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Abstract
Knowledge on the natural potential of basins is one of
fundamental needs to optimal utilization of runoff and thus,
rainfall-runoff simulation in basins is of utmost importance.
Continuous simulation of rainfall-runoff in Maroun basin is
performed in this study using Artificial Neural Networks
(ANNs) in order to evaluate the ability and accuracy of ANN
for runoff estimation. Considering the fact that the number of
rainy days per year is less than sunny days, so runoff is caused
by two different mechanisms. In continuous rainfall time and
a few days later, runoff mainly is from high discharge and low
base time. But on most days, when there is no rainfall, low
baseflow and long base time form the outflow. Thus, in this
research a dual criteria model of rainfall-runoff including
model on rainy days and non-rainy days were examined. Also
the input variables effective on runoff in the Maroun basin are
determined using the partial mutual information (PMI)
algorithm. Comparison of statistical criteria between the single
criterion model and dual criteria model indicated that the latter
was more accurate. Therefore, the Nash-Sutcliff coefficient of
single criterion model and dual criteria model for test stage of
network were 0.86 and 0.94 respectively.

آگاهی از توان طبیعی تولید رواناب در حوضههای آبریز یکی از نیازهای
.اساسی برای برنامهریزی اصولی جهت بهرهبرداری بهینه از رواناب میباشد
 رواناب در حوضههای آبریز از اهمیت زیادی-از اینرو شبیهسازی بارش
 رواناب در حوضه- در این مقاله به شبیهسازی پیوسته بارش.برخوردار میباشد
سد مارون با شبکههای عصبی مصنوعی پرداخته شد تا توانایی و دقت این
 با توجه با اینکه تعداد روزهای بارندگی.شبکه در برآورد رواناب ارزیابی گردد
 بنابراین محاسبه رواناب،در هر سال کمتر از روزهای غیر بارندگی میباشد
 در زمانهای همراه.خروجی از حوضه ناشی از دو مکانیسم متفاوت خواهد بود
 رواناب خروجی از حوضه عمدتاً به صورت،با وقوع بارش و چند روز بعد از آن
 ولی در اکثر روزهای سال که.سیالبهای با دبی زیاد و تداوم کم میباشد
 رواناب خروجی به صورت جریان پایه با مقادیر دبی کم،بارندگی وجود ندارد
 رواناب دو- بنابراین در این تحقیق یک مدل بارش.و با تداوم زیاد میباشد
ضابطه ای شامل مدل مربوط به روزهای بارانی و مدل مربوط به روزهای
 همچنین متغیرهای ورودی مؤثر بر دبی جریان در حوضه.غیربارانی ارایه شد
.) تعیین شدPMI( مارون با استفاده از الگوریتم اطالعات متقابل جزئی
مقایسه مقادیر معیارهای آماری بین مدل تکضابطهای و مدل دوضابطهای
نشان داد که دقت مدل دوضابطهای در برآورد دبی جریان در ایستگاه ایدنک
 ساتکالیف- بطوری که ضریب ناش.بیشتر از دقت مدل تکضابطهای بود
برای مدل تکضابطهای و دوضابطه ای به ازای مرحله آزمون شبکه به ترتیب
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عالوه بر دقت قابل قبول در پیشبینی نقطهای و بلند مدت جریان،
امکان پیشبینی به صورت مجموعهای از جریانهای ممکن را نیز
فراهم میآورد Dastourani et al. (2011) .کارایی شبکه عصبی
مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی -فازی تطبیقی به منظور برآورد
بارش -رواناب در حوضه سد زایندهرود را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج
نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی و سیستم فازی -عصبی در شرایط
مختلف و با ترکیبهای مختلف پارامترهای ورودی ،نتایج متفاوتی از
خود نشان میدهند ،ولی در کل این دو روش به میزان قابل قبولی قادر
به تخمین رواناب حاصل از بارش با بهکارگیری پارامترهای ورودی
مناسب و استفاده از ساختارهای مناسب شبکه عصبی مصنوعی و شبکه
عصبی -فازی هستند Ghafari and Vafakhah (2013) .با استفاده
از شبکههای عصبی مصنوعی و فازی عصبی تطبیقی ،اقدام به
شبیهسازی فرآیند بارش -رواناب روزانه ،در حوضه آبخیز حاجی قوشان
نمودند .در این سیستمها سه ترکیب مختلف ورودی شامل بارندگی
همان روز ،بارندگی همان روز و روز قبل ،بارندگی همان روز و روز قبل
و دو روز قبل از آن ،مورد استفاده قرار گرفت .بر اساس نتایج ایشان،
مدل  ANFISنسبت به مدل  ANNفرآیند بارش -رواناب را با دقت
باالتری پیشبینی نمود Dehghani et al. )2010( .جریان روزانه در
حوضه آبخیز کسیلیان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و شبکه
عصبی -فازی تطبیقی شبیهسازی نمودند .در این تحقیق از آمار بارش،
تبخیر و دما ایستگاه هواشناسی سنگده که ورودی مدل و آمار دبی
ایستگاه ولیکبن که خروجی مدل محسوب میشود طی سالهای 1012
تا  1011استفاده شد .تعداد تأخیرهای الزم دو مدل ساختار بارش و
تبخیر با یک روز تأخیر برای مدل بهینه انتخاب شد .سپس نتایج با
استفاده از نمایههای  ،RMSEبرای ورود متغیرهای ورودی به شبکهها
با استفاده از نمودار خودهمبستگی جزیی به دست آمد .نتایج نشان داد
که شبکه عصبی -فازی تطبیقی با تابع زنگولهای شکل نسبت به مدل
شبکه عصبی مصنوعی با همان ساختار با الگوریتم آموزشی در دوره
آزمون توانایی بهتری برای مدلسازی بارش -رواناب در حوضه آبخیز
کسیلیان دارد Miguelez et al. (2009) .با استفاده از شبکههای
عصبی مصنوعی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک ،رواناب شهری را
پیشبینی نمودند .در این مطالعه از تکنیک هوش مصنوعی برای
مدلسازی بارش و تولید رواناب سطحی برای یک منطقه شهری
استفاده شده است .نتایج کار آنها نشان داد که مدلسازی رواناب با
استفاده شبکههای عصبی مصنوعی و با مدل پیشخور (الگوریتمهای
آموزش شبکههای مدل پیشخور از شیب تابع کارایی برای تنظیم
وزنها و بایاسها استفاده میکنند .این شیب با استفاده از تکنیکی به
نام پسانتشار تعیین میشود .در محاسبات پسانتشار از قانون
زنجیرهای در حساب دیفرانسیل برای محاسبه مشتق توابع استفاده
میشود) نتایج رضایتبخشی داشته استHaghizadeh et al. .

