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  مقدمه
 یی مانندها جهت طراحی بهینه و قابل اعتماد سیستم

ریزي کارآمد در مدیریت منابع آب،  مخازن سدها و لزوم برنامه
تخمین صحیح آبدهی رودخانه از اهمیت چشمگیري برخوردار 

 آمار آبدهی کامل و نبود). 2002سیواکومار و همکاران  (است
 را با مشکل ها  تجزیه و تحلیل داده،ها طوالنی برخی از رودخانه

 طراحی قابل اعتماد  برنامه ریزي وکند، زیرا میمواجه 
ي جریان رودخانه در ها ي هیدرولوژیکی نیاز به سريها سیستم
، پیش بینی مهممساله . ي زمانی کوچکتر از سال داردها مقیاس

 است زیراي کوچکتر زمانی ها جریان رودخانه در مقیاس
ي اخیر ها در سال. استقانونمندي در مقیاسهاي کوچکتر، کمتر 

ي فصلی ها  تعیین سريبرايکننده استفاده از روش تفکیک 
 مانند مدل خود همبسته ،ي رایج استوکاستیکها نسبت به مدل

دلیل  به زیرا افزایش یافته است )3ARMA (میانگین متحرك
ي هیدرولوژیکی فصلی، آنالیز و مدل سازي این ها ماهیت سري

هدف تحقیق حاضر پیش . است پیچیده و مشکل ها نوع سري
آبریز دریاچه ارومیه در حوزه ي ها ز رودخانهبینی آبدهی برخی ا

ي تفکیک ها روشبا استفاده از  )فصلی( ي زمانیها مقیاس
  .باشد میکننده و شبکه عصبی مصنوعی 

اي براي مدل  مدلسازي تفکیک کننده زمانی تکنیک پایه
اولین روش . باشد هاي زمانی هیدرولوژیکی می کردن سري

با استفاده از ) 1967 (رمس و کمپبلها تفکیک کننده توسط
دو مدل خودهمبسته براي جریان ساالنه و ماهانه، پیشنهاد 

) 1973(والنسیا و اسچاك مدل  ،اولین مدل پذیرفته شده. شد
بود که توانایی تفکیک جریان ساالنه به ماهانه و حفظ توام 

به منظور  .ي ساالنه و ماهانه را داشتها خصوصیات سري
هاي متوالی  بتدا و انتهاي سالحفظ همبستگی بین فصول ا

براس و . ارائه شد) 1976(مدل مبسوط توسط مجیا و رسل 
با استفاده از مدل تفکیک کننده جریان ساالنه ) 1978(کري 

رودخانه نیل در شش ایستگاه را به جریان ماهانه تفکیک 
) 1983(ساالس و سنتوس . )1998ساالس و همکاران (ندکرد

  STEPرش یافته را که به مدلیک روش تفکیک کننده گست
ي ها از سري) 1380(نیکفال. شناخته شده بود پیشنهاد دادند

مشاهداتی ماهانه و جریان مصنوعی ساالنه براي آنالیز ماهانه 
 مدل تفکیک باي ساالنه ها  دادهلذا ، استفاده کردها خشکسالی

                                                
3 Autoregressive  moving average 

  در پی آن و شدي ماهانه تبدیلها کننده به داده
 تحقیقاتی .)1380نیک فال (نه تعیین شد ي ماهاها خشکسالی

ي ها یی مبتنی بر توزیعها نیز در مورد استفاده از مدل
ي ناپارامتر ها ناپارامتري و یا به عبارت دیگر مبتنی بر روش

 براي)  نزدیک ترین همسایهkبرآورد به روش (برآورد چگالی 
رهیافت . )1996شارما و الل (  استاجرا شدهتفکیک زمانی 

اي تجربی خبره مانند شبکه عصبی مصنوعی به دلیل ه مدل
هاي  طبیعت غیر خطی و کارآمد بودن در مدلسازي سیستم

