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  چکيده
  
 وي برقابي انرژ ديتول الب،يسي ها پروژه با ارتباط در مهم مسائل جمله از ها آن البيس برآورد و ها رودخانه انيجري نيب شيپ
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  مقدمه
 و رواناب بارشي ندهايفرآ بودني رخطيغ به توجه با

 حيتشر ،يمکان وي زمان نظر از ها دهيپد نيا بودني تصادف
 نيهم به ست.ين ممكني راحت به سادهي ها مدل با ها آن
ي ها سامانه ازي کي عنوان بهي رخطيغي ها شبکه امروزه ليدل

 اريبسي رخطيغ و دهيچيپي ها دهيپدي نيب شيپ در هوشمند
ي ها شبکه گسترش با اخير هاي سال در .شوند مي استفاده

 ليتبد از استفاده هيدرولوژي، زمينه در يمصنوعي عصب
 آناليز زمينه در مؤثر و نوين روشي عنوان به موجك

 که چند هر ت.اس توجه مورد زماني هاي سري و ها سيگنال
 يرخب توان مي مصنوعي عصبي هاي شبكه روش از استفاده با
 تا را تفهيمي هاي روش در موجود مشكالت و ها كاستي از

 به ديبا کهيي ها داده ريتأث دامنه اما برد بين از حدودي
 روشن طور به ها دادهي زماني الگو زين و شوند وارد شبکه

 استفاده با است شده تالش ليدل نيهم به .يستن مشخص
 مشکل نيا موجک - يمصنوعي عصب شبکهي بيترک مدل از

در  شده انجام هاي بررسي ازي برخ به ريز در .شود برطرف
  شود: يم اشارهاين زمينه 

 منطقه در رودخانه دو ماهانه انيجري نيب شيپ وي ساز مدل
ي عصب شبکه روش از استفاده با هيترک در اهيس يايدري شرق

 يبيترک مدل که داد نشان جينتا .شد يبررس موجک
 يها مدل از و دهد شيافزا را ينيب  شيپ دقت تواند يم

 خطی چندگانه ونيرگرس ،١(MLP)هيال چند پرسپترون
(MLR)خودهمبسته و ٢ (AR)۲۰۰۸ ،يزيکا( است بهتر ٣(. 

 شبکه يبيترک مدل از استفاده با رواناب- بارشي ساز مدل
ي بررسي چا قوانيل حوضهي برا موجک - يمصنوع يعصب

ي برا تواند يم شده ارائه مدل که داد نشان جينتا .گرديد
 شود استفاده رواناب -بارش مدت  کوتاه و مدتبلندي نيب شيپ

   .)a۲۰۰۹ همکاران، وي (نوران
ي ها شبکه و گسسته موجک جفت ليتبد اساس بر يروش
ي ها رودخانه در انيجري نيب شيپي براي مصنوعي عصب
 ارائه قبرس کشور در خشک مهين زيآبخي ها حوضه دري فصل
 تر قيدق موجک - يعصب شبکه مدل که داد نشان جينتا .شد

 سان، وي (آداموسک بودي مصنوع يعصب شبکه مدل از
 با رواناب -بارشي ساز مدل بري مبتن کرديرو بهبود ).۲۰۱۰

 موجک - يمصنوع يعصب شبکهي بيترک مدل از استفاده

                                                
1- Multi Layers Perceptron 
2- Multi  Linear Regression 
3- Auto Regressive 

عملکرد مدلی  داد، نشان پژوهش نيا جينتا است. شده انجام
 به نسبت ردک یاستفاده مي آبده و بارشي ها دادهکه از 

 چو( ، بهتر بوده استردک یماستفاده  بارشاز  فقط کهي مدل
  .)۲۰۱۰وانگ، و
ي ها مدل با نهاوند نهيورا ستگاهيا بارش روزانهي نيب شيپ

ي فاز استنتاج ستميس و موجک -يعصب شبکهي بيترک
 از نشان پژوهش نيا جينتا است. شده ارائهي قيتطبي عصب

 بارش برآورد در موجک -يعصب شبکه مدل بهتر عملکرد
بررسی  ).a ۲۰۱۴همکاران، وي (سلگ است بوده روزانه
توسط ي مصنوع هوش -موجکي بيترکي ها مدلهای کاربرد

 نيا جينتا است. پذیرفته) صوت ۲۰۱۴نی و همکاران (نورا
 و دهيفا موجک، التيتبد به توجه دليل که داد نشاني بررس

 اختالالت حذف چندجانبه،ي ريپذ کيتفک زيآنالي سودمند
ي مصنوع هوش قدرتمند تيقابل زين و گناليس کي به مربوط

 باشد می ندهايفرآ نيتخم وي ريپذ قيتطب ،يساز نهيبه در
 در ماهانه يندگباري نيب شيپ .)۲۰۱۴ همکاران، وي نوران(
 موجک ليتبد از استفاده اب گلستان استان نگليزر ستگاهيا

ي خطي زمان يسر مدل با آن از حاصل جينتا و شده انجام
 هيتجز که داد نشان جينتا شد. سهيمقا )SARIMA(٤يفصل

 وي مشاهداتي ها داده انيمي همبستگ ،موجک با گناليس
 قابل طور بهي زمان يسري ها  روش به نسبت راي محاسبات
 با بارش گناليسي نيب شيپ و دهد يم شيافزاي ا مالحظه

  .)۱۳۹۰ همکاران، وي (طوفان شود مي انجامي شتريب دقت
 التيتبد وي مصنوعي عصب شبکه عيوس کاربرد به توجه با

 و به آب مربوط علوم خصوص به مختلف علوم در موجک
 رودخانه انيجر ان،يجري نيب شيپ بحث تياهم نيهمچن
ي عصب شبکهي بيترک مدل کمک به نهاوند ابيگاماس