 -0مقدمه
رواناب حاصل از بارشهای جوی مهمترین منبع تأمین آب در بیشتر
مناطق ایران میباشند .با توجه به شرایط آبوهوایی خشک تا نیمه
خشک کشور و همچنین بروز خشکسالیهای اخیر و از طرفی افزایش
سیالب ،بکارگیری روشهای علمی جمعآوری و مهار آبهای سطحی
بهمنظور تأمین آب و جلوگیری از خسارات ،روزبهروز اهمیت بیشتری
پیدا میکند .بنابراین برآورد دقیقتر رواناب حاصل از بارندگی در
حوضههای آبریز اهمیت زیادی دارد .آگاهی از توان طبیعی تولید رواناب
درحوضههای آبریز یکی از نیازهای اساسی برای برنامهریزی اصولی
جهت بهرهبرداری بهینه از رواناب میباشد .از اینرو مطالعه
هیدرولوژیکی و شبیهسازی بارش -رواناب در حوضههای آبریز در علوم
و مهندسی آب از اهمیت زیادی برخوردار است .از بین مدلهای
شبیهسازی فرایند بارش -رواناب ،مدلهای بر مبنای پردازش دادهها
کاربرد گستردهای دارند .از معروفترین و پرکاربردترین روشهای
موجود در این زمینه ،شبکههای عصبی مصنوعی ) (ANNهستند که
به خصوص در دهه اخیر کاربرد فراوانی در برآورد متغیرها در مسائل
مختلف داشتهاند .امروزه سیستمهای ترکیبی نظیر سیستم استنتاج
عصبی-فازی تطبیقی ) ،(ANFISترکیبی از دو روش شبکه عصبی
مصنوعی و منطق فازی بوده که ابزاری توانمند برای مدلسازی
سیستمهای غیرخطی پیچیده میباشد .یکی از مراحل مهم و مؤثر بر
دقت مدلهای بر مبنای پردازش دادهها ،انتخاب متغیرهای ورودی
مناسب و موثر میباشد .روشهای مختلفی جهت تعیین متغیرهای
ورودی در مدلهای بر مبنای پردازش دادهها وجود دارد .علیرغم وجود
روشهای جدید و کارآمدتر جهت تعیین متغیرهای ورودی مؤثر،
تاکنون در اکثر تحقیقات انجام شده در داخل و حتی خارج از کشور از
روشهای قدیمی که دارای نقص در انتخاب متغیرهای ورودی مؤثر
میباشند ،استفاده میشود .از جمله روشهای قدیمی ،روش سعی و
خطا بوده که کاربر در این روش ترکیبات مختلفی از متغیرهای ورودی
را در نظر گرفته و سپس اقدام به تعیین ساختار بهینه شبکههای عصبی
مصنوعی به ازای هر ترکیب از متغیرهای ورودی مینماید .مواردی از
تحقیقاتی که از روش سعی و خطا جهت تعیین متغیرهای ورودی مؤثر
استفاده شده ،در ادامه ارائه میشوندAraghinejad and .
) Karamouz (2005با استفاده از مفهوم تولید مجموعهای از
پیشبینیها ) (ESPو تفکیک مدلسازی برای متغیرهای اقلیمی و
هیدرولوژیکی ،از مدلهای مفهومی برای پیشبینی بلندمدت حجم
جریان رودخانه زاینده رود در محل ورودی به سد زایندهرود استفاده
کردند .نتایج این مدل با یک مدل پیشبینی ماهانه بر مبنای شبکههای
عصبی که با استفاده از اطالعات مشاهده شده ،جریان ماهانه را
پیشبینی میکند ،مقایسه شد .نتایج نشان داد که رویکرد ارائه شده
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الگوریتم  PMIنشان داد که مدل توسعه یافته با الگوریتم  PMIاز
دقت پیشبینی بیشتری همراه با صرفهجویی قابل توجه در توسعه مدل
برخوردار است .عالوه بر این ،نتایج بدست آمده از روش  PMIبرای
آگاهی از روابط مهمی که بین متغیرهای سیستم توزیع آب وجود دارد،
مفید میباشد Fang et al. (2018) .به پیشبینی تبخیر -تعرق مرجع2
) (ET0در مناطق کم توسعه یافته از لحاظ اقتصادی و با کمبود
دادههای هواشناسی شامل حوضههای رودخانه جینگ و بیولو در چین
پرداختند .آنها ابتدا متغیرهای مؤثر ورودی با الگوریتم  PMIمشخص
کردند و با نتایج روش همبستگی خطی جزیی 4مقایسه کردند .همچنین
ارتباط بین شاخصهای اقلیمی جهانی و  ET0منطقهای نیز شناسایی
شد .نتایج نشان داد که الگوریتم  PMIبهتر از روش همبستگی خطی
جزیی در حذف متغیرهای اضافی و دستیابی به تعداد متغیرهای
پیشبینیکننده کمتر میباشد .تجزیه و تحلیل تلفیقی ارتباط بین
 Nino1+26و  ET0منطقهای نشاندهنده تأثیر رویدادهای ENSO7
بر فرایند  ET0در منطقه مورد مطالعه است .مقایسه عملکرد مدل نیز
نشان داد که مدلهای تصادفی غیرخطی ( SVR8یا  RF9با انتخاب
ورودی از طریق  )PMIهمیشه از مدلهای خطی ( MLR10با ورودی
تعیین شده با همبستگی خطی) برتر نیستند ،ولی با توجه به نیاز به
تعداد کمتر متغیرهای پیشبینیکننده ،از لحاظ عملکرد کامالً قابل
مقایسه با مدل  MLRهستند .بنابراین تعیین متغیرهای ورودی مدل
با روش  PMIو ترکیب شاخصهای اقلیمی جهانی با  ET0میتواند به
توسعه مدلهای پیشبینی  ET0مناسب برای مناطق کمبود داده کمک
کند Anusree and Varghese (2016) .با استفاده از شبکۀ
عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه و مدل فازی عصبی تطبیقی و
روش رگرسیون چند متغیره ،فرایند بارش -رواناب را به صورت روزانه
در حوضه آبخیز کاروانور در هند شبیهسازی نمودند .نتایج نشان داد
مدل  ANFISپیشبینی دبی را با دقت باالتری انجام میدهد.
) Chang et al. (2017برای انتخاب ورودیهای مدلهای هوش
مصنوعی برای مدلسازی بارش -رواناب از دو تکنیک تحلیل
همبستگی بین ورودی و خروجی و مدل ترکیبی شاخص اطالعات
متقابل و تحلیل همبستگی استفاده کردند .ورودیهای مدل ANFIS
بدین ترتیب انتخاب شد و شبیهسازی بارش رواناب صورت گرفت.
سپس نتایج رواناب با مدل هیدرولوژیکی  HEC-HMSمقایسه شد.
نتایج نشان داد مدل  ANFISکه متغیرهای ورودی آن با مدل ترکیبی
انتخاب شده است ،دبی پیک را بهتر برآورد میکندLee et al. .
) (2010دو نوع مدل شبکه عصبی مصنوعی برای شبیهسازی و
پیشبینی فرآیند بارش -رواناب در مناطق کوچک استفاده کردند .بر
اساس نتایج تحقیقات آنها مدل شبکه عصبی تابع پایه شعاعی ،11با
استفاده از تابع گوسی که روند مشابهی با تابع پایهای دارد ،پایداری
بهتری نسبت به مدل شبکه عصبی پسانتشار 12دارد .با وجودی که

) (2015با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه و
مدل فازی عصبی تطبیقی و روش رگرسیون چندمتغیره ،فرایند بارش-
رواناب را به صورت روزانه در حوضۀ آبخیز خرمآباد شبیهسازی نمودند.
برای ورودیها از ترکیبهای مختلف از ورودیهای بارندگی همان
روز ،یک روز قبل و دو روز قبل استفاده شد .نتایج نشان داد که مدل
عصبی فازی تطبیقی عملکرد بهتری از شبکۀ عصبی مصنوعی
پرسپترون چندالیه و مدل رگرسیون چندمتغیره داردGhorbani et .
) al. (2015فرآیند بارش -رواناب روزانه در حوضه آبریز بالیخلوچای
با استفاده از ماشین بردار پشتیبان ،شبکههای عصبی مصنوعی ،هیبرید
موجک -ماشین بردار پشتیبان و هیبرید موجک -شبکه عصبی مورد
مطالعه و مقایسه قرار داده اند .دادههای بارش -رواناب روزانه در طول
دوره آماری ( )1017-1076برای آموزش و صحتسنجی مدلها مورد
استفاده قرار گرفت .در حالت کلی نتایج حاکی از دقت قابل قبول هر
چهار روش میباشد .از لحاظ اولویت نیز مدل هیبرید موجک -شبکه
عصبی با بیشترین دقت و کمترین خطا در اولویت اول و مدلهای
هیبرید موجک -ماشین بردار پشتیبان ،شبکه عصبی مصنوعی و
ماشین بردار پشتیبان بترتیب در اولویتهای بعدی قرار گرفتند.
اخیراً بر اساس روش آماری ،الگوریتمهایی جهت تعیین متغیرهای
ورودی موثر در مدلهای بر مبنای پردازش دادهها ارائه شدهاند .تنها
الگوریتم غیرخطی جهت تعیین متغیرهای ورودی مؤثر در مدلهای بر
مبنای پردازش دادهها ،الگوریتم اطالعات متقابل جزیی(PMI) 1
میباشد .الگوریتم  PMIاز شدت روابط بین ورودیها و خروجیها و
بین متغیرهای اضافی جهت انتخاب متغیرهای ورودی مؤثر استفاده
میکند Bowden et al. (2005) .دو روش شامل الگوریتم  PMIو
مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی رگرسیون کلی
خودسازماندهی )SOM-GAGRRN( 2را برای تعیین ورودیهای
مناسب در مدل شبکه عصبی مصنوعی پیشنهاد دادند و برای پیشبینی
 12روز آینده شوری رودخانه  Murrayدر جنوب استرالیا به کار بردند.
نتایج این دو روش با دو روش به کاربرده شده در مطالعات قبلی در
این رودخانه مقایسه شدند .نتایج مقایسه نشان داد که دو روش پیشنهاد
شده موجب توسعه مدلهای  ANNبا خطای کمتر نسبت به مدلهای
آموزش دیده با استفاده از روشهای قبلی شدند .همچنین مطالعه آنها
نشان داد که الگوریتم  PMIاز توانمندی بیشتری نسبت به SOM-
 GAGRRNدر پیشبینی  12روز آینده شوری رودخانه برخوردار
است May et al. (2008) .الگوریتم انتخاب متغیر ورودی(IVS) 0
غیرخطی  PMIبرای توسعه مدلهای  ANNدر پیشبینی کیفیت آب
در سیستم توزیع آب به کار بردند .مقایسه نتایج مدل ANN
توسعهیافته با الگوریتم  PMIبا نتایج مدل  ANNبدون بکارگیری
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قرار نگرفته است .هدف از این تحقیق شبیهسازی پیوسته بارش-
رواناب با شبکههای عصبی مصنوعی با انتخاب متغیرهای ورودی مؤثر
با استفاده از الگوریتم  PMIمیباشد .همچنین تأثیر تفکیک دادهها به
دو دسته روزهای بارانی و غیربارانی بر دقت شبکه عصبی مصنوعی در
شبیهسازی پیوسته بارش -رواناب مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 RBFNNنسبت به  BPNNاعتبار بیشتری دارد اما میزان خطای
 RBFNNبیشتر از  BPNNبدست آمد Tan et al. (2018) .از روش
ترکیبی تجزیه تجربی -گروهی 10جهت انتخاب ورودیهای مدل در
پیشبینی رواناب با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی در حوضه
رودخانه یانگتسه استفاده کردند .نتایج نشان داد که این روش ترکیبی
در فصول سیالبی نتایج بهتری را برای پیشبینی سیالب نسبت به
روشهای دیگر هوش مصنوعی از قبیل  SVM ،ANNو ANFIS
ارایه میکند Chang et al. (2018) .یک مدل هوشمند  ANFISرا
برای شبیهسازی بارش -رواناب ارایه نمودند .بطوریکه انتخاب نحوه
مدلسازی و توابع منطق فازی بصورت بسیار منعطف قابل تغییر است
و میتواند نتایج مدلسازی را بهبود ببخشد .روشهای هوشمند
در شبیهسازی بارش -رواناب بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند
و تحقیـــقات مختـــلفی در خارج و داخل کشور انجام شده است
( ;El-Shafie et al., 2011; Kisi, 2010; Dastorani et al., 2011

