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  ايهاي دبي حداکثر لحظههاي مختلف بازسازي و تطويل دادهمقايسه روش
  

   ٢ احمد فتاحي اردکاني و٤، محمدتقي دستوراني٣زاده مهرجردياهللا تقيروح، ٢*زادهعلي فتح ،١اعظم جايدري
  انطبيعي و کويرشناسي، دانشگاه يزد، ايرکارشناس ارشد آبخيزداري دانشکده منابع آموخته   دانش ١
  ، ايراناستاديار گروه مرتع و آبخيزداري، دانشکده منابع طبيعي و کويرشناسي اردکان، دانشگاه يزد ٢

  ، ايران دانشجوي دکتري خاکشناسي گروه مهندسي علوم خاک، دانشگاه تهران٣
  ، ايراندانشيار گروه مرتع و آبخيزداري دانشکده منابع طبيعي و کويرشناسي، دانشگاه يزد ٤

 )٣٠/٧/٩٠: ، تاريخ تصويب٧/٤/٩٠: ريافتتاريخ د(
  

  چکيده
ي هاي سيل و ناقص کمبود دادهبه دليل . هاي پيوسته در پايه زماني مناسب از اهميت خاصي برخوردار است در مطالعات سيل وجود داده

ها  و تكميل دادهبازسازي ي براهاي متعددي   روش، تا كنونخشک مناطق خشک و نيمه آبخيزهاي   حوضهدر بسياري از  آن  آمارزياد
اي در مناطق خشک و هاي حداکثر لحظه هاي مذکور در بازسازي نواقص دبي  کارايي برخي از روشپژوهشدر اين . ده استشارائه 
ه ضو واقع در ح ايستگاه هيدرومتري۲۹ در ايآمار مربوط به دبي حداکثر لحظهين منظور ا  هب. خشک مورد بررسي قرار گرفته استنيمه

هاي توالي، ماکوس و  ها با استفاده از آزمونو پس از کنترل همگني و صحت دادهآوري جمع ۱۳۴۴‐ ۸۶هاي   طي سالايران مرکزي
 شبکه عصبي مصنوعي، ،رگرسيون هاي  از روش بک، اقدام به بازسازي نواقص آماري به کمک آمار دبي حداکثر روزانه،‐ گروبز

 عصبيهاي مورد مطالعه روش   نشان داد در کليه ايستگاهپژوهشنتايج حاصل از اين .  گرديدفازي  ژنتيک و شبکه عصبيخوارزميك 
  . باشدهاي مورد بررسي از دقت باالتري برخوردار مي  نسبت به ساير روشفازي

  
  . ايران مرکزي ژنتيک، خوارزميكفازي،  ، استنتاج عصبي آمارييدبي پيک، ناقص: کليدي هاي واژه
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   مقدمه
 که استجامعه بشري ترين عوامل تهديد سيل از مهم

ها و تخريب پل فراوان از جمله  جاني و ماليهاي خسارت
خسارت به اراضي کشاورزي،  ارتباطي، هاي جاده

بررسي، راي ب. به همراه دارد ...  و صنعتيهاي ساختمان
 وجودهشدار سيل هاي  اجراي سيستمبيني و پيش
اين درحالي . ضروري استبا طول آماري مناسب  هاي  داده

 در ويژهبهکمبود آمار و اطالعات هيدرومتري، است که 
 ايران مرکزي، از جمله همانندخشک نواحي خشک و نيمه

سيالبي  هاي رد دبيمشکالت و معضالت اساسي در برآو
شمار به  و آبخيزداريهاي عمراني جهت اجراي برنامه

هايي كه نواقص آمار پايه را مرتفع   روش بنابراين.آيد مي
تري را جهت اجراي هاي به مراتب صحيح و داده ساخته
، همواره مورد نياز  در اختيار قرار دهديآب هاي پروژه

 در زيادي هاي  بررسيتاکنون  .کارشناسان بوده است
هاي متوسط ساالنه و روزانه انجام  بازسازي دبيرابطه با 

هاي حداکثر  لکن پرداختن به مقوله دبي. پذيرفته است
هاي زماني مورد  دليل تغييرات فراوان در سرياي بهلحظه

هاي عمده در مطالعات هيدرولوژي  مطالعه، از چالش
ددي در عوامل متعکه از آنجايي. شودمحسوب مي

هاي سيالبي دخالت دارند و از طرفي  بيني دبي پيش
 فراتر مشخصيکه پيچيدگي يک سيستم از حد هنگامي

شود، رود، تعريف دقيق عملکرد سيستم غير ممکن مي
سازي  هاي هوش مصنوعي براي شبيه استفاده از مدل

 ,Vahidiyan) مسائل مختلف رواج بيشتري يافته است

 اين مسئله را  انجام شدههاي هشپژومروري بر  .(2009
جديد، با دقت و  هاي روش سازد که با توسعهروشن مي

 از يک دهه قبل، امکان آشکارسازي بهتر کارايي بيشتر
طور  ه با جريان رودخانه بمرتبطهاي  ارتباط بين پارامتر

هاي  با استفاده از روش. پذير كرده است امكانچشمگيري 
 خوارزميك ري فراوان همچون محاسباتي با عمليات تکرا

-  و روش٢(ANN)  شبکه عصبي مصنوعي،١(GA) ژنتيک

                                                            
1 Genetic Algorithm 
2 Artificial Neural Network 

 فرآيند غيرخطي و غير ٣(ANFIS) فازي عصبيهاي  
 محيطي مؤثر عوامل بدون نياز به ،ايستاي جريان رودخانه

 & Abraham( شودسازي ميبر جريان رودخانه، مدل
Nath, 2001.(   

در بسياري  يونيهاي رگرس شبكه عصبي مصنوعي و روش
كار هاي هيدرولوژيك به از مطالعات جهت برآورد پارامتر

با استفاده از شبکه عصبي و ، )Rezaei )۲۰۰۴ .اندرفته
 دبي اوج تعدادي از ،مدل رگرسيون چند متغيره

