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چکیده
پیشبینی دقیق هیدرولوژی و منابع آب میتواند اطالعاتی مفیدی برای برنامهریزی شهری ،آمایش زمین ،طراحی پروژههای شهری و مدیریت منابع
آب ارائه دهد .در این مطالعه با در نظر گرفتن اهمیت قابل توجهی که رودخانه کشکان در تأمین بخش مهمی از آب رودخانه کرخه و مشرروب اراختن
زمینهای کشاورزی ااتان لراتان دارد مدل پیشبینی اری زمانی جریان این رودخانه با ااتفاده از روشهرای  -Kنزدیر تررین همارایه ،)K-NN
شبکه عصبی مصنوعی  )ANNو ترکیب آنالیز موج  ) WTاجرا شد .در این خصوص ابتدا با ااتفاده از نمایه هرات ،حافظه اری زمانی رودخانه یاد
شده به مقدار  0/6به دات آمد که نشان از حافظه بلندمدت و رفتار دینامیکی ایگنال اری زمانی آن داشت .در ادامه با در نظرر گررفتن اینکره ارری
زمانی جریان رودخانه تابعی از اریهای زمانی با تأخیر  10-7-5-3-1و  15روز اات .فرآیند مدل اازی ایگنال رواناب با ااتفاده از دو روش K-NN
و  ANNانجام گرفت .در گامی دیگر اری زمانی ایگنال رواناب با ااتفاده از موج مرادر میرر ،بره  4زیرر اریگنال تجزیره شرد کره برا اتخرا ایرن
زیرایگنالها به جای ایگنال اصلی ،مدلهای ترکیبی  K-NN-WTو  ANN-WTجهت شبیه اازی رواناب اجرا شردند .نترایح حاصرل از ارنجههرای
کارایی عملکرد مدل نشان دادند که مدل  K-NNبا خطای  4/6درصد و ضریب همباتگی  0/9از عملکرد مناابترری ناربت بره شربکه عصربی کره
متحمل خطاهای نامتقارنی شده بود برخوردار اات .از اوی با ترکیب آنالیز موج عملکرد هر دو مدل بهبود پیدا کرد که در این خصوص مدل ANN-
 WTبا خطای  1/2درصد و ضریب همباتگی  0/989شبیهاازی دقیقتری را نابت به اه مدل دیگر انجام داد.
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پیشبینی و مدلاازی جریان رودخانه ،گامی ااااری در راارتای
برنامهریزی ،طراحی و بهرهبرداری از ایاتم منابع آب  )18و مدیریت
ماائل منوط به آن همچون خش ارالی و اریالبهرای مخررب در
حوضههای آبریز اات )24؛ زیرا کمبود و مرازاد جریران رودخانره بره
ترتیب منجر به خاارات مالی خش االی) و جانی ر مالی اریالب)
خواهد شد  .)8بهطوریکه چنین پیشبینی های از جریان رودخانه برا
فراهم کردن هشدارهای الزم در مورد رخداد ایل و کم به تنظریم
جریان خروجی منابع آب در هنگام پایین بودن تراز جریان رودخانه ،به
مدیریت منابع آب کم میکنند  .)2الزم به کر اارت کره فرآینرد
مدل اازی و پیشبینی در حوضههای وایعی که حاصل درهمتنیدگی
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عوارض کوهاتانی و دشتی هاتند و همچنین از کاربریهای پیچیده
و ااده برخوردارند ،عملی بغرنح بوده ،چراکره جریرانهرای معمرول و
حدی رودخانه در هر بخرش از ایرن حوضرههرای واریع ،وابارته بره
متغیرهای زیادی هاتند که وزن و نوع هرر یر از ایرن متغیرهرا در
بخشهای مختلف حوضه از مقادیر متفاوتی برخوردار اات .از ارویی،
به ابب پیچیدگی و عدم دانش کرافی در مرورد فرآینردهای فیزیکری
چرخه هیدرولوژی و عدم توانایی در دخالت دادن تمام متغیرهای مؤثر
در مقدار جریان رودخانه ،بره نظرر مریرارد کره اراخت مردلهرای
پیش بینی مراوم با درجه دقت بایار باال ،بای دشوار خواهرد برود .از
ایررن گتشررته ،اارراس بارریاری از تصررمیمگیررریهررا در فرآینرردهای
هیدرولوژیکی و تصمیمات بهرهبرداری از منابع آب بر پایهی پیشبینی
و تحلیل اریهای زمانی اات .بهعنوان نمونه ،بهرهبرداری در زمران
واقعی از مخازن ادها نیازمند آگاهی از آورد جریان ورودی به مخرزن
در آینده بوده که این پرواه بهوایله پیشبینی ارری زمرانی جریران
رودخانه امکانپتیر اات  .)10به عبارتی مدلاازی اریهای زمانی
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بهمنظور تولید داده و پیشبینی متغیرهای هیدرولوژیکی ،ی گام مهم
در طراحی و تحلیل حااایت منابع آب اات  .)19چنانکره باریار از
فعالیتهای مرتبط با برنامهریزی و اجرای مؤلفههای ایاتم منابع آب
نیازمند پیشبینی رخدادهای آینده اارت  )12ترا برر ایرن ااراس برا
مدیریت خش االی و ایالب ،خاارات ناشی از آنها تا حرد ممکرن
کمینه شود  .)22در این رااتا ،پرووهشهرای گارتردهای برهمنظرور
مدل اازی و پیش بینی جریان رودخانره در قالرب مردلهرای آمراری،
تجربی ،احتماالتی و اخیراً هوش مصنوعی صورت گرفته که عمده این
پووهشها در رااتای کراهش عردم قطعیرت و خطرای پریشبینری و
همچنین ارزیابی میزان کارایی روشهای اتخا شده بودهاند.
انیس حاینی و اکر مشق  )3بهمنظور پیشبینی رواناب رودخانه
کشکان از منظر نظریه آشوب ابتدا با اارتفاده از روشهرای میرانگین
اطالعات متقابل الزم به کر اات که این روش زمان ترأخیر  15روز
را بهعنوان زمان بهینه تشخیص داد) و نزدی ترین هماایگان کا ب،
فضای فاز را بازاازی نموده و آنگاه برا اارتفاده از بدعرد همبارتگی و
توان لیاپانوف به ترتیب بدعد فراکتالی جرا ب ایارتم و حاااریت بره
شرایط اولیه را تخمین زدند .براین اااس شرایط ی ایاتم آشوبناک
را در اری زمانی دبی کشکان شنااایی کردند که در ادامه با اارتفاده
از روش تقریب محلی در فضای فاز ،فرآیند پریشبینری روانراب را برا
ضریب همباتگی  0/88و جتر میانگین مربعرات خطرای  33/14مترر
مکعب در ثانیه انجام دادند .شفائی و همکاران  )22با تجزیه اریگنال
اری زمانی جریان روزانه رودخانه آجریچرای بره  11زیرر ارری برا
ااتفاده از دو تابع موج مادر هار و میر ،مدل پیشبینری موجر ر
شبکه عصبی مصنوعی را برای جریان روزانه این رودخانه بنا نهادند .با
مقایاه نتایح حاصل از تجزیه دو تابع موج مرادر یراد شرده نتیجره
گرفتند که ترابع موجر مرادر میرر دارای قابلیرت بهترری در تجزیره
ایگنال اری زمانی بوده؛ همچنین مدل ترکیبی مروجکی ر عصربی
نابت به مدل شبکه عصبی از ضریب دقت باالتری برخروردار اارت.
عبداللهی اادآبادی و همکاران  )1بهمنظرور ارائره مردل پریشبینری
رواناب روزانه رودخانه حوضه آبخیز بهشتآباد بر اااس افرقهرای ،1
 3 ،2و  7روز تأخیر زمانی ،از اه روش موج متقاطع ،شبکه عصبی
مصنوعی و موج ر شبکه عصبی مصنوعی ااتفاده کردنرد .مقایاره
نتایح مترتب بر عملکرد این اه روش حراکی از دقرت مردل ترکیبری
موجکی ر عصبی در قیاس با دو مدل دیگر بود .همچنین دقرت مردل
موج متقاطع تنها در تأخیر زمانی  1روز ،بهتر از مدل شبکه عصربی
بود .ثرانیخرانی و همکراران  )21برا اارتفاده از روشهرای ،K-NN
ماشین بردار پشتیبان و فازی ر عصبی تطبیقی به مدلارازی جریران
ماهانه رودخانه باراندوزچای پرداختند .نتایح این مطالعه نشران داد کره
بهرغم آنکه هر اه روش مورد ااتفاده ،مقدار دبی بیشرینه را کمترر از
مقدار مشاهداتی برآورد میکنند با ایرنحرال ،ماشرین برردار پشرتیبان
عملکرد بهتری نابت به دو روش دیگر در تخمین مقدار دبی بیشرینه