 -0مواد و روشها
 -0-0معرفی منطقه مورد مطالعه

حوضه مارون با مساحت حدود  0122کیلومترمربع در مختصات
′

°

′

°

′

°

′

°

جغرافیایی (  )26 43تا (  )41 13طول شرقی و (  )03 03تا ( )01 23
عرض شمالی و در ارتفاعات شهرستان بهبهان در استان خوزستان واقع
شده است .حوضه آبریز مارون توسط حوضههای آبریز رودخانههای
زهره و کارون در استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد احاطه
گردیده است .بخش عمده حوضه آبریز رودخانه مارون را مناطق
کوهستانی تشکیل میدهد .از این میان بخشهای شمالی و شرقی به
ترتیب نسبت به بخشهای دیگر ارتفاع بیشتری دارند .شکل  1نقشه
حوضه مارون و موقعیت ایستگاههای بارانسنجی و هیدرومتری را
نشان میدهد .به منظور شبیهسازی پیوسته فرایند بارش -رواناب در
حوضه مارون ،آمار بارش روزانه ایستگاههای بارانسنجی ایدنک و الگن
و آمار دبی روزانه ایستگاه هیدرومتری ایدنک متعلق به وزارت نیرو
استفاده گردید .دوره زمانی مشترک سه ایستگاه از سال  1073-71تا
سال  1062-60میباشد .جدول  1مشخصات آماری متغیرهای مورد
استفاده را نشان میدهد.

;Khaleghi et al., 2010; Kurtulus and Razack, 2010
;Nabizadeh et al., 2012; Nourani et al., 2009
;Salajegheh et al., 2009; Toker and Markus, 2000
Zareazadeh-Mehrizi
and
Bozorghadad,
;2010
.)Shahverdi and Samani, 2010; Dehghani et al., 2010

بنابراین با توجه به ارزیابی و مقایسات انجام شده بین الگوریتم
و روشهای دیگر ،الگوریتم  PMIاز توانایی و دقت بیشتری برای
انتخاب متغیرهای ورودی موثر در مدلسازی سیستمهای پیچیده و
غیرخطی برخوردار بوده است .بررسی مقاالت در زمینه بهکارگیری
روشهای هوش مصنوعی در داخل کشور نشان میدهد که در اکثر
مقاالت از روش سعی و خطا جهت تعیین بهترین ترکیب متغیرهای
ورودی استفاده شده است ( ;Dastourani et al., 2011
.)Ghafari and Vafakhah, 2013; Haghizadeh et al., 2016
روش سعی و خطا دو عیب عمده شامل میشوند :اوالً ،با توجه به اینکه
ترکیبات زیادی از متغیرها ،به عنوان ورودی در مدلهای بر مبنای
پردازش دادهها در نظر گرفته میشود ،هیچ تضمینی جهت انتخاب
بهترین ترکیب از متغیرهای ورودی وجود ندارد .دوماً ،با توجه به اینکه
برای هر ترکیب از متغیرهای ورودی بایستی مدلهای مختلف شبکه
عصبی مصنوعی آموزش و آزمون شود ،مدت زمان الزم و حجم
محاسبات بسیار زیاد است .عالوه بر این همانطور که در متن مقدمه
اشاره شده ،از الگوریتم  PMIفقط در زمینههای پیشبینی شوری
جریان رودخانه ،پیشبینی کیفیت آب در سیستم توزیع آب ،پیشبینی
تبخیر -تعرق مرجع ) (ET0و شبیهسازی تکواقعه بارش -رواناب
استفاده شده ( ;Bowden et al., 2005; May et al., 2008
 )Chang et al., 2017; Fang et al., 2018است ،ولی تاکنون در
زمینه شبیهسازی پیوسته بارش -رواناب در حوضه آبریز مورد استفاده
PMI

 -0-0تعیین متغیرهای ورودی مؤثر در مدلهای بر مبنای
پردازش دادهها

روشهای مختلفی جهت تعیین متغیرهای ورودی در مدلهای بر
مبنای پردازش دادهها بهویژه شبکههای عصبی مصنوعی وجود دارند.
این روشها عبارتند از :روش سعی و خطا ،روش اکتشافی ،روش بر
مبنای دانش کارشناسان ،روش بر مبنای تحلیل آماری و روش ترکیبی
از روشهای مختلف ( .)Bowden et al., 2005روش سعی و خطا دو
عیب عمده را شامل میشود -1 :با توجه به اینکه ترکیبات زیادی از
متغیرها ،به عنوان ورودی در مدلهای بر مبنای پردازش دادهها در
نظر گرفته میشود ،ولی هیچ تضمینی جهت انتخاب بهترین ترکیب از
متغیرهای ورودی وجود ندارد .مخصوصاً برای مدلسازی پدیدههایی
که شامل متغیرهای ورودی زیادی میباشند -2 .با توجه به اینکه برای
هر ترکیب از متغیرهای ورودی بایستی مدلهای مختلف شبکه عصبی
مصنوعی آموزش و آزمـــون شود ،مدت زمان الزم و همچنین حجم
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Fig. 1- Maroun basin and location of raingauges and hydrometric stations

شکل  -0نقشه حوضه مارون و موقعیت ايستگاههای بارانسنجی و هیدرومتری
Table 1- Statistical criteria for selected variables

جدول  -0معیارهای آماری متغیرهای مورد استفاده
Idanak
)streamflow (cms

Algan rainfall
)(mm

Idanak rainfall
)(mm

Statistical
criteria

2714

221

138

Maximum

1.97

0

0

Minimum

96.92

11.45

7.75

52.80

2.79

1.66

Standard
deviation
Average

1.84

4.10

4.68

Variation
coefficient

2712.03

221

138

Variation range

انتخاب تمام متغیرهای ورودی شروع شده و به طور متوالی متغیرهای
ورودی که عملکرد مدل را کاهش میدهند ،حذف میشوند .عیب
اصلی روشهای اکتشافی آن است که همانند روش سعی و خطا هیچ
تضمینی جهت انتخاب بهترین ترکیب متغیرهای ورودی وجود ندارد.
عیب دیگر آنها این است که از لحاظ محاسبات بسیار سنگین میباشند.
در روش بر مبنای دانش کارشناسان ،از تجربیات و نتایج محققین دیگر
جهت تعیین مجموعه اولیه متغیرهای ورودی استفاده میشود .این
روش توسط کمیته جامعه مهندسین عمران آمریکا ) (ASCEبه منظور
کاربرد  ANNدر مطالعات مربوط به هیدرولوژی تأیید شده است

محاسبات در این روش بسیار زیاد است .در روش اکتشافی متغیرهای
ورودی به صورت مرحلهای (گام به گام) انتخاب میشوند .این روش
اغلب به منظور اجتناب از در نظرگرفتن تمام زیرمجموعههای مربوط
به متغیرهای ورودی به کاربرده میشود .دو روش گام به گام استاندارد
عبارتند از انتخاب رو به جلو و انتخاب رو به عقب .روش رو به جلو
کاربرد بیشتری نسبت به روش رو به عقب دارد .در روش رو به جلو در
هر مرحله متوالی با یک مجموعه متغیرهای ورودی انتخاب شده،
متغیری که عملکرد مدل را بهبود میبخشد ،بعنوان بهترین متغیر
ورودی به مدل نهایی اضافه میشود .در روش رو به عقب ،برنامه با
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یک مشاهده  yکه عضوی از  Yمیباشد ،وجود دارد که میتوان آن را
با توجه به آنتروپی شانون )Shannon, 1948( ،H 19تعریف کرد .ولی
با فرض یک متغیر ورودی تصادفی  Xکه  Yوابسته به آن است،
مشاهدات متقابل ) (x,yاین عدمقطعیت را کاهش میدهد ،زیرا اطالع
از  ،xاجازه میدهد تا مقدار  yاستنتاج شود و برعکس .بنا به تعریف
اطالعات متقابل ) ،I(X;Yکاهش در عدمقطعیت متغیر  Yبه دلیل
مشاهده  Xاست ( .)Cover and Thomas, 1991این مسأله بصورت
یک قسمت مشترک بین دو دایره در شکل  2نمایش داده شده است.
این قسمت مشترک جایی است که عدمقطعیت کاهشیافته حول X
و  Yبه ترتیب توسط آنتروپی شرطی ) H(X|Yو ) H(Y|Xمشخص
شده است .اطالعات متقابل ) (MIرا میتوان با فرمول زیر بصورت
مستقیم محاسبه کرد (:)May et al., 2008

( .)Sharma, 2000درک کامل از سیستم هیدرولوژیکی که قرار است
مدلسازی شود به منظور انتخاب مناسب متغیرهای ورودی ،مهم
میباشد .اگر متغیرهای ورودی مؤثر انتخاب نشوند ممکن است بعضی
اطالعات در مورد سیستم از دست برود .به عبارتی اگر متغیرهای
ورودی نادرست در نظر گرفته شوند ممکن است موجب سردرگمی در
فرایند آموزش مدل  ANNشود .در روش ترکیبی از روشهای مختلف،
روشهای مختلف فوق الذکر جهت تعیین متغیرهای ورودی در
مدلسازی سیستم مورد مطالعه با مدلهای  ANNبهکار برده میشوند.
سپس متغیرهای ورودی نهایی از ترکیب نتایج روشهای مختلف
مشخص میگردد .با توجه به اینکه هر یک از این روشها دارای ضعف
برای تعیین متغیرهای ورودی مؤثر میباشند ،بنابراین روش ترکیبی
نیز دارای نقص در انتخاب متغیرهای ورودی مؤثر میباشد .روش
آماری روش مناسبی برای تعیین متغیرهای ورودی مؤثر است،
به طوری که به کاربرد خاصی محدود نیست .بنابراین پتانسیل خوبی
برای ارائه الگوریتمهای مناسب که به عنوان یک مؤلفه به ساختار
مدلهای  ANNاضافه شوند ،وجود دارد .الگوریتمی که بر تحلیل
دادهها استوار میباشد و نه به دانش کارشناسان یا روش اکتشافی .تنها
الگوریتم غیرخطی انتخاب متغیرهای ورودی جهت تعیین متغیرهای
ورودی مؤثر در مدلهای بر مبنای پردازش دادهها ،الگوریتم PMI
میباشد .در ادامه به اختصار الگوریتم  PMIمعرفی میگردد.

