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چکیده
پیشبینی جریان رودخانه برای برنامهریزی و مدیریت سیستمهای منابع آب بسیار حائز اهمیت بوده و میزان دقت انجام این فرایند در درستی پیادهسازی اهداف
 مدل ترکیبی، در این پژوهش، از اینرو. محاسبات نرم قابلیت باالیی در مدلسازی فرایندهای هیدرولوژیک دارد، از طرفی.برنامهریزیشده نقشی بنیادین دارد
 بدین. را پیشبینی کند، تا جریان روزانه رودخانه خشکرود واقع در استان گیالن، برنامهریزی بیان ژن در مقایسه با رویکرد منفرد آن توسعه داده شد-موجک
 پیشپردازش با، همچنین. تأثیر پارامترهای هواشناسی در عملکرد و کارایی مدل نیز بررسی شد، عالوه بر فرایند پیشپردازش دادههای هیدرومتری،منظور
،)R(  برای ارزیابی عملکرد مدلها از شاخصهای آماری ضریب همبستگی. سه و شش روز انجام شد، دو،ویژگیهای مختلف و پیشبینی برای چهار زمان یک
) استفادهPFC( ) و معیار جریان حدیRMSE(  جذر متوسط مربعات خطا،)MAE(  خطای مطلق میانگین،)NSE(  ساتکلیف- ضریب ناش،)Ia( شاخص توافق
 به، نتایج نشان میدهد که استفاده از موجک برای پیشپردازش دادهها موجب ارتقای قابلمالحظه کارایی مدل ترکیبی در مقایسه با مدل منفرد شدهاست.شد
 مترمکعب0/00  به1/4  افزایش و همزمان خطای مطلق میانگین از0/00  به0/72 گونهایکه ضریب همبستگی دادههای ارزیابی برای زمان پیشبینی سه روز از
 پارامترهای هواشناسی موجب شدهاند که مقادیر حدی در سریزمانی دادههای دبی رودخانه بهخوبی پیشبینی شده و، از طرف دیگر.در ثانیه کاهش یافته است
 برنامهریزی بیان- نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که رویکرد ترکیبی موجک.کارایی مدل در پیشبینی مقادیر مذکور بهمقدار قابلمالحظهای ارتقا یابد
. میتواند با کارایی باالیی در پیشبینی جریان بهکار رود،ژن در ترکیب با پارامترهای هواشناسی
. سریزمانی، رودخانه خشکرود، دبی روزانه، پیشپردازش:کلیدواژهها
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Abstract

Forecasting stream flow is very important for planning and managing water resources systems and its precision has a significant role in
accurately implementing the planned objectives. Besides, soft computing has a significant ability in modelling hydrologic processes.
Therefore, in the present study, the Hybrid Wavelet-Gene Expression Programming model has been developed in comparison with its
singular approach so that it forecasts the daily streamflow of Khoshkroud river located in Guilan province. For this purpose, in addition to
the process of pre-processing hydrometric data, the effect of meteorological parameters on the model’s performance and efficiency has been
studied. Also, pre-processing was performed with different properties and for four durations of one, two, three and six days. Correlation
coefficient (R), index of agreement (Ig), Nash-Sutcliffe coefficient (NSE), mean absolute error (MAE), root-mean-square error (RMSE) and
peak flow criteria(PFC) statistical indices were used to assess the models’ performances. The results show that using wavelet transform to
pre-process hydrometric data will significantly improve the efficiency of the hybrid model in comparison with the singular model, such that
the correlation coefficient of the validation data for three days has increased from 0.27 to 0.80 and similarly, the mean absolute error has
decreased from 1.4 to 0.80 m3/Sec. On the other hand, meteorological parameters have caused the extreme values in the river’s flow rate
time series to be well modelled and their efficiency in the extreme values to be significantly increased. The results obtained from this
research express that the hybrid model alongside the meteorological parameters can be successfully and efficiently used in flow forecasting.
Keywords: Daily discharge, Khoshkroud river, Preprocessing, Time series.
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مقدمه

باالی این مدل ترکیبی را ثابت نمود .همچنین میتوان به

پیشبینی جریان از مطالعات پایه هیدرولوژیکی است که

مطالعات نورانی و همکاران ( ،)74مهر و نورانی ( )71و

بسیاری از مباحث منابع آب ،به آن وابسته است .از اینرو،

هادی و تامبول ( )13اشاره کرد که در آنها از  GPو

فرایند مدلسازی آن در زمانهای مختلف نیازمند دقت

برنامهریزی ژنتیک چند ژنی )MGGP( 0بهعنوان تحلیلگر

قابلقبولی است .بهدلیل ماهیت غیرخطی و پیچیده تخمین

حساسیت در روشهای موجک -برنامهریزی ژنتیک-

جریان آتی ،این فرایند همواره در طول دهههای متمادی

شبکه عصبی ( ،)WGPNNبرنامهریزی ژنتیک چند ژنی-
1

مورد توجه پژوهشگران مختلف بوده و بر این اساس،

میانگین متحرک سریع -نمودار پرتو (

Pareto-Optimal

10

مدلهای فیزیکی و تجربی متعددی جهت پیشبینی جریان

 )MA-MGGPو موجک پیوسته  -برنامهریزی ژنتیک

با استفاده از دادههای مختلف ارائه شده است (،11 ،14

چند ژنی -شبکه عصبی ( )CWT-MGGP-ANNاستفاده

 72و  ،)33که عملکرد آنها وابسته به سریهای زمانی

شده و کارایی مدلهای ترکیبی باالتر از مدلهای منفرد

است .سریهای زمانی هیدرولوژیکی بهطور معمول

گزارش شده است .نتایج مطالعه شهابی و همکاران ()30

غیرایستا و حاوی اطالعات اضافی هستند که در تحلیل

نیز قابلیت باالی مدل ترکیبی موجک برنامهریزی ژنتیک

این فرایند کاربردی نداشته و تنها منجر به پیچیدگی و

را در پیشبینی سریهای زمانی نشان داده است .در

وقتگیرشدن محاسبات میشوند ،بنابراین استفاده از

پژوهشی دیگر ،چمنی و روشنگر ( )7مدل تلفیقی تجزیه

روشهای پیشپردازش داده همچون سریفوریه ،تبدیل

مد تجربی یکپارچه کامل -گاوسی را در پیشبینی زمانی

موجک ( 31و  ،)17تجزیه حالت تجربی34( )EEMD( 1

و مکانی رودخانه آرکانزاس واقع در ایاالت متحده بهکار

و  )31و تجزیه حالت متغیر )33( )VMD( 7میتواند به

بردند ،که نتایج حاصل نشان میدهد که استفاده از روش

شناسایی دقیقتر ویژگیهای سری زمانی و بهینهترشدن

 CEEMDباعث بهبود عملکرد و کارایی مدلهای مورد

عملکرد مدلها ،کمک کند ( .)12با توسعه رویکردهای

استفاده شده است.

