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  دهيچک
 

 پژوهش نيا در .است کرده مطرح گذشته دهه در را رواناب و بارش فرآيند قيدقي ساز مدل به ازين آب، منابع تيريمد تياهم
 منظور نيبد .است شده گرفته بهره موجک ليتبد و بانيپشت بردار نيماش مدل بيترک از وانابر و بارش فرآيندي ساز مدلي برا
ي ها زيرسري نيا و شده ليتبد مختلفي زماني ها اسيمق با زيرسري نيچند به موجک زيآنال با رواناب و بارشي زماني ها يسر
 از حاصل جينتا است. شده گرفته درنظر روزانه روانابي نيب شيپي برا بانيپشت بردار نيماش مدلي ورود عنوان بهي زمان

 )RMSE( خطا مربع نيانگيم جذر مقدار نيکمتر و )R2( نييتب بيضر مقدار نيشتريب که است آن انگريب ها مدل سنجي صحت
 ترتيب بهي موجک بانيپشت بردار نيماشي بيترک مدلي برا و ۷۹/۰ و ۶۹/۰ ترتيب به بانيپشت بردار نيماش منفرد مدلي برا
 بانيپشت بردار نيماشي بيترک مدل که است نيا ازي ناش منفرد مدل به نسبتي بيترک مدلي برتر ليدل .است ۳۵/۰ و ۹۲/۰

 باي زمان شده پردازشي رسريز نيچند از ،يکل اسيمق کي در رواناب و بارشي ها دادهي زماني سر از استفادهي جا هب ،يموجک
 بردار نيماشي بيترک مدل هک داد نشان ن نتايجيهمچن کند. يم استفاده مدل دري ورود عنوان به ،مختلف هيتجز درجات

 دقت ويي کاراي دارا )WANN(ي موجکي مصنوعي عصب شبکه مانندي بيترکي ها مدل ريسا با سهيمقا دري موجک بانيپشت
 است.ي باالتر
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 مقدمه
ي کيدرولوژيهي هافرآيند ازي واقع و قيدقي ساز هيشب

 ارتباط در راي ثرؤم اطالعات تواند يم رواناب و بارش مانند
 تيريمد و نيزم ازي ور بهره ،يشهري ها يزير برنامه با

ي ها مدل نيبنابرا .دکن فراهم حوضه کي يبرا آب منابع
 دهيچيپ فرآيند نياي ساز هيشبي براي اديزي کيدرولوژيه

ي برا کيکالسي ها مدل ازي کي است. افتهي تکامل
 مدل ازي ريگ بهرهي کيدرولوژيهي هافرآيندي ساز مدل
، همکاران و ساالس( است ١(ARIMA) مايآري خط

 را ستاياي ها داده نمودن رصديي توانا مدل نيا ).۱۹۸۰
ي ها دهيپدي خطريغي الگو افتيدريي توانا اما دارد
 روش ،يبعد نسل در نيبنابرا .ندارد راي کيدرولوژيه

 اي اهيس جعبهي ها مدل رشگن هيپا بر ها دادهي ساز مدل
 .گرفت قرار گران پژوهش توجه مورد ،٢(AI)يمصنوع هوش

 شبکه مدل ،نگرش نيا در ها مدل نيتر شاخص ازي کي
ي اديزي کاربردهاي دارا که بوده ٣(ANN)ي مصنوعي عصب
ي کيدرولوژيهي ها فرآيندي نيب شيپ مختلفي ها نهيزم در

 .)۲۰۰۶ گاربرچت،؛ ۲۰۰۴، همکاران و (راجورکار است
 بانيپشت بردار نيماش ،AIي ها روش ازي بعد نسل

)SVM(روش به نسبت که دارد نام ٤ ANN تر عيسر 
 و ني(ل دکن يم ارائه راي تر قيدق جينتا و دهيد آموزش
 عنوان به SVM روش امروزه نيبنابرا .)۲۰۰۹، همکاران

 هدش مطرحي زماني ها يسري ساز مدلي برا نينوي ابزار
 در کورتس و کيوپني سو از بار نياولي برا مدل نيا است.
 .دش ارائهي آماري ريادگي يتئور هيپا بر ۱۹۹۵ سال

 روش که است تيواقع نياي ايگو شده انجامي ها پژوهش
SVM از تر عيسر ANN يعصبي فاز استنتاج ستميس و - 
ي ايمزا از گريدي کي .نديب يم آموزش ٥)ANFIS( يقيتطب

 نيا که است نيا ها روش ريسا با سهيمقا در SVM روش
ي ساز مدلي براي کمتري آموزشي ها داده به ازين مدل
 ريسا به نسبت اجرا زمان SVM روش در نيهمچن .دارد
 روش در .)۲۰۰۳، چان وي چو( است تر کوتاه ها روش

SVM ي ريادگي يتئور هيپا بر کهي ونيرگرس برداري کسري
ي ها دادهي بند طبقهي خطاها دنکر حداقل وي آمار

