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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی نقشهبرداری و اطالعات مکانی ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،تهران
 .2دانشیار ،گروه مهندسی نقشهبرداری و اطالعات مکانی ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،تهران
 .3استادیار ،گروه مهندسی عمران ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت 1331/12/12؛ تاریخ تصویب )1333/33/33

چکیده
مدلسازی دبی رودخانه در مدیریت منابع آب و مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد .ای ن ام ر در من اط کوهس تانی اهمی ت
بیشتری پیدا میکند ،زیرا بیشتر جمعیتهای پاییندست منطقه ،وابستگی زیادی به کشاورزی و فعالیتهای تجاری مانند تولی د
برق دارند .در این زمینه ،طی سالهای اخیر ،مدلهای یادگیری ماشینی به دلی ل دق ت زی اد در پ یشبین ی از طری

ی ادگیری

بهصورت جعبهسیاه مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند .از اینرو در مطالعۀ حاضر ،نوعی رویکرد ترکیبی ب رای پ یشبین ی دب ی
متوسط ماهیانۀ رودخانۀ کارون پیشنهاد شده است که در آن از ترکیب شبکهه ای عص بی  LSTMو  GRUاس تااده م یش ود.
 LSTMنوعی شبکۀ عصبی یادگیری عمی است که توانایی اض افه ک ردن ماه وم زم ان ب ه م دلس ازی را دارد؛ از ای نرو در
پژوهش حاضر به دلیل ماهیت سری زمانی دادهها ،ای ن رو

م ورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت .ای ن ش بکه ب ه دلی ل داش تن

دروازههای زیاد ،بسیار کُند عمل میکند که برای جبران آن ،از الیههای  GRUکه نمونۀ دیگری از شبکهه ای ی ادگیری عمی
هستند ،استااده میشود .به منظور پیشبینی دبی متوسط ماهیانۀ رودخانۀ کارون از دادههای آماری ایستگاه مالث انی ب رای دورۀ
 21ساله از یکم فروردین  1331تا  23اساند  1331استااده شده و مدلس ازی براس ا

پ ن ترکی ب ورودی ب ا مق ادیر دب ی

رودخانه با تأخیر یکماهه انجام شده است .رویکرد پیشنهادی با سایر رو های موجود مانند ماش ین ب ردار پش تیبان ،سیس تم
استنتاج فازی-عصبی تطبیقی و مدل رگرسیون خطی چندگانه مورد مقایسه قرار گرفت و نشان داده شد که رویکرد پیش نهادی
نسبت به سایر رو های مقایسهشده دقت بسیار زیادی دارد.
کلیدواژگان :پیشبینی ،دبی ماهیانه ،رو

 نویسندۀ مسئول

ماشین بردار پشتیبان ،رو

 ،GRU-LSTMرودخانۀ کارون.

Email: hossein.arefi@ut.ac.ir
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مقدمه
برآورد دبی رودخانهها بهخصوو دبوی جو توثیرر ییواد بور
برنامهریز و مودیری وو وۀ رودخانوههوا جرییوابی ریسو
کنترل سرالب و خشکسوایی و همچنور توسوهه و مودیری
منابع آبی خوجهد دجش [ .]1دبی رودخانههوا متوثیر جی عوجمو
محرطی ییاد همچون مرزجن بارش شور ،جرتفوا ،کواربر
جرج ی پوشش گرواهی و مشصصوام مورلویووو و نروز رلتوار
هردرویرکی رودخانه همانند یبر و تهام بر مروزجن رریوان
آب و کانال جصویی هسوتند .جیو مو وو ،سوب ،شود جسو
مدلسای دبی رودخانوه بوه یو رجبطوۀ غررخطوی پرچرود
تبدی شود و جستفاد جی مدلها قدیمی که برج مدلسوای
دبی رودخانهها جی روجبط خطوی جسوتفاد مویشوود منجور بوه
وصول نتایج دقرقی نشود .بر جساس تحقرقی که در جرتبوا بوا
شکس سدها جنجام شود مشوص شود کوه عودم بررسوی و
شناخ کالی جی دبی پر سرالبها به شکس سدها منجور
میشود [ .]2به همر دیرو مودلسوای دقرود دبوی پرو
رودخانهها به پرشگرر و مولقر در کارهوا جررجیوی منجور
خوجهد شد .در سال  2222گوویندجرجرو مدلها هرودرویوو
مورود برج برآورد دبی سورالب رج در سوه دسوتۀ مودلهوا
ریا ی -لرزیکی مدلها وئومورلویوویکی و مدلها تجربی
تقسوور کوورد [ .]3در موودلهووا دسووتۀ جول بووا جسووتفاد جی
مهووواددم دیفرجنسووور وی گووویهوووا لرزیکوووی سرسوووت
هروودرویوویکی برووان موویشووود .در دسووتۀ دوم خصوصوورام
وئومورلویوویکی سرست بران شد و در دستۀ سوم با جستفاد
جی مدلها تجربی مهروف به مدل رهبهسرا سوهی مویشوود
بدون توره بوه خصوصورام لرزیکوی سرسوت رجبطوهج بور
ورود و خروریها آن جیجاد شود .بوه جیو منظوور توالش
پ وهشگرجن بر آن بود جس تا با جستفاد جی مدلهوا تجربوی
که کمتر مسائ لرزیکی رج در نظر میگررند به دقو ییواد
در تصمر دبی رودخانهها دس یابند.
در سالهوا جخرور تکنرو هوا هووش مصونوعی کوه
بهصورم رهبهسرا عم میکنند مانند شبکههوا عصوبی
مصنوعی 1ماشور هوا بوردجر پشوتربان 2منطود لوای  3و
جیگوریت ونتر بوه ووور گسوترد در مباوود هرودرویوو
جستفاد شد جند [ .]3پرشبرنی سرالب ساعتی رودخانوۀ دن
)1. Artificial Neural Network (ANN
)2. Support Vector Machine (SVM
3. Fuzzy Logic

