. یکي از راه های جهش ژني  جهش

 ادیر این ژن ها مي باشد.انتخاب تصادفي برخي از ژن های یک والد و سپس تغییر مق

 نتایج :

انجام گرفت. سه سری زماني مجموع بارش، میانگین درجه حرارت و  مازندراناستان  غربواقع در  آبریز دریای خزردر حوضه 

آبدهي متوسط، برای استفاده در دو روش هوشمند شبکه عصبي سه الیه پیشرو و شبکه عصبي تکامل گرا به کار گرفته شدند. 

)که در آن تأخیرهای زماني مربوط به آبدهي نسبت به عامل بارش و درجه حرارت بیشتر  ANN-GAنتخب توسط الگوی م

است ( کمترین خطا را در مرحله آزمون داراست. این مسئله نشان مي دهد که عامل آبدهي در ماه های پیشین در پیش بیني 

)که  4درجه حرارت( مي باشد. این در حالي است که الگوی شماره آبدهي ماه کنوني مؤثر تر از دو عامل دیگر )بارش و متوسط 

در بین شبکه های سه الیه پیشرو کمترین خطای مرحله آزمایش را داراست(، نیز این مسئله را تأیید مي کند. همچنین در 

های باالتر از موفق تر بوده است . عالوه بر این، آبدهي  FFNNنسبت به  ANN-GAپیش بیني حداکثر آبدهي مشاهداتي 

پیش بیني شده اند، به طور متوسط خطای برآورد کمتری نسبت به تخمین  ANN-GAمتر مکعب بر ثانیه که توسط  100

نسبت به  ANN-GAبا توجه به این دستاوردها مي توان گفت که  3).، دارند )جدول  FFNNاین آبدهي ها با بکارگیری 

FFNN وان از آن به عنوان روشي مناسب برای انتخاب ورودی ها و ساختار شبکه عملکرد مناسب تر ی را داراست و مي ت

 عصبي به جای روش زمان بر سعي و خطا استفاده نمود.
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 ورودی ها و ساختار منتخب به روش سعی و خطا و ساختار بهینه 1-4ول جد

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

