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  روش شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای
  )تواناییها و نقطه ضعفهاتحلیل (

  
  1محمدتقی دستورانی

  استادیار دانشکده منابع طبیعی،  دانشگاه یزد
  

  چکیده 
 رودخانه ای موردجریانهای مدلسازی عصبی مصنوعی  در های کاربرد تکنیک شبکه  شده استسعی این تحقیق در 

در حقیقت در این بررسی به استناد چهار پروژه تحقیقاتی که توسط نگارنده طی  .گیردارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار 
در زمینه مدلسازی جریان رودخانه ای با اهداف مختلف ودر شرایط متفاوت به با استفاده از این روش چند سال گذشته 

تجزیه و تحلیل قرار گیرد و خصوصیات، مزایا و محدودیتهای آن در انجام رسیده سعی میشود کارایی این تکنیک مورد 
  :تحقیقاتی مورد استناد در این خصوص عبارتند ازپروژه های  .گوشزد گردد) مدلسازی جریان رودخانه ای(این زمینه 

پیش بینی ؛ بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی درشبیه سازی و پیش بینی جریانهای سیالبی در حوزه های فاقد آمارٍ
 مدل کبهینه سازی نتایج حاصل از ی؛  مدلهای مختلف شبکه عصبی مصنوعییرگیکارببهنگام سیل با 

ارزیابی کارایی هوش مصنوعی کامپیوتر ؛ و بینی جریان رودخانه توسط سیستم عصبی مصنوعی هیدرودینامیکی در پیش
  .در تخمین داده های مفقود شده هیدرولوژی

ک با توجه به ساختارهای مختلف آن و نیز طبیعت مسئله ای که به دنبال حل آن هستیم متفاوت تواناییهای این تکنی
شبکه های عصبی دینامیک در بحث پیش بینی بهنگام کارایی بهتری دارد، در حالی که شبکه های پرسپترون . میباشد

  .هتر عمل میکندچند الیه در ترکیب با نرم افزارهای دیگر نسبت به کاربرد تنهای آن بمراتب ب
  

  .  شبکه عصبی مصنوعی، مدلسازی جریان رودخانه، سیالب، پیش بینی سیالب، جریان رودخانه ای:واژه های کلیدی
 

   مقدمه
پیش بینی قابل اطمینان دبی جریان و نیز تغییرات آن در طول مدلسازی خصوصیات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی سیستمهای رودخانه ای و 

عالوه بر آن پیش بینی وضعیت در پایین دست . ری از پروژه های برنامه ریزی و مدیریت آبهای سطحی می باشدرودخانه بخش ضرو
 امکان طراحی و   نیزو  سیالب براساس داده های اندازه گیری شده در باال دست کمک شایانی به تصمیم گیری در رابطه با کاهش خسارات

  .خواهد نمودرا بل از رسیدن به پهنه های خسارت بار اجرای مخازن ذخیره و تنظیم جریان مازد ق
در سالهای اخیر با توجه به  پیشرفت تکنولوژی رایانه ای تکنیک های جدید مطرح گردیده که در بعضی موارد نتایج بسیار خـوبی را نیـز بـه         

 .  اسـت   3 ای از تکنیـک هـوش مـصنوعی         می باشد که در واقع  واریته       2 عصبی مصنوعی   های یکی از این روشها شبکه    . همراه داشته است    
شبکه عصبی مصنوعی بر اساس یادگیری فرایند حل مسئله و بعبارتی  رسیدن به خروجی از طریق پیدا کردن رابطه نهفته در فراینـد مـورد                          
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ه شـود تـا در مـورد      معروف است  آمـوزش داد 4دراین حالت بایستی مدل با دسته ای ازداده ها  که به داده های آموزشی. نظر کار می کند     
آموزش بهتر مدل اصوالً باعث می شـود کـه   . ورودیهای جدید با توجه به رابطه پیداشده در مرحله آموزش خروجی مناسب را محاسبه نماید          

. د مدل اطالعات مفید تری را در مورد فرایند کسب نماید و این خود به حل مسئله و رسیدن به جواب قابل قبول تر کمک شایانی می نمایـ                         
یادگیری فرایند بر اساس بهینه سازی مرحله به مرحله وزنهایی صورت می گیرد که در ابتدای مرحلـه آمـوزش ایجـاد شـده و طـی فراینـد                             

  . مرتباً بهینه سازی می شوند مرحلهآموزش با توجه به نتایج هر 
 رواناب ، پـیش بینـی ارتفـاع و دبـی جریـان در               – در دهه اخیر این روش در مورد حل مسائل مختلفی در زمینه آب همچون رابطه بارندگی               

  : بعضی از تحقیقات انجام شده با این تکنیک عبارتند از  . و نیز مسائل مربوط به رسوب مورد استفاده قرار گرفته استرودخانه ها 
، Hsuات انجـام شـده توسـط     تحقیقـ که در این زمینه میتـوان بـه   بارندگی ـ رواناب  هکاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی رابط

Gupta   و Sorooshian ) 1995(  ،Minns   و Hall ) 1995(  ،Dawson   و Wilby ) 1998(  جریـان   یهمچنـین در زمینـه پـیش بینـ        .  اشاره نمود 
  و نیز  ؛  )2-1998 ( Wilby و   Dawsonچنین   و هم  )Grenney ) 1994 و   Karunanithi به تحقیقات    ی مصنوع ی شبکه عصب  یرودخانه با مدلها  

  ؛)Solomatine ) 2000 و Bhattacharyaدر رابطه با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تعیین رابطه دبی واشل به تحقیقات انجام شده توسط 
؛ همچنین کاربرد ایـن تکنیـک در بازسـازی          )1383( توسط دستورانی     پیش بینی بهنگام سیالب    شبکه عصبی مصنوعی در   و باالخره کاربرد    

   Dastorani    توسط کاربرد این تکنیک در بهینه سازی نتایج مدلهای هیدرودینامیکی؛  و )1384(ی توسط دستورانی داده های هیدرولوژ
  .می توان اشاره کرد )Wright)  2004و  

 آن بـه  در این تحقیق سعی گردیده به تجزیه و تحلیل کاربرد این تکنیک در بحث مدلسازی جریان رودخانه پرداخته شود و مزایـا و معایـب                        
  .استناد تحقیقات مربوطه ارزیابی گردد

  
  روش بررسی

  بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی درشبیه سازی و پیش بینی جریانهای سیالبی در حوزه های فاقد آمار   -1
های آبخیز  را در پیش بینی جریانهای سیالبی در حوزه Artificial Neural Networksاین تحقیق کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی 

