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چکیده
،تخمین جریان خروجی از یک حوضه آبریز تحت تأثیر پارامترهاي مختلف
 استفاده از،فرایندي پیچیده بوده و در صورت کمبود اطالعات حوضه
 مدلهاي هوش مصنوعی، از سوي دیگر.مدلهاي تحلیلی امکانپذیر نیست
نیاز به مشخصات حوضه نداشته و برخی مانند شبکه عصبی کانولوشنی
 هدف این تحقیق.) اخیراً در هیدرولوژي کاربرد فراوانی داشتهاندCNN(
، در ب رآورد جریان خروجی بر حسب پارامترهاي دماCNN بررسی عملکرد
 ترکیب،CNN  در این تحقیق از.بارش و دبی ورودي به حوضه بوده است
)MLP( ) و از شبکه عصبی پرسپترونWCNN(  با تحلیل موجکCNN
جهت ارزیابی تأثیر دما بر برآورد جریان خروجی در حوضه آبریز قلعه شاهرخ
21  هر مدل. میالدي استفاده شد2115  تا1002 چلگرد در بازه زمانی سال
 ریشه میانگین،)R̅( مرتبه اجرا شده و میانگین مقادیر ضریب همبستگی
̅̅̅̅(  ساتکلیف-) و ضریب نشRMSE
̅̅̅̅̅̅̅̅( مربعات خطا
 تأخیر.) محاسبه شدهاندNS
 دو و سه ماهه دادههاي دما و بارندگی نیز به عنوان داده ورودي لحاظ،یک
 از تحلیل موجک جهت پیشپردازش دادهها در کاهش، همچنین.شده است
 با تأخیر سه ماهه دارايCNN نوفه استفاده شده و نتایج نشان داد که
̅̅̅̅ وR
̅ ،RMSE
̅̅̅̅̅̅̅̅مقادیر
. بود1/772  و1/022 ،10/21 )m3/s(  بهترتیب برابرNS
 وCNN  که ترکیبDaubechies  با موجکWCNNT3  روش،در مقابل
)WCNNT3-db42(  با عملکرد سطح چهار و وضوح دو،تحلیل موجک است
. بود1/533  و1/005 ،0/05 )m3/s( داراي مقادیر شاخصهاي ارزیابی برابر
WCNN  داشته و روشMLP  عملکرد بهتري نسبت بهCNN ،بر این اساس
 از خودCNN  کارایی و عملکرد بهتري نسبت به،نیز با کمک تحلیل موجک
.نشان داد
 کاهش، تحلیل موجک، شبکه کانولوشنی، خروجی حوضه:کلمات کلیدی
. قلعه شاهرخ،نوفه
1011/11/23 :تاریخ دریافت مقاله
1011/1/0 :تاریخ پذیرش مقاله

Abstract
Estimation of basin outflow under the influence of various
parameters is a complex process and in case of basin
information lack, the analytical models are not applicable. On
the other hand, Artificial Intelligence models do not require
basin information, and some, such as the convolutional neural
network (CNN), have recently been widely used in hydrology.
The purpose of this study was to investigate the performance
of CNN in estimating the outflow in terms of temperature,
precipitation and inflow to the basin. In this study, CNN,
combination of CNN with wavelet analysis (WCNN), and
perceptron neural network (MLP) were used to evaluate the
effect of temperature on the outflow within the Ghaleh
Shahrokh Chelgard basin from 1992 to 2015. Each model was
run 20 times and the mean values of correlation coefficient
̅ ), root mean square error (RMSE
̅̅̅̅̅̅̅̅) and Nash Sutcliffe
(R
̅̅̅̅) were calculated. Lags of one, two and threecoefficient (NS
month of temperature and rainfall data are also included as
input data. Wavelet analysis was used for noise reduction and
the results showed that CNN with a lag of three months had
̅̅̅̅̅̅̅̅
̅ and ̅̅̅̅
RMSE, R
NS equal to 14.20 (m3/s), 0.922 and 0.772,
respectively. In contrast, the WCNNT3 method with
Daubechies wavelet, which is a combination of CNN and
wavelet analysis, with level four performance and resolution
two (WCNNT3-db42) had indices respectively equal to 9.45
(m3/s), 0.945 and 0.863. Accordingly, CNN performed better
than MLP, and the WCNN method with wavelet analysis
showed better performance than CNN.
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بارش را نسبت به روشهاي  MLPو آریما ایکس نشان داده است.
) Gorbani et al. (2015با استفاده از روش  W-ANNو  MLPدر
برآورد جریان خروجی بر حسب بارش در حوضه آبریز بالیخ لوچاي به
این نتیجه رسیـدند که روش  W-ANNدر این مدلسازي داراي دقت
مناسبی است .در حوضه آبریز سد مارون جهت برآورد جریان خروجی
بر حسب بارش تحقیقی با استفاده از  MLPبر مبناي انتخاب متغیرهاي
مؤثر ورودي با الگوریتم اطالعات متقابل جزئی 5انجام شده است .این
الگوریتم میزان تأثیر روابط موجود بین دادههاي ورودي ،خروجی و بین
متغیرهاي اضافی جهت انتخاب متغیرهاي ورودي مؤثر بر مدل را
تعیین مینماید .تأثیر به کارگیري این الگوریتم در برآورد جریان
خروجی بر حسب بارش در این تحقیق مؤثر اعالم گردید
(.)Shafeizadeh et al., 2019

 -7مقدمه
برآورد جریان خروجی از حوضههاي آبریز یکی از موضوعات پیچیده
هیدرولوژیک بوده و تحت تأثیر متغیرهاي مختلف فیزیکی و
هیدرولوژیک حوضه آبریز است .نظر به اینکه برآورد دقیق جریان
خروجی از یک حوضه اهمیت زیادي در مدیریت منابع آب دارد ،تاکنون
روشهاي متعددي توسط محققان براي برآورد جریان خروجی ارائه
شده است .نکته اصلی تأثیر پارامترهاي مختلف مانند تبخیر ،دماي
بیشینه و کمینه و دبی ورودي به حوضه آبریز ،تأثیر خصوصیات و
مشخصات حوضه بر میزان جریان خروجی میباشد که نشاندهنده
یک رابطه غیرخطی و پیچیده بین آنها میباشد .این موارد همیشه
برآورد جریان خروجی با استفاده از روابط تحلیلی را با مشکل روبرو
نموده است .استفاده از روشهایی مانند شبکه عصبی مصنوعی1
( )ANNروش ترکیبی شبکه عصبی و تحلیل موجک،)W-ANN( 2
شبکه عصبی کانولوشنی )CNN( 3و روشهاي مشابه دیگر میتوانند
ابزار مناسبی جهت برآورد جریان خروجی باشند .در اکثر اوقات دادههاي
موجود براي مدلسازي پدیدههاي هیدرولوژیک داراي نوفه هستند .با
توجه به آن که روش  ANNتوانایی خوبی در مدلسازي پدیدههاي
هیدرولوژیک دارد ،با این وجود ،نوفه دادهها توسط روش  ANNقابل
حذف نمیباشند و بنابراین در نتایج برآورد جریان خروجی توسط روش
 ANNتأثیر منفی دارند .در سالهاي اخیر تحلیل موجک توسط
محققان مختلف به عنوان ابزاري مناسب جهت کاهش نوفه دادهها
استفاده شده و میتواند نتایج مدلسازي را در روش  ANNبهبود دهد
( Mosavi et al. (2018) .)Nourani et al., 2009در تحقیق خود
به بررسی اکثر روشهاي ارائه شده در زمینه برآورد جریان خروجی
پرداخته و اعالم کردند که محققین متعددي از انواع روشهاي ANN
مانند شبکه پرسپترون چند الیه ) 0(MLPو  W-ANNجهت برآورد
جریان خروجی از حوضههاي آبریز استفاده نمودهاند .به دلیل توانایی
تحلیل موجک در کاهش نوفه از دادهها ،در سالهاي اخیر استفاده از
روش  W-ANNنسبت به  ANNدر برآورد جریان خروجی برحسب
بارش موفقیتهاي قابل توجهی به همراه داشته است .همچنین نتایج
استفاده از این روش در مدلسازي ،انطباق خوبی با دادههاي واقعی
نشان میدهد ( .)Mosavi et al., 2018در برآورد جریان خروجی در
حوضه لیقوانچی تبریز نیز از روش  W-ANNو  MLPاستفاده شده و
محققین به برتري روش  W-ANNنسبت به  MLPاشاره نمودند
( Nourani and Parhizkar (2013) .)Nourani et al., 2009براي
برآورد جریان خروجی در حوضه آبریز کرک آمریکا ،عملـکرد روش
 W-ANNرا با روش آماري آریما ایکس مقایسه نمودند .نتایج این
تحقیق ،برتري روش  W-ANNجهت برآورد جریان خروجی بر حسب

