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Abstract
In recent decades, drought and weak management of water
resources has caused many lakes and wetlands to enter critical
conditions. Surface water level prediction, although an
important and complex hydrological process, is vitally
required for better management and improvement of such
ecosystems. In this research, four soft-computing techniques
including Wavelet Artificial Neural Network (WANN),
Artificial Neural Network (ANN), Adaptive-Neuro-Fuzzy
Inference System (ANFIS) and Gene Expression
Programming (GEP) were used to predict 2-month water level
fluctuations of Zarebar Lake. The predicted water levels in
each technique were compared with observed data and
statistical indicators; RMSE, MAE, and R2, were used to
evaluate the performance of each method. The results proved
that WANN performed considerably better and its prediction
was more accurate followed by ANFIS, GEO and ANN, in
regards of accuracy corresponded to observed data. The
selected technique in this research can be recommended for
prediction of the water levels in lakes and wetlands with
significant accuracy.
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و هادی ثانی خانی
چکیده

همواره پیشبینی سطح آب دریاچهها در سطح دنیا از مهمترین و پیچیدهترین
فرایندهای هیدرولوژیکی است که برآورد آن میتواند در راستای جلوگیری از
بروز وضعیت نامطلوب و مدیریت صحیح این اکوسیستمهای ارزشمند بکار
- از اینرو در این پژوهش از چهار تکنیک محاسبات نرم موجک.گرفته شود
 مدل،)ANN(  شبکه عصبی مصنوعی،)WANN( شبکه عصبی مصنوعی
) درGEP( ) و برنامهریزی بیان ژنANFIS( فازی تطبیقی-استنتاج عصبی
محاسبه مقادیر پیشبینی شده دو ماه آینده تراز سطح آب دریاچه زریوار
 نتایج سری زمانی پیشبینی با استفاده از نمودارهای سری زمانی.استفاده شد
پیشبینی شده توسط انواع مدلهای هوشمند و همچنین شاخصهای آماری
 نتایج این تحقیق نشان داد از چهار. مقایسه شدندMAE  وR2 ،RMSE
 از مدلهایWANN مدل مذکور به صورت قابل مالحظهای عملکرد مدل
 به لحاظWANN  پس از مدل.دیگر در پیشبینی سطح آب دریاچه بهتر بود
ANN  وGEP ،ANFIS صحت مقادیر شبیهسازی شده به ترتیب مدلهای
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هوش مصنوعی  ANFIS ،ANNو  GEPرا برای پیشبینی روزانه
تغییرات سطح آب دریاچه در فواصل زمانی سه روز در دریاچه ایزنیک9
در غرب ترکیه بکار بردند .این پژوهش نشان داد که مدلهای هوش
مصنوعی نسبت به مدل  ARMAبرتری دارند .به عنوان جمعبندی
بخش کنونی با توجه به بررسی منابع انجام شده میتوان دریافت که
در اکثر مطالعات تنها از دادههای تراز سطح آب پیشین دریاچه به منظور
پیشبینی آن در آینده استفاده شده است .این در حالی است که متغیر
تراز سطح آب زیرزمینی به عنوان یکی از ورودیها در این مطالعات
دیده نمیشود .با عنایت به این که مخازن آب زیرزمینی با دریاچه در
ارتباطند ،در نظر گرفتن آن میتواند به بهبود دقت مدلها در برآورد
مقادیر شبیهسازی شده کمک کند .بنابراین ،در پژوهش کنونی متغیر
تراز سطح آب زیرزمینی به همراه بارش و تراز سطح آب دریاچه با
تأخیر دو ماهه به منظور پیشبینی تراز سطح آب دریاچه زریوار بهکار
میرود.

