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 خالصه
استفاده از هاي هیدرومتري مخصوصا در مواقع سیالبی غالبا پر هزینه و مشکل است، بدین منظور ها در ایستگاهگیري دائمی دبی رودخانهاندازه

. در این تحقیق از دو مدل رودبه شمار میهاي هیدرولوژیکی بینی فرآیندسازي و پیشاز ابزارهاي مهم در مدل هاي هوشمندو روش حاسبات نرمم
هاي واقع در استان آذربایجان غربی، در طول سال چاي (ایستگاه چهریق اولیا) زوالبراي تخمین جریان رودخانه  موجکیهیبرید عصبی نروفازي و 

) و جذر Rریب همبستگی (ضا استفاده از معیارهاي بها ا دو روش فوق، عملکرد آنبها سازي دادهاستفاده شد. پس از شبیه 1391تا  1363آماري 
و جذر میانگین  0,9527ریب همبستگی ضا ب هیبرید عصبی موجکی) مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت مدل RMSE( میانگین مربعات خطا

 ب شد.مدل نروفازي انتخا هبسنجی به عنوان مدل برتر نسبت در مرحله صحت 0,4596طاي مربعات خ

 ، رودخانه زوالچايبندي، مدلهیبرید عصبی موجکیمدل روفازي، ن مدل ،ايجریان رودخانهکلمات کلیدي: 
 
 

  مقدمه  .1
 

اهمیت این موضوع در مناطق . سطحی از اهمیت فراوانی برخوردار استهاي ها در مدیریت علمی منابع آببینی دقیق جریان رودخانهسازي و پیششبیه
. اخیرا گردددو چندان می مواجه استآب  منابعآسیب پذیري و  شدید نزوالت جوي کاهشا بدر ایران که  خشک و نیمه خشک جهان اللخصوص

بینی و روفازي و سایر روش هاي محاسبات نرم، در پیشن دلم ریزي ژنتیک،، برنامههیبرید عصبی موجکی مدل هاي هوشمند همچوناستفاده از روش
منطق فازي شامل سیستم استنتاج فازي  بربی زاده و همکاران با استفاده از مدل هاي مبتنی ناند. داشتهفراوانی سازي فرآیندهاي هیدرولوژیکی کاربرد مدل

)  FIS عصبی تطبیقی ( -) و سیستم استنتاج فازي  ANFISها نشان داد که . نتایج پژوهشی آنپرداختندی جریان روزانه رودخانه لیقوان نبی) به پیش
شبکه  و آنالیز موجکیمدل با ترکیب  دشتکی, سیدصادق و نادر برهمند صدر]. 1برخوردار است[ FISه روشی بري نسبت باالتاز دقت  ANFISروش 

ماهیانه بینی دبی رودخانه کر با استفاده از آمار پیش به مدل مذکوربا که  ندکردموجکی ایجاد هاي عصبی پرسپترون چندالیه، مدل قدرتمند عصبی
مقایسه شد و مشخص شد که مدل   ANFIS. نتایج این مدل ترکیبی با نتایج متناظر شبکه ترکیبی دیگري به نام اقدام کردند ایستگاه هیدرومتري چمریز

ه ضبینی در حوعمل کرده و از این جهت انتخاب مناسبی براي پیش ANFIS عصبی موجکی تحت شرایط پارامترهاي مناسب، برتر از مدل
هاي عصبی مصنوعی و عصبی بینی جریان روزانه با استفاده از شبکهمعروفی و همکاران در تحقیق خود به پیش. ]2[تواند محسوب شودمی کیهیدرولوژی

بینی جریان روزانه رودخانه ن داد که مدل عصبی موجکی توانایی بیشتري در پیشنشا تحقیقاین راندوزچاي پرداختند. نتایج اب موجکی در رودخانه
مصنوعی، جهت  از یک مدل تلفیقی موجکی و شبکه عصبی حمید زارع ابیانه و مریم جاویديکمالی،  مهسا. ]3مصنوعی دارد[که عصبیبنسبت به ش

تریکی و نسبت جذبی سدیم) رودخانه شاهرودچاي اردبیل طی یک دوره تخمین برخی از پارامترهاي کیفی آب (کل جامدات محلول، هدایت الک
در  SAR قابلیت باالیی در تخمین پارامتر 99/0نتایج نشان داد که مدل بهینه شبکه عصبی موجکی با ضریب همبستگی  کردند.ساله استفاده  20آماري 

 ]4[ .ایستگاه درو دارد
هیبرید عصبی با استفاده از دو مدل هوشمند نروفازي و چاي (ایستگاه چهریق اولیا) زوالاهانه رودخانه سازي و تخمین جریان ممدل ،هدف از این پژوهش