 با توجه به وجود حوزه های آبخیز بیشماری که فاقد آمار و داده های هیدرولوژیکی هستند خصوصاًّ در کشورهای در .نمودفاقد آمار بررسی 
عوامل . حال توسعه و از جمله کشور ما، این تحقیق روی کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برای این نوع حوزه ها تمرکز نموده است

ط به خصوصیات فیزیکی و اقلیمی حوزه ها به عنوان ورودیهای مدل جهت پیش بینی دبی حداکثر ساالنه بوسیله این تکنیک مد نظر مربو
 با توجه به قابلیت های شاخص آن در مورد )MLP(  پرسپترون چند الیهعصبی مصنوعی ، نوعشبکه با بررسی انواع  مختلف . بوده است

این کاربرد شبکه عصبی مصنوعی جهت یافتن مهمترین عوامل فیزیکی و یا اقیمی که تأثیر بیشتری در  ه برعالو .این تحقیق انتخاب شد
  .عکس العمل های هیدرولوژیکی حوزه ها دارند بخش دیگری است که مورد بررسی قرار گرفته است

. ها در مدلسازی مورد استفاده واقع شده استانجام این کار گروههایی از حوزه های آبخیز تشکیل و خصوصیات مربوط به این گروهجهت 
 ارزیابی قرار  مورد حوزه در نقاط مختلف کشور انگلستان1000انتخاب گروههای مختلف حوزه های آبخیز در این مطالعه حدود به منظور 
فاده گردیده است که   استFEH-CDROMبه منظور استخراج خصوصیات مربوط به حوزه های آبخیز از نرم افزاری بنام   . گرفته است

البته عوامل ورودی به مدل که همان خصوصیات حوزه ها میباشد . توسط مرکز تحقیقات اکولوژی و هیدرولوژی انگلستان تهیه شده است
 کارایی میتواند متعدد باشد و تعیین و استفاده از عواملی که بیشترین تاثیر را روی ایجاد رواناب و دبی سیالب دارند قطعا مدل را در جهت

این مسئله در حقیقت موضوع دیگری بوده که در این تحقیق مورد بررسی قرار همانطور که قبال اشاره شد . بهتر جهت دهی خواهند نمود
 عدد بوده که نهایتا هفت عامل به عنوان ورودیهای اصلی مدل مورد 19 استخراج شدهدر هر آبخیز تعداد کل عوامل ورودی . گرفته است
این عوامل که در حقیقت بیشترین همبستگی را با دبی جریان داشته و به کمک خود شبکه های عصبی استخراج گردید .  شد پذیرش واقع
شاخص مربوط به جریان پایه که بر اساس طبقه بندی (  BFIHOST،  ) مساحت حوزه آبخیز بر حسب کیلومتر مربع( AREA: عبارتند از

درصد رواناب استاندارد که بر اساس طبقه بندی وضعیت هیدرو لوژیکی (SPRHOST ، )ه  استوضعیت هیدرولوژیکی نوع خاک بدست آمد
 شاخص مربوط به تخفیف جریان سیالبی بر اثر وجود مخازن و دریاچه و گودال در مسیر جریان در  (FARL ،)نوع خاک محاسبه شده است

میانگین وضعیت تقلیل (SMDBAR ، ))1961-1990(ی استاندارد میانگین بارندگی سالیانه در یک دوره زمان ( SAAR،  )داخل حوزه
. ) میلی متر بوده است6نسبت زمانی که رطوبت پیشین خاک کمتر یا برابر  ( PROPWETو ) رطوبت خاک بر اثر زمان بر حسب میلی متر

                                                 
4 - Training data 
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هستند که برروی تشکیل و جریان رواناب همانطور که دیده میشود این عوامل از نظر فیزیکی و منطقی نیزبه نظر میرسد مهمترین عواملی 
  .و در نتیجه دبی حداکثر حوزه های آبخیز تاثیر دارند

نتخاب حوزه ها بصورت تصادفی و یا بر اساس نزدیکی در مرحله اول ا. گروهبندی حوزه ها بصورت متفاوت و در دو محله انجام گرفت
وزه ها تشکیل گردد و داده های مربوط به این گروهها که از نظرعکس العمل سعی شد گروه های همگنی از حدوم  مرحله در. بودجغرافیایی 

 این نرم افزار که .داستفاده گردی WINFAP-FEH بدین منظور از نرم افزار.استفاده قرار گیرد  های هیدرولوژیکی همگن هستند مورد 
لیز فراوانی بکار برده می شود ولی توانایی ایجاد گروههایی مرکز اکولوژی و هیدرولوژی انگلستان تدوین شده هر چند جهت انجام آناتوسط 

  هایپس ازشناسایی حوزه ها و تشکیل گروهدر هر دو مرحله . از حوزه آبخیز که از نظر هیدرولوژیکی مشابه هستند را  نیز دارا می باشد
 10 درصد جهت واسنجی و 30جهت آموزش مدل  درصد حوزه ها 60مربوطه عوامل این حوزه ها استخراج گردید  و داده های مربوط به  

  .درصد  بقیه به عنوان دادهای صحت یابی میانی مورد استفاده قرار گرفت
 نتایج در مرحله دوم که حاصل انتخاب حوزه ها بر اساس تشابه هیدرولوژیکی آنها بود تأثیر این همگنی  قابل توجه با توجه به بهبود

بدین منظور تعداد بیشتری از گروه های همگن ساخته شد و  . رفت عصبی مصنوعی مورد بررسی قرار گهیدرولوژیکی در کیفیت نتایج شبکه
مربع ضریب همبستگی بین  (R2سپس عامل . پیش بینی جریان با هر یک از این گروهها توسط مدل شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفت 

ریب ناهمگنی گروههای حوزه ها که توسط نرم افزار  مذکور تشکیل شده ض ( H2با ) مقادیر پیش بینی شده و مقادیر اندازه گیری شده 
ارزیابی این دو پارامتر د رتعدادی از گروههای همگن نشان داد که با افزایش ضریب  ناهمگنی گروه حوزه . مقایسه و ترسیم گردید ) است 

ناسب و نزدیک به واقعیت است که مقدار فاکتور ناهمگنی و پیش بینیها زمانی م ها،  درستی پیش بینی ها به نحو مشخصی کاهش می یابد
 عالوه بر آنمی باشد و ANN جهت بررسی کارایی روش ارائه شده در این تحقیق که متکی به تکنیک همچنین .  باشد1اساسا کمتر از 

مورد ) ن محسوب میشودکه یک روش معروف و ملی در انگلستا FEHروش (نتایج بدست آمده از این روش با یک روش مرسوم دیگر 
نتایج شبکه عصبی بهتر  ( درصد در گروههای مختلف متفاوت است18 تا 7  نتایج حاصل از دو روش بین R2تفاوت   .مقایسه قرار گرفت

