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پیشبینی دبی جریان رودخانه با استفاده از دادهکاوی و سری زمانی
سید مرتضی سیدیان ،*1مریم سلیمانی ،2مجتبی کاشانی
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 .1استادیار ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه گنبد کاووس
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشگاه آمل
 .3مربی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه گنبد کاووس
(تاریخ دریافت -93/08/25 :تاریخ تصویب)93/11/22 :

چكیده
شبیهسازی جریان رودخانه بهمنظور آگاهی از دبی رودخانه در دورههای زمانی آینده از مسائل مهم و کاربردی است .باا توجاه
به اهمیت اطالع از دبی جریان در سالهای آینده ،در این مطالعه دبی جریان در سه ایستگاه حاجیقوشان ،قارهشاور و تمار در
حوضۀ آبخیز گرگانرود برای سالهای آبی  1381-90شبیهسازی شد .بهمنظور شبیهسازی از روش آماری سری زمانی در قالب
الگوی اتورگرسیون ( )ARو داده کاوی در قالب ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبه دو صورت ماهانه و هفتگی استفاده شد .نتایج
در مقیاس ماهانه نشان داد هر دو روش در ایستگاه تمر ،دقت کم و در ایستگاه حاجی قوشان ،دقت خاوبی دارناد .در ایساتگاه
قرهشور  SVMتوانست ضریب تعیین سری زمانی ماهانه را بهمقدار  0/29افزایش و خطای  RMSEرا  35درصد کااهش دهاد
و شبیهسازی دقیقتری انجام دهد .هر دو روش در ایستگاههای تمر و قره شور دبی هفتگی را با دقت کمی پیشبینی کردند .در
ایستگاه حاجیقوشان ضریب تعیین روش ساری زماانی هفتگای  0/91و  SVMبرابار  0/86اسات .آماارۀ  DDRنشاان داد در
ایستگاه حاجیقوشان در مقیاس ماهانه روش  SVMنسبت به سری زمانی دارای دقت بیشتری است و در مقیاس هفتگی دقات
این دو روش برابر است .نتایج این مطالعه نشان داد که روش  SVMدر هر دو مقیاس ماهانه و هفتگی دقت بیشتری نسبت باه
سری زمانی دارد؛ همچنین دقت هر دو روش در مقیاس ماهانه بیشتر از مقیاس هفتگی است.
واژههای کلیدی :دادهکاوی ،دبی رودخانه ،سری زمانی ،گرگانرود ،ماشین بردار پشتیبان.