مدل شبكه کرد و سازي  مدلرا هاي سفيدرود  حوضهزير
 كاراييبا بيني دبي حداكثر خروجي  پيشبراي  راعصبي
همچنين با استفاده از شبکه عصبي .  پيشنهاد کردبااليي

 هاي ايستگاه گيري شدهاندازه هاي پارامتر و بکارگيري
 در هند، دبي ايستگاه ٤باالدست رودخانه بگيراتي

 & Bhattacharya(بيني شد دست پيش پايين 

Solomatine, 2000( . پژوهشدر Nazarnezhad & 

Ghorbani )2004( ،ه از شبكه عصبي امكان با استفاد
و بررسي  بيني دبي حداكثر ماهيانه رودخانه نازلوپيش

بسيار   شده از دقتبرآوردمقادير دبي مشخص گرديد که 
 .است مقادير مشاهداتي برخوردار بوده نسبت بهخوبي 

Shafiee et al.)2006(، مقايسه روش  در بررسي و
اي ه مدل منطق درهاي عصبي مصنوعي شبکهبا رگرسيون 
همچنين در .  شبکه عصبي را اثبات نمودند برتري،سيالب

مقايسه بين شبکه عصبي و مدل رگرسيون غيرخطي در 
هاي فاقد داده، مشخص گرديد که شبکه عصبي  ايستگاه
هاي مختلف، در  برآورد سيالب با دوره بازگشت براي

 درياچه اروميه، توانايي بيشتري حوضهجنوب غربي 
 در .)Hassanpour Kashani et al., 2007( داشته است

دبي ورودي ، )Akbarpour & Khoshbin )2009 پژوهش
به مخزن سد سفيدرود با استفاده از شبکه عصبي 

 بين نتايج داري معنيبيني و مشخص شد که تفاوت پيش
در بررسي کارايي برخي . و مقادير واقعي وجود ندارد

که عصبي اي، روش شبهاي برآورد دبي اوج لحظه روش
 تر بيان شدهاي تجربي مناسب نسبت به روش

                                                            
3 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 
4 Bagirati 
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)Dastorani, 2007; Dastorani et al., 2011(.  در
بيني جريان  تأثير توالي دبي روزانه در پيشاي مطالعه

خوارزميك  روشبا استفاده از رودخانه آبسرده در لرستان، 
روش  دقت باالي نتيجه آن بررسي شد کهژنتيك 
بود بيني جريان رودخانه پيش در  ژنتيكريزي برنامه

)Danandehmehr & Majdzadeh Tabatabai, 2010.(   

بيني جريان هاي مناسب در پيش  روش ديگراز
 در .است فازي عصبيهاي   استفاده از سيستم،اي  رودخانه
 & Asadiyani Yekta انجام شده توسط پژوهش

Soltani) ه  و شبكفازي عصبيهاي   قابليت مدل،)٢٠٠٦
بيني ميزان دبي رودخانه با عصبي مصنوعي در پيش

 عصبي دقت و برتري مدل ،نتايجشد که  مقايسه يكديگر
همچنين . نشان دادنسبت به شبكه عصبي  را فازي
 رودخانه بيني جريانسنجي نتايج حاصل از پيش صحت
 دهندة نشان فازي عصبيشبكه  در ايالت فلوريدا با ١بروارد

داشت شبكه و كارايي آن ين امناسب بودن نتايج 
)Zoonemat Kermani et al., 2007(.  بر اساس مطالعات

 Tareghiyan & Kashefipourانجام شده توسط 

)a۲۰۰۷(،  با اطالعات يک روز قبل فازي عصبيشبکه 
هاي باالدست، توانايي بسيار بااليي در پيش بيني  ايستگاه

. نشان داددبي ورودي به ايستگاه پايين دست را از خود 
 جهـت فازي عصبي روش  ديگريپژوهشهمچنين در 

 به صورت ساعتي ،بيني سطح آب در مواقع سيالبيپيش
بيني  پيشيي درقابليت بسيار باالاز كه   شدبکار برده

 ,Tareghiyan & Kashefipour( برخوردار بودسـطح آب 

2007b.(  پژوهشدر. Salajegheh et al) از شبکه ،)٢٠٠٩ 
‐بارش فرآيند سازيصبي فازي جهت مدلعصبي و ع

استفاده شد که روش  رودخانه جريان بينيپيش و رواناب
و  رودخانه جريان بينيعصبي فازي را براي پيش

در . پيشنهاد کردند رواناب‐بارش فرآيند سازي مدل
 جريان عصبي فازي،با استفاده از سيستم ي پژوهش

روش اين  دقت باالي که رودخانه ليقوان پيش بيني شد
 ;Dehghani & Nabizadeh, 2010( همراه داشترا به

Ghorbani & Najib, 2009.( همچنينDastorani et 

                                                            
1 Brevard 

al.  )هاي  ، کارايي هوش مصنوعي در تخمين داده)٢٠١٠
هاي نسبت  مفقود شده دبي متوسط ماهيانه را با روش

ها، مقايسه کردند که نرمال و همبستگي بين ايستگاه
هاي ديگر جهت  صبي فازي، نسبت به روشهاي ع شبکه
  . تر بيان شدبيني نواقص مربوطه مناسبپيش

هاي   براي بازسازي دبيبررسيبا توجه به اينکه تاکنون 
 در مرکزي صورت نگرفته است، لذا حوضة ايرانپيک در 
با توجه به اهميت سري آماري کامل   حاضرپژوهش
 منظوريزداري، بههاي سيالبي در امور عمراني و آبخ داده

هاي  دبي نواقص آماري بازسازيبهترين روش شناسايي 
شده  هاي مفقود برآورد داده  وايحداکثر لحظه
هاي مختلف  اي بين توانمندي روشمقايسههيدرولوژيکي، 

از جمله روش رگرسيون، شبكه عصبي مصنوعي، 
 عصبي  ژنتيک و سيستم استنتاج  تطبيقيخوارزميك