 هاي پژوهش در نيهمچن شد.ي ساز هيشب موجک - يمصنوع
 انيجري ساز هيشب براي انيجر و بارش پارامتر از گذشته
 بارش پارامتر بر عالوه پژوهش نيا در که است شده استفاده

 تا است شده استفاده زين ريتبخ و دماي پارامترها از انيجر و
  .شودي بررس انيجري ساز هيشب بر ها آن اثر
  

  ها روش و مواد
 هاي استان محدوده در كشور، غرب در ابيگاماس رودخانه

 چشمه از رودخانه نيا است. لرستان و همدان،كرمانشاه
 شهر غربي جنوب كيلومتري ٢٠ در گاماسياب كارستي

 از بعد و گيرد مي سرچشمه متري ١٨٦٠ ارتفاع از نهاوند
                                                
4- Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average 
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 آب مانند ها سرشاخه ريسا وستنيپ با نهاوند، دشت از عبور
 در رود (قلقل سرکانيتو آب و وسج) ستگاهيا (در ريمال

 ليتشک را ابيگاماس رودخانه رود، خرم و روزان)يف ستگاهيا
 از پژوهش نيا در ).١٣٩١ همکاران، و (پورعرب دهد يم

 در ابيگاماس رودخانه انيجر و ريتبخ دما، بارش،ي ها داده
 است شده استفاده )۱۳۴۸- ۱۳۹۰( ساله ۴۳ دوره کي

 نيا زيآبر حوضه تيموقع ١ شکل ).۲و  ۱ های ول(جد
  دهد. يم نشان را نهيورا ستگاهيا در رودخانه

  

  
  .يراا و همدان استان نهاوند، شهرستان در نهيورا ستگاهيا تيموقع - ۱ شکل

 نهيورا ستگاهياي مياقلي رهايمتغ -١ جدول

  
  شده استفادهي ها ستگاهيا مشخصات -٢ جدول

  راتييتغ بيضر  انسيوار  اريمع انحراف  حداقل  حداکثر  نيانگيم  يريگ اندازه واحد  يمياقل ريمتغ  يزمان اسيمق

 روزانه

  ۶۴/۰ ٩/٥ ٤/٢ ٦٧/٠ ۸۶/۲۲  ۷۸/۳  هيثان در مترمکعب انيجر
  ۶۹/۳ ٣/٢٨ ٣/٥ ٠/٠ ۹۶ ٤٣/١  متريليم بارش
  ٨٧/٠ ٠/٩٣ ٦/٩ - ٠/٣٤ ۰/۴۶ ٠٩/١١  وسيسلس  دما
  ۸۸/۰  ۰/۱۹  ۴/۴  ۰/۰  ۵/۲۴  ۹۴/۴  متريليم  ريتبخ

  ماهانه

  ۶۰/۰ ٢/٥ ٣/٢ ٩٧/٠ ۹۳/۱۲  ۷۶/۳  هيثان در مترمکعب انيجر
  ۱۲/۱ ٦/٢٣٩٦ ٩/٤٨ ٠/٠ ۲۶۶ ٨/٤٣  متريليم بارش
  ٩٢/٠ ٧/٨٤ ٢/٩ - ١٠/٩ ۵/۲۶ ١٠  وسيسلس  دما
  ۸۵/۰  ۸/۱۶۲۲۶  ۴/۱۲۷  ۰/۰  ۹/۴۰۹  ۲/۱۵۰  متريليم  ريتبخ

  ستگاهيا کد  ستگاهيا نوع  ستگاهيا نام  فيرد
  ييايجغراف مشخصات

  سيتأس خيتار  ايدر سطح از ارتفاع  ه)يثان قه،يدق (درجه،
  عرض  طول

  ۱۳۴۸  ۱۷۸۶ ٣٤  ٠٣  ٣٣ ٤٨ ٢٣ ٢٣ ۲۱-۱۰۵  يدرومتريه  سوراخ) (سنگ نهيورا ۱
  ۱۳۸۵  ۱۸۵۲ ٣٤  ٠٢  ٥٣ ٤٨ ٢٢ ٣٨ ٢١-٥٣٤ يدرومتريه  نهيورا کانال ۲
  ۱۳۳۳  ١٥٦٦ ٣٤  ١٩  ٢٥ ٤٨ ١٣ ٢٣ ٢١-٣٧٥ يدرومتريه  مراد)يعل (حاج وسج  ۳
  ١٣٤٨  ١٧٩٥ ٣٤  ٠٤  ٣٢ ٤٨ ٢٤ ١٥ ۲۱-۵۳۴ يهواشناس  نهيورا کانال  ۴
  ۱۳۷۷  ۱۵۶۶ ٣٤  ١٩  ٢٥ ٤٨ ١٣ ٢٣  ۲۱-۳۷۵  يهواشناس  وسج  ۵
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 کاهش سبب خام اطالعات از استفاده نکهيا به توجه با
 ها دادهي سازاستاندارد روش از ،شود يم شبکه دقت و سرعت

 از شيب شدن کوچک مانع کار نيا که است شده استفاده
 ها نرون زودهنگام اشباع ازي ريجلوگ سبب و ها وزن حد

 بهي مصنوعي عصب شبکه تابع در را ها آن بتوان تا دشو يم
 براي پژوهش نيا در .)۲۰۰۴ همکاران، و ادي(ر برد کار

  .شد استفاده ريز روابط از ها دادهي ساز استاندارد
)۱(   = 0.5 + (0.5 ×   −  ̅    −      ) 

)۲(   = (  −         −     ) 
      ها، داده نيانگيم    نظر، مورد داده x ابطور نيا در که

 شده استاندارد داده y و ها داده حداقل      ها، داده حداکثر
 آموزش،ي ها داده عنوان به ها داده از درصد ۷۵ آنگاه .است
 شد. گرفته نظر دري ساز هيشبي ها داده عنوان به درصد ۲۵
 که شدي بررس ساختار ۵ي مصنوعي عصب شبکهي برا