()1

dx dy

)p(x,y
)p(x)p(y

I(X; Y) = ∬ p(x, y)log

) p(yو ) p(xبه ترتیب توابع چگالی احتمال حاشیهای X (pdfs)17و
 Yهستند و ) p(x,yتابع چگالی احتمال توام 11است .بههرحال بصورت
عملی ،فرم صحیح توابع چگالی احتمال در رابطه ( )1مجهول است .از
اینرو ،از برآورد چگالیهای احتمال بجای آن استفاده میشود .با
جایگذاری برآوردهای چگالی احتمال با تقریب عددی انتگرال در رابطه
( )1خواهیم داشت (:)May et al., 2008
1 n
) f(x ,y
]) I(X; Y) ≈ n ∑i=1 log [f(x )f(y
()2
که در آن  fنمایانگر چگالی برآورد شده برمبنای نمونهای از  nمشاهده
از ) (x,yاست .از مبناهای مختلفی برای لگاریتم در رابطه ( )2میتوان
استفاده کرد ولی معموالً از  2یا  eاستفاده میشود .اگر مبنای لگاریتم
مشخص نشده باشد ،لگاریتم طبیعی در نظرگرفته میشود .با فرض
رابطه ( )2میتوان گفت که برآورد دقیق و مؤثر ( MIاطالعات متقابل)
بستگی زیادی به روش بکارگرفته شده در برآورد توابع چگالی احتمال
حاشیهای و توأم دارد.
i

i

 -0-0-0معرفی الگوريتم  PMIبر پايه انتخاب ورودی
)(PMIS

الگوریتم انتخاب ورودی بر مبنای  (PMIS) PMIمعرفی شده در این
مقاله ،در ابتدا توسط ) Sharma (2000جهت شناسایی متغیرهای
ورودی مؤثر در مدلهای هیدرولوژیکی توسعه داده شد .الگوریتم PMI
هر تکرار را با در نظرگرفتن یک ورودی ) (Cو یک خروجی ) (Yو با
پیداکردن Csی (فرض میشود که Csمتفاوت از  Cاست) که مقدار
 PMIرا با توجه به متغیر خروجی ماکزیمم میکند (با توجه به
ورودیهایی که از قبل انتخاب شدهاند) ،انجام میدهد .مفهوم آماری
که  PMIبرای  Csبرآورد میکند بر مبنای محدودههای اطمینان12
است که از توزیع تشکیلشده توسط یک حلقهی خودراهانداز ،14تعیین
شده است .اگر ورودی معنیدار باشد Cs ،به ( Sمجموعه متغیرهای
ورودی انتخابشده) اضافه شده و انتخابکردن ادامه مییابد ،تاجایی
که هیچ ورودی معنیداری باقی نماند ،سپس متعاقباً الگوریتم متوقف
میشود.

i

i

در مجموع سه معیار توقف الگوریتم  PMIوجود دارد که عبارتند از:
 -1مقادیر بحرانی جدولبندیشده -2 ،23معیار بر مبنای اطالعات
اکائیکه -0 ،(Akaike, 1974) (AIC) 21معیار آزمون همپل.22
جداول مقادیر بحرانی ضریب همبستگی ) (Rبه سهولت در دسترس
هستند ،که بر پایه فرمول تحلیلی برای توزیع خطای یک تخمین برای
اندازه نمونه فرض شده استوار است .در مورد ضریب همبستگی خطی
) ، (Rتوزیع تخمین نمونه از یک توزیع  tپیروی میکند .جداول مقادیر
بحرانی ضریب همبستگی ) (Rبرپایه توزیع  ،tبه سادگی ساخته شدهاند
( ،)David, 1966که مقدار بحرانی برای  Rبرای تعداد نمونهها و یک
سطح اعتماد معین را تهیه میکنند .با این حال برخالف ضریب
همبستگی خطی ،یک تعریف تحلیلی معادل برای  Iرا نمیتوان برطبق

 -0-0-0برآورد اطالعات متقابل جزيی )(PMI

با توجه به یک متغیر خروجی تصادفی  ،Yمقداری عدمقطعیت درمورد
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که مقداری بین  43تا  4333دارد) که این محاسبه برای بدست آوردن
دادههایی با مقادیر بحرانی استفاده میشود که این دادهها میتواند برای
آزمون مستقل بودن بر مبنای  MIبکار گرفته شود.
برای هر اندازه نمونه ،ابتدا یک سری ) εy ~N(0,1ساخته میشود و
سپس توابع چگالی احتمال حاشیهای  fεyمحاسبه میشود .مجموع
یکصدهزار تکرار از سری ) ، εx ~N(0,1مستقل از ) εy ~N(0,1تولید
میشود .برای هر نمونه از  ،εxتوابع چگالی احتمال حاشیهای  fεxو
 fεxεyتخمین زده و متعاقباً )  Î(εx εyارزیابی میشود .نتایج مقادیر
بحرانی  Iدر جدول  2برای سطوح اعتماد مختلف درج شده است .دو
ضابطه جایگزین متوقفکننده فرمولبندی شده که بوسیله آن در هر
تکرار I'CsY.S ،با مقادیر بحرانی مربوطه ) Ib(95و ) Ib(99که از
جدول  2بدستآمده مقایسه میشود ،که از این دو معیار بجای
محاسبات مستقیم از سیستم خودراهانداز ،جهت تعیین اینکه کدام متغیر
باید انتخاب شود یا اینکه الگوریتم متوقف شود ،استفاده میشود .حذف
محاسباتی حلقه سیستم خودراه انداز باعث میشود تا انتخاب متغیرهای
ورودی بسیار سریعتر انجام شود (.)May et al., 2008

Fig. 2- Venn diagram, relation between MI and
entropy for Y as output and X as Input (May et al.,
)2008

شکل  -0دياگرام وين ،06نشاندهنده رابطه بین اطالعات
متقابل ) (MIو آنتروپی برای خروجی  Yو متغیر ورودی منفرد
(May et al., 2008) X

رابطه ( )2نتیجهگیری کرد ( .)Goebel et al., 2005از این رو محققان
باید از خودراهانداز کردن ،برای محاسبه )̂ f(Iکمک بگیرند
( .)Granger et al., 2004; Sharma, 2000در همین راستا ،تحقیقی
توسط ) Granger et al. (2004انجام شده ،که توزیع تخمینگر
اطالعات بر مبنای هسته  ،Ŝpبرای تعدادی از مدلهای سری زمانی
مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت یک جایگزین عملی برای سیستم
خودراهانداز پیشنهاد شد.

 -9-0-0معیار آزمون همپل )(Z

روشهای تعیین داده پرت ،بعنوان یک روش آماری قوی برای تعیین
این که آیا یک مقدار  xموردنظر ،بطور قابل توجهی متفاوت از مقادیر
دیگر در مجموعهای از مقادیر  Xاست .این آزمون انحراف یک مشاهده
منفرد را نسبت به میانگین تمامی مشاهدات مقایسه میکند .یک مقدار
مشاهدهای با داشتن امتیاز  Zبزرگتر از  0بر اساس قانون  3σبرای
توزیع نرمال معموال بعنوان داده پرت در نظر گرفته میشود (دادههای
پرت دارای مقداری بیشتر از  0برابر انحراف معیار از میانگین مجموعه
دادهها دارند) .در فرمولبندیکردن یک ضابطه متوقفکننده بر پایه
تشخیص دادههای پرت برای الگوریتم  ،PMISفرض اساسی بر این
است که مجموعه دادهها ابتدا دارای برخی متغیرهای اضافی و
غیروابسته بوده و متغیرهای مهم شناسایی خواهند شد.