 .ها بوده است پیچیده مورد توجه بسیار زیاد هیدرولوژیست
) 1943(مدل شبکه عصبی مصنوعی توسط مک کلوچ و پیتز 

با شبکه عصبی پس ) 1997(تن دنه و همکاران . ارائه گردید
 Daي ها  جریان رودخانه را در حوضه)BPNN (طاانتشار خ
Nhim و La Ngaي ورودي تبخیر و بارش پیش ها  با داده

بینی کردند که استفاده از این روش نتایج رضایت بخشی در 
 فرانک روزنبالت .)1997تان و همکاران (شت دادو حوضه 

شبکه پرسپترون و دیوید راملهارت و جیمز مکالند ) 1985(
ه پرسپترون چند الیه با الگوریتم پس انتشار شبک) 1986(

.  کاربرد شبکه عصبی ارائه دادند را براي)4BPMLP(خطا 
مقایسه اي بین شبکه عصبی پس انتشار خطا ) 2004(کوشی 

)BPNN ( با سه الیه و مدل خودهمبسته)AR ( در پیش
 شبکه عصبی .)2004آسه  (بینی جریان ماهانه انجام دادند

 اسی .همبسته بود تري نسبت به مدل خودمصنوعی گزینه به
 حوضه در 47جریان رودخانه را در ) 2005(و همکاران 

 پیش MLPفرانسه و ایاالت متحده با استفاده از الگوریتم 
 با افزایش الیه MLPبینی کردند و کاهش عملیات مربوط به 

، کیگزن )2005آنکتیل و رات  (ورودي از نتایج تحقیق بود
ي پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا ها از شبکه) 2005(

 استفاده کردند) FFNN( پیش بینی جریان متوسط براي
  )2005سیجیزوغلو (

  
  مواد و روشها 

  مدل تفکیک کننده
استفاده از روش تفکیک کننده در هیدرولوژي بطور 
وسیعی گسترش یافته است و یک ابزار مفید در هیدرولوژي 

نایی این روش در تفکیک  که ناشی از توااستکاربردي 

                                                
4 Back propagation multi layer perception 
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 و مکانیي زمانی ها ي هیدرولوژیکی به مقیاسها زمانی پدیده
یندي است که آ تفکیک کننده فرسازيمدل. باشد میکوچکتر 

منظور از فصل هرگونه تقسیم : فصلی(ي زمانی فرعی ها سري
از ) فرعی از سال بدون توجه به تعداد تقسیمات فرعی

 ؛باشند میابل حصول ق) کلیدي(تفکیک سریهاي مستقل 
شش ماه، شش ماه به هفته اي مانند تفکیک سري ساالنه به 

 که این عمل از طریق یک مدل خطی انجام می گیرد. دو بار
 خصوصیات آماري مهم بین ظدر این صورت امکان حف

ي فرعی و کلیدي وجود خواهد ها ي فرعی، سريها سري
ات هدف اصلی هر مدل تفکیک کننده حفظ خصوصی. داشت

از جمله خصوصیات بارز . آماري در بیش از یک سطح است
این نوع مدل سازي کاهش تعداد پارامترهاي مدل با حداقل 

ي تفکیک شده و از بین ها خطا در خصوصیات آماري داده
ي زمانی کلیدي و ها بردن طول آماري نامساوي بین سري

  . باشد میفرعی 
   

  مدل پایه
در این .  مشخص استمدل پایه، مدلی ساده و با فرم

ل یافته تبدی جریان مقدارهاي  اصلی و فرعی، سریهايمدل
 دارهاي که بعد از حصول مقبا میانگین صفر است) نرمال(

 تفکیک کننده مقدارهايي ها تفکیک شده با استفاده از مدل
نهایی با اضافه کردن میانگین نظیر و تبدیل معکوس 

و نقص مدل عدم مزیت مدل پایه سادگی . شوند میمحاسبه 
سازگاري گشتاورها یعنی عدم توانایی در حفظ همبستگی 