  E و  Q ، P ، T .است شده وردهآ ٣ جدول در ها نآ اتيجزئ
  .است زمان t در ريتبخ ،دما بارش، ان،يجر بيترت به
  

  يعصب شبکه مدل مختلفي هاساختار اتيجزئ - ٣ جدول

  
 به توجه باي مصنوعي عصب شبکه به پارامترها ورود نحوه
 شده انتخاب ،يخروج پارامتري رو ها بر آني ريتأث و تياهم

 هر کهي ريتأث زانيم به توجه باي زماني ها گام تعداد و
 تالش است. شده انتخاب ،اند داشتهي خروجي رو پارامتر

 مدل عملکرد نيبهتر تا شود انتخاب ساختار نيبهتر از شده
  شود. حاصلي بيترک مدل مقابل دري مصنوعي عصب شبکه

  
  ١موجک ليتبد
ي اصل دهيا که استي اضيري ها هينظر ازي کي موجکي تئور
 شده) مطرح نوزدهم قرن در (که هيفور ليتبد از برگرفته آن

ي کل مفهوم دارد. ساله ١٠ي قدمت آن از استفادهي ول است،
 دري ميت و مورلت سوي ازي کنوني تئور صورت به ها موجک

                                                
1- Wavelet Transform 

 آلکس نظر ريز مارسلي نظر کيزيف قاتيتحق مرکز
   شد. ارائه گراسمن

 نهيزم در کارآمدي اضيري ها ليتبد ازي کي موجک ليتبد
 به که هستندي اضير توابع ها موجک است. گناليس پردازش

 براي ها آن روابط و ،يزماني ها يسر از زمان -اسيمق شکل
 ،است ها  رثابتيغ و رهايمتغ شامل کهي زماني ها يسر زيآنال

ي زماني ها فاصله از استفادهي موجک ليتحل شوند.  يم ارائه
 و نييپا فرکانسي دارا اطالعاتي برا را مدت يطوالن

 ارائه باال فرکانسي دارا اطالعاتي برا را تر کوتاهي ها تناوب
 مختلفي ها جنبه شينما به قادري موجک ليتحل دهد. يم

 که است ها يوستگيناپ و شکست نقاط متفاوت،ي ها داده
 نشان را ها آن گناليس زيآنالي ها روش گريد است ممکن
  ندهند.

  
  موجک ليتبد کيتئوري مبان
 به (اشاره موج معني به Wave جزء دو از Wavelet واژه

 بودن گذرا و کوچکي مفهوم به Let و تابع) ارتعاشي شکل
 به .است گذرا موج يا کوچک موج معني به و شده تشکيل

 آن، براي شده پيشنهاد فارسي معادل بهترين رسد، مي نظر
 که کند مي اشاره مسئله اين به مادر واژه .است "موجک" واژه

 و سيگنال پيمايش براي متفاوت طول با شده ساخته توابع
 موجک يا اصلي تابع يک از موجک، هاي ضريب محاسبه

 دو که استي تابع موجک، تابع اند. شده منشعب ٢مادر
 ( )  .ددار را بودن مدت کوتاه و بودني نوسان مهمي ژگيو

 ،( ) آن هيفور ليتبد اگر فقط و اگر است موجک تابع
 .)١٩٩٨ (ماالت، کند برآورده را ))۳( (رابطه ريز شرط

)٣(   | ( )|| |   
    < +∞ 

 ( )  موجکي برا ٣يرفتگيپذ شرط عنوان به شرط نيا
 )٤( رابطه با معادل توان يم را باال رابطه شود. يم شناخته
  دانست:

)٤(   (0) =   ( )  
    = 0 

 و نبوده محدودکننده چنان صفر، نيانگيم با تابعي ژگيو نيا
 در استفاده مورد توابع که است مادر موجک تابع ( )  د.ينام موجک تابع ،آن اساسبر توان يم راي اريبس توابع
 طول در ٥اسيمق و ٤انتقالي اضير عمل دو با ل،يتحل

                                                
2- Mother Wavelet 
3- Admissibility 
4- Translation 
5- Scale 

  يخروج  يورود  ساختار
۱      ,        
۲    ,        
۳      ,  ,    ,        
۴    ,  ,  ,        
۵      ,  ,    ,  ,    ,  ,     ,        
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 پيدا محل رييتغ و اندازه رييتغ ل،يتحل مورد گناليس
   .كنند مي

)٥(    , ( ) = 1√  ( −   ) 

 و (b) گناليس از نقطه هر در موجک هاي بيضر تينها در
 است محاسبه قابل )٦( رابطه با (a) اسيمق از مقدار هري برا

   .)١٩٩٨ (ماالت،
)۶(   ( ,  ) = 1√     −      

   ( )   
 به دهند. يم انجام را تابع انتقال کار b و اسيمق کار a که
 عمل د.يآ يم دست هب T مقدار b و a مختلف ريمقادي ازا

 بسط را سيگنال يک رياضي، عمل يک عنوان به مقياس،
   د.كن مي فشرده يا دهد مي

  
  موجک توابع انواع
 موارد به بسته که هستندي اريبس انواعي دارا موجک توابع

 و نيتر مهم ند.هستي متفاوتي ها دقتي دارا ها آن کاربرد
 موجک تابع است. ريز موارد شامل ها آن نيپرکاربردتر

:Haar است ها موجک اولين از و ترين ساده هار موجک تابع. 
 موجک توابع کارآمدترين از يکي :Daubechies موجک توابع

 تابع .است ها سيگنال در موضعي ناپيوستگي کشف عرصه در
 با مشابه يتقريب طور به خواصي داراي Symlet موجک
 طور به Sym4 و Sym6 تابع است. Daubechies خانواده

 کاربرد آسيب کشف موارد در و هستند متقارن يبيتقر
 و Morletموجک تابع ،Gausian موجک تابع د.ندار زيادي

 Bior و Meyr، Coif،Mexican hat شامل گريد هاي موجک
 انتخاب مورد دري اساس و مهم نکات ازي کي .هستند
ي زماني سر نوع و دهيپد رخداد عتيطب مادر،ي ها موجک

