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سارنگ2

چکیده
گام اساااساای در مدلسااا ی کی ی مطی های آبی یک بعدی مانند رودخانهها ،تعیین ضااریا انارااار ولی ( )LDCبرای
معادلهی اناقال-پخش آالیندهها اس ا در این مقاله برای پیشبینی  ،LDCمدل شااب هی عصاابی مصاانوعی ( )ANNبر مبنای
الگوریامهای آمو شای با روی رد عددی و همچنین روی رد اکارااا ی توسااعه داده شاده اسا برای این من ور توابع آمو شاای
گرادیان مزدوج شااامت توابع لچر-ریوس ،پوالک-ریبره ،پاول-بیت و گرادیان مزدوج مقیاسدار ا دساااه الگوریامهای عددی و
همچنین تابع پساناراار ارتااعی ا دسااه الگوریامهای اکاراا ی برای بهینهسا ی پارامارهای مدل  ANNاسا اده شدند در
مرحلهی بعد با اسااا اده ا آمارههای بررساای شااده برای ار یابی ناایج ،بهارین مدل با ساااخاار شااامت هر یک ا توابع نامبرده
اناخاب شاادند و در ادامه ا بین مدلهای مناخا ،مدلی که بهارین عمل رد را داشاا  ،یعنی مدل با تابع آمو پسانارااار
ارتااعی ،با توجه به آمارهی نسب ت اوت توسعه یا اه ( ،)DDRبه عنوان نایاه نهایی این مقاله برگزیده شد در پایان نیز برای
ار یابی بهار ناایج تطقیق ،روی ردی مقایسهای بین نایاه بهارین مدل توسعه داده شده با دیگر مطالعات اناام گر اه به وسیله
مدلهای هوشمند اناام شد که یا اهها حاکی ا عمل رد برتر مدل پسانارار ارتااعی بود
واژههای کلیدی :ضریا پخش ولی ،آلودگی آب ،مدلهای هوشمند ،الگوریام آمو

 1دانراوی دکاری مهندسی مطی یس -منابع آب ،دانر ده نی ،دانرگاه تهران
 2اساادیار مهندسی مطی یس  ،دانر ده نی ،دانرگاه تهران
تل نEmail:noor@ut.ac.ir88120382100 :
 3دانریار مهندسی مطی یس  ،دانر ده نی ،دانرگاه تهران
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مقدمه
وقای ی اک آالینااده بااه جری اانی وارد میشاااود،
رایندهایی را که رخ میدهد ،میتوان به سه بخش تقسیم
کرد در بخش اول انادا هی حرکا و شااانااوری جریان
ورودی ،نرخ رقیقسااا ی را مرااخم میکند هنگامی که
آالینده رقیق شااد ،ا ر نیروهای اندا ه حرک و شااناوری
جریاان نیز کااهش مییااباد و باه مرحلاهی دوم هدای
میگردد که در آن آالینده به واسطهی آش اگی در مقطع
جریاان پخش میشاااود در نهاای وقای آالینده به ور
کاامت در مقطع جریان پخش شاااد ،رایند پخش ولی
آالیناده در رودخااناه حاکم می گردد در واقع این ساااه
قسم را میتوان به سه بخش دساهبندی کرد )1 :پخش
در نزدی ی مطات رهاا شااادن ماده بر ا ر نیروی اندا ه ی
حرکا و شااانااوری اولیه )2 ،پخش جانبی بر ا ر پخش
اناقالی ،و  )3پخش برش ای ولی جریان دو مرحلهی اول
در نزدی ی مطات ورود آالیناده باه جریان رخ میدهند و
عمالً رایند اصااالی رقیقساااا ی و عامت تعیین کنندهی
مقدار آن ،ضاریا اناراار ولی )LDC( 1اس (رادر ورد،
 )1881اهمیا  LDCدر معاادلاه اناقال – پخش نیز به
در مان و م ان
وضوح قابت درک اس  ،یرا مقدار غل
مطلوب وابساه به مقدار  LDCاس بنابراین تعیین LDC
در رودهاا ،میتواند کمک شاااایانی به مدلساااا ی ر اار
آالیندهها جه اتخاذ تدابیر ال م برای مقابله با آنها نماید
تخمین دقیق  LDCدر رودهاا نیاا مناد راحی مطالعات
آ ماایراااگاااهی و تاربی راوانی اسااا کااه این امر بااا
هزینه های مالی و مانی یادی همراه اسااا بنابراین در
راساااااای کمی کردن این پاارامار باه عنوان یک راه ار
جاایگزین ،مطققاان یاادی تاا به حال در پی ارا ه رواب
تاربی بر پایهی مرخصات هیدرولی ی و هندسی جریان،
و همچنین اسااا اده ا مدلهای هوشاامند بودهاند یراار
( )1898رابطه ای تاربی بر مبنای مرخصات هیدرولی ی
و هنادسااای رودخاانه ارا ه داد که این رابطه اگراه برای
تخمین اولیه  LDCمناساااا اسا ا  ،ولی خطای یاد در
تخمین پارامار مزبور ا معایا آن اسا در تطقیقی سئو
و اوناگ ( )1880تال کردناد تاا با اساااا اده ا رو
رگرسیونی یک مرحلهای هابر ( )1801مدلی مناسا برای

