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چکیده
شبیهسازی و پیش بینی روند بارش-رواناب یکی از مهمترین زمینههای پژوهشی در هیدرولوژی است که در مدیریت و
برنامه ریزی منابع آب رودخانهها و مخازن سد و همچنین حفاظت از آنها در زمان وقوع سیالب نقش بسزایی دارد ولی به
دلیل پیچیدگیهای پارامترهای هیدرولوژیکی ،انجام این مساله با چالشهایی رو به روست .در این مطالعه ،از چهار مدل مبتنی
بر داده  GEP ،NN ،LS-SVMو  ANFIS-PSOو همچنین از دادههای  7ایستگاه هواشناسی باالدست سد جیرفت در
استان کرمان در بازه زمانی  1378تا  1394برای شبیه سازی فرآیند تخمین دبی ورودی به سد جیرفت در استان کرمان
استفاده شد .ابتدا با آزمون پیرسون ترکیب مناسبی از ورودیها انتخاب و سپس شبیه سازی با هر روش صورت پذیرفت .نتایج
پژوهش بر اساس دو معیار ضریب همبستگی ( ،)Rریشه متوسط مربعات خطا ( )RMSEنشان داد که روش ANFIS-PSO
با مقدار  RMSEبرابر  0/42مترمکعب بر ثانیه و  R2= 0/95در بخش آموزش و  RMSEو  R2به میزان  0/97مترمکعب
برثانیه و  0/80در بخش صحت سنجی بهترین روش از بین مدلهای مورد بررسی بود و در هر دو بخش آموزش و صحت
سنجی دقت باالتری نسبت به سه مدل دیگر داشت .همچنین این مدل در شبیه سازی دبیهای بیشینه نیز بهتر از سایر
روشها عمل نمو و خطای نسبی محاسبات آن بین  33/09تا  54/2برای دبیهای مختلف به دست آمد.
واژههای کلیدی :بارش-روانابANFIS-PSO ،GEP ،NN ،LS-SVM ،
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مقدمه
شبیه سازی جریان رودخانه جهت مدیریت و برنامه
ریزی منابع آب در رودخانهها و مخازن سدها و همچنین به
منظور حفاظت از کنارههای رودخانه در زمان وقوع سیالب
حائز اهمیت است .از سوی دیگر ،یکی از نیازهای عمده در
طراحی پروژههای مدریت منابع آب و کنترل سیالب ،مقدار
رواناب ناشی از بارندگی است که جهت برآورد آن از روش-
های مختلف استفاده میشود .با توجه به بروز سیالبهای
گوناگون و خطرهای ناشی از رخداد آن که جامعه انسانی و
سازههای سر راه خود را تهدید میکند ،بررسی فرآیند
بارش-رواناب 1و اطالع ازآبنمود  2جریان رودخانهها و
حوضهها از اهمیت ویژهای برخوردار است(علیزاده.)1385 ،
هدف نهایی از مدل سازی بارش رواناب یافتن راه حلی با
دقت مناسب برای برآورد رواناب بارش در یک حوضه آبریز
است؛ ولی از آنجا که بارش-رواناب فرآیندی پیچیده و غیر
خطی است ،تغییرات مکانی و زمانی وسیعی دارد و به
سادگی مدل سازی نمیشود .به طور کلی سه نگرش برای
مدل سازی بارش رواناب ارائه شده است :تئوریکی ،مفهومی
و سیستمی .دو مدل اول نیازمند اطالعات پیچیده و وسیعی
هستند ،در حالی که روش سوم با توجه به عملکرد ساده تر،
میتواند گزینه مناسبی در بحث مدیریت و تصمیم گیری به
شمار آید(سعیدی.)2014 ،
روشهای هوشمند یکی از روشهای سیستمی بوده که
تا کنون پژوهشهای متعددی در همین راستا به انجام
رسیده است نیک پور و همکاران(  ،)1395به شبیهسازی
بارش-رواناب رودخانه خیاوچای با استفاده از مدلهای
برنامهریزی بیان ژن ،ماشین بردار پشتیبان و هیبرید
موجک عصبی پرداختند .نتایج نشان از برتری مدل هیبرید
موجک-عصبی نسبت به مدلهای دیگر داردAytek & .
) ، Alp (2008با مدلهای  ANNو  GEPبارش-رواناب
روزانه رودخانه جونیاتا در ایالت پنسیلوانیای آمریکا را
شبیهسازی کردند .نتایج پژوهش ،برتری مدل  GEPرا
نسبت به  ANNدر تخمین رواناب روزانه رودخانه یادشده
نشان داد .همچنین ) ، Misra et al. (2009در پژوهشی به
Rainfall-Runoff
Hydrograph