  .است هانجام شد فازي
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 آبخيز ايرانة زحو پژوهشمنطقه مورد مطالعه در اين 
 کيلومتر مربع واقع در ۸۲۳۹۴۶  حدودمركزي با مساحت

باشد که حدود خشک کشور مي ناحيه خشک و نيمه
 درصد مساحت كشور را به خود اختصاص داده ۷۵/۵۰
مطلوبي نداشته و  از لحاظ بارش شرايط حوضهاين . است

 آنمدت از جمله مشخصات هاي آني و کوتاه سيالب
 هيدرومتري  ايستگاه۱۳۰ حدود حوضهدر اين . باشد مي

 طولموجود بوده که در اين ميان تعداد کمي داراي 
ها داراي يستگاهاهمچنين اين . باشدمدت ميدرازآماري 

 آنها در ناحيه است و بيشترپراکنش غيريکنواخت 
 ناحيه خشک و ،هاي اندکي  ايستگاه،ارددخشک قرار  نيمه

 و همين دهندفراخشک ايران مرکزي را پوشش مي
هاي همگن در اين ناحيه  عدم تشکيل گروهموجب
 . )۱شکل (گردد  مي
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  هاي آماري سري داده
مربوط به هاي  ويژگي در آغاز ،پژوهشماهيت با توجه به 
 حوضهمخزني واقع در هاي  هاي هيدرومتري و سد ايستگاه

 هاي داد سپس با بررسي. اصلي ايران مرکزي تهيه شد
ارث، افزار گوگلنرمهاي مخزني و به کمک  سد

هاي  هاي هيدرومتري که در باالدست آنها سد  ايستگاه
 تعديل شدنمخزني و بند انحرافي قرار داشت، به دليل 

هاي   ايستگاهديگردر . دندش حذف  در آنهادبي پيک
اي با طول دوره بيشتر از خب، آمار دبي حداکثر لحظهمنت
آوري و با انجام ، جمع۱۳۴۴‐۸۶در پايه زماني  سال ۲۵

و   بک‐  با استفاده از رابطه گروبزهاي پرت  آزمون داده
صحت و قابل ها از رابطه ماکوس، آزمون کفايت داده

  وهاي ثبت شده احراز گرديد اعتماد بودن نسبي داده

 ايستگاه هيدرومتري در منطقه ۲۹تيب تعداد ين ترا هب
 ۲۹حل بعد در ادر مر). ۱شکل (مورد مطالعه انتخاب شد 

ايستگاه منتخب، همبستگي بين دبي پيک و ساير 
دبي حداکثر ساالنه، دبي متوسط ماهانه و (پارامترها 

اتفاق ساالنه و دبي حداکثر روزي که پيک سيالب در آن 
با  .ه رگرسيوني سنجيده شدبا ايجاد رابط) افتاده بود

  وايتعيين بيشترين همبستگي بين دبي حداکثر لحظه
ساالنه در هر ايستگاه، اقدام به بازسازي و رفع نواقص آمار 

هاي رگرسيون، شبکه  دبي پيک، با استفاده از روش
 گرديد و عصبي فازي ژنتيک و شبکه خوارزميكعصبي، 

ازش نکويي بهترين هاي بر در نهايت با استفاده از آزمون
مشخصات ) ۱( در جدول .شدروش بازسازي تعيين 

  . استذکر گرديدههاي مورد مطالعه  ايستگاه

  
  ) ۱۳۸۹تماب،  ( مرکزيحوضة ايران هاي هيدرومتري منتخب در  مشخصات ايستگاه‐۱جدول

  ايستگاه
طول 

  جغرافيايي
عرض 

  جغرافيايي
ارتفاع 

(m) 
مساحت  
(Km2)    

دوره 
  آماري

  طول جغرافيايي  اهايستگ
عرض 

  جغرافيايي
ارتفاع 

(m) 

مساحت  
(Km2)    

دوره 
  آماري

  ٣٥  ١٧١٠  ١٢٩٠  ٣٥°٠١´٤٩˝  ٥٠°٠٠´٤٤˝  رازين  ٣٤  ٨٥٢  ١٩٨٠  ٣٣°٢٣´٠٠˝  ٥٠°٠٢´٠٠˝  هندهسراب

  ٢٨  ١٨٣٣  ١٨٣٣  ٣٥°٤٩´٠٠˝  ٥١°٢٢´٤٥˝  درکه  ٣٨  ١٥٧٨  ٢١٣٠  ٣٢°٤٩´٠٠˝  ٥٠ °٢٦´٠٠˝  اسکندري

  ٣٢  ١٦٥  ١٩٨٠  ٣٤°٤٤´٠٠˝  ٤٨°٣٧ ´٠٠˝  يالقان  ٣٤  ١٩١٠  ١٩٢٤  ٣٥°٤٤ ´٥٣˝  ٥٢°٤٦´١٧˝  رودحبله

  ٣٦  ٣٣٩٠  ١٧٩٦  ٣٠ °٢٨´٠٠˝  ٥٢°٠٦´٠٠˝  چمريز  ٣٣  ١٨٠  ١٧٧٠  ٣٤°٥٥´٠٠˝  ٤٨°٢٠´٠٠˝  آبادصالح

  ٤١  ٣٦٧٠  ٦٥١  ٢٧ °٢١´٣٥˝  ٦٠°٤٦´٥٣˝  دامن  ٣٤  ١٥٧٠  ١٥٧٠  ٣٥°٠٦´٠٠˝  ٤٨°١٤´٠٠˝  عمرآباد

  ٤٣  ٢٢٤  ٢٦٢٨  ٢٩ °٣٣´٤٨˝  ٥٧°١٠´٤٢˝  جيرفتو  ٣١  ١١٩٧  ١١٩٧  ٣٥°٣٥´١٩˝  ٤٩°٥٠´٠٦˝  عربحاجي