به جای استفاده از مقادیر تحلیلی ،یک روش برای ساختن جداول
مقادیر بحرانی محاسبه شده برای  ،Iاستفاده از شبیهسازی مونت کارلو
که توسط ) May et al. (2006شرح داده شده ،میباشد .شبیهسازی
مونتکارلو برای تعیین عملی توزیع تخمینگر  MIکه در گام اول در
توسعه یک معیار متوقفکننده بر مبنای مقادیر بحرانی تقریبی ،بهکار
گرفته شد .در هر شبیهسازی MI ،برای یک سری دادهها در مقایسه
با دادههای نویز-سفید 20گوسین محاسبه میشود (با اندازه نمونه ،n

)Table 2- Critical values of the KDE-based Mutual Information estimator (May et al., 2006

جدول  -0مقادير بحرانی تخمینگر اطالعات متقابل بر مبنای برآورد چگالی هسته(May et al., 2006) )KDE(04
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با این وجود ،پنهانشدن دادههای پرت از اهمیت زیادی برخوردار است،
زیرا احتمال دارد که مجموعه دادهها دارای بیش از یک متغیر وابسته
باشد .از اینرو ،یک مقدار  Zاصالح شده ،که از فاصله همپل استفاده
میکند ،بجای افزایش کارایی روش بکارگرفته شده است .فاصله همپل
( )Davies and Gather, 1993بر پایه میانه مجموعه ورودیها بنا
نهاده شده است .نقطه ازکارافتادگی آزمون همپل  n⁄2است و بعنوان
یکی از توانمندترین آزمونهای تشخیص داده پرت در صورت وجود
چندین داده پرت شناخته میشود ( ;Davies and Gather, 1993
 .)Pearson, 2002آزمون همپل با محاسبه انحراف مطلق از میانه
 PMIبــرای همه ورودیهــا بصورت زیــر شــروع میشــود
(:)May et al., 2008
)(50
| dj = |ICj Y.S − ICj Y.S
()2
که در این رابطه  djنمایانگر انحراف مطلق ICj Y.S ،برابر با مقدار PMI
) IC(50نشاندهنده میانه  PMIبرای مجموعه
برای متغیر  xو
j Y.S
ورودیهای  Cمیباشد .سپس فاصله همپل را میتوان بصورت زیر
تعیین کرد (:)May et al., 2008
()4

dj

)(50

1.4826dj

نظر گرفته شد .جهت تهیه مجموعه پتانسیل متغیرهای ورودی ،هر
یک از متغیرهای ورودی شامل بارش روزانه ایدنک و بارش روزانه
الگن نیز تا یک هفته قبل در نظر گرفته شد .همچنین با توجه به اینکه
مقدار دبی در یک ایستگاه هیدرومتری وابسته به مقدار دبی در روزهای
قبل میباشد ،تأخیر زمانی یک هفتهای برای مقدار دبی در ایستگاه
هیدرومتری ایدنک در نظر گرفته شد تا مجموعه پتانسیل متغیرهای
ورودی در شبکه عصبی مصنوعی بدست آید .سپس متغیرهای ورودی
مؤ ثر بر متغیر خروجی (دبی در زمان حال در ایستگاه هیدرومتری
ایدنک) با استفاده از الگوریتم  PMIبدست آمد .بعد از آمادهسازی
دادهها و انتخاب دوره زمانی مشترک بین متغیرها و اعمال تأخیر زمانی
جهت ساخت مجموعه پتانسیل متغیرهای ورودی ،کل الگوهای
آموزشی برابر با  1062الگو بدست آمد .از این تعداد کل الگوهای
آموزشی 94% ،الگوها ( 4272الگو) به منظور آموزش (واسنجی)
شبکههای عصبی مصنوعی و  04%الگوها ( 2622الگو) جهت آزمون
(اعتبارسنجی) شبکههای عصبی مصنوعی استفاده گردید .بنابراین به
منظور آموزش شبکههای عصبی مصنوعی دادههای از تاریخ
 1073/7/1تا  1014/9/01و جهت آزمون شبکههای عصبی مصنوعی
دادههای از تاریخ  1014/7/1تا  1060/9/01در نظر گرفته شد .جدول
 0مجموعه پتانسیل متغیرهای ورودی و خروجی حاصل از ساخت
الگوهای آموزشی برای مدل بارش -رواناب تکضابطهای را نشان
میدهد .همچنین مجموعه پتانسیل متغیرهای ورودی و خروجی برای
مدل بارش -رواناب دوضابطهای (بخش مربوط به روزهای بارانی) در
جدول  2نشان داده شده است .عالوه بر این برای مدل بارش -رواناب
دوضابطهای (بخش مربوط به روزهای غیربارانی) ،مجموعه پتانسیل
متغیرهای ورودی و خروجی در جدول  4نشان داده شده است.
همانطوری که در جداول  2 ،0و  4نشان داده شده ،تنها متغیر خروجی
دبی جریان در ایستگاه هیدرومتری ایدنک در زمان حال میباشد.

= Zj
)(50

dj

که  Zjنشان دهنده فاصله همپل برای مجموعه ورودی  Cjو
نشاندهنده میانه انحراف مطلق dj ،(MAD) 24میباشد .ضریب
 1/2129فاصله را بنحوی تغییر میدهد که قانون  Z> 3را بتوان اعمال
کرد ،همانطوری که در مورد  Z-testمتعارف بکار بردهشده است
( .)Pearson, 2002با استفاده از این معیار متوقفکننده ،الگوریتم
 PMIبرپایه انتخاب ورودی ،دیگر حاوی حلقه خودراهانداز نیست ،و نیز
 PMIبا هیچ مقدار بحرانی از  Iمقایسه نمیشود .در عوض ،مقدار Zs
برای برگزیدن  Csتعیین میشود و اگر  Zs>3باشد ،ورودی انتخاب و
به  Sاضافه میشود ،درغیر اینصورت ادامه عملیات الگوریتم انتخاب
متغیرهای ورودی متوقف میشود.

به منظور تعیین پارامترهای مؤثر بر متغیر خروجی (دبی جریان در
ایستگاه هیدرومتری ایدنک) ،از الگوریتم  PMIاستفاده شد .این
الگوریتم که بصورت یک افزونه 29به نرمافزار اکسل  2337و باالتر،
اضافه میشود با محاسبه مقدار  ،PMIمتغیرهای ورودی مؤثر را
مشخص میسازد .الزم به ذکر است که این الگوریتم به صورت
پیشفرض درنظر میگیرد که متغیرهای ورودی دارای چولگی صفر
هستند و از یک توزیع نرمال پیروی میکنند .در همین راستا برای
استفاده از این الگوریتم بایستی ابتدا دادهها را نرمال کرد .جهت
نرمالسازی دادههای بارش در ایستگاه بارانسنجی ایدنک و الگن ،تمام
مقادیر بارش به توان یک عدد کوچک ( )3/331رسانده شد .جهت
نرمالسازی دادههای دبی جریان در ایدنک ،از تبدیل لگارتیمی استفاده
گردید و دادهها بصورت تبدیل شده به الگوریتم معرفی شدند.

به منظور شبیهسازی پیوسته فرایند بارش -رواناب در حوضه مارون،
مدل بارش -رواناب بصورت تکضابطهای و دوضابطهای با استفاده از
شبکههای عصبی مصنوعی تهیه گردید .در مدل تکضابطهای ،تمام
مقادیر بارش بدون تفکیک آنها به روزهای بارانی و غیربارانی مورد
استفاده قرار گرفت .یک مدل بارش -رواناب دو ضابطهای شامل یک
مدل مربوط به روزهای بارانی و یک مدل مربوط به روزهای غیربارانی
است .جهت تفکیک دادهها به دو بخش روزهای بارانی و غیربارانی،
روزهایی که در آنها مجموع مقادیر بارش در دو ایستگاه ایدنک و الگن
برابر و یا بزرگتر از یک میلیمتر بود بعنوان روزهای بارانی در نظر گرفته
شد .همچنین روزهایی که در آنها مجموع مقادیر بارش در دو ایستگاه
ایدنک و الگن کمتر از یک میلیمتر بود بعنوان روزهای غیربارانی در
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Table 3- The potential set of input and output variables resulting from the forming of training patterns for
single criterion rainfall-runoff model

 مجموعـه پتانسیل متغیرهـای ورودی و خـروجی حاصل از ساخت الگوهـای آموزشی بـرای مدل تکضابطهای-9 جدول
 رواناب-بـارش
Variable name

Variable

Variable Type

Ridanak(t)

Idanak present rainfall

Input

Ridanak(t-1)

Idanak past day rainfall

Input

Ridanak(t-2)

Idanak 2 past day rainfall

Input

Ridanak(t-3)

Idanak 3 past day rainfall

Input

Ridanak(t-4)

Idanak 4 past day rainfall

Input

Ridanak(t-5)

Idanak 5 past day rainfall

Input

Ridanak(t-6)

Idanak 6 past day rainfall

Input

Ridanak(t-7)

Idanak 7 past day rainfall

Input

RAlgan(t)

Algan present rainfall

Input

RAlgan(t-1)

Algan past day rainfall

Input

RAlgan(t-2)

Algan 2 past day rainfall

Input

RAlgan(t-3)

Algan 3 past day rainfall

Input

RAlgan(t-4)

Algan 4 past day rainfall

Input

RAlgan(t-5)

Algan 5 past day rainfall

Input

RAlgan(t-6)

Algan 6 past day rainfall

Input

RAlgan(t-7)

Algan 7 past day rainfall

Input

QIdanak(t-1)

Idanak past day discharge

Input

QIdanak(t-2)

Idanak 2 past day discharge

Input

QIdanak(t-3)

Idanak 3 past day discharge

Input

QIdanak(t-4)

Idanak 4 past day discharge

Input

QIdanak(t-5)

Idanak 5 past day discharge

Input

QIdanak(t-6)

Idanak 6 past day discharge

Input

QIdanak(t-7)

Idanak 7 past day discharge

Input

QIdanak(t)

Idanak present discharge

Output

Table 4- The Potential set of Input and Output Variables of the dual criteria rainfall-runoff model for rainy
days