شبیه سازی رواناب و میزان رسوب روزانه ،هفتگی و ماهانه
در یک حوضه آبخیز در هند با استفاده از  SVMاقدام
نمودند و نتایج را با مقادیر به دست آمده از روش ANN
مقایسه کردند .نتایج بیانگر قدرت  SVMدر آموزش،
کالیبراسیون و اعتبارسنجی در مقایسه با  ANNبود که در
پیش بینی رواناب و رسوب دقت قابل قبولی داشتNayak .
) ، et al. (2013برای مدلسازی بارش-رواناب و استخراج
هیدروگرافهای سیالب حوضه آبریز مااللپرابها واقع در
هندوستان از آمار روزانه دبی ،بارش و تبخیر استفاده
کردند .در پژوهش آنها ،مدل موجک-عصبی نسبت به
شبکههای عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نشان داد.
) ، Badrzadeh et al (2015عملکرد سه مدل ،ANN
ANFISو  WNNرا در تخمین رواناب روزانه حوضه
آبریزی واقع در استرالیا را مقایسه کردند .همچنین به
منظور مدیریت سیالبها از دادههای بارش-رواناب ساعتی
دو ایستگاه باالدست و پایین دست در حوضهآبریز یادشده
استفاده کردند .در نهایت ،مدل  WNNعملکرد بهتری را
در مدلسازی بارش-رواناب و پیشبینی هیدروگرافهای
سیالب به همراه داشت .نورانی و همکاران ( ،)2016برای
اولین بار ،کاربرد شبکههای عصبی عاطفی (هیجانی) 3را در
مدلسازی بارش-رواناب مطرح کرد .منطقهای که او مطالعه
کرد ،دو حوضه آبریز با شرایط اقلیمی متفاوت در کشور
فرانسه بود .نتایج نشان داد استفاده از مدل یادشده سبب
بهبود دقت نتایج در مراحل آموزش و صحت سنجی نسبت
به شبکههای عصبی کالسیک میشود .پوررضا بیلندی و
همکاران ( ،)1393در پژوهشی به پیشبینی رواناب روزانه با
مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان ()LS-SVM
پرداختند .نتایج نشان از برتری نسبی روش ماشینبردار
پشتیبان به شبیه سازی مدل مفهومی  Hymodدارد .در
پژوهشی دیگر ،باقرپور و همکاران ( ،)1397به پیشبینی
رواناب با استفاده از مدلهای جعبه سیاه و خاکستری
پرداختند .مقایسه دقیق عملکرد کل مدلها نشان داد که
مدلهای نروفازی و ماشین بردار پشتیبان رواناب را در
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فصلهای گرم با دقت کمتری نسبت به فصلهای سرد
پیشبینی کردهاند ، Botsis et al. (2011) .بارش-رواناب
روزانه حوضه آبخیزی واقع در کالیفرنیا را شبیهسازی
کردند .مدل  SVMبا سه نوع تابع کرنل با مدل ANN
مقایسه شد .در نهایت ،مدل ماشین بردار پشتیبان شبیه
سازی دقیقتری از بارش-رواناب داشت .صادقی و پوررضا
بیلندی( ،)1392در پژوهشی روشهای بهینهسازی
فراکاوشی در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل مفهومی
بارش-رواناب را با هم مقایسه کردند .نتایج نشان داد
الگوریتمهای  PSOو  SCEکارایی بهتری در تحلیل عدم
قطعیت برآورد پارامترهای مدل بارش-رواناب نسبت به دو
الگوریتم دیگر داشتند .اسحق تیموری و همکاران (،)1391
به شبیه سازی فرآیند بارش -رواناب با استفاده از مدل
 wmsپرداختند و این مدل را کارآمد معرفی نمودند .قربانی
و همکاران ( ،)1395جریان ماهانه را در یک حوضه فاقد
آمار در استان گلستان با استفاده از پارامترهای اقلیمی و
فیزیوگرافی برآورد نمودند .با توجه به نتایج بهدست آمده،
برآورد جریان در ماههای پربارش نسبت به ماههای کم
بارش در مدل رگرسیون چند متغیره و درخت تصمیم ،از
دقت باالتری برخوردار بود .همچنین مدل درخت تصمیم
نسبت به رگرسیون چند متغیره در تمام موارد نتایج بهتری
داشت .در پژوهشی دیگر ناظری تهرودی و همکاران
( ،)1395رواناب ماهانه رودخانه نازلوچای واقع در غرب
دریاچه ارومیه را با استفاده از دادههای بارش و دبی با
تاخیرهای یک تاپنج ماه بررسی کردند .در پژوهش آنها
مدل  ANFISنسبت به مدلهای  GPو  SVMنتیجه
بهتری به همراه داشت .قربانی و دهقانی( ،)1395کارایی
سه مدل شبکه عصبی بیزین( SVM،)BNNو  GEPرا در
تخمین رواناب ماهانه رودخانه کاکارضا مورد مقایسه قرار
دادند .از میان سه مدل مذکور BNN ،بهترین نتیجه را به
همراه داشت .امامقلی زاده و کریمی دمنه ( ،)1396در
پژوهشی روش برنامهریزی بیان ژن را در تعیین ضریب
هوادهی دریچه تخلیهکننده تحتانی چهار سد البرز ،ژاوه،
گتوند علیا و جره مورد استفاده قرار داده و نشان دادند
روش برنامهریزی بیان ژن در تعیین ضریب هوادهی
دریچههای تخلیهکننده تحتانی سدهاا بهمنظور جلوگیری از

