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 خالصه

از اهمیت باالیی  افزایش جمعیت و در پی آن افزایش نیاز آبی این شهرها در طی دهه گذشته به دلیلی ایران مرکزی ضرورت انتقال آب به شهرها

برداری رسیده است. سه رودخانه دره بدین منظور به بهرهنیز های دز به شهر مقدس قم ل آب از سرشاخهخط انتقا سامانه. ه استبرخوردار گردید

 زدانداشند که از این میان رودخانه درهبمی قم آب خط انتقال کنندهتأمینهای دز لکو، دره دزدان و دره دائی و چشمه سرداب به عنوان سرشاخه

برداری بهره ند کمک شایانی به مدیریت بهینهتواهای مختلف سال میاین رودخانه در ماه دبیبینی پیش تیجهدر ن درصد( دارد. 60سهم بیشتری )

جدید ترکیبی کنون و با بکارگیری مدل تا 0930این رودخانه از سال  شدهگیریاندازه دبی مقادیر خط انتقال قم نماید. در این مطالعه با استفاده از

اقع در این مدل برای آموزش شبکه عصبی ودر  .پرداخته شدهای آتی این رودخانه در ماه دبیبینی دلی مطمئن برای پیشبه طراحی م ،شبکه عصبی

 دبیبینی ت استفاده شد و نتایج نشان داد که این مدل عملکرد مناسبی در پیشآرسازی ازدحام ذرات و لونبرگ مارکوهای بهینهاز ترکیب الگوریتم

 .ه دزدان دارده درنرودخاماهانه 
 

 سازی ازدحام ذراتخط انتقال قم، مدیریت بهینه آب، شبکه عصبی، الگوریتم بهینهکلمات کلیدی: 

 

 
 

  مقدمه .1
 

های گذشته از اهمیت ریزی و مدیریت منابع آب در طی سالرشد روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب قابل دسترس در شهرها، برنامه به دلیل

-باشد و از طرفی مدیریت منابع آبو تقاضای آب می بینی عرضهر شده است. یکی از ابزارهای مهم و اساسی در مدیریت منابع آب پیشباالیی برخوردا

-بینی جریان رودخانه در ساماندهی رودخانه، محافظت از سازهباشد. همچنین پیشها در آینده میبینی دقیق دبی جریان رودخانههای سطحی نیازمند پیش

 های گذشته ازدر سال است. ناپذیراجتناببرداری بهینه منابع آبی امری منظور بهرهریزی به های هشدار سیل و برنامهای، سامانهرودخانه تأسیساتو  ها

تنظیم پارامترهای واری پیچیدگی فرایند بارش رواناب و دش به دلیلها این مدل شد کهها استفاده میبینی جریان رودخانههای مفهومی به منظور پیشمدل

عملکرد مناسبی  به دلیلهای هوش مصنوعی کاوی از جمله الگوریتمهای مبتنی به آمار و دادهامروزه روش ها عملکرد چندان مناسبی نداشتند.این مدل

در علم هیدرولوژی  نیز ها در دهه اخیریتماین الگور .شونداند در کلیه علوم به وفور استفاده میهای فیزیکی از خود نشان دادهکه در مدلسازی پدیده

با استفاده از  ]0[ نژاداسالمی و ملکی ها مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد مناسبی از خود نشان داده است.بخصوص به منظور مدلسازی جریان رودخانه

ی ماهانه رودخانه سفید پرداختند و در نهایت نشان به مدلسازی دب (ANN)مصنوعی  و شبکه عصبی (ANFIS)سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی 

 ANFISو  ANNبینی دبی روزانه رودخانه اهرچای از دو مدل به منظور پیش ]2[ پور آزاد و ستاریعبداله عملکرد بهتری دارد. ANNدادند که 

 ANFISرا بکار بردند و نشان دادند که مدل   11تا  10های های دبی روزانه سالبرای مدلسازی جریان یک روز بعد، داده هاآناستفاده کردند. درواقع 

بینی جریان روزانه رودخانه لیقوان بر اساس اقدام به پیش ANFISبا استفاده از منطق فازی و  ]9[ زاده و همکاراننبی دارد. ANNدقت بهتری نسبت به 

به  ]4[ صحرائی و مشفق بینی دبی رودخانه دارد.مدل عملکرد مناسبی در پیشسه پارامتر ورودی بارندگی، دما و دبی نمودند و نتیجه گرفتند که این 
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پارامترهای بارش حوضه کشکان و دبی یک و دو روز قبل را به عنوان  هاآنبینی دبی روزانه کشکان از ماشین بردار پشتیبان استفاده نمودند. منظور پیش

بینی دبی توسط ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با نتایج دیگر محققان از دقت ایج مربوط به پیشورودی مدل درنظر گرفتند. در نهایت نشان دادند که نت

با استفاده از روش مبتنی بر آنالیز موجک، شبکه عصبی و روش تلفیقی موجک و شبکه  ]5[ عبدالهی اسدآبادی و همکاران بیشتری برخوردار است.

