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چکيده
در این پژوهـش کاربرد مدلهاي هـيبریدي ماشين بردار پشتيبان ـ موجـک و ماشـين بردار
پشتيبان ـ بيزین جهت برآورد دبی رودخانههاي حوضهي آبریز کرخه بر اساس آمار آبدهی روزانهي
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ساختارهاي ترکيبی نتایج قابل قبولی در مدلسازي دبی رودخانه ارائه مینمایند .همچنين
مقایسهي مدلها نشان داد مدل هيبریدي ماشين بردار پشتيبان-موجک دقت بهتري در پيشبينی
جریان از خود نشان داده است .در مجموع نتایج نشان داد استفاده از مدل هيبریدي ماشين بردار
پشتيبان میتواند در زمينهي پيشبينی دبی روزانه مفيد باشد.
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 -1مقدمه

مهم ترین مسائل جهت مدیریت سيالب و جلوگيري از صدمات اقتصادي و جانی ناشی از
آن ،برآورد دقيق جریان رودخانهها است .بر این اساس دستيابی به روشهاي مطمئن
پيشبينی جریان رودخانهها بهمنظور برنامهریزي در بهرهبرداري بهموقع از منابع آب از
اهميت روزافزونی برخوردار است (دهقانی و همکاران .)9910،لذا انتخاب مدلی که بتواند با
استفاده از عوامل تأثيرگذار ،جریان رودخانه را بهطور قابل قبولی تخمين زند امري ضروري
به نظر میرسد .امروزه سامانههاي هوشمند بهطور گسترده براي پيشبينی پدیدههاي
غيرخطی مورداستفاده قرار میگيرد .یکی از روشهایی که در سالهاي اخير در زمينهي
هيدرولوژي مورد توجه قرار گرفته است مدل هيبریدي ماشين بردار پشتيبان با تبدیل
موجک و شبکهي بيزین می باشد مدل ماشين بردار پشتيبان یک سيستم یادگيري کارآمد
بر مبناي تئوري بهينهسازي مقيد است (دهقانی و همکاران .)9910 ،استفاده از موجک
بهعنوان یکی از تبدیلهاي ریاضی نوین و کارآمد در زمينه پردازش سيگنال و تجليل
سريهاي زمانی است به کمک تبدیل موجک که قابليت تجزیه سري زمانی به چند زیر
سري زمانی با مقياسهاي متفاوت دارد ،میتوان رفتار کوچکمقياس و بزرگمقياس یک
فرآیند هيدرولوژیکی را مورد تحليل قرار داد که باعث افزایش دقت تحليل مورد نظر خواهد
شد (صالحی و همکاران .)9917 ،در سالهاي اخير استفاده از مدلهاي هوشمند و
هيبریدي در مطالعات پيشبينی جریان رودخانهها موردتوجه محققين قرارگرفته است که
ازجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :هانگ و همکاران )2694( 9جریان ماهانهي
رودخانهي ایستگاه هواکسی 2چين را با استفاده از ماشين بردار پشتيبان پيشبينی نمودند
و نتایج نشان داد مدل ماشين بردار پشتيبان دقت باالیی در پيشبينی جریان ماهانهي
رودخانه دارد .قربانی و همکاران ( )2691جهت پيشبينی جریان ماهانهي رودخانهي
اجيدیر 9واقع در ترکيه عملکرد مدلهاي هوش مصنوعی هيبریدي را مورد تجزیه و تحليل
9- Hung et al.,
2- Huaxian
9- Egirdir

بررسی کارایی مدل هاي هيبریدي ماشين بردار پشتيبان در تخمين...
رضا دهقانی و همکاران