وقوع پدیده کاویتاسیون توانایی الزم را دارا میباشد .سلگی
و همکاران ( ،)1396به بررسی عملکرد مدل برنامهریزی
بیان ژن با روشهای پیشپردازش دادهها جهت مدل سازی
جریان رودخانه گاماسیاب در مقیاس روزانه و ماهانه
پرداختند .نتایج نشان داد که عملکرد مدل برنامهریزی
بیان ژن در دوره روزانه خوب ولی در دوره ماهانه با کاهش
دقت همراه می باشد .همچنین مدل ترکیبی برنامهریزی
بیان ژن-موجک عملکرد بهتری نسبت به مدل ساده در هر
دو دوره زمانی روزانه و ماهانه دارد .کیا و همکاران (،)1398
کارآیی سیستم فازی -عصبی را در برآورد رواناب ناحیه
کوهستانی حوضه هراز مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان
دهنده برتری روش  ANFISنسبت به  MLRاست .در
مطالعه حاضر ،پس از انتخاب ترکیب مناسبی از دادهها با
استفاده از آزمون آماری که شامل چهار پارامتر دبیها در
زمان قبل ،دما ،بارش و تبخیر است ،کارایی چهار روش
هوشمند  GEP3 ،NN2 ،LS-SVM1و  ANFIS-PSO4که
شامل دو روش ترکیبی و دو روش مجزاست ،مقایسه و توانایی
آنها با یکدیگر در شبیهسازی میزان دبی ورودی به سد در یک
منطقه خشک که تاکنون صورت نگرفته بود ،بررسی گردید .در
انتها نیز ارزیابی مدلها در پیش بینی دبیهای بیشینه نشان
داده شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

استان کرمان در جنوب شرقی فالت مرکزی و بین 53
درجه و  26دقیقه تا  59درجه و  29دقیقه طول شرقی و
 25درجه و  55دقیقه تا  32درجه عرض شمالی قرار داشته
با مساحی در حدود  183193کیلومترمربع  ،وسیع ترین
استان کشور به حساب میآید که بیش از  11درصد از
خاك ایران را در بر گرفته است .حدود  %80مساحت استان
که در شرایط آب و هوایی خشک و فرا خشک قرار گرفته
است .سد جیرفت در 40کیلومتری شمال غربی شهر
1
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جیرفت ،در محلی بنام تنگ نراب بر روی رودخانه هلیل
رود احداث شدهاست و مساحت حوضه آبخیز باال دست آن
حدود هشتصدهزار هکتار میباشد.
در این پژوهش ،از دادههای هواشناسی  7ایستگاه
باالدست سد جیرفت و نزدیک به رودخانه هلیل رود ،شامل
بارش ،دما و تبخیر در بازه زمانی سالهای  1378تا 1394
وهمچنین دادههای دبی از ایستگاه هیدرومتری نزدیک سد
در همین بازه زمانی استفاده شد .در تمامی مدل سازیها،
 70درصد دادهها به عنوان دادههای آموزش و  30درصد به
عنوان داده صحت سنجی در نظر گرفته شد .مشخصات این
ایستگاهها آنها در جدول ( )1آمده است .همچنین موقعیت
سد جیرفت و ایستگاههای هواشناسی مورد نظر در شکل
( )1نشان داده شده است.
جدول( :)1مشخصات ایستگاههای هواشناسی مورد نظر در
باالدست سد جیرفت
نام ایستگاه
کناروئیه
صالح آباد
نمزاد
اسماعیل آباد
دولت آباد
فتح آباد
بیدکردوئیه

ارتفاع
(متر)
1456
1900
1880
1800
1070
2130
2230

طول جغرافیایی
57-15-09
57-09-00
58-24-00
56-59-00
56-39-00
57-13-00
56-24-22

عرض
جغرافیایی
28-51-28
28-47-00
27-59-00
29-15-00
28-20-00
28-29-00
29-18-52

انتخاب ترکیب مناسب
به منظور انتخاب ترکیبی مناسب از پارامترهای ورودی
به مدلها جهت افزایش دقت مدل سازی دبی که بازه هر
یک در جدول ( )2آورده شده است ،از آزمونهای آماری
استفاده شد و مقادیر ضرایب خودهمبستگی متقابل بین
دبی و سه پارامتر دما ،بارش و تبخیر و همچنین دبی در
زمانهای قبل و همراه با تاخیر ،با آزمون پیرسون در نرم
افزار  SPSSمحاسبه شد .این مقادیر در جدول ( )3مورد
اشاره قرار گرفته اند .در این جدول ،پارامترهای E ،R ،T
و  Qبه ترتیب بیانگر مقادیر اندازه گیری شده دما ،بارش،
تبخیر و دبی در ایستگاههای مورد بررسی میباشد و اندیس
اعداد ،شاخص گام زمانی قبل از زمان حاضر ) (tاست .با
توجه به مقادیر به دست آمده ،الگوی  R0-T2-E2-Q1یعنی
استفاده از بارش یک گام قبل ،دمای دوگام قبل ،تبخیر
دوگام قبل و دبی یک گام قبل ،به عنوان بهترین الگو
انتخاب و در مدل سازیهای مدنظر مورد استفاده قرار
گرفت.
جدول( :)2بازه داده های ورودی
متغیر
دما
بارش
تبخیر
دبی

مقدار کمینه
3/6
0
62/1
0/1

مقدار کمینه
29/7
633/5
555/8
61/1

99

100

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال یازدهم .شماره چهل و سوم .بهار1400

شکل ( : )1موقعیت سد جیرفت و ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده
جدول ( :)3مقادیر همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی و دبی
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در این پژوهش ،از چهار مدل هوشمند جهت مدل سازی
دبی ورودی به سد استفاده شد که مدلهای ،LS-SVM
 NNو  ANFIS-PSOدر محیط برنامه نویسی
 MATLABو مدل  GEPدر نرم افزار
 GeneXproTools 5اجرا گردیدند.