  .باشد می متوالی ي فصلی در دو سالها جریان
  
 )1(  

  
X :ي کلیديها سري, Y: ي فصلیها سري ,A ،B :

جزء استوکاستیک مدل با توزیع نرمال  : εل،پارامترهاي مد
ي ها سريي بین ها  پارامترهاي مدل کوواریانس.استاندارد
 و فرعی و همچنین واریانس و کوواریانس مقادیر کلیدي

 هدفا بپارامترهاي این مدل . فصلی را حفظ خواهند نمود
ي مدل و مشاهداتی، با ها  بین دادهتامین بهترین برازش

  .معادالت زیر قابل حصول است
)2(  
  

)3(       
  

XXS: ه، ي ساالنها ماتریس کوواریانس بین سريXYS :

: YYSي ساالنه و فصلی، ها ماتریس کوواریانس بین سري

 محاسبه پارامتر . ي فصلیها ماتریس کوواریانس بین سري
A  به طور مستقیم امکان پذیراست ولی پارامترB را نمی 

توان به طور مستقیم محاسبه کرد بلکه شرط الزم وکافی 
مثبت  ،TBB، این است که ماتریسBاسبه پارامتربراي مح

با در نظر . )1973والنسیا و اسچاك  (باشد نیمه قطعی
 K بصورت ماتریس پایین مثلثی و با فرض Bگرفتن

=TBB آیند می، به معادالت زیر بدست . n اندازه ماتریس
Bاست .  

  
)4(  
  
)5      (j=1 ,         i=2,…,n   
 
  
)6  (j=2,…,n    i= j   

     
  
)7 ( j=2,…,n-1   i=j+1,…,n  
  
  
)8( i< j  
  

  مدل مبسوط
این مدل بـا افـزایش در تعـداد پارامترهـا توانـایی حفـظ              

 و باعـث   در دو سـال متـوالی دارد        را ي فـصلی  هـا   کوواریانس
، بـه  سطح فصلی نیـز خواهـد شـد    ایجاد ارتباط با گذشته در  

ي فـصل بــه فـصل را عـالوه بــر    هـا  گیایـن صـورت همبــست  
  .کند میي حفظ شده در مدل پایه نیز حفظ ها همبستگی

)9(  
Z  : است، ماتریس ستونی حاوي مقادیر فصلی گذشته

بدست . آیند می بدست 12-10پارامترهاي مدل با روابط
تنها ماتریسی .  مشابه مدل پایه می باشدBآوردن ماتریس
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 و با است ،Zه کرد، ماتریس که در این مدل باید به آن اشار
 قابل 13فرض سه فصل در یک سال، به صورت رابطه 

  .)1998ساالس و همکاران  (تعریف است
 

)10(  
 
)11(  
  
)12(  

    
 )13         (  

                                              
  شبکه عصبی مصنوعی 

پایه اصلی محاسبات شبکه عصبی مدل کردن ویژگیهاي 
مغز انسان است به طوري که با الهام گیري از این مدلسازي، 
سعی در فرموالسیون بین متغیرهاي ورودي و خروجی براساس 

روند کلی شبکه عصبی . باشد میي مشاهداتی ها استفاده از داده
انجام ها پردازش در اجزایی بنام نورون. 1: باشد میبه این صورت 

  از طریق ارتباطات موجود بین اطالعات بین نورونها . 2. گیرد می
  

  
هریک از این ارتباطات وزنی دارند که . 3. شود میآنها رد و بدل 

در اطالعات انتقال یافته از یک نورون به نورون دیگر ضرب 
 بیانگر اطالعات مورد نیاز براي حل مساله ها شود و وزن می

 براي محاسبه خروجی خود یک تابع ها هریک از نورون. 4. است
دو عنصر اصلی در . نماید مییش اعمال ها حریک به وروديت

فرایندي که در آن : آموزش شبکه: شبکه عصبی عبارتند از
شوند تا  میي ارتباطی در یک پروسه پیوسته بهینه ها وزن