 با یک ماه تاخیر در نظر گرفته شده است.جریان رودخانه دبی  ،ورودي براي هر دو مدل مقادیر است. موجکی
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 هامواد و روش . 2

 اده فهاي مورد استداده -1 -2
 

ایران قرار دارد. حوضه آبریز رودخانه زوالچاي داراي وسعتی در  سلماسدر استان آذربایجان غربی و شهر (ایستگاه چهریق اولیا)  چايزوالرودخانه 
در یک بستر  و سرچشمه گرفته داشساري هاي معروف به ین رود از بلنديا .واقع است سلماس شهر کیلومتر مربع بوده و در جنوب غرب 960حدود 

ه که درگیرد و رود زرینمی سرچشمه هراویل هاي مرزيسو که آن هم از کوهرودخانه دیرعلی ،کند. پس از طی مسافتیحرکت میمتري  120عریض 
آب این رودخانه در فصول بارانی و سیالبی به دریاچه  ]5[کنند.گیرند به هم پیوسته، جلگه سلماس را آبیاري میاز ارتفاعات چیچک سرچشمه می

 رید عصبی موجکی وهیبروش  با استفاده از دو) 1391تا  1363( از سال چاي زوالي ي رودخانههاي جریان ماهانهدر این تحقیق از داده .ریزدارومیه می
  د.بینی جریان استفاده شمین و پیشبراي تخ مدل نروفازي

 

 مدل هیبرید عصبی موجکی -2-2
 

رود. بدین صورت که ابتدا با استفاده از آنالیز موجکی سري زمانی به چند زیر هاي زمانی ( سیگنال ) بکار میبینی سريسازي و پیشاین مدل در شبیه
باشند. سپس با در نظر گرفتن این زیرسري ها به ها نیز جزئی میها تخمین یا زمینه سري اصلی بوده و بقیه زیر سريکی از آنسري تبدیل نموده که ی

-هایی که داراي تناوب میا سیگنالبشود. این روش به خصوص در سري هاي زمانی بینی سري زمانی پرداخته میعنوان ورودي شبکه عصبی، به پیش

 ]6[که عصبی را بهبود می بخشد.باشند نتایج شب
 

 مدل نروفازي -2-3
 

ها نگریسته شود، هاي فازي با یکدیگر از نظر ساختاري متفاوت هستند، اما اگر به موارد ضعف و قوت آنهاي عصبی مصنوعی و سیستماگرچه شبکه
 هاي عصبی مصنوعی، قابلیت هاي فازي و شبکه رکیب سیستمشود که این دو سیستم داراي ماهیت مکمل نسبت به یکدیگرند. بنابراین، با تمشاهده می

معرفی شد. شبکه  1993هاي فازي خواهد شد. مدل شبکه عصبی فازي نخستین بار توسط ژان در سال  هاي عصبی وارد سیستمهاي یادگیري شبکه
دوین کردن است. همچنین داراي این مزیت بوده که بندي، نوشتن و تهایی از جمله : قدرت یادگیري، هزینه کردن، طبقهعصبی فازي داراي ویژگی

سازد. ساختار نرون فازي، مانند اي متناسب قوانین پایه و اساسی را میدهد و به گونههاي متعدد و تخصصی را میاجازه استخراج قوانین فازي از داده
شوند. براي تبدیل یک نرون معمولی به نرون قالب منطق فازي بیان می ن درآنرون فضاي قطعی است با این تفاوت که همه یا بعضی از اجزا و پارامترهاي 

کننده قدرت و رساند. مطالعات اخیر بیانهاي فازي میها ما را به انواع مختلفی از نرونفازي، راه هاي مختلفی وجود دارد که استفاده از هر کدام از آن
 ]7[ .و مختلف است سازي فرآیندهاي متعددتوانایی شبکه عصبی فازي در مدل

 

 معیارهاي ارزیابی -2-4
 

استفاده شده است که روابط به ترتیب زیر  )R²( نضریب تعیی و(RMSE)  ي متوسط مربع خطاهابینی ها، از معیارهاي ریشهي دقت پیشبراي مقایسه
 ]8[.باشندمی
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هاي  یانگین مقادیر تخمینی مربوط به دادهم x̂انگین مقادیر مشاهداتی ومی x، خمین زده شدهت مقادیر ˆxi ،مقادیر مشاهداتی  xiدر روابط فوق

بکار گرفته شده  يبراي تعیین میزان همبستگی دو دسته داده 2ي براي برآورد خطا، رابطه 1ي . رابطهباشدها می تعداد کل داده n جریان رودخانه و
 .شوداستفاده می
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 ثنتایج و بح  .3