نتایج نشان داد مدل ترکيبی شبکهي عصبی مصنوعی با الگوریتم شبتاب از عملکرد
بهتري نسبت به سایر مدلهاي ترکيبی برخوردار است .قربانی و همکاران ( )2691عملکرد
مدل هاي هيبریدي شبکه عصبی مصنوعی و ماشين بردار پشتيبان را در تخمين دبی
رودخانهي زرینه رود واقع در ایران موردبررسی قراردادند نتایج نشان داد که مدل هيبریدي
شبکهي عصبی مصنوعی دقت مناسبتري نسبت به ماشين بردار پشتيبان دارد .درمجموع
با توجه به پژوهشهاي انجام شده و ذکر این نکته که رودخانههاي حوضهي آبریز کرخه از
مهمترین حوضههاي آبریز کشور و مهمترین منبع تأمينکنندهي آب بخشهاي مختلف و
نواحی مجاور خود از لحاظ کشاورزي و شرب میباشد و همچنين کاهش جریان
رودخانههاي این حوضهي آبریز مشکالت زیادي در حوضه آبریز ایجاد کرده است ،از سوي
دیگر با توجه به اینکه مدل ماشين بردار پشتيبان عملکرد مناسبی نسبت به سایر
روشهاي هوشمند مرسوم ازجمله شبکه عصبی مصنوعی در پيشبينی جریان دارد جهت
افزایش دقت و کاهش ميزان خطا از ترکيب مدل مذکور با تبدیل موجک و شبکهي بيزین
استفاده شد (قربانی و همکاران .)2690،لذا هدف این پژوهش پيشبينی و مقایسهي کارایی
جریان روزانه رودخانههاي حوضهي آبریز کرخه با استفاده از مدلهاي هيبریدي ماشين
بردار پشتيبان -موجک و ماشين بردار پشتيبان -بيزین میباشد.
2ـ موارد و روشها
 -منطقهی مورد مطالعه

حوضهي آبریز کرخه با مساحت  19046کيلومترمربع در جنوب غرب ایران در محدودهي
 96درجه و  11دقيقه تا  94درجه و  10دقيقه عرض شمالی و طول  40درجه و  0دقيقه
تا  41درجه و  96دقيقه شرقی قرار دارد .حوضهي آبریز کرخه جزئی از حوضهي آبریز
خليجفارس بوده که از شمال به حوضهي رودخانههاي سيروان ،سفيدرود ،قره چاي ،از غرب
به حوضهي مرزي ایران و عراق ،از جنوب به قسمتی از مرز غربی کشور و از سمت شرق به
رودخانهي دز محدود میشود .رودخانهي کرخه طولی بالغ بر  166کيلومتر داشته و
بهعنوان سومين رودخانهي بزرگ کشور بر اساس متوسط آبدهی ساالنه ( 1/1ميليارد
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مترمکعب) است (شرکت مدیریت منابع آب ایران .)9911 ،در شکل ( )9ایستگاههاي
منتخب حوضهي آبریز کرخه از شرکت آب منطقهاي لرستان و سازمان آب و برق
خوزستان در دسترس بود ،اخذ گردید نشان دادهشده است.

شکل( )1منطقهی موردمطالعه
Fig(1) The case study

 -ماشين بردار پشتيبان

ماشين بردار پشتيبان یک سيستم یادگيري کارآمد بر مبناي تئوري بهينهسازي مقيد است
که از اصل استقراي کمينه سازي خطاي ساختاري استفاده کرده و منجر به یک جواب
بهينه کلی میگردد (واپنيک  .)9111 ،در مدل رگرسيون  SVMتابعی مرتبط با متغير
وابسته  Yکه خود تابعی از چند متغير مستقل  xاست ،برآورد میشود .در مدل SVM
همانند مسائل رگرسيونی رابطهي ميان متغيرهاي مستقل و وابسته بهصورت رابطهي ()2
بيان میگردد که در این معادله ) f(xتابع  SVMبهعالوه خطاي مجاز مشخص شود
(واپنيک.)9111 ،
() 9

F(x)=W T .∅(x)+b

1- Vapnik

بررسی کارایی مدل هاي هيبریدي ماشين بردار پشتيبان در تخمين...
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( )2

y=f(x)+noise

چنانچه WTترانهاده بردار ضرایب و  bثابت مشخصههاي تابع رگرسيونی و ∅ نيز تابع
کرنل باشد ،آنگاه هدف پيدا کردن فرم تابعی براي ) f(xاست .این مهم با آموزش مدل
 SVMتوسط مجموعهاي از دادهها (مجموعه آموزش) محقق میشود (ميسرا و همکاران،
 .)2661براي محاسبه  Wو  bالزم است تابع خطا (معادلهي  )9در مدل  ε –SVMبا در
نظر گرفتن شرایط مندرج (قيود) در معادلهي ( )4و ( )1کمينه شود (هامل .)2661،
* N
WT .W+C ∑N
i=1 εi +C ∑i=1 εi

