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مدلهایاستوكاستیکخطی،شبکةعصبیمصنوعی،
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)درپیش
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هیدرولوژیدردو
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مقدمه

(2)ANNsقابلیددتبدداویخددودرادرمدددلسددازی

پدیدددهایگددارا،آرا ،

خشددکسددالیرامددیتددوان

تکرارشونده ،وجزئیجدانشدنیازاقلیمهدرمنطقده
دانست.اگرچهمنشدأ همدة خشدکسدالیهداكداهش
بارندگیاست ،تأخیرتأثیراتآنبرمنابعآبیموجب
بروزخساراتزیادیمدیشدود.بندابراین،پدیشبیندی
خشکسالیهیدرولوژی،بهویژه درمقیاسبلندمدت،
یکیازمهمتریناهدافدرمددیریتوبرنامدهریدزی

ترینروشهدابدرای

منابعآبیبهشمارمیرود.متداول
پیشبینیمقولةخشکسالیكاربردِتئدوریدنبالدههدا،
مدلهایاستوكاستیکی ،ومدلهدایمفهدومیاسدت.
پیشبینیدترمینستیکیواستوكاستیکیخشکسدالی،
بیشازهرفراینددیگر،نظرهیدرولوژیستهدارابده
خودجلبكردهاست.پدیددةخشدکسدالیدربعدد
مکانوزمانبیشترینتغییراتراداشتهوشبیهسدازی

آن،بددهلحدداشسرشددت یرخطددیوابعددادزیددادآن،

هموارهبامشکالتزیادیروبهروبودهاست[ .]8
مدلهایآماریبرایپدیشبیندیخشدکسدالی
شددامممدددلهددایرگرسددیونیپددارامتری،مدددلهددای
ومدلاستوكاستیکهستندكه،

رگرسیونیناپارامتری،
بهدلیمماهیتخطیوایستابودن ،تواناییمحددودی
دارند وبرایدادههاییباماهیت یرخطدیوناایسدتا

نامناسباند.مددلهدای1ARIMAازندو مددلهدای
استوكاستیکاند كهازآنهابهطورگسدتردهایبدرای
پیشبینیبسیاریازمتغیرهدایهیددرولوژیکی،نظیدر
بارندگیوجریان ،استفادهمیشدود،بداوجدودایدن،
ضروریاستكههیدرولوژیستهاازمددلهداییبدا

ماهیت یرخطیوناایستااستفادهكنند[ .]9
درچنددهةاخیرشبکههایعصدبیمصدنوعی
3. Conches

2. Artificial Neural Networks
5. Standardized Discharge Index

سریهایناایستاو یدرخطدیهیددرولوژیکینشدان
دادهاند.مدلهاییكهبرپایةشبکةعصبیمصنوعیاند
ماهیتتجربیدارندوقادرندراهحمهایدقیقیبرای
فرمولبندیواسدتخرا روابدببدرمبندایدادههدای
ورودیوخروجیارائهدهند[ .]3
درسالهایاخیر،بهدیدگاهتركیبمددلهدای
آمدداریومفهددومیبددرایپددیشبینددیخشددکسددالی
هیدرولوژیدرمقیاسزمانیبلندمدتومیدانمددت
دربسیاریازرودخاندههداتوجدهشددهاسدت،زیدرا
سریهدایزمدانیهیددرولوژیبدهنددرتخطدییدا
یرخطیوا لبفصلییداپریودیدکاندد،بندابراین،
تركیبمدلهایآماریبدامددلهدایشدبکةعصدبی
مصنوعیقادراستخصوصیاتخشکسالیرابهتدر
پیشبینیكند[ .]7

[ ]17برایپدیشبیندیخشدکسدالیماهاندهو
ساونهازمددلهدایاستوكاسدتیکوشداخ

پدالمر

استفادهكردندد.نتدایجنشدانمدیدهددكداراییمددل
استوكاستیکدرمقیاسزمانیماهاندهبهتدرازسداونه
است]9[.بااستفادهازشاخ

پالمروشبکةعصدبی

بهپیشبینیخشکسدالی

مصنوعیپیشخورچندویه

درحددوزةآبخیددزرودخان دةكددونچ

3

4

درمکزیکددو 

پرداختند،نتایجمطالعهنشاندهندة كاراییقابمقبدول

اینشبکهدرپیشبینیخشدکسدالیاسدت]13[.بدا
استفادهازشاخ

 SPIومدلهیبرید ،كهتركیبدیاز

مدددلاستوكاسددتیکخطددیومدددلشددبکةعصددبی
مصنوعی یرخطیاست،بهپیشبیندیخشدکسدالی
پرداختند .نتایجنشاندادمدلهیبریدددارایكدارایی
بهترینسبتبهسایرمدلهاست]11[.شاخ

1SDI

1. Auto Regressive Integrated Moving Average
4. Mexico
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رابرای محاسبة خشکسدالیهیددرولوژیدرچهدار

مربعآندرمنداطقكوهسدتانیومرتفدعقدرارداردو

مقیاس،9،6،3و12ماههاستفادهنمدود.نتدایجایدن

حدددود17694كیلددومترمربددعآنرادشددتهدداو

فداكتورمناسدبیبدرای

كوهپایددههدداتشددکیممددیدهنددد.ازنظددرمختصددات

مطالعهنشانداداینشداخ

بددرآوردخشددکسددالیهیدددرولوژیاسددت]18[.بدده
بررسیكاراییمدلهایسریزمانیوشدبکةعصدبی

جغرافیایی،بدین46˚66′و49˚16′طدولشدرقیو

بین 12˚36′و´34˚16عرضشدمالیقدرارگرفتده

مصنوعیدرپدیشبیندیخشدکسدالیهواشناسدیبدا

است(شکم.)1اینحوضهازشمالبدهحدوزههدای

SPIپرداختند.نتدایجنشداندهنددةكداراییو

وقرهچای،از درب
رودخانههایسیروان،سفیدرود ،

درپددیشبینددی

سددریزمددانی

عملکددردبهتددرمدددل

بهرودخانههایمدرزیو دربایدران(عدرا))،واز

خشکسالیهواشناسیاست .