اختالف بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی حداقل گردد و به 
و استفاده از بردار ورودي (دو دسته آموزش نظارت شده 

عدم نیاز به بردار هدف (و آموزش غیر نظارت شده ) خروجی
منظور بررسی یادگیري و عملکرد : اعتبار مدل). براي خروجی
میزان توانایی شبکه در عکس العمل نسبت به ( شبکه است 

  ).ي جدیدها ي آموزشی و وروديها ورودي
 نورون در الیه میانی n1 اگر شبکه سه الیه با اتصال کامل با

 pkZ ام الیه آخر از رابطه kننظر گرفته شود خروجی نورودر 
  .شود میمحاسبه 

) 14                  (  
  باشد می برابر با تابع محرك سیگموئیدي gکه در رابطه باال 

  
)15(  
  
)16(  
  

Ipk  ورودي وزن دار به نورون k   ام در الیه آخـر بـراي زوج p 
 وزن اتـصال نـورون    Wkiهـاي الیـه میـانی،    تعـداد نورون  n1 ام،

 ام، k مقـدار بایـاس نـورون   Wko ام، k ام بـه خروجـی    iمیـانی 
  .شود می ام الیه میانی از رابطه زیر محاسبه iخروجی نورون 

)17(  
  

)18(  
  

n0 :ي الیه ورودي، ها تعداد نورونWij وزن اتصال نورون 
دار بایاس  مقWio ام الیه میانی و i  ام به نورون  jورودي
وزنهاي شبکه در فرایند آموزش با . باشد می ام iنورون 

 نرخ یادگیري و ηشوند که می بهنگام 18استفاده از رابطه 
  .)1384کاراموز و عراقی نژاد (عددي بین صفر ویک است 

)19(  
  

روند کلی مدلسازي بر اساس روش تفکیک کننده و 
  . نشان داده شده است2شکل شبکه عصبی مصنوعی در 
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  منطقه مورد مطالعه
 حوضه آبریز دریاچه ارومیه  این تحقیق،منطقه مورد مطالعه

 تا 44°،33' با مختصات جغرافیایی در شمال غرب کشورکه است
 با  عرض شمالی38° ،30' تا 35° ،39' طول شرقی و47 ° ،53'

وجود سدهاي مهم  .دارد کیلومتر مربع قرار 51866مساحت 
مانند سد شهید مدنی در حوضه مورد مطالعه و نیاز به پیش بینی 

سازي اهداف موردنظر،  جریان ورودي به مخزن جهت بهینه
در این . سازد این حوضه آشکار میاین تحقیق را در اهمیت 

تحقیق از آمار آبدهی ایستگاه ونیار بر روي رودخانه آجی چاي و 
اد بر روي رودخانه سعید آباد چاي استفاده شده ایستگاه سعید آب

  .است

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه-3شکل 

  نتایج و بحث
ها    سري فرض تبعیت نمودنمبتنی برروش تفکیک کننده زمانی 

هاي اصلی، الزم به  به دلیل عدم پیروي داده. استاز توزیع نرمال 
  ها از توزیع نرمال  که سري باشد، به طوري  تبدیل میاستفاده از توابع

در این تحقیق به علت این که در . با میانگین صفر پیروي کنند
جریان ماهانه مقادیر صفر وجود دارد و دامنه ریشه دوم اعداد، بزرگتر 

نرمال کنترل  .یا مساوي صفر است از این تبدیل استفاده شده است
 و در MINITAB  14افزار  نرمحقیق باها در این ت دن سري دادهبو

هياچه اروميدر  
 تبریز

 بله

 آنالیز اولیه و شناسایی مدل

 تخمین پارامترها

)اصل امساك(یري پارامترها نکویی برازش و اعتماد پذ  
 

 نه

 پیش بینی

 پذیرش مدل؟

                             )الف
)ب(، شبکه عصبی  )الف( روند مدلسازي در روش تفکیک کننده -2شکل   

 بله

و استاندارد کردن) مشاهداتی (ها ها و خروجی جمع آوري ورودي  
 تعیین تعداد مناسب ورودي و خروجی براي آموزش و تست

