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چكيده
شببیه سبازی و ارزیایی رسبور رودنانه و ایجاد ارتباب یین دیی یریان و رسبور از یمله ملامه مه و کاریردی در مدیری منایع آر و
محیط زیلب در اسبتفاده از مخازن سبدها ،سباماندهی رودنانه ها و عاملی یرای یلوگیری از هزینه اضافی اس  .در این تحقیق ،از تایع
مویک یه عنوان یکی از ایزارهای محاسببا نر یه اسبتخراو وییگیهای سریهای زمانی استفاده گردیده و کارایی مدلهای مویک-
ماشبین یردار پشبتیبان و مویک -شببکه عصبی مصنوعی یرای پی یینی رسور در رودنانهی آیی چای مورد یررسی قرار گرفته اس .
یرای این منظور ،در گا اول مقدار رسبور توسبط ماشبین یردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی پی یینی شده اس  .سپس سریهای
زمانی دیی و رسور توسط مویک یه زیر سریهایی تجزیه شدند و این زیر سریها یه شبیهسازی رایطه دیی-رسور وارد ماشین یردار
پشبتیبان و شبببکه عصبببی مصبنوعی شببدند .نتای پی یینی رسببور ماهانه نشبان میدهند که ماشببین یردار پشببتیبان یا ضببرین تبیین
 DC=0/46نرویی یهتری نلبب یه شبکه عصبی مصنوعی  DC=0/46دارد .مدل مویک-ماشین یردار پشتیبان نتای یهتری در مقایله
یا مدل مویک -شببکه عصببی مصبنوعی نشان میدهد و اضافه کردن مویک یاعث افزای دق مدلهای ماشین یردار پشتیبان و شبکه
عصبی مصنوعی میشود ،یرای نمونه  DCSVM= 0/46یه  DCWSVM= 0/28ارتقاء یافته اس .