مجموعه دادههای  {x i , y i }iN1را خواهیم داشت.
که  xi  R nبه عنوان بردار ورودی و  y i  Rبه عنوان
بردار خروجی معرفی میشوند .تابع رگرسیون غیر خطی در
مسائل تخمین به صورت رابطه ( )1میباشد:
()1

T
y( x)  w . ( x)  b

مدل LS-SVM

در سال  ،1999سویکنس و وندوال مدل حداقل مربعات
ماشین بردار پشتیبان را معرفی نمودند .این مدل
محدودیتهای یکسانی با روش  SVMکالسیک دارد اما
نسبت به این روش از پیچیدگی محاسباتی کمتر و دقت و
سرعت باال تری برخوردار است .در واقع الگوریتمی پیشرفته
تر از الگوریتم  SVMمیباشد .از این مدل هم در مسائل
طبقه بندی و هم مسائل رگرسیونی استفاده شده است.
چارچوب رگرسیون حداقل مربعات ماشین بردار
پشتیبان به صورت زیر توضیح داده میشود:

که در آن b ،W :و Tبه ترتیب مقادیر وزنها ،بایاس
تابع رگرسیون و نشاندهنده ترانهاده هستند (x) .ترسیم
غیر خطی ورودیها در فضای ویژگی با ابعاد باال است .حال
مسئله رگرسیون غیرخطی بر اساس معادله بهینهسازی در
رابطه ( )2حل میگردد:
()2

1
 N
j (w, e)  wT w   ei2
w,e,b
2
2 i1

min
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بر اساس محدودیت رابطه (:)3

yi  wT  ( xi )  b  ei

()3

که در آن  :یا  Cپارامتر تنطیم کننده بخش خطا است و e

میزان خطا را نشان میدهد .با حل آن با استفاده از شکل
الگرانژی از تابع هدف اصلی در رابطه (:)4
L( w, b, e;  ) 
N
()4
T
} j ( w, e) -  i {w  ( xi )  b  ei - yi
i 1
 iضریب الگرانژ است .بر اساس شرایط کان-تاکر()KKT

در رابطه (:)5

N
L
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b
i1
L
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()5

L
 0  yi  wT  ( xi )  b  ei ,
i
i  1,..., N

بعد از حذف متغیرهای  wو  eراهحل از رابطه ()6
تبعیت مینماید:
0 1T  b  0 

   
1 + I      
 
     y 

()6

با استفاده از حقه کرنل در رابطه (:)7
()7

) il   ( xi )T  ( xl
i, l  1,..., N

)  K ( xi , xl

پس مدل  LS-SVMنتیجه شده  ،بهمنظور تابع تخمین
بهصورت رابطه ( )8نوشته میشود:
()8

N
y( x)   i K ( x, xi )  b
i1

در مرحله ورود دادهها به مدل  ،LS-SVMترکیب
بهینه پس از نرمال سازی دادهها مورد آموزش قرار گرفت.

در قسمت آموزش برای ثابت بودن شرایط در تعیین
پارامترهای تابع تخمین ،از روش بهینه سازی Simplex
برای  3تابع کرنل انتخابی (Polynomial ،Linear ،RBF
) استفاده گردید  .تعداد الگوهای الزم برای آموزش مدل
 75 ، LS-SVMدرصد دادههای موجود در نظر گرفته شد
و از مابقی دادهها ( 25درصد دادهها) جهت صحت سنجی و
ارزیابی مدل استفاده گردید .مقادیر متغیرهای این مدل در
جدول ( )4آورده شده است.
جدول( :)4مقادیر بهینه پارامترهای ورودی مدل LS-SVM
پارامتر کرنل

پارامتر تنظیم

تابع مورد

کننده

استفاده
RBF

10

0/6

مدل NN

این مدل ،یک روش محاسباتی است که به کمک
فرآیند یادگیری و با استفاده از پردازشگرهایی به نام نورون،
نگاشتی بین ورودیها و خروجیها ارائه میکند .پارامترهای
موثر در مدل سازی شبکه عصبی شامل تعداد تکرار در
مرحله آموزش ،تعداد الیههای شبکه ،تعداد نورونهای هر
الیه و نوع روش آموزش و تابع انتقال آن میباشد .به طور
کلی ،هرچه تعداد تکرار در آموزش بیشتر باشد ،خطای
شبیه سازی کمتر است .هرچند اگر تعداد تکرار از یک
مقدار تجاوز کند ،خطای دسته آزمایشی نیز به وجود
میآید .پس یافتن تعداد بهینه تکرار و سایر پارامترهای
مدل ،میتواند از وقوع اینگونه خطاها جلوگیری نماید .در
اینجا با اجرای  5تکرار با تعداد الیهها ،تابع انتقال و تعداد
نرونهای متفاوت بهترین مدل با توجه به نمایههای مورد
نظر ،انتخاب گردید .تعداد تکرار برای همه موارد  1000در
نظر گرفته شد و  70درصد دادهها جهت آموزش و 30
درصد جهت صحت سنجی اعمال گردید.
مدل ANFIS-PSO
منطق فازی) (FLو سیستم اسنتاج فازی )(FIS