 از بتواند مادرکه موجک توابع ازيي ها ييالگو پس .است آن
 منطبقي زماني سري منحن بري خوب بهي هندس شکل نظر

 جينتا و دهند انجام را نگاشت عمل توانند يم بهتر شوند
 به توجه با پژوهش نيا در بود. خواهد بهتر زين حاصل

 باال، در شده اشاره نکته و مختلف مادري ها موجک شيآزما

  شدند. انتخاب ٢ شکل در شده اشاره موجک تابع ٥
 )۱۲( منبع به توان يم موجک ليتبد با شتريبيي آشنا براي

  نمود. مراجعه
  

  يمصنوعي عصبي ها شبکه
يي پارامترهاي مصنوعي عصبي ها شبکه باي ساز مدل در

 قبول قابل وي منطق جواب به دنيرس براي که دارند دخالت
 شوند. استفاده و برآورد شکل نيبهتر به پارامترها نيا ديبا

  :از عبارتند پارامترها نيا نيتر مهم
 تعداد -۳ ،شبکهي ها هيال تعداد - ۲ ،مناسب آموزش -۱

 توابع - ۵، آموزش نيقوان -۴ ،يانيمي ها هيالي ها نرون
  محرک.

 مراجعه )۱۳( منبع به پارامترها نيا با شتريبيي آشنا براي
  شود.

  
   مدلي ابيارزي ارهايمع
 استفاده ريزي ارهايمع از ها مدلي ابيارزي برا پژوهش نيا در

 :گرديد

)۷(  RMSE =  ∑(    − Q   ) n  

)۸(  R = 1 − ∑ (Q   − Q   )     ∑ (Q   − Q )      

RMSE خطاست، مربعات نيانگيم جذر R  نييتع بيضر 
    Q ،يا مشاهده انيجر    Q ها شاخص نيا در که است

ي ا مشاهده انيجر نيانگيم  Q و شدهي ساز هيشب انيجر
 شاخص ،پژوهش نيا در استفاده مورد شاخص گريد .است
 شاخص کهي مدل هر شاخص نيا اساسبر که است کيآکائ
  است. تر مناسب باشد، داشتهي کمتر کيآکائ

)۹(  AIC = m × ln(RMSE) + 2(Npar) 
 تعداد Npar ،يورودي ها داده تعداد m )،۹( رابطه در

   .است دهيد آموزشي پارامترها

  

 
  Db4 موجک )Coif1، e موجک )Sym3، d موجک )Db2، cموجک )Haar bموجک )a - ٢ شکل



 ...سازي جريان  شبکه عصبي مصنوعي با استفاده از تبديل موجک در شبيه بهبود عملکرد                                                                    ٥٤

  بحث و جينتا
 جدول دري ساز استانداردي ها فرمول سهيمقا از حاصل جينتا
استفاده از روش ، دولاين جبر اساس  است. شده ارائه ۴

سازي کمتر و ضريب  داراي خطاي شبيه ۱سازي  استاندارد
 )۱(تعيين بيشتري است، پس در اين پژوهش از فرمول 

  ها استفاده شد.  سازي داده براي استاندارد
در شبکه عصبي مصنوعي قوانين آموزش مختلف و توابع 

هاي اليه مياني مختلف به  محرک مختلف به ازاي نرون
در شبکه عصبي مصنوعي  گرديأ.صورت سعي و خطا بررسي 

هاي اليه ورودي به تعداد پارامترهاي ورودي  تعداد نرون

 ۲۰تا  ۳ي اليه مياني با سعي و خطا از ها شبکه، تعداد نرون
و تعداد نرون اليه خروجي يک در نظر گرفته شده است. 

  ارائه شده است. ۵ساختار و نتايج اين بررسي در جدول 
  

 ياستانداردساز روابط کاربرد از حاصل جينتا سهيمقا - ۴ جدول

  
  

  يمصنوعي عصب شبکه مدل جينتا و ساختار - ۵ جدول

 ابتدا موجک -يمصنوعي عصب شبکهي بيترک مدل در
 موجک التيتبد از استفاده باي ورودي پارامترها گناليس

 شبکه بهي ورود عنوان به ها گناليسريز سپس شد، هيتجز
 عنوان به که )١٠( رابطه از کار نياي برا شد. استفادهي عصب

  شد. استفاده ،است ماهانه دورهي برا هياول شنهاديپ کي
)۱۰(   =    [log( )] 

ي سر تعداد N وي شنهاديپ هيتجز درجه L رابطه نيا در
 نيا در .)b۲۰۰۹ همکاران، وي نوران( است عددهاي زمان

 درجات شتر،يب دقتي برا که است =۵۱۶N=، ۲L با پژوهش
 به وابسته اول هيالي ها نرون تعداد .شدي بررس ۴ تا ۱ هيتجز

ي براي ورودي ها نرون تعداد .است موجک هيتجز درجه
m با برابر شبکه × (j +  موجک هيتجز درجه j که است  (1

ي ازا به مثال عنوان به است.ي ورودي پارامترها تعداد m و
 نيا در کهي ورودي پارامترها به توجه با ک،ي هيتجز درجه

 تعداد است ر)يتبخ و دما ان،يجر (بارش، ۴ برابر پژوهش
ي دارا زيني خروج هيال د.يآ يم دست هب ۸ برابري ورود نرون

 با و بوده ريمتغي انيم هيالي ها نرون تعداد .است نرون کي
 تعداد پژوهش نيا در د.يآ يم دست هب خطا وي سع

 در .شد ليتحل و هيتجز مورد ۲۰ تا ۳ ازي انيم هيالي ها نرون
 محرک توابع و آموزش نيقوان از استفاده با زين حالت نيا

