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مدلسازی رواناب با استفاده از دادههای بارش ماهواره  TRMMدر حوزه آبخیز
چهلچای
حسین امامی  ،1علی سالجقه* ،2علیرضا مقدمنیا ،3شهرام خلیقی سیگارودی 4و ابوالحسن فتحآبادی
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 4کارشناس ارشد آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه تهران 4 ،استاد ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه تهران 3 ،و  1دانشیار ،دانشکده
منابع طبیعي ،دانشگاه تهران و  5استادیار ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعي ،دانشگاه گنبد کاووس
تاریخ دریافت4144/44/44 :

تاریخ پذیرش4144/40/45 :

چکیده
بارش یکي از مهمترین ورودیها در مدلسازی رواناب است .وجود دادههای بارش با دقت زماني و مکاني مناسب ،برای
حوزههای آبخیز با ایستگاههای باران سنجي اندک و پراکنده ،بسیار مهم و ضروری است .در حال حاضر ماهوارههای
اقلیمي از منابع مهم در برآورد بارش هستند .در این پژوهش ،ابتدا کارایي دادههای بارش ماهواره  TRMMدر سری
زماني ماهانه حوزه آبخیز چهلچای با استفاده از شاخصهای آماری  NSE ،RMSE ،R2و  Biasاز طریق مقایسه با
دادههای بارش ایستگاههای باران سنجي (مشاهده شده) مورد ارزیابي قرار گرفت که مقدار این شاخصهای آماری
بهترتیب  4/11 ،44/04 ،4/51و  -41/08بهدست آمد .با توجه به مقدار ضریب تبیین ( ،)R2ميتوان نتیجه گرفت که
ماهواره  TRMMتوانسته  4/51بارش مشاهده شده را برآورد کند .در گام بعدی بهمنظور برآورد رواناب ماهانه از سه
مدل داده مبنا شامل  ANFIS ،MLPو  SVRاستفاده شد .دو نوع ترکیب ورودی به مدلهای داده مبنا شامل)4 :
دادههای بارش مشاهده شده در گامهای زماني  tو  t-4و رواناب در گام زماني  t-4و  )4دادههای بارش ماهوارهای در
گامهای زماني  tو  t-4و رواناب در گام زماني  t-4انتخاب شد .برای مقایسه میزان دقت و خطای مدلها از  R2و
 RMSEمرحله صحتسنجي استفاده شد که مدل  ANFISبا مقدار  R2و  RMSEبهترتیب برای ترکیب ورودی نوع اول
 4/04و  4/70و همچنین ،برای ترکیب ورودی نوع دوم  4/00و  4/44بهعنوان مدل منفرد مناسب در منطقه مورد
مطالعه برای برآورد رواناب انتخاب شد .از روش میانگینگیری وزني در رویکرد ترکیب دادهها بهمنظور مدلسازی و ارائه
یک مدل ترکیبي داده مبنا استفاده شد که این مدل ترکیبي داده مبنا باعث بهبود مقادیر  R2=4/04و Bias= -1/05
برای ترکیب ورودی نوع اول و همچنین ،بهبود مقدار  R2=4/07برای ترکیب ورودی نوع دوم شد و این روش ضعف
مدلهای منفرد را پوشش داده است.
واژههای کلیدی :شاخصهای آماری ،مدلهای داده مبنا ،روش میانگینگیری وزني ،رویکرد ترکیب داده،
مقدمه
برآورد رواناب یکي از پیچیدهترین فرایندهای
هیدرولوژیکي در مدیریت و برنامهریزی منابع آب
است .مدلهای داده مبنا ،این امکان را فراهم ميسازند
___________________________
* مسئول مکاتباتsalajegh@ut.ac.ir :

TRMM

تا با شبیهسازی فرایند بارش-رواناب ،عکسالعمل
حوزه آبخیز را با کمینه زمان و هزینه ارزیابي کرد.
بهدلیل عدم قطعیت در پدیدههای هیدرولوژیکي (به
ویژه سری زماني رواناب) ،استفاده از مدلهای داده
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مبنای مناسب که عدم قطعیت پارامترها را در نظر
بگیرد ،الزم و ضروری است (،Rezapour Tabari
 .)4448برای شبیهسازی رواناب در مدلهای
هیدرولوژیکي ،بارش بهعنوان ورودی اصلي است که
کیفیت و صحت دادههای بارش بر قابلیت اطمینان به
نتایج شبیهسازی ،تاثیر زیادی دارد ( Mengو
همکاران .)4441 ،یکي از منابع مهم برآورد بارش،
روشهای سنجش از دور ماهوارهای است .از جمله
ماهوارههایي که کاربرد هواشناسي و هیدرولوژی دارد،
 TRMM4است .این ماهواره با قدرت مکاني و زماني
باال ،ميتواند بهصورت پیوسته و نزدیک به زمان واقعي،
بارندگي کره زمین را برآورد کند .این ماهواره با داشتن
سنجندهها و ابزارهای مختلف ،قادر به ارائه تصاویر با
کیفیت باال و استخراج دادههای بسیار مفید از بارندگي
است .از آنجا که هر یک از مدلهای داده مبنا در
مدلسازی با خطاهایي همراه هستند که غیرقابل
اجتناب بوده و منجر به کاهش دقت نتایج ميشود ،از
سال  4444رویکرد ترکیب دادهها برای افزایش دقت
شبیهسازیهای زماني و مکاني در علوم مربوط به
منابع آب و محیط زیست بهکار برده شده است .در
مطالعهای بهمنظور پیشبیني جریان روزانه رودخانه
چاوفریا 4در تایلند از شبکه عصبي مصنوعي ()ANN
استفاده شد که از کارایي و دقت خوبي برخوردار بود
( Sivakumarو همکاران .)4444 ،دادههای بارش
روزانه ،ماهانه ،فصلي و ساالنه ایستگاه سینوپتیک و
ایستگاه بارانسنجي واقع در استان فارس با دادههای
بارش ماهواره  TRMMطي دوره آماری 4770-4444
مورد ارزیابي و بررسي قرار گرفت و نتایج نشان داد که
کمترین و بیشترین ضریب همبستگي در سطح پنج
درصد بین دادههای بارش زمیني و ماهوارهای بهترتیب
در مقیاس روزانه و ماهانه مشاهده شد ( Shirvaniو
 .)4441 ،Fakharizadeمقایسه دادههای بارش
 TRMMبا دادههای بارش ایستگاههای زمیني در
مقیاسهای زماني مختلف و مناسب بودن دادههای
بارش  TRMMبرای شبیهسازی فرایندهای
هیدرولوژیکي و محاسبه بیالن آبي در مدلهای