نشان میدهد .کناس 1و همکاران  )5با تجزیه ایگنال ارری زمرانی
رواناب حوضه تیراو واقع در ااردینا ،ایتالیا) برا اارتفاده از تبردیالت
موج پیواته و گااته و مدل اازی رواناب از طریق شبکه عصربی
مصنوعی ر موج نتیجه گرفتند کره تجزیره برا اارتفاده از موجر
گااته ،رفتار هیدرولوژیکی جریان رودخانره را دقیرق ترر پریشبینری
میکند .پرامیناک و پاندا )20 2با اتخا  5الگرو برا زمرانهرای ترأخیر
متفاوت از رودخانه ماهندی در هندواتان بهعنوان ورودی روشهرای
شبکه عصبی و نروفازی  )ANFISدریافتند که روانراب شربیهارازی
شده تواط مدل نروفازی دارای تطابق بهتری برا روانراب مشراهداتی
نابت به مورد شبکه عصبی اات .وئو و چرائو )24 3برا مردلارازی
جریان ماهانه چندین رودخانه در کشور چین نشان دادند که روش K-
 NNدر پیشبینی جریان رودخانه از کارایی منااربتترری ناربت بره
روش آریما و شبکه عصبی برخوردار اات .یانگ 4و همکاران  )29برا
ترکیب مدل  HEC-HMSبا مردل هرای نروفرازی  )ANFISو نررو
ژنتی  )GANNدر طی رخداد پدیده تیفرون در حوضره النونرگ در
جنوب تایوان نشان دادند کره شربیهارازیهرای ایجراد شرده توارط
مدلهای ترکیبی  HEC- HMS- GANNو HEC-HMS-ANFIS
قادرند دقت پیشبینری را برهطرور قابرل تروجهی بهبرود ببخشرند .در
صورتیکره مردل  HEC-HMSبره تنهرای قرادر نیارت پریشبینری
رضایت بخشی از رواناب ااعتی حوضه در طی رخداد تیفون بره عمرل
آورد.
در این رااتا با توجه بره اهمیتری کره مقردار جریران رودخانره و
نواانهای کوتاهمدت و بلندمدت آن در ابعاد مختلف زندگی بشر ایفرا
میکند ،داناتن رفتار و عملکررد آن ضررورت دارد .چراکره برا کشرف
دینامی رفتار آن می توان به چگونگی عملکرد آن در آینده پری بررد؛
بنابراین هدف از انجرام ایرن مطالعره کشرف و شربیهارازی عملکررد
رودخانه کشکان با ااتفاده از روشهای آمراری و هوشرمند اارت ترا
بتوان با ارائه مدلهایی با عدم قطعیت کمتر گامی در راارتای بهبرود
برنامهریزیهای مبتنی بر جریان این رودخانه برداشت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز رودخانه کشکان با واعت  9502/7کیلومتر مربرع در
ناحیه جنوب غربی ایران واقع شده اات .گارتره جغرافیرایی آن برین
مختصات  33درجه و  8دقیقه تا  34درجه و  2دقیقه عرض شرمالی و
 47درجه و  12دقیقه تا  48درجه و  59دقیقه طول شررقی قررار دارد.
1- Cannas
2- Pramanik and Panda
3-Wu and Chau
4- Young
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این حوضه بخش مهمی از ارشاخههرای پررآب رودخانره کشرکان را
تشکیل میدهد ،بهطوریکه حدود  %33از خاک اارتان لرارتان را در
برمیگیرد .در تقایم بندی کلی هیدرولوژیکی ایران ،بخشی از حوضره
آبریز خلیح فارس به شرمار مریرود .ایرن حوضره  %18/5از ماراحت
حوضه آبریز بزرگ کرخه را شامل میشود.
برای رهیافت به این مطالعه ،اری دادههای دبی روزانه ایارتگاه
کشکان ر پلدختر واقع در پایراب رودخانره کشرکان) در برازه زمرانی
 1393-1370بررهعنرروان ورودی اولیرره مررورد ااررتفاده قرررار گرفتنررد.
روشهای بکار گرفته شده در این مطالعه مبتنری برر برراری حافظره
اری زمانی رواناب ،مدل اازی اری زمانی با ااتفاده از روش آماری
 -Kنزدی ترین هماایه  ،)K-NNشبکه عصبی مصرنوعی ،ترکیرب
موج  K-NN -و ترکیرب عصربی ر موجر اارت کره در ادامره
مفاهیم تئوریکی و چگونگی کاربرد این رویکردها شرح داده میشود.
اااس بایاری از تصمیمگیریها در فرآینردهای هیردرولوژیکی و
تصمیمات بهرهبرداری از منابع آب مبتنی بر پیشبینی و تحلیل ارری
زمانی اات .از اویی در فرآیند مدلاازی و پیشبینری ،برراری ایرن
مورد که آیا اری زمانی دارای حافظه بلندمدت اارت ،ضررورت دارد؛
زیرا ی اری زمانی در صورتی از قابلیت پیشبینری برخروردار اارت
که دارای حافظه بلندمدت باشد .این تفکر مبتنی بر آن اات که آیا در
اری زمانی در داترس ،تمرامی پدیردههرای حردی قابرل انتظرار ر
داده اند  .)10در اری های زمانی هیدرولوژیکی مثل رواناب) حافظره
بلندمدت موجب واباتگی مقدار رواناب با مقادیر قبلی در گتشته شرده
که این نشان دهنده وجود پارامتری قابل پیشبینری در ارری زمرانی
اات.
1
هرات بامطالعه تراز آبی رودخانه نیل ،آزمرونی را بررای برراری
حافظه بلندمدت ارائه داد  )9که این بهعنوان نمایه هرات محاوب
می شود .مراحل انجام این آزمون که در مطالعه حاضر بهعنوان ابزاری
جهت بررای حافظه بلندمدت اری زمانی روانراب رودخانره کشرکان
مورد ااتفاده قرار گرفته به شرح یل اات .با اتخا ی اری زمرانی
رواناب با  x  x 1 , x 2 ..., x nابتدا مقیراس دادههرا برا اارتفاده از
رابطه  1نرمال شد.
)1
k  1, 2,...., n z k   x k  x m 
که در آن  x kمقدار رواناب روزانه x m ،میانگین ارری زمرانی
رواناب و  z kمقدار رواناب نرمال شرده اارت .در مرحلره بعرد ارری
زمانی تجمعی رواناب محاابه شد رابطه .)2
i