محاسبات نرم در دو دهه اخیر ،پژوهشهای زیادی جهت

درخصوص مطالعات صورتگرفته در داخل کشور

بررسی قابلیت آن در پیشبینی جریان انجام شده است

هم میتوان به این موارد اشاره کرد .پژوهش نبیزاده و

( )32که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

همکاران ( )4در پیشبینی جریان روزانه رودخانه لیقوان با

پیشبینی جریان روزانه حوضه کروکاواک 3در ترکیه

استفاده از سامانه استنباط فازی -عصبی تطبیقی ،کارایی

با مدلهای برنامهریزی بیانژن ،)GEP( 4شبکه عصبی

قابلقبول این رویکرد را نشان داد .آبابایی و همکاران ()1

مصنوعی )ANN( 2و سیستم استنتاج فازی -عصبی

جهت شبیهسازی جریان روزانه ورودی به سد طالقان ،از

تطبیقی )ANFIS( 3توسط کیسی و همکاران ( )13نشان

چهار مدل شبکه عصبی و دو مدل همراشتین -واینر

داد که مدل  GEPنسبت به دو روش دیگر دارای برتری

(ترکیب اطالعات) استفاده کردند .نتایج نشان دادند که

میباشد .مطالعه شعیب و همکاران ( )37در خصوص

مدلهای ترکیب اطالعات از دقت باالتری برخوردار

پیشبینی جریان چهار حوضه با اقلیم متفاوت در ترکیه با

هستند و اثرات تغییر اقلیم ،برخالف مدلهای منفرد ،بر

روش موجک برنامهریزی بیان ژن )WGEP( 2و با استفاده

عملکرد آنها تأثیرگذار نیست .شریفآذری و عراقینژاد

از موجکهای مادر و سطوح تجزیه مختلف ،قابلیت

( )3جهت شبیهسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی
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رودخانه مهاباد ،مدل اولیه خودگردانساز نزدیکترین

پیشپردازش کرده ،تا تأثیر انتخاب این دو پارامتر (موجک

همسایه را توسعه دادند .مدل پیشنهادی ،عالوه بر عملکرد

مادر و سطح تجزیه) در میزان درستی عمل پیشپردازش

مطلوبتر نسبت به مدل کالسیک آن ،از قابلیت تولید

و همچنین ،نحوه عملکرد شبکه  GEPدر برابر این

اعداد خارج از محدوده ثبتشده در سریزمانی و

تغییرات مشخص شود .عالوه بر آن ،تأثیر پارامترهای

شبیهسازی چندمتغیره برخوردار است .مطالعات روانساالر

هواشناسی بر عملکرد و کارایی رویکردهای  WGEPو

و همکاران ( )73بهمنظور پیشبینی جریان ماهانه رودخانه

 ،GEPبهخصوص در مقادیر حدی بررسی شده است.

بهشهر با استفاده از روشهای موجک برنامهریزی خطی
ژنتیک )WLGP( 11و موجک شبکه عصبی )WANN( 17و

مواد و روشها

همچنین عبدالهی و همکاران ( )2برای پیشبینی جریان

برنامهریزی بیانژن ()GEP

روزانه رودخانههای بهشتآباد و جنغان ایران ،با استفاده

برنامهریزی بیانژن برگرفته از نظریه داروین و تکاملیافته

از شبکههای  GEPو  ،WANNنشان داند که پیشپردازش

برنامهریزی ژنتیک است .نوعی شبکه دادهکاو است که

دادههای ورودی سبب ارتقای عملکرد مدلها شده است.

ساختاری جعبهسیاهی نداشته (مزیت و برتری آن نسبت

نتایج مدل ترکیبی  GEP-GAتوسط مهر ( )70نیز نشان

به شبکه عصبی) و میتواند رابطه بین پارامترها را

دادند که بهینهسازی خارجی میتواند بر عملکرد شبکه

بهصورت معادله ریاضی نمایش دهد .همچنین ،با شرایط

 GEPمؤثر باشد .بهطوریکه ،این مدل نتایج مطلوبتری

مختلف سازگار است ( .)77کروموزومهای این شبکه

13

ساختاری درختی دارند که از گرهها و ترمینالها تشکیل

نسبت به شبکههای  ،GEPرگرسیون خطی چندگانه

شدهاند .گرهها شامل توابع ریاضی و ترمینالها شامل

( )MLRو  GEP-LRارائه داده است.
در پژوهش حاضر ،جریان روزانه رودخانه خشکرود

پارامترها و ثابتها هستند که برای تشکیل جمعیت اولیه

که یکی از رودخانههای دائمی استان گیالن است و از نظر

بهصورت تصادفی انتخاب میشوند .اجرای این شبکه

اقتصادی و آبزیپروری جایگاه ویژهای در منطقه دارد ،با

نیازمند تعیین ساختار کروموزومها ،تابع برازش ،نوع توابع

استفاده از رویکرد برنامهریزی بیانژن و همچنین رویکرد

ریاضی و میزان عملگرهای ژنتیکی است که در حین

ترکیبی موجک -برنامهریزی بیانژن ( )WGEPپیشبینی

اجرای آن ،درصدی از کروموزومها میتوانند با

شده است .جهت مدلسازی از دادههای هیدرومتری

عملگرهای ژنتیکی (پیوند و جهش) ساختار جدیدی را

(دبی) و پارامترهای هواشناسی مؤثر در چرخه

بهخود اختصاص بدهند و نسل جدیدی را تولید کنند.