تاعیین  LDCدر رودخااانااههااای بیعی ارا ااه دهنااد
کاشا یپور ( )2889با اساا اده ا شب ه عصبی مصنوعی
( 2)ANNو باهکاارگیری پاارامارهای بدون بعد شااادهی
هیدرولی ی و هندسااای جریان ،اقدام به پیشبینی LDC
در مااری روبا کرد وی در نهای با مقایسه ناایج خود با
مطاالعه سااائو و اونگ ( )1880و کاشااا یپور و ال نر
( )2882به این نایاه رسااید که مدل پیراانهادی وی ا
دق باالتری (حدود  11درصااد) برخوردار اساا ریاحی
مدوار و ایوب اده ( )2880با بهرهگیری ا سامانه اسانااج
ا ی-عصاابی تطبیقی ،)ANFIS( 3روشاای نوینی را برای
تخمین  LDCارا ه نمودند که در مقایسه با رواب تاربی،
عمل رد به مراتا بهاری ا خود نرااان میداد گیوهای و
هم اران ( )2888با اسااا اده ا ساارع ماوساا عمقی،
 LDCرا تخمین دناد کاه ناایج حاکی ا دق خوب این
رو بود نوری و هم اران ( )2888در تطقیقی اسا اده ا
مدلهای ماشااین بردار پرااایبان )SVM( 1و  ANFISرا
برای تخمین با دق باالی  LDCپیرنهاد نمودند آدار
( )2818نیز با اساااا اده ا مدلهای هوشااامند  SVMو
برنامهنویساای تنایک ،8به دق مناساابی ا تخمین LDC
رسااایاد که برتری قابت مالح ه ای را در مقابت مدلهای
تاربی داشا ا اکبر اده و هم اران ( )2818به بررسااای
عادم قطعیا مادلهاای هوشااامند در تخمین  LDCبا
اساا اده ا رو مون -کارلو پرداخاند اعاماد شهیدی و
تقیپور ( )2812باا اساااا اده ا مدل درخای  ،M5مدلی
جدید برای تخمین  LDCجریان های بیعی ارا ه کردند
پاارساااایی و حقیآبی ( )2813با ار یابی رواب تاربی و
مدلهای هو مصنوعی ارا ه شده برای تخمین  LDCدر
دو رود  Narewو  ،Severnبرتری مدل های هوشااامند را
ناایاااه گر انااد توتمز ( )2813ا رو رگرسااایونی
کریایناگ 6بهره برد و دو مدل ا این رو ارا ه کرد که
دق بهاری نسااب به مدلهای تطقیقات نوری (،)2888
کاشاا یپور ( )2882و ساائو و ائونگ ( )1880را نرااان
میداد تناگ ( )2811باا ارا اه رابطه ای تاربی بر مبنای
مرخصات هیدرولی ی و هندسی جریان ،به دق مناسبی
دسا یا نوری و هم اران ( )2818در تطقیقی به این
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)longitudinal dispersion coefficient (LDC
)artificial neural network (ANN
3
)adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS

)support vector machine (SVM
genetic programming
6
regression kriging
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سوال پاسخ دادند که اسا اده ا مدلهای
و  SVMدر تخمین  LDCتا اه حد قابت اعامادند
باه هر حاال باا مرور مطااالعاات قبلی و نااایج آنهااا
مرااخم میشااود که به دلیت پیچیدگی ر اار  LDCدر
شارای مخال ،،مدلهای تاربی اساا اده شاده بهوسیله
برخی مطققین ( یرااار1898 ،؛ سااائو و اونگ1880 ،؛
دنگ و هم اران2881 ،؛ قیاساای و هم اران )2819 ،قادر
باه تخمین دقیق این پارامار نیسااااند (نوری و هم اران،
2888؛ نوری و هم ااران )2818 ،ا ر ی نیز مطاالعات
اناام شااده بهوساایله مدلهای پیراار اهتر ن یر ،ANN
مطادود به ب ارگیری نو خاصااای ا تابع آمو معر ی
شاده بهوسیله لونبرگ ( )1811و مارکوی ( )1863برای
بهینه نمودن و نها و بایاس شاب ه اسا و عمل رد دیگر
برای بهیناه نمودن پاارامارهای مدل ANN
توابع آمو
در تطقیقااات مرتب بااا مناابع آب کمار گزار گردیااده
اسا بنابراین در راسااای مطالا ذکر شاده هدا اصلی
این تطقیق ام اان سااانای باهکارگیری توابع آمو شااای
گردایااان مزدوج ،)CG( 1و همچنین تااابع پس انارااااار
ارتاااعی )Trainrp( 2برای بهینه نمودن پارامارهای مدل
 ANNجها دساااایابی به مدل با دق مطلوب تخمین
 LDCدر رودهای بیعی قرار داده شد
مواد و روشها
اطالعات مسئله

در این تطقیق باا جمعآوری ماموعهای وسااایع ا
و آ مون ANN
دادههای مطققین مخال ،اقدام به آمو
به من ور دسااا یابی به مدل مناسااابی برای پیشبینی
 LDCشده اس ورودیها به  ANNترکیبی ا مرخصات
هندسااای و جریان در رودخانهها شاااامت عر رودخانه
( ،)Wعمق رودخانه ( ،)Hساارع جریان ( )Uو ساارع
برشااای (* )uجریان هسااااند و خروجی مدل نیز LDC
اس این مرخصات شامت  188داده رودخانههای آمری ا
هساند که در تطقیق اکبر اده و هم اران ( )1308با ذکر
جز یات آورده شدهاند این دادهها و نطوه تغییرات آنها در
ش ت شماره ( )1نران داده شدهاند