)2

Y i  Zk

نظر به اینکه میانگین  Zصفر اات ،آخررین مقردار

k 1

 Yیعنری Yn

1- Hurst
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همواره صفر خواهد بود؛ بنابراین دامنه تعدیلشده برابر خواهد بود با:
)3
R n  max Y 1 ,...,Yn   min Y 1 ,...,Y n 
ازآنجای که میانگین  Yصفر اات ،بیشینه آن همواره بزرگتر یرا
مااوی صفر و کمینه آن کوچر ترر یرا ماراوی صرفر خواهرد برود؛
بنابراین دامنه تعدیلشده همیشه غیر منفی اات .هرات با ااتفاده از
قائده نصف در آمار رابطه  4را تعریف کرد:
)4
R 
H
   a.n
 S n
که در این رابطه R ،دامنه تغییرات S،انحراف معیار اری زمرانی،
 aعدد ثابت n ،تعداد مشاهدهها و  Hنمای هرات اات .این رابطه را
میتوان بهصورت رابطه  5نیز نوشت
R 
)5
log    log a  H log  n 
 S n
در این رااتا با رام ارمت چرر رابطره  5در مقابرل ، log  n 

نمای هرات برآورد شد .برحاب یافتههای هرات ،اگر مقردار نمرای
هرات برابر با  0/5شد ،بر ی فرآیند ماتقل نرمال داللت دارد .اگرر
بین  0/5و  1قررار گرفرت برر یر ارری زمرانی دوامدار برا حافظره
بلندمدت داللت دارد که این بهنوبه خود نشاندهنده ااختار غیرخطری
اری زمانی نیز اات .درنهایت اگر نمای هرات مثبت و کمتر از 0/5
شد ،نشان از بیدوام بودن اری زمانی دارد.
وجود حافظه بلندمدت ارری زمرانی روانراب نشران از دینرامیکی
بودن این اری دارد بدین عنوان که حالت کنونی این اری واباته به
حالتهای گتشته آن اات؛ بنابراین زمانهای تأخیر  10 ،7 ،5 ،3 ،1و
 15روز قبل برای رواناب محااربه کره بردین ترتیرب میرزان روانراب
بهعنوان تابعی از این اریهای زمرانی قلمرداد شردند .در مردلهرای
پیشبینی اریهرای زمرانی ،ارمت راارت ترابع روانراب رابطره )6
به عنوان ورودی و اری زمانی امت چر بهعنوان اری زمانی هدف
محاوب میشوند.
)6

Q t  1 ,Q t  3 ,Q t  5 , 
Q t   f 
Q t  7  ,Q t  10  ,Q t  15 



الگوریتم انجام پیشبینی با استفاده از K-NN

روش - Kنزدی ر ترررین هماررایه از معررروفترررین روشهررای
رگرایون ناپارامتری اات .در این روش تابع توزیع مقادیر پیشبینی با
ااتفاده از توزیع ناپارامتری تابع کرنل به دات میآید .این مدل بدین
عنوان تدوین یافته که هرگاه شرایطی مشابه شرایط تاریخی مشراهده
شده در زمان حال به وقوع پیوات ،شرایط محتمرل در آینرده مشرابه
شرایطی خواهد بود که در آن تاریخ ر داده اات .مبنای مورد ااتفاده
در این روش بره ایرن ترتیرب اارت کره برا انردازهگیرری و مشراهده
متغیرهای ماتقل در زمان واقعی ،مدل به جاتجوی حالتهای مشابه
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به حالت فعلی در اریهای تاریخی میپردازد .وقرایعی کره در ارری
تاریخی بعد از این حالتها پیش آمدهاند میتوانند بهعنوان گزینههرای
محتمل در شرایط فعلی نیز در نظر گرفته شوند .احتمال رخداد هر ی
از این حالتها در شرایط کنونی باتگی به شرباهت برردار مشراهداتی
متغیرهای ماتقل فعلی با بردار ماتقل مشاهداتی در ارری تراریخی
دارد  4و  .)10الگوریتم انجام پیشبینی با ااتفاده از  K-NNبه شرح
یل اات .متغیرهای مشاهداتی در زمان واقعی را میتوان برهصرورت
برداری به شکل زیر نشان داد:
)7
X r  x 1r , x 2r ,..., x nr 
در این رابطه  x nrمبین متغیر ماتقل مشاهدهشده nاُم در زمران

واقعی  )rاات .چنین بررداری برا متغیرهرای مارتقل مشراهده شرده
تاریخی به شکل زیر مقایاه میشود:
)8
X r  x 1r , x 2r ,..., x nr 
در این بردار  n ، x ntاُمین متغیر ماتقل مشاهده
در دوره مشاهده اطالعات اات .به ازای هر ی از بردارهای تاریخی
نشان داده شده در فوق ی مقدار مشراهداتی وابارته بره ایرن برردار
تحت عنوان  Dtوجود دارد .شکل  1شماتیکی از نحوه در نظر گررفتن
این متغیرها در ی اری تاریخی را نشان میدهد .با توجره بره ایرن
شکل برای پیشبینی مقادیر اوج جریان  )Dاز جریان مشراهده شرده
در  3بازه زمانی قبل  )Xااتفاده میشود.
شده در زمان t

شکل  -1شماتیک تعریف متغیرها در الگوریتم K-NN
Figure 1- Schematic definition of variables in the K-NN algorithm

تعداد اه متغیر ماتقل برای پیشبینی و  3نزدی ترین هماایه
برای  Drمنظور شده اات .همچنین مقادیر  Xrبهصورت  X24 ،X14و
 X34در این شکل قابل مشاهدهاند.
جهت تشخیص هماایهها ضرورت دارد که ی تابع فاصله مرورد
ااتفاده قرار گیرد  .)26مراومترین نوع فاصرلههرا عبرارت از فاصرله
اقلیدای ،مربع اقلیدای ،بلوک شهری منهتن) و چپچف هاتند .)23
از اویی در روش  K-NNاارتفاده از فاصرله اقلیداری وزندار شرده
بایار مراوم اات  )4رابطه .)9
2
2
)9
W  X  X  W  X  X 
2t

t

2r

2

1t

1r

t

... W t  X nr  X nt 

Dis t 

در این مطالعه عالوه بر فاصله اقلیداری از فاصرله وزندار بلروک
شهری رابطه  )10نیز ااتفاده شد.