1

() 9
() 4

WT . ∅ (Xi )+b-yi ≤ ε+ ε*i ,

() 1

yi -WT . ∅ (Xi )-b ≤ ε+ εi , εi , ε*i ≥0 , i=1,2,…,N

2

در معادالت باال  Cعددي صحيح و مثبت است ،که عامل تعيين جریمه در هنگام رخ دادن
خطاي آموزش مدل است ∅ .تابع کرنل N ،تعداد نمونهها و دو مشخصه  ε∗iو  εiمتغيرهاي
کمبود هستند .درنهایت تابع  SVMرگرسيونی را میتوان به فرم زیر بازنویسی کرد:
( )0

f(x)= ∑N
̅ i ∅(xi )T . ∅(x)+b
i=1 α

در معادلهي  α̅i ،0ميانگين ضرایب الگرانژ میباشد .محاسبهي ) ∅(xدر فضاي مشخصهي
آن ممکن است بسيار پيچيده باشد (یون و همکاران .)2699 ،9براي حل این مشکل روند
معمول در مدل  SVMرگرسيون انتخاب یک تابع کرنل بهصورت رابطهي زیر است.
()7

K(XJ ,X)=∅(Xi )T √ b2 -4ac

میتوان از توابع مختلف کرنل براي ساخت انواع مختلف  ε –SVMاستفاده کرد.
پرکاربردترین توابع کرنل چندجملهاي 2و کرنل توابع پایه شعاعی )RBF( 9و کرنل خطی،
9- Yoon et al.,
2- Polynomial
)9- Radial Basis Functions (RBF
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به ترتيب طبق روابط  96-1محاسبه میگردند (باساک و همکاران2667 ،؛ واپنيک و
چرونسکی .)9119 ،در این پژوهش از این سه تابع کرنل استفادهشده است .قابلذکر است
فرآیند محاسبات ماشين بردار پشتيبان بر اساس کدنویسی در محيط متلب انجام ،و
پارامترهاي توابع کرنل از طریق سعی و خطا بهينه گردیدند.
d

) K(x,xj )=(t+xi .xj

()1
2

)

( )1

2σ2

𝑗𝑥 k(x,xj )=𝑥𝑖 .

()96
-

‖ ‖x-xi

K(x,xi )=exp (-

تبدیل موجک

تبدیل موجک بهعنوان روشی جایگزین براي تبدیل فوریهي زمان کوتاه ارائهشده است و
هدف از ارائه ي آن ،غلبه بر مشکالت مربوط به قدرت تفکيکپذیري فرکانس در تبدیل
فوریهي زمان کوتاه است .در تبدیل موجک همانند تبدیل فوریهي زمان کوتاه ،سيگنال
موردنظر به پنجرههایی تقسيمشده و تبدیل موجک بر روي هرکدام از این پنجرهها
بهصورت جداگانه انجام میگيرد (واپنيک .)9111 ،اما مهمترین تفاوت آنها در این است
که در تبدیل موجک عالوه بر اینکه قدرت تفکيک فرکانسهاي یک سيگنال یا طول
پنجره ،متناسب با نوع فرکانس تغيير میکند ،همزمان عرض پنجره یا مقياس فرکانس نيز
متناسب با نوع فرکانس تغيير میکند .به عبارت دیگر ،در تبدیل موجک به جاي فرکانس،
مقياس وجود دارد .یعنی تبدیل موجک ،نوعی تبدیل زمان – مقياس است .بر همين اساس
با استفاده از تبدیل موجک ،در مقياسهاي باال سيگنال منبسط شده و جزئيات سيگنال
قابل تجزیه و تحليل است و در مقياسها ي پایين سيگنال منقبض شده و کليات سيگنال
قابل بررسی میباشد (وانگ و همکاران .)2666،یک موجک به معناي موج کوچک ،بخشی
یا پنجره اي از سيگنال اصلی است که انرژي آن در زمان متمرکز شده است .با استفاده از
تبدیل یا آناليز موجک میتوان یک سيگنال یا سري زمانی مادر را به موجکهایی با سطح
تفکيک و مقياسهاي مختلف تجزیه کرد .بنابراین موجکها نمونههاي انتقال یافته و