دزمحدودمیشدود.درپایدابایدن

شر)بهرودخانة

شاخ

باتوجهبهپیشینة بررسی ،كهدرباوبهبرخدی

حددوزهسدددكرخددهاحدددا ش ددهاسددتكددهازآب

ازمواردآناشارهشد،هدفازارائةاینمقالهعبارت

ذخیرهشدهدرمخدزنایدنسدد بدرای تدأمینآبدر


استازتركیبمدلهایاستوكاستیکوشبکةعصبی

تفادهمیشود .

بخشكشاورزی،صنعت،وشرباس



ازبینایستگاههایواقعدرپنجزیرحوزةاصلی

مصنوعیوتوسعةمدلهیبریدواستفادهازشداخ

استانداردشدددةجریددان()SDIبددهعنددوانفدداكتور

حوزةآبخیزكرخه،باتوجهبهتوزیعمکانیمناسبو

پددیشبینددیخشددکسددالی

پددیشبینددیشددوندهبددرای

دارابودنآماركافی 1،ایستگاههیددرومتریبداطدول

هیدرولوژیومقایسة نتایجمدلهیبریدبداكاربسدت

دورةآمددار32سدداله(1313ددد)1387انتخددابشددد

مجزایهریکازمدلها .


(جدول.)1تغییراتمیانگینساونة دبیاز 86تا3/3

روششناسی
حوزة آبخیزكرخهدر ربكشوردرمناطقمیدانیو
جنوبیزاگرسقدرارداردودارایمسداحتیبدالببدر
16768كیلومترمربعاستكهحدود33674كیلدومتر



مترمکعببوده،مقدارحداكثردبی196/6مترمکعب
ومربوطبهایستگاهپمزال،وحدداقمدبدی1/2متدر
مکعددبومربددوطبددهایسددتگاهآفرینددهاسددت.میددزان
انحرافمعیاردرایستگاهپمزالباوترینمقداررابه
خوداختصاصمیدهد .
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سد کرخه



ایستگاه هیدرومتری



موقعیتایستگاههایهیدرومتریوحوزةآبخیزکرخه 

شکل.1
هایایستگاههایواقعدرحوزةآبخیزکرخه 


ویژگی
جدول.1

نام زیرحوزه

نام ایستگاه

دریا (متر)

ارتفاع از سطح

طول جغرافیایی

میانگین

دبی ()m3/s

حداكثر

عرض

برای مطالعة خشکسدالیهواشناسدیشداخ هدای
متعددیابددا شددهاسدتكدهمعدروفتدرینآنهدا
بددارشاسددتاندارد]16[SPIاسددت.امددادر 

زمینةخشکسدالیهیددرولوژیتداكنوندوشداخ
معروفباعنوانشاخ

6/678 77/3
6/641 46/6
-1/111 4/4
6/416
8/4
6/421 196/6

پدالمر ]1[PHDI 1وشداخ

1/468
6/643
7/714
6/642
6/947

ذخیدرةآبسدطحی2

]21[SWSIپیشنهادشدهاستدكه،بهدلیدمنیدازبده

جریان

شدداخ

11/2
9/4
6/12
1/6
36/1

6/2
3/3
1/28
1/2
14/4

چولگی

جغرافیایی

شاخص  SDIبه عنوان شاخص پیش بینیشوندة

انحراف معیار

'34º2
'34º13
'34º19
'34º33
'32º21







32/1
26/6
3/3
3/9
86

حداقل

گاماسیاب  پمچهر  1366
قرهسو  قوربا ستان  1366

 826
كشکان 
كشکان 
 742
آفرینه 
سیمره 
96
كرخةپایین  پمزال 

'47º26
'47º11
'47º13
'46º16
'48º69



كشیدگی

مشخصاتجغرافیایی 

مشخصاتآماریسریساونةدبی(1974د )2668



محاسباتزیادوپیچیدگی،كمتربدانهاتوجدهشدده
است.بنابراین،بدرای حدمایدنمشدکممدیتدواناز
شاخصیشبیهشداخ
شاخ

بدارشاسدتاندارد بدا عندوان

استانداردشدة جریان()SDIاستفادهكردكده

خشدکسدالیهیددرولوژی
1. Palmer Hydrologic Drought Index
2. Surface Water Supply Index
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براساسمتوسدبجریدانماهاندهاسدتواولدینبدار
توسب[ ]4پیشنهادگردید.اصولاینشاخ
شاخ

همانند

طبقهبندیخشدکسدالی
SPIاست.جدول 2

نشانمیدهد[.]16

هیدرولوژیرابراساسSDI

داردكهشامم ،1PARIMA،4SARIMAو6DARIMA

>2

ترسالیشدید 

()1/1تا( )2

ترسالیمتوسب 

()1تا( )1/1

شبکههای عصبی مصنوعی
شبکةعصبیمصدنوعیابدزاریاسدتبدرایتخمدین

ترسالیمالیم 

()1تا 0

خشکسالیمالیم 


()-1تا 0

نگاشتهایخطییا یرخطیدرزمانیكهنتواناین

خشکسالیمتوسب 


()-1تا()-1/1

نگاشترابااستفادهازرواببریاضدیمعمدولیبیدان

خشکسالیشدید 


()-1/1تا()-2

كددرد.یددکشددبکةعصددبیمصددنوعیمجموعددهایاز

< -2

خشکسالیبسیارشدید 


نورونهاستكهباقرارگرفتندرویدههدایمختلد 

مآخا:منبع[ ]16

معماریخاصیرابرمبنایارتباطاتبیننورونهادر
ویههایمختل تشکیممیدهد.دریکشبکةعصبی

مدلهای استوكاستیك

1

بهطوركلدی ،مددلهدایاستوكاسدتیکشدامم ، AR
،3ARMA،2MAوARIMAاسددت.ازتركیددبیددک

مدلARازمرتبةpویکمدلMAازمرتبدةqیدک
مدلخودهمبستةمیانگینمتحدرکازمرتبدةpو،q
) ARMA(p,qبهوجودمدیآیدد.شدرطاساسدیبدرای
استفادهازمدلARMAایستابودنسریزمانیاست.
مدددلهددایARMAبددرایمتغیددرنرمددال
فددر پایددة 
استانداردشدةZtبهصورتمعادلة1است :