)10

Dis t W t X 1r  X 1t W t X 2r  X 2t

... W t X nr  X nt
در روابط  9و  Dis t ،10فاصله بردار مشاهداتی متغیرهای ماتقل
فعلی از بردارهای تاریخی هاتند .گزینههای که بهعنوان گزینره برترر
از میان اری تاریخی برای تعیین مقدار پیشبینی انتخراب مریشروند
گزینههرایی هارتند کره دارای کمتررین فاصرله از برردار مشراهداتی
متغیرهای مارتقل فعلری مریباشرند .چنانکره از رابطرههرای  9و 10
برمیآید تعیین فاصله مشخصشده باتگی بره وزنری دارد کره بررای
هرکدام از متغیرهای ماتقل در نظرر گرفتره مریشرود  .)28در ایرن
مطالعه برای تعیین وزنها از روش اعتبارانجی متقاطع 1ااتفاده شرد.
پس از محاابه وزنها مقدار عرددی متغیرر مطلروب  Drمریتوانرد از
رابطه زیر به دات آید.
1-Cross Validation

پیشبینی جریان رودخانه كشکان با استفاده از تركیب روشهاي شبکه عصبی مصنوعی

 1 
 Dis 
)11
D r    m t   Dt
1 
1 


 1 Dis t 
در رابطه  ،11عبارت داخل کروشه ی تابع کرنل اات و بیرانگر
مقدار احتمال وقوع ی پیشبینی برابر با میزان متغیرر تراریخی ()Dt
در صورت مشاهده شرایط اقلیمی فعلی اات .در این رابطه m ،تعرداد
هماایههایی اات که برای پیشبینری اتخرا شردهانرد .در الگروریتم
پیش بینی با ااتفاده از نزدی ترین هماایه ،دو نوع پارامتر مهم وجود
دارد که دقت پیشبینی را کنترل میکنند :اول تعداد هماایههرا ()m
و دوم وزن هر ی از متغیرها  )wاات که در نهایت رابطه پیشبینی
بهصورت رابطه  12تواط الل و شرما )14 1ارائه و بیان داشرتند کره
مزیت کاربرد این روش بیش از رابطه  11اات.
m

 1 
 j 
)12
D r    m   Dt
1
1 
 

1 j 
در رابطه باال  jمرتبه هر ی از هماایهها اات .بدین ترتیب کره
هرچه فاصله مقرادیر مارتقل تراریخی از مقرادیر مارتقل مشراهداتی
مطابق با رابطه  12کمتر باشد مرتبه آن بیشتر در نظر گرفته میشود.
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خاص به آن منجر به دریافت پااخ خاص میشود ،شربکه برر مبنرای
تطابق و هم انجی بین ورودی و هردف ارازگار مریشرود ترا اینکره
خروجی شبکه و هدف بر هم منطبق گردند .عموماً تعداد زیادی از این
زوجهای ورودی و خروجی به کار گرفته میشوند تا در این روند که از
آن تحت عنوان یادگیری نظارت شده یاد می شود شبکه آمروزش داده
شود  .)11شبکه عصبی پراپترون 2یکی از معروفترین شربکههرای
عصبی اات که در مدل چندالیه  )MLPدارای  3الیره شرامل یر
الیه ورودی ،ی الیه پنهان و ی الیه خروجی بوده که الیه پنهران
خود میتواند بیش از ی الیه باشرد و همچنرین تعرداد نرورونهرای
موجود در هر الیه متفاوت بوده و بر اااس ماهیت مائله مورد بررای
با اعی و خطا تعیین میشود )17؛ بنابراین ،تحت رویکردی دیگرر ،از
مدل شبکه عصبی چندالیه با روش پسانتشارِ خطا  )BPبا الگروریتم
لونبرگ ر مارکوئت 3و ترابع محررک تران اریگمویید ،مردلارازی و
پیشبینی اری زمان جریان رودخانه کشکان انجام شد.

m

شبکه عصبی مصنوعی

مغز اناان حاوی میلیاردها نورون متصل بههم اات که به اربب
ااختاری که در آن نورونها آرایش یافته و عمل میکننرد ،انارانهرا
قادرند که به ارعت الگوها را تشخیص داده و اطالعرات را پرردازش
کنند .ی شبکه عصبی مصنوعی طرح ریاضیاتی ااده شدهای از ایرن
شبکه عصربی زیارتی اارت  .)13بنرابراین در شربکههرای عصربی
مصنوعی اعی بر این اات که ااختاری مشابه ااختار بیولوژیکی مغز
اناان و شبکه اعصراب بردن اراخته شرود ترا هماننرد مغرز ،قردرت
یادگیری ،تعمیمدهی و تصمیمگیرری داشرته باشرد و طرحری از یر
فضای چند متغیره با ااتفاده از اطالعرات دریرافتی تولیرد کنرد .)15
چنین شبکههای عصبی مصنوعی از عناصر اادهای ترکیب شدهاند که
به طور موازی عمل میکنند .این عناصر از ایاتمهای عصبی زیاتی
الهام گرفته شدهاند  .)16همچنانکه که در طبیعت ،ااختار شبکههای
عصبی از طریق نحوه اتصال بین عناصر اجزاء) تعیرین مریشرود ،در
شبکههای عصبی مصنوعی نیز برا تنظریم مقرادیر هرر اتصرال تحرت
عنوان وزن اتصال می توان نحوه ارتباط بین اجزای آن را تعیین کررد.
پس از تنظیم یا همان آمروزش شربکه عصربی ،اعمرال یر ورودی
1- Lall and Sharma

آنالیز موجک

در گامی دیگر ،جهت بهره گیری از کلیه اطالعات ایگنال اصلی
اری زمانی که از دادههای خام در داترس نیاتند و همچنین جهرت
افزایش دقت مدل پیش بینی از تحلیل موج جهت پریشپرردازش و
تجزیه ایگنال اصلی اری زمانی ااتفاده شد .چراکه تحلیل موجر
قادر اات بایاری از منظرهای پنهان دادههای کره دیگرر روشهرای
تحلیل ایگنال در شنااایی آنها ناتوان هاتند را شناارایی کنرد .بره
عبارتی تبدیالت موجر قرادر هارتند ترا اطالعرات مفیردی را کره
بهاادگی از ایگنال اصلی قابل بازیابی نیاتند را به دات آورنرد .)6
در این رااتا چون تبردیل گاارته مروجکی جهرت پریش پرردازش و
تحلیل اریهای زمانی مناابتر از تبردیل پیوارته مروجکی هارت،
بدین ترتیب که دادههای تبدیل یافته با  4DWTاجزای اضافی نداشته
و بنابراین تبدیل معکوس را میتوان برای هر داته از دادههای زمان ر
باامد به کاربرد  ،)8از تبدیالت موج گااته برای تجزیه اریگنال
اصلی اریهای زمانی رواناب ااتفاده شد.
اولین گام در تجزیه موجکی ایگنال اری زمانی ،شنااایی مروج
مادر اات .که بهصورت رابطه  13تعریف میشود:


)13

  0     t dt  0


که   t تابع موج مادر اات که توابع موردااتفاده در تحلیل
با دو عمل ریاضی انتقال و مقیاس در طرول اریگنال مرورد برراری،
تغییر اندازه و محل مییایند.
)2- Multi-Layer Perceptron(MLP
3- Levenberg-Marquardt
4- Discrete Wavelet Transform

1566

نشریه آب و خاك ،جلد  ،31شماره  ،6بهمن  -اسفند 1396

1
 t t 


s  s 

)14

t  

s ,t

)19

در رابطه  t :14پارامتر انتقال و  sپرارامتر مقیراس اارت .بررای
محاابه موج گااته بایاتی بهجای مقرادیر  tو  sدر رابطره 14
مقدار گااته آنها به ترتیب  ks0j 0و  s0jجایگتاری شود.

 t  ks 0j  0 

j
 s0




1

  j t  

)15
s 0j
در رابطه  j :15و  kاعدا صحیح هارتند s0 > 1 .یر گرام
تأخیری ثابت شده اات  0 .فاکتور تبدیل اارت کره بره گرام ترأخیر
واباته اات .با ااده کردن رابطه فوق رابطه  16بهصورت زیر حاصل
میشود.
)16

  j t   s 0 j /2  s 0 j t  k  0 
طبرق رابطره 17

با کاربرد رابطره  ،16ضررایب گاارته موجر
بهدات میآیند.

)17
DWT s t   s t   j t  dt
در تبرردیل موج ر گااررته ،ارریگنال از ی ر اررری فیلترهررای
پایینگتر و باالگتر عبور داده میشود که بخش بهدات آمده از فیلترر
باالگتر حاوی اطالعرات فرکرانس براال اارت کره جزئیرات 1نامیرده
می شود .از اویی بخش حاصل از فیلتر پرایینگرتر حراوی اطالعرات
فرکانس پایین و دربردارنده ویوگریهرای اصرلی اریگنال اارت کره
کلیات 2نامیده میشود  .)8در ادامه به ابب شباهت موج مادر میرر
موجر پیچیررده) برره ارریگنال اررری زمررانی روانرراب ،تجزیرره ایررن
ایگنال ها با ااتفاده از تابع موج میر انجام گرفت .برحارب رابطره
ارائه شده توارط وانرگ و دینرگ  : L L=INT log  N درجره
تجزیه : INT ،تابع گردکننده و  : Nتعداد دادههای اری زمانی) تعداد
اطح تجزیه منااب به مقدار  4اطح به دات آمد؛ بنابراین اریگنال
رواناب به  5زیر ایگنال شامل  4ایگنال فرکانس باال و ی ایگنال
فرکانس پایین تجزیه شد که این  5ایگنال با تأخیرهای زمانی که در
امت راات تابع رواناب جای دارند بهصورت ترکیبی با مردل K-NN
و شبکه عصبی ترکیب شده و عمل شبیه اازی رواناب با احتاراب بره
این مدلهای ترکیبی نیز انجرام گرفرت .در آخرر برهمنظرور ارزیرابی،
مقایاه و گزینش دقیقتررین اراختار مردل روانراب از شراخصهرای
ضریب همباتگی  ،)Rجتر میانگین مربعات خطا  )RMSEو ضریب
 CRMااتفاده شد رابطههای  19 ،18و )20
0.5

)18



n

2
RMSE   n 1  O i  Pi  
 i 1


1- Details
2- Approximation

)20

O 
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  P

P

  P

n

i

i 1
n

i

R 

i 1

n
n

O

  i  Pi 
CRM   i 1 n i 1 
 Pi
i 1

در روابط باال O i ،و  : Oبره ترتیرب دادههرا و میرانگین دادههرای
مشاهداتی Pi ،و  Pبه ترتیب دادهها و میانگین دادههای محااباتی.
در رابطه  20مقادیر مثبت ضریب  CRMمبرین گررایش مردل بررای
تخمین مقادیر کمترر از مقرادیر مشراهداتی ،مقردار منفری آن بیرانگر
گرایش مدل برای تخمین مقادیر بیشتر از مقادیر مشاهداتی و در ایرن
مدل ،ایدئال مقدار این ضریب صفر اات.

نتایج و بحث
حافظه ایاتم جریران رودخانره کشرکان ،برا اارتفاده از نمایره
هرات بافاصله  10روز و پایه میانه  4200روز به مقدار  0/6به دارت
آمد شکل  .)2این مقدار گویایی رفتار غیرخطی و دینرامیکی ایارتم
یاد شده بود و همچنین نشان از وجود حافظه بلندمدت در اری زمانی
جریان رودخانه کشکان داشت .در ادامه ،شبیه اازی جریران رودخانره
کشکان با ااتفاده از روشهای همچرون  K-NNو و شربکه عصربی
مصنوعی که مقید به پیشفرضهرای روشهرای خطری نیارتند و از
قابلیت کشف رفتار ایاتمهای غیرخطی برخوردارند انجام میگیرد.
در گام نخات ،با در نظرگیرری ارریهرای زمرانی درجشرده در
امت راات و چر تابع اری زمانی رابطه  )1بره ترتیرب برهعنروان
ورودی و خروجی در مدل  80 ،K-NNدرصرد از حجرم ایرن دادههرا
برای آموزش مدل و  20درصد از آنها برای آزمرون مردل اختصراص
پیدا کرد.
از اویی با اتخرا دامنرهی از  1ترا  10نزدیر تررین همارایه و
دامنررهای از  1000تررا  50000ره برررای پوشررش دادههررا در بخررش
آموزش) این مدل تعبیه شد .آنگاه با ارزیابی معیارهای انجش کارایی
و دقت مدل در هر اجرا از دامنههای یادشده ،بهترین مدل با ااختار 6
هماایه و  15000ره بره دارت آمرد .همچنرین مردل ایجراد شرده
برحاب فاصله بلوک شهری از نترایح دقیرقترری ناربت بره فاصرله
اقلیدای برخوردار بود .ارزیابی شنااههای انجش عملکرد مدل نشان
میدهد که  K-NNمقادیر رواناب را اندکی بیشتر از رواناب مشاهداتی
با میزان همباتگی  0/90و خطای  4/6درصد ،شبیهاازی کرده اات.
همچنین نابت تغییرات انحراف معیار دادهها ناربت بره هرر واحرد از
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میانگین آن ها در اری زمانی شبیهاازی شده هماان با اری زمانی
دادههای مشاهداتی اات .بدین ترتیب کره پراکنردگی ایرن دو ارری
نابت به میانگین یکاان بوده و از توزیع برابری برخوردارند؛ بنرابراین
جدااازی دادهها در این مدل بهخروبی انجرام شرده اارت جردول ،1
شکلهای  3و  .)4معماری شبکه عصبی مصنوعی جهت شبیهارازی
رواناب با  6نورون ورودی و در نظرگیری  3تا  20نورون در ی الیره
پنهان و ی نرورون خروجری منتهری بره اراختار  1-8-6برهعنروان
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بهترین مدل برازشی شد .در این ااختار  8 ،6و  1به ترتیب بهعنروان
تعداد نورون ورودی ،نورون الیه پنهران و نرورون خروجری محاروب
میشوند .معیارهای انجش کارایی این مردل نیرز حراکی از عملکررد
نابتاً قابل قبول آن در شبیهاازی رواناب اات .برهطروریکره ارری
زمانی شبیهاازی شده دارای ضریب همباتگی  0/89با اری زمرانی
مشاهداتی بوده و خطای پریشبینری آن در حردود  5/8درصرد اارت
شکلهای  5و .)6