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
اهميت برنامهریزي و مددیریت مندابآ و و همیندي رشدد
روزافزون جمعيت و محدودیت منابآ و سطحي در كشدور
پيشبيني دقيقتر جریدان روداانده بدا اسده اد از ابزارهدا و
روشهاي نوی مدلسازي را به ضرورتي اجهناوناپذیر تبدیل
كرد است .از طرف دیگر پيشبيني مناسب جریان روداانده
در ساماندهي روداانه سامانههاي هشدار سيل و بهاصدو
برنامهریزي براي بهدر بدرداري بهينده الزم اسدت .بدهمنظدور
پيشبيني جریان روداانه در طي ساليان گذشهه روشهداي
مخهل ي ابداع شد است كده بدهطدور كلدي اید روشهدا را
ميتوان به دو دسهۀ مدلهاي م هومي و مدلهاي مبهني بدر
مدار یدا داد اي طبقددهبندددي كددرد .اسدداا اك ددر روشهدداي
پيشبيني نوعي شبيهسازي وضعيت موجود سيسده اسدت
كه در اصطالح به ن مدلسازي گ هه ميشدود .بدا توجده بده
اینکه در اغلب مدوارد مددلهداي م هدومي بده داد و داندش
صحيح و كامل از فرایندهاي مؤثر بر پدید نياز دارندد و اید
امر تاكنون با مشکالت زیادي همرا بود است پژوهشدگران
به اسه اد از مدلهاي ماري روي ورد اندد .در طدي چهدار
دهۀ گذشهه مدلهاي سريهداي زمداني بدهعندوان یکدي از
مدلهاي ماري كاربرد گسدهرد اي در پديش بيندي جریدان
روداانه پيدا كرد اند ] .[14 23با معرفي مدلهداي بداك -
جنکيز كاربرد ای مدلها در زميندههداي مخهلدپ پيشدرفت
كرد .در روشهاي پيشبيني سري زماني پيش بينيكنند با
اسه اد از اطالعات به دست مد از گذشهه و با فدر ادامدۀ
الگو در یند الگوي تعمدي پدذیر را بدهدسدت مدي ورد ].[1
تجزیه وتحليل و مدلسازي سريهاي زماني بهدليل توانایي در
تحليل داد ها در پژوهشهاي هيدرولوژي و مندابآ و كداربرد
گسهرد اي دارد .سريهاي هيدرولوژي و هيدروژئولوژي نظيدر
بارندگي درجۀ حدرارت دبدي روداانده و دبدي چشدمه داراي
مؤل ههاي تناوبي فصلي با دور هاي دوازد ماههاندد ] .[12اگدر
مهغيرها و مؤل ههدا بدا یکددیگر ندوعي ارتبدا (همبسدهگي
داشهه باشند ميتوان مدلي ماري را كه توصيپكننددۀ اید
رابطه باشد بندا كدرد .اسده اد از اید روش پديشبيندي در
بسياري از زمينههداي مندابآ و توسدعه پيددا كدرد اسدت.
بيشهر مدلهاي سري زمداني راید در هيددرولوژي و مندابآ
و تحليل مدلهاي اطي سدري زمداني اسدت .مددلهداي
مخهل ددي در سددريهدداي زمدداني وجددود دارد ولددي نیدده در
هيدرولوژي كاربرد بيشهري دارد و در مندابآ مخهلدپ دیدد
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ميشود شامل مدلهاي اودهمبسهگي ميانگي مهحدر،
ميانگي مهحر ،اودهمبسهه و ميانگي مهحدر ،تجمعدي
اودهمبسهه است ] .[31توماا و فایرینگ از اولي كسداني
بودنددد كدده از مدددلهدداي اطددي اتورگرسدديون در تحليددل
جریددانهدداي رودااندده اسدده اد كردنددد ] .[28پ د از نهددا
مطالعات مهعددي انجام گرفت كده مديتدوان بده تحقيقدات
هيپل و مک لود ] [15تامپ اسهون و همکاران ] [29واندگ
و همکاران ] [33و یوركلي و همکاران ] [36اشار كرد .شاید
اولددي گددام مه د در كدداربرد عملددي سددريهدداي زمدداني در
هيدرولوژي را مکكرچار و دولر برداشدهند كده بدا توجده بده
ویژگيهداي فصدلي در پدارامهرهداي جریدان روداانده مددل
ساریما و پارما را براي شبيهسدازي روداانده انهخداو كردندد
] .[18در ایران نيز مطالعاتي در زمينۀ مدلهاي اطي سدري
زماني انجام گرفهه كه مديتدوان بده پدژوهشهداي اليلدي و
همکدداران ] [3صددباغيان و شددری ي ] [5و سددبزيپددرور و
همکدداران ] [4اشددار كددرد .موسددوي و همکدداران ] [6بدده
پيش بيني جریان روزاندۀ ورودي بده مخدزن سدد دز توسد
مدلهاي سري زماني بدا اسده اد از روش بداك  -جنکيندز
پردااهند .نهای نشان داد كده مددل (  4و  0و ARIMA 5
توانسهه است جریان روزانۀ ورودي به مخزن سد دز را بدراي
دور هاي مخهلپ در طي دو سال یند با دقتهاي مخهلدپ
پيشبيندي كندد .در اید بدي عملکدرد روشهداي سدنهي
پيشبيني از قبيل سري زماني و روشهاي تکنيکدي مداري
با تردیدهایي براي پديشبيندي دقيدق رفهدار پویدا در فرایندد
مواجه شد و در سالهاي ااير با پيشرفت علوم كامپيوتري
روش هاي نویني مانند اسه اد از هوش مصنوعي مورد توجه
قرار گرفهه است .مندزم و همکاران ] [21با اسده اد از مددل
سري زماني در قالب روش باك -جنکيندز و شدبکۀ عصدبي
مصنوعي رواناو ماهانه و روزانه روداانۀ سداالا در كشدور
اسپانيا را پيشبيني كردند .ازایي و ميرزایي ] [2به مقایسۀ
كارایي پيشبيني دبي ماهانده بدا اسده اد از شدبکۀ عصدبي
مصنوعي و سريهاي زماني پردااهند .نها نشدان دادندد در
بي مدلهاي مخهلپ باك -جنکينز بههدری پديشبيندي را
مدل رما نوع چهار از مقادیر دبدي ارائده كدرد اسدت .نهدای
نشان داد شبکۀ عصبي دقت بيشهري نسبت به سري زمداني
دارد .به تازگي روش ماشي هاي بردار پشهيبان نيز بدهعندوان
یکي از زیرمجموعههاي هوش مصدنوعي بدراي حدل مسدائل
رگرسيون غيراطي و سري زماني در مددت كمدي توانسدهه
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است كارایي اود را در علدوم مخهلدپ نشدان دهدد .سدااهار
مدل  1 SVMتوس یک ریاضيدان روا بدهندام واپنيدک در
دهۀ  1960مطرح شد ] .[32از كاربردهاي ن مديتدوان بده
مطالعات مهنددا و همکداران ] [22اشدار كدرد كده بدراي
پيشبيني سرعت بداد عملکدرد اید روش را در مقایسده بدا
شبکههاي عصبي مصنوعي بررسي كردند و نشان دادند كده
SVMنهای بههري نسبت به شدبکههداي عصدبي مصدنوعي
( ANNارائده مديدهددد .سدااار و دئدو ] [26و محجددوبي و
مسبب ] [20از  SVMبهترتيب براي پيشبيني طيپ مدو و
ارت اع مو مشخصه اسه اد كردندد .از  SVMدر تحقيقدات
مخهل ي در زمينۀ هيدرولوژي اسه اد شد است .دیبایدک و
همکاران قابليتهاي  SVMرا در اصدو پديشبينديهداي
هيدرولوژیکي بررسي كردند .نها نشدان دادندد اید روش در
زمينۀ دسههبندي داد هاي سنجش از دور و مدلسازي بارش
و رواناو پيشبيني دقيقي انجدام داد اسدت ] .[13ليوندگ و
همکاران از  SVMبراي پيشبيني سديالو اسده اد كردندد
] .[19كوي و چان ] [11یو و همکداران ] [35بدري و هدان
] [9و بهزاد و همکاران ] [8از  SVMبراي پيشبيني روانداو
اسدده اد كردنددد .تریپدداتي و همکدداران از روش  SVMبددراي
بر ورد بارندگي ماهانه در هند اسه اد كردند .نهدا پيشدنهاد
كردنددد كدده  SVMبددهعنددوان گزینددۀ برتددر نسددبت بدده سددایر
روشهاي معمول براي پيشبيني بارش اسه اد شدود ].[30
چ و همکاران از  SVMبراي ریزمقياا كردن بارش روزانه
اسه اد كردند و با روش ناليز چندمعيار مقایسده كردندد و
نشان دادند كه نهای پيش بينيهاي حاصل از  SVMدقيقتر
است ] .[10مرور منابآ نشان مديدهدد تداكنون تحقيقدي در
ایران با اسه اد از ماشي بردار پشهيبان بهمنظور پيشبيندي
سري زماني در زمينۀ هيدرولوژي صدورت نگرفهده اسدت .در
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ای مطالعه دبي جریان در سه ایسهگا واقآ در حوضۀ بریدز
گرگانرود با اسده اد از روش سدري زمداني در قالدب الگدوي
اتورگرسدديون ( ARو داد كدداوي در قالددب ماشددي بددردار
پشهيبان ( SVMبه دو صورت ماهانه و ه هگي شبيه سدازي
و پيشبيني شد.
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