) Shoaib et al. (2019در خصوص تأثیر تحلیل موجک بر مدلهاي
جریان خروجی بر حسب بارش ،کارایی روشهاي مختلف مدلسازي
را مقایسه کردند .ایشان در تحقیق خود جهت برآورد جریان خروجی،
از روشهایی مانند روش سیستم استنتاج عصبی-فازي سازگار ،روش
استنتاج عصبی فازي همزمان فعال ،(CANFIS) 3شبکه عصبی
تعمیم یافته رو به جلو )GFFN( 7شبکه عصبی مدوالر،)MNN( 5
شبکه عصبی بازگشتی ،)RNN( 0شبکه عصبی بازگشتی با تأخیر
زمانی )MLP( ،)TLRNN( 11و برنامه ریزي بیان ژن)GEP( 11
استفاده کردند .در بخش اصلی این تحقیق ترکیب تحلیل موجک با
روشهاي فوق مورد بررسی قرار گرفته و این اقدام توانایی روشها را
براي برآورد جریان خروجی افزایش داده است ( Shoaib et al.,
 Van et al. (2020) .)2019نتایج روشهاي  CNNو  RNNرا در
مدلسازي جریان خروجی و بارش را در دو حوضه کشور ویتنام با
یکدیگر مقایسه نمودند .ایشان در تحقیق خود برتري روش  CNNرا
در برآورد جریان خروجی اعالم کردهاند (.)Van et al., 2020
) Anctil et al. (2004و ) Van et al. (2020در تحقیق خود و با
بررسی تحقیقات دیگران نشان دادند که برآورد جریان خروجی بر
اساس بارش ،تبخیر ،رطوبت و دما باعث ایجاد خطا در روش  MLPو
 CNNمیشود و فقط دادههاي بارش را در روش  MLPو CNN
بهعنوان دادههاي ورودي در برآورد جریان خروجی مؤثر معرفی
نمودهاند .محققان متعددي در خصوص کاربرد روش  CNNدر
مدلسازي جریان خروجی از حوضه برحسب بارش تحقیقاتی انجام
دادهاند .ایشان در نتایج خود به برتري  CNNدر برآورد جریان خروجی
نسبت به روشهایی مانند  MLPو  RNNاشاره کردند ( Liu et al.,
 .)2021; Xu, 2021در تحقیقی دیگر براي برآورد جریان خروجی
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توسط روش  CNNاز ویژگیهاي جریان سطحی ،)SFF(12ویژگیهاي
جریان پایه )BFF( 13با استفاده از شماره منحنی خدمات حفاظت از
خاک و سطح آب زیرزمینی در حوضه آبریزي از کره جنوبی استفاده
شده است ( .)Song, 2022معماري و قابلیت  CNNبراي یک ساختار
چند ورودي همراه با پردازش دادهها ارتقا یافته است .روش  CNNدر
برآورد جریان خروجی با بکارگیري  BFFو SFFجهت غلبه بر کمبود
دادههایی مانند توپوگرافی ،پوشش زمین و جنس خاک که عمدتاً به
دادههاي هواشناسی بستگی دارند با دقت باالیی عمل مینماید
(.)Song, 2022
اکثر تحقیقات انجام شده

تعداد دادههاي ورودي به  MLPبراي دست یافتن به نتایج ایدهال،
منطقی نیست .در این تحقیق ،از روشهاي  CNN ،WCNNو MLP
جهت برآورد جریان خروجی استفاده گردید .نتایج عملکرد روش
 CNN ،WCNNو  MLPدر خصوص برآورد جریان خروجی در حالت
اول برحسب بارش ،دماي بیشینه و کمینه و دبی ورودي به حوضه با
یکدیگر مقایسه شده است .در حالت دوم مدلسازي جریان خروجی
توسط روش  CNNو  ،MLPدماي بیشینه و کمینه در دادههاي ورودي
حذف شده است.
 -8منطقه مورد مطالعه

( Nourani et al., 2009; Mosavi et

منطقه مورد مطالعه حوضه آبریز قلعهشاهرخ چلگرد یکی از زیر
حوضههاي آبریز حوضه زایندهرود بوده و در استان چهارمحال و
بختیاري واقع شده است .بلندترین نقطه ارتفاعی این منطقه  3701متر
و کمترین نقطه ارتفاعی آن 2132 ،متر از سطح دریا است .شکل 1
موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد .بارش متوسط ساالنه
این منطقه برابر  055میلیون متر مکعب در ارتفاعات و  135میلیون
متر مکعب در جلگهها میباشد .همچنین ،آب انتقال یافته بین حوضهها
توسط دو تونل کوهرنگ و همچنین آب تخلیه شده چشمهها به عنوان
آب ورودي به حوضه محسوب میشود .بر اساس دادههاي ماهانه
بارش ،دماي بیشینه و کمینه و دبی ورودي تـوسط دو تونل کوهرنگ
از سال  1005تا سال  2115میالدي در حـوضه آبـریـز شاهرخ چلگرد،
بـرآورد جـریـان خروجی در ایــن تحقیق انجام شـده است
(.)Mehrparvar and Asghari, 2018