 جاديا ها دادهي رو ،است استوار )۲۰۰۵ (آبه،ي آموزش

                                                             
1- Auto Regressive Integrated Moving Average   
2- Artificial Intelligence  
3- Artificial Neural Network  
4- Support Vector Machine  
5- Adaptive Neural-Fuzzy Inference System   

 ونيرگرس وي بند طبقهي گاه اما )۲۰۰۵ (ونگ، شود يم
 SVM مدل نيبنابرا .ستين ممکني خط صورت به ها داده
 انتقال و ليتبدي برا هسته اي کرنل تابع نام هبي ابزار از

 هب کند يم استفاده باالتري ابعادي ژگيو بايي اضف به ها داده
 ،برجس( باشد ممکن ها دادهي خطي جداساز کهي طور

 SVM همانندي مصنوع هوشي ها مدل چند هر .)۱۹۹۹
ي زماني ها يسري ساز مدل در راي مناسبيي کارا
 نيا اما )،۲۰۰۱، دانگ و ژانگ( دارد ستاياي کيدرولوژيه

ي عيوس گستره که ستاياناي ها دادهي ساز مدل در ها روش
 ساعت و روز تا گرفته ماه و سال از راي زماني ها اسيمق از
 نيچن در .باشند ينمي مناسب دقتي دارا ،دنريگ يم بر در

 انجام پردازش شيپ عملي ورودي ها دادهي رو اگري مواقع
 جداگانه شده ادي يزماني ها اسيمق از هرکدام و نشود
 حاکم روند و رفتار درکيي توانا SVM مدل ،دنشو کيتفک
 و پردازش شيپ نيبنابرا داشت. نخواهد را ستاياناي سر بر
 مختلفي زماني ها اسيمق بهي زماني ها داده کيتفک
ي ها داده در موجودي الگوها ازي تر درست درک تواند يم

 وي نوران ؛۲۰۱۰ ،همکاران ويي (رجا دهد ارائه راي زمان
ي بيترک مدل از پژوهش نيا در رو نيا از .)۲۰۱۲ ،همکاران

ي سري ها داده کننده پردازش شيپ عنوان به موجک ليتبد
 رواناب -بارش فرآيندي ساز مدلي برا SVM مدل وي زمان

 دوم بخش در ،مقاله نيا ادامه در است. دهش استفاده
 سپس و مرور موجک تابع و SVM به مربوط ميمفاه

ي موجک بانيپشت بردار نيماشي بيترک مدل ساختار
)WSVM(مورد حوضه ،سوم بخش در .است شده ارائه ٦ 

ي ها ييکاراي رو چهارم بخش در و دهشي معرفي بررس
ي بررس و بحث WSVMي بيترک مدل و SVM منفرد مدل

 نياي انيپا قسمت دري بند جمع وي ريگ جهينت تينها در و
  .است شده ارائه مقاله

  
 ها روش و مواد
  )SVM( بانيپشت بردار نيماش
 هوشي ها روش گريد همانند بانيپشت برداري ها نيماش

 کنند. يم عملي کاو داده تميالگوري مبنا بري مصنوع
 بان،يپشت برداري ها نيماش مدل فيوظا نيتر مهم
 است. ها  داده ونيرگرس اي يساز يخط وي بند طبقه
 با و ε-SVRي ساز يخط تميالگور با ها دادهي ساز يخط
 تميالگور کي در د.شو يم انجام ε-sensitive تابعي معرف

                                                             
6- Wavelet-Support Vector Machine 
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 و xiي خروج وي ورود رامقد فرض با ،ε-SVRي ساز يخط
yi، انحراف نيکمتر که استي تابع افتني هدف ε از را 
yiتعداد بهي آموزشي ها داده اگر باشد. داشته ها K ي سر
ي ساز يخط تابع باشند، موردنظر (x1,y1)...(xk,yk) صورت به

   از: است عبارت
)۱(  bxwxf += ),()(  with  NRxw ∈),(  Rb ∈,  
ي ا گونه  بهي خروج رامقد شهيهم ديبا f(x) تابع نييتع در
 ε انحراف نيکمتر زانيم زمان، هم طور به که شوند نييتع
 حل با کند. ارياخت را w مناسب مقدار ،تابع و شده نييتع

 محققي طيشرا نيچن بهي ابي دست ريزي ساز نهيبه رابطه
  .شود يم
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 و گرفت درنظر را ε انحراف زانيم نتوان است ممکني گاه
 فرض قبول قابل زين را ε مقدار همان از انحراف مقدار ديبا

 يها ريمتغ گرفتن درنظر با اضافه انحراف زانيم نيا کرد.
) i,  i'( ي ساز نهيبه رابطه در)سبب که شود يم اعمال )۲ 