کلمات کليدی :پی یینی رسور ،شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین یردار پشتیبان ،تبدیه مویک ،آیی چای.
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Abstract
Simulation and evaluation of sediment and extending the relation among streamflow and
sediment is an important and applicable issue in the water resource management which is
useful in the organizing reservoirs, rivers and avoiding additional costs. In this paper, the
efficiency of Wavelet-based Support Vector Machine (WSVM) model was examined for
prediction of monthly Suspended Sediment Load (SSL) of the Aji-Chay River. Then for this
purpose, at first step, SSL was predicted via ad hoc SVM and Artificial Neural Network
(ANN) models. Therefore in the hybrid models, streamflow and SSL time series were
decomposed into sub-signals via wavelet transform, and these decomposed subseries were
imposed into SVM and ANN to simulate discharge-SSL relationship. The results showed
that SVM yield to better outcomes with Determination Coefficient (DC)= 0.65 than ad hoc
ANN with DC=0.61. On the other hand, WSVM showed better consequences than waveletbased ANN (WANN) model in monthly SSL prediction, and wavelet data pre-processing
could lead to catch more accurate results, e.g., DCLSSVM=0.65 was increased to the
DCWLSSVM=0.82.
Keywords: Prediction of Sediment, Arteficial Neural network, Support Vector
Machine, Wavelet, Aji Chay.
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 -1مقدمه
نیاز یه مدلسازی دقیق میزان رسور معلق یا تویه یه
اهمی آن در پر شدن مخازن سدها ،تغییر ملیر
رودنانهها ،کاه ظرفی آیگذری کانالها و تأسیلا
انتقال آر ،در طول دهههای گذشته یهطور چشمگیری
افزای یافته اس  .یه دلیه ماهی استوکلتیک این
فرآیند ،مدلهای زیادی یهمنظور تعریف چنین پدیده
پیچیدهای توسعه یافتهاند .یا تویه یه ویود روایط غیر
نطی و عد قطعی در پدیده رسور رودنانهها و
وییگیهای متغیر زمانی و مکانی ،مدلهای آماری و
مفهومی کالسیک در الگوسازی رسور رودنانهها دارای
نواقص و ضعفهایی مییاشند .امروزه ،مدلهای یعبه
سیاه ،یه عنوان یک تایع تخمینگر نودسازمانده ،یه طور
گلتردهای در مدلسازی و پی یینی سریهای زمانی
غیرنطی در فرآیندهای هیدرولوژیکی مورد استفاده قرار
گرفته اس ] [8] .[6نشان دادند که شبکههای عصبی
مصنوعی ) (ANNروش یهتری یرای تخمین یار معلق
رسور ارامه میدهند [3] .یرای مدلسازی توزیع یزمی
یار رسور معلق ،دو مدل شبکه عصبی را گلترش دادند.
در مدل اول ،یک مدل شبکه عصبی یکپارچه که
یهوسیلهی دادههای چندین ایلتگاه درون حوضه آموزش
یافته یود ،یررسی شد و مدل دو یک مدل شبکه عصبی
مبنی یر ژمومورفولوژی ارامه کردند که در آن پارامترهای
ژمومورفولوژی وایلته یه مکان زیر حوضهها و همراه یا
دادههای هواشناسی وایلته یه زمان یه شبکه عصبی
اعمال شدند .نتای یه دس آمده نشان میدادند که
اگرچه سری زمانی یار رسور معلق پی یینی شده یا
استفاده از هر دو مدل یا دادههای مشاهده شده همخوانی
نویی داشته ،مدل ژموموروفولوژیکال شبکه عصبی یه
دلیه استفاده از عوامه متغیر مکانی یهعنوان ورودی
مدل ،عملکرد یهتری دارد .انیراً عالوه یر روش شبکه
عصبی مصنوعی از یک مدل مبتنی یرداده دیگر موسو
یه ماشین یردار پشتیبان ) (SVMنیز یرای مدلسازی
فرآیندهای هیدرولوژیکی ازیمله در مدلسازی رسور
استفاده میشود .ماشین یردار پشتیبان یهعنوان ایزاری
قدرتمند یرای رگرسیون ایتدا توسط ] [6مطرح گردید.
مدل ماشین یردار پشتیبان از اصه مینیم کردن ریلک
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عملیاتی یهیای مینیم کردن نطای مدلسازی تبعی
میکند و شامه حه ملأله یرنامهریزی دریهدو اس .
کاریرد این روش یهطور کلی در چند سال انیر در
زمینههای مختلف هیدرولوژیکی دارای پاسخ مناسبی
یوده اس .
اما در مطالعهی رسور حوضهها ،مدل ماشین یردار
پشتیبان در چند سال انیر یهطور محدودی مورد
استفاده قرار گرفته اس  [6] .یهمنظور پی یینی غلظ
رسور معلق از مدل ماشین یردار پشتیبان یا کرنه گوسی
استفاده کرد .نتای این مطالعه نشان داد مدل ماشین
یردار پشتیبان میتواند یار رسور را یدون ایجاد مقادیر
منفی پی یینی نماید ] [4از مدلهای ماشین یردار
پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی یرای پی یینی یار
رسور معلق رودنانه کاموپینگ تایوان استفاده کردند و
نتیجه گرفتند که مدل ماشین یردار پشتیبان از توانایی
ییشتری نلب یه مدل شبکه عصبی مصنوعی یرنوردار
اس  [4] .از مدلهای ماشین یردار پشتیبان و شبکه
عصبی مصنوعی یرای پی یینی یار معلق روزانه رسور
یهره یردند.
یا ویود قایلی های شبکه های عصبی مصنوعی و
ماشینهای یردار پشتیبان در مدلسازی سریهای زمانی
گاه یه دلیه ویود نوسانا فراوان در سری زمانی که
موین ناایلتایی آن میگردد و نیز یه دلیه تأثیرا
مقیاسهای زمانی متفاو از یک روز تا چندین دهه،
کاستیها و مشکالتی در مدلسازی سری زمانی یا
روشهای یاد شده یه ویود میآید .در چنین شرایطی
شبکههای عصبی مصنوعی و ماشینهای یردار پشتیبان
قادر یه مدلسازی مناسن سریهای زمانی ناایلتا
نمییاشند؛ ینایراین یهرهگیری از تکنیک پی پردازش
تبدیه مویک موین دستیایی یه مدلی دقیقتر از
سریهای زمانی ناایلتا همچون سری روانار -رسور
میگردد].[2
مدل ترکیبی مویک-شبکه عصبی) (WANNنخلتین
یار توسط توسط ] [9یرای پی یینی سری زمانی یه کار
گرفته شد .تح یک مقاله یامع مروری یه یررسی
کاریردی انواع مدلهای ترکیبی هوش مصنوعی -مویک
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در هیدرولوژی پردانتهاند [66] .[60] .یرای پی یینی
رسور رودنانه پوتومک در آمریکا از مدل ترکیبی
مویک شبکه عصبی مصنوعی یهره گرفتند .یر اساس
تحقیقا مویود ،در مورد استفاده از مدل ترکیبی ماشین
یردار پشتیبان ( )WSVMیرای یرآورد رسور هیچ
مطالعهای صور نگرفته اس  ،اما در چند مطالعه توانایی
مدل مویک ماشین یردار پشتیبان یرای مدلسازی
پدیدههای هیدرولوژیکی گزارش شده اس  .مدل مویک
ماشین یردار پشتیبان یرای پی یینی یریان
رودنانههای کاناک دره و گوکسو دره استفاده شد و
نشان داد که مدل مویک ماشین یردار پشتیبان میتواند
دق مدل ماشین یردار پشتیبان را در پی یینی یریان
ماهانه تقوی کند ] .[68هر دو مدل مویک ماشین
یردار پشتیبان و مویک شبکه عصبی مصنوعی یرای
پی یینی یریان رودنانه یه صور ماهانه یه کارگرفته
شد] ، [63مقایله نتای نشان داد که مدلهای ترکیبی
مویک شبکه عصبی مصنوعی و مویک ماشین یردار
پشتیبان پی یینیهای دقیقتری از مدلهای ساده
شبکه عصبی مصنوعی و ماشین یردار پشتیبان دارند .یا
این حال ،مشخص شد که مدل مویک ماشین یردار
پشتیبان نتای پی یینی یهتری از مدل مویک شبکه
عصبی مصنوعی فراه میکند .در این تحقیق پی یینی
رسور یا استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و
ماشین یردار پشتیبان و همچنین تأثیر مویک یر روی
مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و ماشین یردار پشتیبان
یررسی شده اس  .یرای رسیدن یه این هدف ،سریهای
زمانی روانار و رسور رودنانه آییچای در مقیاس
ماهانه توسط مویکهای متفاو در سطوح مختلف یه
زیر سریهای یزء تجزیه شدهاند .سپس زیر سریهای
تجزیه شده توسط مادر مویکها یه ارتقای دق
پی یینی رسور وارد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی
و ماشین یردار پشتیبان شدهاند .مدلهای ارامه شده نیز
یا مدلهای ساده شبکه عصبی مصنوعی و ماشین یردار
پشتیبان مقایله شدهاند.
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 -2مواد و روش
-1-2ماشين بردار پشتيبان