حوضۀ بخيز گرگانرود یکى از سه حوضۀ اصدلى در اسدهان
گلسهان است كه در جنوو شرقي دریاي ادزر قدرار دارد و
در دسهه بندي كلي هيددرولوژي ایدران بخشدي از حوضدۀ
بخيز دریاي ازر است .روداانۀ اصلي اید حوضده نقدش
مهمي در اقهصاد منطقه دارد .بخش بزرگي از مساحت ای
حوضه را زمي هاي كشاورزي تشدکيل مديدهدد و یکدي از
سيلايزتری حوضدههداي اسدهان گلسدهان نيدز بدهشدمار
مي رود .روداانۀ اصلي ای حوضه عامل مهمدي در بددهي
سد وشمگير و تأمي و مورد نياز منطقده اسدت .در اید
تحقيددق بددهمنظددور پدديشبينددي دبددي از مددار و اطالعددات
ایسهگا هاي هيدرومهري تمر قر شور و حاجيقوشان براي
سالهاي بي  1381-90واقآ در حوضدۀ بخيدز گرگدانرود
اسه اد شد است .مشخصات ایسهگا ها در جدول  1ورد
شد است .براي پيشبيني دبي از دو روش سري زماني در
قالب الگوي اودهمبسهگي و داد كداوي در قالدب ماشدي
بردار پشهيبان در دو مقيداا ه هگدي و ماهانده اسده اد
شد .بدی منظور 80درصد از كل داد هدا بدراي واسدنجي
بهمنظور پيدا كردن رابطۀ بدي وروديهدا و اروجديهداي
مشاهد اي و  20درصد بقيه براي صحتسدنجي و ارزیدابي
مدلها بهكار گرفهه شد.


جدول .1مشخصات ایستگاههای مورد استفاده بر روی رودخانۀ گرگانرود
مختصات متریک
ردیف

رودخانه

نام ایستگاه

X

Y

ارتفاع از سطح دریا

1

گرگانرود

حاجيقوشان

356169

4142789

45

2

قر شور

قر شور

355151

4133371

90

3

گرگانرود

تمر

367584

4150504

132

1. Support Vector Machine
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سریهای زمانی

منظور از یک سري زماني مجموعدهاي از داد هداي مداري
است كه در فواصل زمداني مسداوي و منظمدي جمدآ وري
شد باشند و روشهاي ماري كده از اید گونده داد هداي
ماري اسه اد مي كنند تحليل سدريهداي زمداني ناميدد
ميشوند .سري زماني مجموعهاي از مشداهدات اسدت كده
برحسب زمان (یا هر كميت دیگر مرتب شد باشد و اغلب
ن را بهصورت رابطۀ  1نشان ميدهند.
(1

Xt1 , Xt2 ,. Xtn

انواع مدل سريهاي زماني عبارتند از مدل اتورگرسيون
مدل ميانگي مهحر ،و مددل تركيبدي .برادي از فراینددها
نهتنها واجد شرای اودهمبسهگي اند ویژگيهداي ميدانگي
مهحر ،را نيز دارند .در چني مواردي از مدلهاي تركيبدي
مدلهداي اتورگرسديون دد ميدانگي مهحدر ،و مددلهداي
اتورگرسيون د ميانگي مهحر ،تجمعي اسده اد مديشدود.
اولي گام در مدلسازي تعيي یدا شناسدایي مددل براسداا
ویژگدديهدداي سددري مشدداهداتي اسددت .تحليددل تغييددرات
پارامهرهاي ماري نظير ميانگي انحراف معيار و چدولگي در
گام نخست ميتواند براي ویژگيهاي مدل را شکار كند.
ماشین بردار پشتیبان )(SVM