هیدرولوژی (بارش ،دمای میانگین هوای روزانه ،فشار و

ایجاد جمعیت جدید تا جایی ادامه خواهد یافت که

نقطه شبنم) استفاده شده است .به این صورت که در هر

خطای مدل و یا تعداد تکرارهای مجاز آن بهمیزان از پیش

دو مدل منفرد و ترکیبی ،سناریوهایی با استفاده از دادههای

تعیینشده برسد (.)11

هیدرومتری تنها و سناریوهایی با اثر توأم دادههای

41

تبدیل موجک

هیدرومتری و هواشناسی تشکیل شده است .در مدل

تبدیل موجک یکی از مباحث مهم ریاضی است ،که در

ترکیبی ،تبدیل موجک با استفاده از موجکهای مادر

دو دهه اخیر در هیدرولوژی و مطالعه سریهای زمانی

مختلف و چندین سطح تجزیه ،دادههای هیدرومتری را
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که در آن ᴪ ،تبدیلموجکگسسته 𝑓(𝑡) ،سریزمانی،

بهشکل گستردهای مورد توجه قرار گرفته است ( .)29در

 jسطح تجزیه و  kطول از مبدأ میباشد.

ادامه ،تبدیل موجکها بهاختصار شرح داده میشود.
تبدیل موجک برای غلبه بر نواقص سری فوریه در

رویکرد ترکیبی موجک -برنامهریزی بیانژن

تجزیه سریهای زمانی ارائه گردیده است ،پس قادر به

به مدلی ترکیبی گفته میشود که نتایج یک شبکه یا

ثبت زمان و فرکانس بهطور همزمان و تغییر طول

الگوریتم بر عملکرد سایر شبکهها اثرگذار باشد و یا

پنجرههای نمونهبرداری است ،بهطوریکه میانگین

قابلیت روشهای متعدد با هم ترکیب شوند .برنامهریزی

فرکانسهای هر پنجره صفر باشد .این تبدیل ،فرایند

بیانژن نوعی شبکه دادهکاوی است که نوع ،تعداد و

پیشپردازش را با تصویر و گسستهسازی سریزمانی روی

ویژگی پارامترهای واردشده به آن بر عملکرد و دقت

توابع پایه شناختهشده انجام داده و ویژگیهای آن را

شبکه مؤثر است .بنابراین استفاده از تبدیل موجک برای

براساس ضوابط و شکل تابع پایه استخراج کرده و در

تحلیل و پیشپردازش دادهها میتواند بر عملکرد

قالب ضرایبی که مجموع آنها برابر با مقدار اولیه سری

برنامهریزی بیانژن تأثیر گذاشته و یک مدل ترکیبی را

در همان زمان است ،نمایش میدهد ( 9و  .)18لذا این
مقیاس15

جهت

مشخصکردن طول بازههای تصویرسازی ،ضریب

انتقال16

تبدیل به سه نوع پارامتر مهم

ایجاد کند .در مدل ترکیبی مدنظر انتخاب نوع موجک
مادر و سطح تجزیه تبدیل موجک از عوامل مهم و
اثرگذار در نتیجه شبکه است .بنابراین با انتخاب بهترین و

(سطح تجزیه دادهها) و موجک مادر )ᴪ(𝑡)( 17با ویژگی

شبیهترین موجک مادر به سیگنال اصلی و مناسبترین

زیر نیاز دارد:

سطح تجزیه که حاوی فرکانسهای مؤثر سیگنال اصلی

∞+

=0

()1

𝑡𝑑 )𝑡(ᴪ

∫

است ،سری تجزیه میشود و دادههای استخراجشده از

∞−

که با تابعی به شکل رابطه ( ،)2فرایند تجزیه سری

تبدیلموجک به برنامهریزی بیانژن اعمال میشوند و

زمانی را انجام دهد:
()2

𝑡𝑑)𝑡(𝑓 )𝑘 −

−𝑗⁄
2

𝑗

ᴪ (2

−𝑗⁄
∫2

مدلی جهت شبیهسازی جریان ارائه میگردد .شکل ()1
ᴪ= 2

فلوچارت این مدل ترکیبی را نشان میدهد.

1

Figure 1. The overall flowchart of proposed hybrid WGEP model
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سناریوهای ورودی مدل

با  ،GEPاز دو ساختار ورودی داده (هیدرولوژیکی ()H

در این مقاله ،شبیهسازی جریان روزانه رودخانه

تنها و هیدرولوژیکی و هواشناسی ( )H&Mبهصورت

خشکرود با مدل ترکیبی موجک -برنامهریزی بیانژن

توأمان) و چهار زمان پیشبینی یک ،دو ،سه و شش روز

( )WGEPو مدل منفرد مورد توجه قرار گرفته است.

( L3 ،L2 ،L1و  )L6استفاده شده و حداکثر تأثیر دادههای

بدینمنظور از سریهای زمانی  72ساله هیدرولوژیکی و

سه روز متوالی بر عملکرد مدل مورد ارزیابی قرار گرفته

هواشناسی روزانه آن (سال آبی  1331-20تا سال آبی

است .بدین ترتیب که مدلهای ) G(0دادههای روز جاری

 ،)13-1312استفاده شده است .فرایند مدلسازی برای

( t,

یا زمان فعلی ( G(1) ،)tدادههای امروز و یک روز قبل
 )t-1و ) G(2دادههای امروز ،یک و دو روز قبل

بررسی موارد مختلفی انجام شده است ،که عبارتند از:

 )2را شامل میشوند .در مدل  WGEPنیز ،مهمترین

 بررسی تأثیر پیشپردازش سریزمانی جریان برعملکرد مدل

(t, t-1, t-

مرحله در پیشپردازش داده توسط تبدیل موجک ،انتخاب

GEP

موجک مادر است .در میان موجکهای مادر مختلفی که

 -بررسی نقش سطوح تجزیه مختلف در عملکرد

10

تاکنون شناخته شده ،موجک هار اولین مورد است .هار،

مدل WGEP

 -بررسی تأثیر دادههای هواشناسی (دمای میانگین

ساختاری گسسته و ساده دارد .بهدلیل اهمیت آن ،بهویژه

هوای روزانه ،بارش ،فشار و نقطه شبنم) بر ارتقای

از نقطهنظر تاریخی و بهعنوان یک مبنای مناسب برای

عملکرد مدلهای  GEPو

ارزیابی و مقایسه ،در این مقاله جهت تجزیه دادهها

WGEP

11

 -بررسی قابلیت دو مدل مذکور ،با استفاده از هر دو

استفاده شده است .عالوه بر این ،موجک دوبشی یکی از

نوع ورودی ،در زمان شبیهسازیهای کوتاهمدت و

موجکهای مهم است که در قالب مرتبههای مختلف

بلندمدت.

وجود داشته و با افزایش مرتبه ،طول بازههای پشتیبانی و

الزم بهذکر است که پارامترهای هواشناسی فوق پس

تعداد نمونهگیریهای آن افزایش مییابد .در این تحقیق

از بررسی گستره بزرگی از پارامترها ،بهعنوان مؤثرترین

بهدلیل شباهت ساختار موجک دوبشی مرتبه هفتم ()db7

پارامترها بر مدلهای پیشنهادی انتخاب شدهاند .بر همین

با سری زمانی موردبررسی ،از آن بهعنوان دومین موجک

اساس مدلهای متعددی با سناریوهای ارائهشده در جدول

مادر استفاده شده است.
با انتخاب موجک مادر ،سریزمانی جریان روزانه در

( )1ساخته شده است تا مدل بهینه برای شبیهسازی جریان

سطوح سه تا شش تجزیه شده که نتیجه آن ،تعداد {سطح

رودخانه خشکرود در زمانهای مختلف ارائه گردد.

تجزیه  }1 +زیرسری است.

در توضیح جدول ( )1میتوان گفت ،جهت مدلسازی

Table 1. Various input scenarios of models
Input time
)Time (day
Symbol
)MW (0
)MW (1

t
t, t-1

Hydrological (H) / Hydrological & Meteorological (H&M) time series
GEP
WGEP
Input time
Decomposition level
)Mother Wavelet (MW
)Time (day
Symbol
Level
Symbol
haar
3
t
)G (0
MW3
4
t, t-1
)G (1
MW4
5
db7
t, t-1, t-2
)G (2
MW5
6
MW6
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)Lead time (day
Symbol

)Time (day

L1
L2
L3
L6

1
2
3
6

فریبا آذرپیرا ،سجاد شهابی

پس از پیشپردازش سری دبی و آمادهسازی آن با

است که مقداری بین  1و ∞ -دارد اما بازهی [ ]0،1میتواند

خصوصیات مختلف ،یعنی تصویرسازی سری دبی توسط

مبنای سنجش صحت و دقت مدل موردنظر قرار گرفته و

موجک مادر هار در چهار سطح تجزیه ( )haar3-haar6و

مقادیر کمتر از صفر دلیل بر ناکارآمدی مدل است (.)70

همچنین موجک مادر دوبشی هفتم (،)db73-db76

()2

زیرسریهای حاصل از هر ویژگی موجک (در مجموع

خطای مطلق میانگین

هشت ویژگی حاصل میشود) ،یکبار به تنهایی و بار دیگر

)

( ∑

NSE=1 -

( )MAEبرای همه خطاها

صرفنظر از عالمت آنها وزن یکسانی را در نظر میگیرد

همراه با دادههای هواشناسی (دمای میانگین هوای روزانه،

اما جذر متوسط مربعات خطا

بارش ،فشار و نقطه شبنم) ،با تأخیرهای ( )tو ()t, t-1

74

( ،)RMSEخطاها را

بهتوان دو رسانده و برای خطاهای بیشتر وزن بیشتری

() )WG(0), WG(1به شبکه  GEPاعمال شده است .در

را در نظر میگیرد .با این وجود هر دو شاخص ،واحدی

نهایت نتایج عملکرد همه مدلهای ساختهشده با

یکسان با پارامترهای قابل اندازهگیری دارند و مقدار کمتر

شاخصهای آماری ارزیابی شده و مورد بحث و بررسی قرار

آنها بیانگر عملکرد بهتر مدل است .روابط ( )3و ()2

گرفتهاند.

نحوه محاسبهی این شاخصها را نشان میدهند:

ارزیابی مدلها

()3

در این مقاله از شاخصهای آماری زیر جهت ارزیابی

()2

دقت و عملکرد مدل استفاده شده است.

)

)

()2

است (.)2
)

() 3

( ∑ )

)

و

که در آن

=R

محاسباتی و مشاهداتی،

( ∑√

بهترتیب ،مقادیر

شهرستان رودسر از توابع استان گیالن و از رودخانههای
حوضه دریای کاسپین است (شکل ( .))7این رودخانه،

[ ]0،1متغیر است .مبنای تحلیل آن یک ( )32و از رابطه

یکی از  27رودخانه اصلی و دائمی استان گیالن میباشد

زیر حساب میشود:
)|

)) )

((

∑(

منطقه مطالعاتی این تحقیق ،رودخانه خشکرود واقع در

بیبعد و بیانگر دقت مقادیر محاسباتی بوده و در بازه

که بهواسطه پرورش آبزیان و صنعت گردشگری و جریان

( ∑
|

= PFC

منطقه مطالعاتی

تعداد مشاهدات است .شاخصتوافق )Ia( 71یک شاخص

|

)

و سایر پارامترها ،پیشتر تعریف شدهاند.