در شود. هاي مخفی با سعی و خطا مشخص میبراي طراحی سیستم بهینه هیبرید عصبی موجکی به منظور رسیدن به بهترین نتایج، تعداد نرون هاي الیه
در نظر گرفته شده است. عالوه بر این به ازاي موجک هاي مادر متفاوت نیز نتایج متفاوتی خواهیم داشت که  10هاي الیه مخفی این مدل تعداد نرون

ها درصد آن 80 هاسازي دادهبعد از نرمالاین مدل  باشد.هاي مادر متفاوت میبررسی این موجک ها نیازمند تکرار گام هاي محاسباتی به ازاي موجک
جریان هاي ی در مقایسه با دادهتمشاهداجریان رودخانه هاي داده 1در شکل  سنجی بکار گرفته شد.ي صحتدرصد براي مرحله 20براي آموزش و 

  .ه استسنجی نشان داده شددر مرحله صحت محاسباتیرودخانه 
 

 
 

 Wavelet-ANNروش به سنجیصحت محاسباتی در مرحله با جریانی در مقایسه تمشاهدارودخانه جریانهايداده-1شکل
 

هاي آموزش و تست در سه هاي ورودي اول و دوم دادهدر نظر گرفته شد و آنالیز موجکی سري زمانی متغیر 3در این پژوهش تعداد سطح تجزیه برابر با 
نورون بیشتر در الیه مخفی، اگر چه  هاي مخفی بیشتر و تعداد د الیهباید توجه داشت که تعدا سطح و با موجک مادر دابچیز نوع چهارم انجام شده است.

اي محاسباتی در زیر منحنی تطابق جریان رودخانه د.نخواهند دا در آموزش شبکه را باال ببرند، اما الزاماً دقت مدل را افزایش ممکن است دقت محاسبات
 نرم افزار متلب ترسیم گردید.  Plotموجکی در محیط اي به روش هیبرید عصبی اي مشاهدهدر مقابل جریان رودخانه

 

 
 

 اي ( آبی ) به روش هیبرید عصبی موجکیاي مشاهدهرودخانهدر مقابل جریان  ( قرمز )اي محاسباتی تطابق جریان رودخانه -2شکل
 

و  (validation)سنجی ، صحت (training)شی هاي آموزها از لحاظ پراکندگی، منحنی رگرسیون براي دادهتر دادهبه منظور بررسی هرچه دقیق
 در محیط نرم افزار متلب ترسیم شد. (All)تمامی داده ها 
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 موجکی در محیط متلبهیبرید عصبی (All data)،(validation)،(training)هاي ضریب تبیین براي داده – 3شکل

 
هاي الیه پنهان، توپولوژي مناسب شبکه ها و تعداد نرونهیتغییر مداوم تعداد ال ازي (نروفازي)، از طریقفهاي عصبی کهببراي طراحی سیستم بهینه ش

ازي طراحی شد. در فعصبی بررسی و از طریق تغییر مداوم توابع عضویت مختلف و تعداد توابع عضویت و تعداد تکرار، سیستم مناسب پایگاه استنتاج 
استفاده شد. این شبکه داراي  constant) و تابع خروجی trimfیت، نوع تابع عضویت مثلثی (فازي این تحقیق، تعداد سه تابع عضو طراحی مدل شبکه

اده از فجی با استسني صحتنمودار پراکندگی در مرحله 4در شکل  گرفته شد.در نظر  10تابع عضویت براي هر متغیر ورودي است و تعداد تکرار  3
 .هاي عصبی مصنوعی نشان داده شده استشبکه

 
 سنجیصحتروفازي در مرحله نمدل هداتی و محاسباتی با استفاده از مشاجریان رودخانه  -4ل شک

 

 Plotاي به روش مدل نروفازي به منزله مقایسه بصري در محیط اي مشاهدهمحاسباتی در مقابل جریان رودخانه ايجریان رودخانهدر زیر منحنی تطابق 
 نرم افزار متلب ترسیم گردید.