  ٣٣  ٣٧٠٠  ١٩٧٩  ٣٤°٥٠´٠٠˝  ٤٨°٢٧´٠٠˝  سوالن  ٢٥  ٢٧٣  ٢٣٠٤  ٣١ °٣٨´٠٠˝  ٥١°٥٤´٠٠˝  اسفرجان

  ٣٣  ١١٧٥  ١١٧٥  ٣٤°٥٣´٢٠˝  ٥٠°٠٢´١٠˝  جالير  ٣٥  ٣٦٠  ١٤٣٨  ٣٥°٥٧´٢٦˝  ٥٠°٥٠´٣٩˝  صومعهده

  ٣١  ٣٤  ١٧٩٣  ٣٦°٠٢´٣٣˝  ٥٠°٤٥´٠٨˝  دربند  ٣١  ٥١٥  ٩٨١  ٣٧°٤´٤٨˝  ٥٧°٣٠´٠٠˝  اسفراين

  ٣٩  ٥٨٧  ١٨١٤  ٣٥°٤٣´١٧˝  ٥٢°٣٩´٤٥˝  نمرود  ٢٩  ٢٠٠  ١٤٣٠  ٣٥°٤٧´٠١˝  ٥١°١٥´٤٢˝  سولقان

  ٤٢  ٤١٦  ١٧١٤  ٣٥°٥٠´٢٨˝  ٥١°٣٣´٤٣˝  رودک  ٢٩  ٢٢٩  ٢١٠٧  ٣٢ °٤٦´٠٠˝  ٥٠ °٣٦´٠٠˝  مندرجان

  ٣٠  ٣٤٤  ١٤٥٨  ٣٥ °٣١´٢٠˝  ٥٢°٣٠ ´١٣˝  دليچاي  ٣٢  ١١٤٤  ١١٤٤  ٢٩°٤٢ ´١٢˝  ٥٦°٣٣´٣٠˝  گدارزار

  ٣٣  ٣٢٠٩  ١٠٤٠  ٣٥°١٨ ´٠٠˝  ٥٢°٢٦ ´٠٠˝  بنکوه  ٣١  ٣٥٨  ٢٤١٤  ٢٩ °٣٨´٣٠˝  ٥٧°٠١´٢٤˝  العربقرية

  ٤٣  ٧١٦  ١٨٣١  ٣٦°٠١´١٨˝  ٥١°٠٩´٢٠˝  سييرا
  ٣٣  ٢٠١  ١٣٩٢  ٣٧°١٠´٥٩˝  ٥٧°٢٤ ´٤٦˝  عراقي

سيمين 
  دشت

˝٣٨  ٢٢٥٦  ١٤٧٢  ٣٥ °٣١´١٧˝  ٥٢°٣١´٠١  
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   مرکزيحوضة ايرانهاي مورد مطالعه در   پراکنش ايستگاه‐١شکل

   (ANN) شبکه عصبي مصنوعيروش 
 هستند كه پوياييهاي  هاي عصبي مصنوعي سيستم شبكه

هاي تجربي، قانون نهفته در وراي اطالعات  با پردازش داده
  آرايش شبكهترين رايج. كنندرا به شبكه منتقل مي

 مدل. باشد مي١(MLE) عصبي، پرسپترون چند اليه
هاي مدل چنداليه يکي از پركاربردترين پرسپترون

 مصنوعي هوش هايمؤلفه از مصنوعي عصبي هاي شبكه
 پيچيده معادالت گرفتن نظر در بدون تواندکه مي است

خوارزميك  و هانرون ،هابا انتخاب تعداد اليه غيرخطي،
 يادگيري، يک برآورد غير خطي را با دقت )الگوريتم(

 و استخراج را سيستم بر حاكم ديناميك داده،انجام 
آرايش پرسپترون چند . نمايد بينيپيش را مدل خروجي

همچون قانون يادگيري هاي متفاوتي  داراي ساختار، اليه
از اليه ورودي، خروجي بوده که  ٢(BPE) پس انتشار خطا

هر ورودي در وزن کرده، و حداقل يك اليه مياني استفاده 
دار هاي وزن  سپس همه وروديشود،متناظرش ضرب مي

بدين . شودميبا يكديگر جمع شده، خروجي گره حاصل 
هاي پرسپترون چند اليه با قانون ترتيب توپولوژي شبکه

 .)Menhaj, 2007( شودپس انتشار خطا تکميل مي

                                                            
1 Multi Layer Perceptron 
2 Back Propagation Error 

 آنها ساختار دليل هب هيدروليک مسائل بيشتر چنانچه در
 پرسپترون يشآرا و پيشخور مصنوعي عصبي هايشبکه از

 ,Nazarnejad & Ghorbani)شود مي استفاده اليه چند

2004).   
جهت ساخت و آموزش صحيح و هرچه   حاضر،پژوهشدر 

هاي بيشتري به مرحله آموزش بهتر شبکه، الزاماً داده
  درصد داده۸۵صورت   به طوريكهبه. اختصاص يافت

 NeuroSolution نرم افزار در آزمون  درصد۱۵ آموزش و

براي ساخت مدل شبكه همچنين  .ندگرديد وارد  5
با  پرسپترون چند اليه  متداولشبکهاز نيز عصبي 

 با توجه به فراگير بودن آن در خطا انتشارپس خوارزميك 
ها  هر يك از ايستگاهدر. دش استفاده مسايل هيدرولوژيک،

هاي طراحي شده با يك اليه مخفي با تابع  تمامي الگو
سازي خطي در اليه  وئيد و تابع فعالسازي سيگمفعال

 نرون در اليه پنهان تهيه شده ۹ تا ۱خروجي و تعداد 
  . است

  

  )GA(ژنتيک خوارزميك روش 
نويسي است که از  ژنتيک يک تکنيک برنامهخوارزميك

تکامل ژنتيکي به عنوان الگوي حل مسئله استفاده 
 در اين روش .)Ahmad & Simonovic, 2005(کند  مي
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ها که جمعيت ناميده اي از داده براي مجموعهابتدا
د در افرا وبصورت اتفاقي توليد  هاي هدف شود، پارامتر مي

 و گرفته مورد آزمايش قرار  ،ها  از داده مجموعهاين برابر 
 فرآيند ند و اينده را شکل مينسل جديدترين مناسب

تکرار تا ارضاي معيار همگرايي  بعدي هاي براي نسل
   .شود مي

تعداد تقريبا مشابه پيش فرض برنامه،  پژوهشدر اين 
 و تعداد گردش ۱۰۰، حداکثر نسل ۵۰  اوليهجمعيت
 همچنين .در نظر گرفته شده است،  دور۱۰۰برابر با 

 ۱۵ درصد آموزش و ۸۵هاي بکار گرفته شده شامل  داده
هاي آزمون مربوط به دو پارامتر دبي حداکثر  درصد داده

ثر ساالنه بوده که در نرم افزار اي و حداکلحظه
NeuroSolution 5 تعريف و اجرا گرديد .  