محاسباتی و مشاهداتی iاُم و  nطول سریزمانی و یا همان

)

(

∑(

 NPتعداد دبیهای بیش از یکسوم دبی میانگین بوده

بهترتیب مقادیر میانگین
و

( )PFCشاخصی است جهت

است و مقدار صفر مبنای تحلیل آن است (.)72

میکند و  1نشانگر بهترین ارتباط مستقیم بین دو پارامتر
()

72

(√

ارزیابی مقادیر حدی که همبعد با پارامتر مورد ارزیابی

دارد .این شاخص وابستگی خطی بین دو پارامتر را بیان

( ∑

| ∑

|

معیار جریان حدی

ضریب همبستگی )R( 70که مقداری بین  -1و +1

() 4

73

)

( ∑

در پاییندست منطقه گردشگری جواهردشت تا دریا،

|( ∑

ضریب ناش ،)NSE( 77معیاری نرمالشده و بدون بعد

دارای اهمیت استراتژیک در استان میباشد.
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Figure 2. The location of Khoshkroud river

مساحت حوضه آبریز خشکرود حدود 100

سطح تجزیه به زیرسریهای مربوطه شکسته شود ،که این

کیلومترمربع بوده و حداکثر ارتفاع آن  3608متر میباشد.

کار با توجه به سناریوهای ارائهشده در جدول ()1

همچنین طول شاخه اصلی رودخانه ،تقریباً  25کیلومتر

صورت پذیرفته است .شکل ( ،)4سری زمانی دبی روزانه

است .برای مدلسازی توسط  WGEPاز دادههای دبی

رودخانه خشکرود را با استفاده از موجک مادر دوبشی

روزانه ایستگاه هیدرومتری باجیگوابر واقع بر روی این

مرتبه هفتم و تا پنج سطح تجزیه نشان میدهد ،که

رودخانه و دادههای ایستگاه سینوپتیک رامسر که

چنانچه مالحظه میشود شامل یک تقریب و پنج جزئیات

نزدیکترین ایستگاه هواشناسی با طول داده مناسب

خواهد بود.

میباشد ،استفاده شده است .بدین منظور دادهها به دو

در ادامه نتایج حاصل از مدلهای منفرد و ترکیبی و

بخش آموزش و ارزیابی و با نسبت  7به  3تقسیم شدهاند.

برای تمامی سناریوهای ورودی در جدول ( )4آورده شده

مشخصات اصلی این دو ایستگاه و سریهای زمانی ،در

است .نتایج ارائهشده در این جدول نشان میدهد که با

جدول ( )2آورده شده است.

افزایش زمان پیشبینی ،برای هر دو مدل ترکیبی و منفرد،
قابلیت مدل کاهش یافته است ،که این امر نتایج حاصل از

در ادامه مشخصات آماری تمامی پارامترهای هیدرومتری

مطالعات آداموسکی ( )6و ین و همکاران ( )38را تأیید

و هواشناسی مورداستفاده ،در جدول ( )3آورده شده است.
شکل ( )3مقادیر دبی ایستگاه هیدرومتری باجیگوابر

میکند .در مدل منفرد که از دادههای بدون پیشپردازش

را به تفکیک فازهای آموزش و ارزیابی و در برابر زمان

بهعنوان ورودی مدل استفاده میشود ،اختالف کارایی آن

نشان میدهد.

به مراتب بیشتر است .چنین عملکردی بهدلیل افزایش
عدم قطعیت در زمانهای طوالنیتر ،دور از انتظار نیست.

نتایج و بحث

در مدل منفرد ،در زمان پیشبینی یک روز که از

برای استفاده از رویکرد ترکیبی  WGEPالزم است تا

پیچیدگی کمتری برخوردار است ،مقدار ضریب همبستگی

نخست سری زمانی براساس نوع موجک مادر انتخابی و

 0/58است که در زمان پیشبینی شش روز به  0/18میرسد.
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Table 2. The characteristics of Bajiguabar hydrometric and Ramsar synoptic stations
End

Start

Zone

1395-96
1395-96

1369-70
1369-70

39S
39S

Longitude, latitude
X
Y
449671
4095317
471490
4083827

Station
)Bajiguabar (hydrometric
)Ramsar (synoptic

Table 3. The statistical parameters of daily time series
Discharge
)(m3/S
0
143
2.48
4.07
13.57

Average temperature
)A (ᵒC
-1.5
30.5
16.73
7.19
0

Precipitation
)(mm
0
340.2
3.4
13.55
9.77

Pressure
)(mbar
993.60
1043.95
1015.18
6.92
0.37

Dew point
)(ᵒC
-4.1
26.18
13.12
6.67
-0.11

Parameter
Statistical index
Minimum
Maximum
Average
Standard deviation
Skewness

Figure 3. Training and testing phase vs. time

Figure 4. Wavelet decomposition of the observed Khoshkroud daily discharge time series with five levels using db7

این مقادیر ،دقت ناکافی مدل و همبستگی ضعیف مقادیر

همکاران ( )10و هادی و تامبول ( )13نیز ،بهترتیب ،در

محاسباتی با مقادیر مشاهداتی را نشان میدهند .همانطورکه

پیشبینی جریان روزانه و ماهانه ،با استفاده از سناریوهای

در شکلهای ( )2تا ( )0مالحظه میشود ،دادههای

مختلف ،به این نتیجه دستیافتهاند .اما ایجاد تأخیر در دادهها

هواشناسی با افزایش زمان پیشبینی در بهبود عملکرد مدل

به ارتقای عملکرد مدل کمک شایانی نکرده است .زیرا امکان

تأثیر بیشتری دارند .در واقع  GEPبا حضور پارامترهای

وجود تأثیر مشابه تأخیرها روی شرایط مدلسازی وجود

مؤثر در چرخه هیدرولوژی ،در یافتن الگوهای پیچیدهتر

دارد ( .)12همچنین میتواند ناشی از افزایش هر چه بیشتر

توانمندتر شده است .زیرا نقص اطالعات ورودی خود را با

اطالعات خام و خطادار به شبکه  GEPو آموزش نادرست

مشخصات هواشناسی تا حدودی رفع کرده است .دیوپ و

آن و یا قابلیت شبکه باشد (.)0
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Table 4. Performance and error indices of the GEP and WGEP models of one, two, three and six-day lead times
Lead time (day)