Tropical Rainfall Measuring Mission
Chao Phraya

هیدرولوژی در حوزه آبخیز سینکیانگ 3در چین مورد
ارزیابي قرار گرفت .نتایج بهدست آمده حاکي از
مناسب بودن دادههای بارش  TRMMبرای
مدلسازیهای هیدرولوژی در سری زماني ماهانه و
عدم تناسب برای سری زماني روزانه است ( Liو
همکاران .)4444 ،برای پیشبیني جریان رودخانه
زایندهرود در اصفهان و رودخانه رد در کانادا از روش
شبکه عصبي مصنوعي و روش رگرسیوني K
نزدیکترین همسایه و شبکه عصبي مصنوعي ترکیبي
استفاده شد ،نتایج نشان داد که استفاده از شبکه های
عصبي مصنوعي ترکیبي از طریق روش پیشنهادی
ميتواند دقت پیشبیني احتماالتي برای رویدادهای
هیدرولوژیکي را بهبود بخشد ( Azmiو همکاران،
 .)4444با توجه به آنچه در پیشینه این پژوهش ارایه
شده ميتوان چنین نتیجه گرفت که پژوهشهایي در
مورد مدلهای بارش-رواناب داده مبنا و استفاده از
دادههای بارش ماهواره  TRMMو رویکرد ترکیب
دادهها بهصورت جداگانه و پراکنده انجام شده است.
ولي تا کنون پژوهش جامع و کاملي در زمینه
مدلسازی داده مبنای رواناب با استفاده از دادههای
بارش ماهواره  TRMMو همچنین ،استفاده از رویکرد
ترکیب دادهها بهمنظور بهبود دقت نتایج مدلسازی
بارش-رواناب و ارائه مدل ترکیبي داده مبنا انجام
نشده است .بنابراین هدف از این پژوهش ،بررسي دقت
و کارایي دادههای بارش ماهواره  TRMMو استفاده از
این دادهها برای برآورد رواناب و در نهایت ،ارائه یک
مدل ترکیبي داده مبنا است تا با استفاده از نتایج این
پژوهش ،رواناب را برای حوضههای فاقد آمار
مدلسازی کرد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :حوزه آبخیز چهلچای در
قسمت جنوب شرقي دریای خزر به مساحت 455/50
کیلومتر مربع یکي از زیرحوضههای گرگانرود بوده که
در بین مختصات جغرافیایي ' 55◦ 44تا ' 55◦ 30طول
شرقي و ' 38◦ 50تا ' 30◦ 45عرض شمالي واقع شده
است .ارتفاع متوسط میانه این حوضه  4545متر و

1
2

Xinjiang

3
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دارای میانگین بارندگي سالیانه  054میليمتر و
شرایط اقلیمي نیمهخشک کوهستاني است.
دادههای استفاده شده :در این پژوهش ،از دادههای
بارش مشاهده شده و ماهوارهای و رواناب از ابتدای
سال  4443تا انتهای سال  4444میالدی و اطالعات
توپوگرافي حوزه آبخیز چهلچای استفاده شد.
دادههای بارش مربوط به ایستگاههای بارانسنجي که
در داخل و اطراف حوزه آبخیز چهلچای واقع شدهاند،
از سازمان هواشناسي کشور و شرکت مدیرت منابع آب
ایران (تماب) دریافت شد .دادههای بارش ماهواره
 TRMM-3B42نسخه ( 0اصالح شده با آمار مشاهده
شده زمیني) در مقیاس زماني ماهانه و مقیاس مکاني
 4/45×4/45درجه طول و عرض جغرافیایي و با فرمت
 NetCDFاز ابتدای سال  4443تا انتهای سال 4444
برای محدوده مورد مطالعه از سایت https://pmm.