 فازي ‐عصبي شبکه استنتاج تطبيقيروش 
(ANFIS)  

 حل مسائل مربوط به ي برايمنطق فازي ابزاري توانمند
ها مشکل اي که درک آنه پيچيدو هاي ديناميک  سيستم

گيري  تصميم ويا داراي مسائل وابسته به استدالل
در اين روش براي فرآيند . آيدباشند، به شمار مي مي

هاي آموزش پس انتشار خطا و کمينه  آموزش از روش
 از شده و با استفادهگيري مربعات خطا بهره

سازي  بهينه،اي آموزشي شبكه عصبيه خوارزميك
 از  هر كدام.گيرد صورت ميهاي توابع عضويت پارامتر

 به روش سعي و ،تابع و با تعداد مختلف توابع عضويت
 كمترين ميزان خطا، به عنوان ديده و مدل باخطا آموزش 

  . تابع عضويت، برگزيده خواهد شد
افزار در نرم Anfisedit با استفاده از محيط پژوهشدر اين 

MATLAB،نوع تابع ۸ باعصبي فازي   روش تطبيقي 
با تعداد ...) اي ، زنگي و مثلثي، گوسي، زنگوله (١عضويت

به  ٢سازي هيبريد عدد با روش بهينه۹ تا ۱تابع بين هر 
 حداقلترتيب مورد آزمون قرار گرفته و با استفاده از 

  .  بهترين نوع تابع و تعداد آن بدست آمده است،خطا

                                                            
1 Membership function 
2 Hybrid 

  روش رگرسيون
در روش رگرسيون، هدف بدست آوردن معادالتي جهت 

بدين منظور براي . باشدهاي مفقود شده مي برآورد داده
ها با قرار دادن دبي پيک به عنوان ر يك از ايستگاهه

متغير وابسته و دبي حداکثر ساالنه به عنوان متغير 
هاي اوليه رابطه   درصد داده۸۵مستقل با استفاده از 

  . تشکيل گرديده و برآورد دبي پيک صورت گرفته است

  هاي برازش نکويي  معيار
 هاي ارهاي مختلف از طريق معي بررسي عملكرد روش

 هاي  ارزيابي روشدر. باشدمي قابل مقايسه برازش
  ميانگين مربعات خطاريشه از پژوهش دراين بازسازي

(RMSE)ميانگين خطاي مطلق و ٤ ضريب همبستگي٣ 
(MAE)(د ش  استفاده،)۳ تا۱هاي  معادله( ٥Yang et al, 

2009 .(  
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oX وeX  به ترتيب دبي پيک مشاهداتي و تخمين زده
ي پيک مشاهداتي  به ترتيب ميانگين دبeX و oX شده،

  .ها مي باشدتعداد داده n  وو تخمين زده شده
 ٦(RI)بهبود نسبي، RMSEر اهمچنين با استفاده از مقد
  آمدها بدست  روشسايرهر روش نسبت به 

 (Amini et al., 2005).  با استفاده ازدر اين مطالعه 
 عصبي روشدهنده کاهش خطاي که نشان RI شاخص
 سنجيده شده است اين روش کارايي، باشد ميفازي

   .)۴معادله (

                                                            
3 Root Mean Square Error 
4 Correlation Coefficient 
5 Mean Absolute Error  
6 Relative Improvement 
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( ) ANNor  REGANFISANNor  REGANFIS RMSERMSERMSERI −=

 

  نتايج 
، رگرسيون، فازي عصبيهاي  در اين مطالعه توانايي روش

هاي  ژنتيک و شبکه عصبي در بازسازي دادهخوارزميك 
براساس نتايج بدست . پيک مورد ارزيابي قرار گرفتدبي 

ها  ايستگاهتمامر ، د)۲جدول (هاي برازش آمده از آماره
 آنها در اکثر  وفازي داراي کمترين خطا روش عصبي

 برآورد يژنتيک داراي بيشترين خطاخوارزميك روش 
شبکه عصبي هاي  روش. بوده استاي دبي حداکثر لحظه

هاي متفاوتي   داراي رتبهها در بعضي ايستگاهو رگرسيون
  ايستگاه۱۶در که طوري ه ببوده، ANFISپس از روش 
ها روش رگرسيون نتايج  و در ساير ايستگاهشبکه عصبي

ها بندي ايستگاههمچنين در تقسيم. بهتري داشته است
 هرچند روند منظمي براي برتري حوضهبرحسب مساحت 

در (ها حاصل نگرديد، ولي با افزايش مساحت اين روش
به  ANNنتايج ) هاي با برتري شبکه عصبي ايستگاه

ANFIS 1از طرفي با استفاده از آزمون . نزديکتر شدT  در
ها وجود داري بين اين روش درصد تفاوت معني۵سطح 
استفاده  RIبنابراين براي ارزيابي آنها از شاخص . نداشت

 عصبيگرديد که نتايج آن نشان داد بطور متوسط روش 
 ۹/۳۹ترتيب عصبي و رگرسيون به   نسبت به شبکهفازي

 ).۲شکل ( يافته است  درصد بهبود۳۹و 
اي ، مقادير دبي حداکثر لحظه)۵(تا ) ۳(هاي  در شکل