Input type

H
1
H&M

H
2
H&M

H
3
H&M

H
6
H&M

Scenario
G (0)
haar6 (1)
Db73 (1)
G (0)
haar3 (1)
Db76 (1)
G (1)
haar3 (1)
Db74 (1)
G (0)
haar4 (1)
Db73 (1)
G (0)
haar3 (0)
Db74 (1)
G (0)
haar6 (0)
Db74 (1)
G (0)
haar4 (0)
Db75 (1)
G (2)
haar6 (1)
Db74 (1)

Ia
0.68
0.83
0.93
0.69
0.83
0.93
0.4
0.75
0.85
0.46
0.73
0.85
0.25
0.66
0.80
0.42
0.63
0.83
0.24
0.53
0.70
0.33
0.55
0.69

Training results
MAE
R
(m3/S)
0.57
0.82
0.74
0.81
0.88
0.66
0.58
0.82
0.74
0.72
0.88
0.63
0.37
1.34
0.64
0.95
0.77
0.89
0.37
1.08
0.62
0.99
0.77
0.96
0.30
1.56
0.54
1.09
0.71
1.05
0.28
1.31
0.53
1.16
0.72
1.1
0.23
1.63
0.44
1.27
0.58
1.39
0.21
1.64
0.45
1.45
0.58
1.35

RMSE
(m3/S)
3.44
3.04
1.99
3.45
3
1.97
3.90
3.23
2.67
3.95
3.29
2.69
4.01
3.55
2.95
4.17
3.56
2.92
4.08
0.78
3.43
4.35
3.75
3.44

PFC
(m3/S)
1.64
0.42
0.34
1.64
0.43
0.31
1.7
0.46
0.41
1.73
0.47
0.4
1.73
0.48
0.41
1.73
0.5
0.38
1.73
0.51
0.47
1.73
0.5
0.47

Ia
0.68
0.94
0.95
0.69
0.91
0.96
0.38
0.82
0.87
0.43
0.82
0.88
0.24
0.72
0.86
0.37
0.85
0.86
0.24
0.51
0.72
0.33
0.61
0.70

Testing results
MAE RMSE
R
(m3/S) (m3/S)
0.58
0.69
3.05
0.88
0.65
1.83
0.92
0.52
1.49
0.57
0.69
3.08
0.87
0.56
1.92
0.93
0.49
1.39
0.34
1.19
3.53
0.74
0.82
2.51
0.82
0.72
2.2
0.33
0.92
3.60
0.75
0.84
2.49
0.82
0.78
2.16
0.27
1.40
3.61
0.64
0.92
2.89
0.77
0.86
2.37
0.22
1.13
3.89
0.78
0.98
2.37
0.76
0.95
2.42
0.20
1.47
3.69
0.45
1.06
3.35
0.61
1.17
2.97
0.18
1.45
3.89
0.53
1.24
3.18
0.60
1.07
2.98

PFC
(m3/S)
2.98
0.19
0.52
2.94
0.63
0.43
3.27
0.7
0.74
3.27
0.74
0.71
3.25
0.84
0.64
3.26
0.54
0.62
3.27
0.95
0.85
3.27
0.93
0.88

Figure 5. Observed and forecasted discharge by GEP
model at one-day lead time for validating data

Figure 6. Observed and forecasted discharge by GEP at
two-day lead time for validating data

Figure 7. Observed and forecasted discharge by GEP
model at three-day lead time for validating data

Figure 8. Observed and forecasted discharge by GEP at
six-day lead time for validating data
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WGEP

ترکیب های مختلف دبی یا فاکتور های هواشناسی تنها

با توجه به نتایج حاصل از مدل های ترکیبی

که در جدول ( )4مشاهده می شود ،مدل با موجک مادر

یک ترکیب نسبت به حالت دبی تنها بهبود

 db7به مراتب عملکرد بهتری نسبت به مدل با موجک

قابل مالحظه ای داشته است.
پیش پردازش

مادر هار دارد .از طرف دیگر  db7در مقایسه با ،GEP

داده ها

سبب

کاهش

خطا

و

به گونه ای برتری دارد که نتایج زمان ششم آن حتی از

عدم قطعیت ها می شود ( .)73همین امر موجب می شود

نتایج زمان پیش بینی یک روز  GEPهم بهتر هستند.

که ایجاد تأخیر و افزودن داده های مناسب به فرایند

همان طورکه مالحظه می شود ،دوبشی مرتبه هفتم از

مدل سازی کمک کند .عالوه بر این همان طورکه در

کارایی باالتری نسبت به هار برخور دار بوده و شباهت

شکل های ( )1تا ( ) 17مشخص است ،با افزایش زمان

بیش تری با سری زمانی دبی دارد ،پس به طور قطع باید

پیش بینی ،تأثیر داده های هواشناسی برای موجک

نتایج بهتری را ارائه دهد .اما بیش ترین اختالف

کم تر می شود (عکس  GEPو  )haar-GEPو تنها

عملکرد آن ها مربوط به زمان پیش بینی یک روز با داده

حضور آن ها در شبیه سازی برخی مقادیر بیشینه مهم

 H&Mاست که  RMSEدوبشی هفتم حدود  70درصد

خواهد بود .به طوری که  PFCبرای زمان پیش بینی یک

نسبت به هار کاهش یافته است .کم ترین اختالف

روز از  0/27به  0/43کاهش یافته است ( 12درصد

 RMSEمربوط به زمان پیش بینی سه روز ،با داده

بهبود یافته است) .چنین نتایجی حاکی از درستی

 H&Mاست که هار دو درصد نسبت به دوبشی مرتبه

انتخاب دوبشی مرتبه هفتم است که توانسته

هفتم بهتر عمل کرده است .بر این اساس ،مشاهده

فرکانس های کارآمد را استخراج کند ،به طوری که تنها

می شود که در زمان های پیشبینی طوالنیتر ،داده های

در شبیه سازی مقادیر زیاد به سایر اطالعات محیطی

هواشناسی در ارتقا عملکرد مدل  haar-GEPنسبت به

احتیاج پیدا کند .بنا براین در مدل  db7-GEPبه دلیل

 db7-GEPبسیار مؤثر بوده و اختالف  RMSEآن ها را

آن که مناسب ترین داده ها به شبکه داده کاو اعمال

کم تر می کنند .این رویکرد ،به یکی دیگر از مزیت های

می شود از اطالعات کمکی (بارش ،دما ی میانگین هوا،

داده های هواشناسی اشاره دارد که توانسته اند عدم

نقطه شبنم و فشار هوا) در تشخیص ساختار های

تطابق موجک مادر با ساختار سری را جبران کنند.