 )al.,2018; Nourani et al., 2011در خصوص مدلسازي جریان
خروجی به مؤثر بودن روش  W-ANNدر جهت بهبود نتایج
مدلسازي اشاره نمودهاند .اما در روش  W-ANNانتخاب تابع موجک
مادر ،مسیر طوالنی مدلسازي به دلیل ترکیب دو روش ،همواره براي
محققان استفاده از روشهاي کارآمدي چون  ،CNNجهت مدلسازي
جریان خروجی را بیش از گذشته اجتناب ناپذیر مینماید .در ضمن
روش  CNNتوانایی و قابلیت برآورد جریان خروجی با دقت باال و
پردازش دادهها را بهصورت همزمان دارا میباشد ( ;Song, 2022
 .)Van et al., 2020مدلسازي جریان خروجی از یک حوضه به
پارامترهاي مختلفی مانند دما ،بارش ،دبی ورودي و خصوصیات
فیزیکی حوضه وابسته است .اگر حتی تمام پارامترهاي تأثیرگذار در
برآورد جریان خروجی لحاظ گردد ،همچنان امکان بهبود ساختار
مدلسازي وجود دارد .استفاده از روشهایی مانند  CNNکه ساختاري
با چندین ورودي دارند ،میتواند در افزایش دقت برآورد جریان خروجی
مؤثر باشد .تاکنون تحقیقی جهت ارزیابی تأثیر دما با استفاده از روش
 CNNدر برآورد جریان خروجی انجام نشده است .همچنین ،در
تحقیقاتی که در خصوص مدلسازي جریان خروجی با روش CNN
ارائه شده تاکنون تأثیر تحلیل موجک و کاهش نوفه دادهها را درنظر
نگرفتهاند .مقایسه نتایج  CNNو  WCNNهمراه با بررسی تأثیر دماي
بیشینه و کمینه در برآورد جریان خروجی از اهداف اصلی این تحقیق
می باشد .در ضمن بررسی تأثیر تحلیل موجک در افزایش دقت برآورد
جریان خروجی در روش  WCNNبا توجه به ساختار روش  CNNو
کارآمدي این روش در مدلسازي را میتوان از اهداف دیگر این تحقیق
دانست .مؤلفین مقاله حاضر در خصوص برآورد جریان خروجی بر
حسب بارش معتقد هستند؛ هرچه دادههاي وروردي در روشهاي
مدلسازي جریان خروجی بیشتر و متنوعتر باشد ،برآورد جریان خروجی
دقیقتر خواهد بود .استفاده از روشهاي جدید یا روشهاي ترکیبی
براي برآورد جریان خروجی باید مورد توجه قرار گیرد و پیشنهاد حذف

 -3مواد و روشها
 -7-3روش شبکه عصبی کانولوشنی

شبکه  CNNیکی از مهمترین روشهاي یادگیري عمیق است که
در آنها چندین الیه آموزش میبینند .این روش بسیار کارآمد بوده و
یکی از رایجترین روشهاي شبکه عصبی است .بهطورکلی ،یک
شبکه عصبی کانولوشن از سه الیه اصلی تشکیل میشود که عبارت
هستند از :الیه کانولوشن ،الیه ادغام 10و الیه تماماً متصل .15الیههاي
مختلف وظایف مختلفی را انجام میدهند .در هر شبکه عصبی
کانولوشن دو مرحله پیشانتشار و پسانتشار براي آموزش وجود دارد.
به طور کلی در شبکههاي کانولوشنی تمایل استفاده از تابع تحریک
یکسوساز 13نسبت به دیگر توابع غیرخطی بیشتر است؛ زیرا تابع
یکسوساز ،نحوه محاسبه سادهاي دارد و منابع محاسباتی زیادي را
درگیر نمیکند .استفاده از این تابع منجر به رسیدن به دقتهاي قابل
قبولی در مدلسازي میگردد.
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Fig. 1- Geographical location of the study area of Ghaleh Shahrokh Chelgard basin

شکل  -7موقعیت جغرافیايی محدوده مطالعاتی زيرحوضه آبريز قلعه شاهرخ چلگرد

شبکههاي عصبی سنتی یک اتصال کامل بین این الیه و الیه پیش
از آن برقرار میشود .انتخاب تعداد الیههاي  CNNبه صورت آزمون
و خطا انجام میشود ( .)Hu et al., 2018; Van et al., 2020در این
تحقیق نیز بعد از چند مرحله آزمون و خطا از شکل  2بهعنوان مدل
پیشنهادي جهت برآورد جریان خروجی توسط روش  CNNاستفاده
شده است .در مدل پیشنهادي در حالت اول دادههاي ورودي شامل P,
 Tmin, Tmaxو  Qمیباشد که بهترتیب دماي بیشینه ،دماي کمینه،
بارندگی و دبی ورودي به حوضه آبریز هستند .همچنین O ،نشان
دهنده جریان خروجی از حوضه است .در حالت دوم دادههاي ورودي
دماي بیشینه و کمینه حذف شده است و برآورد جریان خروجی در این
بخش بدون دما انجام شده است .در این تحقیق از شبکه سه الیه
کانولوشن با تابع ادغام بیشینه استفاده شده است .الیههاي کانولوشن
به ترتیب  0×30 ،5×125و  1×32است .در ادامه از سه الیه اتصال

در نهایت ،مقادیر حاصل شده به زیر الیه بعدي براي انجام عملیات
ادغام داده میشود .اعمال ادغام باعث پایدارتر شدن ویژگیها و کاهش
حساسیت نسبت به تغییرات ناخواسته میشود .از این رو اگر کاهش
ابعادي در مرحله ادغام صورت بگیرد ،میتوان کاربرد دیگر این زیرالیه
را نگهداشتن ویژگیهاي ارزشمندتر و کنار گذاشتن ویژگیهاي کم
اهمیتتر دانست .انواع مختلفی از ادغام وجود دارد که محبوبترین
آنها ادغام بیشینه 17است ( .)Hu et al., 2018اکنون یک الیه
کانولوشنی بهطور کامل بر روي دادهها اعمال شده است .حال بسته به
نوع شبکه کانولوشنی مورد استفاده ،این مرحله به تعداد معینی تکرار
میشود .بعد از اتمام الیههاي کانولوشنی میتوان از یک یا چند الیه
تمام متصل براي بررسی نهایی ویژگیهاي به دست آمده استفاده
کرد .یک الیه تمام متصل دقیقاً مانند یک الیه کانولوشنی است با
این تفاوت که در اینجا تعامالت پراکنده صورت نمیگیرد و دقیقاً مانند
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نمیتوانند آنها را به نمایش گذارند ( .)Partovian et al., 2016تابع
موجک ،تابعی است که دو ویژگی مهم نوسانی و کوتاه مدت بودن را
دارا میباشد (x) .تابع موجک است که اگر تبدیل فوریه آن ) (ω
شرط معادله ( )1را داشته باشد.

کامل بهره گرفته شده است .در اولین الیه اتصال از  35الیه ،در الیه
دوم اتصال از  32الیه و در الیه اتصال سوم از  20الیه استفاده شده
است .الیه خروجی در این مدل پیشنهادي نیز داراي ابعاد  1×1میباشد.