q

for

j

j t

p
1

Zi

Zt

i

j 0

مصنوعیهرنورونمستقمعمممیكندورفتاركلدی
شبکهبرآیندرفتارندورونهدایمتعددداسدت.شدبکة
پرسپترونچندویدةپدیشخدورپركداربردترینشدبکة
عصبیدرعرصههایكاربردیاسدت.درایدنشدبکه
تعدادنورونهایویةاولبرابربداتعددادمتغیدرهدای
مستقمپیشبینی(ورودیها)اسدت.همدانگوندهكده
بایدداسدرمدددلهددایرگرسددیونیباعددیافددزایش
انعطددافپددایریمدددلمددیگددردد،درشددبکةعصددبی
مصددنوعینیددزازبایدداساسددتفادهم دیشددود.تعددداد

()1
1

 (B )(1 B ) Z t
()2
 (B ) t
بهطوركلدی،چنددینتیداازARIMAبدرای

است[ .]22

مقادیر SDI

ترسالیخیلیشدید 

0

d

مدلسازیجریاندرمقیاسماهانهیدافصدلیوجدود

بندیشدتخشكسالیجریاندرشاخصSDI

جدول .2
رده
كالس خشكسالی

بهصورتمعادلة2است :

i 1

مدلهایARIMAفدر خاصدیازمددلهدای


نورونهایویةمیانیمیزانانعطافشبکهودقدتدر
پددیشبینددیراكنتددرلمددیكندددوروشمشددخ


و

مستقیمیبرایتخمینتعدادنورونهدایویدةمیدانی

ARMAهستندكهازآنهابدرایسدریهدایناایسدتا

وجودندارد.تعدادنورونهایویةسو معادلتعدداد

استفادهمیشودكهبهصورتفصلی ،یرفصلی،ویا

متغیرهایبدردارپدیشبیندیاسدت.تحقیقداتنشدان

تركیبایندوبهكارمیرود.فر كلیمدلهایآریمدا

میدهدكهشبکههایعصبیمصدنوعیبدایدکویدة

3. Auto Regressive Moving Average
6. Discrete ARIMA

2. Moving Average
5. Periodic ARIMA

1. Auto Regressive
4. Seasonal ARIMA
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مخفیباتوابعتبدیمسیگموئیدیدرویةمیانیقدادر

درمطالعددةحاضددربددااسددتفادهازنددر افددزار

بهتقریبكلیةتوابع یرخطیبداهدردرجدةتقریبدی

MATLABشبکةعصبیچندگدامیبازگشدتیتنظدیم

هستندمشروطبراینکهدرویةمخفیبهاندازةكدافی

شددد.الگددوریتمآمددوزشمددورداسددتفادهالگددوریتم

نورونداشتهباشیم.تعدادویههاوندورونهداییدک

پ انتشدارخطدابدرمبندایروشآمدوزش

شددبکهدرقالددبمعمدداریشددبکهتعیددینم دیشددود.

)traingdm(Descent with Momentumوتابعانتقدال

همچنددین،رایددجتددرینالگددوریتمآمددوزشالگددوریتم

مورداستفادهدرویدة مخفدیوخروجدیبدهترتیدب


Gradient

پ انتشارخطا1استكه،طبقگزارشها96،درصدد

تانزانتسیگموئیدوخطدییدادگیریوتعدداداپداک

تجاربانجا شدهدراینزمینهباشبکههایپیشخور

 166درنظرگرفتهشد.باتوجهبهمطالعداتپیشدین،

چندویهباالگوریتمپ انتشارخطاصورتمدیگیدرد

مشخ

شدكهبرایداشتندقدتمطلدوبتخمدین

[.]9دراینبررسی ازدوروشمختل ازشبکههای

فقبیکویةمخفیبرایشبکةعصبیكدافیاسدت،

بینیچندگا بهجلواستفادهشد .


عصبیبرایپیش

بنابراین ،درمطالعة حاضرفقب یکویة مخفیبدرای
شبکهدرنظرگرفتهشد.تعدادنورونهدایورودیو



روش شبببکع عصبببی چنببدگامی بازگشببتی

2

مخفیبهینهبهمنظورداشتنباوتریندقدتازطریدق
آزمونتعیینشد.بدینصورتكهتعدادنورونهدای

()RMSNN
اینروشازنظراینکهداراییدکگدرهیداندورون
خروجیاستمشابهمددلARIMAاسدت.درایدن
روش ،بر مبناییکگرهخروجی،پدیشبیندییدک
گا بهجلوصورتمی گیدردوشدبکهبدهصدورت
بازگشتیبااستفادهازپیشبینیهایقبلی،بهعندوان
ورودیها ،برایپیشبینیهایبعددیبدهكداربدرده
میشود[( ]12شکم .)2

ویةورودیاز1تا]12[nوتعدادنورونهدایویدة
مخفددیاز1تددا2m+1متغیددراسددت،كدده mتعددداد
نورونهایورودیمتناظراست.بااجرایبرنامه،كلیة
اینحداوتبررسدیشددوسداختاریكدهبیشدترین
ضددریبهمبسددتگیراداشددتسدداختاربهین دةشددبکة
عصبیمعرفیگردیدوپیشبینییکتادوازدهگا به
جلوبرایمقیاسماهانهوچهدارگدا بدرایمقیداس
فصلیصورتگرفت .