بررسی کارایی مدل هاي هيبریدي ماشين بردار پشتيبان در تخمين...
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تفکيک شده سيگنال مادر هستند که نوساناتی در یک طول متناهی داشته و شدیداًَ ميرا
هستند .بر اساس این ویژگی مهم تبدیل موجک ،میتوان سريهاي زمانی نامانا و گذرا را
بهصورت موضعی مورد تجزیه و تحليل قرارداد (شين و همکاران.)2661 ،
تبدیل موجک به دو صورت پيوسته و گسسته تعریف میشود.
تبدیل موجک پيوسته(CWT) 9

تبدیل موجک پيوستهي تابع ) f(tبهصورت روابط ( )99و ( )92تعریف میشود
(واپنيک.)9111 ،
()99

t−τ
( ∗f(t)ψ
〉)) dt = 〈f(t), ψs,τ (t
s

()92

∞+

∫
∞−

1
|√|s

ψ
ψ
= )CWTf (s, τ) = Ψf (s, τ

1

t−τ
(ψ
)
s
|√|s

= )ψs,τ (t

رابطهي ( )92یک رابطه با دو متغير  sو  τاست که  sپارامتر مقياس( 2عکس فرکانس)
و  τپارامتر انتقال 9میباشند .عالمت ∗ نيز نشاندهندهي مزدوج مختلط است ψ .تابع
پنجره یا موجک مادر و

t−τ
)
s

(ψ

1

|√|s

موجکها ي حاصل از انتقال و تغيير مقياس موجک

مادر هستند (وانگ و همکاران .)2666 ،واژهي مادر به این سبب به کار میرود که تمامی
نسخههاي انتقالیافته و مقياس شده (موجکهاي دختر) ،همگی از این تابع بهدست میآیند.
یعنی موجک مادر یک الگو براي سایر پنجرههاست .عالمت 〉 …〈 نيز نشاندهندهي ضرب
برداري دو تابع در فضاي سيگنال است.
 -شبکه بيزین

شبکههاي بيزین مدل هاي گرافيکی هستند که براي استدالل در مواردي که پيچيدگی و
عدم قطعيت وجود دارد به کار می روند و یا به عبارتی گرافی است که متغيرهاي تصادفی و
9- Continues Wavelet Transform
2- Scaling
9- Translation
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وابستگی آنها را نمایش میدهد (کوین و نيچولسون .)2696،در این گراف گرهها نشانگر
متغيرهاي تصادفی گسسته یا پيوسته هستند و کمانهاي جهتداري که هر جفت از گرهها
را به یکدیگر متصل میکنند وابستگی بين متغيرها را نمایش میدهد .در واقع این شبکه
گراف جهتداري است که هيچ دوري در آن وجود ندارد (هکرمن .)9117،نمونهاي از گراف
ساده در شکل ( )2نشان دادهشده است.

شکل ( )2گراف ساده شبکهی بيزین
Fig(2) A graph of simple Bayesian network

در مورد ساخـتار شبکهي بيزین اگـر مجموعهاي شـامل  nمتـغير بـه صورت
{ }x1,x2,x3,…,xnداشته باشيم که هر  xiیک متغير تصادفی باشد و گرههاي والد این
متغير با ) parent(xiنشان داده شوند ،احتمال هر رویداد مانند )X=(x1,x2,x3,…,xn
بهصورت زیر محاسبه میگردد.
)) P(x1 ,…,xn )= ∏ni=1 P(xi |parents(Xi

()99
بعد از ایجاد شبکه ،مقدار روابط بين گرههاي متصلبههم به دست میآید مقدار احتمال
شرطی مربوط به هر متغير در جدولی بنام جدول احتمال شرطی قرار میگيرد (نوین و
همکاران.)9111 ،
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 -معيارهای ارزیابی

در این تحقيق بهمنظور ارزیابی دقت و کارایی مدلها ،از نمایههاي ضریب تبيين (،)R2
ریشه ميانگين مربعات خطا ) (RMSEو ميانگين قدر مطلق خطا ( )MAEطبق روابط زیر
استفاده گردید (قربانی و دهقانی .)9911،بهترین مقدار براي این سه معيار به ترتيب یک،
صفر و صفر میباشد.
()94
()91
()90