نشان دادند که روش تلفیقی موجک و شبکه عصبی نسبت به دو مدل دیگر  هاآنه بهشت آباد پرداختند. بینی دبی متوسط روزانه رودخانعصبی به پیش

از مدل ترکیبی شبکه عصبی و موجک برای تخمین جریان ماهانه  ]6[ کناس و همکاران های زمانی کوتاه مدت دقت بهتری دارد.بینی افقدر پیش

به منظور مدلسازی  ]7[ کسی شان دادند که آنالیز موجک تاثیر زیادی بر روی بهبود عملکرد شبکه عصبی دارد.رودخانه تیرسو ایتالیا استفاده نمودند و ن

نتیجه گرفت که  های رگرسیونی استفاده نمود وهای عصبی موجکی و پرسپرون چندالیه و همچنین روشدبی ماهانه رودخانه گوکسا ترکیه از الگوریتم

 بینی دقت باالتری دارد.ها در پیشسایر روش الگوریتم عصبی موجکی نسبت به

گیری آب سامانه بر اساس آمار اندازه تأمینبه اهمیت رودخانه دره دزدان در  قم انتقال آب خط در این مطالعه پس از معرفی مختصر سامانه

های مختلف ارائه گردیده  و نحوه همگرایی آن طی گاممدل ترکیبی جدید شبکه عصبی . در ادامه ه استبرداری این سامانه پرداخته شدشده از آغاز بهره

بینی ای با دقت باال به منظور پیشگیری شده از دبی رودخانه دره دزدان و با بکارگیری مدل پیشنهادی، شبکههای اندازهو پس از آن با استفاده از داده

 داشت.سامانه خط انتقال آب قم برداری بهینه بر بهره ریزی و مدیریتامههای آتی طراحی گردیده است تا بتوان با کمک آن برندبی رودخانه در ماه
 

 

 منطقه مورد مطالعه .2
 

ضرورت  در نتیجه ،قابل دسترس افزایش یابدافزایش جمعیت شهرهای ایران مرکزی در طی دهه گذشته سبب شد تا نیاز آبی این شهرها نسبت به آب 

های های دز به شهر مقدس قم که یکی از بزرگترین پروژهی برخوردار گردید. سامانه خط انتقال آب از سرشاخهانتقال آب به این شهرها از اهمیت باالی

 تأمینهای رود دز سرشاخه هایاز طریق تعدادی از رودخانهاین سامانه  آببرداری رسیده است. خط انتقال آب در خاورمیانه است بدین منظور به بهره

به یکدیگر توسط کانال دم کمر وارد تونل  احداث گردیده است پس از پیوستن هاآنها توسط بندهای انحرافی که بر روی . آب این رودخانهشودمی

گردد. پس از رها شدن آب این سد در پایین دست سد گلپایگان شود و سپس وارد رودخانه قمرود شده و در پشت سد گلپایگان جمع میبلند انوج می

های خروجی سد وارد شود. آب جمع شده پس از رهاسازی از این سد و عبور از صافیشود و در پشت سد کوچری جمع میمیوارد رودخانه قمرود 

خانه دودهک شده و در انتها آب تصفیه شده وارد مخازن شهر مقدس قم خط انتقال اصلی شده و پس از تحویل سهمیه آب شهرهای مختلف وارد تصفیه

باشند که در این کننده آب خط انتقال قم می تأمین ،های رود دزدزدان، دره دائی و دره لکو و چشمه سرداب به عنوان سرشاخهسه رودخانه دره  شود.می

های صورت گرفته گیریشود بر اساس اندازهمشاهده می 0(. همانطور که در شکل 0این آب دارد )شکل  تأمینسهم بیشتری در میان رودخانه دره دزدان 

 های رود دز مربوط به رودخانه دره دزداندرصد از کل پتانسیل آب موجود در سرشاخه 60، حدود تا کنون برداری سامانه انتقال آببهره از ابتدای

 کمک شایانی به مدیریت بهینهبینی کند در دسترس باشد پیشهای آتی در ماه. حال اگر ابزاری قابل اعتماد که بتواند دبی این رودخانه را باشدمی

و شهرهایی چون خوانسار، گلپایگان، خمین، محالت، مختلف های صنعتی و شهرک کند زیرا که نیاز آبی روستاهامیبرداری از سامانه خط انتقال بهره