 به اقدام ،يانيمي ها هيال مختلفي ها نروني ازا به متفاوت
 باي ورودي پارامترها هم روزانه دورهي برا شد.ي ساز مدل
 و شده هيتجز ٩ تا ٥ هيتجز درجات با مختلف موجک توابع

 شدند. واردي مصنوعي عصب شبکه بهي ورود عنوان به

روش 
  استانداردسازي

 جذر ميانگين مربعات خطا ضريب تعيين

  سازي شبيه  آموزش  سازي شبيه  آموزش
۱  ۹۶/۰  ۷۶/۰  ۰۲۸۳/۰  ۰۶۵۸/۰  
۲  ۹۶/۰  ۷۴/۰  ۰۵۵۶/۰  ۱۳۱۹/۰  
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  ٠١٣٠/٠  ٠١٣٣/٠  ٩٢/٠  ٠/Satlins Levenberg-Marquardt ۱-۴-۴-۴-۲  ۴۱  ۹۴ ١  روزانه

  ٠٥٤٦/٠  ٠٥٧٥/٠  ٠/۵۰  ٠/Tansig  BFGS Quasi-Newton  ۱-۹-۲  ۱۰۰۰  ۶۹ ١  ماهانه

  ٠١٢٨/٠  ٠١٢٤/٠  ٠/۹۲  ٠/Satlin  Levenberg-Marqurdt ۱-۳-۲  ۴۷  ۹۵ ٢  روزانه

  ٠٦٠٢/٠  ٠٥٥٢/٠  ٠/۵۲  ٠/Satlin  Levenberg-Marqurdt ۱-۴-۴-۲  ۷۲  ۶۲ ٢  ماهانه

  ٠١٢٣/٠  ٠/٠١۲۳  ٠/۹۲  ٠/Tansig  Bayesian Regularization  ۱-۳-۳-۴  ۱۰۰۰  ۹۵ ٣  روزانه

  ٠٥١٢/٠  ٠٤٩٨/٠  ٠/۶۰  ٠/۷۳  ١٠٠٠  Logsig Levenberg-Marqurdt ۱-۵-۴  ۳  ماهانه

  ٠١٢٧/٠  ٠١٢٣/٠  ٠/۹۳  ٠/Tansig  BFGS Quasi-Newton  ۱-۴-۴  ۱۴۵  ۹۵  ۴  روزانه

  ٠٥٣٤/٠  ٠٥٣٨/٠  ٥٩/٠  ٧٠/٠  ٧٠٧  Satlin  BFGS Quasi-Newton  ۱-۶-۴  ۴  ماهانه

  ٠١٢٧/٠  ٠١٢١/٠  ٠/۹۳  ٠/Satlin  Levenberg-Marqurdt ۱-۳-۸  ۴۹  ۹۵  ۵  روزانه

  ٠٤١٤/٠  ٠٥٣٠/٠  ٠/۶۵  ٠/Logsig  Levenberg-Marqurdt ۱-۴-۸  ۱۰۲  ۸۲  ۵  ماهانه
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 در روزانه دوره از حاصل جينتا همراه به مختلفي ساختارها
 شده داده نشان ۷ جدول در ماهانه دوره جينتا و ۶ جدول
 شد حاصل جهينت نيا مختلف،ي ساختارهاي بررس با است.

   شدن بهتري براي ليدلي انيم هيالي ها نرون تعداد شيافزا که
ي تمام پژوهش نيا در کهي طور به ستين مدل جهينت 

 بوده ۱۰ از کمتري انيم هيالي اه نرون تعداد برتري ساختارها
 جينتا انتظار توان يم هم کمتري ها نرون تعداد باي عني .است

  داشت. را مطلوب
توان به اين نتيجه رسيد  با بررسي توابع آموزش مختلف مي

بر بودن  که استفاده از کليه توابع آموزش با توجه به زمان

شود  يک پيشنهاد توصيه مي عنوان بهشود، پس  توصيه نمي
-Levenberg-Marquardt ،BFGS Quasiکه از سه نوع 

Newton وBayesian Regularization  که داراي عملکرد
ي هستند، استفاده شود. همچنين با بررسي توابع بهتر

، Tansigنوع  ٤شود که از  محرک مختلف نيز توصيه مي
Logsig ،Satlin  وPoslin ها  با توجه به عملکرد بهتر آن

سازي  اي با جريان شبيه مقادير جريان مشاهده استفاده شود.
نشان داده  ٤و  ٣هاي  شده به وسيله هر دو مدل در شکل

  است.

  
  موجک - مصنوعیي عصب شبکه روزانه مدل جينتا و ساختار - ۶ جدول

 
  

  تعداد تکرار  ساختار شبکهبهتربن   سطح تجزيه  تابع موجک  قانون آموزش  تابع محرک
 جذر ميانگين مربعات خطا ضريب تعيين

  سازي شبيه  آموزش  سازي شبيه  آموزش

Tansig  Levenberg-Marquardt  Haar ٤- ١  ٥ -۲۴  ۱۰۰۰  ۹۷/٠  ۹۵/٠١٠٠/٠  ٠٠٧٩/٠  ٠  

Tansig  Levenberg-Marquardt  Haar ٢٨- ٣- ١  ٦  ۱۰۰۰  ۹۸/٠٠٩٩/٠  ٠٠٨٢/٠  ٩٥/٠  ٠  

Logsig Levenberg-Marquardt  Haar ٠٠٩٩/٠  ٠٠٨١/٠  ٩٥/٠  ٩٨/٠  ١٠٠٠  ٣٢- ٣- ٣- ٣- ١  ٧  