141/

 nasa.gov/dataaccess/downloads/trmmدانلود شد.
بهمنظور استخراج دادههای بارش ماهوارهای از نرمافزار
 ArcGIS 10.3استفاده شد .در این پژوهش ،برای
برآورد بارش از روش تیسن استفاده شد .دادههای
رواناب ایستگاه آبسنجي لزوره واقع در حوزه آبخیز
چهلچای از شرکت مدیریت منابع آب ایران (تماب)
دریافت شد .پیش از استفاده از دادههای بارش و
رواناب در فرایند مدلسازی ،صحت و کیفیت آنها
مورد بررسي قرار گرفت .در جدول  ،4ویژگيهای
مربوط به ایستگاههای بارانسنجي ،دماسنجي،
آبسنجي ارائه شده است و همچنین ،شکل 4
موقعیت ایستگاههای بارانسنجي و آبسنجي،
آبراههها ،تیسن ایستگاهها و پیکسلهای ماهواره
 TRMMرا نشان ميدهد.

جدول  -1ویژگي ایستگاههای بارانسنجي و آبسنجي
طول
شرقي

عرض
شمالي

ارتفاع از سطح
دریا ()m

نام
ایستگاه

طول
شرقي

عرض
شمالي

ارتفاع از سطح
دریا ()m

نوع
ایستگاه

نام
ایستگاه

55/53

30/44

745

دوزاین

55/50

30/43

4434

بارانسنجي

توسکا
چال
گالیکش
نراب

30/48
30/44

454
4544

مینودشت

55/35

30/44

455

55/13
55/50

30/43

444

آبسنجي

لزوره

55/43

شکل  -1موقعیت ایستگاههای بارانسنجي و آبسنجي ،آبراههها ،تیسن و پیکسلهای ماهواره

پیشپردازش دادهها :1با استفاده از رابطه (،)4
دادههای ورودی به مدلهای داده مبنا ،نرمال 4شد.
Preprocessing of Data
Normalizing

1
2

()4
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مقدار نرمال شده داده
که در آن،
مقدار کمینه دادهها و
داده اصلي،
ورودی،
مقدار بیشینه دادهها است.
مدلهای داده مبنا برای برآورد رواناب :مدل
شبکه عصبي پرسپترون چندالیه ( ،)4MLPتطبیقي
فازی-عصبي ( )4ANFISو رگرسیون بردار پشتیبان
( )3SVRاز جمله مدلهای داده مبنا ( )1DDMکه
رویکردی آماری و احتماالتي دارند ،از پرکاربردترین
مدلها در انجام شبیهسازی هستند (4445 ،Menhaj؛
4773 ،Jang؛  Jangو همکاران4770 ،؛ ،Vapnik
 .)4775در این پژوهش ،برای ساخت مدلهای شبکه
عصبي پرسپترون چندالیه ( )MLPو استنتاج تطبیقي
فازی-عصبي ( )ANFISبهترتیب از روش کدنویسي و
جعبه ابزار  Anfiseditدر نرمافزار MATLAB 2014b
استفاده شد و همچنین ،برای ساخت مدل رگرسیون
بردار پشتیبان ( )SVRاز روش کدنویسي با پکیج
 e1071-2015در نرمافزار  R 3.2.3استفاده شد.
رویکرد ترکیب دادهها :5از روش میانگینگیری
وزني استکینگ 8بهمنظور ترکیب خطي خروجي
مدلهای منفرد استفاده ميشود (رابطه .)4
()4

∑

()3

]

دادههای بارش
ارزیابی :برای ارزیابي دقت و کارایي 
ماهواره  TRMMدر برآورد بارش ،مدلهای مورد
استفاده و مدل پیشنهادی در برآورد رواناب ماهانه از
معیارهای آماری شامل انحراف ( ،)Biasمیانگین
مجذور مربعات خطا ( ،)0RMSEضریب تبیین ( )0R2و
ناش ساتکلیف ( Nash( )NSEو )4704 ،Sutcliffe
مقدار برآورد شده
استفاده شد .در این رابطهها
مقدار مشاهدهشده در زمان و
در زمان و
تعداد کل دادهها است.
∑

()1
()8

∑
̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

∑

̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

∑√
∑
√

()8
()0

]

̅̅̅̅̅̅̅̅

∑
∑

[

نتایج و بحث
روند تغییرات بارش مشاهده شده و ماهوراهای
در سطح حوزه آبخیز چهلچای :همانطور که در

که در آن ،مقدار وزن هر یک از مدلهای منفرد
مدلهای
است .برای محاسبه بهترین وزنهای
مختلف ،کمینهسازی مقدار در رابطه ( )3ارائه شد
(:)4778 ،Breiman
∑

ترکیبي داده مبنا با استفاده از رویکرد ترکیب دادهها
ارائه شد.