روش شبببکع عصبببی چنببدگامی مسببتقی

3

()DMSNN
مزیددتایددنمدددلنسددبتبددهمدددلARIMAداشددتن
خروجیهایچندگاندهاسدت.یعندیویدةخروجدی،
برخالفمدلARIMAومدلشبکةعصبیبازگشتی،
شکل.2شبکةعصبیچندگامیبازگشتی 
3. Direct multi-step neural network



دارایچندیننوروناستوهرنورونخروجییدک
بینیمیكند[(.]12شکم )3

گا زمانیراپیش

2. Recursive multi-step neural network

1. Back Propagation
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برازشدادهشد.دونو مدلهیبریدوجوددارد:یکی
مدلهیبریدشبکةعصدبیبازگشدتی-استوكاسدتیک1

()HSNNRAكهیکمددلARIMAرابدایدکمددل
شبکةعصبیچندگامیبازگشتیتركیبمدینمایددو
دیگددریمدددلهیبریدددشددبکةعصددبیمسددتقیم-

شکل.3شبکةعصبیچندگامیمستقیم 



درمطالعةحاضردرمقیاسماهانهشدبکهویدة
خروجیدارای 12نورونودرمقیاسفصدلیدارای
ترتیبنشاندهندةگا هایزمانی

4نوروناست ،
كهبه
1تا12ماههو1تا4فصماست.دراینشدبکهنیدز
الگوریتمآموزش،تابعانتقال،وتعداداپاکهدامشدابهِ
روششبکةعصبیچندگامیبازگشتیاست .


مدل هیبرید مبدلهبای استوكاسبتیك و شببکع
عصبی مصنوعی
یکمدلهیبریدشاممیکمدلARIMAبرایبخش
خطیسریزمانیویکمدلشبکةعصبیمصدنوعی
برایبخدش یرخطدیاسدتوسدری یرخطدیبده
دستآمدهبعدازبرازشمددل
باقیماندههایبه 
وسیلة 
ARIMAتشکیممیشدودكدهرابطدةآنبدهصدورت
معادلة3است .
()3



 Yi=Li+Ni

دراینرابطهYiسریزمانیاصدلیاسدتLi،
بخشخطدیبدرمبندایمددل،ARIMAوNiبخدش
یرخطیبرمبنایمدلشبکةعصبی[.]13درمطالعة
حاضر،نخستمدلهدایARIMAبدرایسدریهدای
زمانیمختل SDIدرهرایستگاهدرمقیاسماهانهو
فصلیبهكارگرفتهشد.سپ ،سریباقیماندههاپ 

ازبرازشمدلARIMAبردادههایاصدلیبدهدسدت
آمدو،درنهایت،یکشبکةعصبیبربداقیمانددههدا

استوكاستیک)HSNNDA(2كهیکمددل  ARIMAرا
بایکمدلشبکةعصبیچنددگامیمسدتقیمتركیدب
میكند[ .]13


نتایج
توسعع مدل ARIMA

درمطالعةحاضر،سدریهدایزمدانیمقدادیرSDIدر
مقیاسزمانیماهانهوفصلیبدااسدتفادهازدادههدای
دبیطولآماری32سالآبی(1314د)1387محاسبه
شدو 7سدالآمداریپایدانی(1386دد )1387بدرای
توسعهوصحتسنجیمدلاسدتفادهگردیدد.مراحدم

توسدعةمددلهدایسدریزمدانیشداممسدهمرحلدة
شناسایی،برآوردپارامترهایمددل،وآزمدونكفایدت
مدل است[ .]6،1


شناسایی مدل آریما
شناساییشکمكلییکمدلیکمتغیره

بهطوركلی ،
شاممدومرحلهاست:مرحلةاولشاممبررسیسری
دادههابهلحاشایستاییونرمدالبدودناسدتكدهدر

صورتناایستاییسریزمدانیتفاضدم(یدکیدادو)
برایایجادایستاییونرمالبدودنصدورتمدیگیدرد

[.]19درمرحلددةدو سدداختارهمبسددتگیزمددانی
دادههددایتبدددیمشدددهبددهوسددیلةآزمددونتوابددع

1. Hybrid stochastic neural network of recursive
approach
2. Hybrid stochastic neural network of direct
approach
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خددودهمبسددتگی(ACF)1وخددودهمبسددتگیجزئددی2

متحرکراپیشنهادكندوPACFدرگدا زمدانیسدو 

تعیینمیشود[.]1سپ ،ایناطالعاتبرای

)(PACF

استكهمیتوانددیدکمددلARراپیشدنهاد

معنیدار


تعیینشکمكلیمدلیکمتغیدرهاسدتفادهمدیشدود.