شکل  -2نمودار هرست سری زمانی جریان رودخانه کشکان ()1393-1370
Figure 2- Hurst plot of time series flow for the Kashkan river

جدول  -1نتایج عملکرد مدل  -Kنزدیکترین همسایه ( )K-NNو شبکه عصبی ( )ANNدر شبیهسازی رواناب کشکان
Table 1- Performance results for K-nearest neighbor (K-NN) and neural network (ANN) in Kashkan runoff modeling

انحراف معیار

انحراف معیار

CRM

RMSE
)(M3/s

R

محاسباتی

مشاهداتی

-0.037
-0.014

24.1
27.88

0.9
0.89

Computed Std
deviation
54.23
57

Observed Std
deviation
53.13
60.38

شکل  -3نمودار پراکندگی رواناب مشاهداتی و محاسباتی ()K-NN
Figure 3- Scatter plot for observed and computed runoff
)(K-NN

میانگین محاسباتی

میانگین مشاهداتی

Computed Mean
)(M3/s

Observed Mean
)(M3/s

Model

41.33
42.63

39.87
42.03

K-NN
ANN

مدل

شکل  -4نمودار مقایسه رواناب مشاهداتی و محاسباتی ()K-NN
Figure 4- Comparison of the observed and computed
)runoff (K-NN
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شکل  -5نمودار پراکندگی رواناب مشاهداتی و محاسباتی ()ANN
Figure 5- Scatter plot for observed and computed runoff
)(K-NN

مدل  ANNنیز مقدار رواناب را اندکی بیش از رواناب مشراهداتی
و با خطای بیشتری نابت به مدل  K-NNتخمین زده اات .از اویی
رواناب شبیهاازی شده تواط مدل  ANNنابت بره میرانگین دارای
پراکنش بیشتری در قیاس با اری زمرانی روانراب مشراهداتی اارت؛
بنابراین چنین پراکنشی موجب افزایش خطای این مدل و عدم تقرارن
شدید خطاها شده اات .مقایاره نمرودار هرای پرراکنش و معیارهرای
انجش عملکرد دو مدل یادشده نشران مریدهرد کره مردل K-NN
فراوانی رواناب های کمتر از میانگین را اندکی افزایش داده در صورتی
مدل  ANNفراوانی رواناب های کمتر از میانگین را کاهش داده اات.
بدین عنوان که مردل  K-NNواکرنش ناربتاً همگرنترری در برابرر
روانابهای بیشینه و کمینه نشان میدهد .درصورتیکره مردل ANN
روانابهای کمینه را بایار بیشتر و روانابهای بیشینه را بایار کمتر از
مدل متکور شبیهاازی کرده اات.
به طورکلی این دو رویکرد بهرغم ارائه شبیهاازی نابتاً قابلقبول
رواناب روزانه رودخانه کشکان اما در برخورد با دادههای فرکانس براال
و فرین عملکرد چندان مناابی نشان ندادند .چراکه در چنین مرواردی
داتخوش خطاهای باالی میشدند .بهواقع ،ایرن فرآینرد بره ماهیرت
دادههای روزانه جریان رودخانه برمیگردد که ایگنال اری زمانی آن
از رفتارهای روزانه ،ماهانه ،فصلی و ااالنه برخوردار بوده و هرکدام از
این رفتارها با توجه به دینامیکی که دارند وزن متفاوتی در تعیین رفتار
آینده رواناب بر عهده دارند؛ بنابراین بهمنظور فرائق آمردن بره چنرین
مائله ای ،ایگنال اصلی اری زمانی رواناب شکل  )7برا اارتفاده از
تابع موج میر بره  4ارطح شرامل  8زیراریگنال فرکرانس براال و
فرکانس پایین تجزیه شد .بدین ترتیب که  4زیرایگنال فرکانس باال
شکلهای  10 ،9 ،8و  )11و ی ایگنال فرکرانس پرایین ارطح 4
شکل  )12بهجای ایگنال اصلی رواناب برهعنروان ورودی مردل K-

شکل  -6نمودار مقایسه رواناب مشاهداتی و محاسباتی ()ANN
Figure 6- Comparison of the observed and computed
)runoff (K-NN

 NNو  ANNقلمداد شدند که در ادامه با قرارگیری در ارمت راارت
تابع رواناب رابطه  )6منتهی به شکلگیرری دو مردل ترکیبری تحرت
عنوان  K-NN-WTو  ANN-WTخواهند شد.
در این گام ،برا اختصراص  1ترا  20همارایه و پوششری از  1ترا
 100000ره در بخش آموزش مدل) رویکررد  K-NN-WTدر ایرن
بازه ها اجرا شد .همچنانکه از انجه هرای کرارایی عملکررد مشرخص
اات مدل با ااختار  6هماایه 50000 ،ره و فاصله اقلیدای بهترین
عملکرد را در شبیه اازی رواناب در قیاس برا ارایر اراختارهای ایرن
مدل نشان میدهد جدول  .)2در این خصوص ،مدل یاد شده مقرادیر
رواناب را برخالف مدل  K-NNکمتر از مقادیر مشاهداتی و با خطرای
کمتری به مقدار  2/7درصد شبیهاازی کرد.
چنانکه از شکلهای  13و  14محررز اارت جداارازی دادههرا و
دقت رواناب شبیهاازی شرده در ایرن مردل بهبرود یافتره و پرراکنش
مقادیر رواناب نابت به میانگین در ایگنال شبیهاازی شده کمترر از
همین مورد در ایگنال مشاهداتی رواناب حاصل شده اات .از ارویی
تقارن خطاها و مقدار مطلق آنهرا در مردل  K-NN-WTناربت بره
مدل  K-NNاندکی کاهش پیدا کرده بدین مفهوم که مردل ترکیبری
تواناته اات مقادیر فراوانی از خطاهای مطلق را کاهش دهرد امرا در
برخورد با فرکانس های متفاوت اری زمانی رفتار همگنی مانند مردل
 K-NNنشان نمیدهد .بهواقع این فرآیند نشان از ضعف ناربی ایرن
مدل ترکیبی در قیاس با مدل  K-NNنداشته زیرا این مردل توانارته
مقادیر مطلق خطای که در تمامی فرکانسهای رواناب ایجاد شده بود
را کاهش دهد؛ بنابراین چنین عدم تقرارنی بره اربب مقرادیر کمینره
خطای رواناب شبیهاازی شده از توجه ویوهای برخوردار نیات هرچند
که در نظرگیری آن جهت کاهش بیشتر عدم قطعیت ضرورت دارد.
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شکل  -7سیگنال اصلی رواناب