[∑

در
با توجه به هدف کمینهسازی در میزان
رابطه ( ،)3استفاده از روش بهینهسازی ضروری است.
لذا ،در این پژوهش با استفاده از افزونه  SOLVERدر
نرمافزار  ،Excelمقادیر در رابطه استکینگ ( )3با
بهدست آمد و مدل
هدف کمینهسازی مقدار

1

Multilayer Perceptron
Adaptive Neuro-Fuzzy Interference System
3
Support Vector regression
4
Data-Driven Models
5
Data Fusion
6
Stacking
2

شکل  -4الف مالحظه ميشود ،روند تغییرات بارش
مشاهده شده و ماهوارهای ،تقریبا مشابه و نزدیک به
هم بوده ،ولي ماهواره  TRMMدر برآورد صحیح مقدار
بارش ،خطا دارد و در بیشتر ماههای سال ،تخمینهای
خود را با کم برآوردی ارائه کرده است .همچنین ،شکل
 -4ب پراکنش مربوط به متوسط بارش مشاهده شده
و ماهوارهای را نشان ميدهد که مقدار ( R2ضریب
تبیین) برابر  4/51است.
ارزیابی کارایی ماهواره  TRMMدر برآورد بارش:
شاخصهای آماری  NSE ،RMSE ،R2و  Biasبهترتیب
ضریب تبیین بین دادههای بارش مشاهده شده با
دادههای بارش ماهوارهای ،ارزیابي خطای دادههای
بارش ماهوارهای ،دقت ماهواره  TRMMدر برآورد
بارش ماهانه و بیشبرآوردی و یا کمبرآوردی دادههای
بارش ماهوارهای (انحراف) را نسبت به دادههای بارش
Root Mean Square Error
Returns the Square

7
8
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مشاهده شده نشان ميدهند .در جدول  4مقدار این
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شاخصهای آماری ارائه شده است.

شکل  -2روند تغییرات و پراکنش نقاط مربوط به مقادیر متوسط بارش مشاهده شده و ماهوارهای
جدول  -2نتایج شاخصهای آماری برای حوزه آبخیز چهلچای
R2

RMSE

NSE

Bias

4/51

44/04

4/11

-41/08

رواناب ماهانه برآوردی و شبیهسازی شده با
مدلهای داده مبنا :در این پژوهش ترکیبهای
ورودی مناسب به مدلهای داده مبنا شامل)4 :
دادههای بارش مشاهده شده در گامهای زماني  tو t-4
و رواناب در گام زماني  t-4و  )4دادههای بارش
ماهوارهای در گامهای زماني  tو  t-4و رواناب در گام
زماني  .t-4برای اجرای مدلهای منفرد 04 ،درصد
دادهها ( 01ماه از ابتدای سال  4443تا انتهای سال
 )4447برای آموزش (واسنجي) و  34درصد دادهها
( 38ماه از ابتدای سال  4444تا انتهای سال )4444
برای آزمون (صحتسنجي) در نظر گرفته شد.
مدل شبکه عصبی پرسپترون چند الیه :از یک
شبکه عصبي پرسپترون چند الیه ( )MLPبا الگوریتم
یادگیری پس انتشار خطا ( )BPبا توابع انتقالي لگاریتم
سیگموئیدی ( )logsigو خطي ( )purelinبهترتیب در
الیههای مخفي و خروجي برای برآورد رواناب ماهانه
استفاده شد .هر شبکه با استفاده از تابع آموزشي
لونبرگ-مارکوارت ( )trainlmبا یک الیه مخفي و چهار
نرون در الیه مخفي 454 ،بار آموزش داده شد .برای
تعیین بهترین کارایي مدل  ،MLPمدل  44بار اجرا
شد (در هر اجرای آن  454بار آموزش) و معیارهای
خروجي برای هر اجرا محاسبه شد و در نهایت ،شبکه
با بهترین کارایي و بیشترین دقت انتخاب شد .جدول

 3و شکل  3بهترتیب نتایج برآورد و شبیهسازی رواناب
و نمودار برازشي بین مقادیر رواناب مشاهده شده و
برآورد شده با مدل  MLPبرای هر دو نوع ترکیب
ورودی در مرحله واسنجي و صحتسنجي را نشان
ميدهد .همچنین ،شبیهسازی رواناب ماهانه با استفاده
از مدل  MLPدر شکل  1نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه ميشود ،مدل  MLPبا استفاده
از هر دو نوع ترکیب ورودی ،به خوبي توانسته رواناب
را شبیهسازی کند ،ولي در مرحله صحتسنجي مقدار
 Biasبهترتیب برای ترکیبهای ورودی نوع اول و دوم،
 -4/74و  -45/14است که نتوانسته جریانهای
بیشینه را شبیهسازی کند (مقدار  Biasمنفي است).
مدل رگرسیون بردار پشتیبان :بهدلیل اینکه تابع
کرنل پایه شعاعي ( )RBFنسبت به سایر توابع ،دقت
بیشتری در برآورد و شبیهسازی رواناب ماهانه دارد ،از
که بر اساس تابع بهینهساز
آن استفاده شد .و
 tuneبهدست آمدهاند ،برای هر ترکیب ورودی به مدل
در جدول  1ارائه شده است .همچنین ،مقادیر با
استفاده از روش سعي و خطا تعیین شد که مقدار آن
برای تمامي ترکیبهای ورودی به مدل  4/444به-
دست آمد .از روش  k-foldبهمنظور اعتبارسنجي
متقابل ( )Cross-validationبرای کاهش خطای مدل
استفاده شد .در این روش دادهها به  kدسته با اندازه-
های برابر تقسیم ميشوند .از این  kدسته ،هر بار یک
دسته بهعنوان دسته آزمایشي مدل ساخته شده مورد
استفاده قرار ميگیرد و  k-1دسته دیگر برای آموزش
مدل ساخته شده استفاده ميشوند .این فرایند  kبار
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جدول  5نتایج برآورد و شبیهسازی رواناب در منطقه
مورد مطالعه با استفاده از مدل  SVRدر مرحله
واسنجي و صحتسنجي برای هر دو نوع ترکیب
ورودی به مدل ارائه شده است.