در سال 1965محققي روا بهنام والدیمير واپنيدک گدامي
بسيار مه در طراحي طبقهبندديكنندد هدا برداشدت .وي
نظریۀ ماري یادگيري را بهصورت مسهحک تري بنا نهداد و
ماشي هداي بدردار پشدهيبان را بدر اید اسداا ارائده داد.
ماشي هاي بردار پشهيبان داراي اوا زیرند:
 .1طراحي طبقدهبندديكنندد بدا حدداك ر تعمدي ؛ .2
رسيدن به نقطۀ بهينۀ كلي تابآ؛  .3تعيي اودكار سااهار
و توپولوژي بهينه براي طبقهبنديكنندد ؛  .4مددل كدردن
توابآ تمایز غيراطي با اسه اد از هسهههداي غيراطدي و
م هوم حاصلضرو داالي در فضاهاي هيلبرت.
 SVMالگوریهمي است كه نوع ااصي از مدلهاي اطي
را ميیابد كه حداك ر حاشيۀ ابرص حه را حاصل ميكنند .به
نزدیکتری نقا موزشدي بده حدداك ر حاشديۀ ابرصد حه
بردارهاي پشهيبان گ هه مي شود .تنها از ای بردارها (نقدا
براي مشخص كردن مرز بي طبقات اسه اد ميشدود ].[27
شکل  1فرایند مدل  SVMرا نشان ميدهد.

شكل  .1فرایند مدل SVM

ماشي هاي بدردار پشدهيبان همانندد شدبکههداي عصدبي
مصنوعي نوعي الگوریه داد كاوي است .مراحل حدل مسدئله
در الگددوریه ماشددي هدداي بددردار پشددهيبان هماننددد الگددوریه
شبکههاي عصبي مصنوعي به دو مرحلۀ موزش و زمایش یدا
صحتسنجي تقسي ميشود .از الگوریه ماشدي هداي بدردار
پشهيبان عالو بر طبقهبنددي مديتدوان بدراي اطديسدازي
داد ها نيز اسه اد كرد كه ای كار با اندكي تغيير در الگدوریه
طبقهبندي امکانپذیر است .اولي بار واپنيدک ] [32الگدوریه
اطي سازي ماشي هاي بردار پشدهيبان را ارائده كدرد .در یدک
الگوریه اطدي سدازي بدا فدر مقدادیر ورودي  xiو مقدادیر
اروجي  yiهدف یافه تابعي است كه كمهری انحراف  εرا
از  yiها داشهه باشد (شکل . 2

شكل  .2روش خطیسازی با کمک الگوریتم ماشینهای بردار
پشتیبان با در نظر گرفتن انحراف ε

در یددک مدددل رگرسدديوني  SVMبایددد وابسددهگي تددابآ
مهغير وابسدهه  yبده مجموعدهاي از مهغيرهداي مسدهقل x
تخمي زد شود .فر بر ای است كه مانند دیگر مسدائل
رگرسيوني رابطۀ بي مهغيرهاي وابسهه و مسدهقل توسد

سیدیان و همكاران :پیشبینی دبی جریان رودخانه با استفاده از دادهکاوی و سری زمانی

یک تابآ معي  fبهعالو یک مقدار اضافي ندویز 1مشدخص
ميشود.

 noise

(2

x 

y f

بنابرای موضوع اصلي یافه فرم تابآ  fاست كه بهواندد
بهصورت صحيح موارد جدیدي را كه  SVMتاكنون تجربه
نکرد است پيشبيني كند .اید تدابآ از را مدوزش مددل
 SVMبر روي یک مجموعه داد بهعنوان مجموعۀ موزش
كه شامل فرایندي بهمنظور بهينهسازي دائمدي تدابآ اطدا
است قابل دسهرسي است .تابآ اطدا بدهصدورت رابطدۀ 3
بيان ميشود.
N
N
1 T
(3
W W  C  i  io
2
i 1
i 1
تابآ اطاي مذكور باید با توجه به محدودیتهاي رابطۀ
 4كمينه شود.

W T   X i   b  y i    io
(4

Y i W T   X i   b    io

i , io  0 , i  1,..., N
كه در ای رواب  Cثابت گنجایش2؛  Wبردار ضدرایب

WT

ترانهدداد بددردار ضددرایب؛  ioو   iضددرایب كمبددود
ضریبي ثابت؛  Nالگوي موزش مدل؛ و  øتابآ كرنل اسدت.
كرنل تابآ پایۀ شعاعي 4بهعندوان بههدری انهخداو از بدي
دیگر توابآ كرنل گزارش شد است ] .[24بندابرای در اید
تحقيق تابآ مذكور كه توس  γدر رابطدۀ  5تعریدپ شدد
است بهكار گرفهه شد.

پيشبيني دقيقي انجام دهد و درصدورتي كده بدرازش كمهدر
انجام گيرد مدل داد هاي موزش را بده اداطر مديسدپرد و
داد هاي غير از موزش را نميتواند پيشبيني كندد .پدارامهر
 Cیک كنهرلكنند است و مقدار اطاي پيشبيني بهمقددار
كمي تحت تأثير ن است ] .[34مقدار بهينۀ  ɛبه ندوع ندویز
موجود در داد ها بسهگي دارد .محدودۀ پارامهرهاي -105 :C
 0-10 :ɛ 10-5و  0-10 :γاست ] .[16 35با توجه به اینکه
پارامهر  Cتأثير كمهري نسبت به دو پارامهر دیگر دارد ابهددا
 Cثابت نگه داشهه شد و با تغيير پارامهرهداي  ɛو  γمقدادیر
بهينه ای دو پارامهر انهخاو ميشود .سپ پارامهر  Cتغييدر
داد شد و مقدادیر بهيندۀ دو پدارامهر دیگدر دوبدار تعيدي
ميشود .ای روند تا پيدا كردن مقادیر بهينۀ هر سده پدارامهر
ادامه ميیابد.
معیارهای ارزیابی عملكرد مدل