ماشین یردار پشتیبان الگوریتمی اس که نوع ناصی از
مدل های نطی را مییاید که حداکثر حاشیه ایر صفحه
را حاصه می کنند .حداکثر کردن حاشیه ایر صفحه
منجر یه حداکثر شدن تفکیک یین دسته ها میشود .یه
نزدیک ترین نقاب آموزشی یه حداکثر حاشیه ایر صفحه،
یردارهای پشتیبان اطالق می گردد] .[6تنها از این
یردارها یرای مشخص کردن مرز یین دسته ها استفاده
می شود .قواعد تصمی گیری که تعریف می شود و
توسط یکصفحه یهینه که طبقا تصمی گیری یاینری
را تفکیک می کند ،یه صور رایطه ( )6اس ]:[6
()6
که در آن  Yنرویی معادله yi ،ارزش طبقه نمونه
آموزشی  Xiو  .نشان دهنده ضرر دانلی اس  .یردارهای
) x=(x1,x2,…xnنشان دهنده یک داده ورودی و
یردارهای  Xiیردارهای پشتیبان هلتند .اگر دادهها یه
صور نطی قایه تفکیک نباشند ،معادله یاال یه معادله
( )8تغییر مییاید].[6
()8
تایع ) K(X,Xiتایع کرنلی اس