) (ω



ω



 -8-3روش ترکیبی تحلیل موجک و شبکه عصبی کانولوشنی

()1

وجود نوفه در دادههاي ورودي باعث ایجاد خطا در نتایج مدلسازي
جریان خروجی میشود و شبکههاي عصبی توانایی رفع نوفهها را
ندارند .استفاده از تحلیل موجک که توانایی رفع نوفه دادهها را دارد
می تواند در خصوص کاهش خطاهاي برآورد جریان خروجی سودمند
باشد .در این بخش از تحقیق ،ابتدا معادالت حاکم بر تحلیل موجک
بررسی میشود .توابع مادر مورد استفاده در تبدیل موجک یکی از
تحوالت ریاضی کارآمد در زمینه پردازش سیگنال است .موجکها
توابع ریاضی هستند که یک فرم داده را در مقیاس زمانی براي تحلیل
سري دادهها شامل متغیرها و غیر متغیرها ارائه میدهند .تحلیل موجک
استفاده از فواصل زمانی طوالنی براي اطالعات فرکانس پایین و
فواصل کوتاهتر براي اطالعات فرکانس باال را فراهم میکند .این
تحلیل میتواند جنبههاي مختلف دادههاي نقاط شکست و
ناپیوستگیها را نشان دهد که سایر روشهاي تحلیل سیگنال

معادله ( )1به عنوان شرط پذیرش موجک ) (xشناخته میشود.
معادله ( )2نیز یکی از شرایط پذیرش موجک است.

()W-CNN

dω  

2





 (x)dx  0

()2



در رابطه ( )a( ،)3عامل مقیاس زمانی و ( )bضریب موقعیت زمانی
میباشد (.)Partovian et al., 2016; Sang et al., 2009
()3

(a,b)R + ×R

1
x-b
(
)
a
a

 a,b (x) 

در رابطه ( R + ،)3و  Rمجموعه اعداد حقیقی مثبت و کل اعداد حقیقی
هستند .در نهایت ،تبدیل موجک پیوسته )CWT( 15میتواند سیگنال
) f (xرا در فضاي دو بعدي طبق معادله ( )0تحلیل نمایدWf (a,b) .
تبدیل تابع موجک در معادله ( )0میباشد.
()0


x-b
)dx=  f(x) Ψ*a,b (x)dx
a




*
(  f(x) Ψ



Fig. 2- The proposed model of CNN method for estimation in the present study

شکل  -8مدل پیشنهادی در روش  CNNبرای برآورد جريان خروجی در تحقیق حاضر
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1
a

=)Wf (a,b

) * (xمزدوج مختلط ) (xبوده و با گسترش ) (xدر محدوده
 aو   a,b (x) ،bبهدست میآید .تبدیل موجک f (x) ،را در سطوح

 -3-3روش شبکه عصبی چند اليه پرسپترون

یکی از متداولترین شبکههاي عصبی موجود ،شبکه عصبی پرسپترون
چندالیه موسوم به مدل  MLPاست که عملکرد مغز انسان را
شبیهسازي کرده و در پیشبینی و حل مسائل غیرخطی استفاده میشود
( .)Nourani et al., 2009آموزش این شبکهها با استفاده از الگوریتم
معروف پس انتشار خطا )BP( 21صورت می پذیرد .الگوریتم پس انتشار
خطا ،بردار ورودي به شبکه پرسپترون چند الیه اعمال نموده و
تأثیراتش را از طریق الیههاي پنهان ،به الیه خروجی انتشار میدهد
( .)Nourani et al., 2009در این تحقیق جهت برآورد جریان خروجی
از حوضه روش  MLPاستفاده شده است که الیه پنهان آن داراي سه
نرون است .در این بخش دو حالت جهت ورودي به روش  MLPدرنظر
گرفته شده است .در حالت اول وروديها شامل بارندگی ،دماي بیشینه
وکمینه و دبی ورودي به حوضه میباشد در حالت دوم برآورد جریان
خروجی ،دادههاي ورودي به حوضه بارندگی و دبی ورودي میباشد.

مختلف تجزیه میکند .طبق معادله ( ،)5سیگنال اصلی ) f (xبا استفاده
از تبدیل معکوس Wf (a,b) ،و )  a,b (xبازسازي میشود.
()5



  
1
1


f(x)   
Wf (a,b)  a,b (x) da db



) (ω
a2
 


dω
2
  ω


در تحلیل سیگنال ،شکل دیگري از تبدیل موجک به نام تبدیل موجک
گسسته )DWT( 10نیز استفاده میشود .پارامترهاي انتقال و مقیاس به
صورت ناپیوسته به شرح معادله ( )3انتخاب میشوند و  k, jاعداد
صحیح هستند .در نتیجه ،معادله ( )7با قرار دادن  a, bایجاد میشود.
-j
-j
()3
b=2 k , a = 2
()7

j

 j,k (x)  22  2 j x - k 

 -0-3تولید دادههای ورودی با ايجاد تأخیر

 DWTبراي پیش پردازش و تحلیل دادهها مناسبتر از  CWTاست.
این روش هیچ اجزاي اضافی ندارد ،بنابراین میتوان براي هر مجموعه
دادهها از  DWTاستفاده کرد .فرایند تحلیل سیگنال شامل یک یا چند
مرحله است که در تجزیه چند مرحلهاي ،پس از اولین مرحله جداسازي
با تجزیه قسمت تقریب تحلیل موجک ادامه مییابد .موجکهاي
 Daubechiesبا عملکرد موجک  db4 ،db3و  Haarبا سطوح وضوح
مختلف توسط محققان مختلف براي رفع نوفه در پدیدههاي
هیدرولوژیک معرفی شدند ( Kim et al., 2017; Maheswaran and

در این تحقیق جهت افزایش دادههاي ورودي به روشهاي مدلسازي
در دماي بیشینه و کمینه و بارندگی ،تأخیر یک ماهه ،دو ماهه و سه
ماهه ایجاد میشود .روشهاي  MLP, CNNو  WCNNکه دادههاي
ورودي داراي تأخیر بر آن اعمال میشود به ترتیب با عنوان ،21MLPT
 22CNNTو  23WCCNTنامگذاري میشوند( .به عنوان مثال:
 ،CNNT2به معناي روش شبکه عصبی کانولوشنی با تأخیر زمانی دو
ماهه میباشد) .در این تحقیق تأخیر تا سه ماه درنظر گرفته شده است.
در جدول  1تمامی روشهاي استفاده شده در این تحقیق با نام مخفف
و حالتهاي دادههاي ورودي آنها نشان داده شده است .در جدول 1
دو نوع حالت براي دادههاي ورودي ذکر شده است .حالت اول شامل
پارامترهاي  P, Tmin, Tmaxو  Qمیباشد و حالت دوم شامل پارامترهاي
 Pو  ،Qکه دماي کمینه و بیشینه حذف شده است .هدف اصلی از این
دو حالت ورودي براي روشهاي مورد استفاده در این مطالعه بررسی
تأثیر دما در برآورد جریان خروجی میباشد.

;Khosa, 2012; Nourani et al., 2009; Partovian et al., 2016
 .)Wang and Ding, 2003جهت برآورد جریان خروجی توسط روش

 ،WCNNابتدا دادههاي ورودي به شبکه توسط تحلیل موجک رفع
نوفه میشوند .سپس دادهها بهعنوان ورودي به شبکه  ،CNNداده
شدند .جهت رفع نوفه دادهها از تابع موجک مادر  Haarبا سطوح 1و
 2و  db4با سطوح وضوح  3 ،2و  0استفاده میشود .به منظور برآورد
جریان خروجی در این تحقیق  51درصد دادهها براي آموزش و 21
درصد براي صحتسنجی روشها مورد استفاده قرار گرفته و بخش
صحتسنجی روشها با یکدیگر مقایسه شده است .الزم بهذکر است
دادههاي ورودي در این تحقیق نرمالسازي شدهاند؛ اما جهت مقایسه
نتایج روشها در بخش صحتسنجی ،از مقادیر غیر نرمال استفاده شده
است.