مشاهداتي و برآوردي در مرحله آزمون، با استفاده از 
هاي رازين، رودک   هاي مختلف بازسازي در ايستگاه روش

 ANFISدر مدل  .داده شده استنمايش  و عمرآباد

 ۴۵به بهترين خط برازش داده شده داراي زاويه نزديک 
باشد که به نوبه خود نشان دهنده دقت اين درجه مي

 . باشدها ميروش نسبت به ساير روش

  

  

                                                            
1 t –Test: Two-Sample Assuming Equal Variances  

  گيرينتيجهبحث و 
 هاي شبکه عصبي همانند يک جعبه سياه بوده که حلراه

امکان تصحيح طور تصادفي انتخاب شده،  هها بوزن در آن
 تواننداشته و نميو تغيير رفتار به صورت دستي وجود 
به در اين روش  .روند موجود را به طور کامل توضيح داد

 تعداد  همچنينهاي ورودي و متغيير با افزايش طور رايًج
 آموزش شبکه بهتر و نتايج به ،متغييرهر  هاي داده

هاي  متغييربين با توجه به اينكه  .شودميواقعيت نزديکتر 
هاي هيدرومتري، فقط دبي حداکثر  موجود در ايستگاه

 ي طول آماري مناسب،االنه نسبت به ساير پارامترهاس
در نظر  عنوان تنها ورودي به شبکه   بهدر نتيجه و داشته

 ۱۶در هاي موجود، تنها  داد با بنابراين. گرفته شده است
 بيشترکه با  داشته  بيشتري تطبيقاين روش ،ايستگاه
 & Akbarpour اشاره شده از جمله هاي پژوهش

Khoshbin) ۲۰۰۹( و Dastorani et al.) ۲۰۱۱( مبني ،
خواني بر کارايي شبکه عصبي نسبت به رگرسيون هم

  . دارد
روند  هر ايستگاه نيز حوضههمچنين بر اساس مساحت 

حاصل نگرديد تعيين يکي از اين دو روش  منظمي براي
 دبي به ويژًهها زياد داده به تغيير را ميتوانکه اين امر 
ارتباط خشک ق خشک و نيمهاي در مناطحداکثر لحظه

   .خواني دارد، هم)Dastorani et al. )۲۰۱۱ که با نتايج داد
سازي است که در  بهينهيوشر ،ژنتيکخوارزميك روش 

هاي مشاهداتي  الگوسازي بايد موثرترين دادهبراي آن 
های آماری  جامعه انتخاب و براي آموزش انتخاب شوند

هت آموزش، سبب مختلف تصادفی و اثرگذار در مدل ج
  .شود پيچيدگی مدل و کاهش دقت آن می
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  .يابد ارتباط مي در هر ايستگاههاي مورد مطالعه، به دامنه و ميانگين مقادير دبي پيک کيفيت متفاوت نتايج هر روش در ايستگاه: توجه

هاي مورد مطالعه هاي مختلف بازسازي در ايستگاه هاي برازش نکويي براي روش  مقادير آماره‐٢جدول  

RMSE MAE R RMSE MAE R RMSE MAE R RMSE MAE R RMSE MAE R RMSE MAE R RMSE MAE R آماره 

هندهسراب  دشت سيمين والنس يالقان  آبادصالح  رودحبله    نمرود 

٩١/٩  ٤٩٦/٨  ٩٣٨/٠  ٨٥/٢٩  ٠٢/٢٠  ٩٩/٠  ٤٧/١٨  ٣٩/١٥  ٤٧/٠  ٦٦/١  ٣٧/١  ٩١/٠  
٦٧/
٢٤ 

٨٨/٢٢  ٣٠٦/٠  ٤٧/١١  ٣٣/١٠  ١٩٦/٠  ٨٨/٢  ٥٩/٢  ٩٦/٠  ANN 

٨٦/١٨  ٩٩٨/١٢  ٦١٥/٠  ٠٥/٥٠  ٨٣/٣١  ٩٩/٠  ١٥/١٩  ٥٢/١٤  ٥٨/٠  ٢٨/١٠  ٦١/٩  ٨٦/٠  
١٩/
١٥ 

٠٥/١۱  ٤٠٨/٠  ٦٦/١١  ٣٥/١٠  ١٦/٠  ٧٣/٢٥  
٨٧/
٢٣ 

٩٨/٠  GA 

٢٦/١٠  ٤١٥/٧  ٨٠٥/٠  ٨٦/٢٣  ٧٦/١٩  ٩٩/٠  ٩٥/١٨  ٠٤/١٦  ٥٠/٠  ٣/٢  ٩٤/١  ٨١/٠  
٠٧/
١٥ 

٣٤/١٠  ٤٨٥/٠  ٩٠/١٠  ١٠/١٠  ٢١/٠  ٧٧/٤  ٦٤/٤  ٨٨/٠  REG 

٣٢/٨  ٧٧٦/٥  ٩١١/٠  ٩٩/١٧  ٥٤/١٥  ٢٠/١٨ ١  ٧٣/١٥  ٥٠/٠  ٣٦/١  ٠٥/١  ٩٤/٠  
٤٠/
١٢ 

٦١/٧  ٣٠٥/٠  ٩٩/٩  ٧١/٩  ٣٥/٠  ٦٣/١  ١٦/١  ٩٩/٠  ANFIS 

  بنکوه گدارزار اسکندري درکه رودک سولقان اسفراين

٢٧/٣١  ٨٩/٢٨  ٦٤٥/٠  ٤٦٢/٩  ٦٩/٧  ٩٠/٠  ١٣/٧  ٧٣/٥  ٩٥/٠  ٠٧/١٤  ٨١/١٠  ٩٤/٠  ٩٦/١٢  ٦٢/١٠  ٦٤/٠  ٥٩/١٦  ٢٠/١٤  ٩٨/٠  ٠٣/٣٧  ٤٢/٣٤  ٤٨/٠  ANN 