که یرای ایجاد ماشین-

هایی یا انواع مختلفی از سطوح تصمی گیری غیر نطی
در فضای دادهها ،ضررهای دانلی تولید میکند .در
رایطه ( )3مدل ریاضی تایع نطا ارامه شده اس ]:[6

()3
نهایتاً ملئله کمینه سازی نطای هموار شده پس از
تبدیه یه یک تایع کمینه ساز و سان عبار الگرانیی
مورد نظر یه یک ملئله یهینه سازی مقید محدر تبدیه
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میگردد که یا میه دادن مشتقا یزمی آن نلب
متغیرهای تصمی قایه حه اس .

یه

()6
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این دلیه شبکه پیشرو نامیده می شود که چگونگی
ارتباب میان نرونها یه گونهای اس که از الیه ورودی یه
الیه مخفی و از این الیه یه الیه نرویی اتصال مییایند
و درون یک الیه نیز نرونها یه یکدیگر ارتباب پیدا نمی
کنند ].[66

-3-2تبدیل موجک

یا تویه یه اینکه در ملامه که دارای رگرسیون عموماً یا
ملامه غیر نطی موایه هلتی یایلتی روش حه را
یرای حال غیر نطی نیز تعمی دهی  .یه این منظور از
تایع کرنه گوسی نتای مناسبی در ملامه مدیری منایع
آر یوده استفاده میکنی  .این تایع یه صور رایطه ()6
تعریف میشود]:[6
()6
ینایراین کافی اس درملامه غیر نطی از کرنه مقادیر
ورودی یه یای نود تایع استفاده کنی .

-2-2شبكه عصبی مصنوعی

شبکههای عصبی توانایی شنان یک سیلت غیرنطی
دینامیکی یدون داشتن هیچگونه پی فرض در فرآیند
مدلسازی را دارا مییاشند .معماری شبکههای عصبی در
اکثر ملامه مهندسی پی یینی کننده از یک سیلت و
سانتار سه الیهای تشکیه یافته که شامه الیه ورودی،
الیه مخفی و الیه نرویی مییاشد .در این سانتار الیه
ورودی نخل یه پردازش دادههای ورودی یرای انتقال
یه الیه مخفی میپردازد ،سپس الیه مخفی قبه از ارسال
اطالعا یه الیه نرویی یا استفاده از توایع انتقال همانند
تانیان هایپریولولیک یا تایع منطقی یه محاسبه ضراین
وزن مناسن میپردازد .سانتار سه الیه شبکه یر پایه
ترکین نطی از متغیرهای ورودی اس که یا یک تایع
محرک غیرنطی تبدیه مییاید .این سانتار از شبکه یه

در اکثر کاریردهای عملی فرآیندهای هیدرولوژی سری
زمانی دارای حال گللته مییاشد ینایراین حال
مویک گللته یه صور رایطه ( )4ییان میشود ]:[66
()4
در رایطه فوق  mو  nاعداد صحیحی هلتند که یه
ترتین میزان مقیاس و انتقال مویک را کنترل مینمایند.
همچنین  a0گا مقیاس کوچک وییه یرای پارامتر انتقال
)  (1 < a 0 ) (1 < a0و  b0 b0پارامتر انتقال موقعی
) (1 < b0 ) (0 < b0مییاشند .معمولیترین حال یرای
پارامترهای رایطه ( )4مقادیر  a0 = 2و b0 = 1 b0  1
هلتند که این مقیاس لگاریتمی یا توان دو یرای انتقال
و مقیاس تح عنوان آرای شبکه دوتایی نامیده می-
شود.
-4-2مطالعه موردی