شبکهی عصبي مصنوعي

با توجه به مراجع کا ی برای ( ANNهی ین1888 ،؛
ماایر و دنادی ،)2888 ،خواننادگاان مقاله به مراجع ذکر
شاااده ارجا داده میشاااوند و در این تطقیق با توجه به
حام مطالا بررسی شده تنها به مطالا ضروری و مرتب
با کار اناام شاااده ماناساااا با موضاااو مقاله پرداخاه
میشااود در اسااا اده ا  ANNمر ا لی که همواره وجود
دارد مرا ت و برا شی 3یا کم برا شی 1شب ه اس که
در این حال آمو شاااب ه به خوبی اناام شاااده ولی
شاب ه ا جامعی مناسا برخوردار نیس ؛ یعنی ناایج به
دساا آمده برای مراحت آمو و آ مون شااب ه ت اوت
معناداری با ی دیگر دارند برای ر ع این مرااا ت ا رو
الگوریام توق ،آمو  8اساا اده شاده اسا (کولیبالی و
هم اران)2888 ،
بر مبنااای تطقیقااات ن ری و عملی اناااام شاااده
مرخم گردیده که شب ه با یک الیه پنهان به خوبی قادر
باه پیشبینی هر پااارامار غیرخطی و پیچیادهای اسااا
(هورنیاک و هم اااران1808 ،؛ نوری و هم ااران2818 ،؛
نوری و هم اران )2813 ،بنابراین  ANNاسا اده شده در
این پژوهش ا نو سه الیه پسخور با الگوریام پسانارار
خطا بوده و توابع اناقال در الیهی پنهان و خروجی شب ه
باه ترتیاا توابع سااایگمو یدی و خطی اناخاب شااادند
مطدودهی اخایارات مطققین در اسااا اده ا توابع آمو
جه بهینه کردن و نها و بایاس شااب ه با توجه به توابع
راوانی که معر ی شدهاند ،مانو و یاد اس این
آمو
توابع به دو دساااه کلی تقساایم میشااود :دساااه اول ا
رو های اکاراا ی 6اسا اده میکنند که معرو ارین تابع
آن  Trainrpاساا دساااه دوم ا رو های بهینهسااا ی
عاددی اسااااااندارد 9بهره میبرند که معرو ارین تابع آن
الگوریام  CGاسا ا در این تطقیق ا هر دو روی رد ذکر
ماادل  ANNجه ا تخمین LDC
شااااده برای آمو
اسا اده شده اس در این راساا برای اولین بار با اسا اده
ا تاواباع  CGو  Trainrpبااهااارین ماادل  ANNبرای
پیشبینی  LDCرودها توسعه داده شد
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)conjugate gradient (CG
resilient backpropagation
3
over-fitting
4
under-fitting

)stop training algorithm (STA
heuristic
7
standard numerical optimization
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شکل  -8نمودار  811داده استفاده شده در این تحقيق در مقياس لگاریتمی
الگوریتمهای CG

الگوریام پاایاه پساناراااار ،و نها را در جهای که
بیراااارین شااایاا وجود دارد تن یم میکناد (مع وس
گرادیان) ،جهای که در آن راساا تابع هدا (کمینه شدن
خطا) به ساریع ترین ش ت مم ن نزول نماید واضح اس
که اگراه تابع هدا به ساریعترین ش ت مم ن در جه
ع س گردایاان نزول میکناد ،اما این امر ضاااامنی برای
ایااد یک همگرایی سااریع نیساا در الگوریامهای ،CG
جساااااو در جها هاای مزدوج ،که معموالً باع ایااد
همگرایی سریعار نسب به جه بیرارین شیا میشود،
صورت میگیرد همهی رو های  CGکارشان را در اولین
مرحله براساس جسااو در جه بیرارین شیا (مع وس
گرادیاان) آغااا میکننااد ،کااه در آن  p0و  g0بااه ترتیااا
بردارهای ورودی و گرادیان اولیه هساند
 g
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k
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که در آن  xk+1و  xkبه ترتیا بردارهای و ن و بایاس
شااب ه در ت رار  k+1و  kهساااند
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و  pkنیز به ترتیا

برابر نرخ یاادگیری و بردار ورودی باه شاااب ه در ت رار

fletcher-reeves

قبلی اس ا که براساااس رو
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مطاساابهی  ،  kرو های

مخال ی برای الگوریام گرادیان مزدوج ایااد شدهاند:
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تابع آموزش فلچر-ریوس)Traincgf( 1

برای الگوریام لچر-ریوس راینااد بااه رو رساااانی
براسااس رو یر اناام میشود این عبارت ،نسب توان
دوم معیاار گرادیاان علی باه توان دوم معیار گرادیان در
مرحلاهی قبلی اسااا ( لچر و ریوس1861 ،؛ هااگااان و
هم اران:)1886 ،
()1

در ادامه برای مرااخم کردن اصااله بهینه ،مطابق
رابطهی یر یک جسااوی خطی اناام میشود:
k 1

هسااااند در ادامه ،راسااااای جساااااو به گونهای تعیین
میشااود که به صااورت مزدوج با راساااای قبلی جسااااو
باشااد روند معمول برای تعیین راساااای جدید جسااااو،
ترکیا مسایر بیراارین شایا جدید با مسیر جسااوی
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تابع آموزش پوالک-ریبره)Traincgp( 2