شکل  -8سیگنال فرکانس باالی رواناب در سطح 1

Figure 7- Original signal of runoff

Figure 8- Detail signal of runoff in level 1

شکل  -9سیگنال فرکانس باالی رواناب در سطح 2

شکل  -10سیگنال فرکانس باالی رواناب در سطح 3

Figure 9- Detail signal of runoff in level 2

Figure 10- Detail signal of runoff in level 3

شکل  -11سیگنال فرکانس باالی رواناب در سطح 4

شکل  -12سیگنال فرکانس پایین رواناب در سطح 4

Figure 11- Detail signal of runoff in level 4

Figure 12- Approximation signal of runoff in level 4

معماری مدل ترکیبی شبکه عصبی ر آنالیز موج نیز با احتااب
به  30نورون ورودی و اره الیره پنهران انجرام گرفرت کره ارزیرابی
انجه های کارایی عملکرد مدل نشان دادند کره اراختار  1-7-30برا
 1/2درصد خطای پریشبینری و ضرریب همبارتگی  0/989بهتررین
شبیه اازی رواناب را در قیاس با اایر ااختارها این مدل ترکیبری برر
عهده دارد شکلهای  15و  .)6چنانکه از پرراکنش دادههرای روانراب
مشخص اات دقیقترین جدااازی دادهها در این مردل اتفراق افتراده
اات .از اویی این مدل نیز مقادیر رواناب شبیهاازی شده را بیشتر از
مقادیر رواناب مشاهداتی برآورد کرده اات.
بهواقع مائلهی که در رویکررد  ANNاتفراق افتراده برود بردین
ترتیب که خطای رواناب شربیهارازی شرده دارتخوش عردم تقرارن
شدیدی شده بود یعنی اینکه مدل در برخورد با فرکانسهای متفراوت
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رواناب قادر نبود واکنش مناابی را نشان دهرد در مردل
مرتفع شد.
بنابراین ترکیب آنالیز موجر برا شربکه عصربی در شربیهارازی
ایگنال رواناب موجب انعطافپتیری بیشتر شبکه عصبی شده اارت.
چنانکه مشخص شد ایگنال اری زمانی رواناب کشرکان از ماهیرت
دینامیکی برخوردار بوده و دارای کمینهها و بیشینههای محلری اارت
که این فرآیند باعث شده که مدل  ANNقادر بره تشرخیص مناارب
چنین کمینه و بیشینههای محلی در مقدار رواناب نباشد در صورتی که
با جدااازی این ایگنالها از ایگنال اصلی رواناب ،عملکرد و کشرف
اطالعات زودگتر و بلندمدت رواناب با وزن منااب در داترس شربکه
عصبی قرار گرفتند.
ANN-WT

1396  اسفند-  بهمن،6  شماره،31  جلد،نشریه آب و خاك
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ANN-( ) و مدل ترکیبی شبکه عصبی ـ آنالیز موجکK-NN-WT(  نزدیکترین همسایه ـ آنالیز موجک-K  نتایج عملکرد مدل ترکیبی-2 جدول

) در مدلسازی رواناب کشکانWT
Table 2- Performance results for K-nearest neighbor and wavelet hybrid model (K-NN-WT) and neural network and wavelet
hybrid model (ANN-WT) in Kashkan runoff modeling

میانگین مشاهداتی

میانگین محاسباتی

انحراف معیار مشاهداتی

انحراف معیار محاسباتی

Model

Observed Mean
(M3/s)

Computed Mean
(M3/s)

Observed Std
deviation

Computed Std
deviation

K-NNWT

41.44

39.86

58.24

53.5

0.967 15.2 0.038

ANN-WT

43.8

45.3

65.27

63.34

0.989 9.9 0.035

مدل

R

RMSE
CRM
(M3/s)

 نمودار مقایسه رواناب مشاهداتی و محاسباتی-14 شکل

 نمودار پراکندگی رواناب مشاهداتی و محاسباتی-13 شکل

)K-NN-WT(
Figure 14- Comparison of the observed and computed
runoff (K-NN-WT)

)K-NN-WT(
Figure 13- Scatter plot of observed and computed runoff
(K-NN-WT)

 نمودار مقایسه رواناب مشاهداتی و محاسباتی-16 شکل

 نمودار پراکندگی رواناب مشاهداتی و محاسباتی-15 شکل
)ANN-WT(

)ANN-WT(
Figure 16- Comparison observed and computed runoff
(ANN-WT)

Figure 15- Scatter plot observed and computed runoff
(ANN-WT)
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نتیجهگیری
اریهای زمانی دادههرای روزانره جریران آب رودخانره اغلرب از
دینامی پیچیدهای برخوردارند بدین مفهوم که فرکانسهای متفراوتی
در رفتار آنها نهفته اات که روشهای آماری و هوشرمند برهتنهرایی
قادر به کشف ایرن فرکرانسهرای نیارتند .ایرن مطالعره بره ارزیرابی
چگونگی عملکرد ترکیب دو مدل شبکه عصبی مصرنوعی ( )ANNو
 -Kنزدی ترین هماایه ( )K-NNبا آنالیز موجر در شربیهارازی
ایگنال اری زمانی رواناب رودخانه کشکان تمرکزیافته برود .آزمرون
حافظه و رفتار ایگنال اصلی این ارری زمرانی برا اارتفاده از نمایره
هرات به مقدار  0/6نشران داد کره روانراب رودخانره کشرکان دارای
رفترراری دینررامیکی برروده و از حافظرره بلندمرردت جهررت بررهکررارگیری
مدلهای اری زمانی برخوردار اات .در ایرن راارتا برا در نظرگیرری
تابعی که ایگنال اری زمانی رواناب را به  6اریگنال از ارریهرای
زمانی این رواناب با تأخیرهای  10 ،7 ،5 ،3 ،1و  15واباته کرده بود،
فرآیند شبیه اازی رواناب با اتکای به دو مدل یادشرده انجرام گرفرت.
ارزیابی انجههای کارایی عملکرد مدل حاکی از این برود کره هرر دو
مدل در مجموع ،مقدار رواناب را بیشتر از مقادیر مشاهداتی شبیهاازی
کردهاند.
از اویی مدل  K-NNبا خطای  4/6درصد عملکرد بهتری نابت
به مدل  ANNبا خطای  5/8درصد نشان داد .بهواقع مردل دومری از
واکنش همگنی در مقابرل مقرادیر محلری واقرع در اریگنال روانراب
برخوردار نبود یعنری اینکره فرکرانسهرای روزانره ،ماهانره ،دورهای و
ااالنه ای که در ایگنال رواناب رودخانه کشکان قرار دارند باعرث بره
وجود آمدن این رفتار غیر همگن در شبکه عصربی شردهانرد .در ایرن
رااتا ،شبکه عصبی در مواجهه برا چنرین رفتارهرای غیرر اینواری و
محلی کره جرزء ماهیرت اریگنال روانراب کشرکان هارتند متحمرل
خطاهای بایار شدید شده بود .هرچند کره مردل  K-NNنیرز مبررا از