٦٨/٨٨  ٦٨/٧٩  ٥٩٧/٠  ١٢/٦  ٧٧/٤  ٩٨/٠  ٣٥/٨  ٣٦/٦  ٩٤/٠  ٤٧/٨٤  ٨٨/٥٠  ٨٤/٠  ٤٩/٩  ٣٢/٨  ٩٧/٠  ١٨/١٨  ٥٠/١٣  ٩٧/٠  ٧٢/٣٨  ١٦/٣٥  ٥٢/٠  GA 

٦٧/٣١  ١٥٥/٢٩  ٦٠١/٠  ٥٦/٢٠  ٠١/١٣  ٩٢/٠  ٢٨/٧  ٦٠/٥  ٩٤/٠  ٧٥/١٣  ٥٨/١٠  ٩٥/٠  ٢٣/٩  ٣٠/٧  ٧٥/٠  ٦٨/٣٧  ٦٨/٣٢  ٩٧/٠  ٢٣/٣٧  ٨٦/٣٤  ٦٣/٠  REG 

٧٠١/٢٠  ٩٨٧/١٦  ٨٦١/٠  ٩٨/٥  ٠٨/٤  ٩٩/٠  ٣٤/٤  ٥٢/٣  ٩٨/٠  ٨٣/٦  ٦٨/٥  ٩٥/٠  ٨١/٥  ٠٩/٥  ٩٨/٠  ٠٣/١٤  ٩٢/١١  ٩٩/٠  ٤٣/٣٠  ٩٥/٢٩  ٥٨/٠  ANFIS 

عربحاجي تنگ اسفرجان العربقريه جيرفتو  صومعهده  دربند دامن    

٩٣٢/٢  ٦٧٦/٢  ٩٩/٠  ٨٧/٢٠  ٣٦/١٧  ٩٥/٠  ٥٤/٤  ٣٦/٣  ٩٤/٠  ٠٣/٣٣  ٠١/٢٣  ٩٥/٠  ٥/٧٥٦  ٥٨/٧١١  ٩٤/٠  ٧٨/٦  ٨٣/٥  ٣٣/٠  ٥٦/٤٥  ٦١/٤٠  ٥٤/٠  ANN 

٩٤٩/٢  ٦٥٦/٢  ٩٩/٠  ٩٧/٢٢  ٦٠/١٦  ٩٩/٠  ٧٥/٧  ٠٧/٥  ٩٥/٠  ٠٥/٧٧  ٩٤/٤٦  ٩٤/٠  ٥/٧٦٤  ٨١/٧٠٢  ٩٧/٠  ٧١/٥  
٠٠١/
٤ 

٥٤/٠  ٠٦/٨١  ٦١/٧٩  ٧٥/٠  GA 

٨٥٣/٣  ٠٢٣/٣  ٩٩/٠  ٩٩/٢١  ٩٨/١٩  ٩٥/٠  ٧٢/٢  ١٥/٢  ٩٧/٠  ١٤/٤١  ٧٨/٣٦  ٩٨/٠  ٦/٦٥٩  ١/٦٠٨  ٩٨/٠  ٥٩/٥  ٨١/٤  ٩٢/٠  ٨٥/٢٧  ٠١/٢٤  ٦١/٠  REG 

٨٥٥/٠  ٧٧٣/٠  ٩٩/٠  ٨٢/١٤  ٠٤/١٤  ٩٥/٠  ٦٤/١  ٠١/١  ٩٨/٠  ١١/٧  ١٥/٥  ٩٧/٠  ٤/٥٥٤  ٩/٤٩٩  ٧٨/٠  ٢٤/٥  ٢٨/٣  ٦٣/٠  ٥٣/٢٧  ٥٤/٢٣  ٦٥/٠  ANFIS 

  سييرا چمريز عراقي جالير عمرآباد دليچاي رازين مندرجان

٢٤/٠  ٢١/٠  ٩٨/٠  ٧٥/٨  ٣٠/٨  ٨٥/٠  ٥٠/٣  ٦٩/٢  ٨٧/٠  ٦/١٠  ٥٦/٩  ٩٩/٠  ٦٥/٧  ٠٢/٢٥  ٩٩/٠  ٤٤/٧  ٦٩/٢  ٩٩/٠  ٨/٥١١  ٩/٤٦٩  ٣٠/٠  ٥٢/١٢  ٢٤/١١  ٩٩/٠  ANN 

٦٣/١  ٧/٤  ٩٧/٠  ٩١/٨  ٩٤/٧  ٨٧/٠  ٦١/١٢  ٩٦/١١  ٨٥/٠  ٨٨/٩  ٧٠/٨  ٩٨/٠  ٨٩/٤  ٤٦/١٦  ٩٩/٠  ٧٧/٣٣  ٤١/٤  ٩٠/٤٤ ١  ٢١/٣٧  ٩٨/٠  ٧٢/٧٠  ٥١/٦٤  ٩٧/٠  GA 

٧٢/٠  ٦٠/٠  ٩٨/٠  ٩٨/٩  ٠٥/٩  ٨٥/٠  ٩١/٢  ٤١/٢  ٨٨/٠  ٨١/٧  ٣٠/٦  ٩٩/٠  ٩٢/١٠  ٦٦/٣٧  ٩٩/٠  ٤١/١٠  ١٩/٣  ٩٩/٠  ٩٨/٢٤  ٦٨/٢٣  ٩٩/٠  ٥٧/١٤  ٣٣/١٣  ٩٩/٠  REG 

٠٦٨/  ٠٥/٠  ٩٨/٠  ٧٥/٤  ٩٣/٣  ٩٦/٠  ٦٧/٢  ٩٦/١  ٨٨/٠  ٠٠/٦  ٠٣/٥  ٩٩/٠  ٣٥/٣  ٨٩/١٢  ٩٩/٠  ٩٨/٤  ٠٤/٢  ٩٩/٠  ٦٩/١٢  ٨٥/١١  ٩٩/٠  ٣٦/٨  ٤٤/٧  ٩٩/٠  ANFIS 
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 هاي مختلف بازسازي در مرحله اعتبارسنجي در ايستگاه رودک اي مشاهداتي و برآوردي با روش دبي حداکثر لحظهايسه مق‐٤شکل 
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٣٩٧