 -0مقدمه
قرار گرفتن ایران درکمربند خشک و نیمهخشک دنیا و نیز روند رو به
افزایش مصرف آب و همچنین رخ دادن خشکسالیهای اخیر ،سبب
شده است تا منابع آب سطحی و زیرزمینی کاهش نگران کنندهای
داشته باشند .دریاچهها و تاالبها نیز از این حیث مستثنی نبوده و یکی
از مهمترین اکوسیستمهای طبیعی در مقیاسهای ملی و بینالمللی در
معرض خشکسالی میباشند .فرایند پیشبینی سطح آب دریاچهها
همواره یکی از پیچیدهترین مسائل موجود در هیدرولوژی بوده ،که
محاسبه آن به وسیله روشهای متداول به سادگی امکانپذیر نمیباشد.
عالوه بر این به دلیل کمبود اطالعات مورد نیاز و اثر بسیاری از
پارامترهای هیدرولوژیکی بر یکدیگر ،نتایج بدست آمده به وسیله این
روشها از دقت کافی برخوردار نبوده و عدمقطعیت باالیی دارند .در
این راستا ،در دو دهه گذشته روشهای هوشمند در محاسبات مربوط
به فرایندهای هیدرولوژیکی توسط محققان بسیاری مورد آزمون قرار
گرفتهاند ( ;Singh et al., 2009; Aytek and Kisi, 2008
 .)Fallah-Mehdipour et al., 2013; Valipour et al., 2013از
مزیت استفاده از این روشها میتوان به دقت باالی و قابل قبول
محاسبات در زمان کوتاه اشاره کرد .از میان رویکردهای هوش
مصنوعی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی 1و سیستم استنتاج عصبی-
فازی تطبیقی 1در بیشتر موارد مورد استفاده قرار گرفته و نتایج قابل
قبولی در مدلسازی پارامترهای هیدرولوژیکی از خود نشان دادهاند
( .)Karimi et al., 2013در پژوهش حاضر ،عالوه بر دو مدل فوق از
مدلهای موجک-شبکه عصبی ۳و برنامهریزی بیان ژن 4نیز در راستای
پیشبینی تراز سطح آب دریاچه استفاده شدAltunkaynak (2007) .
از رویکرد  ANNبرای پیشبینی تراز سطح آب دریاچه وان 2در شرق
ترکیه استفاده کرد .ورودیهای مورد استفاده در این پژوهش میزان
بارش (میلیمتر) و تراز سطح آب دریاچه (سانتیمتر) در مقیاس ماهانه
در نظر گرفته شدند .در نهایت نتایج نشان داد که  ANNعملکرد
بهتری نسبت به میانگین متحرک ( )MAو مدل خود همبسته ()AR
داشته است Kişi (2009) .از مدل موجک-عصبی برای پیشبینی تراز
سطح آب ماهانه دریاچه وان (بزرگترین دریاچه کشور ترکیه) و دریاچه
ایگیردیر 6استفاده کرد .نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی میتواند
دقت پیشبینیهای کوتاه مدت و بلند مدت را به طور قابل توجهی
افزایش دهد Sanikhani et al. (2015) .با بهکار بردن مدلهای
 GEPو  ANFISبه پیشبینی  1 ،1و  ۳ماهه نوسانات تراز سطح آب
دریاچههای مانیاس 1و توز 9در کشور ترکیه پرداختند .نتایج نشان داد
که در دریاچه توز و مانیاس مدل  ANFISبا رویکرد خوشهبندی
کاهشی در پیشبینیهای به ترتیب یک و دو ماهه و یک و سه ماهه
عملکرد بهتری از خود نشان داد Kisi et al. (2012) .سه رویکرد

 -8روش تحقیق
 -0-8مطالعه موردی

دریاچه آب شیرین زریوار در فاصله  ۳کیلومتری غرب شهر مریوان ،در
استان کردستان در غرب ایران واقع است (شکل  .)1این دریاچه در
طول جغرافیایی  46°9′و عرض جغرافیایی  ۳2°۳1′و ارتفاع 1192
متری از سطح دریا واقع گردیده است .طول تاالب زریوار حدود 2
کیلومتر و عرض آن حدود  1/6کیلومتر است .وسعت تاالب به دلیل
تغییرات حجم آبی در فصول مختلف متغیر و میانگین عمق آن  6متر
و حجم تقریبی آب تاالب حدود  46میلیون مترمکعب برآورد شده است
(.)Anonymous, 2014
 -8-8مدل

ANN

شبکههای عصبی مصنوعی ابزار قدرتمندی برای تحلیل همبستگی
هستند ) .(Nourani, 2014در این تحقیق طراحی مدل  ANNاز
شبکه نوع پیشخور چند الیه با تابع ورودی تانژانت سیگموئید و تابع
خروجی خطی میباشد و برای آموزش شبکه از الگوریتم لونبرگ-
مارکوارت استفاده گردید .تعداد نرون در الیه مخفی با توجه به کمترین
میزان  RMSEدر نظر گرفته شد که در پیشبینی یک ماهه برابر 2
نرون و در دو ماهه  4نرون بدست آمد (شکل .)1
 -1-8مدل