یانوود در کشووور تووایوجن بووا جسووتفاد جی روش ماشوور بووردجر
پشووتربان جنجووام شوود و نشووان دجد شوود جیوو روش بوورج
پرشبرنی سرالب یو سواعته دقو ییواد دجرد [ Yu .]4و
همکارجن در مطایههج دیگر با جستفاد جی روش ماشر بوردجر
پشووتربان سوور سوواعتی رودخان وۀ دن یانووود در تووایوجن رج
پرشبرنی کرد و بران کردند که روش یادشد در پرشبرنی
رویدجدها سر در  1تا  6ساع آیند دق مناس ،و قابو
قبویی دجرد [ Wang .]5و همکارجن وی پ وهشی مدلسوای
دبووی رودخانووه رج بووا جسووتفاد جی موودلهووا ماشوور بووردجر
پشووتربان جیگوووریت ونتر و سرسووت جسووتنتا عصووبی و
تطبرقی لای جنجام دجدند .آنها نشان دجدند بهتوری عمیکورد
به جیج دجد ها جستفاد شد در مرجوو آموویش و آیموون
بهترتر ،به مدلهوا سرسوت جسوتنتا عصوبی -تطبرقوی
لای ونتر و ماشر بردجر پشتربان جختصا دجرد .قربوانی
و عیین جد وی مطایههج سرالب رودخانۀ قزدیرماق ترکره رج
با جستفاد جی مودلهوا شوبکۀ عصوبی مصونوعی جیگووریت
ونتر و نرولای پرشبرنی کردند [ .]7نتایج پو وهش آنهوا
نشان دجد هردروگرجف شوبرهسوای شود بروانگر دقو ییواد
جیگوریت ونتر جس  Zahiri & Azamathulla .در پ وهشوی
دبی رریان رج بهوسوریۀ روش ونترو و مودل درختوی M5
مدلسای کردند [ .]8نتایج پ وهش آنها بروانگر ییواد بوودن
دق روش ونتر بود.
 Heو همکارجن در مطایهوهج بورج پورشبرنوی رریوان
رودخانهج در چر جی ماشر بردجر پشتربان جستفاد کردند
و دریالتند جی مدل عمیکرد مناس،تور نسوب بوه شوبکۀ
عصبی مصنوعی و سرست جستنتا لای دجرد [ .]9وس پور
و همکارجن وی پ وهشی بهمنظور شبرهسای لرجیند بوارش-
روجناب در وو ۀ آبریز ناورود جی مدل ویترج مرتبۀ محودود و
شبکۀ عصبی مصنوعی بهر گرلتنود [ .]12بوه جیو منظوور
بهترتر 72 ،درصد دجد ها بورج آموویش و  32درصود آنهوا
برج آیمون مدل به کار برد شدند .نتایج پ وهش آنها نشوان
دجد مدل هوشمند شبکۀ عصبی مصونوعی توجنوایی برشوتر
نسب به مدل ویترج در پرشبرنی روجناب وو ۀ آبریز نواورود
دجرد .دربند و پوروسرنی وی پ وهشی جی روش پرسپترون
چند دیۀ ترکربی برج پرشبرنی رریوان ماهرانوۀ رودخانوه
جستفاد کردند و نترجوه گرلتنود عمیکورد روش پرسوپترون
چند دیۀ ترکربی برج پورشبرنوی رریوان رودخانوه بسورار
ر ووای بصووش جسوو [ Ghose .]11در پ وهشووی بوورج
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مدلسای رریان رودخانه جی رویکرد شبکۀ عصبی بایگشوتی
برج بهدس آوردن رجبطۀ بر دبی و عمد رریوان جسوتفاد
کرد [ .]12به جی منظور مدل پرشبرنی رریوان رویجنوه بوا
جستفاد جی سطح آب و دبی با دور هوا مصتیو توثخرر بوه
عنوجن ورود و رریان بوه عنووجن خروروی بوهدسو آمود.
بوهتووایگی  Petty & Dhingraجی شووبکههووا  LSTMبوورج
پرشبرنی دبی رریان جی وریود مودلسوای بوارش-روجنواب
جستفاد کردند [ .]13در پ وهشی ی مودل ترکربوی بورج
پرشبرنی دبی رریوان جرجئوه شود و عمیکورد نسوبی آن بوا
مدلها  LSTMو  GRUو با جستفاد جی مجموعه دجد هوا
جوالعاتی سوایمان یمور شناسوی جیوادم متحود ()USGS
مقایسه شد جس [ .]14در پ وهش یادشود دجدۀ  35سوال
آبی جی  12وو ۀ رودخانۀ  MOPEXبا وو هها مصتی جی
مناود مصتی آبوهوجیی متفاوم بهعنوجن مطایهوۀ موورد
جستفاد شد .نتایج پ وهش یادشد نشان دجد عمیکورد مودل
ترکربی تقریباً با  GRUدر پرشبرنوی دبوی رریوان یکسوان
بود ویی مدل  GRUتا ودود نتوایج بهتور در  6وو وه
دجش  .همچنر مشص شد برخی مودلهوا ممکو جسو
لقط برج جنوج ،خاصی جی مجموعه دجد ها مناسو،تور باشوند.
 Douو همکارجن در تحقرقی بوه جرییوابی روشهوا موروود
برج برآورد دبی رودخانۀ شایرند چر  1بر جساس روشها
شبکۀ عصبی مصنوعی و رگرسرونی پردجختند [ .]15به جیو
منظور آنها با بررسی مزجیا و مهای ،روشها مورود نشوان
دجدند روش پرسپترون چنددیه و پیینومروالهوا درروۀ 3
نسب به سایر روشها مورود برتور دجرنودHussain & .
 Khanدر پ وهشی رریان ماهرانوۀ رودخانوۀ هوونزج وجقوع در
پاکستان 2رج بر جساس روشها یوادگرر ماشورنی بوا جرجئوۀ
روشها  SVR4 RF3و  MLP5مدلسای کردند [ .]16بوه
جی منظور آنها بورج تهروۀ یو مودل پورشبرنوی دقرود
دجد ها رریان ماهانۀ رودخانه بور جسواس توابع همبسوتگی
( )6ACFو تووابع همبسووتگی رزئووی ( )PACF7بووا مقووادیر
پرشر رریوان رودخانوه بورج شناسوایی پورشبرنویهوا
مناس ،رج بررسی و مقایسه کردند .نتایج پ وهش آنهوا نشوان
1. Shaying River,China
2. Hunza River,Pakistan
)3. Random Forest (RF
)4. Support Vector Regression (SVR
)5. Multi-Layer Perceptron (MLP
)6. Auto Correlation (ACF
(7. Partial Auto-Correlation (PACF
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دجد رویکرد  RFبهتری دق در مدلسای رریان رج دجشوته
جس .
سیطانی و همکارجن در پ وهشی رریان رویجنوۀ رودخانوۀ
یرقوجن رج با جسوتفاد جی دو روش شوبکۀ عصوبی مصونوعی و
جیگوریت ونتر مدلسای کرد و بهتری عمیکرد آنها رج بوا
توره به مهرارها مصتی جرییابی کردند .نتایج پ وهش آنهوا
نشان دجد جیگوریت ونترو دقو برشوتر نسوب بوه روش
شووبکۀ عصووبی مصوونوعی دجرد .خسوورو و همکووارجن در
مطایههج برج تهرر بهتری تابع لهالسای دیوۀ خروروی
در شبکۀ عصبی به منظور پرشبرنی دبی جو در دو وو وۀ
آبصرز گتهد و گیرن در وایقان به جی نترجوه رسورد جنود
که تابع خطی با دجشت کمتری  RMSEبرج دیۀ خروروی
مناسوو ،جس و [ .]18نووور و همکووارجن در تحقرق وی دبووی
رودخانهج رج توسط مدل ماشر بردجر پشتربان پورشبرنوی
کردند [ .]19نتایج پ وهش آنها نشان دجد با جستفاد جی آنوایرز
مؤیفۀ جصیی ( )PCAتهدجد متغررها ورود به ماشر بردجر
پشووتربان جی  18متغروور بووه  5متغروور کوواهش یالتووه جس و .
پوروقی و همکارجن در پ وهشی مدلسای هوشومند سور
یمانی رریان ماهانه جی ی دورۀ آمار  26سایه برج وو ۀ
رودخانۀ شور رج جنجام دجدنود و بورج بهرنوهسوای وینهوا
جتصال در بر دیهها مصتیو شوبکۀ عصوبی مصونوعی جی
جیگوریت ونتر جستفاد کردند [ .]22نتایج پ وهش آنهوا بوا
توره به ری ،همبستگی  2/84دقو ییواد شوبکۀ عصوبی
مصنوعی در برآورد و تصمر رریان ماهانۀ رودخانۀ یادشود
رج نشان دجد .وقییجد و همکارجن در مطایهوهج مودلسوای
بارش-روجناب وو ۀ خرمآباد رج با جستفاد جی رویکرد  ANNو
 ANFISو روش رگرسرون چنودمتغررۀ  MLRجنجوام دجدنود
[ .]21نتووایج پ و وهش آنهووا نشووان دجد موودل  ANFISروش
مناس،تر جس  .سپهر و همکارجن در پ وهشی با جستفاد
جی ترکروو ،شووبکۀ عصووبی پرسووپترون چنددیووه و جیگوووریت
ونتر دبی ودجکثر رودخانۀ ییفوان رج بورآورد کردنود [.]22
نتایج پ وهش آنها برتر نتایج بهدس آمد جی مدل ترکربوی
شبکۀ عصبی پرسپترون چند دیه و جیگوریت ونتر نسوب
به مدل شبکۀ عصبی رج نشان دجد.
جی بررسی پ وهشها مصتی چنر برمیآید که برج
مدلسای دقرد دبی رودخانه که یکی جی چایشهوا مهو
در لرجیند مدیری و مهندسی منوابع آب جسو روشهوا
بسرار ییاد ورود دجرد که هر ی جیرجدها و مهای ،خوا
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خود رج دجرند .در مطایهۀ وا ر برج رلع نووجق و مهایو،
روشها جستفاد شدۀ پرشر سهی بور جرجئوۀ نووعی مودل
ترکربی ردید جی شوبکههوا عصوبی بایگشوتی و مقایسوۀ
نتایج آن با روشها  MLR ،ANFISو  SVMبود جس .
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