 

 
 

 اي به روش نروفازياي مشاهدهرودخانهاي محاسباتی در مقابل جریان تطابق جریان رودخانه -5شکل
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 دهد.در این تحقیق را نشان می شده مدل بکار گرفتهدو ا استفاده از بمعیارهاي ارزیابی محاسبه  1جدول 

 
 معیارهاي ارزیایی محاسبه شده براي دو مدل -1جدول 

 

 RMSE R هاي استفاده شدهمدل
 ضریب تعیین جذر میانگین مربعات خطا

 0,9527 0,4596 هیبرید عصبی موجکی

 0,65353 2,6838 نروفازي

 
سنجی داشته و در مرحله صحتنروفازي مدل شبکه  نسبت بهعملکرد بهتري  هیبرید عصبی موجکیکرد، مدل  استداللتوان می 1طور که از جدول همان

 .استاز راندمان بیشتري برخوردار 
 

 نتیجه گیري. 4

چاي (ایستگاه چهریق زوال براي تخمین جریان رودخانه  (Wavelet-ANN)و هیبرید عصبی موجکی) ANFISنروفازي ( مدلدو در این مطالعه از  
نایی خوبی در توا، مند و محاسبات نرمهاي هوشنشان داد، مدلاین دو مدل نتایج حاصل از  ها مورد مقایسه قرار گرفت.استفاده شد و نتایج آن اولیا)
مبین این واقعیت بود که   3ا ت 1 هايبررسی شکل از جریان رودخانه با تأخیر یک ماه به عنوان ورودي استفاده گردید. .دندار جریان رودخانهسازي شبیه

سازي این سیگنال هايوارتوان به کاهش نویز و همبسیار کم است علت آن را می Wavelet-ANN ها در نمودار پراکنش، براي مدلپراکندگی داده
در  معیارهاي ارزیابی محاسبه شده براي دو مدل .سازدهاي آینده را فراهم میبینی براي زمانها و پیشبندي این دادهسري زمانی نسبت داد که امکان مدل

 )1392(, علی و مرتضی نبی زاده کوالئیانتوان به را نشان داد. در مقایسه با تحقیقات دیگر محققین می هیبرید عصبی موجکیبرتري مدل  ،1جدول 
هیبرید  تحقیق حاکی از دقت باالي مدل ایناستفاده کرده بودند. نتایج  هیبرید عصبی موجکی و نروفازيبینی جریان از دو مدل اشاره کرد که براي پیش

 بود که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.عصبی موجکی 
 

 

 مراجع. 5

بینی آبدهی روزانه رودخانه لیقوان، مجله حسام، م. و دهقانی، اال؛ مقایسه عملکرد مدل هاي مبتنی بر منطق فازي در پیش نبی زاده، م.، مساعدي، ال،. 1

 117-134، صفحات 1391، 1، شماره 19هاي حفاظت آب و خاك، جلد پژوهش

لفیق شبکه عصبی مصنوعی و تئوري موجک و مقایسه نتایج ، پیش بینی دبی رودخانه کر با استفاده از ت1393صدردشتکی, سیدصادق و نادر برهمند، . 2

 .همایش ملی یافته هاي نوین در مهندسی عمران، یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج با مدل آنفیس،

جکی (مطالعه موردي: مو -هاي عصبی مصنوعی و عصبی بینی جریان روزانه با استفاده از شبکهمعروفی، ص.، امیرمرادي، ك. و پارسافر، ن؛ پیش. 3

  1392، 93 -103، صفحات 3، شماره 23رودخانه باراندوزچاي)، نشریه دانش آب و خاك، جلد 

، تخمین پارامترهاي کیفی رودخانه ي شاهرودچاي اردبیل با استفاده از مدل هیبرید شبکه هاي 1392کمالی, مهسا؛ حمید زارع ابیانه و مریم جاویدي،  .4

 کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، تهران، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، دانشگاه شهید بهشتی پنجمین موجکی، -عصبی

، محاسبه میزان انتقال بار کل رسوب رودخانه زوالچاي(سلماس) با استفاده از روش هاي 1385نخعی, محمد؛ فرج ا... فیاضی و علی محمودي، . 5

 .ین شناسی ایران، تهران، انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرسدهمین همایش انجمن زم هیدرولیک رسوب،

 1392،دانشگاه تبریز، چاپ اول انتشارات "سازي سري داده ها مدل "،محمد تقی اعلمی،سینا صادق فام،محمدحسن فاضلی فرد، لیال نقی پور .6



 
 

 اردبیل محقق اردبیلی،دانشگاه ، ی و مهندسینفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران شانزدهمین
 1396  شهریور  16و  15

 

 6 

و شبکه هاي عصبی  ANFIS خانه با استفاده از دو روش نروفازي، مدل بندي جریان رود1395عبداله زاده, مریم و احمد فاخري فرد،  .7

  .اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزي، همدان، دبیرخانه دائمی همایش مصنوعی،

8. Rawls, W.J., Gish, T.J. and Brakensiek, DL, Estimating soil water retention from soil physical properties 
and characteristics - Adv. SoilSci, 9, 1991, pp. 213-234. 
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