  .)بود
. بودنتایج اولیه ای که از کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی سیالب در حوزه های فاقد آمار حاصل شد چندان رضایتبخش ن

این نتایج در حقیقت مربوط به خروجی مدلی بوده که داده های مربوط به خصوصیات آبخیز از حوزه هایی استخراج شده که گروه بندی این 
  WINFAP-FEHاین در حالی است که پس از استفاده از نرم افزار  . حوزه ها بصورت تصادفی ویا بر اساس نزدیکی جغرافیایی بوده است

ههای متشکل از حوزه های همگن و مدلسازی با استفاده از خصوصیات این حوزه ها در مدل شبکه عصبی مصنوعی، نتایج و تشکیل گرو
این بهبود نتایج اساسا بعلت گروه بندی موثر حوزه ها و جای گیری . پیش بینی ها به مقدار قابل مالحظه ای به مقادیر واقعی نزدیکتر شد

  . در هر گروه است) وژی از نظر هیدرول(حوزه های همگن 
این نکته بسیار . یافته دیگر این تحقیق تشخیص و تفکیک خصوصیات یا عواملی است که بیشترین تاثیر را روی مقدار دبی سیالبها دارند

دی از مهمی است چرا که نوع پارامترهای ورودی به مدل یکی از مهمترین عواملی است که در کارایی مدل نقش دارد چرا که تعداد زیا
خصوصیات آبخیز را میتوان به عنوان ورودیهای مدل در نظر گرفت و در این رابطه قاعده مشخصی که تعیین کند چه عوامل یا خصوصیاتی 

جهت این کار . در این مورد نیز تکنیک شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت. قویترین همبستگی را با دبی جریان دارد وجود ندارد
زیهای متعددی با استفاده از انواع و تعداد مختلف عوامل انجام گرفت و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت تا بدینوسیله مهمترین عوامل شبیه سا

  . مرتبط با دبی و مناسبترین تعداد عوامل به عنوان ورودی برای مدل مشخص گردد
نوع و تعداد عوامل هندسی و اقلیمی آبخیز نیز جهت رسیدن به عالوه بر تناسب و سازگاری نوع شبکه عصبی مصنوعی برای این مسئله، 

با انتخاب نوع و تعداد مناسب این عوامل و نیز استفاده از نوع مناسب و سازگار شبکه عصبی . نتایج قابل قبول بسیار مهم تشخیص داده شد
 و مناسبی برای حل مشکل برآورد دبی جریان در حوزه مصنوعی و نیز کالیبره کردن مناسب آن میتوان گفت که این تکنیک ابزار بسیار کارآ

الزم است تاکید گردد که همانطور که در بخشهای قبلی تشریح شد در استفاده از . های فاقد آمار ویا با طول دوره آماری بسیار کوتاه است
زه های همگن امری ضروری روش شبکه های عصبی مصنوعی برای اینگونه حوزه ها استفاده از روش مناسب جهت گروه بندی حو

  .   میباشد
  
   مدلهای مختلف شبکه عصبی مصنوعییرگیکاربپیش بینی بهنگام سیل با  -2

 با چند سیستم رودخانه ایهدف اصلی تحقیق بررسی کاربرد انواع مختلف شبکه های عصبی مصنوعی جهت شبیه سازی جریان در یک 
منطقه مورد بررسی قسمت فوقانی رودخانۀ درونت . یالبی در پایین دست بوده استایستگاه هیدرمتری و پیش بینی بهنگام جریانهای س
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(Derwent)  می باشد که یکی از شاخه های اصلی رودخانه ترنت(Trent river)سه ایستگاه داده های .  در ناحیه مرکزی انگلستان است
 با (Mytham bridge) و مایتم بریدج (Chatsworth)ث ، کتس ور(Matlock)هیدروتری در قسمتهای باالدست که عبارتند از مت لوک 

 پیش بینی جریان در این ایستگاه مورد جهت (Whatstandwell) کیلومتر باالتر از ایستگاه واتستندول 50 و25، 10فواصل به ترتیب 
  .استفاده قرار گرفت

ندول  با استفاده از داده های اندازه گیری شده ستری وات ساعت قبل از وقوع در محل ایستگاه هیدرومت12 و 9، 6، 3جریان سیالب رودخانه 
 برگشتی با تاخیر زمانی و برگشتی،  پرسپترون چند الیه ازسه نوع شبکۀ عصبی مختلف که عبارتند. در باال دست پیش بینی گردیده است

شبکۀ عصبی، ای ورودی در کارایی مدلهای همچنین جهت بررسی تأثیر طول داده ه. بصورت جداگانه مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفتند
داده های با فاصله اندازه گیری .  متفاوت مورد استفاده قرار گرفت دورهشبیه سازی های مختلف با استفاده از داده های هیدرولوژیکی با طول

بدین منظور مورد استفاده واقع )  نمایدکه تولید تعداد مشاهده های متفاوتی را می(  ماه و سه سال 6 ماه، 1 دقیقه ای با طول دوره های 30
نوان داده های آموزشی جهت آموزش مدل، قسمت دوم برای هر تست داده ها به سه قسمت تقسیم شد قسمت اول جهت استفاده به ع .شد

) یواسنج( جهت جلوگیری از آموزش اضافی مدل و قسمت سوم جهت تست کارایی مدل )Cross–validation(جهت صحت یابی میانی 
جهت آماده سازی داده ها برای مدل و مشخص نمودن زمان تأخیر ایستگاهها نسبت به هم از آنالیز همبستگی . مورد استفاده قرار گرفت

  . استفاده گردید
ی در حقیقت شرایط مربوط به مقطع های زمـانی آینـده براسـاس داده هـا              در این تحقیق بدین گونه بود که        فرآیند پیش بینی بهنگام سیالب      

 در نقطـه ای در پـایین   t نمایانگر مقدار دبی جریان در زمان Qدر صورتی که  . مقطع های زمانی گذشته و حال مورد پیش بینی قرار می گیرد           
 :  بصورت زیر مورد پیش بینی قرار می گیرد(t+1) در زمان Qدست باشد مقدار 

Q(t+1) = f((Q(t), Q(t-1),……, Q(t-n) + q(t), q(t-1),…q(t-n) + e(t))               
  : که در آن 

f( )یک تابع غیر خطی نامشخص است  .  
e(t)یک مقدار مجهول که مربوط به خطای فرآیند است  .  