 

 آموزش شبکه
 ورود مجموعه تست با پارامترهاي حاصل از مرحله آموزش

 محاسبه خطاي مدل براي تست و آموزش

 نه

 انتخاب الگوي بهینه

 قبول خطا؟

)ب  
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مرحله بعد کسر میانگین .  درصد انجام گرفته است95سطح اطمینان 
باشد  میهاي سري نرمال شده  ي نرمال شده از دادهها سري
ها   با هدف نرمال کردن سري MATLAB7حیطمهایی در  برنامه

ننده ي تفکیک کها با میانگین صفر و انجام تفکیک زمانی بر پایه مدل
  .و انجام تبدیل معکوس تدوین گردیده است

ي شبکه ها گام اول در شبکه عصبی شامل آماده سازي داده
 و سپس تقسیم 20بر اساس معادله ) استاندارد کردن(عصبی 

  . باشد میها به دو سري آموزش و آزمون  داده

)20(                                          
maxX

XX i
N =  

ي ورودي و خروجی خواهد بود که ها مرحله بعد تعیین الیه
مقادیر مربوط به سري ساالنه در الیه ورودي و مقادیر سري ماهانه و 

در مدلسازي شبکه . شش ماهه در الیه خروجی در نظر گرفته شد
عصبی انتخاب نوع شبکه براي رسیدن به جواب مطلوب از اهمیت 

حالت از شبکه پیش خور با الگوریتم بسزایی برخوردار است در این  
 براي 1استفاده شده است و توابع تحریک)  الیه3با (پس انتشار خطا 

هاي دبی مقادیر منفی  به دلیل اینکه داده(الیه میانی لوگ سیگموئید 
. باشد و براي الیه خروجی از نوع تابع خطی می) کند را اختیار نمی

ي الیه ها  تعداد نورونتغییر در(سپس بایستی الگوهاي مختلفی 
معیارهاي را به شبکه عرضه نمود و در نهایت با استفاده از ) میانی

این معیارها . ی که بیشترین کارایی را دارد، در نظر گرفتمربوطه، الگوی
  . باشند  و ضریب همبستگی میRMSE، MRE ، SEشامل 

       
 

)21(  
  
 

)22        (  
 

                                             
                   

                                           )23       (  
 
 

 :Qمقادیر مشاهداتی، :iQبینی شده، مقادیر پیش: iQ̂که
  . باشند یهاي آماري م  تعداد سال:N و مقدار متوسط مشاهداتی

                                                
1 Transfer function 

بینی مدل  معیارهاي مذکور بیانگر  اطالعاتی در مورد توانایی پیش
باشد و ارزیابی عملکرد مدل براساس کمترین مقدار معیار  می

RMSE، MRE، SE و بیشترین مقدار ضریب همبستگی خواهد
ي ها در تفکیک سري ساالنه به سري. )1998زیلند و سیمونویچ  (بود

تا ) 1339-40(هاي  بدهی مربوط به سال سال آمار آ32شش ماه از 
براي تخمین پارامترها استفاده شد و پیش بینی براي ) 70-1371(

در مدل شبکه . انجام گردید) 1376-77(تا ) 1371-72(ي ها سال
 نورون به منظور تعیین 9عصبی، تعداد نورونهاي الیه میانی از یک تا 

قادیر مشاهداتی دارد، الگویی که بهترین برازش و کمترین خطا را با م
تغییر داده شد و براي تمام الگوهاي مذکور، معیارهاي مذکور و 

 بصورت RMSE ، MREضریب همبستگی محاسبه گردید مقادیر 
و 2نشان داده شده است با توجه به شکل الگوهاي4شماتیک در شکل

رسند ولی با مقایسه مقادیر ضرایب همبستگی  میمورد قبول بنظر 3
)  نورون در الیه میانی2داشتن  (2در نهایت الگوي ) 83/0: 2الگوي (