 گردد.می تأمینور، ساوه و سلفچگان و همچنین استان قم از طریق این سامانه نیم

 

 
 کنونبرداری سامانه تاهای آبی مختلف از ابتدای بهرهرود دز در سالهای پتانسیل آب موجود  سرشاخهمقایسه  – 1کل ش



 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 5931 ماهبهمن 62و  62

 

 

 

مدل پیشنهادی  ونکنون به منظور آموزش و آزمتا 0930دره دزدان از ابتدای سال گیری شده رودخانه در این مطالعه از مقادیر دبی اندازه

 باشد.کنون میتا 0930از ابتدای سال حسب میلیون متر مکعب بر رودخانه دره دزدان مربوط به دبی ماهانه  2استفاده گردیده است. شکل 
 

 
 های مختلفدر ماه تا کنون 1931گیری شده رودخانه دره دزدان از ابتدای سال دبی اندازه – 2کل ش

 

 
 هامواد و روش .3

 

 مصنوعی عصبیشبکه        3.1
 

ها روند. این شبکهای از مسائل غیرخطی بکار میبرای مدلسازی طیف گسترده پذیری هستند کههای عصبی مصنوعی ابزارهای محاسباتی انعطافشبکه

باشند که این مدلسازی بر مبنای دانش موجود در الگوهای آموزشی ورودی به شبکه خاصی قادر به مدلسازی آن می مسئلهبدون دانش قبلی درباره 

سه  از MLPاستفاده شده است.  (MLP)طالعه از شبکه عصبی پرسپرون چند الیه های عصبی انواع مختلفی دارند که در این مگیرد. شبکهصورت می

ی متعددی )نورون( های پنهان. هر الیه شامل واحدهای پردازندهها عبارتند از الیه ورودی، الیه خروجی و الیهالیه الیه اصلی تشکیل شده است که این

بایست برای رسیدن به خروجی ها هستند که میهای مجاور، وزنهای الیهصر ارتباطی بین نورونشوند. عنهای الیه مجاور متصل میهستند که به نورون

 مراجعه گردد. ]1[برای اطالعات بیشتر به مرجع  موردنظر تنظیم شوند.

و یک شود. در حرکت رو به جلبطور خالصه آموزش شبکه عصبی مصنوعی به دو بخش حرکت رو به جلو و حرکت رو به عقب تقسیم می

الیه حرکت کرده تا خروجی شبکه محاسبه شود. در بهشود و در طول شبکه الیهبردار ورودی از مجموعه آموزش به واحدهای ورودی شبکه داده می

ها ورونآید و این خطا با تنظیم وزن اتصال بین نشود و خطا بدست میگیری شده مقایسه میحرکت رو به عقب مقدار خروجی شبکه با مقدار اندازه

مورد استفاده قرار  به منظور آموزش شبکه عصبی سازی است که بطور گستردهیک الگوریتم بهینه (LM) رتآلونبرگ مارکو الگوریتم شود.کمینه می

 .]3[ گرادیان مزدوج بهتر بوده است هایروشو دیگر  ای از مسائل در مقایسه با گرادیان نزولیگیرد. عملکرد آن در حل طیف گستردهمی
 

 سازی ازدحام ذراتالگوریتم بهینه       3.2
 

که در تدوین آن از پرواز گروهی پرندگان و شنای  ]00[ توسط کندی و ابرهارت مطرح شد 0335در سال  (PSO)سازی ازدحام ذرات الگوریتم بهینه

تواند برای توابع هدف با ماهیت تصادفی گیری نداشته و میقهای سنتی، نیاز به مشتها الهام گرفته شد. این روش برخالف بسیاری از روشگروهی ماهی

کند. در واقع هرکدام از اعضا یک ذره هستند که های جمعی، با جمعیت تصادفی شروع به کار میبکار برده شود. این الگوریتم نیز مانند سایر الگوریتم

یابی به کند. جزئیات دستای بهینه حرکت می، در فضای تصمیم به سمت نقطههای هر ذرهآورند. این مجموعه با توجه به سرعتمجموعه را بوجود می

 در بخش بعدی ارائه شده است. PSOپاسخ بهینه توسط الگوریتم 
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 الگوریتم ترکیبی جدید شبکه عصبی      3.3
 

د که اگر این انتخاب از مقدار پاسخ بهینه دور باشهای شبکه میهای عصبی، انتخاب تصادفی مقادیر ابتدایی وزنیکی از نقاط ضعف در آموزش شبکه

یابد و و سرعت همگرایی الگوریتم برای دست یافتن به پاسخ بهینه کاهش می نیازمند استآموزش شبکه به تعداد تکرارهای زیادی  فرایندباشد، 