N                              تعداد داده های مربوط به مقطع های زمانی حال و گذشته ای که جهت پیش بینی جریان در مقطع زمـانی آینـده مـورد اسـتفاده واقـع 
  . میشود

Q (t+1)  از دبی جریان در مقطع زمانی آینده در ایستگاه واتستندول که با استفاده از داده های باالدست در مقاطع زمانی عبارتستt ، t-1 ، 
… .t –n  و مقادیر مربوط به q (t)(1) ، q (t)(2) و q(t)(3)) داده های . مورد برآورد قرار می گیرد) مقادیر دبی در سه ایستگاه باالدست می باشد

) فاصله زمانی بین پایان پیش بینی و آغاز وقـوع حادثـه        ( دقیقه و نیز چهار پایه زمانی متفاوت پیش بینی           30یری شده در فاصله زمانی      اندازه گ 
  : در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که بر این اساس پیش بینی بصورت زیر خواهد بود

 :  که سه ساعت قبل از وقوع پیش بینی میشودQمقدار  -
Q(t)= f (Q(t-6), Q(t-7),…, Q(t-n) + q(t-6)(1), q(t-7)(1),…q(t-n)(1) + q(t-6)(2), q(t-7)(2),…q(t-n)(2)+ q(t-6)(3), q(t-7)(3),…q(t-

n)(3)+ e(t))  
 : که شش ساعت قبل از وقوع پیش بینی میشودQمقدار  -

Q(t)= f (Q(t-12), Q(t-13),…, Q(t-n) + q(t-12)(1), q(t-13)(1),…q(t-n)(1) + q(t-12)(2), q(t-13)(2),…q(t-n)(2)+ q(t-12)(3), q(t-

13)(3),…q(t-n)(3)+ e(t))         
 : پیش بینی میشودبا استفاده از داده های یک ایستگاه ساعت قبل از وقوع و شش  به ترتیب سه که Qمقدار  -

Q(t)= f (q(t-3)(1), q(t-4)(1),…q(t-n)(1)+ e(t))        
Q(t)= f (q(t-6)(1), q(t-7)(1),…q(t-n)(1)+ e(t))   

 : پیش بینی میشودبا استفاده از داده های دوایستگاهساعت قبل از وقوع و شش  به ترتیب سه که Qمقدار  -
Q(t)= f (q(t-3)(1), q(t-4)(1),…q(t-n)(1)+ q(t-3)(2), q(t-4)(2),…q(t-n)(2)+ e(t))      
Q(t)= f (q(t-6)(1), q(t-7)(1),…q(t-n)(1)+q(t-6)(2), q(t-7)(2),…q(t-n)(2)+ e(t))    

  .و به همین شکل برای موارد دیگر
 30 داده های اندازه گیری شـده بـا فاصـله زمـانی              3و2و  1در تستهای   در این تحقیق جمعا چهار تست و سه زیر تست طراحی و اجرا شد که                

 بررسی تأثیر تعداد ایستگاههای مورد استفاده جهت       4در تست   .  ماه و سه سال مورد استفاده قرار گرفت        6دقیقه به ترتیب برای مدت یک ماه،        
 ایـستگاه باالدسـت مـورد    3 و 2، 1 زیر تست که در آنها داده ها به ترتیـب از         3این تست خود به     . اخذ داده مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت       

جداگانـه  ) کـه قـبالً توضـیح داده شـد    (عصبی مصنوعی هر تست و زیر تست با استفاده از سه نوع شبکه     . استفاده قرار گرفته است تقسیم شد     
به خاطر محدودیت جا امکان ارائه گرافیکی نتایج برای       . انجام گرفت تا تأثیر نوع شبکه عصبی در اخذ نتایج مناسب نیز مورد ارزیابی قرار گیرد               
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ست هـای مختلـف ایـن تحقیـق از دو پـارامتر       در اینجا ممکن نیست ولی جهت ارزیابی کارایی هر یک از شبکه ها در ت        4 و   3،  2تست های   
 کـارایی   MLP شـبکه عـصبی مـصنوعی        . اسـتفاده گردیـد    (R2) و ضریب کارایی     (RMSE)آماری که عبارتند از ریشه میانگین مربع اشتباه         

 از شـبکه عـصبی   نتـایج حاصـل  . مناسبی را خصوصاً وقتی که فاصله زمانی بین پیش بینی و وقوع طوالنی تر باشد از خود نشان نـداده اسـت     
رضابخش بوده و حتی    ) وقتی تعداد داده های مورد استفاده زیاد نیست        (2 و تا حدی تست      1با تأخیر زمانی هرچند در تست         برگشتی مصنوعی

  که تعداد زیادی داده استفاده شده رضـابخش نمـی          3 است ولی نتایج آن در تست        برگشتی در برخی موارد قابل مقایسه با نتایج شبکه عصبی        
 نیز توانایی شـبکه هـای   4در رابطه با تست . از خود نشان داده است  برگشتیبهترین نتایج را در تمام تستهای این تحقیق شبکۀ عصبی  . باشد

 است و الزم به ذکر است که تعداد ایستگاههای باالدست که بـه عنـوان منبـع داده هـا مـورد      3و2و1عصبی مختلف کماکان همانند تستهای      
 3 و 2هرچند نتایج زیر تـستهای  ) 4مقایسه نتایج زیر تستهای مختلف تست   ( گرفته تفاوت زیادی را در نتایج حاصل ننموده است           استفاده قرار 

 که در واقع یک شبکه استاتیک است MLPشبکه عصبی بایستی گفت که .  است1تا حدی بهتر از زیر تست   برگشتیمربوط به شبکه عصبی
ایـن عـدم   . را نـدارد ) همانند آنچه که در این تحقیق مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه   (هایی که با زمان تغییر میکند توانایی شبیه سازی سری داده      

براسـاس نتـایج حاصـله       .توانایی زمانی بیشتر خودنمایی می کند که تغییر زمانی بین وضعیت موجود و وضعیت پیش بینی شده بیشتر میـشود                   
می و کلی کارایی مناسبی را در شبیه سازی و پیش بینی دبی جریان از خود نـشان داده انـد                     هرچند شبکه های عصبی مصنوعی بصورت عمو      

ولی نوع شبکۀ عصبی مصنوعی و نیز خصوصیات داده های ورودی مدل خصوصاً داده های آموزشی پارامترهای بسیار مهمی هستند که تأثیر                      
 . عمده را روی خروجی های مدل دارا می باشند

 
بینی جریان رودخانه توسط سیستم عصبی   مدل هیدرودینامیکی در پیشکنتایج حاصل از یبهینه سازی  -3