جدید تر استفاده می کند و با کمک آن ها ضعف شبکه

هم چنین ایجاد تأخیر در داده ها و شبیه سازی داده های

در آموزش پذیری و یا جامعیت داده های آموزشی را

دو روز متوالی ،در اکثر سطوح و زمان ها ،سبب بهبود

جبران می کند .از این رو ،طبیعی است که در اثر کاهش

نتایج شده است .با بررسی کلیه نتایج ،مشخص می شود

قابلیت مدل با افزایش زمان پیش بینی ،توانایی آن در

که باالی  00درصد عملکرد مدل های با دادههای

استفاده از این داده ها در شبیه سازی بهتر ،کم تر شود.

هیدرومتری ،به دلیل اضافه شدن داده های هواشناسی

درحالی که در مدل های  GEPو  haar-GEPوجود خطا

ارتقا یافته اند .هرچند در بیشتر مدل ها ،میزان بهبود

و نقص داده سبب شده که ارتباط بین پارامتر ها

جزئی است ،اما در برخی سطوح به میزانی است که

به درستی مشخص نشود و با افزایش عدم قطعیت در

قابلیت آن ها را بهطور قابل توجهی ارتقا داده است.

زمان های پیش بینی بلند تر ،میزان درستی کاهش می یابد.

هادی و تامبول ( ) 13نیز نشان داده اند که از میان

به همین دلیل ،داده های هواشناسی بهعنوان اطالعات
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اضافه ،در زمان های پیش بینی باالتر نقش بیش تری
دارند ،در واقع به نسبت عدم قطعیت های حاکم در
مدل ایفای نقش می کنند .بهطوری که ،در

haar-GEP

برای زمان پیش بینی سه روز ،با افزودن داده های
هواشناسی مقدار  10 ،RMSEدرصد بهبود یافته است.
در مدل  GEPنیز برای همین زمان پیشبینی ،علی رغم

Figure 9. Observed and forecasted discharge
by WGEP at one-day lead time for validating data

این که نتایج (  )R, RMSE, MAEبا داده  Hبهتر است
اما طبق شکل ( ،) 2مدل با داده  H&Mمشابه تر با
مقادیر مشاهداتی عمل کرده است .هم چنین ،شاخص

Ia

که مقدار درستی و دقت مدل را بررسی می کند ،نشان
می دهد که مدل ) 24 ،G(H&Mدرصد نسبت به

)G(H

بهبود یافته است .صرف نظر از شاخص های آماری مورد
استفاده ،مالحظه شکلهای ( )1تا ( )17به خوبی تأثیر
پارامترهای هو اشناسی منتخب در ارتقای عملکرد مدل،

Figure 10. Observed and forecasted discharge
by WGEP at two-day lead time for validating data

به خصوص در مقادیر حدی (به طور مشخص مقادیر
سیالب های ساالنه) را نشان می دهد ،که این امر با
توجه به اهمیت باالی مقادیر حدی در مدیریت و
برنامه ریزی منابع آب و این نکته که حتی ارتقای جزئی
در پیش بینی این مقادیر حائز اهمیت است ،می تواند
بسیار تأثیرگذار باشد.
شکلهای ( )13تا ( ،)13مقادیر شاخصهای مختلف
ارزیابی و خطا را در برابر سطوح تجزیه و برای مدلهای

Figure 11. Observed and forecasted discharge
by WGEP at three-day lead time for validating data

ترکیبی مختلف با و بدون پارامترهای هواشناسی نشان
میدهد .همانگونه که در این شکلها مشخص است ،در
محدوده بهینه سطوح تجزیه (سطح  3تا  ،)3تأثیرات سطح
تجزیه ،بر کارایی مدل چندان قابلمالحظه نیست ،ولی با
این وجود شاخصهای مختلف ارزیابی در زمانهای
پیشبینی کمتر ،حساسیت بیشتری به سطوح تجزیه
دارند ،درحالیکه با افزایش زمان پیشبینی حساسیت
مدلهای ترکیبی به میزان سطح تجزیه کمتر میشود (دقت

Figure 12. Observed and forecasted discharge
by GEP at six-day lead time for validating data

کمتر ،حساسیت به تغییرات جانبی کمتر).
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کارایی مدلهای ترکیبی بهدلیل کاهش خطا و آمادهسازی
داده ورودی از مدلهای منفرد بیشتر است ،بهگونهایکه
بهطور مثال میزان جذر متوسط مربعات خطا برای مدل منفرد
در زمان پیشبینی یک روز بیش از دو برابر آن در مدل
ترکیبی با استفاده از دوبشی مرتبه هفتم بهدست آمده است

Figure 13. Performance and error indices of
WGEP model for various decomposition levels
)at one-day lead time (db7

() .)RMSE(G- L1)= 2.22RMSE(db7- GEP- L1همچنین
اختالف کارایی مدلهای ترکیبی در مقایسه با مدلهای منفرد
همواره با افزایش زمان پیشبینی با شیب تندی افزایش
مییابد ،بهطوریکه مدلهای منفرد در زمانهای پیشبینی
باال ،فاقد کارایی هستند ،اما مدلهای ترکیبی دارای قابلیت
اعتماد باالیی میباشند.
در مدل  ،GEPتأثیر افزودن تأخیر به ورودیها ،برای

Figure 14. Performance and error indices
of WGEP model for various decomposition levels
)at three-day lead time (db7