Tansig Levenberg-Marquardt  Haar ٣٦- ٣- ١  ٨  ۱۰۰۰  ۹۸/٠  ۹۵/٠١٠٥/٠  ٠٠٨٥/٠  ٠  

Tansig  Levenberg-Marquardt  Haar  ٤٠- ٤- ١  ٩  ۱۰۰۰  ۹۸/٠١٠٢/٠  ٠٠٧٦/٠  ٩٥/٠  ٠  

Tansig Levenberg-Marquardt  Coif1  ٢٤- ٣- ١  ٥  ۱۰۰۰  ۹۸/٠  ۹۶/٠٠٩٤/٠  ٠٠٨٢/٠  ٠  

Tansig Levenberg-Marquardt  Coif1  ٠٠٩٠/٠  ٠٠٧٧/٠  ٩٦/٠  ٩٨/٠  ٨٧٥  ٢٨- ٤- ١  ٦  

Tansig  BFGS Quasi-Newton  Coif1  ٣٢- ٤- ٤- ٤- ١  ٧  ۱۰۰۰  ۹۷/٠  ۹۶/٠٠٩١/٠  ٠٠٩٣/٠  ٠  

Logsig  Levenberg-Marquardt  Coif1 ٣٦- ٣- ١  ٨  ۱۰۰۰  ۹۸/٠٠٩٢/٠  ٠٠٧٩/٠  ٩٦/٠  ٠  

Satlins Levenberg-Marquardt  Coif1 ٤٠- ٣- ١  ٩  ۷۱  ۹۸/٠  ۹۶/٠٠٩٤/٠  ٠٠٨٨/٠  ٠  

tansig Bayesian Regularization  Db2  ٢٤- ٤- ٤- ٤- ١  ٥  ۱۰۰۰  ۹۸/٠٠٨٨/٠  ٠٠٧٨/٠  ٩٦/٠  ٠  

Logsig  Bayesian Regularization  Db2  ٢٨- ٣- ٣- ٣- ١  ٦  ۱۰۰۰  ۹۸/٠٠٨٩/٠  ٠٠٨٠/٠  ٩٦/٠  ٠  

Tansig Bayesian Regularization  Db2  ٣٢- ٥- ١  ٧  ۱۰۰۰  ۹۸/٠٠٨٩/٠  ٠٠٧١/٠  ٩٦/٠  ٠  

Poslin Bayesian Regularization  Db2  ٣٦- ٤- ٤- ١  ٨  ۶۹  ۹۸/٠  ۹۶/٠٠٨٩/٠  ٠٠٧٥/٠  ٠  

Poslin Bayesian Regularization  Db2 ١  ٩ -۵ -٤٠  ۱۰۹  ۹۸/٠٠٩٣/٠  ٠٠٧٨/٠  ٩٦/٠  ٠  

Satlin Bayesian Regularization  Db4 ٢- ٣- ١  ٥۴  ۶۲  ۹۸/٠٠٨٥/٠  ٠٠٧٩/٠  ٩٦/٠  ٠  

Tansig  Levenberg-Marquardt  Db4 ١  ٦ -۳ -۳ -۳ -٢٨  ۱۰۰۰  ۹۸/٠٠٨٥/٠  ٠٠٧٩/٠  ٩٦/٠  ٠  

Tansig  Levenberg-Marquardt  Db4  ٣٢- ٤- ١  ٧  ۱۰۰۰  ۹۸/٠  ۹۶/٠٠٨٥/٠  ٠٠٧٥/٠  ٠  

Tansig Bayesian Regularization  Db4 ١  ٨ -۳ -٣٦  ۱۰۰۰  ۹۸/٠٠٨٧/٠  ٠٠٧٩/٠  ٩٦/٠  ٠  

Tansig  Levenberg-Marquardt  Db4  ٤٠- ٣- ١  ٩  ۱۰۰۰  ۹۸/٠٠٨٨/٠  ٠٠٧٦/٠  ٩٦/٠  ٠  

Tansig  Bayesian Regularization  Sym3 ٢٤- ٣- ١  ٥  ۶۴۴  ۹۸/٠٠٨٧/٠  ٠٠٧٨/٠  ٩٦/٠  ٠  

Tansig  Levenberg-Marquardt  Sym3 ١  ٦ -۳ -۳ -٢٨  ۶۴۲  ۹۸/٠٠٨٨/٠  ٠٠٧٨/٠  ٩٦/٠  ٠  

Satlin Levenberg-Marquardt  Sym3 ٣٢- ٣- ١  ٧  ۸۷  ۹۸/٠  ۹۶/٠٠٨٨/٠  ٠٠٨١/٠  ٠  

Logsig Bayesian Regularization  Sym3 ١  ٨ -۳ -۳ -٣٦  ۱۰۰۰  ۹۸/٠٠٨٨/٠  ٠٠٨١/٠  ٩٦/٠  ٠  

Tansig  Bayesian Regularization  Sym3 ٤٠- ٤- ٤- ٤- ١  ٩  ۱۰۰۰  ۹۸/٠٠٨٩/٠  ٠٠٧٦/٠  ٩٦/٠  ٠  



  ...سازي جريان  بهبود عملکرد شبکه عصبي مصنوعي با استفاده از تبديل موجک در شبيه                                                                    ٥٦

 

  موجک - مصنوعی شبکه عصبي ساختار و نتايج مدل ماهانه - ۷جدول 

  

  
  مورد بررسي مدل دودر  روزانه دورهي براي ا مشاهده مقابل در شدهي ساز هيشب انيجر - ۳ شکل

  
 حداقل ريمقاد برآورد دري بيترک مدل که داد نشان جينتا

 سهيمقا با است. بودهي مصنوعي عصب شبکه مدل از تر موفق
 مدل که ديآ يم دست به جهينت نيا زين حداکثر ريمقاد

 شبکهي بيترک مدلي طورکل به است. بوده بهتري بيترک
ي عصب شبکه مدل از بهتر موجک - يمصنوعي عصب

 دارد.ي حد ريمقاد برآورد دري خوب تيقابل و بودهي مصنوع

R² = 0.9282 
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 جريان پيش بينی شده استاندارد شده

ANN 

R² = 0.9641 

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

ده
 ش

ارد
اند

ست
ی ا

ده ا
شاه

ن م
ريا

ج
 

 جريان پيش بينی شده استاندارد شده

WANN 

 تعداد تکرار ساختار شبکهبهتربن  سطح تجزيه تابع موجک قانون آموزش تابع محرک
 جذر ميانگين مربعات خطا ضريب تعيين