 -0ارزيابی روشها
جهت ارزیابی نتایج برآورد جریان خروجی توسط روشهاي
 MLPو  WCNNدر این تحقیق از ضریب همبستگی ( ،)Rریشه
میانگین مربعات خطا ،) RMSE ( 20ضریب نش -ساتکلیف )NS( 25و
انحراف معیار ( )SDبه ترتیب مطابق روابط ( )11( ،)0( ،)5و ()11
استفاده شده است (.)Mehrparvar and Asghari, 2018
،CNN
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Table 1- Types of outflow estimation methods with
their inputs

یک نکته مهم در آموزش  ANNنرمالسازي دادهها قبل از استفاده
در مدلسازي است .اصوالً وروديهاي غیرنرمال ،دقت  ANNرا در
مدلسازي کاهش میدهند .ارائه دادههاي ورودي به شبکه یکی از
نکات مهم در استفاده از  ANNsمیباشد .این پیش پردازش شامل
تبدیل دادهها از دامنه تغییرات واقعی آن به دامنهاي است که ANN
در آن عملکرد بهتري دارد .بسته به نوع تابع فعالسازي در شبکه،
معموالً دو نوع دامنه عددي [ ]1،1و [ ]-1،1به وروديها اعمال میشود
( .)Maheswaran and Khosa, 2012در این تحقیق مقیاس
دادههاي ورودي به شبکه قبل از استفاده توسط معادله ( )12به بازه
[ ]1،1تغییر کرده است .در معادله ( ،)12مقادیر  Xi ،Xmax ،Xminو Xn
به ترتیب دادههاي نرمال شده ،مقادیر دادههاي اصلی ،دادههاي حداکثر
و دادههاي حداقل هستند .الزم به ذکر است در این تحقیق جهت
مدلسازي از دادههاي نرمال شده و جهت مقایسه نتایج روشها از
دادههاي غیر نرمال شده استفاده شده است.

جدول  -7انواع روشهای برآورد جريان خروجی به همراه
ورودی آنها
Type of Method

Input-2

Input-1

P,Q

P,T
,T ,Q
max min

----------

P,T
,T
,Q
max min

CNN
CNNT1
CNNT2
CNNT3
MLP
MLPT1
MLPT2
MLPT3
WCNN
WCNNT1
WCNNT2
WCNNT3

در هر روش  21اجراي مختلف انجام شده و براي هر اجرا شاخصهاي
ارزیابی محاسبه شده و در انتها ،میانگین شاخصها به صورت ̅
،R
 RMSEو ̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅
 NSجهت مقایسه کارایی روشهاي مختلف درنظر گرفته
شده است .در ادامه تحقیق براي تعیین میزان پراکندگی نتایج به دست
آمده در خصوص برآورد جریان خروجی از شاخص انحراف معیار
استفاده شده است .در معادالت زیر n ،تعداد دادهها Oi0 ،دادههاي
̅̅̅̅ و
برآورد شده و  Oدادههاي اندازگیري شده هستند .هرچه مقدار NS
i
̅
 Rنزدیک به یک باشند ،کارایی بهتر و دقیقتر روشها را در برآورد
جریان خروجی نشان میدهد .محدوده تغییرات ̅̅̅̅
 NSبین  تا یک
میباشد .مقادیر ̅̅̅̅̅̅̅̅
 RMSEو انحراف معیار هرچه به صفر نزدیکتر باشند
کارایی و عملکرد مؤثر روشها را در مدلسازي نشان میدهند
(.)Mehrparvar and Asghari, 2018
Oi O
n

()5

2

n

n

i=1

i=1

O
i

O O
i

i=1
2



  Oi 
n
i=1
2


Oi 

n
i=1

در این بخش ،نتایج تخمین جریان خروجی از حوضه توسط روشهاي
 CNN ،MLPو  WCNNمورد بررسی قرار گرفته است .در مرحله
اول به بررسی عملکرد روش  MLPو تأثیر پارامتر دما در برآورد جریان
خروجی توسط این روش پرداخته میشود .یکی از دالیلی که نتایج این
تحقیق را قابل اطمینان مینماید استفاده از  21اجرا براي هر روش
مدلسازي است .استفاده از میانگین شاخصهاي ارزیابی در هر روش
برآورد جریان باعث میشود که از انتخاب سلیقهاي نتایج اجتناب شده
و همه نتایج  21اجرا در ارزیابی عملکرد روشهاي مدلسازي مؤثر
 RMSEو ̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅ ،R
واقع شوند .با توجه به مقادیر ̅
 NSکه در جدول  2قابل
مشاهده هستند ،میتوان نتیجه گرفت روش  MLPT3در مدلسازي
جریان خروجی بر حسب بارش ،دما و جریان ورودي به حوضه داراي
̅̅̅̅
بهترین عملکرد بین انواع حالتهاي  MLPمیباشد .مقادیر ̅
 Rو NS
در روش  MLPT3جهت برآورد جریان خروجی برحسب بارش ،دما و
جریان ورودي بهترتیب برابر با  1/010و  /771میباشد ،در این روش
مقادیر ̅̅̅̅̅̅̅̅
 RMSEو کمترین مقدار  SDبراي شاخصهاي ارزیابی بهترتیب
برابر ( 10/211 )m3/sو  1/130میباشند .حذف دما در برآورد جریان
̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ،
 Rو NS
خروجی باعث شد که روش  MLPکمترین مقادیر RMSE
به ترتیب ( 1/512 ،10/155 )m3/sو  1/515را در بین تمام روشها
داشته باشد این نتایج باعث اثبات کارایی ضعیف روش MLPبه دلیل
حذف دما در مدلسازي جریان خروجی شدند .اما نکته مهم و قابل
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مدلسازي میباشد .مقادیر  SDبراي شاخصهاي ارزیابی در
روشهاي  MLPو  CNNنزدیک به صفر است که نشان از عدم
پراکندگی نتایج است و موجب دستیابی به نتایج قابل اعتمادي جهت
̅̅̅̅
برآورد جریان خروجی میشود .در بین شاخصهاي ارزیابیNS ،
بیشترین تغییرات روشهاي مدلسازي این تحقیق را نشان میدهد.
حال آن که کدام شاخص ارزیابی کارایی بهتري در بررسی عملکرد
روشهاي برآورد جریان خروجی دارند مسألهاي است که به متغیرهاي
درگیر در فرمولها و روش محاسبه اولیه شاخص ارزیابی برمیگردد و
قضاوت در این مورد فقط بهصورت موردي امکان دارد و در حالت کلی
نمیتوان نتیجهگیري خاصی نمود .در این تحقیق ابتدا شاخص ارزیابی
 RMSEو در مرحله آخر ̅
 ،NSبعد ̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅
 Rتوانستند برتريها و تفاوتهاي
عملکرد روشهاي مدلسازي جریان خروجی را بهمنظور انتخاب
بهترین روش نشان دهند.