این مقایسه براي مرحله آموزش نیز ( الگوي منتخب شناخته شد 
  ).انجام گرفته شده است

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9
تعداد نورون در اليه مياني 

R
M

SE

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

M
RE

MRE RMSE

  
   در مرحله آزمون شبکه عصبی MRE و RMSE معیارهاي  -4شکل 

ي ها ي مشاهداتی و پیش بینی شده براي دادهها ریانج
لگوي بهینه بصورت گرافیکی در ا) تست(آموزشی و آزمون 

   نشان داده شده است که بیانگر قابلیت پیش بینی 5شکل 
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 نتایج جریان شبیه سازي و مشاهداتی الگوي - 5شکل 
 بهینه شش ماه
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  .ي شش ماه براساس اطالعات ساالنه استها جریان
ي تفکیک کننده و شبکه عصبی از ها  مقایسه نتایج مدلبراي

 استفاده شد و نتایج بدست MSE   ،MRE ،SEمعیارهاي
 نشان دهندهاین نتایج .  آورده شده است1آمده در جدول

 مدل سازي شده با ارها در نتایج شبیه مقدار این معیحداقل
اگر با استفاده از مجموع مقادیر شش ماه، . باشد مبسوط می

مقادیر ساالنه محاسبه شود اختالف بین مقادیر مشاهداتی و 
  . شبیه سازي مدل مبسوط و شبکه عصبی کم خواهد بود

  ها نتایج معیارهاي ارزیابی عملکرد مدل - 1جدول

  
 سال 32االنه به سري ماهانه نیز از در حالت تفکیک سري س
 سال در مرحله صحت سنجی 6آمار در مرحله واسنجی و 

 9از یک نورون تا (ي عصبی ها با تغیر الگوهاي شبکه. استفاده شد

 ، RMSEو مقایسه این الگوها با معیارهاي ) نورون در الیه میانی
MRE باشد که   می2 و ضریب همبستگی، الگوي بهینه الگوي
  .  آورده شده است6یر این الگوها درشکل مقاد

  
ي هـا   نتایج تفکیک سري ساالنه به ماهانـه توسـط مـدل          

-72(ي هـا  پایه، مبسوط و شبکه عصبی  به ترتیب براي سال    
 آورده  8بـصورت گرافیکـی درشـکل       ) 1376-77(تا  ) 1371

-75(، )1371-72(ي  هـا   ماکزیمم جریان در سال    .شده است 
) 1375-76(تـا   ) 1372-73(ه و در    در اردیبهشت ما  ) 1373

در فروردین ماه اتفاق افتاده است که این روند توسـط مـدل             
مقایـسه نمودارهـاي اخیـر مبـین        . مبسوط حفظ شده اسـت    

ي مـشاهداتی و شـبیه سـازي    هـا   افزایش اختالف بین جریان   

تـوان بـه    باشد که دلیل این را مـی  میها  شده در برخی از ماه  
ي هـا  هاي موردنظر نـسبت بـه سـال      وجود روند جدید در ماه    

ي تفکیـک کننـده جهـت محاسـبه      هـا   مـدل . قبل نسبت داد  
ماتریس همبستگی و تخمین پارامترهاي مربوطه و همچنین        

ي هـا  ي عصبی جهت آموزش از اطالعـات سـال     ها  مدل شبکه 
نماینـد، در حـالی کـه چنـین رونـدي در              قبل اسـتفاده مـی    

لتی در مـاه  چنـین حـا  . ي گذشته وجود نداشته اسـت ها  سال
) 1373-74(و یـــا مـــاه آذر ســـال ) 1372-73(دي ســـال 
هـاي ذکـر شـده        ها در سال    شود که دبی این ماه      مشاهده می 

  سال  شش ماه اول  شش ماه دوم
    مدل پایه  مدل مبسوط  شبکه عصبی  مدل پایه  مدل مبسوط  شبکه عصبی