∑N
) ̅̅ ) (yi -y
i=1(xi -x

-1≤ R ≤1

2

2

√∑N
̅ ) ∑N
)̅
i=1(xi -x
i=1 (yi -y

2

=𝑅2

1

RMSE=√N ∑N
) i=1 (xi -yi
1

| MAE= n ∑|xi -yi

در روابط باال xi ،و  yiبه ترتيب مقادیر مشاهداتی و محاسباتی در گام زمانی  iامN ،

تعداد گام هاي زمانی x̅ ،و̅ yنيز به ترتيب ميانگين مقادیر مشاهداتی و محاسباتی میباشد.
3ـ نتایج و بحث

یکی از مهمترین مراحل در مدلسازي ،انتخاب ترکيب مناسبی از متغيرهاي ورودي است.
ازاینرو ،ابتدا همبستگی متقابل 9بين متغيرهاي ورودي و خروجی محاسبه گردید و
پارامترهاي ورودي بهمنظور دستيابی به مدل بهينه جهت پيشبينی جریان رودخانههاي
حوضهي آبریز کرخه انتخاب و در جدول ( )2ارائه شد .در این جدول ،سـتونهاي Q(t-
Q(t-3)،Q(t-2)،)،1و)( Q(t-4به ترتيب جریان رودخانه در زمانهاي )t-4 ،t-3 ،t-2 ،t-1
بهعنوان ورودي و ) ( Q(tجریان رودخانه در زمان  )tبهعنوان خروجی مدل در نظر گرفته
شد .با توجه به اینکه در تحقيق حاضر تأثير توالی دبی روزهاي قبل در پيشبينی دبی روز
مدنظر بوده ،صرفا از دادههاي نرمال شده دبی جریان با توالی برگشتی تا  4روز بهعنوان
دادههاي آموزشی ،بهصورت ترکيبهاي مختلف مطابق جدول استفادهشده است که از این
1- Cross-correlation
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پس از آنها بهعنوان الگو نامبرده خواهد شد و همچنين با توجه به اینکه مقدار همبستگی
متقابل بين دادههاي ورودي و خروجی که مطابق جدول  9بيش از  6/716حاصل شد،
ترکيبهاي مختلفی از پارامترهاي ورودي بهمنظور دستيابی به مدل بهينه جهت تخمين
جریان روزانه حوضهي آبریز کرخه استفاده گردید (داننده مهر و مجدزاده .)9911 ،بدین
منظور از دادههاي ایستگاههاي هيدرومتري چم انجير ،مادیان رود ،افرینه ،کشکان ،پل زال
و جلوگير واقع در حوضهي آبریز کرخه که داراي  9016رکورد ثبتشده طی بازهي زمانی
( ،)9917-9917در مقياس زمانی روزانه میباشد ،استفاده شد .در نهایت تعداد 2126
رکورد براي آموزش و تعداد  796رکورد باقیمانده براي صحتسنجی مدلهاي موردبررسی
انتخاب شد .الزم به ذکر است جهت مدلسازي  16درصد دادهها براي آموزش و  26درصد
باقیمانده جهت آزمون ،بهصورت تصادفی ،که گسترهي وسيعی از انواع دادهها را پوشش
دهد ،انتخاب شد (کيسی و همکاران2660،؛ ناگاي و همکاران.)2662 ،
جدول ( )1همبستگی متقابل بين پارامترهای ورودی و خروجی
Tab (1) The cross-correlation between input and output parameters

ایستگاه

چم انجير
مادیان رود
افرینه
)Q(t
کشکان
پل زال
جلوگير

)Q(t-1

)Q(t-2

)Q(t-3

)Q(t-4

6/146
6/116
6/194
6/121
6/126
6/124

6/129
6/104
6/112
6/164
6/110
6/117

6/119
6/194
6/101
6/170
6/111
6/116

6/114
6/714
6/199
6/194
6/122
6/120

جدول ( )2ترکيبهای منتخب پارامترهای ورودی
Tab (2) Selected compositions input parameter models

خروجی
)Q(t

ساختار ورودی
)Q(t-1

)Q(t

)Q(t-1),Q(t-2

)Q(t

)Q(t-1),Q(t-2),Q(t-3

)Q(t

)Q(t-1),Q(t-2),Q(t-3),Q(t-4

شماره

9
2
9
4
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 -نتایج مدل هيبریدی ماشين بردار پشتيبان – موجک