 رواناب بخش مربوط به روزهای بارانی- مجموعه پتانسیل متغیرهای ورودی و خروجی مدل دوضابطهای بارش-4 جدول
Variable name
Ridanak(t)
Ridanak(t-1)
Ridanak(t-2)
Ridanak(t-3)
Ridanak(t-4)
Ridanak(t-5)
Ridanak(t-6)
Ridanak(t-7)
RAlgan(t)
RAlgan(t-1)
RAlgan(t-2)
RAlgan(t-3)
RAlgan(t-4)
RAlgan(t-5)
RAlgan(t-6)
RAlgan(t-7)
QIdanak(t)

Variable
Idanak present rainfall
Idanak past day rainfall
Idanak 2 past day rainfall
Idanak 3 past day rainfall
Idanak 4 past day rainfall
Idanak 5 past day rainfall
Idanak 6 past day rainfall
Idanak 7 past day rainfall
Algan present rainfall
Algan past day rainfall
Algan 2 past day rainfall
Algan 3 past day rainfall
Algan 4 past day rainfall
Algan 5 past day rainfall
Algan 6 past day rainfall
Algan 7 past day rainfall
Idanak present discharge
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Variable Type
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Output

Table 5- Potential set of input and output variables of the dual criteria rainfall-runoff model for non-rainy
days

جدول  -1مجموعه پتانسیل متغیرهای ورودی و خروجی مدل دوضابطهای بارش -رواناب بخش مربوط به روزهای غیربارانی
Variable Type
Input

Variable

Variable name

Idanak past day discharge

)QIdanak(t-1

Input

Idanak 2 past day discharge

)QIdanak(t-2

Input

Idanak 3 past day discharge

)QIdanak(t-3

Input

Idanak 4 past day discharge

)QIdanak(t-4

Input

Idanak 5 past day discharge

)QIdanak(t-5

Input

Idanak 6 past day discharge

)QIdanak(t-6

Input

Idanak 7 past day discharge

)QIdanak(t-7

Output

Idanak present discharge

)QIdanak(t

این شبکه نرونهای هر الیه تماماً به نرونهای الیه قبل متصل شده
است .خروجی هر الیه پس از تأثیر گذاشتن تابع محرک ،ورودی الیه
بعدی میگردد و این روند تا بدست آمدن خروجی شبکه ادامه مییابد.

 -9-0شبکههای عصبی مصنوعی

شبکههای عصبی مصنوعی جزء سیستمهای دینامیکی هوشمند مدل-
آزاد بوده که مبتنی بر دادههای تجربی بوده و با پردازش روی این
دادهها دانش یا قانون نهفته در ورای دادهها را به ساختار شبکه منتقل
میکنند .این سامانهها از دو ویژگی اساسی یادگیری یا نگاشتپذیری
بر اساس آرایهی دادههای تجربی (قابلیت تعمیمپذیری) و
ساختار پذیری موازی برخوردارند که ضمن اجرای فرایند آموزش،
اطالعات مربوط به دادهها درون وزنهای شبکه ذخیره میشوند.
شبکههای  MLPاز چندالیه تشکیل میشوند که هر الیه ،ورودی
الیۀ بعدی را بصورت پیشخور تولید میکند .ساختار یک شبکه MLP
با تعیین تعداد الیهها ،تعداد نرونها در هر الیه ،تابع انتقال الگوریتم
آموزش ،روش تصحیح وزنها و نوع مدل تعیین میشود
( .)Kisi, 2007شکل  0بیانگر شبکه پرسپترون یک الیه میباشد .در

 -0-9-0شبکههایRBF

شبکههای  RBFنوعی شبکه عصبی پیشخور بوده که ساختار آنها
شبیه شبکههای  MLPهست .شبکههای  RBFنیازمند نرونهای
بیشتری نسبت به شبکههای استاندارد پیشخور با الگوریتم پس انتشار
خطا میباشند ولی این شبکهها را میتوان در زمانی کوتاهتر نسبت به
شبکههای پیشخور آموزش داد ( .)Kalra et al., 2005این نوع شبکه
الگوی ورودی  nبعدی را با استفاده از گرههای واقع در الیه مجاور به
یک الگوی خروجی  zبعدی نگاشت میکند .الیه ورودی مقادیر
ورودی را به هر یک از گرههای الیه پنهان ارسال میکند.

)Fig. 3- One layer perceptron network (Bowden et al., 2005

شکل  -9شبکه پرسپترون يک اليه ((Bowden et al., 2005) )MLP
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هر یک از گرههای واقع در الیه پنهان با یک تابع انتقال ) (fمشخص
میشوند که سیگنال ورودی را انتقال میدهند .برای  pامین الگوی
ورودی ) (Xpپاسخ  jامین گره پنهان ) (yjبرابر است با
(:)Kalra et al., 2005
)

()9

‖ ‖Xp−Uj
2σ2
j

()13
()11

( yj = f

 -9نتايج و بحث

که در آن ‖  ‖X p − Ujفاصله هندسی Uj ،مرکز  jامین تابع با پایه
شعاعی و σواریانس توابع با پایه شعاعی هست که توسط کاربر تعریف
میگردد .خروجی شبکه با استفاده از مجموع وزندار خطی پاسخهای
الیهی پنهان در هر یک از گرههای خروجی به دست میآید .خروجی
 kامین گره در الیه خروجی) (zkjاز رابطه زیر محاسبه میشود:
NH
Zk = ∑j=1
yj wkj
()7
که در آن  wkjوزن پیوند بین گرههای پنهان و خروجی و  NHتعداد
گره الیه پنهان هست .از متداولترین توابع انتقال  ،RBFگاوسی و
سیگموییدی میباشند.

جدول  9نتایج الگوریتم  PMIبرای  9متغیر مؤثر به ترتیب اولویت
برای مدل تکضابطهای را نشان میدهد .همچنین جدول  7نتایج
الگوریتم  PMIبرای مدل دوضابطهای بارش -رواناب بخش مربوط به
روزهای بارانی را نشان میدهد .عالوه بر این نتایج الگوریتم PMI
برای مدل دوضابطهای بخش مربوط به روزهای غیربارانی در جدول
 1نشان داده شده است .در جداول  9الی  Iteration ،1تعداد تکرار
الگوریتم  Variable ،PMIنام متغیر I(x;y) ،مقدار اطالعات متقابل
جزیی ) (PMIبرای هر متغیر MC-I*(95) ،محدوده  64درصد مقدار
بحرانی اطالعات متقابل ( MC-I*(99) ،(MIمحدوده  66درصد مقدار
بحرانی  MIو  Hampelمقدار فاصله همپل برای هر متغیر است .برای
تعیین متغیرهای ورودی مؤثر با توجه به مقادیر ضابطه همپل ،تا
متغیرهایی مؤثر هستند که مقدار فاصله همپل آنها بزرگتر از  0باشند.
البته معموالً برای سختگیری کمتر ،مقدار فاصله همپل بزرگتر از 2
در نظر گرفته میشود .بنابراین در جدول  9متغیرهایی مؤثر بر دبی
جریان در ایستگاه ایدنک در مدل تک ضابطهای بارش -رواناب
عبارتند از دبی جریان یک روز قبل و دو روز قبل در ایستگاه ایدنک.
با توجه به مقدار معیار همپل در جدول  7که مربوط به مدل
دوضابطهای بخش مربوط به روزهای بارانی میباشد ،متغیرهای
ورودی مؤ ثر بر دبی جریان در ایستگاه ایدنک به ترتیب عبارتند از
بارش یک روز قبل ایستگاه ایدنک ،بارش یک روز قبل در ایستگاه
الگن ،بارش دو روز قبل ایدنک و بارش در زمان حال الگن .همچنین
با توجه به معیار همپل در جدول  1متغیرهای ورودی مؤثر بر دبی
جریان در ایدنک مربوط به مدل دوضابطهای بخش مربوط به روزهای
غیربارانی عبارتند از دبی جریان یک روز قبل و دو روز قبل در ایستگاه
ایدنک.

 -4-0شاخصهای ارزيابی شبکهها

برای مقایسه هیدروگراف مشاهداتی با هیدروگراف شبیهسازیشده در
مراحل واسنجی و صحتسنجی مدل ،شاخصهای نکویی برازش
مختلفی را میتوان استفاده نمود .این شاخصها به دو گروه معیارهای
گرافیکی و پارامترهای آماری سنجش خطا قابلتقسیم هستند .از دسته
معیارهای گرافیکی میتوان به ترسیم هیدروگراف جریان مشاهداتی و
شبیهسازیشده در کنار هم اشاره نمود .از شاخصهای آماری سنجش
خطا میتوان به ضریب ناش -ساتکالیف ،27ریشه میانگین مربعات
خطا ،21میانگین قدرمطلق درصد خطا ،26درصد خطای حجمی کل 03و
اشاره کرد که به ترتیب در روابط ( )1تا ( )11آمــده است .ضریب
ناش -ساتکالیف بیانگر راندمان مدل بوده که اخیراً در مسائل
هیدرولوژی بهوفور مورد استفاده قرارگرفته است .ضریب ناش-
ساتکالیف میتواند مقادیری از منفی بی نهایت تا یک را به خود
اختصاص دهند که عدد یک نشاندهنده برازش کامل و انطباق 133%
بین مقادیر مشاهداتی و شبیهسازیشده میباشد .در روابط ( )1تا (،)11
 nبرابر با تعداد دادههای جریان Oi ،و  Siدادههای جریان مشاهداتی و
شبیهسازیشده در گام زمانی  iام̅ ،
 Oدبی میانگین مشاهدهای و Cov
کوواریانس دادهها میباشد ( ;Nash and Sutcliffe, 1970
.)Abrahart et al., 2004
∑ni(Si − Oi )2
()1
[ NS = 1 −
]

 -0-9تعیین بهترين ساختار مدل تکضابطهای و دوضابطهای
بارش -رواناب شبکههای عصبی مصنوعی

به منظور تعیین بهترین ساختار مدل تکضابطهای و دوضابطهای
بارش -رواناب شبکههای عصبی مصنوعی ،شبکههای عصبی
مصنوعی  MLPو  RBFبا ساختارهای مختلف از لحاظ تعداد
الیههای میانی ،نوع الگوریتم آموزش شبکه ،نوع تابع انتقال ،تعداد
نرونهای الیه میانی و تعداد تکرارهای ) (Epochآموزش در نظر
گرفته شد.