توجه این است که در روشهاي  MLPT1 ،MLPو  MLPT2حذف
دما بر نتایج مدلسازي اثر داشته است و کاهش شاخصهاي ارزیابی
نسبت به حالتی که دما نیز در برآورد جریان خروجی لحاظ شود در
حدود سه درصد میباشد .اما در روش  MLPT3تأثیر حذف دما در
شاخصهاي ارزیابی تأثیر چندانی نداشته است .از بررسی نتایج مربوط
به مدلسازي جریان خروجی با روش  MLPمیتواند نتیجه گرفت که
پارامتر دما در برآورد جریان خروجی مؤثر میباشد و افزایش دادهها
توسط ایجاد تأخیر در دادههاي ورودي میتواند نتایج مدلسازي را
بهبود بخشد .تأثیر افزایش دادهها در هر دو حالت برآورد جریان خروجی
چه با حذف دما و چه با مشارکت دما در بهبود نتایج مدلسازي مشهود
است .اما ایجاد تأخیر در دادهها باعث افزایش دادهها بوده که این
موضوع خود نوعی شرط و محدودیت براي روش  MLPمیباشد؛ زیرا
ایجاد تعداد تأخیرها در دادهها باید مطابق با شرایط فصلی و حوضه
آبریز باشد و به هر میزانی قابل قبول نمیباشد و توجیهپذیر نخواهد
بود .پس باید روشهایی را در مدلسازي به کار برد که داراي
محدودیتهاي کمتري باشند.

کارایی روشهاي  CNNو  CNNTبا حذف پارامتر دما در برآورد
جریان خروج تنزل پیدا کرده است .با بررسی شاخصهاي ارزیابی در
روشهاي  CNNو  CNNT1میتوان دریافت که حذف دما در برآورد
جریان خروجی ،بیشترین تأثیر را در شاخص ارزیابی ̅̅̅̅
 NSداشته است.
̅̅̅̅ در روشهاي  CNNو  CNNT1بهترتیب در
با حضور دما ،مقادیر NS
حدود صد و یک و صد و هفت درصد نسبت به شرایطی که پارامتر دما
در برآورد جریان خروجی حذف شده ،افزایش یافته است .شاخصهاي
ارزیابی ̅
 Rبا حذف دما در روش  CNNجهت مدلسازي بهترتیب در
حدود هشت درصد کاهش و ̅̅̅̅̅̅̅̅
 RMSEدر حدود هفتاد و هشت درصد
افزایش و در روش ̅ ،CNNT1
̅̅̅̅̅̅̅̅ شصت
 Rشش درصد کاهش و RMSE
و دو درصد افزایش داشتهاند .ولی حذف دما در برآورد جریان خروجی
باعث شد که شاخصهاي ارزیابی ̅
̅̅̅̅ در روش CNNT2
 Rو NS
بهترتیب تا پنج و سی و سه درصد و در روش  CNNT3بهترتیب چهار
و هشت درصد کاهش یافتند .شاخص ̅̅̅̅̅̅̅̅
 RMSEدر اثر حذف دما در
روشهاي  CNNT2و CNNT3بهترتیب بیست و یک و هفت درصد
افزایش داشته است .مطابق نتایج بهدست آمده و بررسی عملکرد
روشهاي  CNNو  MLPمیتوان دریافت تأثیر حذف دما در
روشهاي  CNNو  CNNTنسبت به روش  MLPبیشتر بوده است.
دلیل اصلی تأثیر منفی حذف دما در روشهاي  CNNو  CNNT1به
ساختار و معماري روش  CNNمربوط میشود .کاهش دادههاي ورودي
در روش  CNNبسیار تأثیرگذار میباشد .حتی معماري و انتخاب تعداد
الیههاي کانولوشن ،تعداد فیلترها و تعداد الیه اتصال کامل نیز به تعداد
دادههاي ورودي وابسته میباشد .با حذف دما ،دادههاي ورودي به
 CNNو  CNNTکاهش یافته است و باعث ناکارآمدي  CNNدر
مدلسازي شده است .در روش  CNNTبا اعمال تأخیر در دادههاي

در ادامه بررسی نتایج تحقیق حاضر ،از مقایسه عملکرد روش  MLPو
 CNNدر برآورد جریان خروجی برحسب بارش ،دما و جریان ورودي
به حوضه ،میتوان برتري و توانایی روش  CNNرا نتیجه گرفت.
مطابق جدول  ،2روش  CNNدر حالتی که دما در مدلسازي لحاظ
 Rو ̅̅̅̅
̅ ،RMSE
شده است داراي شاخصهاي ̅̅̅̅̅̅̅̅
 NSبهترتیب ()m3/s
 1/571 ،13/77و  1/570میباشد که نسبت به روش MLP
شاخصهاي ارزیابی ̅
̅̅̅̅ بهترتیب تا حدود شش و سی و دو درصد
 Rو NS
̅̅̅̅̅̅̅̅ در حدود یازده درصد کاهش داشتهاند.
افزایش و شاخص RMSE
نتایج به دست آمده برتري و کارایی روش  CNNرا در مدلسازي
نسبت به روش  MLPنشان میدهد .نتایج بهدست آمده از بررسی
عملکرد انواع حالتهاي  ،CNNنشان میدهد که روش CNNT3
بهترین نتایج را در برآورد جریان خروجی برحسب بارش و دما دارا
میباشد.
نتایج مدلسازي در جدول  ،2نشاندهنده برتري روش  CNNT3با
 Rو ̅̅̅̅
̅ ،RMSE
شاخصهاي ارزیابی ̅̅̅̅̅̅̅̅
 NSبهترتیب (،10/21 )m3/s
 Rو ̅̅̅̅
 1/022و  1/772است .شاخصهاي ارزیابی ̅
 NSدر روش
 CNNT3نسبت به روش  ،CNNبه ترتیب شش و سی و سه درصد
̅̅̅̅̅̅̅̅ در حدود پانزده درصد کاهش را نشان میدهند که
افزایش و RMSE
دلیلی بر کارایی و دقت روش  CNNT3در برآورد جریان خروجی در
̅̅̅̅ ،R
حضور پارامتر دما در مدلسازي است .الزم بهذکر است کاهش ̅
NS
و افزایش ̅̅̅̅̅̅̅̅
 RMSEنشان دهنده عدم کارایی و کاهش دقت روشها در
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بارش حتی با حذف دما تا حدودي شاخص ̅̅̅̅
 NSبهبود یافت .افزایش
دادههاي ورودي با اعمال تأخیر دو ماهه در بارش حتی در غیاب پارامتر
دما تأثیر زیادي در کارایی مدلسازي جریان خروجی توسط
روش  CNNT2نسبت به روشهاي  CNNو  CNNT1داشته است.

مدلسازي جریان خروجی با روش  CNNاعالم مینماید که براي
افزایش کارایی و دقت روش  CNNدر مدلسازي جریان خروجی باید
کمبود دادههایی مانند بارندگی ،تبخیر ،جنس خاک و توپوگرافی حوضه
برطرف گردد Van et al. (2020) .نیز از روش  CNNو انواع تأخیرها
در برآورد جریان خروجی بر حسب بارش استفاده نمودهاند .ایشان این
روش را در برآورد جریان خروجی مؤثر معرفی کردهاند .در تحقیق
حاضر نیز تأثیر مثبت افزایش تعداد دادههاي ورودي بر برآورد جریان
خروجی به دلیل تأخیرهاي ایجاد شده و درنظر گرفتن پارامتر دما کامالً
مشهود است.