كنددد.عددالوهبددرای دنPACF،درمقیدداسماهاندده،در

شکم4و1نمدودارهدایACFوPACFمربدوطبده

گا هایزمانی،36،24،12و48ودرمقیداسفصدلی

سریزمانیماهانهوفصلیایستگاهپمچهررودخانة

معنیداراسدت .بندابراین،
درگا هایزمانی،8،4و 12

میدهد .
گاماسیابرانشان 

سریدرمقیداسماهاندهدارایتنداوبی12ماهدهودر

باتوجهبدهشدکمهدا ACF،سدریمدوردنظدر

مقیاسفصلیدارایتنداوب4فصدلهاسدت.بندابراین،

ناایستاستكهبهعملگرتفاضمفصدلییدا یرفصدلی

تركیبیازمدلهایARوMAبهصورتمدلآریمای


یتوانددیدکمددلمیدانگین
برایایستایینیازداردوم 

یشود.
مکثّربرایمدلسازیاینسریپیشنهادم 

شکل ACF.4وPACFمربوطبهسریزمانی ماهانةایستگاهپلچهر 

شکل ACF.5وPACFمربوطبهسریزمانی فصلیایستگاهپلچهر 

هایمعنیداردرهدریدک

باتوجهبهتعدادگا 



برآورد پارامترهای مدل آریما و آزمون كفایت مدل

مددیتددوانمحدددودة
ازنمودارهددایACFو PACF

شناساییمدل،پارامترهایمدلمنتخب

بعدازمرحلة 

مدلهارابهدستآوردو،درنهایت،با
تغییراتمرتبة 

بااستفادهازنر افزارMINITABمحاسبهشد.مقدادیر

هابهمدلهایداوطلبدستیافت.مددلی


تركیبآن

پارامترهایمدلمنتخبدرمقیاسماهانهوفصلیدر

كهحداقم ،AICC4،AIC3وSBC1راداشتهباشددبده

جداول 3و4فهرستشدهاست.خطدایاسدتاندارد

میشود .
عنوانبهترینمدلانتخابومدلسازی 


محاسبهشدهبرایهریکازپارامترهایمددلعمومدا

میتوان
درمقایسهباپارامترهاكوچکبودند.بنابراین ،
ازاینپارامترهادرمدلسازیاستفادهكرد .

2. Partial Auto Correlation Function
4. Akaike Information Criterion Corrected

1. Auto Correlation Function
3. Akaike Information Criterion
5. Schwarz Bayesian Criterion
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توسعع مدل شبکع عصبی چندگامی بازگشبتی و

هرایستگاههیدرومتریبهدستآمد.بهعندوانمثدال،
تركیببهینهدرایستگاهقوربا ستاندرمقیاسماهانه

مستقی
ماهانهوفصلیمربوطبهسالهدای1313

مقادیرSDI
تا 1379بهعنوانورودیوبدرایآمدوزششدبکهو
مقدادیرمربدوطبدهسددالهدای1386تدا1387بددرای
صحتسنجیمدلاستفادهشدوساختاربهینة شدبکة


درشبکةچندگامیبازگشتی)8-3-1(RMSNNودر
مقیاسفصلی()1-1-1استودرشبکةچنددگدامی
سماهانهوفصلیبهترتیدب

مستقیمDMSNNدرمقیا
()16-6-12و()2-1-4است .

عصبیبازگشتیومستقیمبرایدومقیاسماهاندهدر
پارامترهایمدلهایمنتخبدرمقیاسماهانهدرهرایستگاه 

جدول.3
P < 0/05

t-Ratio

خطای استاندارد

مقادیر پارامترها

پارامترهای مدل

مدلهای استوكاستیك

6/136
6/167
6/663
6/649
6/826
6/177
6/974

1/16
-1/61
3/64
-1/98
6/23
1/31
-6/63
6/61
-2/26
17/74
3/94
44/68
4/61
1/87
19/46
147/66
 66/1
22/16
13/61
6/76
22/16
13/61
6/76
14/89
-3/72
-3/64

6/1994
6/1797
6/1288
6/3667
6/6891
6/1894
6/1617
6/1184
6/3188
6/6434
6/1618
6/6213
6/1681
6/6739
6/638
6/6661
6/6164
6/6337
6/6111
6/6129
6/6337
6/6111
6/6129
6/6148
6/6698
6/6148

6/2986
-6/2962
6/3918
-6/7142
6/6264
6/2164
-6/6612
6/1986
-6/8164
 6/7691
6/6386
6/9164
6/6811
6/1382
6/7387
6/9661
6/6164
6/7467
6/7668
6/6461
6/7467
6/7668
6/6461
6/8162
-6/2661
6/1991

ϕ1



ARIMA )313()261(12

666/6

6/621

666/6
666/6
666/6
666/6
6/662

666/6
666/6

6/319

666/6
666/6
6/449

666/6
666/6
6/449



666/6
666/6
666/6

مآخذ :یافتههای تحقیق

Φ2
Φ3

نام ایستگاه


پمچهر

θ1
θ2
θ3
Φ1



Φ2
Θ2
ϕ1
Φ1
θ1

ARIMA )111()162(12

قوربا ستان

Θ1
Θ2
ϕ1
θ1

ARIMA)111()661(12

كشکان

Θ1
ϕ1
θ1
θ2

آفرینه
 ARIMA )112()163(12

Θ1
Θ2
Θ3
ϕ1
Φ2
Φ3

(AR )366

پمزال
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پارامترهایمدلهایمنتخبدرمقیاسفصلیدرهرایستگاه 