برای تمامي دستهها اعمال ميشود .در نهایت،
میانگین نتیجه این  kبار اعتبارسنجي بهعنوان یک
برآورد نهایي برگزیده ميشود .در این پژوهش ،تعداد
دستههای مورد استفاده پنج عدد انتخاب شد .در

جدول  -3نتایج ارزیابي کارایي مدل  MLPبرای برآورد رواناب ماهانه
R2

شبیهسازی

ترکیب ورودی به مدل

چهلچای

نوع اول
نوع دوم

آموزش (واسنجي)
4/08
4/80

4/83
4/01

چهلچای

نوع اول
نوع دوم

آزمون (صحتسنجي)
4/00
4/04

4/43
4/40

RMSE

NSE

4/08
4/80
4/01
4/57

Bias

4/44
8/34
-4/74
-45/14

شکل  -3رواناب مشاهده شده و برآورد شده با مدل  MLPدر مراحل واسنجي و صحتسنجي با ترکیبهای ورودی نوع اول و دوم

شکل  -4شبیهسازی رواناب ماهانه با استفاده از مدل  MLPدر حوزه آبخیز چهلچای

ضرایب همسبستگي بین مقادیر برآورد شده مدل
 SVRبا مقادیر مشاهده شده برای ترکیب ورودی نوع
اول در حوزه آبخیز چهلچای در مرحله واسنجي و
صحتسنجي بهترتیب  4/04و  4/08است و برای
ترکیب ورودی نوع دوم در همین حوضه در مرحله

واسنجي و صحتسنجي بهترتیب  4/87و  4/03است
(شکل  .)5بر اساس شکل  8ميتوان نتیجه گرفت که
مدل  SVRبا استفاده از هر دو نوع ترکیب ورودی
ميتواند رواناب مشاهده شده را شبیهسازی کند .در
مرحله واسنجي ،مقدار  Biasبهترتیب برای ترکیبهای

مدلسازی رواناب با استفاده از دادههای بارش ماهواره  TRMMدر . . .


ورودی نوع اول و دوم -8/04 ،و  -7/40است و
همچنین ،مقدار این شاخص آماری در مرحله
صحتسنجي بهترتیب برای ترکیبهای ورودی نوع

140/

اول و دوم -44/53 ،و  -45/14است که نتوانسته
جریانهای بیشینه را شبیهسازی کند (مقدار Bias
منفي است).

جدول  -4پارامترهای بهدست آمده با تابع بهینهساز  tuneدر مدل
نام حوضه

ترکیب ورودی به مدل

چهلچای

نوع اول
نوع دوم

SVR

پارامتر

پارامتر

4/45
4/45

4/5
4/05

جدول  -5نتایج ارزیابي کارایي مدل  SVRبرای برآورد و شبیهسازی رواناب ماهانه
شبیهسازی

ترکیب ورودی به مدل

چهلچای

نوع اول
نوع دوم

چهلچای

نوع اول
نوع دوم

R2

آموزش (واسنجي)
4/03
4/87
آزمون (صحتسنجي)
4/08
4/01

RMSE

NSE

Bias

4/51
4/03

4/04
4/80

-8/04
-7/40

4/47
4/34

4/04
4/50

-44/53
-45/14

شکل  -5رواناب مشاهده شده و برآورد شده با مدل  SVRدر مراحل واسنجي و صحتسنجي با ترکیبهای ورودی نوع اول و دوم

مدل سامانه استنتاج تطبیقی فازی-عصبی :در
مدل سامانه استنتاج تطبیقي فازی-عصبي ()ANFIS
برای طبقهبندی دادههای ورودی و ایجاد قوانین
سامانه فازی (فازیسازی) از روش بخشبندی
شبکهای 4استفاده شد .هنگامي که تعداد متغیرهای
ورودی کم باشد ،روش بخشبندی شبکهای ،یک روش
مناسب برای طبقهبندی دادهها است .برای آموزش
مدل استنتاج تطبیقي فازی-عصبي ( )ANFISاز
Grid partition

1

3

روشهای بهینهسازی پس انتشار خطا 4و ترکیبي
استفاده ميشود .در این پژوهش ،نوع روش
بهینهسازی الگوریتم یادگیری ،نوع و تعداد توابع
عضویت برای هر ترکیب ورودی بر اساس سعي و خطا
تعیین شد (جدول  .)8در جدول  0نتایج برآورد و
شبیهسازی رواناب با استفاده از مدل  ANFISبرای هر
دو نوع ترکیب ورودی به مدل در مرحله واسنجي و
صحتسنجي ارائه شده است.
Backpropa
Hybrid

2
3
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شکل  -6شبیهسازی رواناب ماهانه با استفاده از مدل  SVRدر حوزه آبخیز چهلچای
جدول  -6پارامترهای مدل  ANFISبرای هر ترکیب ورودی به مدل
ترکیب ورودی به
مدل