ساختار شبکه  CNNمانند  MLPداراي الیه ورودي ،الیه میانی و الیه
خروجی است .در  MLPفقط میتوان تعداد الیههاي میانی را تغییر
داد ولی در روش  CNNدر الیه میانی امکان تغییر تعداد الیههاي
کانولوشنی ،تعداد و ابعاد فیلترها در هر الیه و امکان استفاده از توابع
ادغام در هر الیه جهت افزایش دقت مدلسازي امکانپذیر است .حتی
در روش  CNNتغییر تعداد و ابعاد الیههاي اتصال کامل ممکن
میباشد .وجود الیههاي متعدد و پردازش چند مرحلهایی دادهها در
روش  CNNباعث عملکرد بهتر و کارایی مؤثر این روش در مدلسازي
جریان خروجی میگردد.

در ادامه این تحقیق مقادیر  Rبراي  21اجرا جهت برآورد جریان
خروجی بر حسب ورودي بارندگی ،دماي کمینه و بیشینه و دبی ورودي
به حوضه توسط روش  CNNو  WCNNبا انواع موجک مادر در این
تحقیق محاسبه گردید .جدول  3نتایج برآورد جریان خروجی در
روشهاي CNNو  WCNNرا نشان میدهد .بهترین عملکرد در
 NSبرابر با ̅̅̅̅̅̅̅̅ ،1/371
 Rبرابر با ̅̅̅̅ ،1/010
مدلسازي با ̅
 RMSEبرابر با
( 11/57 )m3/sو کمترین  SDبرابر  1/121مربوط به روش WCNN-
 db42میباشد.

در ایــن تحقیق ،در همه حــالتها در روشهاي  MLPو
تأثیر دما بــر خروجی محاسباتی قابل تشخیص است .در حالیکــه
) Van et al. (2020با توجه به تحقیقات خود ،به عدم تأثیر دما بر
افزایش دقت برآورد جریان خروجی معتقد هستند .محققان مختلف
اعتقاد دارند در برآورد جریان خروجی فقط بر حسب بارش میتوان
نتایج دقیقی را ارائه نمود ( ;Anctil et al., 2004; Nourani, 2017
 .)Van et al., 2020اما ) Song (2022در تحقیق خود در خصوص
CNN

 Rو ̅̅̅̅
شاخصهاي ارزیابی ̅
 NSدر روش  WCNN-db42نسبت به
 CNNبه ترتیب در حدود پنج درصد و شانزده درصد افزایش داشته و
̅̅̅̅̅̅̅̅ در حدود سی و یک درصد کاهش را نشان میدهد.
شاخص RMSE

Table 2- Results obtained from CNN and MLP methods used to estimate outflow

جدول  -8نتايج به دست آمده از روشهای  CNNو  MLPجهت برآورد جريان خروجی
Input-2

Input-1

P,Q

P,T
,T
,Q
max min

SD
for
NS

NS

SD for
RMSE

RMSE
3

m
)
s

(

for SD
R

̅
R

SD for
NS

NS

for SD
RMSE

RMSE
3

m
)
s

(

SD
for R

Type of
Method
̅
R

0.118

0.508

2.630

19.185

0.045

0.802

0.350

0.437

3.560

18.810

0.069

0.819

MLP

0.194

0.599

2.915

18.220

0.052

0.850

0.233

0.615

2.395

16.540

0.029

0.874

MLPT1

0.347

0.500

2.792

17.314

0.032

0.861

0.095

0.755

2.390

15.480

0.031

0.897

MLPT2

0.117

0.764

2.500

13.826

0.034

0.908

0.106

0.770

2.610

14.210

0.035

0.909

MLPT3

30.95

-53.08

3.610

29.710

0.029

0.803

0.128

0.579

2.480

16.770

0.026

0.870

CNN

14.62

-10.20

6.610

26.020

0.042

0.830

0.104

0.670

2.570

16.100

0.030

0.880

CNNT1

0.347

0.500

2.810

17.310

0.032

0.861

0.147

0.746

3.090

14.350

0.027

0.908

CNNT2

0.094

0.707

2.060

15.230

0.022

0.888

0.090

0.772

2.310

14.200

0.018

0.922

CNNT3

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هجدهم ،شماره  ،7بهار 7047
)Volume 18, No. 1, Spring 2022 (IR-WRR

23

تحقیق افزایش سطح و وضوح تابع موجک مادر باعث افزایش دقت
برآورد شد؛ اما افزایش سطح و وضوح تابع موجک مادر تا حدي ادامه
داده شده است که دادهها شکل و ساختار اصلی خود را از دست ندهند.
موجک مادر  Daubechiesبهتر از موجک مادر  Haarدر رفع نوفه
جهت برآورد جریان خروجی عمل نموده است.

میزان بهبود شاخصهاي ارزیابی در روش  WCNN-db42نشان از
عملکرد بهتر و کارایی مؤثر این روش نسبت به روشهاي دیگر در
مدلسازي جریان خروجی دارد .نکته قابل توجه در بررسی عملکرد
روش  WCNN-db42نسبت به روش  CNNT3میباشد؛ زیرا ̅
،R
 RMSEو ̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅
 NSبهترتیب در حدود یک درصد افزایش ،نوزده درصد
کاهش و سیزده درصد افزایش داشتهاند .شاخص ̅
 Rدر هر دو روش
تقریباً مساوي است ،در حالی که شاخص̅̅̅̅̅̅̅̅
 RMSEنشان از برتري کارایی
̅̅̅̅ دلیلی
روش  WCNN-db42نسبت به  CNNT3دارد و شاخص NS
بر برتري عملکرد روش  CNNT3نسبت به  WCNN-db42است .در
سختگیرانهترین حالت قضاوت در خصوص انتخاب بهترین روش
مدلسازي ،می توان هر دو روش را داراي عملکردي مشابه و یکسان
معرفی نمود .در روش  WCNN-db42باید از ترکیب تحلیل موجک
و روش  CNNجهت مدلسازي بهره گرفت .انتخاب تابع موجک مادر
نیز خود نیارمند سعی و خطا میباشد که این مراحل باعث طوالنیتر
شدن مسیر مدلسازي و امکان افزایش خطا در مدلسازي میگردد.
در حالی که روش  CNNT3فقط با ایجاد تأخیر در دادههاي ورودي و
با استفاده از قابلیت و ساختار مناسب روش  CNNتوانسته است این
عملکرد مؤثر را در مدلسازي جریان خروجی ارائه نماید.