1571

چنین خطاهای نبوده ولی این مدل ،عملکررد همگنری مقابرل دادههرا
داشته و پراکندگی مقادیر رواناب را بهدراتی تشخیص داده بود.
بنابراین بره منظرور افرزایش دقرت دو مردل یادشرده و اارتخراج
اطالعات پنهان اریگنال روانراب کره در فرکرانسهرای متفراوت آن
نهفته اند ،ابتدا ایگنال رواناب در  4اطح تجزیه شد که این  4ارطح
بهنوعی بیانگر فرکانسهای روزانه ،ماهانه و اراالنه روانراب کشرکان
بودند .به این ترتیب ،رفتارهای متفراوت اریگنال ارری زمرانی ایرن
رودخانه در داترس مدلهای یاد شده قرار گرفت و دو مردل ترکیبری
 K-NN-WTو  ANN-WTاجرا شدند .نتایح بهدات آمده از روانراب
شبیهاازی شده تواط ایرن مردلهرای ترکیبری حکایرت از افرزایش
ضریب دقت و بهبود خروجی آنها نابت به مدلهای منفررد داشرت.
به واقع تجزیه ایگنال اصلی رواناب تواط آنالیز موجر باعرث شرده
بود که در فرآیند شبیهارازی ،وزندهری منااربی بره دینامیر هرای
بلندمدت ،میانمدت و کوتاه مدت ایگنال رواناب اختصاص پیدا کند و
خطای ناشی از مدل ارازی بره نحرو برجارتهای کراهش پیردا کنرد.
بهطوری که این دو مدل ترکیبی به ترتیب رواناب را به مقردار خطرای
 1/2و  2/7درصد شبیهاازی کردند.
به طورکلی مدل ترکیبی  ANN-WTبهترین عملکرد را در قیاس
با اایر مدلها نشان داد .برهواقرع مارئلهای کره مردل  ANNبرا آن
روبهرو بود با ترکیب آنالیز موج حل شد .بهطورکلی این نتایح حاکی
از آن هاتند که چون ایگنال روزانه رواناب رودخانه کشکان از حالت
غیر ایارتا و دینامیر پیچیردهای برخروردار بروده و همچنرین دارای
دینامیکی برا فرکرانسهرای متعردد زمرانی اارت لرتا اارتخراج ایرن
فرکانسها میتواند بهطور مؤثری منجر به بهبود مدلهای شبیهاازی
و کاهش عدم قطعیت شود.
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Introduction: Forecasting and modeling of river flow is an essential step towards planning, designing and
utilizing water resources management system which is subject to issues such as droughts and destructive floods
in river basins. The river flow deficit and excess could result in financial and human losses. Such predictions of
river flow not only provide the necessary warning signals about the flood risk, but also help to adjust the water
outflows during low level of water flows which help to the water resource management. Due to the importance
of river flows and its fluctuations in short and long term on different aspects of human lives, understanding its
behavior and performance is crucial (necessary). Thus, with discovering its dynamic behavior, it is possible to
predict its future performance. The aim of this study is to explore and simulation of Kashkan River’s
performance using the statistical intelligent methods to provide models with lower uncertainty in order to
improve the planes based on Kashkan’s River flows.
Materials and Methods: For this study, the series of daily discharge data from Poldokhtar- Kashkan station
(located in the coastal river) over 1370-1393 were used as the primary input. Methods used in this study were
based on memory uses the Hurst exponent of long memory time series. Runoff is the dynamics of the series. The
current state of these series is dependent on its historical states. The delay time (lag time) of 1, 3, 5, 7, 10 and 15
days before the runoff were calculated. The amount of runoff was seen as a function of the time series.
Considering the above-mentioned six time series as input signals, time series modeling using statistical methods
K- nearest neighbor (K-NN), and artificial neural network, combined wavelet - K-NN and combining the
wavelet nervous.
Results and Discussion: Kashkan’s Memory river flow system, using the Hurst exponent within 10 days and
mid-4200 based on the amount of 0.6 was obtained (Figure 2). This amount indicates a non-linearly behavior and
a dynamic learning system. In addition, it shows the presence of long memory in the river flow time series. Then,
by allocating 80% of the data for training and the remaining 20 percent for testing the model and adopting ranges
from 1 to 10 nearest neighbor and a range of 1,000 to 50,000 particles (for data on education) Model K-NN were
prepared. Using the criteria to assess the efficiency and accuracy of a model in each performance of the
mentioned domains, the best model with the 6 neighbors structure and 15,000, was obtained. In this model
stimulated the runoff with the correlation of 0.90 and a 4.6 error was obtaied. On the other hand, artificial neural
network architecture to simulate runoff with 6 input neurons in a hidden layer neurons and considering 3 to 20
and an output neurons leading to the 6-8-1 structure as the best model was fitted. This model has a correlation of
0.89 and the forecast error of 5.8 in the process of runoff simulation. Then using wavelet function, mortality,
time-series signal runoff into 4 levels, including 8 under high frequency and low frequency signal was
decomposed where high-frequency signals and low-frequency signal of 4 level were considered as the original
signal for the input surface runoff. In this regard, the hybrid model K-NN-WT with runoff time series prediction
error of 2.7 percent and the hybrid model ANN-WT with the correlation of 0.99 the estimation error of 1.2 were
simulated.
Conclusion: Running 4 Artificial Neural Network (ANN), K-nearest neighbor (K-NN) and combining the
wavelet analysis of the two models (ANN-WT and K-NN-WT) to predict the time series of runoff river showed
that due to the existence of multiple time frequencies in the time series of the river signals, its decomposition it
using wavelet analysis results in extraction of hidden information that are not available through the original
signal. This information is the daily, monthly, quarterly and annual fluctuations. The hybrid models performance
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indicated higher accuracy and improved outcomes relative to individual models. In fact, the analysis of the
original runoff signal by wavelet analysis in the process of simulation results in an appropriate weighting given
to long-term and short term dynamic of runoff which led to significant lower error in modeling.
Keywords: Kashkan River, Hurst exponent, Myer wavelet, Time series signal