̅ )2
∑ni(Oi − O

()6

n

1
Si − O i
| ∑ = MAPE
| ∗ 100
n
Oi
i=1
∑ni Si − ∑ni Oi
= PTVE
∗ 100
∑ni Oi

n

1
RMSE = √ ∑(Si − Oi )2
n
i=1
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Table 6- PMI results for single criterion rainfall-runoff model

جدول  -8نتايج الگوريتم  PMIبرای مدل تکضابطهای بارش -رواناب
Hampel

)MC-I*(99

)MC-I*(95

)I(x;y

Variable

Iteration

3.491

0.041

0.038

3.030

)LOGQIdanak(t-1

0

3.649

0.041

0.038

0.324

)LOGQIdanak(t-2

1

1.672

0.041

0.038

0.219

)LOGQIdanak(t-3

2

0.075

0.041

0.038

0.176

)LOGQIdanak(t-7

3

1.854

0.041

0.038

0.128

)LOGQIdanak(t-4

4

1.349

0.041

0.038

0.128

)LOGQIdanak(t-6

5

Table 7- PMI results for dual criteria rainfall-runoff model for rainy days

جدول  -5نتايج الگوريتم  PMIبرای مدل دوضابطهای بارش -رواناب ،بخش مربوط به روزهای بارانی
Hampel

)MC-I*(99

)MC-I*(95

)I(x;y

Variable

Iteration

2.812

0.045

0.041

-0.145

)powRidanak(t-1

0
1

7.046

0.045

0.041

-0.063

)powRAlgan(t-1

2.562

0.045

0.041

-0.056

)powRidanak(t-2

2

5.435

0.045

0.041

-0.038

)powRAlgan(t

3

1.872

0.045

0.041

-0.035

)powRidanak(t

4

1.795

0.045

0.041

-0.053

)powRAlgan(t-2

5

1.647

0.045

0.041

-0.008

)powRidanak(t-3

6

0.894

0.045

0.041

-0.027

)powRidanak(t-4

7

0.393

0.045

0.041

-0.012

)powRidanak(t-6

8

2.266

0.045

0.041

-0.014

)powRidanak(t-7

9

1.456

0.045

0.041

-0.008

)powRAlgan(t-7

10

0.674

0.045

0.041

-0.032

)powRAlgan(t-4

11

0.319

0.045

0.041

-0.050

)powRAlgan(t-3

12

3.585

0.045

0.041

-0.067

)powRidanak(t-5

13

1.151

0.045

0.041

-0.074

)powRAlgan(t-5

14

Table 8- PMI results for dual criteria rainfall-runoff model for non-rainy days

جدول  -8نتايج الگوريتم  PMIبرای مدل دوضابطهای بارش -رواناب ،بخش مربوط به روزهای غیربارانی
Hampel

)MC-I*(99

)MC-I*(95

)I(x;y

Variable

Iteration

3.491

0.042

0.038

3.030

)LOGQIdanak(t-1

0

3.649

0.042

0.038

0.325

)LOGQIdanak(t-2

1

1.672

0.042

0.038

0.219

)LOGQIdanak(t-3

2

0.075

0.042

0.038

0.177

)LOGQIdanak(t-7

3

1.855

0.042

0.038

0.128

)LOGQIdanak(t-4

4

1.349

0.042

0.038

0.128

)LOGQIdanak(t-6

5

مدل های شبکه  MLPدر شبیهسازی پیوسته بارش -رواناب مربوط
به مدل تکضابطهای و دوضابطهای در حوضه مارون را نشان میدهد.
همچنین مشخصات بهترین ساختار آموزش مدلهای شبکه  RBFدر
شبیهسازی پیوسته بارش -رواناب مربوط به مدل تکضابطهای و
دوضابطهای در جدول  13نشان داده شده است.

سپس اقدام به آموزش و آزمون هر یک از شبکهها گردید و به ازای
هر شبکه ضریب ناش -ساتکالیف و ریشه میانگین مربعات خطا بین
دبی جریان مشاهداتی و محاسباتی با شبکه عصبی مصنوعی محاسبه
گردید .برای اجرای مدل شبکه عصبی مصنوعی از نرمافزار
 MATLABاستفاده شد .جدول  6مشخصات بهترین ساختار آموزش
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به ازای دو مرحله آموزش و آزمون شبکه را نشان میدهد .در جدول
 MAPE ،RMSE ،NS 11و  PTVEبه ترتیب ضریب ناش-
ساتکالیف ،ریشه میانگین مربعات خطا بر حسب مترمکعب درثانیه،
میانگین قدرمطلق درصد خطا و درصد خطای حجم کل بین
هیدروگراف جریان مشاهداتی و شبیهسازیشده میباشد.

بــا توجه به جدول  6میتوان دریافت که شبکه  MLPبا ساختـــار
( 2-4-1یعنی  2نرون ورودی 4 ،نرون در الیه میانی و یک نرون برای
الیه خروجی) با  1333تکرار آموزش به ازای تابع انتقال Tansig
(تانزانت سیگموئید) و الگوریتم آموزش ( Traingdmکاهش گرادیان
همراه با مومنتم) ،بهترین شبکه  MLPمربوط به مدل تکضابطهای
بارش -رواناب میباشد؛ بطوری که ضریب ناش -ساتکالیف بین دبی
جریان مشاهداتی و محاسباتی با شبکه  MLPمربوط به مدل
تکضابطهای به ازای مرحله آموزش و آزمون به ترتیب برابر با 3/11
و  3/12است .عالوه بر این ،با توجه به جدول  13میتوان دریافت که
شبکه  RBFبا ساختار ( 2-6-1یعنی  2گره ورودی 6 ،گره در الیه
پنهان و یک نرون برای الیه خروجی) با  2243تکرار آموزش به ازای
مقدار ضریب پراکنش برابر با  ،3/9بهترین شبکه  RBFمربوط به
بخش روزهای بارانی مدل دوضابطهای بارش -رواناب میباشد.

با توجه به شاخصهای آماری برای مدل تکضابطهای در جدول 11
میتوان دریافت که شبکه  RBFاز دقت بیشتری نسبت به شبکه
 MLPبرخوردار میباشد .همچنین با توجه به شاخصهای آماری برای
بخش روزهای بارانی و روزهای غیربارانی مدل دوضابطهای در جدول
 11میتوان دریافت که شبکه  MLPاز دقت و توانایی بیشتری نسبت
به شبکه  RBFدر برآورد جریان در روزهای بارانی در حوضه مارون
برخوردار میباشد .البته دقت شبکه  MLPمربوط به روزهای غیربارانی
بیشتر از روزهای بارانی میباشد ،بهطوری که ضریب ناش -ساتکالیف
برای مرحله آزمون شبکه  MLPدر بخش روزهای غیربارانی مدل
دوضابطهای برابر با  3/64و بخش روزهای بارانی مدل دوضابطهای
برابر با  3/60میباشد.

 -0-9مقايسه مدلهای تکضابطهای و دوضابطهای بارش-
رواناب شبکه عصبی مصنوعی

به منظور مقایسه مدلهای تکضابطهای و دوضابطهای شبکه عصبی
مصنوعی  MLPو  RBFدر شبیهسازی پیوسته فرآیند بارش -رواناب
در حوضه مارون ،هیدروگراف جریان مشاهداتی و شبیهسازیشده در
مرحله آزمون شبکه هم از لحاظ شکل تغییرات و هم از نظر
شاخصهای آماری با یکدیگر مقایسه شدند .جدول  11شاخصهای
آماری بین هیدروگراف جریان مشاهداتی و شبیهسازیشده با مدلهای
تکضابطهای و دوضابطهای شبکه عصبی مصنوعی  MLPو RBF

همچنین با بررسی و مقایسه مقادیر شاخصهای آماری بین مدل تک
ضابطهای و مدل دوضابطهای کلی (شامل روزهای بارانی و غیربارانی)
در جدول  11میتوان دریافت که دقت مدل دوضابطهای در برآورد
دبی جریان در ایستگاه هیدرومتری ایدنک بیشتر از دقت مدل
تکضابطهای میباشد.