  .)۱۹۹۵ ک،يوپن( شود يم ليذي ساز نهيبه رابطه
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 قتيحق در ،دارد نام ديتولي خطا که C ،)۳( رابطه در
 مقدارش و کرده مشخص f(x) تابعي برا را نيگزيجا رابطه

 با تينها در .ابدي يم شيافزا ε انحراف مجاز مقدار تا
 و λi نيالگرانژي پارامترها و k(xi,x) کرنل توابع از استفاده

λi' ي سيبازنو )۴(ي، به شکل رابطه ساز يخط تابع رابطه
  .شد خواهد

)۴(  bxxkbxf ii

k

i
i +−′= ∑

=

),()(),(
1

λλ  

 ها دادهي ساز يخط از قبل که ستا يضرور نکته نيا انيب
 بانيپشت بردار ماشين اينكه براي خطي، تقسيم همان اي

 با ها داده ،كند بيني پيش را باال پيچيدگي با هاي داده بتواند
 شوند مي منتقل باالتر خيلي ابعاد باي فضا به Φ تابع

 باال خيلي ابعاد با مسأله حل براي راستا نيا در ).۱ (شکل
 سازي كمينه مسأله تبديل براي الگرانژ دوگانگي قضيه از

 به آن در كه دشو مي استفاده آن دوگاني فرم به نظر مورد
 رود، مي باال ابعاد با فضايي به که Φي  دهيچيپ تابع جاي
 برداري ضرب که ،(کرنل) هسته تابع نام به تري ساده تابع
 كافي بنابراين )).۴((رابطه  شود يم ظاهر ،است Φ تابع
 جاي به ورودي رامقد كرنل از غيرخطي مسائل در است
  .شود استفاده تابع خود

  
  

  

  
  )۲۰۰۱ ،همکاران و کيبايد ( مشخصهي فضا بهي ورودي فضا از ليتبد مفهوم - ۱ل شک

  
  موجک ليتبد
 به زماني سري تجزيه قابليت )۲ (شکل موجك تبديل تابع

 با و دارد را مختلف هاي مقياس با زماني سريريز چندين
 ،كلي زماني سري از منتجه زماني هاي سريريز يبررس
 فرآيند يك مقياس بزرگ و مقياس کوچک رفتار

  .کند يم آناليز را هيدرولوژيكي

تابع موجک، تابعي است که دو ويژگي مهم نوساني بودن و 
، تابعي موجک است اگر و x(ψ(مدت بودن را دارد.  کوتاه

شرط زير را ارضا کند  ،ω(Ψ(فقط اگر تبديل فوريه آن 
  ).١٩٩٨(ماالت، 

)٥(  +∞
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∫
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 x(ψپذيرفتگي براي موجک (اين شرط با عنوان شرط 
) که ٦تابع موجک مادر است (رابطه ψ)xشود. ( شناخته مي

در آن نقش انتقال و مقياس سيگنال مورد  bو  aب يضرا
  ).١٩٩٨نظر را دارند (ماالت، 

)٦(  





 −

=
a

bx
a

xba ψψ
1)(,  

) و bهاي موجک در هر نقطه از سيگنال ( در نهايت ضريب
) قابل محاسبه ٧با رابطه ( )aبراي هر مقدار از مقياس (

  ):١٩٩٨است (ماالت، 
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ترين و  توابع موجک داراي انواع بسياري هستند که مهم
، Haarها شامل تابع موجک  پرکاربردترين آن

Daubechies ،Symlet ،Morle ،Mexican hat،Meyer ،
Coiflet نمونه از نمودار تابع چهار  ٣باشند که در شکل  يم
 ).١٩٩٨ها نشان داده شده است (ماالت،  موجک

 

  
  موجک تبديل کيشمات طرح - ٢ شکل

 

 
   Db2موجک تابع ت) Sym3  موجک تابع پ) Coif1 موجک تابع ب)  Haar موجک تابع الف) نمودار - ٣ شکل

  
 يموجک بانيپشت بردار نيماشي بيترک مدل

)WSVM(  
 موجک ليتبد بخش دو از WSVMي بيترک مدلي معمار

 نقش موجک ليتبد که است شده ليتشک SVM و
ي ساز مدل نقش SVM مدل و خامي ها داده پردازش شيپ
  ).۴ (شکل دارد را

و رواناب  (I(t)) بارش هاي در روش پيشنهاد شده ابتدا سري
(Q(t)) هايي با درجه تجزيه مختلف تجزيه  به زيرسري
هاي بارش  ي تجزيه سري درجه ترتيب به jو  iشوند. اگر  مي

هاي ورودي برابر با  گرفته شوند، تعداد داده درنظرو رواناب 
i+j+2 که مدل از دو سري زماني استفاده  خواهد بود چرا

سري  زير j+1و  i+1 زماني بهکند. بنابراين هر سري  مي
هاي تجزيه شده براي  شود. در مرحله بعد داده تجزيه مي