رودخانۀ کارون با وول  952کریومتر بزرگتری و پرآبتوری
رودخانۀ جیرجن جس که جی شمال شرقی به رنوب غربی جسوتان
خویستان رار جس  .وو ۀ آبریز کارون بوزرگ بوا مسواو
 68481کریومترمربووع در محوودودۀ رغرجلرووایی 52 48 30

و وول شوورقی و  34 05 30ع ورض شوومایی قوورجر دجرد ک وه
 23262کریومترمربووع آن مربووو بووه وو ووۀ دی و 45221
کریومترمربع آن مربو به وو ۀ کوارون جسو  .جیو وو وه
یکی جی وو هها مه آبریز کشوور بوهشومار مویرود کوه در
مسرر خود تثمر آب شرب مورد نرای کشاوری و صونه 16
شهر و د ها روستا و هزجرجن هکتوار جرج وی کشواوری تویرود
جنرو برقآبی ورحها پرورش ماهی و کارخانهها صونهتی
رج به عهد دجرد .رودخانۀ کارون جی چهار شاخۀ جصیی خرجسوان

آب ون آب کرار و بایل تشکر شود جسو و جی جرتفاعوام
مصتیفی همچون جرتفاعام شمایی جردکوان لوارس و رنووب و
غرب برور سرچشمه میگررد .رود کارون در شمال شوشوتر
به دو شاخه تقسر میشود که در رنوب شوشوتر بوا یکودیگر
پروند مییابند .مه تری شاخۀ لرعی کارون رود دی جس کوه
در شمال شهر جهوجی به کارون میپروندد .رود کارون با ورود بوه
جهوجی شهر رج به دو بصش شرقی و غربی تقسر مویکنود کوه
بصش جعظ آب آشامردنی جی شوهر توسوط رودخانوۀ کوارون
تثمر میشود .شک  1موقهر محدودۀ مطایهاتی در وو وۀ
کارون بزرگ رج نشان میدهد.
جیسووتگا هووا هروودرومتر ییوواد همچووون مالیووانی
لارسرام جهوجی بامدو و گتوند در ووول مسورر رود کوارون
ورود دجرند کوه در جیو تحقرود جی جوالعوام آموار دبوی
رودخانه در جیستگا هردرومتر مالیانی با کد  21-327در
جرتفا 18 ،متر جی سطح دریا در بوایۀ یموانی  1374/1/1توا
 252( 1394/12/1ما ) جستفاد شود کوه در رودول  1و
جوالعام آمار جیو جیسوتگا جرجئوه شود جسو  .شوک 2
موقهر جیستگا هردرومتر مالیانی رج نشان میدهد.

شکل  .9موقعیت حوضۀ آبریز کارون بزرگ
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شکل  .2ایستگاه آبسنجی مالثانی روی رودخانۀ کارون

بووا دق و برشوتر جنجووام شووود .بوه جی و منظووور جی روش
نرمالسای  Min-Maxجستفاد شد جس  .در جی روش بوا
جستفاد جی رجبطۀ  1نرمالسای دجد جنجام میشود [:]23

مقادیر دبی رودخانه بروس ،مترمکه ،بور یانروه ووی
بایۀ یمانی  21سال آبی در تمامی ما ها سال در جیستگا
مالیانی به صورم لایو جکسو جی شورک موادر تصصصوی
مدیری منابع جیرجن جخذ شود جسو  .بوا توروه بوه جینکوه
دجد ها ورود دبوی رودخانوه محودودۀ عودد متفواوتی
دجرند لرجیند نرمالسای دجد ها برج جومرنوان جی عمیکورد
یکسان تمام پارجمترها مدل جنجام میشود تا تموام جعودجد
در محدودۀ یکسان صفر و ی قرجر گررند و لرجیند تحیرو

()1
در جی رجبطه مهرف دجد ها نرموالشود مهورف
بووهترتروو ،مهوورف
و
دجد هووا مشوواهدجتی و
دجد ها ودجکثر و ودجق جس .