به منظور بررسی نتایج حاصل از مدل ترکيبی ،ابتدا با استفاده از تبدیل موجک ،پارامترهاي
ورودي به زیر سيگنالها تجزیه و سپس زیر سيگنالهاي مزبور ،بهعنوان ورودي به مدل
ماشين بردار پشتيبان وارد میشوند .بهمنظور کاهش دامنهي تغييرات دادههاي جریان
روزانهي رودخانههاي حوضهي آبریز کرخه به همسان سازي اطالعات ورودي و خروجی ،بر
رويدادهها استانداردسازي صورت گرفت .در مرحله بعد مقادیر بهينه مشخصههاي مدل
 SVMشامل  εو  Cتعيين میگردد .همچنين در این پژوهش توابع کرنل مختلفی ازجمله
خطی ،چندجملهاي و توابع پایهي شعاعی مورد استفاده و تابع  RBFانتخاب شد چرا که از
دقت بهتري در برآورد جریان روزانهي رودخانهها برخوردار است (لين و همکاران.)2660،
در این تابع نيز مشخصه 𝛾 بایستی تعيين گردد .بنابراین در حالت کلی براي پيشبينی
جریان روزانهي رودخانهها بهوسيلهي مدل  ،SVMالزم است که مقادیر بهينه سه
مشخصهي مذکور محاسبه گردد که بدین منظور دو مشخصه  εو  Cتوسط الگوریتم
بهينهسازي جستجوي شبکه و متغير 𝛾 نيز بهصورت آزمون و خطا محاسبه شد .البته
قابلذکر است که الگوریتم بهينهسازي جستجوي شبکه بسيار کند عمل میکند و زمان
محاسباتی زیادي را به خود اختصاص میدهد .براي حل این مشکل از برنامهي اصالحشده
الگوریتم جستجوي شبکه در پژوهش چن و یو ( )2667که به نام الگوریتم جستجوي
شبکهي دومرحله اي معروف است به همراه اعتبار سنجی متقاطع استفاده شد .براي این
منظور ابتدا با انتخاب شبکههاي با ابعاد بزرگ ،محدودهي مشخصههاي  εو  Cبه ازاي
مقدار ثابت مشخصه 𝛾تعيين شد .سپس با مشخص شدن محدودهي مذکور و تقسيم آن به
شبکههاي با ابعاد ریزتر مقادیر دقيق دو مشخصه  εو  Cمشخص شدند .روند مذکور براي
دیگر مقادیر 𝛾 نيز تکرار شد و بدین طریق مدلهاي متفاوتی با تغيير در مقدار 𝛾 حاصل
شدند .حال میتوان از بين مدلهاي توسعه داده شده مدل با کمترین خطا را تعيين کرده
و مشخصههاي آن را به عنوان مقادیر بهينه  C ، εو 𝛾 انتخاب نمود .و بدین ترتيب مدل

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،22سال ششم ،بهار  ،9911صص 911-971
)Hydrogeomorphology, Vol.6, No.22, Spring 2020, pp (155-175

ترکيبی ماشين بردار پشتيبان موجک حاصل میگردد .یکی از نکات مهم و اساسی در این
پژوهش توابع موجک مختلف مورد بررسی قرار گرفت و موجک کاله مکزیکی از عملکرد
بهتري نسبت به سایر توابع برخوردار بود .در جدول ( )9نتایج حاصل از مدل ترکيبی در
ایستگاههاي منتخب نشان دادهشده است .در این جدول مدل هيبریدي در ایستگاههاي
چم انجير ،کشکان و جلوگير از دقت بيشتر و خطاي کمتري برخوردار است .در شکل ()9
نمودار پراکنش مدل هيبرید ماشين بردار پشتيبان-موجک مربوط به مرحلهي صحتسنجی
نشاندهنده خط برازش مقادیر محاسباتی با بهترین خط برازش y=xاست .در این شکل
مقادیر تخمينی و مشاهداتی بهغير از چند نقطه که روي خط نيمساز قرارگرفته ،که این
امر داللت بر برابري مقادیر مشاهداتی و محاسباتی بر اساس خط ( )y=xاست .همچنين
همان طور که در این شکل مشهود است مدل هيبریدي ماشين بردار پشتيبان -موجک در
پيشبينی مقادیر حداکثر و حداقل از عملکرد قابل قبولی برخوردار است به گونهاي که این
مقادیر را نزدیک به مقدار واقعیشان تخمين زده است که با نتایج پژوهش ژو و همکاران
( )2690همخوانی دارد.
جدول( )3تحليل نتایج مدل هيبریدی ماشين بردار پشتيبان-موجک برای ایستگاههای منتخب
Tab (3) The analysis of WSVM model results for river flow inputs.