به کار گرفته  SVMسازي به عنوان ورودي مدل  مدل
سازي از زبان  شوند. در اين پژوهش براي انجام مدل مي

استفاده شده است.  MATLAB (R2011b)نويسي  برنامه

دقت از  سازي براي سنجش ميزان صحت و در اين مدل
) و جذر ميانگين مربع R2( ١روابط آماري ضريب تبيين

سنجي به  ي واسنجي و صحت ) در مرحلهRMSE(٢خطا 
ها  شود. بدين منظور داده ) استفاده مي۹) و (۸شرح روابط (

ها براي  % کل داده۷۵شوند:  به دو گروه تقسيم مي
مدل  ٤سنجي % باقيمانده براي صحت۲۵و  ٣واسنجي

  شوند. ده ميترکيبي استفا

)۸                                   (  
  

)۹                               (
N

QQ
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N

i
comiobsi∑

=

−
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 obsQو  R2، RMSE ،N ،Qobsi ،Qcomiکه  طوري به
تبيين، جذر ميانگين مربع خطا، تعداد  ضريب ترتيب به

                                                             
1- Determination Coefficient 
2- Root Mean Square Error 
3- Calibration 
4- Verification 
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هاي  هاي مشاهداتي، داده هاي مشاهداتي، داده داده
هاي مشاهداتي   بيني شده (محاسباتي) و ميانگين داده پيش

  است.

  

 
  WSVMي بيترک مدل ساختار - ٤ شکل

  

 ها داده وي مطالعات حوضه
 يآقچا حوضه
 جنوب وي خو شهرستان شمال دري آقچا حوضه

 دارد. قراري غرب جانيآذربا استان در چشمه هيس شهرستان
يي ايجغراف عرض شمال ۳۹°۳۰´و ۳۸°۴۰ نيب حوضه نيا
 مساحت است.يي ايجغراف طول شرق ۴۴°۵۷ و ۴۴°۱۰ و
 اندازه به  آبراهه طول با مربع لومتريک ۱۴۴۰ حوضه نيا
 نياي ارتفاع رقوم ).۵ (شکل باشد يم لومتريک ۸۸/۶۴ 

 سطحي باال متر ۳۲۸۰ و متر ۱۱۶۸ ريادمق نيب حوضه
 .است %۲۵ منطقه نياي توپوگراف بيش است. ريمتغ ايدر

 هستند.ي آقچا و سو قره حوضه نياي ها رودخانه نيتر مهم
 تا ۱۹۹۵ سال (از سال ۱۲ روزانه رواناب و بارشي ها داده
ي ساز مدل فرآيندي برا حوضه نيا به مربوط )۲۰۰۷ سال

 سال ۴ وي واسنجي برا اول سال ۸( است شده استفاده
 و بارشي آماري ها يژگيو ).يسنج صحتي براي بعد

 شده ارائه ۱ جدول در حوضه نيا به مربوط روزانه رواناب
  است.

  

  
  )DEMحوضه آقچاي (موقعيت جغرافيايي و نقشه  - ٥شکل 

  

  مطالعه مورد حوضهي برا روزانه رواناب و بارشي ها دادهي آماري ها مشخصه -١ جدول
 (m3/s) روانابي زماني ها يسر

 انسيوار نيانگيم نهيکم نهيشيب 
 ٨١/٣٣ ٠٣/٤ ١٢/٠ ٤٠/٨٥ يواسنج
 ٥٤/٣٣ ٧٥/٤ ١٠/٠ ٣٠/٦٣ سنجي صحت

 (mm) بارشي زماني ها يسر

 انسيوار نيانگيم نهيکم نهيشيب 
 ٧٥/٦ ٦٩/٠ ٠ ٢٩ يواسنج
 ٩٦/٨ ٩١/٠ ٠ ٣٠ سنجي صحت
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 بحث وي ساز مدل جينتا
 تابع همچوني مختلفي ساختاري پارامترها از SVM مدل
 در نيبنابرا دارد.ي مختلف انواع که است شده ليتشک کرنل
 و شده گرفته درنظر منفرد SVM مدل نخست، گام

ي بيترک مدل در تا شود يم انتخاب کرنل تابع نيکارامدتر
 بيترک موجک زيآنال با مدل نيا سپس شود. گرفته کار هب

 تابع نيبهتر انتخاب همچون آن از حاصل جينتا و شده
  د.شو يمي سنج صحت ،هيتجز درجه نيبهتر و موجک

  
  )SVM( بانيپشت بردار نيماش منفرد مدل

 تابع SVM تميالگور ساختار دري اساس و مهم نکته کي
 نيا در دارد.ي مختلف انواع هسته تابع .است هسته اي کرنل

 شامل که است شدهي ابيارز هسته تابع نوع سه پژوهش
RBF-kernel، Poly-kernel و MLP-kernel گام در .است 

 دريي کارا نظر از هسته تابع نيبهتر انتخاب هدف نخست
 نيبد .است هسته توابع ريسا با سهيمقا دري ساز مدل