جدول  .9مشخصات آماری دبی رودخانه در ایستگاه مالثانی (شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع ایران)9311 ،
تقسی بندی
آمویش
تس
ک

بازۀ

تعداد دادهها

میانگین دبی

MIN

MAX

انحراف

زمانی

(ماه)

(مترمکعب بر ثانیه)

(مترمکعب بر ثانیه)

(مترمکعب بر ثانیه)

معیار

224

652

112

5622

283

48

697

132

6122

292

252

513

97

5422

312

لروردی 1374تا جسفند
1392
لروردی  1391تا جسفند
1394
لروردی  1374تا جسفند
1394

روشهای مقایسهای


روش )Multiple Linear Regression (MLR

مدل  MLRمدل رگرسرون خطی چندگانه جس که جی تهودجد
متغررها پرشبرنی ییواد در لرجینود مودلسوای جسوتفاد
میکند .لرم کیی مدل  MLRبه صورم رجبطۀ  2جس :
()2
که در آن  yمقدجر موورد جنتظوار بوهعنووجن توابهی جی  nمتغرور
نشووان دجد شوود جسوو  .مقووادیر وورجی،
مسووتق

و  ......جی قب ناشناختهجند که مقادیر جی رجی ،بروانگر
رلتار محیی تابع هستند و جی ورید روش کمتوری مربهوام 1و
روشها رگرسرونی تصمر ید میشوند [.]24
 روش سیستتت استتتنتا فتتازی-عصتتبی تطبیقتتی
()ANFIS2

سرست جستنتا لای -عصبی تطبرقی ) (ANFISرویکورد
برج تیفرد شبکهها عصبی و منطود لوای جسو کوه بوه
1. Least Square
2. Adaptive-Neuro Fuzzy Inference System
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منظور ورجوی نگاش غررخطوی بور پارجمترهوا ورود و
خروری جستفاد خوجهد شد و در وجقع جی دو سرست مکم
همدیگرند .رویکرد عصبی لای جی جسترجت قوجنر یادگرر
شبکۀ عصبی برج توسهۀ سرسوت لوای جسوتفاد مویکنود
[ ANFIS .]25نوووعی روش هوووش مصوونوعی جسوو کووه
ه جکنون در بسورار جی لرجینودها هرودرویوویکی جسوتفاد
میشود .قابیر شبکۀ عصبی برج یادگرر ساختار لای بوا
توره به دجد ها ورود و خروری جی رمیوه ددیو ترغرو،
محققان به جستفاد جی جی مدل جسو [ 26و  .]27جیگووریت
یادگرر شبکۀ  ANFISنوعی جیگوریت ترکربی جس کوه بوا
جستفاد جی جیگوریت گرجدیوان نزویوی ورود هوا غررخطوی
شبکه رج بهرویرسانی کرد و بورج تنظور کوردن وینهوا
شبکه جی تصمر ودجق مربهام بایگشتی جستفاد مویکنود.
ساختار مدل  ANFISدر شک  3نموایش دجد شود جسو .
جی ساختار  5دیه دجرد و هر دیه گر ها مصتیو دجرد کوه
هر گر در ی دیۀ یاب یا تطبرقی جس .

جدول  .2روابط کرنلها
نوع تابع

تابع کرنل

تان جن هایپربویر

(

چندرمیهج
خطی

(
(

گوسی

(

دو مروی وۀ جصوویی در جسووتفاد جی موودل ماشوور بووردجر
پشتربان جنتصاب کرن مناس ،و بهرنه کردن پارجمترهوا
مدل جس  .با توره به مطایهام گذشته [ 31و  ]32بهتری
کرن کرن گوسی جس  .در تحقرود وا ور نروز جی کرنو
گوسی جستفاد شد جس  .مهادیۀ  3مربو به کرن گوسی
جس که هنگام آمویش باید پارجمترها   Cو  در مودل
بهرنه شوند:
()3

)

(

روش پیشنهادی :ترکیب شبکۀ  GRUو LSTM

شکل  .3ساختار شبکۀ  ANFISگرههای ثابت و گرههای
تطبیقی هستند []21

 روش ماشین بردار پشتیبان ()SVM

ماشر بردجر پشتربان برجساس تئور یادگرر آمار عم
میکند [ ]29و یکی جی جنوج ،شبکههوا عصوبی جسو کوه
عمیکرد کیی آن توره برشتر به جیگوهوا وبقوهبنود و
تصمر رگرسرون غررخطی دجرد [ .]32ماشر هوا بوردجر
پشتربان جی ورید جنتقال لضا ورود بوه لضوایی بوا بهود
بادتر قابیر و مسائ غررخطی رج دجرند که جیو کوار جی
ورید توجبع کرن جمکوانپوذیر جسو  .کرنو هوا متفواوم
ییاد همچون کرن گوسی ( )RBFکرنو خطوی کرنو
چندرمیهج و کرن تان جن هایپربویر وروود دجرنود کوه
روجبط جی کرن ها در ردول  2آمد جس .

بووه منظووور دسووترابی بووه نتووایج دقروودتوور و کام و توور در
موودلسووای دبووی رودخانووههووا بایوود روشهووا خطووی و
غررخطی با یکودیگر جدغوام شووند .بوهتوایگی رویکردهوا
مبتنی بر شبکهها عصوبی بایگشوتی و یوادگرر عمرود
بوورج جیو منظووور پرشوونهاد شوود جسو  .در مرووان نتووایج
برگرلته جی روشها مبتنی بر شبکهها عصبی بایگشتی
عمیکرد روش  LSTMنسب به سوایر روشهوا بهتور بوود
جس  LSTM .نسصۀ بهبودیالتۀ شبکهها بایگشتی جسو
و بهتایگی جیگوریت  GRUبرج بهبود جی شبکهها پرشنهاد
شد جس  .با توره به کارجیی مناس ،شبکههوا  GRUدر
تحقرد وا ر سهی شد جس با ترکر ،شبکهها LSTM
و  GRUدق پرشبرنوی جیو مودل بهبوود دجد شوود .در
لرجیند ترکر ،خروری دیۀ  GRUبه دیوۀ  LSTMجرسوال
میشود و خروری دیۀ  LSTMپس جی جدغام بوه دیوههوا
تماممتص میرسد .خروری دیهها تمواممتصو نروز بوه
دیۀ رگرسرون لرستاد میشود تا لرجیند پرشبرنوی جنجوام
گررد .شک  4کیرام روش پرشنهاد رج نشان میدهد.
در وجقع روش پرشنهاد ی سواختار چهاردیوه جسو .
جی چهار دیه عبوارمجنود جی LSTM ،GRU ،Input layer :و
 .Outputدر دیۀ  Input layerهریو جی وی گویهوا ورود

احمدی و همکاران :پیشبینی میزان دبی متوسط ماهیانۀ رودخانۀ کارون با استفاده از روش ترکیبی GRU-LSTM