از توابآ هدف مخهل ي ميتوان براي ارزیابي دقت مدلهاي
هيدرولوژیکي اسه اد كرد .تدابآ هددف انهخداوشدد بده
هدددف مطالعدده بسددهگي دارد .در ایدد تحقيددق عملکددرد
5
پيشبيني مدل ها با اسه اد از معيارهاي ماري RMSE
 6 MBEبررسي شد كه ای معيارها با اسه اد از رواب  6و
 7محاسبه ميشوند.
i n

3

؛b

(5

2

) K(x i ,x) =exp(-γ xi-x

با توجه به رواب قبل الزم است براي پيش بيندي دبدي
ماهاندده توسد مدددل  SVMسدده پددارامهر  ɛ γو  Cبهيندده
شوند.
پارامهر  γدر  SVMمه است زیرا اید پدارامهر ممکد
است به بيشبرازش یا برازش كمهر منجر شود .برازش كمهدر
هنگامي ات اق ميافهد كه مدل نهواند براي داد هاي مدوزش
1. Noise
2. Capacity Constant
3. Slack Variables
)4. Radial Base Function (RBF
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(6

2

) (A  B
i

i

i 1

n

RMSE 
i n

(7

) (A  B
i

i

i 1

MBE 

n
كه در ن  : Aiمقدار دبي محاسدبهشدد ؛  : Biمقددار دبدي
مشاهداتي؛ و  :nتعداد مشاهدات است.
مقادیر م بت  MBEنشان ميدهد مدل دبي را بيشدهر
از مقدار واقعي و مقادیر من ي نشان ميدهد مددل دبدي را
كمهر از مقدار واقعي پيشبيني ميكند.
آمارۀ نسبت تفاوت توسعهیافته)DDR( 7

با اسه اد از مدار هداي  R2و  RMSEنمديتدوان در مدورد
عملکرد مدل و نحوۀ توزیآ اطا قضاوت درسهي انجدام داد
بهدليل اینکه ای دو مار بيانگر معيار مهوسدطي از اطدا
5. Root Mean Square Error
6. Mean Bias Erorr
7. Developed Discrepancy Ratio
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در مدل بود و بهشدت تحت تدأثير تعدداد الگوهداي مدورد
اسه اد و همیني داد هاي پرت هسهند ][7؛ براي تعيي
بههری مدل عالو بر مدار هداي مدذكور بایدد از پدارامهر
ماري مناسب دیگري نيز اسه اد كرد .بهمنظور دسدهيابي
به مار اي مناسب براي ارزیابي عملکرد مدل تدالشهداي
مهعددي صورت گرفهه است كه از جمله ميتوان بده مدارۀ
ارائدهشدد توسد جددي و اینددروتي و همیندي نددوري و
همکدداران اشددار كددرد ] .[17 25مددارۀ نسددبت ت دداوت
توسعهیافهه ( DDRبهصورت رابطۀ  8است.
 PredictedValue 
DDR  
(8
 1
 ObservedValue 
براسدداا رابطددۀ  8اگدددر  DDR=0نگدددا مقدددادیر

پيش بينيشد معادل مقادیر انداز گيريشد مي شود .اگدر
 DDR> 0مقدار پيشبينيشد از مقدار مشاهداتي بيشدهر
و اگر  DDR< 0مقدار پيشبينيشد از مقددار مشداهداتي
كمهر ميشود .براي قضاوت بههر در ای مورد ميتوان تدابآ
گوسي مقادیر  DDRرا محاسدبه و بدهصدورت یدک توزیدآ
نرمال اسهاندارد رسد كدرد .بدراي اید منظدور ابهددا بایدد
مقادیر  DDRاسهاندارد شود و سدپ بدا اسده اد از تدابآ

گوسي مقادیر نرمالشدۀ  QDDR( DDRمحاسبه شود.
نتایج و بحث
اجراي مدل  SVMبا فرایند زمون و اطا و بدهمنظدور تعيدي
مقادیر بهينه سه پارامهر  ε γو  Cانجام گرفت .تعيي بههدری
مدل سري زماني شامل مراحلي است كه نمونهاي از ن بدراي
ایسهگا تمر در مقياا ماهانده در شدکل  3ارائده شدد اسدت.
داد هاي سري زماني داراي روند نزولياند كه بهمنظدور حدذف
روند از یک ت اضل درجۀ اول اسده اد شدد (شدکل  . 3بدراي
بررسي صحت فرایند حذف روند و تعيي بههری مددل سدري
زمداني نمودارهدداي اودهمبسدهگي و اودهمبسددهگي جزئددي
(شکل  4ترسي شد .با توجه به اینکه نمودار اودهمبسدهگي
حالددت نزولددي (سينوسددي دارد و اودهمبسددهگي جزئددي
قطآشد از مرتبه  1است مدل از نوع اتورگرسيون و بهصورت
( AR 1 1 0است .در ای تحقيق براي پديشبيندي دبدي از دو
روش  SVMو سددري زمدداني در دو مقيدداا ماهاندده و ه هگددي
اسه اد شد .مدلهاي بهيندهشدد براسداا داد هداي بخدش
صحتسنجي ارزیابي شد و نهای به دو صورت كمي و كي دي
مقایسه شد.