دادههای مورد استفاده در ان تحقیق از ایلتگاه
هیدرومتری ارزنق در حوضهی آییچای واقع در استان
آذریایجانشرقی ایران مییاشد (شکه  ،)6که طول دادهها
 666ماه ،از  6349تا  6396مییاشد .این حوضه یا
وسعتی معادل  60864کیلومترمریع در محدوده '˚- 30
 66تا ' 64 ˚- 66طول شرقی و ' 34 ˚- 66تا '32 ˚- 30
عرض شمالی گلترده شده اس و یی از  86درصد
ملاح که حوضه آیریز دریاچه ارومیه را میپوشاند .یه
منظور آموزش و صح سنجی مدل ،دادهها یه دو قلم
نقلی شدهاند 46 :درصد اول دادهها یهعنوان دادههای
آموزش و  86درصد یاقی دادهها یهعنوان دادههای
آزمای انتخار شدهاند.
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شكل  :1موقعی حوضه مورد مطالعه در سطح کشور و منطقه

 -5-2معيار کارایی
نیاز یه هماهنگی یین محدودهی دادههای شبکه یا توایع
محرکی که مورد استفاده قرار میگیرد یاعث میشود که
دادهها در محدودهی توایع محرک نرمال شوند .یا تویه
یه اینکه یرد این تایع یین منفی یک و یک اس  ،یایلتی
دادههای نرویی در این محدوده نرمالسازی شوند .یرای
این کار از رایطه ( )4استفاده شده اس ]:[66
()4
در این رایطه  Xiدادهی ورودی و  Xminو  Xmaxیه ترتین
حداقه و حداکثر دادههای ورودی مییاشند .یک مدل
مناسن نتای قایه قبولی ازنظر ضرین تبیین  DCدر
مراحه آموزش و صح سنجی نشان میدهد؛ ینایراین
یرای ارزیایی کارایی مدل ،رایطه ( )2یه مقایلهی
عملکرد مدلهای مختلف ارامهشده اس ]:[66
()2
در این روایط  Ocomi ، Oobsi ، Nو  Oobsیه ترتین تعداد
i

مشاهدا  ،دادههای مشاهداتی ،دادههای محاسباتی و
میانگین دادههای مشاهداتی اس  DC .معیاری اس که
یرای تعیین دق تخمین مدل ،یا مقایلهی دادههای
مشاهداتی و محاسباتی کاریرد دارد.

-3بحث و نتایج
پی از انجا پی پردازش دادهها ،ایتدا پی یینی رسور
ماهانهی یا استفاده از ماشین یردار پشتیبان و شبکه
عصبی مصنوعی ساده صور گرفته اس  .تمامی مدلها
یا استفاده از دادههای کالیبراسیون ،آموزش داده شده و
یا استفاده از دادههای آزمای  ،صح سنجی میشوند.
در این تحقیق از الگوریت ماشین یردار پشتیبان از نوع
حاشیه نر که یرای حال غیرنطی تعمی یافته اس و
قایلی استفاده در یلیاری از فرآیندهای مهندسی آر از
یمله پدیده رسور را دارد ،استفاده شده اس .
ماشینهای یردار پشتیبان یهیای اینکه نطای
مدلسازی یا طبقهیندی را کمینه کند ،در مقایه ریلک
عملیاتی را یهعنوان تایع هدف در نظر میگیرد و مقدار
یهینه آن را محاسبه میکند .یرای انتخار یهترین ورودی
یرای ماشین یردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی6 ،
ترکین ورودی انتخار گردیده اس و این امر یرای پیدا
کردن میزان وایلتگی رسور یک ماه آیندهی ایلتگاه
ارزنق یه چند ماه قبه یا استفاده از دادههای یدون
پی پردازش انجا گردیده اس  .ترکین ورودیها
یهصور زیر اس :
Comb. 1: SSLt-1
Comb. 2: Qt-1
Comb. 3: SSLt-1, Qt-1

البته یرای پی یینی رسور ماهانه ،یک ترکین اضافی
نیز یهعنوان ورودی در نظر گرفته شده اس که در این
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ترکین رسور یک ماه آینده یه یک و دوازده ماه قبه ریط
داده شده اس زیرا معموالً در پدیدهی رسور ماهانه
یرای مثال رسور فروردین ماه املال وایلتگی ییشتری
یه رسور همین ماه در سال قبه دارد تا ماههای دیگر:
Comb. 4: SSLt-1, SSLt-12, Qt-1, Qt-12