تعداد توابع عضویت برای
الیه ورودی

نوع تابع عضویت برای
الیه ورودی

نوع تابع عضویت برای
الیه خروجي

نوع روش بهینهسازی
الگوریتم یادگیری

نوع اول

پس انتشار خطا

خطي

زنگولهای تعمیم یافته

3-4-1

نوع دوم

پس انتشار خطا

خطي

زنگولهای تعمیم یافته

1-3-4

استفاده از رابطه ( )3با یکدیگر ترکیب شدند .نتایج
استفاده از این روش در جدول  0ارائه شده است و با
نتایج برآورد و شبیهسازی رواناب مدلهای منفرد مورد
استفاده در مرحله صحتسنجي مقایسه شده است.
همانطور که در جدول  0مشخص است ،مقدار
شاخصهای آماری  RMSE ،NSE ،Biasو  R2در روش
میانگینگیری وزني با ترکیب ورودی نوع اول بهترتیب
 4/70 ،4/00 ،-1/05و  4/04شده است .همچنین،
مقدار این شاخصهای آماری برای ترکیب ورودی نوع
دوم بهترتیب  4/44 ،4/01 ،-1/78و  4/07بهدست
آمده است.

در شکلهای  0و  0بهترتیب نمودار پراکنش
مقادیر مشاهده شده و برآورد شده رواناب ماهانه با
استفاده از مدل  ANFISبرای هر دو نوع ترکیب
ورودی به مدل در منطقه مورد مطالعه ارائه شده است.
ميتوان نتیجه گرفت که مدل  ANFISبا استفاده از
هر دو نوع ترکیب ورودی در شبیهسازی رواناب
مشاهده شده عملکرد خوبي دارد و در بیشتر موارد
جریانهای کمینه و بیشینه را شبیهسازی کرده است.
ترکیب مدلهای داده مبنا و ارائه مدل ترکیبی:
نتایج مدلهای منفرد  ANFIS ،MLPو  SVRبرای هر
ترکیب ورودی به مدل در حوضههای مورد مطالعه با

جدول  -7نتایج ارزیابي کارایي مدل  ANFISبرای برآورد و شبیه سازی رواناب ماهانه
شبیهسازی

ترکیب ورودی به مدل

R2

RMSE

NSE

Bias

آموزش (واسنجي)
چهلچای

نوع اول

4/04

4/55

4/04

-1/48

نوع دوم

4/08

4/81

4/08

-4/44

آزمون (صحتسنجي)
چهلچای

نوع اول

4/04

4/70

4/00

-0/38

نوع دوم

4/00

4/44

4/01

-1/40

مدلسازی رواناب با استفاده از دادههای بارش ماهواره  TRMMدر . . .


شکل  -7رواناب مشاهده شده

144/

و برآورد شده با مدل  ANFISدر مراحل واسنجي و صحتسنجي با ترکیبهای ورودی نوع اول و دوم

شکل  -8شبیهسازی رواناب ماهانه با استفاده از مدل  ANFISدر حوزه آبخیز چهلچای
جدول  -8نتایج مدلسازی رواناب با استفاده از روش میانگینگیری وزني
نام حوضه

ترکیب ورودی به مدل

R2

RMSE

NSE

Bias

چهلچای

نوع اول
نوع دوم

4/04
4/07

4/70
4/44

4/00
4/01

-1/05
-1/78

مقدار شاخص آماری  Biasبرای مدل ترکیبي با
ترکیب ورودی نوع اول -1/05 ،بهدست آمده که
نسبت به مدلهای منفرد  SVRو  ANFISبهترتیب با
داشتن مقدار برابر  -44/53و  -0/38بهبود یافته است.
مقدار این شاخص آماری در مدل ترکیبي با ترکیب
ورودی نوع دوم ،به  -1/78رسیده که نسبت به
مدلهای  SVRو  MLPکه بهترتیب دارای مقدار
 -45/14 ،Biasو  -45/14هستند ،بهبود یافته است.
مقدار شاخص آماری  NSEبرای ترکیب ورودی نوع
اول از  4/04و  4/01بهترتیب در مدلهای  SVRو