ی ی دیگر ا الگوریامهااای  ،CGالگوریام پوالک و
ریبره اسا برای تابع آمو پوالک-ریبره ،ضریا اب
  kا رو یر مطاسااابه میشاااود این عبارت ضااارب
داخلی تغییر قبلی در گرادیان با گرادیان علی تقساایم بر
مربع معیار گرادیان در مرحله قبت اسا ا ( لچر و ریوس،
1861؛ هاگان و هم اران)1886 ،
polak-ribiére
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تابع آموزش پاول-بیل)Traincgb( 1

در همه الگوریامهای  ،CGجه جسااو به صورت
ماناوب به مقدار من ی گرادیان تن یم میشاااود نقطهی
اسااااااندارد برای تن یم مادد هنگامی اسااا که تعداد
گرد ها برابر ،تعداد پارامارهای شب ه (و نها و بایاسها)
باشااند اما رو های دیگری نیز برای تن یم مادد وجود
دارناد که میتوانند با ده ی آمو را ا زایش دهند ی ی
ا این رو ها بهوسایله پاول ( )1899بر مبنای روشی که
پیرار بهوسیله بیت ( )1892ارا ه شده بود ،پیرنهاد شده
اس این رو  ،شرو مادد را هنگامی اناام میدهد که
یاک تعامد کواک بین مقدار علی گرادیان و مقدار قبلی
گرادیان باقی مانده باشااد این امر با اسااا اده ا نامساااوی
یر آ موده میشود اگر این شرط ارضا شد ،جه جسااو
مادداً به من ی گرادیان تن یم میشود
()6

2
k

 0.2 g

T
g
k 1 k

g

ااسدار2
ااج مقدوس مقیا
تااباع آماوزش دارادیا
()Trainscg

هرکدام ا رو های  CGکه تاکنون بط شدهاند به
یاک الگوریام جساااااوی خطی در هر گرد نیاا منااد
اس ا آناا که پاسخ شب ه به همهی ورودیهای آمو
باید اندین بار مطاساابه شااوند ،این جسااااوی خطی به
لطاظ مطاساباتی دارای بار یادی اس الگوریام گرادیان
مزدوج مقیااسدار ( )SCGکاه باه وسااایله مولر ()1883
راحی شااده اساا به گونهای اساا که ا مطاساابات
جساااااوی خطی پرهیز میکنااد این الگوریام روی رد
نااحیاه اعامااد (باهکارگر اه شاااده در الگوریام لونبرگ
( - )1811ماارکواد ( )1863را باا روی رد گرادیان مزدوج
ترکیا میکند در بیرااار الگوریامهای آمو اسااا اده
شده جه بهینه کردن و نها و بایاس شب ه ،پارامار نرخ
آمو برای تعیین کردن ول گام اساااا اده گردید ،اما
در الگوریامهاای گرادیاان مزدوج ،مقدار ول گام در هر
ت رار به صاورت خودکار تن یم میشود به من ور تعیین

powell-beale
scaled conjugate gradient

1
2

کردن ول گاامی کاه مقادار تاابع هادا را کمینه کند،
جساااویی در ول جه گرادیان مزدوج اناام میشود
پنج تااابع جساااااوی ما اااوت در جعبااه ی ابزار ANN
(نرما زار  )MATLABوجود دارنااد هر کاادام ا این توابع
جسااو را میتوان با یک تابع آمو به کار برد برخی ا
توابع جساااااو با برخی ا توابع آمو دارای همخوانی
بیراری هساند ،اگراه اناخاب بهینه را میتوان براساس
کااربردهاای خاا اناام داد اغلا پیشبینی این ه کدام
یک ا توابع جسااو جواب بهاری خواهند داد کار سخای
اسا و تعیین آن ا ریق سااعی وخطا ام انپذیر اس
در این تطقیق ا ساه تابع جسااو در اسا اده همزمان ا
 1تابع آمو دسااه  CGذکر شاده به شرح یر اسا اده
شده اس
 تابع جسااوی برن ()Searchbre
جسااااوی برن یک جسااااوی خطی اساا که
ترکیبی 3ا جسااوی ناحیهی الیی (هاگان و هم اران،
 )1886و یاک درونیااابی درجااهی دوم 1اسااا (برنا ،
 )1893رو های مقایسه توابعی همانند جسااوی ناحیه
الیی دارای همگرایی درجاه یاک اسااا ؛ درحاالی کااه
درونیاابی اناد جملاهای دارای نرخ ماانبی اسااا که
سااارعای بیش ا توابع خطی دارد ا ساااوی دیگر ،نرخ
همگرایی برای الگوریام ناااحیااه ی الیی هنگااامی اغااا
میشود که الگوریام مقداردهی اولیه میشود ،درحالی که
ر ااار ماااناا رو های درونیابی اند جملهای مم ن
اسااا بعاد ا انادین گرد بهرو شاااود تال رو
جسااااوی برن  ،برای ترکیا خصااوصاایات خوب این دو
رو اس ا برای جسااااوی برن  ،کار با همان با ه عدم
ا میناان باهکاار ر اه در رو جساااااوی الیی آغا
میگردد اما اندین نقطهی اضاا ی نیز مطاسبه میشوند
سااايس یک تابع درجه  2به این نقاط برا میشاااود و
کمینه این تابع مطاسبه میگردد اگر این کمینه در داخت
با هی مناساااا عدم ا مینان باشاااد ،در مرحلهی بعدی
جسااااو اسااا اده گراااه و یک تخمین درجهی  2جدید
اناام میپذیرد اگر کمینه خارج ا ناحیهی عدم ا مینان
شناخاه شده قرار گر  ،یک مرحله ا جسااوی ناحیهی
الیی اناااام میپااذیرد این الگوریام دارای این مزی ا
اس که به مطاسبه مراق نیا ی ندارد
hybrid
quadratic interpolation