یرای پی یینی رسور ماهانه ،نتای مندرو در یدول 6
نشان میدهد که یهترین  DCدر قلم دادههای
آزمای  ،در مدل ماشین یردار پشتیبان 0/46 ،مییاشد
که مریوب یه حالتی اس که رسور این ماه ،یه یک و
 68ماه قبه وایلته اس  .در مدل شبکه عصبی مصنوعی
این حوضه نیز ،یهترین  DCدر قلم دادههای آزمای ،
 0/46مییاشد Comb. 4.یه ناطر در نظر گرفتن
فصلی یودن دادهها عالوه یر ناصی
ناصی
نودهمبلتگی نتای یهتری نلب یه دیگر ورودیها از
نود نشان داد.
مدل ترکیبی هوش مصنوعی مویکی یرای ترکین
همزمان تواناییهای مدلهای هوش مصنوعی (همچون
ماشین یردار پشتیبان ،شبکه عصبی مصنوعی) و آنالیز
مویک در یک سانتار واحد یرای پی یینی رسور
طراحی گردیده اس  .در این مدل پی پردازش دادهها
توسط تبدیه مویک انجا گرفته و سپس نتای این
پردازش یهعنوان ورودی در مدلهای هوش مصنوعی
استفاده میگردد .گزین مادر مویک منطقی چالشی
مه در ملئله مدل ترکیبی هوش مصنوعی مویکی
اس که میتواند تأثیر قایه تویهی در نتای مدلسازی
داشته یاشد .ماهی مادر مویک ،کشف شباه میان
سری زمانی تحلیه شده و نمونه مویک ملتعمه
مییاشد .یدین منظور ،مویکهای نانوادهی دویچی
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) (Haar, db2, db3یهعنوان مادر مویکها در تحقیق
یاری استفاده گردیدهاند .ضمناً یرای انتخار سطح
تفکیک ،از طول دادهها طبق رایطه ( )9استفاده شده
اس ]:[66
()9
که در آن  DLسطح تفکیک و  Nطول دادهها مییاشد.
در این سری زمانی ،یا تویه یه اینکه تعداد دادهها
 N=144مییاشد ینایراین  DL=2حاصه میگردد.
نتای نشان میدهد که یر اساس معیار سنجه  ،DCمادر
مویک  db2یا سطح تفکیکپذیری  8عملکرد یهتری
نلب یه  dbهای دیگر در سطوح متفاو دارد (شکه
 .)8عملکرد یهتر مویک  db2شاید ناشی از فر مویک
آن یاشد که تطایق نویی یه ترتین یا سریهای زمانی
ماهانه رودنانه آیی چای دارد .در مدلهای ترکیبی
مویک ماشین یردار پشتیبان و مویک شبکه عصبی
مصنوعی نتای حاکی از آن اس که در پی یینی رسور
ماهانه نوع مادر مویک و سطح تفکیک نق یلزایی
دارند یهطوریکه دامنه تغییر معیار سنجه  DCدر آیی
چای یا تغییر این پارامترها در مویک ماشین یردار
پشتیبان از  0/6تا  0/28و در مویک شبکه عصبی
مصنوعی از  0/66تا  0/26مییاشد .ضمناً مدل مویک
ماشین یردار پشتیبان عملکرد یهتری نلب یه مویک
شبکه عصبی مصنوعی دارد (شکه  .)8سریهای زمانی
مشاهداتی و محاسباتی پی یینی رسور حوضه آیی-
چای یرای مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین یردار
پشتیبان  ،مویک شبکه عصبی مصنوعی و مویک
ماشین یردار پشتیبان در شکه  3مشاهده میگردد.
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جدول :1نتای مدلها یرای پی یینی رسور
مدل

)WANN (db2, DL2

)WSVM(db2, DL2

)ANN (Comb. 4

)SVM(Comb. 4

0.82

0.82

0.68

0.7

آموزش

0.81

0.82

0.61

0.65

آزمای

DC

شكل :2ارزیایی مویک های مادر یا دریا تجزیه متفاو در مدل هوش مصنوعی -مویکی حوضه آیی چای (مرحله آزمای )