  مصنوعی
بینی جریان رودخانه مورد بررسی   این تحقیق کاربرد تکنیک سیستم عصبی مصنوعی را در کاهش خطای مدل هیدرودینامیکی جهت پیش

باشد که دارای وسعتی معادل  ی ایالت آیداهو در ایاالت متحدۀ آمریکا میمنطقه مورد مطالعه حوزۀ رینولدزکریک در جنوب غرب. قرار میدهد
 به علت تغییرات بیش از حد بارندگی در نقاط مختلف این حوزه جریان رودخانه شدیداً متغیر  و کیلومتر مربع و اقلیم نیمه خشک است239
) امیکی، مدلسازی شبکه عصبی و مدلسازی ترکیبی دو روشمدلسازی هیدرودین(روش کار در قالب سه نوع مدلسازی در این تحقیق  .است

  .دنبال گردید
جریانهای  سازی ک طراحی و ساخته شده توانایی شبیهر که توسط موسسۀ هیدرولیک دانماMIKE11افزار  نرم: مدلسازی هیدرودینامیکی

پس از بدین صورت که . بکار گرفته شداین تحقیق در  غیر ماندگار را داشته و در نقاط مختلف جهان نیز مورد استفاده قرار گرفته است
حل خروجی حوزه برای دورۀ زمانی فوریه تا آوریل مبینی جریان در  برای بازۀ مورد مطالعه انجام شد و پیش MIKE11افزار  نرم کالیبراسیون

گیت، ماکس کریک و سالمون کریک که همگی در  های ایستگاههای تال ستفاده از دادهبینی با ا در مرحلۀ اول این پیش. انجام گرفت1982
 ذکر است که هالزم ب (کنند انجام گرفت اند و در واقع آب سه زیر حوزۀ اصلی را به رودخانۀ اصلی سرازیر می باالدست خروجی حوزه قرار گرفته

 جریانی را بطور مستقیم به رودخانه اصلی وارد  کهاند های کوچک قرار گرفته هتمام ایستگاههای هیدرومتری دیگر موجود در حوزه در سرشاخ
به علت مشکالت مالکیتی اراضی این قسمت از ( متوقف شده است 1991از سال نیز  جریان در ماکس کریک یگیر البته اندازه .)کنند نمی
مربوط به این زیر حوزه در نتایج  این ایستگاه و در نتیجه عدم وجود دادۀ در یگیر مرحلۀ دوم در این تحقیق به بررسی تأثیر توقف اندازه ).حوزه

مون لگیت و سا تال(ها را فقط از دو ایستگاه هیدرومتری   لذا در این مرحله مدل هیدرودینامیکی داده. مدل هیدرودینامیکی اختصاص داده شد
  . دنموبینی  استفاده کرده و جریان را در خروجی حوزه پیش) کریک

 یک مدل سیستم عصبی مصنوعی ساخته شد و جهت پیش بینی جریاندر این بخش از تحقیق :  عصبی مصنوعیشبکهدلسازی م
به عبارت . هایی که دقیقاً در مدل هیدرودینامیکی مورد استفاده قرار گرفته بود بکار گرفته شد رودخانه در محل خروجی حوزه با استفاده از داده

سیستم عصبی نوع . های مشابه فقط یک مدل سیستم عصبی مصنوعی جایگزین مدل هیدرودینامیکی شد ا دادهدیگر برای هدف مشابه و ب
همانند آنچه که در مورد مدل هیدرودینامیکی . سه الیه بود پرسپترون  ساختمانمصنوعی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت یک

تری مدر مرحلۀ اول از هر سه ایستگاه هیدرو. م گردیدا عصبی مصنوعی انجشبکهده از داشتیم اینجا نیز مدلسازی در دو مرحله با استفا
ها فقط از دو ایستگاه  های ورودی به مدل داده شد، در حالی که در مرحلۀ دوم داده داده) ون کریکمتال گیت، ماکس کریک و سال (دستباال
هدف ارزیابی کارآیی مدل سیستم . تری ماکس کریک به مدل معرفی نگردیدموای از ایستگاه هیدر ون کریک بوده و هیچ دادهمگیت و سال تال

های مربوط به ایستگاه ماکس کریک چه تأثیری در نتایج حاصل از مدل  ت متفاوت بود و اینکه عدم وجود دادهلو  حادعصبی مصنوعی در 
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ای است که در مدل  ته شد دقیقاً پوشش دهندۀ همان دوره در نظر گرف برای سیستم عصبیهای آزمایشی هایی که به عنوان داده داده. دارد
  .نماید تر می این حالت شرایط مقایسۀ نتایج دو نوع مدل و قضاوت در مورد کارایی آنها را آسان. هیدرودینامیکی مورد استفاده قرار گرفت

  
جهت بهیود نتایج بعبارت دیگر . شودسعی شد دو روش بصورت ترکیبی استفاده قسمت ازتحقیق در این  :استفاده مرکب دو تکنیک

بینی میزان خطای   پیشبخش نقش سیستم عصبی مصنوعی در این .مدل هیدرودینامیکی، تکنیک سیستم عصی مصنوعی بکار گرفته شد
 یک ساختمان سیستم عصبی مصنوعی استفاده شده در این مرحله  نیز. های مرحله اول و دوم بود سازی مدل هیدرودینامیکی برای شبیه

  :خطای مدل هیدرودینامیکی با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید .ای بود  سه الیهMLPسیستم 
estobsp XXE −=  

 مقدار برآورد شده یا Xestگیری شده یا مشاهدۀ شده و   اندازهردامق Xobsبینی شده،   عبارتست از میزان خطای عامل پیشEpکه در آن 
 (MIKE11)های مدل هیدرودینامیکی  های ایستگاه تال گیت و نیز خروجی ستم عصبی مصنوعی با استفاده از دادهمدل سی .بینی شده پیش

  . را به عنوان خروجی مدل پیش بینی نماید(MIKE11) شده توسط مدل هیدرودینامیکی د برآورجریانآموزش داده شد تا خطای 
سازی مورد استفاده   برای این شبیه1982 آوریل 30ساعته برای دورۀ زمانی اول فوریه تا  یکگیری  های جریان با فواصل اندازه داده          

های ایستگاه ماکس کریک و بدون  با داده(بینی خطای مدل هیدرودینامیکی برای مرحله اول و دوم جداگانه انجام گرفت  پیش. قرار گرفت
  .کی لحاظ شد و در نتایج نهایی مدل هیدرودینامی)های این ایستگاه داده