ایستگاه
چم انجير
مادیان رود
افرینه
کشکان
پل زال
جلوگير

صحت سنجی

آموزش
R

RMSE
)(m3/s

MAE
)(m3/s

R

RMSE
)(m3/s

MAE
)(m3/s

6/142
6/117
6/129
6/192
6/114
6/194

6/641
6/611
6/674
6/609
6/611
6/614

6/629
6/671
6/611
6/697
6/674
6/609

6/104
6/191
6/190
6/110
6/127
6/142

6/699
6/614
6/671
6/644
6/619
6/677

6/691
6/601
6/611
6/629
6/609
6/619
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شکل ( ) 3نمودار پراکنش مقادیر مشاهداتی و محاسباتی حاصل از مدل هيبریدی ماشين بردار پشتيبان-
موجک در مرحلهی صحتسنجی
Fig(3) Scatter figure for calculation and observational amounts obtained by WSV

 -نتایج مدل هيبریدی ماشين بردار پشتيبان – بيزین

به منظور مقایسه نتایج مدل ترکيبی ماشين بردار پشتيبان-موجک از مدل ماشين بردار
پشتيبان-بيزین استفاده شد .در این مدل براي پيشبينی جریان روزانه رودخانهها بهوسيله
مدل  ، SVMالزم است که مقادیر بهينه سه مشخصه مذکور محاسبه گردد که بدین منظور
دو مشخصه  εو  Cتوسط قانون احتماالت بيزي و متغير 𝛾 نيز بهصورت آزمون و خطا
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محاسبه شد نتایج حاصل بررسی مدلها در جدول ( )4آورده شده است .در این جدول
مدل ماشين بردار پشتيبان_ بيزین در ایستگاه کشکان از دقت بيشتر و خطاي کمتري
برخوردار است .در شکل ( )4نمودار بهترین مدل حاصلشده براي دادههاي بخش صحت
سنجی نشان دادهشده است .همانطور که در این شکل مشخص است بيشتر مقادیر
تخمينی و مشاهداتی به غير از یک نقطه روي خط نيمساز قرارگرفته و این امر ناشی از
برابري مقادیر مشاهداتی و محاسباتی میباشد.
جدول( )4تحليل نتایج مدل ماشين بردار پشتيبان -بيزین برای ایستگاههای منتخب
Tab (4) The analysis of BN-SVM model results for river flow inputs.

ایستگاه

آموزش
R

چم انجير
مادیان رود
افرینه
کشکان
پل زال
جلوگير

6/190
6/171
6/194
6/120
6/114
6/110

RMSE
)(m3/s
6/614
6/997
6/674
6/601
6/961
6/611

صحت سنجی
MAE
)(m3/s
6/697
6/610
6/619
6/649
6/610
6/674

R
6/119
6/169
6/126
6/141
6/196
6/129

RMSE
)(m3/s
6/641
6/611
6/611
6/611
6/619
6/614

MAE
)(m3/s
6/622
6/612
6/604
6/692
6/671
6/617
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شکل ( )4نمودار پراکنش مقادیر مشاهداتی و محاسباتی حاصل از مدل ماشين بردار پشتيبان-بيزین در
مرحلهی صحتسنجی
Fig(4) Scatter figure for calculation and observational amounts obtained by BN-SVM