شكل  :3مقادیر محاسباتی و مشاهداتی یرای یخ

صح سنجی رسور ماهانه آییچای
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-4جمع بندی و نتيجهگيری
رسور یکی از مه ترین پارامترهای کیفی آر اس که
یهطور ملتقی شفافی آر ،کدور و رنگ آر و غیره
را تح تأثیر قرار میدهد و همچنین طراحی و مدیری
سیلت های منایع آر و سازههای آیی را تح تأثیر قرار
میدهد .یا تویه یه اهمی رسور یهعنوان یک پدیده
پیچیده ،استفاده از مدلهای هوشمند یعبه سیاه مانند
ماشین یردار پشتیبان میتواند یه یرآورد دقیقتر رسور
منجر شود .مدل ماشین یردار پشتیبان یرای پی یینی
رسور رودنانه آییچای در مقیاس زمانی ماهانه
استفاده شده اس  .همچنین ،توانایی مدل ماشین یردار
پشتیبان در مقایله یا مدل شبکه عصبی مصنوعی مورد
سنج قرارگرف و درنهای اثر تبدیه مویک یهعنوان
مدل پیشنهادی ترکیبی مویک ماشین یردار پشتیبان
مورد یررسی قرار گرف  .ورودیهای یهینه از طریق آنالیز
حلاسی یرای مدلهای ماشین یردار پشتیبان و شبکه
عصبی مصنوعی یر اساس ناصی مارکوفین مقیاس
ماهانه تعیین گردیدند .نتای نشان میدهند که در
سریهای زمانی ماهانه ماشین یردار پشتیبان نتای کمی
یهتر نلب یه شبکه عصبی مصنوعی دارد .یهمنظور ارتقاء
کارایی مدل و در نظر گرفتن اثرا فصلی یودن تبدیه
مویک که دارای توانایی تشخیص وییگیهای چندگانه
مقیاسی سریهای زمانی مییاشد یه تفکیک
سریهای زمانی رونار-رسور یه زیر سریهای متفاو
استفاده شده اس  .سپس زیر سریها یهعنوان ورودی
یرای پی یینی رسور ماهانه در مدلهای ماشین یردار
پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شدهاند.
مدلهای ترکیبی مویک شبکه عصبی مصنوعی و
مویک ماشین یردار پشتیبان منجر یه یهبود مدلسازی
روانار-رسور در مقایله یا مدلهای ماشین یردار
پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی ساده شدند یرای نمونه
میزان پیشرف مویک ماشین یردار پشتیبان و مویک
شبکه عصبی مصنوعی در ایلتگاه ارزنق آییچای
یترتین  %84و  %38مییاشد .همچنین ذکر این نکته
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ضروری اس که تعویض مادر مویک و سطح تجزیه در
پی یینی رسور ماهانه در هر دو مدل مویک شبکه
عصبی مصنوعی و مویک ماشین یردار پشتیبان تأثیر
یلزایی داش .

-5پيشنهادات
یا تویه یه اینکه در این پیوه مجال پردانتن یه تمامی
ملامه مریوطه یه هوش مصنوعی ویود ندارد پیشنهاد
میشود در تحقیقا آتی ،قایلی و کارایی انواع دیگر
سانتارهای مویک-هوش مصنوعی در مقایله یا مدل
مویک ماشین یردار پشتیبان در مدلسازی روانار-
رسور و همچنین یخاطر ویود نویز در دادهها ،تاثیر
دینویز در مدل ماشین یردار پشتیبان مورد ارزیایی قرار
گیرد .همچنین یه توسعه و کامه شدن مدلها
میتوان اثر اضافه شدن سایر متغیرهای هیدرولوژیکی
همچون تبخیر ،دما و  ...در کنار متغیرهای مطرح شده
در این پیوه را مورد مطالعه و یررسی قرار داد .کاریرد
مدلهای ترکیبی طراحی شده و ارزیایی کارایی آنها
یرای پی یینیهای چند ایلتگاهی و همچنین سایر
سریهای زمانی در مهندسی عمران نیز میتواند یهعنوان
یک پیوه مناسن مطرح گردد .در این راستا پیشنهاد
میشود که از مدلهای یاد شده در زمینه مدلسازی سایر
پدیدههای هیدرولوژیکی همانند نشکلالی ،آرهای
زیرزمینی و ...استفاده نمود.