شكل  .3سری زمانی ماهانه در ایستگاه هیدرومتری تمر (سمت راست) و سری زمانی ماهانۀ تمر پس از یک مرحله تفاضل (سمت چپ)

شكل  .4خودهمبستگی ماهانه در ایستگاه هیدرومتری تمر (سمت راست) و خودهمبستگی جزئی ماهانه در ایستگاه
هیدرومتری تمر (سمت چپ)
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ارزیابی مدلهای ایجادشده
مقایسۀ کمی

پ از نکه مقادیر دبي در دو مقياا ماهانه و ه هگي بده دو
روش  SVMو سري زماني پيشبيني شد بهمنظدور ارزیدابي
عملکرد مدلها از پارامهرهاي ماري ( MBEميانگي اطداي
اریب ( RMSEریشۀ ميانگي مربعات اطدا و ( R2ضدریب
تعيي بي مقدادیر دبدي پديش بينديشدد بدا مقدادیر دبدي
مشاهداتي تعيدي شدد .بدا توجده بده شدااص هداي مداري
بددهدسددت مددد عملکددرد روش ماشددي بددردار پشددهيبان در
تخمي دبي با نهای حاصل از روش سري زماني مقایسه شد
(جدول  . 2مقدار ضریب تعيدي در ایسدهگا تمدر بدراي دو
روش  SVMو سري زمداني بدهترتيدب  0/61و  0/36اسدت.
همیني مقدار اطاي  RMSEبراي ای دو روش بدهترتيدب
 0/58و  0/74است .اگرچه ضدریب تعيدي  SVMبدهمقددار
چشمگيري بيشهر و مقدار اطاي  RMSEن كمهر از سدري
زماني است هيچ كدام از ای دو روش نهوانسدههاندد در اید
ایسهگا مقادیر دبي ماهانه را بدا دقدت مناسدبي پديشبيندي
كنند .مقدار م بت و من ي  MBEنشان ميدهد  SVMدبدي
ماهانه را بيشهر؛ و سري زماني ن را كمهدر از مقددار واقعدي
پيشبيني كدرد اسدت .در ایسدهگا حداجيقوشدان مقدادیر
ضریب تعيي هر دو روش بسيار زیاد است اما مقدار اطداي
 RMSEدر روش  SVMو سددري زمدداني بددهترتيددب  0/11و
 0/47است كه نشان ميدهد اطاي  RMSEدر روش سدري
زماني بيش از سهبرابر  SVMاسدت .همیندي مقددار MBE
( -0/30در سري زماني نشان مديدهدد در اید روش دبدي
ماهانه تا حد زیادي كمهر از مقدار واقعدي تخمدي زد شدد
است .مقادیر اطا نشان ميدهد در ای ایسهگا  SVMدبدي
ماهانه را بدا دقدت بيشدهري تخمدي زد اسدت .در ایسدهگا
قر شور ضریب تعيي براي  SVMو سري زمداني بدهترتيدب
 0/80و  0/51است .اطداي  RMSEسدري زمداني بديش از
 1/5برابر  SVMاست .مدل  SVMبيشبر وردي در تخمدي
دبي ماهانه داشهه ( MBE=0/1و سري زماني دبي ماهانده را
كمهددر از مقدددار مشدداهد اي ( MBE= -0/08تخمددي زد
است؛ ازای رو در ای ایسهگا نيز  SVMتوانسهه دبي ماهانده
را با دقت بيشهري تخمدي بزندد .مقایسدۀ دو روش  SVMو
سري زماني در مقياا ماهانه در سه ایسهگا نشان ميدهدد
كه در هر سه ایسهگا دقت  SVMدر پيشبيني دبي ماهانده
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بيشهر از سري زماني اسدت .در ایسدهگا
دقت بيشهري نسبت بده سدري زمداني دارد پديشبيندي ن
بهدليل ضریب تعيي ك و اطاي زیاد قابل قبول نيست .در
هر سه ایسهگا  SVMمقدار دبي ماهانه را بيشدهر از مقددار
واقعي و سري زماني كمهر از مقدار واقعي پيشبيني كردند.
جدول  3مقادیر ضریب تعيي و مقادیر اطاي RMSE
و  MBEرا بددددراي دو روش  SVMو سددددري زمدددداني در
پيشبيني دبي بدهصدورت ه هگدي در سده ایسدهگا تمدر
حاجيقوشان و قر شور نشدان مديدهدد .در ایسدهگا تمدر
مقدار ضریب تعيي براي  SVMو سري زمداني بدهترتيدب
 0/63و  0/38و مقدار اطاي  RMSEنيز بهترتيب  0/60و
 0/72اسددت .مقددادیر  MBEبددراي  SVMو سددري زمدداني
بهترتيب  0/11و  0/02است كه نشدان مديدهدد ميدانگي
اطاي سري زماني بسيار ك است .در ای ایسهگا هدر دو
روش دبي ه هگي را با دقت كمي پيشبيندي كدرد اندد .در
ایسهگا حاجيقوشان مقدار ضدریب تعيدي بدراي  SVMو
سري زماني بهترتيب  0/86و  0/91است كه نشان ميدهد
دقت هر دو روش قابل قبول است .مانند ایسهگا تمر مقدار
 RMSEهر دو روش تقریبدا یکسدان اسدت و مقددار MBE
نشان ميدهد دبيها در روش  SVMبيشهر از مقدار واقعدي
و در روش سري زماني كمهر از مقددار واقعدي تخمدي زد
ميشود .در ایسهگا قر شور مقددار ضدریب تعيدي هدر دو
روش كمهر از  0/60است كه نشان مديدهدد هدر دو روش
نهوانسههاند دبي را در اید ایسدهگا بدا دقدت قابدل قبدولي
پيشبيني كنند .مقادیر  MBEنشان ميدهدد هدر دو روش
دبي را بيشهر از مقدار واقعي پيشبيني ميكنندد .مقایسدۀ
ضرایب تعيي و مقادیر اطاي دو روش بيانگر دقت ك هر
دو روش در پيشبيني دبي در مقياا ه هگي است .هر دو
روش فق توانسههاند در ایسهگا حاجيقوشان دبي ه هگي
را بهاوبي پيشبيني كنند و در دو ایسهگا دیگر دقت هدر
دو روش ك است .همیني مقادیر  MBEدر سه ایسدهگا
نشددان مدديدهددد بددهجددز روش سددري زمدداني در ایسددهگا
حاجيقوشان بقيۀ حالتها دبي را بيشدهر از مقددار واقعدي
پيشبيني كرد اند .همیني مقدار  MBEدر سدري زمداني
كمهر از  SVMاست كه نشان مديدهدد تخمدي كمهدر یدا
بيشهر از مقدار واقعي در سري زماني یکنوااتتدر از SVM
است.
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جدول  .2نتایج مرحلۀ آزمایش مدلهای  SVMو  ARدر مقیاس ماهانه
روش دادهکاوی