 -مقایسه عملکرد مدلها

در ادامه با انتخاب جواب بهينه هرکدام از مدلهاي هيبریدي هوش مصنوعی و مقایسهي
آنها با یکدیگر مشخص گردید ،هر دو مدل با دقت خوبی توانستهاند دبی حوضهي آبریز
کرخه را شبيهسازي کنند در شکل ( )0نمودار مقادیر مشاهداتی و محاسباتی حاصل از
مدلهاي ماشين بردار پشتيبان_ موجک و ماشين بردار پشتيبان_ بيزین در مرحلهي
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صحتسنجی نشان داده شده است در این شکل مدل ماشين بردار پشتيبان_ موجک در
تخمين مقادیر حداقل و حداکثر ایستگاههاي مورد بررسی عملکرد مناسبی از خود نشان
داده است در تبيين این نتایج می توان بيان نمود تبدیل موجکی با جدا نمودن سيگنال به
فرکانسهاي باال و پائين ویژگیهاي چند مقياسی سيگنال را در اختيار داشته و دقت مدل
را تا حد قابلتوجهی ،باال میبرد (شاهینژاد و دهقانی .)9917 ،همچنين طبق شکل ()0
مدل ماشين بردار پشتيبان -بيزین در تخمين مقادیر حداقل نتایج قابل قبولی دارد .از
سوي دیگر طبق معيارهاي ارزیابی که در شکل ( )1نشان داده شد مدل هيبریدي ماشين
بردار پشتيبان -موجک خطاي کمتر و دقت بيشتري در ایستگاههاي مورد بررسی بدليل
همپوشانی داده هاي محاسباتی با مشاهداتی از خود نشان داده است که این امر در
ایستگاههاي جلوگير و پل زال به دليل وجود آورد ایستگاههاي باالدست مشهود است.
همچنين در ایستگاههاي چم انجير و کشکان هر دو مدل مورد بررسی در برآورد دبی
رودخانههاي حوضهي آبریز کرخه کارایی مناسبی دارند.
BNSVM

WSVM

پل زال

کشکان

افرینه

مادیان رود

چم انجیر

ایستگاه
شکل( )5ميزان ضریب همبستگی مدلهای مورد بررسی در بخش صحتسنجی
Fig(5) Correlation coefficient of models in accuracy section

ضریب همبستگی

جلوگیر

0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.9
0.89
0.88
0.87
0.86
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شکل ( )6نمودار مقادیر مشاهداتی و محاسباتی حاصل از مدلهای ماشين بردار پشتيبان-موجک و
ماشين بردار پشتيبان-بيزین در مرحله صحتسنجی
Fig(6) Observed and predicted values of the WSVM and BN-SVM model in validation

4ـ نتيجهگيری

در این تحقيق سعی بر آن شد عملکرد مدلهایی جهت شبيهسازي جریان روزانهي
رودخانههاي حوضهي آبریز کرخه با استفاده از دادههاي روزانه مورد ارزیابی قرار گيرد.

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،22سال ششم ،بهار  ،9911صص 911-971
)Hydrogeomorphology, Vol.6, No.22, Spring 2020, pp (155-175

مدلهاي به کار گرفته شده شامل مدلهاي هيبریدي ماشين بردار پشتيبان_ موجک و
ماشين بردار پشتيبان_ بيزین است .مقادیر جریان مشاهداتی با جریان پيشبينیشده در
مدلهاي مذکور (مدل هيبریدي ماشين بردار پشتيبان_ موجک و ماشين بردار پشتيبان_
بيزین) ،با استفاده از معيارهاي ارزیابی مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج تحقيق را میتوان
بهصورت زیر خالصه نمود :نتایج نشان داد که در هر دو مدل مورد بررسی شامل مدل
هيبریدي ماشين بردار پشتيبان_ موجک و ماشين بردار پشتيبان_ بيزین ،در ساختاري
متشکل از  9تا  4تأخير زمانی نتایج بهتري نسبت به سایر ساختارها ارائه میدهد.
همچنين با توجه به معيارهاي ارزیابی نتيجه شد که هر دو مدل موردبررسی ،میتوانند با
دقت نسبتا باالیی ميزان جریان روزانه رودخانه را پيشبينی نمایند .در این ميان ،مدل
هيبرید ماشين بردار پشتيبان_ موجک دقت بيشتر و خطاي کمتري نسبت به مدل ماشين
بردار پشتيبان_ بيزین از خود نشان داده است .در مجموع این تحقيق نشان میدهد
استفاده از مدل ترکيبی ماشين بردار پشتيبان_ موجک میتواند در زمينه پيشبينی جریان
روزانه رودخانهها مؤثر باشد .همچنين ،این مدل میتواند بهنوبه خود براي تسهيل توسعه و
پيادهسازي استراتژيهاي مدیریت آبهاي سطحی مفيد باشد .و گامی در اتخاذ تصميمات
مدیریتی در جهت بهبود کميت جریان رودخانهها میباشد.
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