3
4
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 تابع جسااوی ترکیبی نیمه-م عبی)Searchhyb( 1
هماانند رو برن  ،رو تابع جساااااوی ترکیبی
نیمه-م عبی یک رو ترکیبی اسا ا این رو ترکیبی
ا الگوریام نصاا ،کردن و درونیابی درجهی ( 3م عبی)
اسااا برای الگوریام نصااا ،کردن ،یک نقطه در درون
با هی عدم ا مینان اناخاب میشود و برای آن ،تابع هدا
و مقاادیر مرااااقاات مطاسااابه میگردد براسااااس این
ا العات ،ا نصا ،با هی عدم ا مینان صران ر میشود
در الگوریام ترکیبی ،با اسا اده ا مقادیر با ده و مراقات
آن در نقاط ابادا و اناها ،یک تابع برای درونیابی درجه ی
 3به دساا میآید اگر مقدار به دسا ا آمده براسااااس
درونیابی درجهی  3درون با هی عدم ا مینان باشااد ،ا
آن برای کاهش با ه جسااااو اسااا اده شااده ،و در غیر
اینصااورت ،یک گام با اسااا اده ا الگوریام نصاا ،کردن
پیشروی صااورت میگیرد برای ا العات بیرااار در این
مینه میتوان به اس الس ( )1808مراجعه نمود
 تابع جسااوی ااراالمبوس)Searchcha( 2
رو اااراالمبوس ،Searchcha ،برای ترکیا با یک
الگوریام  CGبرای آمو شاب هی عصابی راحی شده
اس همانند دو رو قبلی ،این رو نیز یک جسااوی
ترکیبی اس این رو ا ترکیا درونیابی درجهی  3با
یک نو الگوریام ت ه ت ه کردن ترا ا یت شاااده اسا ا
(ااراالمبوس)1882 ،
تابع Trainrp

بهینهی خودشااان اصااله داشاااه باشااند بنابراین هدا
الگوریام آمو تاابع  Trainrpحذا کردن این تأ یرات
مضار ا بزرگی مرااقات جز ی اسا در این رو  ،تنها،
نراانهای ا مراق برای تعیین مسیر بهرو رسانی و و نها
به کار میرود و مقدار مراااق تا یری بر برو رسااانی و ن
ندارد و اندا ه تغییرات و ن بهوسیله یک مقدار بهرو رسانی
جداگانه تعیین میگردد
معیارهای استفاده شده جهت ارزیابي نتایج

برای مقایسااه ناایج خروجی شااب ه 3 ،معیار آماری
ماداول اسااا اده شااد که عبارتند ا  :ضااریا تعیین ،R2
میااانگین خطااای مطلق ( 1)MAEو ریراااه ی میااانگین
مربعات خطا ( 8)RMSEبهارین عمل رد مدل بر اسااااس
معیار  R2مقدار یک را به همراه دارد و برای سایر معیارها
صا ر اس همچنین در اناها برای مقایسه بهارین نایاه
توابع ،ا آمااره نسااابا ت اوت توساااعه یا اه)DDR( 6
بهوسااایله نوری و هم اران ( )2818اساااا اده گردید در
نمودار این آماااره ،هراااه تاااج منطنی مقاادار بزرگاری را
داشاااه باشااد ،مدل ار یابی شااده با عمل رد بهاری همراه
اس
بحث و نتایج
توسعهی شبکه عصبي

هر کدام ا ماغیرها قبت ا ورود به شاااب ه عصااابی
ال م اسا اسااااندارد شااوند که در این تطقیق ا رابطهی
( )9اسا اده شد

شاااب اههاای اندالیهای معموالً در الیههای پنهان
خود ا توابع اناقالی سااایگمو ید اساااا اده میکنند این
توابع اغلا " ررده کننده" 3نامیده میشوند یرا دادههای
ورودی با با هی بی نهای را به صاااورت خروجی با با ه ی
مطدود ،رارده میکنند توابع سیگمو ید ،با این حقیق
که در مواقعی که مقادیر ورودی بزرگ شاوند ،شیا آنها
نزدیک ص ر میگردد ،شناخاه شدهاند این موضو مانی
کاه بخواهیم در آمو یاک شاااب اه اندالیهای با تابع
سیگمو ید ا بیرارین کاهش شیا اسا اده کنیم ،مر ت
ایاااد مینماید یرا با توجه مقدار بسااایار کواک ماغیر،
تغییرات کوا ی در و نهاا و باایاسها ایااد میکند ،در
حاالی کاه مم ن اسااا این و نهاا و بایاسها ا مقادیر