نام ایستگاه

تمر

مدل
SVM
AR

حاجيقوشان

SVM
AR

قر شور

SVM
AR

مشخصۀ آماری

مشخصات
ε=0/1

c=700

γ=1/9

(1 1 0

AR
ε=0/1

c=20000
γ=5/5

(1 1 0

AR
ε=0/2

c=3000
γ=0/005

(1 1 0

AR

2

RMSE

R

MBE

0/61

0/58

0/06

0/36

0/74

-0/11

1/00

0/11

0/04

0/97

0/47

-0/30

0/80

0/32

0/10

0/51

0/49

-0/08

جدول  .3نتایج مرحلۀ آزمایش مدلهای  SVMو  ،ARدر مقیاس هفتگی
روش دادهکاوی

نام ایستگاه

تمر

مدل
SVM
AR

حاجيقوشان

SVM
AR

قر شور

SVM

AR

مشخصۀ آماری
2

مشخصات
ε=0/55 c=80000
γ=0/002

(1 1 0

AR

ε=0/06 c=15000
γ=0/003

(1 1 0

AR

ε=0/04 c=6000
γ=0/003

(1 1 0

مقایسۀ ضرایب تعيي دبي ماهانه و ه هگي ایسدهگا هداي
مخهلپ نشان ميدهد در هدر دو روش سدري زمداني و SVM
در دو ایسهگا حاجيقوشان و قر شور دبي در مقيداا ماهانده
با دقت بيشهري نسبت به دبي در مقياا ه هگي پديش بيندي
شد است؛ اما در ایسهگا تمر مقادیر ضریب تعيدي و اطداي
 RMSEدبي ماهانه و ه هگي مشابه یکدیگر است .بهطور كلدي
هر دو روش دبي در مقياا ماهانه را با دقت بيشدهري نسدبت
به مقياا ه هگدي پديشبيندي كدرد اندد .هنگدام اسده اد از
مقياا ماهانه تغييرات دبي نسبت به مقيداا ه هگدي كمهدر
ميشود و در نهيجده روندد تغييدرات بدا دقدت بيشدهري قابدل
پيشبيني ميشود .در مقياا ماهانه در هر سه ایسهگا سري
زماني دبي را كمهر از مقددار واقعدي و  SVMبيشدهر از مقددار

AR

R

RMSE

MBE

0/63

0/60

0/11

0/38

0/72

0/02

0/86

1/35

0/25

0/91

1/30

-0/04

0/57

0/50

0/06

0/39

0/69

0/04

واقعي تخمي زد اسدت؛ درصدورتي كده در مقيداا ه هگدي
فق در ایسهگا حاجي قوشان سدري زمداني دبدي را كمهدر از
مقدار واقعي پيشبيني كرد است و در دیگر حالتها تخمدي
بيشهر از مقدار واقعي بدود اسدت .در مقيداا ه هگدي مقددار
 MBEدر سري زماني كمهر از  SVMاست.
مقایسۀ گرافیكی

بهمنظور مقایسۀ گرافيکدي مقدادیر دبدي پديشبينديشدد
داد هاي زمون در هدر دو روش  SVMو سدري زمداني بدا
مقادیر دبي مشاهداتي مقایسه شد .مقایسۀ مقادیر واقعدي و
اروجي از دو روش  SVMو سري زماني در مقياا ماهانه
در شکلهاي  6 5و  7ورد شد است.
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شكل  .5مقایسۀ مقادیر دبی مشاهداتی و دبی پیشبینیشده بهروش  SVMو  ARدر ایستگاه تمر در دورۀ صحتسنجی (مقیاس ماهانه)

شكل  .6مقایسۀ مقادیر دبی مشاهداتی و دبی پیشبینیشده بهروش  SVMو  ARدر ایستگاه حاجیقوشان در دورۀ صحتسنجی
(مقیاس ماهانه)