 شده، داده نشان ۲ جدول در که گونه همان منظور
ي ها دادهي رو هسته تابع نوع سه با SVMي ساز مدل
ي آقچا حوضهي برا t (Q(t) , I(t)) زمان در رواناب و بارش

ي اريمع عنوان به RMSE و R2 نيهمچن .شود يم نجاما
ي سنج صحت وي واسنج در مدليي کارا نييتعي برا

  ند.شو يم استفاده
در  RMSEو  R2اساس مقدار  بر ،۲جدول  مطابق
در  RBF-kernelسازي)، تابع هسته  سنجي (شبيه صحت

کارايي باالتري دارد. در  MLP-kernelو  Polyمقايسه با 
بايد اشاره کرد که در  RBF-kernelمورد تابع هسته 

شعاعي (گوسي) کرنل  اي يادگيري به زبان ماشين، تابع پايه
ي مشهور  يک تابع هسته RBF-kernelيا هسته يا همان 

شود  استفاده مي SVMبندي به روش  ست که در طبقها
به  SVMروش کار الگوريتم  ).۲۰۱۰(چانگ و همکاران، 

هاي بارش و رواناب به عنوان  اين صورت است که داده

هاي مختلف با الگوهاي ترکيبي  هاي ورودي در زمان داده
صورت پس از  شده و به اين SVMمتفاوت وارد الگوريتم 

 )t+1 )Q(t+1)سازي، رواناب در زمان  وقوع عمليات مدل
شود. به بياني ديگر الگوريتم  بيني مي سازي يا پيش شبيه

SVM هاي بارش و رواناب روزانه  فرآيندسازي  در مدل
بيني  که براي پيش طوري به عملکردي خود همبسته دارد

  t-1 و t زمان هاي داده از )Q(t+1)( آينده رواناب
(I(t), I(t-1), I(t-2),…,Q(t), Q(t-1), Q(t-2)…)  استفاده

در اين پژوهش از الگوريتم مارکوف براي تعيين  .شود مي
هاي بارش و رواناب استفاده شده  وابستگي زماني داده

در  Q(t+1)بيني رواناب  است. بدين ترتيب که براي پيش
به  Qو  Iهاي بارش و رواناب  از ترکيب ورودي t+1زمان 

 استفاده شده است.هاي زير  شرح ترکيب
Comb. (1): Q(t), I(t) 
Comb. (2): Q(t), Q(t-1), I(t), I(t-1) 
Comb. (3): Q(t), Q(t-1), Q(t-2), I(t), I(t-1), I(t-2) 
Comb. (4): Q(t), Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), I(t), I(t-1), I(t-2), I(t-3) 
Comb. (5): Q(t), Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4), I(t), I(t-1), I(t-

2), I(t-3), I(t-4) 

هاي  در اين مرحله هدف انتخاب بهترين ترکيب داده
ها از نظر کارايي در  ورودي در مقايسه با ساير ترکيب

سازي با تابع هسته  سازي است. بدين منظور، مدل مدل
هاي مختلف از  قبل روي ترکيب مرحلهبرگزيده در 

شود. سپس با توجه به مقادير  هاي ورودي انجام مي داده
R2  وRMSE سازي در مراحل واسنجي و  دقت مدل

  شود. سنجي مشخص مي صحت
نتايج حاصله نشان از آن هستند که دومين ساختار ترکيب 

سازي از  ) بهترين کارايي را در مدلComb (2)ها ( داده
هاي  ي داده ). مقايسه۳دهد (جدول  خود نشان مي

-RBF شاهداتي و محاسباتي رواناب که از تابع هستهم

kernel  وComb(2) براي مراحل  ۶دست آمده، در شکل  به
  نشان داده شده است. سنجي صحتواسنجي و 

  
  هسته تابع نيبهتر انتخابي برا I(t) و  Q(t) به مربوط اطالعات باي آقچا حوضهي زماني ها يسر از حاصل جينتا -٢ دولج

 هسته تابع
R2 

 

RMSE (m3/s) 

 يسنج صحت يواسنج يسنج صحت يواسنج

Poly-kernel ٣٧/٠ ٥٦/٠ ٦٤/٠ ٥٢/٠ 

RBF-kernel ١٩/٠ ١٦/٠ ٦٥/٠ ٦٤/٠ 

MLP-kernel ٥٤/٠ ٤٤/٠ ٥٦/٠ ٥٥/٠ 
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 هسته تابع با مختلفي ها يورود بيترک تحتي ساز مدل باي آقچا حوضه رواناب و بارشي زماني هاي سر از حاصل جينتا - ٣ جدول
RBF-kernel 

  ها يورود بيترک
R2 

 

RMSE (m3/s) 