که مربو به ی پرشبرنی هسوتند بوه ورود هوا
دجد میشوند .در دیۀ  GRUورود دیه بردجرهایی هسوتند
که جی دیۀ  Inputگرلته شد جند .در دیۀ  LSTMورود دیوه
بردجرهایی هستند که جی دیۀ  GRUگرلته شود جنود .در دیوۀ
 Outputخروری شبکۀ  LSTMجبتدج  Flattenمیشود.
در موودل پرشوونهاد پووس جی دریالوو مجموعووه دجدۀ
پ وهش عمیرام نرمالسوای دجد هوا جنجوام مویشوود .در
جدجمه دجد ها به دستۀ آمویش و آیمون تقسور مویشووند.
پرشوونهاد جویرووه  82درصوود بوورج دجد هووا آمووویش و 22
درصد برج دجد ها آیمون جس  .سپس لرجیند یوادگرر
مدل بوا جسوتفاد جی شوبکۀ ترکربوی  GRU-LSTMشورو،
میشود .در جی گام بوه جیج هور وی گوی جی مجموعوه دجدۀ
پ وهش ی بیوک  GRUدر نظر گرلته میشود .بوه ووور
مثال جگر مجموعه دجد شوام  7وی گوی باشود تهودجد 7
GRU
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بیوک  GRUبرج یادگرر نروای خوجهود بوود .بیووکهوا
 GRUه یمان وین وی گی و وین وی گی نسب به وی گوی
ماقب رج یواد مویگررنود توا بوا بهور گرور جی آن بتوجننود
نوسانها بهورودآمد برج دبی رج پورشبرنوی کننود .در
گام بهد خروری دیۀ  GRUبه دیۀ  LSTMمویرسود و
 LSTMپس جی پردجیش رو دجد ها ورود نترجه رج بوه
دیۀ تماممتص جرسال میکند که توابع لهوالسوای آن توابع
سرگمویرد جس  .جی دیه وظرفوۀ پورشبرنوی رج بوه عهود
دجرد .دیووههووا تموواممتص و هماننوود همتایووان خووود در
شبکهها عصبی سنتی عم میکنند و تقری 92 ،درصود
جی پارجمترها ی شبکۀ عمرود رج شوام مویشووند .دیوۀ
تماممتص جی جمکان رج لرجه میکند که خروروی شوبکه
در قای ،ی بردجر با جنودجیۀ مشوص جرجئوه شوود .شوک 5
بیوک دیاگرجم کیی روش پرشنهاد رج نشان میدهد.

شکل  .6ساختار الگوریت پیشنهادی

شکل  .6بلوک دیاگرام روش پیشنهادی GRU-LSTM
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 تشکیل پنجرههای لغزان
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در جی گام پنجر ها یغزجن برج پرشبرنوی مروزجن دبوی
تشکر میشود .در شک  6چگونگی جیو لرجینود نموایش
دجد شد جس  .جساس پنجر ها یغزجن جی جس که بورج
پوورشبرنووی گووام nجم جی جوالعووام  n-1گذشووته جسووتفاد
جی
میشود .برج نمونه به منظور پرشبرنی دبی یمانی
بوه عنووجن ورود
تمامی مقادیر قبیوی جی یموان توا
جستفاد شد و بوه همور ترترو ،بورج پورشبرنوی
بوهعنووجن ورود در نظور
مقادیر قبیی جی یموان توا

گرلته میشوند .جی عمو بورج تموامی دجد هوا جی رمیوه
دجد ها آمویشی و آیمون جستفاد میشود.


ارسال ورودی به الیۀ GRU

پس جی آنکه عمیرام پرشپردجی رو مجموعوه دجد هوا
پ وهشی جنجام گرل پنجر ها یغوزجن (یموانی) تشوکر
شد و دجد ها در قای ،پنجر ها یغزجن و بهعنووجن ورود
به دیۀ  GRUجرسال میشوند .در جی گام تهدجد بیوکها
دیۀ  GRUبه جندجیۀ وی گیها مجموعه دجد ها پو وهش
خوجهد بود .شک  7چگونگی جی لرجیند رج نشان میدهد.

شکل  .3چگونگی ایجاد ورودیهای مدل براساس ایدۀ پنجرۀ لغزان

شکل  .7ارسال بردارهای تعبیه به الیۀ GRU


در شک  7دیۀ جول همان دیوۀ ورود و وی گویهوا و
دیۀ دوم دیه  GRUجس  .جی شک گویا جرسال نمونههوا
با دیۀ  GRUجس  .ورود دیوۀ  GRUبردجرهوایی هسوتند
که جی دیۀ  Inputگرلته شد جند .جیو بردجرهوا رج بوهصوورم
میتووجن نموایش دجد .جیو
بردجرها با رجبطۀ  4محاسبه میشوند:

که در آن بردجرها بهترترو ،گرو  Updateگرو
گر شروی و خروری لهال جس .
بهترتر ،ماتریسهوا قابو یوادگرر بایواسهوا قابو
رب نقطهج بر عناصر
یادگرر تابع لهالسای و عالم
هستند.
Rest



()4

ارسال خروجی الیۀ  GRUبه LSTM

گووام بهوود در روش پرشوونهاد بوورج پوورشبرنووی دبووی
رودخانه جرسال خروری دیۀ  GRUبوه عنووجن ورود بوه
دیۀ  LSTMجس  .شک  8چگونگی جیو لرجینود رج نشوان
میدهد.
1. Sliding Windows
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شکل  .1فرایند ارسال خروجی الیۀ  LSTMبه GRU

جسوو کووه
ورود  LSTMدر گووام  Tبووردجر
دنبایۀ بردجرها مصفی 1در  LSTMرج نشان مویدهود .جیو
بردجر جی ورید رجبطۀ  5محاسبه میشود:

جنتصاب بهتری روش مدلسای جی مهرارهوا مصتیفوی جی
رمیه رذر ریشۀ مروانگر مربوع خطوا ( )RMSEوری،
تهرر ( ) و مرانگر قدر مطید خطوا ( )MAEجسوتفاد
میشود .توجبع مهرار و روجبط ریا ی آنها بهصورم روجبوط 6
مهرلی میشوند:

()5
()6
کوه در جیو روجبوط گرو  Inputگرو  Forgetگرو
ماتریسها
 Updateو گر  Outputهستند .همچنر
قاب یادگرر در شبکۀ عصبی بردجرها قاب یوادگرر در
مقدجر Hidden Stateقب و نروز مقودجر
شبکۀ عصبی
ورود و تابع قهوالسوای جسوتفاد شود جسو  .جیو دیوه
میتوجند بهصورم ت دیه یا به صورم پشوتهج جی دیوههوا بوه
کار گرلته شود .در وای چند دیه بهجصوطالح بوه آن LSTM
عمرد یا پشتهج جی  LSTMها گفته میشود.



ارسال خروجی به الیۀ تماممتصل

در آخری دیه جی روش پرشنهاد دیوههوا تمواممتصو
ورود دجرند که Feature Mapها دوبهد رج بوه Feature
 Vectorها ی بهد برج جدجمۀ لرجیند نمایش وی گیهوا
تبدی میکنند .جی سویی جی دیه وظرفۀ محاسوبۀ جمتروای
دستهها کوالسهوا جشورا رج بوه عهود دجرد .دیوههوا
تماممتص همانند همتایوان خوود در شوبکههوا عصوبی
سنتی عم میکنند و تقری 92 ،درصد جی پارجمترها ی
شبکۀ عمرد باور رج شام میشوند .دیۀ تمواممتصو جیو
جمکان رج میدهد که خروری شبکه در قای ،یو بوردجر بوا
جندجیۀ مشص جرجئه شود .جی جی بردجر برج رد بند جشرا و
یا جدجمۀ لرجیند پردجیش نرز جستفاد میشود.
 معیارهای ارزیابی