توسط لطفی زاده در سال  1965مطرح شد که شیوه ای
ساده برای تصمیم گیری براساس دادههای مبهم یا ناقص
است .سیستم استنتاج فازی از قوانین فازی ،توابع عضویت
فازی و عملیات فازی د-فازی تشکیل شده است که ساختار
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اصلی آن را تشکیل میدهند ANFIS .یک سیستم
استنتاج فازی است که با استفاده از روش پس انتشار ،خطا
را به حداقل میرساند .روش کار  ANFISمشابه هر دو
روش شبکه عصبی و منطق فازی است که به صورت
ترکیبی به مدل سازی و کاهش خطا در آن میپردازد.
بهینه سازی ازدحام ذرات )  ( PSOیک الگوریتم بهینه
سازی مبتنی بر جمعیت و الهام گرفته شده از رفتار
پرندگان و ماهیها است .در این الگوریتم ،هر راه حل فقط
یک ذره درفضای جستجو است و همه ذرات یک مقدار
شایستگی دارند که توسط تابع هدف که باید بهینه شود،
ارزیابی میشود .هر ذره  iیک موقعیت  Xدرفضای  dبعدی
مسئله دارد و سرعت آن  Vاست که حرکت را هدایت
میکند .ذره برای تثبیت بهترین موقعیت پیشین خود در
هر تکرار ،ازحافظه ای با عنوان بردار  Pاستفاده میکند.
در هر تکرار ،ذره با داشتن دو مقدار با عناوین G-best
و P-bestکه به معنی بهترین تجربه شخصی و گروهی
میباشند ،به روزسانی میشود .این فرآیند براساس رسیدن
به یک مقدار خاص یا یک تکرار معین ادامه میابد .در
 PSOپارامترهای  C1و  C2عاملهای یادگیری و قابل
تنظیم هستند .پارامترای مدل ترکیبی برای مساله مورد
نظر طبق جدول ( )5و براساس تکرار و سعی و خطا انتخاب
شد:
جدول( -)5مقادیر بهینه پارامترهای ورودی مدل ANFIS-
PSO
C1
C2
تکرار
جمعیت اولیه
1/9

2/1

200

500

مدل GEP

برنامه ریزی بیان ژنتیک ( )GEPکه اولین بار توسط
فریرا در سال  1999معرفی شد ،همانند  GAو GP
بصورت الگوریتمهای ژنتیکی است .این روش نیز از افراد
مجزا در جمعیت استفاده میکند و آنها را بر اساس برازش
انتخاب کرده و بر روی آنها با استفاده از یک یا چند عملگر
ژنتیکی تغییرات ژنتیکی اعمال مینماید .این الگوریتم ،جزو
()12
روشهای الگوریتم گردشی محسوب میشود که مبنای
تمامی آنها براساس نظریه تکامل داروین استوار است .در
 GEPافراد بصورت ردیفهای عالمتدار با طول ثابت

(کروموزوم) رمزگذاری میشوند که بصورت غیرخطی و با
شکل و اندازه متفاوت بصورت درخت بیان ( expression
 )treesنمایان میگردند .ساختمان هر ژن به وسیله سر و
دم آن کنترل میشود و این سازمان عملکردی و ساختاری
ژنها GEP ،را برای ایجاد برنامه معتبر ضمانت میکند که
حد اصالح کروموزومها در آن اهمیت ندارد.
فرآیند گام به گام برنامه ریزی بیان ژن به صورت
مراحل زیر است:
 -1یک جمعیت اولیه از توابع مرکب نشان دهنده
مدلهای پیش بینی ،به صورت تصادفی در نظر گرفته
میشود.
-2هر یک از افراد جمعیت مذکور با استفاده از توابع
برازش ،مورد ارزیابی قرار میگیرد،
- 3هر تولید ،مراحلی را برای انتخاب یک جمعیت
جدید دنبال میکند.
-4گام سوم تا نیل به حداکثر تعداد تولید ،تکرار خواهد
شد.
در این روش در ابتدای فرآیند ،هیچ گونه رابطه تابعی
در نظر گرفته نشده و این روش قادر به بهینه سازی ساختار
مدل و مولفههای آن میباشد.
در مدل سازی با روش بیان ژن نیز 70 ،درصد دادهها
برای آموزش و  30درصد جهت صحت سنجی انتخاب
شدند .همچنین با توجه به سعی و خطای صورت گرفته،
توابع برگزیده شامل چهار عمل اصلی ،لگاریتم،ln ،
سینوس و کسینوس ،رادیکال و توان  2به عنوان توابع اولیه
کار در این روش مورد استفاده قرار گرفتند .پارامترهای
استفاده شده و نرخ آنها در جدول ( )6آورده شده است.
نرمال سازی دادهها
به دلیل دامنه تغییرات زیاد ورودیها و باالبردن دقت و
سرعت مدل سازی ،پیش از شروع مدل سازی ،از رابطه ()9
جهت نرمال سازی دادهها استفاده شد:
()9

X i  X min
X max  X min

X n  0.1  0.8 
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که در آن  X nنرمال شده اعداد X max ،مقدار بیشترین

داده و  X minمقدار کمترین داده هستند.