جدول.4

P <0/05

t-Ratio

خطای استاندارد

مقادیر پارامترها

پارامترهای مدل

6/638

2/11

6/1649

6/3474

ϕ1

6/666

7/48

6/1679

6/8674

Φ1

6/768

6/36

6/1672

6/6317

Θ1

6/668

2/76

6/6981

6/2641

Θ2

6/663

3/64

6/1681

6/3291

Θ3

6/666

4/66

6/1111

6/6948

Φ1

6/666

4/91

6/6976

6/4834

θ1

6/611

2/66

6/6993

6/2181

θ2

6/666

12/86

6/6734

6/9441

Θ1

6/666

1/18

6/6881

6/4184

ϕ1

6/666

41/68

6/6238

6/9776

θ1

6/611

2/49

6/6969

-6/2469

Θ1

6/666

1/66

6/6997

6/1649

θ1

6/682

1/76

6/1632

6/1811

θ2

6/622

2/32

6/1611

6/2436

Θ1

6/666

3/83

6/6987

6/3781

Θ2

6/621

2/27

6/1679

6/2448

Θ3

6/666

1/11

6/6966

6/4996

ϕ1

6/666

-4/48

6/1461

-6/6174

Φ1

6/666

-33/47

6/6291

6/9737

θ1

6/666

-3/96

6/1714

-6/6678

Θ1

6/634

2/11

6/1176

-6/2124

Θ2

مدلهای استوكاستیك

ARIMA (111)(663)4

نام ایستگاه

پمچهر

ARIMA )612()161(4

قوربا ستان

ARIMA)111()661(4

ARIMA)612()663(4

ARIMA)111()162(4

كشکان

آفرینه

پمزال

مآخذ :یافتههای تحقیق

توسعع مدل هیبرید

ها،سریحاصمازمدلهیبریدبهدستآمد

باقیمانده


پ ازبرازشمدلARIMAبرسدریهدایماهاندهو

مربوطبهسالهای1386

ودرمرحلةبعدمقادیرSDI

ماندههاازاختالفسدریاصدلیو
سریباقی 

فصلی ،

تا1387برایصحتسنجیمدلاستفادهشدونتدایج

سریحاصمازبرازشبهدستآمدوازمددلشدبکة


مدلهیبریدبامدلآریماوشدبکةعصدبیمصدنوعی

دلیددمانعطددافپددایریبدداووقابلیددت

عصددبی(بدده

مقایسهگردید .

مدلسازیروابب یرخطی)برایمددلسدازیسدری

ازتركیبمدلآریماباشبکةعصبیچنددگامی

درنهایت،بداجمدعسدری
ماندههااستفادهشدو ،
باقی 


بازگشتیمدلHSNNRAوازتركیبمددلآریمدابدا

حاصمازبرازشمدل ARIMAبدرمقدادیراصدلیو

شددبکةعصددبیچندددگامیمسددتقیممدددلHSNNDA

سددریحاصددمازبددرازششددبکةعصددبیبددرسددری

بهدستمیآیدد.بدهعندوانمثدال،مددلSDIماهانده
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 HSNNRAایستگاهپم چهربراسداستركیدبمددل

یکماهآیندهاست(،)r=6/781امابدامشداهدةسدایر

خطددیARIMA)3،1،3()1،6،2(12ومعمدداریشددبکة

بینیشدهدرایدنمددلمقدادیرضدریب
گا هایپیش 

عصدددبیمصدددنوعیبازگشدددتی()8-4-1ومددددل

همبسددتگی،RMSE،وMAEبدداشددیبتندددیتغییددر

HSNNDAبدددراسددداستركیدددبمددددلخطدددی

میكنندوباافزایشگا زمانیمقدارخطانسدبتبده

 ARIMA)3،1،3()1،6،2(12ومعماریشدبکةعصدبی

سایرمدلهاافزایشبیشتریرانشدانمدیدهدد،ایدن

مصنوعیمستقیم()7-3-12خواهدبود.تركیبسایر

حالتدرمدلDMSNNنیدزمشداهدهمدیشدود.امدا

مدلهادرمقیاسماهانهتادوازدهگا بهجلدوبدرای

نتایجمدلهیبریدشدبکةعصدبیچنددگامیمسدتقیم

پنجایستگاهتحتمطالعهصورتگرفدت .همچندین،

HSNDAبدداتركیددبمدددلخط دی)3،1،3()1،6،2(12

درمقیاسفصلیدرایستگاهپمچهرمدلHSNNRA


نشانمیدهدكهمدلهیبریدباعیبهبدودپدیشبیندی

ازتركیددبمدددلخطددیARIMA)1،1،1()3،6،6(4و

شبکهشدهاست .اگرچدهمقددارضدریبهمبسدتگی

معماریشبکةعصبیمصنوعیبازگشدتی()3-2-1و

()r=6/783نسبتبهمدلRMSNNكمتراست،مقدار

بددراسدداستركیددبمدددلخطددی

خطایپیشبینیدرسایرگا هاكمتراست،بندابراین،

ARIMA)1،1،1()3،6،6(4ومعمدداریشددبکةعصددبی

برایپیشبینیخشکسالیهیدرولوژیدرزیرحدوزة

مصنوعیمسدتقیم()1-6-4خواهددبدود.بدههمدین

گاماسیاباستفادهازمدلHSNNDAازدقتباوتری

ترتیب،تركیبسایرمدلهادرمقیاسفصلیتاچهار

نسبتبهسایرمدلهابرخورداراست .


مدددل

HSNNDA

گا بهجلوبرایپنجایستگاهتحتمطالعدهصدورت
گرفت .

درایسددتگاهقوربا سددتانواقددعدرزیرحددوزة
قددرهسددوr=6/749مربددوطبددهDMSNNوr=6/747
مربددوطبددهمدددلHSNNDAاسددت،امددادرروش

مقایسع نتایج مبدل هیبریبد ببا شببکع عصببی
مصنوعی و آریما
ددلهددایمختل د بددااسددتفادهازضددریب
كدداراییمد 
همبسددتگی(،)rمیددانگینمربددعخطددا(،)RMSEو
میانگینخطایمطلدق()MAEدرگدا هدایمختلد 
زمددانیومقیدداسزمددانیماهانددهوفصددلیبددرایهددر
ایستگاهمحاسبهشد .

مقایسع نتایج مدل هیبرید با شبکع عصبی مصبنوعی
و آریما در مقیاس ماهانه
نتایجدرایستگاهپمچهرنشانمیدهدباوترینمقدار
ضریبهمبستگیبدینمقدادیرمشداهدهایومقدادیر
پیشبینیمربوط بهمدل RMSNNودرگا پیشبینی

DMSNNباافدزایشگدا پدیشبیندیمیدزانضدریب
همبسددتگیبسددیارمتغیددراسددت،ب دهطددوریكددهدر 
گددا پددیشبینددی12بددهr=-6/342نیددزمددیرسدددو 
دارایمقادیرباویخطدایپدیشبیندیاسدت.امدادر 
مدلهیبریداینشدبکهبدا ARIMA)1،1،1()2،6،1(12
نتددایجبسددیاربهبددودمددییابدددوخطددایپددیشبینددی 
كاهشقابممالحظهایمییابد.مقایسة خطدایمددل