در مطایهۀ وا ر به منظوور مقایسوۀ دقو

مودلسوای و

1. Hidden Vector Sequence

مقووودجر

در روجبوووط یادشووود مقووودجر وجقهوووی
پوورشبرنوویشوود  nتهوودجد دجد هووا و مرووانگر مقووادیر
پرشبرنیشد توسط مدلها پرشبرنیکنند جس .
نتایج و بحث
در تحقرد وا ر برج مودلسوای دبوی رودخانوۀ کوارون جی
دجد ها دبی ماهرانۀ  21سال آمار (مهوادل  252موا ) جیو
رودخانه جستفاد شد که ودود  22درصد دجد ها (مهوادل 48
ما ) به عنوجن دجد ها آیموون و  82درصود آن (مهوادل 224
ما ) برج آمویش به کار بورد شود جسو  .بورج پورشبرنوی
مرزجن دبی ) Q(tمجموعهج جی پونج جیگوو ورود در لاصویۀ
یمانی تثخرر 1و  5ما جستفاد شد جس  .هدف جصویی در جیو
لرجیند جستفاد جی مقادیر موا هوا قبو دبوی رودخانوه بورج
پرشبرنی مقدجر دبی موا روار جسو  .یوادآور جیو نکتوه
جهمر دجرد که پرشبرنی ی موا دبوی رودخانوه در وو وۀ
کارون بزرگ برج مودیری منوابع آب جسوتان بسورار ورواتی
جس ییرج رریوان جیو رودخانوه آب موورد نروای یمور هوا
کشاوری جورجف رج تثمر میکند .به همر دیر مجموعهج
جی پنج ورود با مدم یمان تثخرر تا  5موا بورج پورشبرنوی
دبووی رودخانووه بووا بهوور گروور جی روشهووا ،SVM ،MLR
 ANFISو روش ردید که بهصورم ترکربی جی شوبکۀ  GRUو
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 LSTMورجوی شد جس مورد جسوتفاد قورجر گرلتوه جسو .
جی جیگوها ورود در ردول  3جرجئه شد جند Q(t) .مقدجر دبی
پرشبرنیشدۀ رودخانوه ) Q(t-1مقودجر ورود جول بوا توثخرر
یمانی ی ما ) Q(t-1و ) Q(t-2مقودجر ورود دوم بوا توثخرر
یمانی  1و  2ما و به همر ترترو ،جسو کوه جی جیو وریود
مقدجر دبی ماهرانۀ رودخانه پرشبرنی شد جس .

نتایج مدلسازی با روش MLR

پرواد سوای مودل  MLRبورج بوه دسو آوردن ورجی،
رگرسرون با جستفاد جی دجد ها آمویشی جی ورید محورط
برنامهنویسی  MATLAB 2014جنجام شد جس  .در ردول
 4نتایج مربو به مودلسوای بوا روش  MLRآورد شود
جس .

جدول  .3الگوهای ورودی استفادهشده در مقیاس زمانی ماهیانۀ رود کارون
شمارۀ ترکیب
1
2
3
4
5

ساختار الگو ورودی

خروجی

)Q(t-1
)Q(t-1), Q(t-2
)Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3
)Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4
)Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4), Q(t-5

)Q(t
)Q(t
)Q(t
)Q(t
)Q(t

جدول  .6نتایج آماری الگوهای ورودی مدل  MLRدر پیشبینی دبی
آزمون
شمارۀ ترکیب
1
2
3
4
5

MAE
2/211
2/187
2/173
2/152
2/142

آموزش
RMSE
2/419
2/381
2/377
2/314
2/325

در جیو و رووودول بوووا توروووه بوووه مهرارهوووا جرییوووابی
 RMSE=0.241 MAE=0.091و  =0.923برج دجد هوا
آیمووون و  RMSE=0.305 MAE=0.140و =0.890بوورج
دجد ها آمویشی ترکر 5 ،نسب به سایر ترکر،ها بوه ووور
نسبی دجرج نتایج بهتر جسو  .جیو جمور نشوان مویدهود در
روش  MLRجستفاد جی سوجبد دبوی موا هوا قبو رودخانوه
وتی تا  5ما مور ،بهبود نتایج میشود به وور که مقودجر
 RMSEبرج دورۀ آمویش با جعمال دبی  1ما قبو جی مقودجر
 2/419مترمکه ،بر یانره به مقدجر  2/325مترمکه ،بر یانروه
مهادل  27درصد کاهش یالته جس  .به نظر میرسد بوا توروه
به تغررر شرجیط آبوهوجیی در منطقۀ جقیرمی جیرجن تثیرر دبوی
ما ها قب تا جی مرزجن قاب قبوول نباشود .همچنور نکتوۀ
درخور توره در موورد جیو روش آن جسو کوه نتوایج جی دورۀ
آمویشی تا دورۀ آیمون تا ودود بهبود یالتهجند ویوی تجربوه
نشان میدهد جی جمر ی جتفاق مهموویی نرسو  .در شوک 9
مقایسۀ دبی مشاهدجتی و مدلسای شد و همچنور دیواگرجم
پرجکنش ترکرو ،مناسو ،در مرویوۀ جرییوابی بوه روش MLR
نمایش دجد شد جس .

R2

2/793
2/831
2/865
2/886
2/892

MAE
2/143
2/112
2/129
2/297
2/291

RMSE
2/319
2/283
2/265
2/252
2/241

R2

2/865
2/891
2/911
2/922
2/923

شووک  9رجبطووۀ مهقووول بوور دبووی مشوواهدجتی و
پرشبرنیشد برج دجد ها آیمون رج با جسوتفاد جی مودل
 MLRنمایش میدهد ویی باید به جی نکته جشار کرد کوه
مدل  MLRواو مقادیر منفی برج دبی پرشبرنویشود
جس که جی لرمودسرون رگرسرون چندگانه نشئ میگررد
و باید جی آنها صرف نظر کرد .همچنر در جی روش مقادیر
پر به عی  Over-Estimatedباید نادیود گرلتوه شووند
وهر عمو
ییرج جی روش در تصمور دبویهوا پرو
میکند و مور ،کاهش دق نتایج میشود.
نتایج مدلسازی با روش SVM

مدل  SVMبا جستفاد جی کدنویسی در محورط
جنجووام شوود جسوو  .در جیوو تحقروود جی کرنوو  RBFبووا
پارجمترها ( )،،Cبرج مدلسای دبی جستفاد شد کوه
ورح رس ورو پارجمترها بهکاررلته جیگووریت تکامو
پرچردۀ  1SCE-UAوبد پرشونهاد پو وهشهوا [ ]33در
آنایرزها هردرویوو با مولقر پراد سوای شود جسو .
ردول  5برانگر نتایج مربو به مدل  SVMجس .
MATLAB

)1. Shuffled Complex Evolution Algorithm (SCE-UA
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(ب)

شکل ( .1الف) مقایسۀ دبی مدلسازی و مشاهداتی (ب) دیاگرام پراکنش در مرحلۀ آزمون به روش MLR