جدول ( :)6مقادیر بهینه پارامترهای ورودی مدل GEP
نرخ ترکیب تک نقطه ای
0/3

نرخ جهش
0/035

نرخ وارون سازی
0/1

در این روابط Xi ،و  Yiمقادیر مشاهداتی و محاسباتی

نتایج و بحث
پس از حذف دادههای پرت ،جهت باال رفتن دقت مدل
سازی ،دادهها به صورت نرمال تبدیل شد .در این پژوهش،
به منظور ارزیابی دقت و کارایی مدلها از ضریب همبستگی
( )R2و ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEاستفاده
گردید .روابط این نمایهها در روابط 10و 11آورده شده
است.
2

()10



Y i

n

i

N

X
i 1

RMSE 
n

()11

تعداد ژن
4

اندازه راس
9

تعداد کروموزوم
30

( (X i  X )(Y i Y )) 2
i 1
n

) ) ( (X i  X ) (Y i Y
2

R2 

میباشند.
پس از اجرای مدل  ،ANFIS-PSOنتایج به صورت
شکلهای ( )2تا ( )4حاصل شد که در شکلهای ( )2و ()3
روند تغییرات دادههای مشاهداتی و محاسبه شده توسط
مدل و همچنین میزان و پراکندگی خطاها نشان داده شده
است .همینطور براساس جدول ( )7مدل بهینه ایجاد شده،
در بخش آموزش دارای RMSE= 0/42m3/sو R2= 0/95
و در بخش صحت سنجی به ترتیب دارای  RMSEو  R2به
میزان  0/97 m3/sو  0/80به دست آمد که مقادیر قابل
قبولی میباشد.

2

i 1

شکل(-)2خروجی مدل  ANFIS-PSOدربخش آموزش
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شکل(:)3خروجی مدل  ANFIS-PSOدربخش صحت سنجی

شکل(:)4دقت مدلسازی در روش  ANFIS-PSOدر بخشهای آموزش و صحت سنجی
جدول( :)7مقادیر نمایههای آماری عملکرد مدل  ANFIS-PSOدر مراحل آموزش و صحت سنجی
صحت سنجی
R
)RMSE(m3/s
0/80
0/97
2

آموزش
)RMSE(m3/s
0/42

C1

C2

جمعیت اولیه

تکرار

2

R
0/95

1/9

همچنین جدول ( )8نشان میدهد با اجرای مدل LS-

200

2/1

500

در بخش آموزش و  0/73و  1/8در بخش صحت سنجی به
دست آمد.

 SVMمقدار  R2و  RMSEبه ترتیب  0/78و 1/02 m3/s

جدول(:)8مقادیر نمایههای آماری عملکرد مدل  LS-SVMدر مراحل آموزش و صحت سنجی
صحت سنجی
)RMSE(m3/s
1/8

آموزش
R2
0/73

)RMSE(m3/s
1/02

پارامتر کرنل
R2
0/78

10

پارامتر تنظیم-
کننده
0/6

تابع مورد استفاده

RBF
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نتایج حاصل از روشهای  GEPو  NNنیز در جداول
( )9و ( )10آورده شده است .براساس جدول ( ،)10ترکیب
بهینه ورودی به مدل شبکه عصبی ،در ردیف  5آورده شده
است که کمترین  RMSEرا در هر دو بخش و بیشترین
 R2را در بخش آموزش دارا میباشد .این ترکیب بهینه بعد
از  5اجرای مختلف با پارامترهای ورودی متفاوت(تعداد
الیهها ،تابع انتقال ،روش آموزش و تعداد نرونهای الیه

مخفی) به دست آمد به طوری که در هر اجرا تعداد تکرار
 1000در نظر گرفته شد .همینطور ساختار درختی مطلوب
ایجاد شده توسط مدل  GEPدر شکل ( )5نشان داده شده
است .براساس این نمودار ،مدل از پارامترهای مانند بیشینه،
کمینه ،جذر و  Lnبرای رسیدن به مدل بهینه استفاده
نموده است.

جدول(:)9مقادیر نمایههای آماری عملکرد مدل  GEPدر مراحل آموزش و صحت سنجی
صحت سنجی
)RMSE(m3/s
1/95

R2
0/55

آموزش
)RMSE(m3/s
1/6

R2
0/75

نرخ ترکیب
تک نقطهای
0/3

نرخ وارون
سازی
0/1

نرخ
جهش
0/035

تعداد ژن
4

اندازه
راس
9

تعداد
کروموزوم
30

جدول( :)10انتخاب پارامترهای مناسب در مدل  NNبا توجه به مقادیر نمایههای آماری در مراحل آموزش و صحت سنجی
Test
)RMSE(m3/s

Train
)RMSE(m3/s

تعداد الیه

تابع انتقال

0/87
0/82
0/8
0/91

1/28
1/23
0/86
0/64

0/91
0/89
0/83
0/84

0/8
0/75
0/53
0/4

2
2
3
3

TANSIG
LOGSIG
TANSIG
TANSIG

روش
آموزش
LM
LM
LM
LM

نرون الیه
مخفی
10
11
11
12

1
2
3
4

0/82

0/57

0/92

0/35

4

TANSIG

LM

13

5

R2

R2

تکرار

شکل ( :)5ساختار درختی مدل خروجی

بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده ،از  4مدل مورد
بررسی ،مدل  ANFIS-PSOدر بخش آموزش بهترین
عملکرد را ازخود نشان داده است و پس از آن مدلهای
 LS-SVM ،NNو  GEPقرار گرفته اند .در بخش صحت