 سازي شبيه آموزش سازي شبيه آموزش

Tansig Levenberg-Marquardt Haar ٨- ٨- ١ ١ ۱۰۰۰ ۸۷/٠ ۶۹/٠٤٧٢/٠ ٠٣٤٦/٠ ٠ 

Tansig Levenberg-Marquardt Haar ١٢- ٤- ١ ٢ ۱۰۰۰ ۸۷/٠٣٦٨/٠ ٠٣٤٧/٠ ٧٨/٠ ٠ 

Tansig Bayesian Regularization Haar ٤ ١٦- ٤- ٤- ١ ٣۳۷ ٠٤١٤/٠ ٠٢٢٦/٠ ٧١/٠ ٩٥/٠ 

Tansig Resilient Backpropagation Haar ٢٠- ٣- ١ ٤ ۱۰۰۰ ۸۰/٠ ۶۶/٠٤٨٩/٠ ٠٤٣٢/٠ ٠ 

Tansig Levenberg-Marquardt Coif1 ٨- ٥- ١ ١ ۱۰۰۰ ۸۹/٠٣٨٨/٠ ٠٣٢١/٠ ٨١/٠ ٠ 

Tansig BFGS Quasi-Newton Coif1 ١٢- ٦- ١ ٢ ۱۰۰۰ ۹۱/٠ ۸۴/٠٣١٣/٠ ٠٢٩١/٠ ٠ 

Logsig Bayesian Regularization Coif1 ٠٣٠٠/٠ ٠٢٣٩/٠ ٨٥/٠ ٩٤/٠ ٣٥٣ ١٦- ٤- ٤- ١ ٣ 

Poslin Levenberg-Marquardt Coif1 ٢٠- ٤- ١ ٤ ۶۷ ۹۲/٠ ۸۰/٠٣٧٢/٠ ٠٢٧٨/٠ ٠ 

Tansig Levenberg-Marquardt Db2 ٨- ٣- ١ ١ ۹۵ ۸۲/٠٤٤٠/٠ ٠٤١١/٠ ٧١/٠ ٠ 

Tansig Levenberg-Marquardt Db2 ١٢- ٩- ١ ٢ ۱۰۰۰ ۹۷/٠ ۷۶/٠٤٣٢/٠ ٠١٧٨/٠ ٠ 

Logsig Bayesian Regularization Db2 ١٦- ٤- ١ ٣ ۲۰۰ ۹۱/٠٤٥٤/٠ ٠٢٩١/٠ ٧٣/٠ ٠ 

Satlin Bayesian Regularization Db2 ٢٠- ٦- ١ ٤ ۶۷ ۷۹/٠٤٣٤/٠ ٠٤٤٨/٠ ٦٩/٠ ٠ 

Tansig Resilient Backpropagation Db4 ٨- ٤- ١ ١ ۱۰۰۰ ۸۵/٠٣٢٧/٠ ٠٣٧٥/٠ ٨٣/٠ ٠ 

Tansig Levenberg-Marquardt Db4 ١٢- ٦- ١ ٢ ۱۰۰۰ ۹۴/٠ ۸۹/٠٢٦٦/٠ ٠٢٣٨/٠ ٠ 

Satlin BFGS Quasi-Newton Db4 ١ ٣ -۵ -۵ -١٦ ۵۱ ۹۵/٠٢٩٦/٠ ٠٢٢٩/٠ ٨٦/٠ ٠ 

Satlin Levenberg-Marquardt Db4 ٢٠- ٣- ٣- ١ ٤ ۵۳ ۹۱/٠٣٢١/٠ ٠٣٠٠/٠ ٨٥/٠ ٠ 

Tansig Levenberg-Marquardt Sym3 ١ ١ -۸ -٨ ۱۰۰۰ ۹۲/٠٣٧٨/٠ ٠٢٧١/٠ ٨٠/٠ ٠ 

Tansig Levenberg-Marquardt Sym3 ١٢- ٤- ١ ٢ ۴۸۷ ۹۰/٠ ۸۰/٠٣٧٠/٠ ٠٣١٤/٠ ٠ 

Satlin Bayesian Regularization Sym3 ١ ٣ -۴ -۴ -۴ -١٦ ۶۳ ۹۱/٠٤٠٧/٠ ٠٢٨٦/٠ ٧٧/٠ ٠ 

Satlin Bayesian Regularization Sym3 ٢٠- ٣- ٣- ٣- ١ ٤ ۲۷۳ ۹۰/٠٤٢٤/٠ ٠٣٠٥/٠ ٧٧/٠ ٠ 



  ٥٧                                                                                                        ١٣٩٦ز يي/ پا٢٦ ي/ پياپ٣/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

 مدل ساختار نيبهتر باي بيترک مدل ساختار نيبهتر سپس
 شده ارائه ٨ جدول در آن جينتا که شد سهيمقاي عصب شبکه
 مدل کهتوان دريافت  مي جدولاين  جينتا به توجه با است.

 کيآکائ شاخص ريمقاد است. داشتهي بهتر عملکردي بيترک
 مدل بودن تر مناسب انگريب زين خطا مربعات نيانگيم جذر و

 Db4 موجک تابع که دهد يم نشان جينتا .استي بيترک
 نيبهتر ماهانه و روزانه دوره در هم توابع ريسا به نسبت

 مدل دو با شدهي ساز هيشب ريمقاد است. داشته را عملکرد
 داده نشان ۶ و ۵ي ها شکل در ماهانه و روزانهي ها دوره در

  است.
شود که مقادير  مشاهده مي ۶و  ۵هاي  با توجه به شکل

سازي با مدل ترکيبي چه در نقاط حداکثر و چه در  شبيه
اي نزديک بوده و اين  نقاط حداقل به مقادير مشاهده

دهنده تأثير مثبت استفاده از تبديالت موجک است.  نشان
همچنين با توجه به نتايج آناليز حساسيت صورت گرفته، 

که پارامتر جريان بيشترين تأثير را در خروجي مشخص شد 
داشته، بعد از آن جريان دوره قبل، بارش، تبخير و دما در 

هاي بعدي هستند. به عبارتي دما کم اثرترين پارامتر و  رتبه
  جريان مؤثرترين پارامتر است.