 MLPبه  4/00در مدل ترکیبي رسیده و با مدل
 ANFISیکسان است .این شاخص آماری در روش
مدل ترکیبي با ترکیب ورودی نوع دوم 4/01 ،شده که
نسبت به مدلهای منفرد  SVRو  MLPبهترتیب با
داشتن مقدار  NSEبرابر با  4/50و  4/57بهتر شده و
با مدل  ANFISبرابر شده است .مقدار  RMSEبرای
ترکیب ورودی نوع اول در روش مدلهای ترکیبي و
 4/70 ،ANFISشده است که نسبت به مدلهای
 SVRو  MLPکه بهترتیب داری مقدار  4/47و 4/43
هستند ،بهتر شده است .مقدار این شاخص آماری با
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ترکیب ورودی نوع دوم نسبت به مدلهای منفرد
 SVRو  MLPکه بهترتیب با داشتن مقدار برابر با
 4/34و  4/40هستند ،کمتر شده و به مقدار 4/44
رسیده که با مقدار  RMSEمدل  ANFISبرابر است.
مقدار شاخص آماری  R2با ترکیب ورودی نوع اول در
روش مدل ترکیبي  4/04است که نسبت به مدلهای
 ANFIS ،SVRو  MLPبهترتیب با مقدار  R2برابر با
 4/04 ،4/08و  4/00افزایش یافته است .با ترکیب
ورودی نوع دوم مقدار شاخص آماری  R2در روش مدل
ترکیبي  4/07است که نسبت به مدلهای منفرد
 ANFIS ،SVRو  MLPکه بهترتیب دارای مقدار R2
برابر با  4/00 ،4/01و  4/04هستند ،بهبود یافته است.
نتیجهگیری
نتایج ارزیابي دقت و کارایي ماهواره  TRMMدر
برآورد بارش نشان داد که این ماهواره ،برآوردهای
خوبي در سری زماني ماهانه از مقدار و توزیع بارش در
منطقه مورد مطالعه بهدست ميدهد و برای پوشش
مناطق فاقد ایستگاه و همچنین ،برای مدلسازی
هیدرولوژیکي ،بسیار مفید و ارزشمند است (،Akbari
4443؛  Shirvaniو 4441 ،Fakharizade؛  Madadiو
همکاران4445 ،؛  Mohamadpourو همکاران4445 ،؛
 Scheelو همکاران 4444؛  Adjeiو همکاران4444 ،؛
 Yangو 4441 ،Luo؛  Mantasو همکاران4441 ،؛
 Guofengو همکاران .)4448 ،ماهواره  TRMMدر
برآورد دقیق مقدار بارش ماهانه ،خطا دارد .علت
خطای دادههای بارش ماهوارهای به نوع و مقدار بارش
بستگي دارد .نوع بارش که عموما رگباری و کوتاهمدت
است ،باعث ميشود که بعضي اتفاقات بارش را ایستگاه
زمیني ثبت کند ولي ماهواره ثبت نکند یا ممکن است،
بارش کامال محلي باشد بهطوری که ماهواره آن را ثبت
کند ،اما ایستگاه زمیني بهدلیل قرار نداشتن در محل
بارندگي ،آن را ثبت نکند ( Mohamadpourو
همکاران .)4445 ،در گام بعدی از سه مدل داده مبنا
شامل  ANFIS ،MLPو  SVRبا ترکیب ورودی به
مدل شامل )4 :دادههای بارش مشاهده شده در
گامهای زماني  tو  t-4و رواناب در گام زماني  t-4و )4
دادههای بارش ماهوارهای در گامهای زماني  tو  t-4و
رواناب در گام زماني  t-4و داده هدف (خروجي)
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رواناب در گام زماني  tبهمنظور برآورد و شبیهسازی
رواناب حوزه آبخیز چهلچای استفاده شد .با توجه به
نتایج بهدست آمده از شاخصهای آماری ،ترکیب
ورودی نوع اول به مدل  MLPنسبت به استفاده از
ترکیب ورودی نوع دوم در هر دو مرحله واسنجي و
صحتسنجي عملکرد بهتری دارد .مدل  MLPبا هر دو
نوع ترکیب ورودی به مدل در مرحله واسنجي نسبت
به مرحله صحتسنجي بهجز شاخص آماری R2
عملکرد بهتری در برآورد و شبیهسازی رواناب دارد.
همچنین ،در این حوضه با توجه به مقدار انحراف
بهدست آمده برای هر دو نوع ترکیب ورودی به مدل
 MLPدر مرحله واسنجي و صحتسنجي بهترتیب
دارای بیشبرآوردی و کمبرآوردی رواناب هستند .با
توجه به نتایج ارائه شده برای مدل  ،ANFISترکیب
ورودی نوع اول نسبت به ترکیب ورودی نوع دوم در
مرحله واسنجي و صحتسنجي بهجز شاخص آمارای
انحراف ،دارای برتری است .هر دو نوع ترکیب ورودی به
مدل  ANFISدر مرحله واسنجي و صحتسنجي دارای
مقدار انحراف منفي هستند ،پس در نتیجه هر دو نوع
ترکیب ورودی به مدل ،برآوردهای خود را کمتر از
مقدار رواناب مشاهده شده ارائه کردهاند .مدل  SVRبا
ترکیب ورودی نوع اول نسبت به ترکیب ورودی نوع
دوم دارای عملکرد بهتری است .همچنین ،در حوضه
مورد مطالعه هر دو نوع ترکیب ورودی به مدل SVR
در مرحله واسنجي و صحتسنجي مقدار انحراف منفي
است .یعني اگر از این منابع اطالعاتي استفاده شود،
مدل  SVRمقدار رواناب را کمتر از مقدار مشاهده
شده ،برآورد و شبیهسازی کند .در منطقه مورد مطالعه
در مرحله واسنجي با ترکیب ورودی نوع اول مدل
 SVRبا  R2=4/03و  ،RMSE=4/51نسبت به مدل
 ANFISبا  R2=4/04و  RMSE=4/55و مدل  MLPبا