سنجی نیز مدل  ANFIS-PSOبهترین پیش بینی را با
توجه به نمایههای مورد بررسی داشته است و از بین سایر
مدلها  ،به ترتیب  LS-SVM ،NNو  GEPعملکرد
مناسبتری را ارائه دادند .به طور کلی در مجموع دو مقدار
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 R2و  RMSEدر دو بخش میتوان بهترین عملکرد را به
مدل سازی با  ANFIS – PSOو ضعیف ترین عملکرد را
به  GEPنسبت داد که نتوانست مقادیر مناسبی را ارائه
نماید.
ارزیابی مدلها در پیش بینی دبیهای بیشینه
به منظور ارزیابی مدلهای ایجاد شده جهت برآورد
موارد سیالبی ،توانایی آنها با بیشینه جریانها (که در

مرحله قبل به عنوان داده پرت حذف شده بودند) سنجیده
شد .بنابراین از  8دبی بیشینه مشاهداتی استفاده و مقادیر
محاسباتی و همچنین خطای نسبی هر یک محاسبه گردید.
نتایج در این مرحله که در جدول ( )11آورده شده است،
نیز نشان دهنده عملکرد بهتر مدل  ANFIS-PSOنسبت
به سایر موارد است LS-SVM ،NN .و  GEPهم در
رتبههای بعدی قرار دارند.

جدول ( :)11کارایی مدلهای مورد مطالعه در برآورد بیشینه جریانهای ورودی
3

دبیهای بیشینه

خطای نسبی (درصد)

مقادیر پیش بینی شده )(m /s

3

مشاهداتی )(m /s

NN

ANFIS-PSO

LS-SVM

GEP

NN

ANFIS-PSO

LS-SVM

GEP

61/1
48/7
27/8
26/5
24
20/5
19/8
18/7

35/6
16/8
14/2
13/8
13
13.1
11

40/1
22/3
18/6
16/9
13/7
12
12/3
9/9

16/9
14/4
11
11/1
9/8
9
6/9
5/4

21/3
16/7
14/4
12
10/1
9/6
9/7
7/8

41/73
65/5
48/92
47/92
45/83
36/09
44/44
45/45

34/36
54/20
33/09
36/22
42/91
41/46
37/87
47/05

65/13
65/70
48/20
54/71
57/91
53/17
51/01
58/28

72/34
70/43
60/43
58/11
59/16
56/09
65/15
71/12

10/2

نتیجهگیری
در این پژوهش کارایی چهار روش داده محور
 ANFIS-PSO, LS-SVM, GEP, NNدر تخمین دبی
ورودی به سد جیرفت سنجیده شد .بدین منظور از
دادههای بارش ،تب خیر ،دما و مقادیر با تاخیر دبی ،استفاده
گردید .الگوی مناسب برای مدل سازی به وسیله آزمون
همبستگی بین پارامترهای مختلف و دبی در نرم افزار
 SPSSحاصل شد که بهترین ترکیب  R0-T2-E2-Q1بود.
با این ترکیب ،در بخش مدلسازی و در هر دو قسمت
آموزش و صحت سنجی ،مدل  ANFIS-PSOبهترین

عملکرد را نسبت به سه روش دیگر ارائه نمود ،به طوری
که مقادیر  RMSEو  R2در بخش آموزش به ترتیب 0/42
و  0/95و در بخش صحت سنجی به ترتیب  0/97و 0/8
به دست آمد .مدلهای  LS-SVM ،NNو  GEPدر
مرتبه های بعد قرار گرفتند .همچنین در بخش پیشبینی
دبی بیشینه نیز روش  ANFIS-PSOبا کمترین میزان
خطاهای نسبی بین  33/09تا  54/2و باالترین میزان
همبستگی ،عملکرد بهتری را داشت که در کل میتوان
این روش را مناسبترین روش این پژوهش گزارش کرد.
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Review and compare performance of 4 modeling methods LS-SVM, NN,
GEP and ANFIS-PSO in Simulation of Rainfall - Runoff (Study Area: Halil
River - Jiroft Dam)
Mohadeseh Kavusi1 , Hossein Khozeymeh Nejad2

Abstract
Simulation and prediction of rainfall-runoff process is one of the most important research areas in
hydrology, that it is important in the management and planning of water resources of rivers and
reservoirs and also their protection during the flood, but due to the complexity of the hydrological
parameters, doing so have challenges. In this study, four data-driven method included LS-SVM, NN,
GEP and ANFIS-PSO and data of 7 upstream meteorological stations of Jiroft Dam in Kerman
province between 1999 and 2015 were used to simulate the input flow estimation process to Jiroft
Dam. First combination of inputs was selected by Pearson test and then simulated by each method.
The results based on two criteria of correlation coefficient (R), root mean square error (RMSE)
showed that ANFIS-PSO method with RMSE = 0.42 m3 / s and R2 = 0.95 in education section and
RMSE=0.97 m3/s and R2 = 0.80 in the test section was the best among the models studied and in both
training and test sections, it was more accurate than the other three models. Also, this model performs
better than other methods in simulation of maximum discharges and its relative calculation error was
obtained between 33.09 and 54.2 for different discharges
Keywords: Rainfall-Runoff, LS-SVM, NN, GEP, ANFIS-PSO.
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Review and compare performance of 4 modeling methods LS-SVM, NN, GEP and
ANFIS-PSO in Simulation of Rainfall - Runoff (Study Area: Halil River - Jiroft Dam)
Mohadeseh Kavusi1 , Hossein Khozeymeh Nejad2