)RMSE=6/194(HSNNDAدرگا دوازدهپیشبینی
نسددبتبدده )RMSE=1/261(DMSNNو)2،6،1(12
)نشددداندهنددددة

(RMSE=6/611(ARIMA )1،1،1
كاراییمناسباینمدلدراینایستگاهاست .
مقایسة خطایمدل)RMSE=6/474(HSNNDA

درگددا دوازدهپددیشبینددیدرایسددتگاهكشددکاننسددبت
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بدددده )RMSE=1/261(DMSNNو)1،1،1()2،6،1(12

د.مقادیرپیشبینیدراین

سپ واردسدكرخهمیشو

)نشاندهنددةكداراییمناسدب

RMSE=6/611(ARIMA

ایستگاهنشانمیدهددكدهبهتدریننتدایج()r=6/623

اینمدلدراینایستگاهاستواستفادهازمددلهیبریدد

مربوطبهمدلDMSNNو()r=6/6مربدوطبدهمددل

شبکةعصبیمستقیم-آریمامدیتوانددبدرایپدیشبیندی

 RMSNNدرگا اولپیشبینیاست.میدزانضدریب

خشکسالیچندگا زمانیبعدپیشنهادشود .


همبسدتگیمددل )r=6/161(DMSNNدرپدیشبیندی

درایستگاهآفرینهباوترینمقددارضدریبهمبسدتگی

دوازدهگا

بینمقادیرمشاهدهایومقادیرپیشبیندیمربدوطبده

( )r=-6/641ومدددل)r=6/631(HSNNDAدرخددور

مدل)r=6/77(HSNNDAدرگا پیشبینییکاست .

توجهاست.مقایسةمقادیرضرایبتعیینبدرایهمدة

ایستگاهپمزالدرپایابحدوزةآبخیدزبدزر 

ایستگاههادرگا زمانییکماهبعددرشکم6ارائده

كرخددهقددرارداردوهمددةروانددابحاصددمازچهددار

بهجلدودرمقایسدهبدامددلHSNNRA



شد .

زیرحوزةایسدتگاهواقدعدرباودسدتبددانمنتقدمو

هایمنتخبدرمقایسزمانیماهانهدرایستگاههایتحتمطالعه 


ضرایبتعیینمدل
شکل.6



سزمانیفصلیدرایستگاههایتحتمطالعه

ضرایبتعیینمدلهایمنتخبدرمقیا

شکل.7

مقایسع نتایج مدل هیبرید با شبکع عصبی مصبنوعی

پددمچهددرمربددوطبددهمدددل)r=6/324(HSNNDAو 

و آریما در مقیاس فصلی

مدددلخطددیاستوكاسددتیک ARIMA)1،1،1()3،6،6(4

بهتریننتدایجپدیشبیندیدرمقیداسفصدلیدرایسدتگاه

باr=6/277است،امامقدارخطدایپدیشبیندیدرمددل
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خطددددیآریمددددا(RMSE=6/661و)MAE=6/821در 

مطالعةحاضرازدومددلآمداری()ARIMAومددل

گددا زمددانیچهددارفصددمبعددددرمقایسددهبددامدددل 

تخمینگر(شبکة عصبیمصنوعیمستقیموبازگشتی)

 RMSE=1/21(HSNNRAو)MAE=1/38و HSNNDA

وتركیبیازایندومدل(مدلهیبرید)برایپیشبینی

(RMSE=6/619و)MAE=6/864بهتراست .

خشکسدالیدرمقیداسماهاندهوفصدلیدرحدوزة

درمقایسةنتایجمدلهیبریدبداشدبکةعصدبی

آبخیزكرخهاستفادهشد .

مصدددنوعیوآریمدددادرمقیددداسفصدددلیایسدددتگاه

مدل ARIMAبرمبندایحافظدة سدریزمدانی

قوربا ستانبیشدترینضدریبهمبسدتگی()r=6/383

قبلیمقادیررابهصورتخطیپیشبینیمیكندودر

مربوطبهمدلHSNNDAدرپیشبینییدکگدا بده

همةایستگاههادرمقیاسماهانهدارایكاراییبهتدری

ومقدارخطایپیشبینیاینمددلدرایدن

جلواست

نسبتبهمقیاسفصلیدرهمةگدا هدایپدیشبیندی

گا RMSE=6/469وMAE=6/614است .

است.ازآنجاییكهاینمدلبرایپیشبینیهدرگدا 

گرفتهشدهدرایستگاهكشکان
نتایجمدلهایبهكار 


بهجلوازگا پیشبینیقبلیاستفادهمیكندد،مقدادیر

نشانمیدهدبیشدترینضدریبهمبسدتگیمربدوطبده

خطایپیشبینیباافدزایشگدا زمدانیبدهصدورت



تجمعیافزایشومقادیرضدریبهمبسدتگیكداهش

است.مقددار

مییابد.اینحالتبدهوضدو درمقیداسفصدلییدا

ضریبهمبستگیدرمدلHSNNDAدرگا دووسده

ماهانة ایستگاهپمزالواقعدرخروجیحوزةآبخیدز

پیشبینیكاهشیچشمگیرمدییابددودرگدا چهدار 

كرخه،كهداراینوساناتبسیارباویدبیدرهرمداه

مییابد .
بهیکبارهافزایش 


یافصماستورفتاری یرخطیدارد،بهخوبیقابدم

)r=6/464(DMSNNو

مددددلهیبریددددHSNNDA

()R=6/449باARIMA)2،1،6()1،6،1(4

درایسددتگاهآفرینددهبهتددریننتددایجپددیشبینددی

لم است.ایننتایجبانتایج[]18و[،]14مبندیبدر

()r=6/111مربددوطبددهمدددلHSNNDAومدددل

عملکردبهترمددلهدایسدریزمدانیدرپدیشبیندی

)r=6/381(DMSNNدریکگا زمانیبعداست .