بطور بسیار واضحی باعث بهبود نتایج به منظور پیش بینی جریان رودخانه  عصبی مصنوعی شبکهترکیب مدل هیدرودینامیکی و مدل 
گردد که از مزایا و نقاط قوت هر دو به نحو مناسبی  بنظر میرسد که ترکیب این دو تکنیک برای این کاربرد ویژه باعث می. بینی گردید پیش
عالوه بر این کیفیت نتایح مدل هیدرودینامیکی که در مرحله دوم به علت عدم وجود . دشواه گردد و در نتیجه کارایی بهتری مشاهده استف
   .ای تنزل پیدا کرده بود با کاربرد مدل ترکیبی به مقدار زیادی بهبود یافت کریک به نحو قابل مالحظه های ایستگاه ماکس داده

دو مدل هیدرودینامیکی و سیستم عصبی مصنوعی نسبت به نتایج حاصل از کاربرد هر یک از این مدلها به تنهایی از نتایج حاصل از ترکیب 
های  سازیهای این تحقیق چه با استفاده و چه بدون استفاده از داده این نکته در مورد تمامی شبیه. باشد خوردار میرای ب بهبود قابل مالحظه

نشان ) بدون ترکیب با شبکه عصبی مصنوعی( نتایج حاصل از مدل هیدرودینامیکی .باشد یک صادق می ماکس کریترمایستگاه هیدرو
علت این امر بایستی در عدم مشارکت تمام بخشهای حوزه از نظر . گیری شده را دارد ها عموماً کمتر از حالت اندازه بینی میدهد که پیش

نوبی حوزه که بخش عمده بارندگیهای حوزه را به خود اختصاص میدهد در ایستگاه  بخش ج جریان آبهرچند. تأمین داده برای مدل باشد
تری مواناب دو زیر حوزۀ بزرگ در ایستگاههای هیدرورگیری میشود و در مدل هیدرودینامیکی بکار برده میشود و همچنین  تال گیت اندازه

 در برگیرندۀ  جمعاهای کوچک که ولی هنوز تعداد زیادی از آبراهه. ل استفاده میشونددگیر شده و در م ون کریک اندازهمیک و سال کرماکس
الزم به ذکر است که استفاده از روشهای . ای که در مدل مورد استفاده قرار گیرد را ندارند باشند هیچگونه داده  درصد حوزه می40حدود 

به  دقت و کارایی این روشها درصد خطای باالیی را معموالًها جهت استفاده در مدل نیز به علت عدم  واناب این شاخهرتجربی جهت برآورد 
باشد به علت موارد میتر   پایینهگیری شد بینی از مدل هیدرودینامیکی که اغلب نسبت به مقادیر اندازه لذا اخذ نتایج پیش. وردآ همراه می

به صورت وقتی که ( بوسیله سیستم عصبی مصنوعی ولی نتایج نسبتاً ناموفق ارائه شده. باشد مذکور در فوق قابل انتظار و توجیه می
 سیستم  باهای ورودی مشابه جایگزین کردن مدل هیدرودینامیکی باشد با وجود داده بسادگی قابل تحلیل و توجیه نمی) استفاده شدهتنها

آبی و یا نرمال داشته  الت کمبرای بخشهایی از هیدروگراف که جریان ح. عصبی مصنوعی باعث ایجاد نتایج کامالً متفاوتی گردیده است
است سیستم عصبی مصنوعی نتایج کامالً نزدیک به واقعیت را ارائه داده است ولی برای زمانهایی که جریان پیک افتاق افتاده است نتایج 

که در مدل باشد که این دقیقاً برعکس حالتی است   است می گیری شده مدل سیستم عصبی مصنوعی بسیار باالتر از آنچه که اندازه
در ) ماکس کریک(های مربوط به ایستگاهی که آمار برداری در آن متوقف شده  عالوه بر این حذف داده. هیدرودینامیکی اتفاق افتاده بود

 عصبی مصنوعی شبکهدرستی نتایج مدل هیدرودینامیکی گردید در حالی که همین اتفاق در مورد مدل قابل مالحظه مرحلۀ دوم باعث افت 
الزم به ذکر است که در سیستم عصبی مصنوعی کیفیت و نیز . گردید) در مرحلۀ دوم نسبت به مرحلۀ اول(اال رفتن درستی نتایج باعث ب

ای  ها گاهی اوقات کارایی مدل و نتایج حاصل از آن را بطور قابل مالحظه ها و طول سری داده ها جدای از تعداد سری وضعیت تغییر داده
های ورودی و نتایج   روش به هر حال یک روش جعبه سیاه است و در آن یافتن و ایجاد ارتباط درست بین دادهاین. نماید دگرگون می

ل دارد که بین دها دارد و کیفیت نتایج بستگی کامل به این ارتباط ایجاد شده توسط م خروجی کامالً بستگی به مورد و وضعیت داده
این تحقیق نشان داد که گاهی اوقات ترکیب دو روش کامال . ی ارائه گردد ایجاد شده استورودیهای مدل و آنچه که باید به عنوان خروج

 مقایسه نتایج را با استفاده از 1جدول . روشها به تنهایی حاصل می نمایداینمتفاوت نتایج به مراتب بهتری را نسبت به کاربرد هر یک از
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  مدل عصبی مصنوعی وشبکه مدلهای هیدرودینامیکی، خروجی برای (RMSE)  اشتباهات و ریشه میانگین مربع(R2)مقادیر ضریب کارایی
  . نشان میدهدحل اول و دوماترکیبی در مر

  
 برای نتایج مدلهای هیدرودینامیکی، سیستم عصبی مصنوعی (RMSE) اشتباه ات و ریشه میانگین مربع(R2) مقادیر ضریب کارایی-1جدول

  . ترکیبی در مرحلۀ اول و دوم مدلو
  امترپار  )های ماکس کریک بدون داده(مرحلۀ دوم   )های ماکس کریک با داده(مرحلۀ اول 

  مدل ترکیبی  ANNمدل  MIKEمدل  مدل ترکیبی  ANNمدل  MIKEمدل

R2 
6435/0  5432/0  9153/0  2375/0  8035/  8725/0  

RMSE  9364/0  8143/2  7158/0  3242/1  0813/1  9806/0  
 
  پیوتر در تخمین داده های مفقود شده هیدرولوژی ارزیابی کارایی هوش مصنوعی کام-4

به منظور بازسازی داده های هیدرولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفته والبته نتایج حاصل با عصبی مصنوعی   شبکهدر این تحقیق کارایی
وط به نواقص آماری ایستگاهها در این پروژه تحقیقاتی سعی شده است که مقادیر مرببه عبارت دیگر. ه استدیروشهای موجود مقایسه گرد