 يسنج صحت يواسنج يسنج صحت يواسنج
Comb. (1) ٨٦/٠ ٢٢/٠ ٥٩/٠ ٥٣/٠ 
Comb. (2) ٧٩/٠ ١٥/٠ ٦٩/٠ ٦٤/٠ 
Comb. (3) ٢٢/١ ٢٧/٠ ٤٢/٠ ٦٢/٠ 
Comb. (4) ٤٩/١ ٢٩/٠   ٣٣/٠ ٦٢/٠ 
Comb. (5) ٧٤/١ ٣١/٠   ٢٥/٠ ٦٣/٠ 

  

  
  Comb (2)و  RBF-kernel دست آمده از تابع هسته  هاي مشاهداتي و محاسباتي رواناب به داده - ٦شکل 

  
 يموجک بانيپشت بردار نيماشي بيترک مدل

)WSVM(  
 فرآيند بر موجک زيآنال اثر سنجشي برا مرحله نيا در

ي ها يورود عنوان به شده پردازش شيپ يها داده ،يساز مدل
 موجک ليتبد از منظور نيبد .ندشو يم استفاده SVM مدل
 را ها داده موجک ليتبد .دشو يم استفاده مجزا صورت به
 .دکن يمي ابيارز )هيتجز (درجه مختلف يزمان يها اسيمق در

 نيا در اسيمق بلند و کوتاهي زماني ها  يسر نيبنابرا
 تا شده تالش پژوهش نيا در ند.شو يم جدا هم از فرآيند

 مختلف هيتجز درجه با مختلف موجک توابع از استفاده اثر
ي زماني ها يسر نيبنابرا د.شو مشخص مدليي کاراي رو
 هيتجز موجک تابع نوع سه با ۳ تا ۱ هيتجز درجه با
 تابع و Db2 موجک تابع ،Haar موجک تابع شوند. يم

 که هستندي موجک توابع )١٩٩٨ ماالت،( Sym3 موجک
 مدل در .است شده استفاده ها آن از پژوهش نيا در
 هيتجزي ها يسر که است شرح نيبد کار روشي بيترک
 از پس و شده SVM مدل وارد موجک تابع با شده

 )Q(t+1)( جلوتر روز کي در را رواناب مقداري واسنج
ي سنج صحت سپس و کند  يمي نيب شيپي خروج عنوان به

 انجامي مشاهداتي ها داده با شده محاسبهي ها داده
 تابع نيبهتر اساس بري ساز مدل از حاصل جينتا .دشو يم

 و موجک تابع نيبهتر بانتخاي برا )RBF-kernel( هسته
 نيا در است. شده آورده ٤ جدول در هيتجزي  درجه
 و بارشي ها يسر هيتجزي  درجه ترتيب به  j و i جدول
  شوند.  يم گرفته درنظر کساني صورت به که ندهست رواناب

توان  مي ۳و  ۲هاي  با جدول ۴با مقايسه نتايج جدول 
به  WSVMگيري نمود که مدل ترکيبي  چنين نتيجه

هاي ورودي نتايج  پردازش روي داده دليل عمل پيش
ارائه کرده است.  SVMتري را نسبت به مدل ساده  دقيق

هاي بارش و رواناب  تر وقتي تابع موجک داده به بيان کامل
کند،  هاي با مقياس زماني مختلف تفکيک مي را به داده
 با SVMها با الگوريتم  بندي و رگرسيون داده عمل طبقه

  شود. خطاي کمتري انجام مي
با توجه به باالترين مقدار ضريب تبيين در مراحل واسنجي 

است،  ۹۲/۰و  ۹۶/۰برابر  ترتيب بهسنجي که  و صحت
ي  با درجه Db2بهترين نتيجه براي ساختار موجک مادر 
هاي مشاهداتي   تجزيه سه است. سري زماني مربوط به داده

براي  WSVMترکيبي سازي به روش  و محاسباتي در مدل
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ي تجزيه سه در شکل  ) و درجهDb2بهترين تابع موجک (
هاي  نشان داده شده است. براي درک بهتر از داده ۷

، ۷ي مشخص شده در شکل  محاسباتي و مشاهداتي، ناحيه
ي  ارائه شده است. نکته ۸نمايي در شکل  به صورت بزرگ

ي شود تواناي استنباط مي ۸و  ۷هاي  مهمي که از شکل
در محاسبه نقاط بيشينه  WSVMباالي مدل ترکيبي 

است. همچنين يک  SVMسري زماني در قياس با مدل 
عدم نياز به کنترل  WSVMسازي  ي مهم در مدل نکته

ي مارکوف است زيرا  ) به شيوهCombترکيبات مختلف (
و  تواند الگوها يز موجک ميبا استفاده از آنال SVMمدل 

  کند. روندهاي حاکم بر پديده را به خوبي رصد 
هاي ساير  با داده WSVMبراي اثبات سازگاري مدل 

هاي بارش و رواناب حوضه الريور در ايالت  ها، داده حوضه
سازي در جدول  شود. نتايج اين مدل کاليفرنيا استفاده مي