جدول  .6نتایج آماری الگوهای ورودی مدل  SVMو پارامترهای بهینه در پیشبینی دبی
آموزش

پارامترهای بهینه

آزمون

شمارۀ ترکیب

MAE

RMSE

R2

MAE

RMSE

R2

C*105

1
2
3
4
5

2/279
2/273
2/269
2/261
2/265

2/251
2/223
2/181
2/287
2/151

2/951
2/957
2/969
2/979
2/962

2/238
2/234
2/231
2/222
2/224

2/276
2/262
2/169
2/151
2/174

2/947
2/959
2/954
2/972
2/958

43/722
62/422
2/322
2/226
6/222

ب ورج ب وه دس و آوردن مقووادیر مناسوو ،پارجمترهووا
( )،،Cمهرار  RMSEبرج بهرنهسای پارجمترها جستفاد
شد جس  .بهتری خروری مربو به پارجمترهوا =0.08
و  =15.7و  C=6177بود که نسب به سوایر ترکرو،هوا
بهتری نترجه رج دجشته جس  .در جی روش نتایج با جعموال
تثیرر دبی متوسط ماهرانۀ  4ما قب بهبود یالته و با جعمال
تثیرر ما پنج مقادیر خطا روند جلزجیشی یالتوه جسو  .در
ترکروو 4 ،مقوودجر  RMSEبووا جعمووال تووثیرر دبووی متوسووط

(الف)


9/222
153/222
5/522
62/222
2/212


2/232
2/162
2/222
2/282
2/422

ماهرانه  1ما قب در مرویۀ آیمون برجبر  2/276مترمکه،
بر یانره بود جس که با جعمال تثیرر دبی  3موا قبو نروز
مقدجر  RMSEبه  2/151مترمکه ،بر یانروه یهنوی وودود
 45درصوود کوواهش یالتووه جس و  .مرووزجن بهبووود خطووا در
پرشبرنی دبی در جیو روش بسورار برشوتر جی روش MLR
جس  .شک  11نتایج مربوو بوه دبوی مشواهدجتی و دبوی
پرشبرنیشد و نرز دیاگرجم پورجکنش ترکرو ،مناسو ،در
مرویۀ جرییابی رج با جستفاد جی روش  SVMنشان میدهد.

(ب)

شکل ( .96الف) مقایسۀ دبی مدلسازی و مشاهداتی (ب) دیاگرام پراکنش در مرحلۀ آزمون با روش SVM
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شک  12نشاندهندۀ دبی مشاهدجتی و پرشبرنیشود
با جستفاد جی مدل  SVMجس و بران میکند در جیو روش
دق مدل روش در پرشبرنی دبی متوسط ماهرانه جی نظور
کاهش پرجکندگی برشتر جی روش قب جس .
نتایج مدلسازی ANFIS

با توره به شک  11مدل  ANFISتوجنایی مودلسوای
دبی متوسط ماهرانوه بوا دقو بسورار ییواد رج دجرد کوه در
مقایسه با  SVMبه عی جستفاد جی قوجنر لای به عنووجن
کنترلکنندۀ پارجمترها ورود میتوجنود بوه عنووجن یو
ساختار بسرار بهرنه در مدلسای ها هردرویوو جستفاد
شود بهوی جینکه مقادیر جو پرشبرنیشد  2و مشواهدجتی
بسرار به ه نزدی جند.

پراد سوای جیگووریت  ANFISنروز مشوابه سوایر روشهوا در
محرط  MATLAB 2014جنجام شد کوه مشوابه تهروۀ مودل
شبکۀ عصبی مصنوعی  ANNجسو  .مهو توری مزیو مودل
 ANFISدر مقاب شبکهها عصبی در آن جس کوه ورجووی
ساختار مدل وجبسته به جختصا دجدن تهدجد توجبع عضوی بوه
پارجمترها ورود جس و جیو عمو برجسواس توثیرر آن رو
پارجمترها خروری جنجام میشود .عمیکرد تابعهوا عضووی
مصتی مبتنی بر لرجیند آیموایش و خطوا جسو کوه در مقایوۀ
وا ر جی تابع گوسی برج تابع عضوی و نرز جی روش مروانگر
وینی 1برج  Defuzzificationجسوتفاد شود جسو  .برجسواس
مدلها قب بهتری ترکر( ،ترکرو 4 ،در روش  )SVMبوه
عنوجن ورود به مدل مهرلی شود و بوا توروه بوه مهرارهوا
جرییابی برج دجد ها آیمون و آموویش مودل  ANFISنتوایج
خوبی در مدلسای دبی رودخانه جرجئه دجد جس  .در ردول 6
نتایج مربو به مدلسای  ANFISآورد شد جس .
در ردول  6با توره به مهرارهوا جرییوابی MAE=0.061
 =0.979و  RMSE=0.087بووورج دجد هوووا آیموووون و
 =0.97 MAE=0.022و  RMSE=0.0151برج دجد هوا
آمویشی ترکر 4 ،نسب به سایر ترکر،هوا بوه ووور نسوبی
نتایج بهتور دجرد .در جیو روش نروز مشوابه روش  SVMبوا
جعمال تثیرر دبی متوسط ماهرانۀ  4ما قب نتایج بهبود یالتوه
ویی با جعمال تثیرر ما پنج مقادیر خطا روند جلزجیشوی نشوان
دجد جس  .در ترکر 4 ،مقدجر  RMSEبوا جعموال توثیرر دبوی
متوسط ماهرانوه  1موا قبو در مرویوۀ آیموون برجبور 2/197
مترمکه ،بر یانره بود جس که با جعمال تثیرر دبی  3ما قبو
نرز مقدجر  RMSEبه  2/268مترمکه ،بر یانره یهنوی وودود
 65درصد کاهش یالته جس  .همچنور در ترکرو 4 ،مقودجر
 RMSEدر مقایسه با سایر روشها بررسیشدۀ قب به ووور
چشو گروور کوواهش یالتووه جس و  .شووک  12مقایسووۀ دبووی
مشاهدجتی و مدلسای شد و نروز دیواگرجم پورجکنش ترکرو،
مناس ،در مرویۀ جرییابی به روش  ANFISرج نشان میدهد.