شكل  .7مقایسۀ مقادیر دبی مشاهداتی و دبی پیشبینیشده بهروش  SVMو  ARدر ایستگاه قرهشور در دورۀ صحتسنجی (مقیاس
ماهانه)
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شددکلهدداي  6 5و  7نشددان مدديدهددد در ایسددهگا
حاجيقوشان (شکل 6روند تغييرات دبي مشداهداتي توسد
دو روش  SVMو سري زماني بهاوبي دنبال ميشود امدا در
دو ایسهگا قر شور و تمر روند تغييرات دبي پيشبينديشدد
با روش  SVMو سري زماني با مقادیر مشاهداتي زیاد اسدت.
دبي پيشبينيشد با روش  SVMدر تمام ایسهگا مقدداري
م بت است اما سري زماني در ایسهگا هاي حاجيقوشدان و

قر شور (شکلهاي  8و  9براي بعضدي مدا هدا دبدي من دي
پيشبيني كرد است .شدکلهداي  9 8و  10مقایسدۀ دبدي
مشاهداتي و پديشبينديشدد در مقيداا زمداني ه هگدي را
نشددان مدديدهددد .در ایسددهگا تمددر (شددکل  SVM 8رونددد
تغييرات دبي مشاهداتي را بهاوبي دنبال مي كند امدا در دو
ایسددهگا دیگددر تغييددرات هددر دو روش نسددبت بدده مقددادیر
مشاهداتي زیاد است.

شكل  .8مقایسۀ مقادیر دبی مشاهداتی ،دبی پیشبینیشده بهروش  SVMو  ARدر ایستگاه تمر در دورۀ صحتسنجی (مقیاس هفتگی)

شكل  .9مقایسۀ مقادیر دبی مشاهداتی ،دبی پیشبینیشده بهروش  SVMو  ARدر ایستگاه حاجیقوشان در دورۀ صحتسنجی (مقیاس هفتگی)

شكل  .10مقایسۀ مقادیر دبی مشاهداتی ،دبی پیشبینیشده بهروش  SVMو  ARدر ایستگاه قرهشور در دورۀ صحتسنجی (مقیاس هفتگی)
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مقایسۀ مقدادیر اطدا در دو مقيداا ه هگدي و ماهانده
براي سه ایسهگا (جدول هداي  2و  3نشدان مديدهدد در
ایسهگا حاجي قوشان در مقياا ه هگي و ماهانده ضدریب
تعيي و مقادیر اطاي  SVMو سدري زمداني بده یکددیگر
نزدیک است .بهمنظور انهخاو بههری روش در دو مقيداا
ه هگي و ماهانه از مارۀ  DDRاسه اد شد .توزیدآ نرمدال
اسهاندارد براي هر یک از مدل هاي  SVMو سري زماني در
شکلهاي  11و  12نشان داد شد است.
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در شکلهاي  11و  12بزرگتر
نشاندهندۀ دقت بيشهر مدل است .با توجده بده شدکل 11
مشخص است در ایسهگا حاجيقوشان در مقياا ماهانده
روش  SVMداراي دقت بيشهري نسدبت بده سدري زمداني
است .در مقياا ه هگي دو نمودار مربو به سري زماني و
 SVMبر روي ه قرار گرفههاند كه بيانگر دقدت برابدر اید
دو روش است.

شكل  .11نمودار توزیع نرمال استانداردشدۀ مقادیر  DDRبرای ایستگاه حاجیقوشان در مقیاس ماهانه

شكل  .12نمودار توزیع نرمال استانداردشدۀ مقادیر  DDRبرای ایستگاه حاجیقوشان در مقیاس هفتگی

نتیجهگیری
در ای تحقيدق از دو روش سدري زمداني و ماشدي بدردار
پشهيبان ) (SVMبهمنظور پيشبيني دبي ماهانه و ه هگدي
در سه ایسهگا اسه اد شد .در مقياا ماهانده در ایسدهگا
تمر هر دو روش با اطاي زیادي دبي را پيشبيني كردندد.

در ایسهگا حاجي قوشان ضریب تعيدي هدر دو روش زیداد
است؛ اما اطاي سري زماني بيش از چهاربرابر  SVMاست
و در ایسهگا قر شور  SVMداراي دقت بيشهري نسبت بده
سري زماني اسدت .در مقيداا ه هگدي فقد در ایسدهگا
حاجي قوشان نهای قابل قبول است و در دو ایسهگا دیگدر
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دقت روشها ك است .بهطور كلي پديشبيندي در مقيداا
ه هگي بهدليل تغييدرات زیداد دبدي داراي اطداي زیدادي
است .روش  SVMبا اسه اد از هدوش مصدنوعي توانسدت
دقت تخمي دبدي را در هدر دو مقيداا ماهانده و ه هگدي
نسبت به سري زماني افدزایش دهدد امدا بدهطدور كلدي در
مقياا ه هگي نهای كارایي كمي دارد .در مقياا ماهانه
 SVMدبي را بيشهر از مقدار واقعي و سري زماني كمهدر از
مقدار واقعي پيشبيني كرد .در مقياا ه هگي بهجز سري
زماني در ایسهگا حداجي قوشدان در دیگدر حالدتهدا دبدي
بيشهر از مقدار واقعي پيشبيني شد .نهای نشان داد SVM
ابزاري توانمند در شبيهسازي تغييرات زماني دبدي اسدت و
ميتواند پيشبيني بههدري نسدبت بده روش سدري زمداني
انجام دهد.
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