 R2=4/08و  RMSE=4/83دارای عملکرد مناسبي
است و همچنین ،مدل  MLPدر مرحله واسنجي با
ترکیب ورودی نوع اول دارای  Bias=4/4نسبت به
مدلهای  ANFISو  SVRکه بهترتیب دارای Bias
برابر با  -1/48و  ،-8/04عملکرد بهتری دارد .در
مرحله صحتسنجي مدل  ANFISبا ترکیب ورودی
نوع اول دارای بهترین عملکرد است زیرا مقادیر ،R2
 RMSEو  NSEدر این مدل بهترتیب برابر با ،4/04
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 4/70و  4/00است و فقط نسبت به مدل  MLPدر
شاخص آماری  Biasدارای برتری نیست .برای ترکیب
ورودی نوع دوم در مراحل واسنجي و صحتسنجي
مدل  ANFISدارای بهترین کارایي و دقت است .زیرا
مقادیر  NSE ،RMSE ،R2و  Biasدر مرحله واسنجي
بهترتیب  4/08 ،4/81 ،4/08و  -4/44و در مرحله
صحتسنجي هم به همینترتیب  4/01 ،4/44 ،4/00و
 -1/40بهدست آمده است .بهمنظور مقایسه میزان
کارایي مدلها فقط از دو شاخص آماری  RMSEو R2
استفاده شد .نتایج حاصل از ارزیابي کارایي مدلها در
بخشهای واسنجي و صحتسنجي با استفاده از
معیارهای ارزیابي نشان داد ،مدل  ANFISبرای هر دو
نوع ترکیب ورودی ،بیشترین ضریب تبیین با مقادیر
مشاهده شده و کمترین خطا در برآورد مقادیر مشاهده
شده را دارد .مدلهای داده مبنای  ANFIS ،MLPو
 SVRدارای کمبرآوردی جریانهای بیشینه یا سیالبي
هستند ( Heو همکاران .)4441 ،با توجه به اینکه در
ایران به نظر ميرسد ،پژوهش مشابهي در زمینه
برآورد و شبیهسازی رواناب با استفاده از دادههای
بارش ماهوارهای انجام نشده باشد ،لذا ،نتایج بهدست
آمده از این پژوهش با نتایج پژوهشهای خارج از
کشور مقایسه شده است .نتایج این پژوهش نشان داد
که دادههای بارش ماهواره  TRMMدر سری زماني
ماهانه بهمنظور برآورد و شبیهسازی رواناب با استفاده
از مدلهای داده مبنا دقت و کارایي خوبي دارند.
ميتوان از دادههای بارش ماهواره  TRMMبهعنوان
ورودی برای برآورد و شبیهسازی جریان رودخانه در
سری زماني ماهانه استفاده کرد ( Liو همکاران،
4444؛  Mengو همکاران 4441؛ و  Liو همکاران،
 .)4440نتایج این پژوهش نشان داد که برآورد و
شبیهسازی رواناب ماهانه با استفاده از دادههای بارش
ایستگاههای زمیني (ترکیب ورودی نوع اول) نسبت به
دادههای بارش ماهواره ( TRMMترکیب ورودی نوع
دوم) کارایي و دقت بیشتری دارد .نتایج ارزیابي کارایي
مدلهای مورد استفاده در این پژوهش نشان داد که
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این مدلها روابط بین ورودی و خروجي را به خوبي
فرا گرفتهاند و مدل  ANFISبهترین عملکرد را دارد.
در بخش نهایي این پژوهش ،بهمنظور مدلسازی داده
مباني رواناب برای هر کدام از ترکیبهای ورودی به
مدل از رویکرد ترکیب دادهها ،روش میانگینگیری
وزني بهمنظور افزایش دقت و کارایي مدلهای منفرد
 ANFIS ،MLPو  SVRاستفاده شد .نتایج حاصل از
ارزیابي کارایي مدل ترکیبي با استفاده از روش
میانگینگیری وزني نشان داد که این روش منجر به
بهبود نتایج مدلهای منفرد ميشود .قابلیت اعتماد
بیشتری به روشهای ترکیبي برای مدلسازی و
شبیهسازی رواناب است .بنابراین روش میانگینگیری
وزني ،ميتواند بهعنوان یک روش کارآمد در تصحیح
خطای مدلها در زماني که از چند مدل در یک
منطقه استفاده ميشود ،برای مدلسازی رواناب مورد
استفاده قرار گیرد (4444 ،Akbarnia؛ ،Khosravi
4445؛ 4445 ،Bazaz؛  Seeو 4444 ،Abrahart؛
 .)4444 ،Azmiاستفاده از روشهای میانگینگیری
وزني برای ترکیب نتیاج مدلها نیز نشان داد که روش
میانگینگیری وزني ميتواند معایب احتمالي مدلهای
منفرد را پوشش داده و برای مدلسازی داده مبنای
رواناب برای برآورد رواناب ماهانه ،مناسبتر است.
همچنین ،این روش نسبت به برآورد مدلهای منفرد
به واسطه دارا بودن برآوردهای همگن ،روش قابل
اطمینانتری است .در این پژوهش از سه مدل داده
مبنا  ANFIS ،MLPو  SVRبرای برآورد رواناب
استفاده شد .پیشنهاد ميشود که در مطالعات آینده از
سایر مدلهای داده مبنا شامل برنامهنویسي بیان ژن،
پیشپردازش موجک و هیبرید آریما استفاده شود و
نتایج با مدلهای مورد استفاده در این پژوهش مقایسه
شود .در این پژوهش ،از مدلهای بارش-رواناب تجربي
استفاده شده است .توصیه ميشود که در پژوهشهای
آینده مدلهای بارش-رواناب مفهومي نیز استفاده
شود.
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