طور که پيداست بيشترين ضريب  آورده شده است. همان ۵
دهنده  و اين نشان ۹۱/۰سنجي اين حوضه  حتتبيين در ص

الريور  هاي حوضه سازي داده در مدل WSVMدقت باالي 
با  WSVMي مدل ترکيبي  است. همچنين براي مقايسه

هاي ترکيبي مانند شبکه عصبي مصنوعي  ساير مدل
هاي بارش و رواناب حوضه آقچاي  داده)، WANN( موجکي

و بهترين نتيجه قرار گرفته  WANNسازي  نيز تحت مدل
و  Db2با تابع موجک  WSVMسازي که مانند مدل  مدل

نشان داده  ۶آيد، در جدول  دست مي درجه تجزيه سه به
شده است. نتايج حاصله گوياي اين واقعيت است که مدل 

در مقايسه با مدل  ۹۲/۰با ضريب تبيين  WSVMترکيبي 
داراي کارايي و  ۸۷/۰با ضريب تبيين  WANNترکيبي 

رواناب است. در  -سازي فرآيند بارش دقت باالتري در مدل
مدلي قدرتمند براي  WSVMنتيجه مدل ترکيبي 

هاي هيدرولوژيکي مانند بارش و رواناب  سازي فرآيند مدل
شود که اين خود سبب پيشرفت زيادي در  معرفي مي

ابع آبي در کشور بيني سيالب و همچنين مديريت من پيش
 شود. مي

  

  متفاوت هيتجزي ها درجه و موجک مختلف توابع با RBF-kernel  هسته تابع با WSVMي بيترک مدل از حاصل جينتا - ۴ جدول

 (i=j)ه يتجز درجه موجک تابع نوع
 يسنج صحت يواسنج

 

 يسنج صحت يواسنج
R2 RMSE (m3/s) 

Haar ٦١/٠ ١٦/٠ ٩٠/٠ ٩٢/٠ ١ 
Haar ٨٥/٠ ١٥/٠ ٨٢/٠ ٩٣/٠ ٢ 
Haar ٩٣/٠ ١٢/٠ ٧٩/٠ ٩٣/٠ ٣ 
Db2 ٩٩/٠ ١٣/٠ ٧٧/٠ ٩٢/٠ ١ 
Db2 ٨٣/٠ ١٥/٠ ٨٣/٠ ٩٣/٠ ٢ 
Db2 ٣٥/٠ ٠٩/٠ ٩٢/٠ ٩٦/٠ ٣ 

Sym3 ٦١/٠ ١٩/٠ ٩١/٠ ٩٢/٠ ١ 
Sym3 ٨٥/٠ ١٥/٠ ٨٢/٠ ٩٤/٠ ٢ 
Sym3 ٩٣/٠ ١٤/٠ ٧٩/٠ ٩٤/٠ ٣ 

  

 
  ۳ هيتجز درجه و Db2 موجک تابع به مربوطي مشاهدات وي اتمحاسبي ها داده سهيمقا - ٧ شکل
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Detail (Figure 8)
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  ٦ شکل مشخص  هيناح دري مشاهدات وي اتمحاسبي ها ادهد سهيمقا -٨ شکل
  

  حوضه به مربوط متفاوت هيتجزي ها درجه و Db2 موجک تابع با RBF-kernel هسته تابع با WSVMي بيترک مدل از حاصل جينتا - ٥ جدول
  الريور

 يسنج صحت يواسنج (i=j) هيتجز درجه موجک تابع نوع
 

 يسنج صحت يواسنج 

  R2  RMSE(m3/s) 

Db2 ٧٦/٠ ٩٠/٠ ١ 

 

 ٥١/٢٢٥ ٩٥/٦ 
Db2 ٦٣/١٩٩ ٨٢/٨  ٨٠/٠ ٩٠/٠ ٢ 
Db2 ٦٤/١٨٨ ٩٥/٦  ٩١/٠ ٩٣/٠ ٣ 
Db2 ٣٧/٢٢٩ ٦٥/٥  ٨١/٠ ٩٢/٠ ٤ 

  

  
 يريگ جهينت
ي موجک بانيپشت بردار نيماشي بيترک مدل پژوهش نيا در

(WSVM) ارائه رواناب  بارشي زماني سري ساز مدلي برا 
 به مربوط رواناب و بارشي زماني ها يسر منظور نيبد .دش

 هيتجزيي ها زيرسري به موجک ليتبد باي آقچاي  حوضه
 عنوان به هشد هيتجزي ها يسر ريز نيا سپس و شد
 در روانابي نيب شيپي برا SVM مدل دري ورودي ها داده

 تابع که داد نشان جينتا .شد استفاده جلوتري زمان گام کي
 و دقتي دارا توابع ريسا به نسبت RBF-Kernel هسته
 ازي ريگ بهره ،ژوهشپ نيا مهم نکته .استي باالتريي کارا
 بيترک از استفاده مشکل رفعي برا موجک ليتبد توابع