) که ۲۰۰۹نتايج نوراني و همکاران ( نتايج اين پژوهش با
ولوژيکي را با قابليت آناليز بيني فرآيندهاي هيدر پيش

موجکي بررسي کردند هماهنگ است. همچنين با نتايج 
ها با استفاده از  ) که نشان داد تجزيه سيگنال۱۳۸۷عبقري (

تحليل گسسته موجکي الگوهاي بارش رواناب، سبب افزايش 
هاي به کار برده شده  دقت بيشتري نسبت به ساير روش

 شود، همخواني دارد. مي
  

  
  مورد بررسی مدل دودر  ماهانه دورهي براي ا مشاهده مقابل در شدهي ساز هيشب انيجر - ۴ شکل

  
  پژوهش نيا در استفاده مورد روزانهي ها مدل سهيمقا - ۸ جدول

  

R² = 0.6505 
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 جريان پيش بينی شده استاندارد شده

ANN 

R² = 0.8896 
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 جريان پيش بينی شده استاندارد شده

WANN 

  مدل  دوره
 ميانگين مربعات خطاجذر  ضريب تعيين ضريب آکائيک

  سازي شبيه  آموزش  سازي شبيه  آموزش  سازي شبيه  آموزش

  روزانه
  ٠٠٨٥/٠  ٠٠٧٩/٠  ٩٦/٠  ۹۸/٠  ۹۴/۷۸۳۲  ۶۵/۲۳۵۳۶  موجک -يمصنوعي عصب شبکه

  ٠١٢٧/٠  ٠١٢١/٠  ٩۳/٠  ۹۵/٠  ۱۰/۷۸۳۴  ۳۹/۲۳۵۳۸  يمصنوعي عصب شبکه

  ماهانه
  ٠٢٨٦/٠  ٠٢٣٨/٠  ٨٩/٠  ۹۴/٠  ۹۴/۲۴۱  ۰۶/۷۵۷  موجک -يمصنوعي عصب شبکه

  ٠٥٣٠/٠  ٠٤١٤/٠  ٦٥/٠  ۸۲/٠  ۲۵/۲۴۴  ۲۶/۷۵۹  يمصنوعي عصب شبکه



  ...سازي جريان  بهبود عملکرد شبکه عصبي مصنوعي با استفاده از تبديل موجک در شبيه                                                                   ٥٨

 

  
  پژوهش نيا در استفاده مورد روزانهي ها مدل سهيمقا - ۵ شکل

  
  پژوهش نيا در استفاده مورد ماهانهي ها مدل سهيمقا - ۶ شکل

 
  گيري  نتيجه

 -يمصنوعي عصب شبکهي بيترک مدل از پژوهش نيا در
ي ساز هيشبي براي مصنوعي عصب شبکه مدل و موجک

 ستگاهياي ها داده از استفاده با ابيگاماس رودخانه انيجر
 هيتجز که داد نشان حاصل جينتا شد. استفاده نهيورا
 وي مشاهداتي ها داده انيمي همبستگ موجک با گناليس

 شيافزاي مصنوعي عصب شبکه مدل به نسبت راي محاسبات
 مشهودي ليخ تفاوت نيا ماهانه دوره در ويژه به دهد يم

 روزانه دوره دري بيترک مدل کاربرد کهي طور به است.
 سبب درصد ۲۴ حدود ماهانه دوره در و درصد ۳ حدود

ي بررس از کهي طور همان .است شده نييتع بيضر شيافزا
 توان يم شد برداشت پژوهش نيا در مختلفي ساختارها

 -يمصنوعي عصب شبکهي بيترک مدل که گرفت جهينت
 دقتي داراي مصنوعي عصب شبکه مدل به نسبت موجک

ي عصب شبکهي بيترک مدلي برتر دليل است.ي شتريب
ي ها داده ريتأث زانيمي رو که است نيا موجک - يمصنوع

 انجامي ريپذ کيتفک شبکه به ورود از قبلي زماني سر
 شده، هيتجز گناليرسيز نيچند به هياول گناليس و شود مي
 کي از بتوان که شود يم فراهم امکان نيا کار نيا با که
 ،دهد يم نشان را بلندمدت و مدت کوتاه ترايتأث که ،زيآنال

 شد استفاده موجک تابع ۵ ازي بيترک مدل در شد. مند بهره
 عملکرد توابع گريد با سهيمقا در Db4 موجک تابع که

ي بيترک مدل که داد نشان جينتاي کل طور به داشت.ي بهتر
 به نسبت و کند يم عملي خوب بهي حد نقاط برآورد در

 ت.اس داشتهي بهتر عملکردي عصب شبکه مدل
  

  منابع
 .ر انيبلور .ب پاکدست .ع مهر پاک .ني ملک .ح پورعرب .۱

 همداني شناس استان .١٣٩١ ا. .حي محمد . ومي نييآ
 استاني عيطبي ايجغراف -اول فصل )يشيآزماي (اجرا

 ران.ياي درسي ها کتاب نشر و چاپ شرکت همدان.
ي نيب  شيپ .١٣٩٠ ا. فرد يفاخر و .اي مساعد .پي طوفان .۲
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 خاک و آب هينشر موجک. هينظر از استفاده باي بارندگ
 .١٢١٧- ١٢٢٦: )٥(٢٥ .)يکشاورز عيصنا و (علوم

 بري مبتن هوشمندي نيب شيپي بررس .١٣٨٧ ه.ي عبقر .۳
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