در رابطاهی ( xmin )9و  xmaxباه ترتیا حداقت و حداکرر
مقادیر در ماموعه دادههای آمو و آ مون مدل هساند
ماغیر  xنیز مقادیر اساااااندارد شاااده ماغیرها اسااا با
اسااا اده ا این رابطه ،مطدودهی هر ماغیر بین  -1تا +1
قرار میگیرد بعاد ا اسااااااندارد کردن ماغیرها با تغییر
تعداد نرونها در الیهی پنهان شب ه ،مدلهای ما اوتی ،با
اساا اده ا هر کدام ا توابع آمو شی اسا اده شده در این
مقاله ،به من ور پیشبینی  LDCایااد شااد برای اناخاب
بهارین تابع جساااااوی مناساااا برای هر کدام ا توابع

1

4

2

5

hybrid bisection-cubic
charalambous
3
squashing

()9

1

) 2 ( x  x min
) ( x max  x min

x

mean absolute error
root mean square error
6
developed discrepancy ratio
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آمو نیز ا رو ساااعی و خطا اساااا اده گردید بدین
ترتیاا کاه باا تغییر توابع جساااااو در هر تابع آمو
اساا اده شده ،بهارین تابع جسااو برای آن تابع آمو
مرااخم ،معین گردید همچنین با تغییرات مناسااا در
کاد مربوط به  ANNدر نرما زار  ،MATLABبرنامهریزی
به ریقی اناام گر که برای هر ساااخاار ا شب ه18 ،
بار شب ه اجرا شود و در نهای نیز بهارین ناایج حاصت را
به عنوان خروجی برنامه ذخیره نماید
آموزش شبکه با تابع آموزش فلچر-ریوس

همان ور که قبالً ذکر شاااد ،در الگوریامهای ،CG
مقادار ول گاام در هر ت رار به صاااورت خودکار تن یم
می شود به من ور تعیین کردن ول گامی که مقدار تابع
هدا را کمینه میکند ،جساااااویی در ول جه CG
اناام میشود در این مرحله ا تطقیق با اسا اده ا سعی
و خطا و اناخاب هر یک ا سه تابع جسااوی معر ی شده
لچر-
در قبت به عنوان توابع جساااااو برای تابع آمو
ریوس ،مادلهاای ما ااوتی باا تغییر در تعاداد نرونهای
الیهی پنهان شاااب ه ایااد شاااد با توجه به تعداد اندک
ورودیها و به من ور جلوگیری ا پیچیده شاادن ساااخاار
شااب ه ،تعداد نرونها در الیهی پنهان  0 ،6 ،1و  18نرون
برای هر مدل اناخاب شدند ناایج مراحت آمو و آ مون
هر مدل در جدول  1آمدهاند با توجه به ناایج به دسااا
آمده ا این تابع آمو  ،مراااخم اسااا که تغییر تابع
جسااو ،تغییرات قابت توجهی در مقدار آمارههای بررسی
شاده در این مقاله ندارد به هر حال ،با توجه به جدول ،1
مراااخم میشاااود کاه تاابع جساااااوی ااراالمبوس
( )Searchchaبااا  0نرون در الیااه ی پنهااان ا ناااایج
مطلوبتری نسب به بقیه مدلها برخوردار اس
آموزش شبکه با تابع آموزش پوالک-ریبره

مراااابه مرحله قبت مدلهای ما اوتی برای این تابع
آمو باا تغییر در نو تابع جساااااو و همچنین تعداد
نرونها در الیهی پنهان شاب ه ایااد شد که ناایج مراحت
آمو و آ مون هر ماادل در جادول  2آمادهاناد در این
مرحله نیز با توجه به ناایج بهدسا آمده ،تابع جسااوی
ااراالمبوس با  0نرون در الیهی پنهان شااب ه با توجه به
جمعبندی مقادیر  RMSE ،R2و  MAEدر مراحت آمو
و آ مون (در مرحله آمو دارای رتبهی دوم اساا ولی
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در مرحلاه آ مون با اخاالا یاد کمارین خطا را شاااامت
میشاااود) نساااب به بقیه مدلها ا عمل رد مطلوبتری
برخوردار اسا پس این سااخاار به عنوان ساخاار بهینه
در این مرحله ا تطقیق اناخاب میشود
آموزش شبکه با تابع آموزش پاول-بیل

مرابه مرحلهی قبت مدلهای ما اوتی برای این تابع
آمو با تغییر در نو تابع جسااو ایااد شد همچنین،
تعاداد نرونها در الیه پنهان  0 ،6 ،1و  18نرون برای هر
مدل اناخاب شااد ناایج مراحت آمو و آ مون هر مدل
در جادول  3آماده اناد در این مرحلاه باا توجه به ناایج
بهدس آمده در مامو مراحت آمو و آ مون ،مرخم
اسااا که مدل با تابع جساااااوی  Searchhybدارای 0
الیهی پنهان در این مرحله به عنوان ساخاار بهینه اناخاب
میشود
آموزش شبکه با تابع آموزش SCG

در این مرحلااه نیز ماادلهااای ما اااوتی برای تااابع
آمو  SCGبا تغییر در نو تابع جسااااو ایااد شاادند
همچنین ،تعداد نرونها در الیه پنهان  0 ،6 ،1و  18نرون
برای هر مدل اناخاب شااد ناایج مراحت آمو و آ مون
هر مادل در جادول  1آمدهاند با توجه به آمارهی  R2در
مراحات آمو و آ مون ،تاابع  Searchhybدارای  6الیااه
پنهاان در این مرحلاه باه عنوان سااااخاار بهینه اناخاب
میشود
تابع Trainrp