81/11  48/7  39/21  29/12  49/7  8/25  RMS
E 

09/0  07/0  17/0  152/0  14/0  58/0  MRE 

1/0  065/0  19/0  27/0  16/0  581/0  SE 

   مقادیر معیارها در مرحله تست شبکه عصبی- 6شکل
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هـاي قبـل افـزایش قابـل          هاي متناظر در سـال      نسبت به ماه  
دهد و یا مقادیر دبی در ماه مهـر و مـاه              اي نشان می    مالحظه

هـاي    که نسبت به مقـادیر دبـی در مـاه   1376-77آبان سال  

  .  داشته استزیاديهاي قبل کاهش  متناظر سال
  

 ي پایه، مبسوط و شبکه عصبی مصنوعیها  جریان مشاهداتی و شبیه سازي شده ماهانه از سري ساالنه توسط مدل- 8شکل 

  
 سه با استفاده ازمقایسه بهتر نتایج تفکیک شده براي 

 و خطاي نسبی RMSEگیري معیار  ، از متوسط مذکورمدل
ي پایه، مبسوط ها  براي مدلRMSEتفاده شد که مقدار اس

  و مقدار 89/6 و 23/6، 01/9و شبکه عصبی به ترتیب 
 و 59/1، 89/2خطاي نسبی براي این سه مدل، به ترتیب 

 بدست آمد، که بهترین برازش از حیث کمترین خطا 4/2
. باشد  مدل مبسوط میباسازي شده  مربوط به مقادیر شبیه

میانگین، (سه اي بین خصوصیات آماري همچنین مقای
سریهاي حاصل از مدل پایه، مبسوط و شبکه ) انحراف معیار

، میانگین 16/13:میانگین مشاهداتی(عصبی انجام گرفت 
، میانگین 09/13:، میانگین مدل مبسوط31/13:مدل پایه

 حفظ خصوصیات آماري  نتایج نشانگر).،02/13:شبکه عصبی
نین استفاده از ایستگاه سعید همچ. توسط سه مدل بودند

)  سال4پیش بینی براي ( سال 24آباد با طول دوره آماري 
  .مبین نتایج بدست آمده بودند

  
  نتیجه گیري

مدل پایه و (هاي تفکیک کننده  مدلاز در تحقیق حاضر 
و مدل تجربی شبکه عصبی مصنوعی در تفکیک ) مبسوط
مقایسه . دش هاي فصلی استفاده هاي ساالنه به جریان جریان
، RMSEهاي مذکور با توجه به معیارهایی مانند  روش

MRE،SE  سازي شده  بیانگر برازش بهتر مقادیر دبی شبیه
توان وجود یک   و دلیل آن را میاستتوسط مدل مبسوط 

در ساختار مدل مبسوط مربوط دانست که ) CZ(ترم اضافی 
باعث حفظ خصوصیات کوواریانس بین فصول جاري و 

توجه دیگر، نزدیکی این درخور مساله . شود  میگذشته
معیارها و کاهش اختالف بین مقادیر مشاهداتی با مقادیر 
حاصل از شبکه عصبی مصنوعی و مدل مبسوط، زمانی که 

. باشد افتد، می میي زمانی کمتر اتفاق ها تفکیک در مقیاس
توان براي مدلسازي  استفاده از شبکه عصبی را می

 و دخالت داردر آنها تعداد زیادي پارامتر هایی که د پدیده
باشد، مناسب  همچنین نیاز به واسنجی این پارامترها می

هاي   تعداد دورههمچنین در این مدل، افزایش. تدانس
جریانهاي پیش  (داردبینی، افزایش خطا را به همراه  پیش

، روند نتایج مدل در نهایت ). 1376-77بینی در سال 
هاي  ی مصنوعی در تفکیک سري شبکه عصببامبسوط 

 ولی در تفکیک سریهاي اصلی به استکلیدي مشابه 
  .شود ي زمانی کوچکتر مدل مبسوط توصیه میها مقیاس
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