Table 9- Characteristics of the best structure of MLP network in continuous rainfall-runoff simulation

جدول  -6مشخصات بهترين ساختار آموزش مدلهای شبکه  MLPدر شبیهسازی پیوسته بارش -رواناب
Test
RMSE
NS
)(cms
0.84
22.48

Train
RMSE
NS
)(cms
0.88
39.42

1000

30.14

0.93

49.87

0.95

1000

Tansig

7.04

0.95

11.59

0.94

1500

Logsig

Epoch

Transformation
function

Training
Algorithm

Structure

Model

Tansig

Traingdm

2-5-1

Trainlm

4-6-1

Trainlm

2-3-1

Single criterion
Dual criteria
)(rainy days
Dual criteria
)(non- rainy days

Table 10- Characteristics of the best structure of RBF network in continuous rainfall-runoff simulation

جدول  -01مشخصات بهترين ساختار آموزش مدلهای شبکه  RBFدر شبیهسازی پیوسته بارش -رواناب
Test
RMSE
NS
)(cms
0.86
21.19
0.87
39.36

Train
RMSE
NS
)(cms
0.92
34.95
0.91
64.41

2000
2250

0.95

0.93

3000

7.15

13.59

Epoch

Spread

Structure

Model

0.3
0.6

2-3-1
4-9-1

Single criterion
)Dual criteria (rainy days

0.8

2-4-1

)Dual criteria (non-rainy days

تحقیقات منابع آب ايران ،سال پانزدهم ،شماره  ،0تابستان 0968
)Volume 15, No. 2, Summer 2019 (IR-WRR

149

Table 11- Statistical indicators for observed and simulated hydrographs with artificial neural network by
single criterion and dual criteria models

جدول  -00شاخصهای آماری بین هیدروگراف جريان مشاهداتی و شبیهسازیشده با مدلهای تکضابطهای و دوضابطهای
شبکه عصبی مصنوعی
Criteria

 MLPو RBF
State

)PTVE (%

)MAPE (%

)RMSE (cms

NS

-0.27

29.84

39.42

0.88

train

-0.19

32.34

22.48

0.84

test

-0.88

26.33

34.95

0.92

train

-0.53

29.66

21.19

0.86

test

1.09

17.42

49.87

0.95

train

2.49

18.95

30.14

0.93

test

1.10

28.60

64.41

0.91

train

-0.50

24.76

39.36

0.87

test

1.22

17.46

11.59

0.94

train

-0.31

15.28

7.04

0.95

test

1.63

17.75

13.59

0.93

train

0.13

15.39

7.15

0.95

test

1.16

17.45

24.09

0.95
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بهطوری که ضریب ناش -ساتکالیف برای مدل تکضابطهای و
دوضابطهای به ازای مرحله آموزش شبکه به ترتیب برابر با  3/62و
 3/64میباشد .همچنین ضریب ناش -ساتکالیف برای مدل
تکضابطهای و دوضابطهای به ازای مرحله آزمون شبکه به ترتیب
برابر با  3/19و  3/62میباشد .عالوه براین ریشه میانگین مربعات خطا
بین هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی با مدل تکضابطهای و
دوضابطهای به ازای مرحله آموزش شبکه به ترتیب برابر با  02/64و
 22/36مترمکعب درثانیه میباشد .همچنین ریشه میانگین مربعات خطا
بین هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی با مدل تکضابطهای و
دوضابطهای به ازای مرحله آزمون شبکه به ترتیب برابر با  21/16و
 10/9مترمکعب درثانیه میباشد .عالوه براین میانگین قدرمطلق درصد
خطا بین هیدروگراف مشاهداتی و شبیهسازیشده با مدل تکضابطهای
و دوضابطهای به ازای مرحله آموزش شبکه به ترتیب برابر با 29/00
و  17/24درصد میباشد .همچنین میانگین قدرمطلق درصد خطا بین
هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی با مدل تکضابطهای و
دوضابطهای به ازای مرحله آزمون شبکه به ترتیب برابر با  26/99و
 14/19درصد میباشد .شکل  2مقایسه هیدروگراف جریان مشاهداتی
و شبیهسازیشده با مدل تکضابطهای و دوضابطهای به ازای مرحله
آموزش شبکه را نشان میدهد .همچنین مقایسه هیدروگراف جریان
مشاهداتی و شبیهسازیشده با مدل تکضابطهای و دوضابطهای به
ازای مرحله آزمون شبکه در شکل  4نشان داده شده است .با توجه به

Model

Network
MLP

Single criterion
RBF
MLP
Rainy
days
RBF
Dual criteria
MLP
Non-rainy
days
RBF
MLP

Rainy and
non-rainy
Days

Dual criteria

شکلهای  2و  4میتوان دریافت که شکل تغییرات هیدروگراف جریان
شبیهسازیشده با مدل دوضابطهای نزدیکتر به هیدروگراف جریان
مشاهداتی نسبت به هیدروگراف شبیهسازیشده با مدل تکضابطهای
میباشد.
 -4نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشان میدهد که بکارگیری الگوریتم  PMIجهت
تعیین متغیرهای ورودی مؤثر در شبکههای عصبی مصنوعی موجب
افزایش دقت شبکهها در شبیهسازی پیوسته بارش -رواناب میگردد.
عالوه بر این استفاده از الگوریتم  PMIموجب کاهش قابل توجه در
زمان موردنیاز برای تعیین متغیرهای ورودی مؤثر و در نتیجه توسعه
مدل میگردد May et al. (2008) .با مقایسه نتایج مدل ANN
توسعهیافته با الگوریتم  PMIبا نتایج مدل ANNبدون بکارگیری
الگوریتم  ،PMIدریافتند که مدل توسعه یافته با الگوریتم  PMIاز دقت
پیشبینی بیشتری همراه با صرفهجویی قابل توجه در توسعه مدل
برخوردار است Chang et al. (2017) .دریافتند که دقت مدل
 ANFISکه متغیرهای ورودی آن با مدل ترکیبی اطالعات متقابل و
تحلیل همبستگی انتخاب شده ،در برآورد دبی پیک بیشتر از مدل
 ANFISکه متغیرهای ورودی آن با تحلیل همبستگی تعیین شده
میباشد.
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Fig. 4- Comparison of observed and simulated hydrographs with the single criterion and dual criteria
rainfall-runoff model in network training stage

 رواناب به ازای- مقايسه هیدروگراف جريان مشاهداتی و شبیهسازیشده با مدل تکضابطهای و دوضابطهای بارش-4 شکل
مرحله آموزش شبکه
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Fig. 5- Comparison of observed and simulated hydrographs with the single criterion and dual criteria
rainfall-runoff model in network testing stage

 مقايسه هیدروگراف جريان مشاهداتی و شبیهسازیشده با مدل تکضابطهای و دوضابطهای به ازای مرحله آزمون شبکه-1 شکل

استفاده از مدلهای بر مبنای پردازش دادهها نشان میدهد که مقادیر
،دبی جریان یک روز قبل و دو روز قبل در ایستگاه هیدرومتری

 جهت تعیین متغیرهایPMI نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم
 رواناب با-ورودی مؤثر بر دبی جریان در مدل تک ضابطهای بارش
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11- Radial Based Function Neural Network (RBFNN)
12- Back Propagation Neural Network (BPNN)
13- Ensemble Empirical Mode Decomposition

 در روزهای بارانی مربوط به مدل.متغیرهای ورودی مؤثر میباشند
 رواناب به علت آنکه جریان ناشی از وقوع بارش-دوضابطهای بارش
 بنابراین متغیرهای مؤثر بر دبی جریان،و عمدتا بصورت سیالبی بوده
 بارش یک روز،در ایستگاه هیدرومتری شامل مقادیر بارش زمان حال
 همچنین.قبل و بارش دو روز قبل در ایستگاههای بارانسنجی هستند
 و فاصله همپل حاصل از بکارگیری الگوریتمPMI با توجه به مقدار
 تأثیر بارش یک روز قبل در ایستگاههای بارانسنجی بیشتر از،PMI
بارش دو روز قبل میباشد که به علت زمان تمرکز نسبتا کم و واکنش
 عالوه بر این در.سریع حوضه مارون نسبت به وقوع بارش میباشد
 به علت، رواناب-روزهای غیربارانی مربوط به مدل دوضابطهای بارش
آنکه جریان عبوری در ایستگاه هیدرومتری بصورت جریان پایه بوده
بنابراین متغیرهای مؤثر بر دبی جریان شامل مقادیر دبی جریان یک
 به عبارتی.روز قبل و دو روز قبل در ایستگاه هیدرومتری هستند
هنگامی که کل دادهها شامل روزهای بارانی و غیربارانی جهت مدل
 به علت اینکه تعداد، رواناب در نظرگرفته شود-تکضابطهای بارش
،روزهای بارانی در هر سال خیلی کمتر از تعداد روزهای غیربارانی است
متغیر های مؤ ثر بر دبی جریان در ایستگاه هیدرومتری مشابه بخش
 رواناب فقط-مربوط به روزهای غیربارانی مدل دوضابطهای بارش
 از دیگر نتایج.شامل دبی جریان یک روز قبل و دو روز قبل خواهد بود
این تحقیق آن است که تفکیک دادهها به دو دسته روزهای بارانی و
 رواناب موجب افزایش دقت-غیربارانی و تهیه مدل دوضابطهای بارش
. رواناب میگردد-شبکه عصبی مصنوعی در شبیهسازی پیوسته بارش
 رواناب در برآورد دبی جریان-به عبارتی دقت مدل دوضابطهای بارش
-در ایستگاه هیدرومتری بیشتر از دقت مدل تکضابطهای بارش
 بنابراین پیشنهاد میگردد که برای مدلسازی پیوسته.رواناب میباشد
 رواناب در حوضههای آبریز با استفاده از مدلهای بر مبنای-بارش
 رواناب شامل روزهای بارانی- مدل دوضابطهای بارش،پردازش دادهها
.و غیربارانی تهیه شود
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