WANN

تبدیل موجک یکی از پرکاربردترین تبدیالت ریاضی در حوزه پردازش
میباشد .در تبدیل موجک گسسته سیگنال به دو بخش تقسیم میشود؛
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بخشی که شامل اطالعات فرکانس باال میباشد و جزییات نام دارد و
بخش دیگر که شامل اطالعات فرکانس پایین و در برگیرنده
مشخصات هویتی سیگنال است و تقریب نامیده میشود (شکل .)۳
برای مدل  WANNبا توجه به رابطه ( )1در بدست آوردن تعداد سطح
گسستهسازی این مقدار برابر دو سطح بدست آمد .تابع موجک مادر در
تحقیق حاضر از نوع دابچیز نوع چهار انتخاب شد.
] L = int[log Ns
()1
که در آن  Lکمترین سطح تجزیه و  Nsتعداد نقاط سری زمانی است.
 -2-8مدل

پیشبینی یک ماهه برابر  1/49و در دو ماهه برابر  1/61بدست آمد.
به عبارت دیگر با توجه به کمترین میزان خطای به دست آمده شعاع
خوشهبندی جهت تخمین خوشه یا دستهبندی دادهها انتخاب میگردد.

ANFIS

این سیستم یک ترکیب از شبکه عصبی تطبیقی و سیستم استنتاج
فازی است که پارامترهای سیستم استنتاج فازی توسط الگوریتمهای
یادگیری شبکه عصبی تعیین میشوند ) .(Jang et al., 1997در نتیجه
بررسی محاسبات تراز سطح آب دریاچه که مانند دیگر فرایندهای
هیدرولوژیکی دارای پیچیدگی و عدم قطعیت باالیی هستند ،با دقت
مناسبتری انجام میشود .تابع عضویت مورد استفاده در این تحقیق
مدل گاوسی بوده است که در نرمافزار  MATLABبا تابع genfis2
اصالح شد .در مرحله بعد از رویکرد خوشهبندی کاهشی برای
دستهبندی دادهها استفاده شد .هدف از خوشهبندی ،گروهبندی
مجموعه دادههای بزرگ ارائهای ساده و مختصر از رفتار سیستم
میباشد .شعاع خوشهبندی بر اساس کمترین میزان  RMSEدر

Fig. 1- Location of Marivan County and the study
area

شکل  -0موقعیت شهرستان مريوان و محدوده مطالعاتی

Fig. 2- General structure of the artificial neural network to predict one-month ahead with the optimal
number of neurons

شکل  -8ساختار كلی شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی يک ماهه با تعداد نرون بهینه

Fig. 3- Schematic of Wavelet-ANN prediction model

شکل  -1نمای شماتیک مدل پیشبینی موجک-شبکه عصبی
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 -0-8مدل GEP

یکی از ورودیها بکار گرفته شد .ورودیهای دیگر عبارتند از بارش
(میلیمتر) و تراز سطح آب زیرزمینی (متر) چاه معرف منطقه میباشند.
در پیشبینی یک ماهه  92ماه در بخش آموزش و  14ماه در بخش
تست مدلها و در دو ماهه  94ماه در بخش آموزش و  14ماه در بخش
تست در نظر گرفته شد.

برنامهریزی بیان ژن یک تکنیک جدید و خودکار برای حل مسائل
مختلف است .ساختار این مدل از الگوی محاسبات تکاملی پیروی
میکند و به ارائه یک نمایش سازمان یافته و شفاف از سیستم مورد
مطالعه میپردازد .در تفاوت میان برنامهریزی بیان ژن و الگوریتم
ژنتیک باید عنوان نمود در ساختار الگوریتم ژنتیک از رشتههای کد
شده برای بدست آوردن مقادیر پارامترهای مدل استفاده میشود ،ولی
ساختار برنامهریزی بیان ژن از عبارات جبری و برنامهریزیهای
زنجیرهای تشکیل شده است که جهت کدنویسی متغیرها برای ایجاد
ساختاری که بهترین پاسخ ممکن را برای یک سیستم ارائه دهد ،به
کار میرود ( .)Savic et al., 1999ارزیابی شایستگی هر نسل را
میتوان با معیارهای مختلفی از جمله  RRSE ،RMSEو MAE
انجام داد .در مدل  GEPتعداد نسل مشخص برای توقف برنامه
 1111111نسل انتخاب شد .بر اساس این نتایج مدل با تابع شایستگی
 RMSEبهترین عملکرد را در برآورد نتایج شبیهسازی شده تراز سطح
آب دریاچه نسبت به دو حالت دیگر داشت .درخت بیان ژن موجود در
شکل  4در نرمافزار  GenXproToolsارایه شده است که در این
تحقیق عواملی نظیر  d1 ،d0و  d2مربوط به دادههای ورودی بوده و
بهینه ترین عملگرها جهت طراحی این درخت انتخاب گردیدند.