در بخش آخر این تحقیق ،بهترین روش از زیر مجموعه WCNNجهت
اعمال تأخیرهاي یک ،دو و سه ماهه در دادههاي ورودي بارندگی،
دماي بیشینه و کمینه انتخاب میشود .با توجه به این موضوع که تابع
موجک مادر  Daubechiesبا سطح  0و وضوح  2در بخش بررسی
روش  WCNNبهترین نتیجه را در برآورد جریان خروجی ارائه نموده،
در این بخش نیز تأخیرها بر روش  WCNNdb42اعمال شدهاند.
بهترین عملکرد در برآورد جریان خروجی با توجه به نتایج جدول 0
مربوط به روش  WCNNT3-db42است که داراي شاخصهاي
̅̅̅̅ بهترتیب برابر ( 1/005 ،0/05 )m3/sو 1/531
 R ,RMSEو NS
است .با مقایسه شاخصهاي ارزیابی روش  WCNNT3-db42نسبت
 Rو ̅̅̅̅
به روش  WCNN-db42این نتیجه حاصل میشود که ̅
 NSبه
ترتیب در حدود سه و نیم و بیست و نه درصد افزایش و ̅̅̅̅̅̅̅̅
RMSE
کاهشی در حدود هجده و نیم درصد داشتهاند.

نتایج این تحقیق نشان میدهند که تحلیل موجک باعث افزایش دقت
در نتایج برآورد جریان خروجی توسط روش  CNNمیشود .محققان
مختلف در تحقیقات خود به این نکته اشاره کردهاند که در تحلیل
موجک ،افزایش سطح و وضوح تابع موجک مادر در بهبود نتایج مؤثر
است ( ;Mosavi et al., 2018; Nourani and Komasi, 2013
 .)Nourani and Molajou, 2017; Sharghi et al., 2019در این

این تغییرات در مقادیر شاخصهاي ارزیابی ،دلیل خوبی بر برتري
 Rو ̅̅̅̅
عملکرد روش  WCNNT3-db42است .شاخصهاي ارزیابی ̅
NS
در روش  WCNNT3-db42نسبت به روش  CNNبهترتیب در حدود
نه درصد و چهل و نه درصد افزایش داشتهاند.

Table 3- Results obtained from CNN and WCNN methods used to estimate outflow

جدول  -3نتايج به دست آمده از روشهای
for SD

SD for

NS

RMSE
SD for R

3

-

 CNNو WCNN

Mother

R

Wavelets

of Method

0.870

-----

CNN

Haar1

RMSE

m
)
s

0.128

0.579

2.480

16.770

0.026

0.041

0.527

2.72

15.393

0.028

0.876

6.06

4.050

2.760

15.110

0.044

0.877

Haar2

0.180

0.670

1.720

11.570

0.020

0.914

db42

0.172

0.603

0.850

7.670

0.036

0.875

db43

0.310

0.633

1.150

5.625

0.037

0.891

db44

NS

(
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Type

WCNN

Table 4- Results obtained from WCNNT methods used to estimate outflow
جدول  -0نتايج به دست آمده از روشهای WCNNT

RMSE

SD for
NS

NS

SD for
RMSE

0.180

0.670

1.720

11.570

0.059

0.798

1.454

10.673

0.015

0.036

0.830

1.010

10.392

0.013

0.931

0.037

0.863

1.160

9.450

0.012

0.945

3

m
(
)
s

همچنین این شاخصها در روش  WCNNT3-db42نسبت به روش
 MLPبهترتیب در حدود پانزده و نیم درصد و نود و هشت درصد
افزایش را نشان میدهند .شاخص ارزیابی ̅̅̅̅̅̅̅̅
 RMSEدر روش
 WCNNT3-db42نسبت به روشهاي  CNNو  MLPبهترتیب در
حدود چهل و چهار درصد و پنجاه درصد کاهش داشته است .بررسی
نتایج این تحقیق نشان میدهد افزایش تعداد دادهها به دلیل تأخیرهاي
ایجاد شده ،کاهش نوفه توسط تحلیل موجک و توانایی روش CNN
در مدلسازي باعث میشوند که روش  WCNNT3-db42بهترین
نتایج را در برآورد جریان خروجی برحسب بارش ،دما و جریان ورودي
به حوضه را ارائه نماید.

SD for R

R

Type of Method

0.020

0.914

WCNN-db42

0.924

WCNNT1-db42
WCNNT2-db42
WCNNT3-db42

عامل ،معماري روش  CNNاست .الیههاي میانی روش  CNNبیشتر
از  MLPمیباشند که این ساختار باعث افزایش دقت برآورد جریان
خروجی میشود .ساختار  CNNبه گونهاي است که دادهها در الیههاي
کانولوشن که در هر الیه امکان تغییر تعداد و ابعاد فیلترها و توابع ادغام
وجود دارد مورد پردازش قرار میگیرند .در مرحله بعد دادهها وارد
الیههاي اتصال کامل میشوند و مدلسازي جریان خروجی در روش
 CNNدر الیه خروجی تکمیل میشود .بخش الیههاي اتصال کامل
در روش  CNNخود داراي ساختاري مشابه الیههاي میانی روش
 MLPمیباشد .میتوان گفت روش  MLPخود بخشی از روش CNN
است که با عنوان الیههاي اتصال کامل معرفی شده است .دومین
عامل ،استفاده از تحلیل موجک است که باعث کاهش نوفه دادهها
شده است .سومین عامل مؤثر در بهترین عملکرد برآورد جریان خروجی
توسط روش  ،WCNNT3-db42ایجاد تأخیر در دادههاي ورودي
میباشد که باعث افزایش تعداد دادههاي ورودي شده است .با این
وجود دستاورد مهم در این تحقیق آن است که روش  CNNT3در
برآورد جریان خروجی داراي عملکردي تقریبا یکسان با
روش  WCNN-db42است که این موضوع نشان دهنده دقت و
کارایی مناسب روش  CNNTاست و با توجه به آن که به کارگیري
تحلیل موجک نیازمند رعایت نکات فنی خاص و انجام سعی و خطا
براي یافتن سطح تجزیه مناسب است ،شبکه کانولوشنی میتواند
جایگزین مناسبی براي آن در برآوردهاي هیدرولوژیک باشد.

 -4جمعبندی
در این تحقیق ،برآورد جریان خروجی از حوضه آبریز بر حسب بارندگی،
دماي بیشینه و کمینه و جریان ورودي به حوضه با روشهاي مختلف
انجام شده است .با توجه به ماهیت تصادفی تخصیص دادههاي آموزش
و ارزیابی ،هر روش به تعداد  21بار اجرا شده و از میانگین مقادیر
ضریب همبستگی بین دادههاي مشاهداتی و پیشبینی جهت مقایسه
عملکرد روشهاي مختلف استفاده شده است .به طور کلی نتایج نشان
میدهند به کارگیري دماي بیشینه و کمینه و همچنین تأخیرهاي
دادههاي دما و بارش ،دقت برآورد جریان خروجی را بهبود میدهد.
همچنین استفاده از روش  CNNو  CNNTباعث برآورد دقیقتر
جریان خروجی نسبت به روش  MLPمیشود .علت این موضوع ،وجود
یک ساختار الیهاي و عمیق در روش  CNNاست .در ادامه مشخص
شد استفاده از تحلیل موجک جهت حذف نوفه قبل از شبکه کانولوشنی
( )WCNNTباعث میشود برآورد جریان خروجی از حوضه نسبت به
 CNNو  MLPداراي دقت بیشتري باشد .در انتخاب بهترین روش
جهت برآورد جریان خروجی سه عامل مهم تأثیرگذار بوده است .اولین
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