خشکسالیهواشناسدیدراسدتانخراسدانرضدوی،

نتایجكاراییمدلهدادرایسدتگاهپدمزالنشدان

همخوانیندارد،بنابراین ،ایدنمددلبدرایدادههدای

میدهدمدلRMSNNباضریبهمبستگی6/46وپ 

روانابیاخشکسالیهیدرولوژیبارفتار یرخطدی

ازآنمدلDMSNNباضریبهمبستگی6/328بهتراز

وناایستاپیشنهادنمیشود .


مدل)r=-6/661( ARIMA)1،1،1()2،6،1(4وHSNRA

درمددوردشددبکةعصددبیمصددنوعیبازگشددتی

دهاند.مقایسة
()r=6/687یکگا بهجلوراپیشبینیكر 

RMSNNاگرچهدربرخیایسدتگاههدانتدایجمقدادیر

مقادیرضرایبتعیینبرایهمةایستگاههادرگا زمانی

ضرایبتعییننسبتبدهمددلARIMAبهتدراسدت،

یکفصمبعددرشکم7ارائهشد .

روندنتایجنیزبههمینمنوالاست،زیرااینمدلنیز

بحث و نتیجهگیری
سالیدرتصمیمگیری

پیشبینیماهانهوفصلیخشک
ومدیریتمنابعآبیمسئلهایمهمبهشمارمیرود.در

بینیشدةقبلیبرایپیشبینیگدرهبعددی
ازگرهپیش 
استفادهمیكند.كاراییهمدة مددلهدای RMSNNدر
تمامیایستگاههادرمقیاسماهانهمناسباست،ولدی
باافزایشگا زمانیمیزانكداراییآنسدریعاكداهش
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مییابد،زیرادراینشبکه،باافزایشگا زمانی،خطا

HSNNDدرپیشبینیخشکسالیهواشناسیدرحوزة

بهصورتتجمعیافزایشمییابد.كاراییایدنمددل

آبخیزكانساباتی هند،همخوانیندارد .

1

درمقیاسفصلینیزبسیارپاییناست،زیرا،عالوهبر

دریهددایزمددانیعددد قطعیددتدر
درروشسد 

خطایاندازهگیریكهبهصورتمیانگیندردادههای

پیشبینیمقادیرSDIناشیازاحتمالدرنظدرگرفتده

فصلیواردشدهاست،مقادیرخطایتجمعینیزبدان

درصورتیكهدرروشهایهوشمصنوعی

میشود،

اضافهمیشدود.امدادرمددلهیبریددآنبداARIMA

اینعد قطعیتناشیازعد قطعیتدرعامدمهداو

سبببهبودمدلمدیشدودودراكثدرایسدتگاههدادر

یرخطیبدودنفراینددتحدتبررسدیاسدت.فرایندد


مقیاسماهانهدارایجوابقابدمقبدولیاسدت ودر

خشکسالیهیدرولوژی،كهازتأثیرعوامدممختلفدی

مقیاسفصلیجوابنسبتامناسدبیدارد،امداهمانندد

بررواناببهوجودمیآید،فرایندی یرخطدیاسدت،

مدل یرهیبریددآن،بداافدزایشگدا زمدانی،مقددار

امادرخشکسالیهواشناسیمقادیربدارشبدهطدور

ضریبهمبستگیكاهشچشمگیریدارد .اینبخش

میشودوفراینددیاحتمداوتیو
مستقیمدخالتداده 

ازنتایجبانتایج[،]13مبنیبدرعملکدردبهتدرشدبکة

مارك است .

هیبریدآریماوشبکةعصدبیمصدنوعیبازگشدتیدر
مقایسهباكارستمجزایمدل،همخوانیدارد .
مدلشبکةعصبیمسدتقیم،DMSNNبدرخالف
مدددلRMSNNو،ARIMAچندددیننددورونخروجددی

بهطوركلی،باتوجهبدهنتدایجعملکدردبهتدر
مدلHSNNDAنسبتبهسایرمدلها،اینمدلبرای
بینیخشکسدالیهیددرولوژیدرحدوزةآبخیدز
پیش 
كرخهپیشنهادمیشود .


داردوهرنورونبهصورتمستقمیکگا زمدانیرا

نتایجحاصدمازپدیشبیندیماهاندهنسدبتبده

پیشبینیمیكند،بنابراین،مقادیرضرایبخطاافدزایش

پیشبینیفصلیكاراییبهتریدارد،بنابراین،پیشدنهاد

تجمعینداشتهودرهمةایستگاههابهترینخروجیرا

میشودبرایبهبودنتایجدرمقیداسفصدلیازسدایر

ارائهدادهاست.درمدلهیبریددایدنشدبکهبداآریمدا

پارامترهایورودیمانندآماررژیمبرفایستگاههداو

()HSNNDAنتایجدرمقایسهبامدلمجزایآنبهبدود

بارندگیاستفادهشود .

چشمگیریداردوبهترینمقادیرضریبهمبسدتگیرا

درپایددان،پیشددنهادمددیشددود،بددرایمدددیریت

ارائهدادهاست،زیدرادرمددلهیبریددآن،عدالوهبدر

صحیحمنابعآبیدراینحوزه،پیشبینیخشکسالی

كاربردِحافظةسدریزمدانی(مددلآریمدا)،ازروابدب

هیدرولوژیباسایرابزارهایپیشبینی،مثمموجدک،

ریاضیبینمقادیردادهها(شبکةعصبیمصنوعی)نیدز

مدلهیبریددموجدک-شدبکةعصدبیمصدنوعی،و

بهرهبردهونتایجبسیارمناسبتریارائدهكدردهاسدت.

بینیكنندهها،
ماشینبردارپشتیبان،وكاربردسایرپیش 

ایننتایجبانتایج[،]11مبنیبركداراییبهتدرمددل 
A

مثمسیگنالاقلیمی،بارندگی،وخروجدیهدایمددل
،GCMصورتگیرد .

1 . Kansabati
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