ناایج بهدسا ا آمده ا این تابع برای مدلهای با ،1
 0 ،6و  18نرون در الیهی پنهان به ترتیا با ساااخاارهای
( )1-0-1( ،)1-6-1( ،)1-1-1و ( )1-18-1در جاادول 8
نران داده شدهاند با توجه به این جدول مرخم میشود
که مدل با  0 ،1و  18نرون در الیهی پنهان دارای ناایای
بهار ا مدل با  6نرون در الیهی پنهان هساااند همانطور
که ا جدول  8مرااخم اساا  ،در این رو مدل ایااد
شاااده با سااااخاار ( )1-1-1در مامو عمل رد به مراتا
بهاری را نسب به سایر ساخاارها دارد
انتخاب بهترین مدل

در مراحت قبت مدلهای مناسبی با اسا اده ا اهار
نو تابع آمو  CGو تابع آمو  Trainrpآمو داده
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و ار یابی شدند در هر مرحله نیز بهارین مدل اناخاب شد
که ناایج این مدلهای بهینه در جدول  6آمدهاند

Searchbre

Traincgf

Searchcha

Searchhyb

Searchbre

Traincgp

Searchcha

Searchhyb

Searchbre

Traincgb

Searchcha

Searchhyb

R2

RMSE

MAE

R2

RMSE

MAE
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0/60
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جدول  -6نتایح بهدست آمده از مدلهای مختلف ساخته شده بهوسيلهی شبکهی عصبی تابع Trainrp
R2

RMSE

MAE

R2

RMSE

MAE

0/60
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43

0/30

00

10

0/08

310

68

0/00

313
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38

55
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303
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جدول  -3نتایج حاصل از مرحلهی آموزش و آزمون شبکهی عصبی برای مدلهای منتخب

Trainscg

Searchhyb

Traincgf

Searchcha

Traincgp

Searchcha

Traincgb

Searchhyb

)Trainrp (4-4-1

---

8
6
30
6
4

در این مرحله با مقایسهی ناایج بهدس آمده ا این
ماادلهااا ،بهارین ماادل بااه من ور پیشبینی  LDCدر
رودخااناههای بیعی اناخاب میشاااود همان ور که ا
جدول  6مرخم اس  ،در بین بهارین مدلهای الگوریام
 ،CGتااابع  Traincgfبااا  0نرون در الیااه ی پنهااان خود،
عمل رد بهاری دارد گرااه تابع  Traincgbبا  1نرون در
الیه پنهان خود در مرحلهی آمو خطای کماری دارد،
ولی این تابع در مرحلهی آ مون ،با وجود ضااریا  R2باال،

R2

RMSE

MAE

R2

RMSE

MAE

0/31
0/36
0/63
0/36
0/60

84
00
305
06
63

43
43
54
45
43

0/36
0/34
0/03
0/30
0/30

64
06
316
01
00

46
43
06
50
10

خطاای یاادی دارد باا مقایساااه بین توابع  Traincgfو
 ،Trainrpمرااخم میشااود که در مرحلهی آمو  ،تابع
 Traincgfبهار عمات می کناد و در مرحله ی آ مون ،تابع
 Trainrpخطای کماری را دارد بنابراین برای بررسی بهار
عمل رد این دو تاابع ا آمااره ی  DDRاساااا اده گردید
همانطور که در معر ی آمارهی  DDRذکر شااد ،و با توجه
باه شااا ات  ،2تابع  Trainrpا عمل رد به مراتا بهاری
نسااب به تابع  Traincgfبرخوردار اس ا پس با توجه به
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ریاحیمدوار ( )2888دارای بهارین مقادیر  R2هسااااند،
ولی مقااادیر باااالی آماااره هااای  RMSEو  MAEدر این
مدلها باع می شاااود که به دلیت خطای یاد ،ناوان در
تخمین  LDCبااه این ماادل هااا ا مینااان کرد دو ماادل
آدار ( )2818و الاگاوریاام  Trainrpنیز مقااادیر R2
منااسااابی را دارند ،و عالوه بر این ،مقادیر خطای این دو
مدل نیز بسایار کمار ا دو مدل پارسایی و حقیآبی -ال،
( )2813و ریاحیمدوار ( )2888اساا در نایاه میتوان
گ که دو مدل آدار ( )2818و الگوریام  Trainrpدر
مقایساااه با ساااایر مدلها بهارین عمل رد را دارند ناایج
جادول  9بیاانگر این ن ااهاناد که هراند مقدار RMSE
الگوریام  Trainrpکمی بیراااار ا مادل آدار ()2818
اس ا  ،ولی مقدار  MAEآن به مراتا بهار ا مدل آدار
( )2818اس و الگوریام  Trainrpعمل رد بهاری را دارد
در نایاه در مقایسااهای بین مدلهای هوشاامند اسااا اده
شااده بهوساایله دیگر مطققان برای تخمین  LDCو ناایج
این تطقیق ،الگوریام  Trainrpبه عنوان مناساترین مدل
برای تخمین  LDCدر رودهای بیعی پیرنهاد میشود