ها در هر دليل محدوديت تعداد داده ه بپژوهشدر اين 
ايستگاه، براي ساخت شبکه از آمار موجود، فقط دو بخش 

ين ترتيب ا هو بدر نظر گرفته شد ) تست(آموزش و آزمون 
ايش خطا صرفنظر  جهت جلوگيري از افزاز تخصيص داده

 باعث تضعيف ٢آموزش بيش از حددر نتيجه . ١شده است
.  ژنتيک گرديده استخوارزميك نتايج خصوصاً در روش 

 اما ، را حفظ نموده آموزشهاي شبكه مثال بعبارتي
نتوانسته کارايي مناسبي کرده و درك ن ها را عموميت داده

 نتايج نبنابراي .ارائه دهدها بازسازي اين دادهبراي را 
 پژوهشژنتيك با نتايج خوارزميك ه از روش ت آمدسد به

Danandehmehr & Majdzadeh Tabatabai) 2010( ،
بيني جريان رودخانه، مبني بر برتري روش  پيشبراي

  . ض داردژنتيک نسبت به شبکه عصبي تناقخوارزميك 
هاي عصبي مصنوعي   همانند شبکهفازي عصبيهاي  شبکه

هاي خاص در  در ميزان يک سري پارامتربر اساس تغيير 
هاي متفاوت جهت رسيدن به شبکه مناسب بر  تکرار

در آموزش . کننداساس حداقل خطاي موجود رفتار مي
هاي مربوط به هر نرون  هاي عصبي مصنوعي وزن شبکه

 فازي عصبيهاي  درحاليکه در شبکه. شودتغيير داده مي
پذيرد و اين  تغيير ميمقادير مرکز و دامنه توابع عضويت 

) حداقل خطاي شبکه(روند تا رسيدن به مقدار بهينه 
 . يابدادامه مي
قابليت اصالح و  اين روش به علت در يهاپبر اين 
با تنظيم  ،و نحوه آموزش نظارتي آنسازي  بهينه

 خطا به قدار يادگيري، مخوارزميك مربوط به متغييرهاي
ين روش به  همچنين در ا.حداقل ممکن رسيده است
هاي دو روش متفاوت خصوصا  علت استفاده از پتانسيل

سازي و توانايي فازي) در شبکه عصبي(توانايي يادگيري 
.  بهتري بدست آمده استهاي يافته) در منطق فازي(

 اشاره شده هاي پژوهش بيشتربا  روش ج حاصل از ايننتاي
ي ها ، در تخمين داده)Dastorani et al.) 2010از جمله 

 Dehghaniمفقود شده هيدرولوژيکي و همچنين با نتايج 

                                                            
1 Cross Validation 
2 Overfitting 

& Nabizadeh) 2010 ( وSalajegheh et al.) 2009( در ،
  . خواني داردبيني جريان رودخانه، همپيش

 با توجه به عدم پراکنش يکنواخت پژوهشدر اين 
 مرکزي و در نتيجه عدم حوضة ايرانها در  ايستگاه

اي ها به صورت نقطهبيهاي همگن، ارزيا تشکيل گروه
هاي شده از مدل کسبهاي يافته، انجام و )ايستگاهي(

مطالعاتي در هر ايستگاه به صورت منفرد حاصل گرديده 
در (طوريکه کيفيت متفاوت نتايج در هر ايستگاه به. است

، به دامنه و ميانگين مقادير دبي پيک ارتباط )۲جدول 
ازي نسبت به ساير داشته، که در همه آنها کارائي روش ف

  . ها تائيد شده استروش
در مورد وقايع هيدرولوژيک با توجه به غيرخطي بودن 

ها  هرچه تعداد دادهطور مسلًم بههاي آموزشي، ماتريس
 اعتماد به وتر دقيق ،شبکه ميانيابي بنابراينبيشتر باشد، 

طورکلي با توجه به کوتاه  هبليکن . نتايج بيشتر خواهد شد
هاي هيدرومتري   در ايستگاهپيک دبي برداريره بودن دو

 مانند ،)براي هر ايستگاهبرداشت تنها يك عدد در سال و (
هاي متوسط هيدرولوژيک، سري طوالني داده  متغيير ديگر

براي  ي تنها گزينه پيشنهادبنابراين. يستنموجود 
هاي  بازسازي با حداقل خطا، بدون شک استفاده از روش

 پژوهشنتايج اين . باشدمي نوع فازي هوش مصنوعي از
 ، با دقت نسبتا باالرا فازي عصبيقدرت و توانايي سيستم 
 و ژنتيکخوارزميك ، هاي عصبي در مقايسه با شبکه

هاي رگرسيون و از طرفي عدم کارايي روش  روش
 ايدر بازسازي دبي حداکثر لحظه  راژنتيکخوارزميك 
  .دهدنشان مي
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Abstract 
Contineous data with appropriate length is very important in flood studies. However, data 
inadequacy and gaps in the existing data series is a common problem in many watersheds of arid 
and semi-arid regions. Therefore, several methods have been proposed for reconstruction of missing 
data series. In this research it has been tried to evaluate the efficiency of some new methods in 
reconstruction of instantaneous peak flow data in arid and semi-arid regions of Iran. For this 
purpose, flow data of 29 gauging stations in central part of Iran for the time period of 1965 to 2007 
was collected, and after quality and homogeneity control, it was tried to reconstruct instantaneous 
peak flow data series using maximum daily data and by using four methods including regression 
method (REG), artificial neural networks (ANN), genetic algorithm (GA) and adaptive neuro-fuzzy 
inference systems (ANFIS). The results of this research showed that in all studied stations, ANFIS  
appraoch presented results with higher accuracy in comparison to other methods. 
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