شبکهها  GRUو  LSTMمهمودً سوه پوارجمتر جصویی بورج
تنظوور دجرنوودد تهوودجد دور هووا یووا تهوودجد گووذرها کام و در
مجموعۀ دجد ها وی لوای آموویش تهودجد نورونهوا در شوبکۀ
عصووبی و وووول پنجوور ( .)wجیو پارجمترهووا بووا بهرنووهسووای
پرشبرنی دبی مد نظر جنتصاب میشوند .جنتصاب تهدجد نرونهوا
و تهدجد دور ها تثیرر چندجنی رو نتایج نمویگوذجرد بنوابرجی
جی دو پارجمتر بررسی و صح سنجی نمویشووند .در تحقرود
وا ر ی نرون و ی هزجر دور جنتصواب شود جسو د تهودجد
ی نرون به دیر ماهر مسئیه که جی نو ،رگرسورونی جسو
جنتصاب شد و تهدجد یو هوزجر دور توسوط جیگووریت گریود
سرچ 3جنتصاب شد جس  .هرچه جی دو پارجمتر بزرگتر باشند
یمان محاسبه نرز بزرگتر میشود .عالو بر موجرد یادشد نوو،
تابع لهالسای در دیۀ تماممتص نرز میتوجند روزء پارجمترهوا
روش پرشنهاد باشدد چرج که جنوج ،مصتیفوی بورج آن وروود
دجرد و هر ی به صورم مستق میتوجنود در خروروی نهوایی
تثیررگذجر باشد .در تحقرد وا ر جی تابع لهوالسوای سورگمویرد
جستفاد شد جس  .در ردول  7نتوایج مربوو بوه جیو مودل
آورد شد جس .
در رووودول  7بوووا توروووه بوووه مهرارهوووا جرییوووابی
 RMSE=0.023 MAE=0.011و  =0.991بوووووووورج
دجد هووووووا آیمووووووون  MSE=0.020 MAE=0.009و
 =0.993برج دجد ها آمویشوی ترکرو 4 ،نسوب بوه
سایر ترکر،ها به وور نسبی نتایج بهتر دجرد .همانووور
که در ردول  7مشهود جسو مقودجر خطوا بوه جیج تموام
ترکر،ها نسب به سایر روشها تغررور محسوسوی دجشوته
جس  .به وور نمونه مقدجر  RMSEدر مرویۀ آیموون بورج
ترکر 1 ،جی مقدجر  2/276به مقودجر  2/241مترمکهو ،بور
یانره و برج ترکر 4 ،جی مقودجر  2/151بوه مقودجر 2/223

1. Weight Average

2. Predicted Peak
3. Grid Search

نتایج مدلسازی با شبکۀ ترکیبی GRU-LSTM
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مترمکه ،بر یانره کاهش یالته جسو کوه جخوتالف بسورار
محسوسی دجرد و نشان میدهد دق جی روش در مقایسوه
با سایر روشها بسرار ییاد جس  .در شک  12مقایسۀ دبی
مشاهدجتی و مدلسای شد و نرز دیاگرجم پرجکنش ترکرو،
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مناس ،در مرویۀ جرییابی بوه روش  GRU-LSTMنموایش
دجد شد جس  .جی مدل نرز مشابه روش  ANFISدر نقا
پر بسرار خوب عم کرد و دبی متوسوط ماهرانوه رج بوا
دق ییاد مدلسای میکند.

جدول  .3نتایج آماری الگوهای ورودی مدل  ANFISدر پیشبینی دبی
آموزش
شمارۀ ترکیب
1
2
3
4
5

MAE
2/232
2/227
2/222
2/218
2/219

آزمون
RMSE
2/243
2/221
2/158
2/112
2/142

R2

2/948
2/959
2/962
2/971
2/963

MAE
2/251
2/249
2/241
2/235
2/242

(الف)

RMSE
2/197
2/189
2/113
2/268
2/292

R2

2/951
2/962
2/965
2/974
2/971

(ب)

شکل ( .99الف) مقایسۀ دبی مدلسازی و مشاهداتی (ب) دیاگرام پراکنش در مرحلۀ آزمون با مدل ANFIS

جدول  .7نتایج آماری الگوهای ورودی مدل ترکیبی شبکۀ  GRU-LSTMدر پیشبینی دبی متوسط ماهیانه
آزمون

آموزش
شمارۀ ترکیب

MAE

RMSE

R

MAE

RMSE

R

1
2
3
4
5

2/221
2/218
2/212
2/229
2/217

2/229
2/231
2/226
2/222
2/219

2/971
2/974
2/982
2/993
2/987

2/228
2/222
2/217
2/211
2/219

2/241
2/236
2/231
2/223
2/229

2/972
2/973
2/971
2/991
2/979

(الف)

2

(ب)

شکل  .92مقایسۀ دبی مدلسازی و مشاهداتی و دیاگرام پراکنش در مرحلۀ صحتسنجی روش GRU-LSTM
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نتیجهگیری کلی
 روش مدلسای برج پورشبرنوی4 در تحقرد وا ر عمیکرد
.مقادیر دبوی متوسوط ماهرانوۀ رودخانوۀ کوارون بررسوی شود
تکنر ها مطایهوهشود شوام رگرسورون خطوی چندگانوه
(ANFIS) عصوبی تطبرقوی- ) سرست جستنتا لوایMLR(
) و ترکربوی جی شوبکههواSVM( ماشر ها بردجر پشوتربان
 در مطایهوۀ وا ور جی دجد هوا سور. بودندGRU  وLSTM
 سوال آموار مربوو بوه دورۀ21 یمانی مقادیر دبوی ماهرانوه
 در جیسووتگا مالیووانی بوورج پ ورشبرن وی دبووی1394–1374
 مهرارهوا. بهعنوجن دجد ها ورود جصیی جستفاد شد جسو
 رو مجموعه دجد هوا ورودRMSE و
MAE جرییابی
 نسووب بووه سووایرMLR  نتووایج نشووان دجد موودل.جعمووال شوود
 دقووGRU  وLSTM ، و ترکرووANFIS ،SVM روشهاا
کمتر در پرشبرنی مقادیر دبی دجرد کوه جیو جمور ناشوی جی
لرمودسرون خطی و ناتوجنی آن در مدلسای پرچرودگیهوا
 جی نظر عمیکرد بهتور جیANFIS  مدل. غررخطی مسئیه جس
 دو مودل لوای و،جس کوه عیو آن ترکروSVM  وMLR
عصبی جس کوه بوا جسوتفاد جی یو توابع عضووی خوا و
ی سر قوجنر لای پرچردگی و غررخطی بوودن مسوئیه رج
مدلسای و مقدجر رریان رج برآورد میکند بوهویو جینکوه در
جی مدل مقادیر دبی جو پرشبرنیشد و مشاهدجتی بسرار بوه
 با توره به نتایج میتوجن به جی نکته جشار.ه نزدی هستند
 نسوب بوه روش ماشورANFIS کرد که جگرچه دقو روش
، به مرجتوSVM بردجر پشتربان جندکی برشوتر بووود جموا روش
 است و میتوجند بوه عنووجن یو روشANFIS ساد تر جی روش
کاربرد برج پرشبرنی دبی متوسط ماهرانۀ رودخانه بوه کوار
 جیبته جنتصاب پارجمترها بهرنه در جی مدل بسرار.گرلته شود
GRU  وLSTM  شبکههوا، به وور کیی ترکر.جهمر دجرد
بهتری عمیکرد برج پرشبرنی دبی متوسط ماهرانۀ رودخانوۀ
کارون رج دجرد که جی جمر بوه عیو جنتصواب وی گویهوا جیو
روش بهصورم خودکار جس که توجنسته دق ییاد رج در جی
 به دیر ماهر مسوئیه کوه بوهصوورم. شود،مدلسای سب
سر یمانی جس جی رویکورد ترکربوی مویتوجنود روایگزینی
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