 -6تقدیر و تشكر
نگارندگان از سازمان آر منطقهای آذریایجان شرقی که
ما را در تهیه این مقاله یاری نمودند ،کمال تقدیر و تشکر
را دارند.

66 صفحه

 رویکردهای نوین در مهندسی عمران/ تخصصی-فصلنامه علمی

مراجع-7
1. Hart, R.J., Anctil, F., Coulibaly, P., Dawson, C.W., Mount, N.J., See, L.M., Shamseldin, A.Y., Solomatine,
D.P., Toth, E. and Wilby, R.L. (2012), “Two decades of anarchy? Emerging themes and outstanding challenges
for neural network river forecasting,” Progress in Physical Geography, 36, pp 480-513.
2. Jain, A.K., Murty, M.N. and Flynn, P.J. (1999), “Data clustering: a review,” ACM Computing Surveys, 31(3),
pp 264-323.
3. Nourani, V., Kalantari, O., Baghanam, A.H. 2012. Two semi-distributed ANN-based models for estimation of
suspended sediment load. Journal of Hydrologic Engineering, 17(12): 1368–1380.
4. Vapnik, V. and Cortes, C. (1995), “Support Vector Networks. Machine Learning, 20,” pp 1-25.
5. Cimen, M. (2008), “Estimation of daily suspended sediments using support vector machines,” Hydrological
Sciences Journal, 53, pp 656–666.
6. Jie, L.C., Yu, S.T. (2011), “Suspended sediment load estimate using support vector machines in Kaoping River
basin,” International Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks (IEEE), XianNing,
China, 16-18 April.
7. Kakaei, E., Moghddamnia, A. and Ahmadi, A. (2013), “Daily suspended sediment load prediction using
artificial neural networks and support vector machines,” Journal of Hydrology, 478, pp 50-62.
8. Nason, G.P. and Von Sachs, R., (1999), “Wavelets in time series analysis,” Philosophical Transactions of the
Royal Society, 357, pp 2511-2526.
9. Aussem, A. and Murtagh, F. (1997), “Combining neural network forecasts on wavelet-transformed time series,”
Connection Science, 9, pp 113-121.
10. Nourani, V., Baghanam, A.H., Adamowski, J. and Kisi, O, (2014), “Applications of hybrid wavelet–Artificial
Intelligence models in hydrology: A review,” Journal of Hydrology, 514, pp 358-377.
11. Nourani, Nourani, V., Baghanam, A.H., Yahyavi Rahimi, A. and Nejad, F.H., (2014), “Evaluation of waveletbased de-noising approach in hydrological models linked to artificial neural networks,” Computational
Intelligence Techniques in Earth and Environmental Sciences. Springer Dordrecht Heidelberg NewYork
London, pp 209-241.
12. Kisi, O. and Cimen, M. (2011), “A wavelet-support vector machine conjunction model for monthly
streamflow forecasting,” Journal of Hydrology, 399, pp 132-140.
13. Kalteh, A.M. (2013), “Monthly river flow forecasting using artificial neural network and support vector
regression models coupled with wavelet transform,” Computers and Geosciences, 54, pp 1-8.
14. Nourani, V. and Andalib, G. (2015), “Daily and monthly suspended sediment load predictions using wavelet
based artificial intelligence approaches,” Journal of Mountain Science, 12:85-100.
15. Nourani, V. and Andalib, G. (2015), “Wavelet based artificial intelligence approaches for prediction of
hydrological time Series,” In: Chalup, S.K., Blair A.D., Randall, M., (Eds.), Artificial life and computational
intelligence. Springer International Publishing. Switzerland, 8955, 422-435.