.  و به کمک ساختار مناسبی از شبکه های عصبی مصنوعی  برآورد گردد هبا استفاده از  مقادیر ایستگاههای دیگر موجود در گروه مربوط
مبستگی  روش نسبت نرمال و روش هنتایج نتایج حاصل از شبکه های عصبی مصنوعی با  این روش با روشهای موجودجهت امکان مقایسه

  .مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته استبین ایستگاهها 
 تاریخ ،ص مفقود شده  یا اصالً برداشت نشده است اموارد زیادی مشاهده می شود که بنا به دالیلی آمار یک روز یا یک ماه و سال خ

آمار غلط که توسط  برداشتو  دستگاهها تأسیس ایستگاهها در یک منطقه با یکدیگر متفاوت می باشد و از طرف دیگر نقایص احتمالی
 از بین رفتن ایستگاهها در اثر سوانح طبیعی مانند سیل ، زلزله و یا انهدام ، ویاکارشناسان کنترل شده است واز مجموعه آمار حذف می شوند

ل از آنکه مورد تجزیه و تحلیل قرار این داده ها قبباعث کمبود و نقص در سریهای آماری شده و لذا الزم است  …آنها در اثر جنگ و 
و روش نسبت نرمال  که از مهمترین آنها میتوان به ه کار می روند متعدد استبروشهایی که برای این منظور . بگیرند بایستی تکمیل شوند 

ج به ابزاری است که قابلیت به لحاظ برخی مشکالت در جمع آوری داده ها و بازسازی آنها احتیا .اشاره کردروش همبستگی بین ایستگاهها  
با توجه به . درک و یادگیری توابع حاکم بر داده را داشته باشد و بعالوه بتواند درمقابل نوسانهای ناشی از عدم دقت در داده مقاومت نماید 

ی منحصر به فرد شبکه  داده های هیدرولوژیکی چنین به نظر می رسد که با در نظر گرفتن ویژگیها و قابلیتهایپیچیدگی و طبیعت نوسان
در این تحقیق سه نوع مختلف شبکه  . گیرندرمصنوعی این شبکه ها بتوانند به عنوان ابزاری مفید و کارآمد مورد استفاده قراعصبی های 
 قرار مورد استفاده شبکه های برگشتی با تاخیر زمانیو  شبکه های برگشتی ، پرسپترون چندالیهی که عبارتند از شبکه های مصنوعیعصب
  . نده اگرفت

آمار سعی شد ایستگاههایی ذر سطح ایران انتخاب شود که دارای در این تحقیق در انتخاب ایستگاههای هیدرومتری جهت آنالیز آمار آن 
 عالوه بر .دارای آمار طوالنی مدت باشد و حتی االمکان سد مخزنی یا انحرافی در باال دست ایستگاه انتخابی ایجاد نشدهبوده، قابل اعتماد 

با توجه به  .نواقص آماری ایستگاهها حداقل باشد وده وایستگاههای انتخابی از یک پراکنش اقلیمی مناسب در سطح ایران برخوردار بآن 
 عدد از 17  ایستگاه هیدرومتری در نقاط مختلف ایران انتخاب و سپس با توجه بیشتر به مالکهای ذکر شده در نهایت 40ود دموارد حاین 

انتخاب گردیده واطالعات مورد نیاز مربوط به آنها جمع  ها که نسبت به ایستگاههای دیگر با توجه به اهداف این تحقیق برتری داشتند آن
که برای هر یک از ایستگاههای هیدرومتری انتخاب شده دو نوع از داده های اندازه گیری شده آماده سازی و استفاده گردید . شدآوری 

که در کل پنج د یضمناً ایستگاهها در قالب گروههایی انتخاب و تنظیم گرد.  دبیهای متوسط روزانه و دبیهای متوسط ماهانهعبارت بودند از
  .گروه شامل گروه ایستگاههای بابلرود، مارون، کارده، قره آقاچ و منطقه شیرکوه تنظیم شد

ه های عصبی در حقیقت کارایی مناسب جهت پیش بینی داده بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق میتوان گفت که تکنیک شبک
در بیشتر موارد در این تحقیق درستی نتایج حاصل از شبکه های عصبی مصنوعی باالتر از نتایج .  های مفقود شده هیدرولوژی را دارد

رین ساختار برای این هدف بوده است شبکه عصبی مصنوعی از نوع پرسپترون چند الیه سازگار ت. بدست آمده از دو روش دیگر بوده است 
هرچند که در موارد معدودی شبکه عصبی برگشتی نیز نتایجی همانند شبکه پرسپترون  چند الیه  ویا حتی اندکی بهتر از آنرا ارائه نموده 

ادیر واقعی برای ای مقادیر برآورده شده با روشهای مختلف ومقریشه میانگین مربع خطا و ضریب کارایی بر مربوط به  مقدار.است
  . درج شده است2 در جدول ایستگاههای مختلف استفاده شده در این تحقیق
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   .ای مقادیر برآورده شده با روشهای مختلفریشه میانگین مربع خطا و ضریب کارایی بر مقادیر. 2جدول 

R2 RMSE  ایستگاه 
  ستگیهمب  نسبت نرمال  شبکه عصبی  همبستگی  نسبت نرمال  شبکه عصبی  هیدرومتری
  63,205  64,017  19,761  0,485  0,472  0,950  چم نظام
  0,360  0,830  0,470  0,873  0,325  0,783  فخر آباد

  7,222  5,806  6,674  0,813  0,879  0,841  بابل
  3,159  4,012  2,396  0,654  0,440  0,800  علی آباد
  0,365  0,225  0,140  0,210  0,537  0,821  کارده

 
 نتیجه گیری

قیقات مختلف انجام شده در خصوص کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی جریان رودخانه ای واضح است کـه                    بر اساس تح   -1
 با انتخاب نوع    .تواناییهای این تکنیک با توجه به ساختارهای مختلف آن و نیز طبیعت مسئله ای که به دنبال حل آن هستیم متفاوت میباشد                     

ستفاده از نوع مناسب و سازگار شبکه عصبی مصنوعی و نیز کالیبره کردن مناسب آن میتوان گفت کـه                   و نیز ا  ورودی  و تعداد مناسب عوامل     
 .این تکنیک ابزار بسیار کارآ و مناسبی برای حل مشکل برآورد دبی جریان در حوزه های فاقد آمار ویا با طول دوره آماری بسیار کوتاه اسـت                          

نیـز اسـتفاده از     و  صبی مصنوعی برای این مسئله، نوع و تعداد عوامل هندسی و اقلیمی آبخیز              عالوه بر تناسب و سازگاری نوع شبکه ع       البته  
روش شبکه های عصبی مصنوعی برای اینگونه حوزه ها استفاده از روش مناسب جهت گـروه بنـدی حـوزه هـای همگـن امـری ضـروری                          