مطالا ذکر شده ،مدل ایااد شده  Trainrpبهوسیله مدل
با ساخاار ( )1-1-1بهعنوان مدل برگزیده برای پیشبینی
 LDCدر این تطقیق اناخاااب میشاااود ناااایج مراحاات
آمو و آ مون این مدل در ش ا تهای  3تا  6آمدهاند با
توجه به این شا تها مرخم میشود که مدل مذکور در
مرحله آ مون (شااا ت  )6اگر اه تخمین  LDCبا مقادیر
باال را با دق یادی به خوبی اناام داده اساا  ،ولی برای
 LDCباا مقادیر کم این مدل مقادیر را بیراااار ا مقادیر
واقعی پیشبینی نموده اس
مقایسه با نتایج دیگر تحقیقات

در پاایاان ،مطابق جدول یر مقایساااهای بین ناایج
بهارین مدل این تطقیق با ناایج دیگر مطالعات اناام شده
بهوسااایله مدلهای هوشااامند و تاربی که برای تخمین
 LDCتطقق یا اه ،صااورت گر اه اساا همان ور که ا
جدول  9مرااخم اساا عمل رد مدلهای تاربی تقریبا
ی ساان بوده و در مقایسه با مدل توسعه داده شده در این
تطقیق مقادار خطاای آنها بیراااار و مقدار  R2آنها کمار
اسااا دو مادل پاارساااایی و حقیآبی -ال )2813( ،و
Trainrp

TrainCGF

QDDR

5

3

4

2

1

0
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-4
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نمودار آمارهی  DDRبرای مقایسهی بين توابع  Trainrpو Traincgf
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جدول  -6مقایسهی نتایج بهترین مدلهای این تحقيق با دیگر مطالعات انجام شده بهوسيلهی مدلهای هوشمند و

مدل

R2

RMSE

MAE

سئو و ائونگ ()1880
دنگ و هم اران ()2881
کاش ی پور و ال ونر ()2882
ساهای و دوتا ()2888
تنگ و هوآی ()2811
پارسایی و حقیآبی -ال)2813( ،
پارسایی و حقیآبی -ب ()2813
تی ور و هم اران ()2888
نوری و هم اران ()2888
نوری و هم اران ()2888
ریاحیمدوار ()2888
آدار ()2818
توتمز ()2813
الگوریام Trainrp

8/60
8/91
8/61
8/68
8/60
8/88
8/08
8/6886
8/8811
8/8328
8/8801
8/0838
8/01
8/88

01/19
02/98
89/89
82/88
86/91
138/62
182/20
182/81
238/11
238/3
109/0
68/11
30/66
68/03

10/30
11/81
18/82
16/09
12/12
----1081
88/81
88/2
181/99
81/12
28/8
39/33

نتیجهدیری
این مطاالعاه تالشااای در جه دساااایابی به مدل
بهینهی پیشبینی  LDCدر رودهای بیعی اساا بدین
من ور در اباادا باا مرور برخی ا مطالعات اناام گر اه در
مینه مزبور ،این ن اه مطر گر که به دلیت پیچیدگی
ر اار این پارامار ،مدلهای کالساایک ارا ه شااده قادر به
پیشبینی دقیق آن نیسااااند ،و ا ر ی نیز اساااا اده ا
مدلهای قویار ،همچون  ANNدر برخی مطالعات نیا به
با بینی بیرااری دارد به عنوان مرال مطالعات اناام شده
باه وسااایلاه مادل های  ،ANNمطدود به بهکارگیری نو
خاصااای ا تابع آمو معر ی شاااده بهوسااایله لونبرگ
( )1811و ماارکوی ( )1863برای بهینه نمودن و نها و
بایاس شاااب ه اسااا و عمل رد دیگر توابع آمو برای
بهینااه نمودن پااارامارهااای ماادل  ANNبااه ناادرت در
تطقیقات مرتب با منابع آب گزار گردیده اساا بدین
من ور ،در این مقااالااه بااا توجااه بااه ناااتوانی ماادلهااای
رگرسااایونی و همچنین ام ان سااانای بهکارگیری دیگر
الگوریامهای آمو شی برای بهینه نمودن پارامارهای مدل
 ،ANNمدلهای ما اوتی ا  ANNبا توابع مانو آمو
برای پیشبینی  LDCدر رودخااانااههااای بیعی آمو
داده و آ مون شاوند الباه این ن اه نیز قابت ذکر اس که
رو اساا اده شده در این تطقیق ا روشهای جعبه سیاه
اساا و مااساا انه در مقایسااه با روشااهای رگرساایونی
کاربرپساند نبوده و ام ان اسا اده مساقیم ا مدل توسعه

داده شاااده برای دیگر کااربران در بقیه نقاط دنیا موجود
نیسااا مهمارین ناایج به دسااا آمده ا این پژوهش
عبارت بودند ا :
 در میااان توابع آمو شااای  ،CGتااابع  Traincgfدارای
بهارین عمل رد اس
 در مقایساه دو روی رد بهینهساا ی عددی اسااندارد و
روی رد اکاراااا ی ،ناایج روی رد بهینهساااا ی عددی
اساااندارد همبساگی بهاری با ناایج واقعی داش  ،در
حالی که عمل رد روی رد اکاراااا ی در تخمین LDC
بهار بود و خطای کماری را شامت میشد
 تابع آمو شاای  Trainrpدر مقایسااه با توابع آمو شاای
 ،CGا عمل رد بهاری برخوردار بودند
 بهارین مدل اناخاب شاااده در این تطقیق ،عمل رد به
مراتا بهاری نسااب به دیگر مطالعات اناام شااده با
مدلهای هوشمند و تاربی را دارا بود
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