Introduction:
One of the basic needs in designing water resources management and flood control projects is the
amount of runoff generated by rainfall. The ultimate goal of runoff precipitation modeling is to find an
accurate solution for estimating runoff runoff in a catchment. But this process is complex and nonlinear with large spatial and temporal variations and is not easily modeled. In general, three
perspectives are presented for runoff precipitation modeling: theoretical, conceptual, and systemic.
The first two models require complex and extensive information, but the third method has a simpler
function and is a good option in the discussion of management and decision making.
In the present study, after selecting the appropriate combination of data using a statistical test that
includes four parameters: pre-discharges, temperature, precipitation and evaporation, the efficiency of
four intelligent methods LS-SVM, NN, GEP and ANFIS-PSO which include Two combined methods
and two separate methods were compared and their ability to simulate the inflow rate to the dam in a
dry area that had not been done before was investigated. Finally, the evaluation of the models in
predicting the maximum discharges was shown.
Materials and methods area of study Jiroft Dam is located 40 km northwest of Jiroft city in Kerman
province on the Halil River and the area of the watershed above it is about eight hundred thousand
hectares. In this study, meteorological data from 7 stations upstream of Jiroft Dam and close to
Halilrud River, including precipitation, temperature and evaporation in the period from 1999 to 2015,
as well as discharge data from hydrometric stations near the dam in the same period were used. In all
modelings, 70% of the data were considered as training data and 30% as validation data.
Method
After deleting the outdated data, the data was returned to normal to increase the modeling accuracy.
Also, in order to evaluate the accuracy and efficiency of the models, correlation coefficient (R2) and
root mean square error (RMSE) were used. In order to select the appropriate combination of input
parameters to the models, statistical tests were used to increase the accuracy of flow modeling.
Calculated in SPSS software. Parameters T, R, E and Q represent the measured values of temperature,
precipitation, evaporation and flow, respectively, in the studied stations, and the index of numbers is
the time step index before the present time (t). According to the obtained values, the pattern R0-T2E2-Q1, ie the use of precipitation one step before, the temperature of the previous step, the
evaporation of the previous step and the flow of one step before, is selected as the best model and used
in modeling Took. Then, four intelligent models were used to model the inlet flow to the dam. LSSVM, NN and ANFIS-PSO models were implemented in MATLAB programming environment and
GEP model was implemented in GeneXproTools 5 software. In the data entry stage to the LS-SVM
model, the optimal combination was normalized after data normalization. In the training section, in
order to be stable in determining the parameters of the estimation function, the Simplex optimization
method was used for 3 selected kernel functions (RBF, Linear, and Polynomial). Using the NN
method, by performing 5 replications with the number of layers, the transfer function and the number
of different neurons, the best model was selected according to the desired indices. The number of
repetitions was considered 1000 for all cases. The ANFIS-PSO hybrid model was also coded in
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MATLAB software and its main parameters were based on previous research and trial and error were
considered. In modeling with gene expression method, due to trial and error, selected functions
including four main operations, logarithm, ln, sine and cosine, radical and power 2 were used as the
primary functions in this method.
Results and discussion
According to the results, among the 4 models reviewed, ANFIS-PSO model showed the best
performance in training with RMSE = 0.42 m3 / s3 and R2 = 0.95, and then there were the NN, LSSVM and GEP models, respectively. In terms of validation, ANFIS-PSO model with RMSE = 0.97
m3 / s and R2 = 0.80 was the best prediction according to the studied indicators and among other
models, NN, LS-SVM and GEP, respectively provided better performance. Generally, based on the
results of the two sections, the best performance to modeling with ANFIS - PSO and the least accurate
performance for GEP. In order to evaluate the performance of the models in estimate flood cases, their
ability was measured in forcasting the maximum flows (which were previously excluded as data
outflows). Therefore, 8 observational maximum discharges were used and the computational values
and the relative error of each were calculated. The results at this section also show better performance
of the ANFIS-PSO model than other methods. NN, LS-SVM and GEP are in the next ranks.
Conclusion
In this study, the efficiency of four data-driven methods including: ANFIS-PSO, LS-SVM, GEP, NN
in estimating the inflow to Jiroft Dam was measured with precipitation, evaporation, temperature
and delay in flow data. The appropriate model for modeling by correlation test between different
parameters and discharge in SPSS software was R0-T2-E2-Q1. With this combination, in both parts
training and validation of the modeling department, the ANFIS-PSO model was the best performance
compared to the other three methods, and the NN, LS-SVM and GEP models were in the next ranks.
Also, in the maximum flow prediction, the ANFIS-PSO method was a better performance with the
lowest relative error rate between 33.09 and 54.2 and the highest correlation rate, which generally can
be introduced it the most appropriate method of this research.
Keywords: Rainfall-Runoff, LS-SVM, NN, GEP, ANFIS-PSO.
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