 نيبد .است SVM مدلي همبستگ خودي ژگيو و اديز
 با )Sym3و Haar، Db2( موجک تابع نوع سه از منظور

ي ساز مدلي برا سه تا کي يآزاد درجات و موردنظر مدل
 موجک تابع که داد نشاني ساز مدل جينتا .دش استفاده

Db2 از ها نهيگز نيتر مناسب عنوان به سه هيتجز درجه و 
 داده نشان نيهمچن .هستندي بيترک مدل دريي کارا نظر
 WSVMي بيترک مدل ژهيوي ها ييتوانا ازي کي که شد

ي زماني سر نهيشيب نقاطي  محاسبه ،منفرد مدل به نسبت
 WSVMي ساز مدل مطلوب جينتا تيهان در .است رواناب

 نياي باال دقت نيهمچن والريور  حوضهي ها دادهي برا
 د.يرس اثبات به WANNي بيترک مدل با سهيمقا در مدل
 از که دشو يم شنهاديپي بيترک مدل ژهيو تيقابل ليدل به
 مانندي کيدرولوژيهي هافرآيندي ساز مدلي برا مدل نيا

  .شود استفاده زيني خشکسال وي گذار رسوب
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 WANN مدل با WSVM مدلي ساز مدل جينتا سهيمقا - ٦ جدول

مدل نام مدل نوع   R2  ي(واسنج(  R2  يسنج (صحت(  

WSVM يبيترک  ۹۶/۰  ۹۲/۰  

WANN يبيترک  ۹۳/۰  ۸۷/۰  

  .است شده  داده شينما مدل هر از جينتا نيبهتر جدول نيا در توجه:



 رواناب - سازي فرآيند بارش کاربرد الگوريتم ماشين بردار پشتيبان و تبديل موجک براي مدل                                                              ٦٠

 

  منابع
1. Abe S. 2005. Support vector machines for 

pattern classification (Vol. 53). London: 
Springer. 

2. Burges C. J. C. 1999. Geometry and 
invariance in kernel based methods in 
advance in kernel methods-support vector 
learning. Cambridge, MA: MIT Press. 89-
116. 

3. Chang Y. W. Hsieh C. J. Chang K. W. 
Ringgaard M. and Lin C. J. 2010. Training 
and testing low-degree polynomial data 
mappings via linear support vector machine. 
Journal of Machine Learning Research. 11: 
1471-1490. 

4. Choy K. Y. and Chan C. W. 2003. 
Modelling of river discharges and rainfall 
using radial basis function networks based 
on support vector regression. International 
Journal of Systems Science. 34(14-15): 763-
773. 

5. Dibike Y. B. Velickov S. Solomatine D. and 
Abbott M. B. 2001. Model induction with 
support vector machines: Introduction and 
applications. Journal of Computing in Civil 
Engineering. 15 (3): 208-216. 

6. Garbrecht J. D. 2006. Comparison of three 
alternative artificial neural network designs 
for monthly rainfall–runoff simulation. 
Journal of Hydrology. 11(5): 502-505. 

7. Lin G. Chen G. Huang P. and Chou Y. 2009. 
Support vector machine-based models for 
hourly reservoir inflow forecasting during 
typhoon- warning periods. Journal of 
Hydrology. 372: 17-29. 

8. Mallat S. G. 1998. A wavelet tour of signal 
processing. Second ed. Academic Press. San 
Diego. 

9. Nourani V. Komasi M. Taghi Alami M. 
2012. Hybrid wavelet–genetic programming 
approach to optimize artificial neural 
network modeling of rainfall– runoff 
process. Journal of Hydrologic Engineering 
© ASCE. 17(6): 724-741. 

10. Rajaee T. Mirbagheri S. A. Nourani V. and 
Alikhani A. 2010. Prediction of daily 
suspended sediment load using wavelet and 
neuro-fuzzy combined model. Journal of 
Environmental Science and Technology. 
7(1): 93-110. 

11. Rajurkar M. P. Kothyari U. C. and Chaube 
U. C. 2004. Modeling of the daily rainfall–
runoff relationship with artificial neural 
network. Journal of Hydrology. 285(1-4): 
96-113. 

12. Salas J. D. Delleur J. W. Yevjevich V. and 
Lane W. L. 1980. Applied modeling of 
hydrological time series. Water resources 
publications, Denver. 

13. Vapnik V. N. and Cortes C. 1995. Support 
vector networks. Machine Learning. 20: 
273-297. 

14. Vapnik V. N. 1995. The nature of statistical 
learning theory. Springer, New York. 

15. Wang L. 2005. Support vector machines: 
theory and applications. Springer-Berlin 
177. 

16. Zhang B. L. and Dong Z. Y. 2001. An 
adaptive neural wavelet model for short term 
load forecasting. Electric Power Systems 
Research. 59: 121-129. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