 -1نتايج و بحث
در این بخش به بررسی نتایج سری زمانی بدست آمده از شبیهسازی
صورت گرفته توسط مدلها و مقادیر مشاهداتی تراز سطح آب پرداخته
میشود .با دقت در شکل  2که مربوط به شبیهسازی در بخش تست
مدلها برای تأخیر دو ماهه در دادهها است نشان میدهد که مدل
 WANNدقت باالتر و عملکرد بسیار بهتری نسبت به سه مدل دیگر
داشته است .در نظر گرفتن ناایستایی و آمادهسازی دادهها در این مدل
به منظور بکارگیری آنها به عنوان دادههای ورودی مدل شبکه عصبی
مصنوعی سبب بهبود نتایج این مدل ترکیبی شده است .نتیجه برازش
دو مدل  ANNو  GEPتا حدودی شبیه به هم بوده است و همچنان
در پیشبینی نقاط اوج نمودار ضعیف عمل کردند .دقت مدل ANFIS
نسبت به سایر مدلها در تأخیر دو ماهه افت داشته است.
با توجه به مقادیر بدست آمده شاخص خطا در جدول  1مالحظه میشود
که مدل  WANNبیشترین حساسیت را نسبت به پارامتر نوسانات
تراز سطح آب پیشین دریاچه داشته است .پس از آن پارامتر آب
زیرزمینی نسبت به بارش اثر بیشتری بر روی دقت مدل در برآورد
مقادیر پیشبینی تراز آب دریاچه داشته است .بنابراین نتایج حاکی از
آن است که در نظر گرفتن آب زیرزمینی که در منابع پیشین صورت
نگرفته بود میتواند نقطه قوتی جهت افزایش دقت در برآورد مقادیر
پیش بینی نوسانات سطح دریاچه باشد .علت این امر ارتباط مستقیم
دریاچهها با آبخوانهای اطراف میباشد.

Fig. 4- Sub-branches in one-month ahead expression
tree in GEP model

شکل  -2يکی از زيرشاخههای درخت بیان پیشبینی يک
ماهه بدست آمده در مدل GEP

 -2خالصه و جمعبندی
تراز سطح آب دریاچه زریوار در طول دهه گذشته روند رو به کاهش به
خود گرفته است .بررسی اثر استفاده از پارامتر تراز سطح آب زیرزمینی
نشان داد که استفاده از این پارامتر سبب بهبود عملکرد مدلها شده
است .در نهایت نتایج نشان میدهد که عملکرد مدل  WANNنسبت
به مدلهای دیگر بسیار بهتر بود .مدل  ANFISدر این بخش افت
عملکرد داشته و از مدل  ANNنیز نتایج شاخصهای خطای باالتری
برای مقادیر پیشبینی شده توسط آن بدست آمد.

در شکل  4عامل  d0بیانگر پارامتر نوسانات سطح آب دریاچه با یک
گام تأخیر ،عامل  d1نشان دهنده پارامتر بارش d2 ،تراز سطح آب
زیرزمینی میباشد.
 -0-8دادههای ورودی مدلها

دادههای سری زمانی تراز سطح آب دریاچه در مقیاس ماهانه از
مردادماه سال  1۳94تا شهریور ماه سال  1۳9۳در نظر گرفته شدند .با
اعمال تأخیر در سری زمانی دادههای تراز سطح آب دریاچه به عنوان
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Fig. 5- Time series data in test level with two-month ahead predicition

 نمودار سری زمانی دادههای بخش تست با دو ماه تأخیر-0 شکل

Table 1- Values of error indexes in test level of WANN model with two-month lag (in meters)

) با دو ماه تأخیر (در مقیاس مترWANN  مقادير شاخصهای خطا در قسمت تست مدل-0 جدول
Without precipitation
Without groundwater
Without lake water level
Using all variables

RMSE
0.1075
0.1113
0.5535
0.0960

MAE
0.0793
0.0858
0.4984
0.0708

6- Lake Eğirdir
7- Lake Manyas
8- Lake Tuz
9- Lake Iznik

R2
0.9038
0.9025
0.6146
0.9199

در بخش محاسبات مربوط به پیشبینی دو ماهه نیز پس از شناسایی
 برخالف دقت پایینGEP  مدل، به عنوان مدل برترWANN مدل
 وANN  در این حالت از دو مدل،در محاسبه پیشبینی یک ماهه
 اما در اینANFIS  مدل. عملکرد بهتری از خود نشان دادANFIS
 دقت باالتری درANN حالت نتایج ضعیفی از خود نشان داده و مدل
.محاسبه پیشبینی دو ماهه نسبت به این مدل از خود نشان داد
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