زمان پیشبینیهای مختلف ،تقریباً به یک شکل است و با
افزایش تعداد تأخیر ،کارایی مدل کمتر میشود ،زیرا افزایش
تعداد پارامترهای خطادار اعمالشده به آن ،موجب ارائه مدل
با خطای بیشتری نیز میشود ،در نقطه مقابل ،مدل ،WGEP
بهدلیل حذف دادههای اضافی ،با افزایش اطالعات ورودی به
نتایج بهتری دست یافته است.
پیشپردازش دادهها سبب بهبود عملکرد مدل میشود،

Figure 15. Performance and error indices of
WGEP model for various decomposition levels
)at one-day lead time (haar

اما در صورتیکه موجک مادر به درستی انتخاب نشود ،مدل
آنطور که باید ارتقا نمییابد .زیرا عدم شباهت و نزدیکی
ویژگیهای تابع پایه به سریزمانی منجر به از بینرفتن برخی
خصوصیات آن میشود .از طرفی پهنای باند نمونهبرداری
موجک هرچه عریضتر باشد ،ویژگیهای بیشتری را
میتواند از سری استخراج کند و مجموعه کاملتری را برای
آموزش شبکه  GEPفراهم نماید .عالوه بر موجک مادر،

Figure 16. Performance and error indices of
WGEP model for various decomposition levels
)at three-day lead time (haar

انتخاب سطح تجزیهای که کارآمدترین ویژگیها را نمایش
دهد ،حائز اهمیت است و افزایش سطح تجزیه و اعمال
جزئیات بیشتر به شبکه  ،GEPالزاماً سبب بهبود نتایج

مهمترین نتایج حاصل از اجرای بیش از یکصد مدل

نمیشود.

برای سناریوهای مختلف این تحقیق را میتوان به شرح زیر

برای هر دو مدل ترکیبی و منفرد ،با افزایش زمان

خالصه کرد.
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پیشبینی ،از دقت عملکرد مدل کاسته میشود و این میتواند

میان رویکردهای متفاوت مورد توجه ،بیشترین تأثیر را

ناشی از اطالعات کم و محدودی باشد که برای زمانهای

فرایند پیشپردازش بهدلیل استخراج فرکانسهای مؤثر بر

بلندتر به مدل اعمال میشود که یکی از راهکارهای ارتقای

نتایج داشته است ،بهگونهایکه پیشپردازش دادهها با استفاده

آنها ،استفاده از خروجی سایر زمانهای پیشین بهعنوان

از تبدیل موجک توانسته به مقدار قابلمالحظهای کارایی و

ورودی زمانهای آتی است ،لیکن میزان این کاهش کارایی

قابلیت مدل را افزایش دهد ،این افزایش کارایی ،بهویژه در

مدل در رویکرد منفرد به مراتب بیشتر است.

زمانهای پیشبینی باالتر بهوضوح مشاهده میشود .زیرا با

مطابق با شکلهای ( )2تا ( ،)17دادههای هواشناسی در

کاهش خطاها توانسته تا حدودی از عدمقطعیتهای آنها

بهبود عملکرد مدل  GEPمؤثرند ،اما اثرگذاری آنها کمتر از

بکاهد .از طرفی بهرغم اینکه ورود دادههای هواشناسی

پیشپردازش داده است .اینگونهکه ،در زمان پیشبینی یک

میتواند عملکرد مدل را بهبود بخشد ،ولی افزایش قابلیت و

روز ،شاخص  PFCبرای ) db7(H) ،G(H&Mو

کارایی مدل بدین سبب بهمیزان جزئی میباشد .چونکه

) db7(H&Mبهترتیب 1/34درصد 04 ،درصد و  03درصد

بهعنوان اطالعات اضافه کمی از نقص داده میکاهند .با این

نسبت به ) G(Hکاهش یافته است .این اختالف میتواند

وجود تأثیر ورود پارامترهای هواشناسی در کارایی مدل

ناشی از تمایز نقش دو عامل در مدلسازی باشد .دادههای

بهمنظور پیشبینی مقادیر حدی بیشینه و کمینه ،قابل توجه

هواشناسی اطالعات جانبی غیرثابتی هستند که در تغییر

است.

حالت آن مؤثرند ،اما پیشپردازش سبب اصالح اطالعات
پینوشتها

اصلی و اولیه شبکه میشود.

Ensemble Empirical Mode Decomposition
Variational Mode Decomposition
Kurukavak
Gene Expression Programming
Artificial Neural Network
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
Wavelet-Gene Expression Programming
Multi Gene Genetic Programming
Pareto-Optimal Moving Average- Multi Gene
Genetic Programming
Continuous Wavelet Transform
Wavelet Linear Genetic Programming
Wavelet Artificial Neural Network
Multiple Linear Regression
Wavelet Transform
Scale
Transmission
Mother Wavelet
haar
Daubechies
Correlation Coefficient
Index of Agreement
Nash-Sutcliffe Model Efficiency Coefficient
Mean Absolute Error
Root Mean Square Error
Peak Flow Criteria

مدلهای ترکیبی بهرغم کارایی باالیی که دارند ،در
پیشبینی مقادیر حدی جریان رودخانه دارای ضعف
میباشند ،لیکن این ضعف با افزودن پارامترهای هواشناسی
(دمای میانگین هوای روزانه ،بارش ،فشار و نقطه شبنم)
براساس شاخص  PFCاز سه تا  12درصد بهبود یافته است.
نتیجهگیری
در این مقاله پیشبینی جریان روزانه رودخانه خشکرود
واقع در شرق استان گیالن و در زمانهای پیشبینی یک ،دو،
سه و شش روز ،بررسی گردید .بهاین منظور از روش
برنامهریزی بیانژن و رویکرد ترکیبی موجک -برنامهریزی
بیانژن استفاده شده است .در هر دو رویکرد از دادههای
هیدرومتری و هواشناسی استفاده شده و تأثیر پارامترهای
هواشناسی و همچنین فرایند پیشپردازش بر دقت و کارایی
مدل ارزیابی شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که از
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