  . میباشد
، در حالی که شبکه های پرسپترون چند الیه در ترکیب با نرم . ری داردشبکه های عصبی دینامیک کارایی بهتدر بحث پیش بینی بهنگام  -2

 که در واقع یک شبکه استاتیک است توانایی شبیه MLPشبکه عصبی  .افزارهای دیگر نسبت به کاربرد تنهای آن بمراتب بهتر عمل میکند
این عدم توانایی زمانی . را ندارد) ورد استفاده قرار گرفتههمانند آنچه که در این تحقیق م(سازی سری داده هایی که با زمان تغییر میکند 

  .بیشتر خودنمایی می کند که تغییر زمانی بین وضعیت موجود و وضعیت پیش بینی شده بیشتر میشود
یج بطور بسیار واضحی باعث بهبود نتابه منظور پیش بینی جریان رودخانه  عصبی مصنوعی شبکهترکیب مدل هیدرودینامیکی و مدل  -3

گردد که از مزایا و نقاط قوت هر دو به نحو مناسبی  بنظر میرسد که ترکیب این دو تکنیک برای این کاربرد ویژه باعث می. بینی گردید پیش
عالوه بر این کیفیت نتایح مدل هیدرودینامیکی که در مرحله دوم به علت عدم وجود . دشواستفاه گردد و در نتیجه کارایی بهتری مشاهده 

  .ای تنزل پیدا کرده بود با کاربرد مدل ترکیبی به مقدار زیادی بهبود یافت کریک به نحو قابل مالحظه های ایستگاه ماکس داده
بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق میتوان گفت که تکنیک شبکه های عصبی در حقیقت کارایی مناسب جهت پیش بینی داده  -4

در بیشتر موارد در این تحقیق درستی نتایج حاصل از شبکه های عصبی مصنوعی باالتر از نتایج بدست .  اردهای مفقود شده هیدرولوژی را د
شبکه عصبی مصنوعی از نوع پرسپترون چند الیه سازگار ترین ساختار برای این هدف بوده است هرچند . آمده از دو روش دیگر بوده است 

  .نتایجی همانند شبکه پرسپترون  چند الیه  ویا حتی اندکی بهتر از آنرا ارائه نموده استکه در موارد معدودی شبکه عصبی برگشتی نیز 
هرچند شبکه های عصبی مصنوعی بصورت عمومی و کلی کارایی مناسبی را در شبیه سازی و پیش بینی دبی جریان از خـود نـشان داده                           -5

 مدل خصوصاً داده های آموزشی پارامترهای بسیار مهمی هـستند کـه             اند ولی نوع شبکۀ عصبی مصنوعی و نیز خصوصیات داده های ورودی           
چنانچه داده های آموزشی پوشش مناسبی از پدیده مـورد نظـر را نداشـته باشـد شـبکه                   . تأثیر عمده را روی خروجی های مدل دارا می باشند         

  . عصبی ابزار بسیار ضعیفی در پسش بینی عوامل جریان خواهد بود
اوت است                    ( آموزش مناسب مدل   -٦ امال متف بکه ک اختارهای مختلف ش م و کيف آن در س سيار مهمی در اخذ         ) که ک نقش ب

ه و  ن خصوص تجرب د مشخص و روشن در ای دم وجود قواع ه ع ه ب ا توج ن تکنيک را دارد و ب ا ای سازی ب ایج در مدل نت
  .نقش اصلی را در کيفيت نتایج داردشناخت عميق کاربر از طبيعت این ابزار 

  
:منابع  

 دستورانی محمدتقی؛ پیش بینی بهنگام سیل با بکارگیری مدلهای مختلف شبکه عصبی مصنوعی؛  مجموعه مقاالت اولین کنفرانس -
.1383سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک، دانشگاه باهنر کرمان، اردیبهشت   



 9

 
اده های مفقود شده هیدرولوژی؛  مجموعه مقاالت دومین  دستورانی محمدتقی؛ ارزیابی کارایی هوش مصنوعی کامپیوتر در تخمین د- 

  . 1384کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک، دانشگاه باهنر کرمان، اسفند 
 

Bhattacharya B. and D. P. Solomatine, Application of artificial neural network in stage-discharge relationship, 
Proc. 4th International Conference on Hydroinformatics, Iowa city, USA, July 2000.  
 
Dastorani, M.T. and N.G. Wright, A hydrodynamic/neural network approach for enhanced river flow prediction, 
International Journal of Civil Engineering, Vol.2 No.3, 2004. ISSN:1735-0522 
 
Dawson C. W., R. Wilby, An artificial neural network approach to rainfall-runoff modelling, J. of Hydrological 
Sciences, 43 (1), February 1998. 
 
Dawson C. W., R. Wilby, A comparison of artificial neural network used for river flow forecasting, J. of 
Hydrology and Earth System Sciences, 3 (4), pp529-540. 1998. 
 
Hsu K., H. V. Gupta, and S. Sorooshian, Artificial neural network modeling of the rainfall-runoff process, J. of 
Water resources reseach, Vol. 31, No. 10, pp. 2517-2530, October 1995. 
  
Karunanithi N., W. J. Grenney, D. Whitley, and K. Bovee, Neural networks for flow prediction, J. Computing in 
Civil Engineering, Volume 8, Number 2, 201-220, April 1994. 
 
Minns A. W. and M. J. Hall, Artificial neural networks as rainfall-runoff models, J. of Hydrological Sciences, 41 
(3) June 1996. 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 10

  
 
 
 

Artificial neural networks in river flow modelling 
(goals and limitations analysis) 

 
M.T. Dastorani 

Assistant professor, University of Yazd, Iran 
 

Abstract  
In this paper it has been tried to analyze and evaluate the abilities and applicability of 
Artificial Neural Networks (ANN) in river flow modelling. This evaluation is carried out on 
the strength of four research projects completed by the writer in this field during last few 
years. Therefore the purpose here is to address the characteristics, strengths and limitations of 
this new computer technique for this specific application. The completed research projects 
includes: The application of ANN in ungauged catchments flow prediction; Real-time river 
flood prediction using different types of ANN; Application of ANN for hydrodynamic 
modelling results optimisation; and Evaluation of the applicability of ANN in hydrological 
data gap filling. It is clear that applicability of ANN varies depending on its structure as well 
as the type of problem in hand. For river flow modelling, dynamic type of ANN showed 
superior abilities in real-time flow prediction. It was also become clear that in most cases 
ANN can play an important role when it is coupled with some other modelling software, 
rather than using it alone. These points some other important points and characteristics of this 
technique is addressed in this paper.      
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