 های محلی قرار گیرد و هرگز به پاسخ بهینه دست پیدا نکند.یابی به پاسخ بهینه در دام مینیممدر مسیر دستالگوریتم همچنین این امکان وجود دارد که 

آموزش داده و  PSO، شبکه را توسط الگوریتم LMدر این مطالعه برای حل این مشکل، قبل از آموزش شبکه عصبی توسط الگوریتم 

سپس  .مده به پاسخ بهینه بسیار نزدیک استسازی بدست آشود و چون این مقادیر توسط یک الگوریتم بهینههای شبکه حاصل میوزن ی برایمقادیر

 LMو شبکه توسط الگوریتم شده های اولیه شبکه در نظر گرفته به عنوان وزن در مرحله قبل بدست آمدند را PSOمقادیری که توسط الگوریتم 

ت مراحل زیر به صورت یافتن به پاسخ بهینه ترکیبی برای دسگردد. نحوه عملکرد این الگوریتم های نهایی شبکه حاصل میو وزن شودداده می آموزش

 .(9)شکل  باشدمی

 

 
 همگرایی الگوریتم ترکیبی جدید شبکه عصبی مراحل مختلففلوچارت  – 9کل ش

 

 هامرحله اول: پیش پردازش داده

 هاسازی دادهآماده :1گام 

 : انتخاب پارامترهای ورودی و خروجی شبکه2گام 

گذشته استفاده گردید.  Q(t-2)و دو سال  Q(t-1)از مقدار دبی یک سال  Q(t)های آتی دبی ماهانه رودخانه در ماهینی بدر این مطالعه به منظور پیش

 به عنوان پارامتر ورودی شبکه استفاده شد. 0939و  0934های از دبی شهریور سال 0935بینی دبی شهریور بطور مثال به منظور پیش

 هاسازی داده: نرمال9گام 

  اند.نرمالسازی شده 0با استفاده از رابطه های ورودی و خروجی شبکه تمامی داده ن مطالعه به منظور عملکرد مناسب تر شبکه عصبیدر ای
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 باشند.به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار داده می maxxو  minxمقدار داده واقعی،  xنرمال شده ، داده مقدار  x* که در رابطه فوق

 های آموزش و آزمون شبکهها به دو بخش داده: تقسیم داده4گام 

 مدل پیشنهادی استفاده گردید.ون آزم برای 0935های سال داده و از برای آموزش 0934 تا 0930های شده در سالگیریهای اندازهمطالعه از داده در این

 PSOمرحله دوم: آموزش شبکه عصبی توسط الگوریتم 

 انتخاب معماری شبکه :1گام 

دارد. در این مطالعه از شبکه عصبی پرسپرون چند  و تشخیص بندیانتخاب یک معماری مناسب برای شبکه عصبی تأثیر زیادی بر عملکرد آن در طبقه

های پنهان و باشد. اما انتخاب مناسب تعداد الیهآخر شامل یک گره خروجی میگره ورودی و الیه  2که الیه اول دارای  ،استفاده شد( MLPالیه )

 5تا  9و تعداد  دو الیه پنهان استفاده شدهای مختلف با ای برخوردار است. که در این مطالعه از شبکهویژه ها از اهمیتهای این الیههمچنین تعداد نورون

 ،ی آخرهای تانژانت هایپربولیک و برای نورون الیهتابع انتقال ،های پنهان شبکههای الیهفته شد. برای نورونها در نظر گرنورون نیز برای هر یک از الیه

 .شدمعماری مختلف از شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفته  3. در نتیجه برای دستیابی به بهترین مدل شبکه عصبی، انتخاب گردیدتابع انتقال خطی 

 اولیه ذرات به صورت تصادفی.  تیموقع : انتخاب بردار2گام 

گردد. در این مطالعه بردار موقعیت هر باشد که در هر تکرار آموزش بروز رسانی میو سرعت می تیموقعهر ذره دارای دو بردار  PSOدر الگوریتم 

 باشد.های شبکه عصبی میذره همان وزن

 : محاسبه تابع هزینه هر یک از ذرات. 9گام 

 .گردد( به عنوان تابع هزینه هر ذره انتخاب شده است و به صورت زیر تعریف میRMSEه جذر میانگین مربع خطا )در این مطالع
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 گیری شده است.مقادیر اندازه nXبینی و مقادیر پیش nY،  الگوهای آموزشتعداد  Nکه در روابط فوق 

 عه ذرات.مجمو gbestxو  Pbestx: تعیین مقادیر 4گام 

 Pbestx  بهترین موقعیتی است که ذره تاکنون بدست آورده است وgbestx اند.بهترین موقعیتی است که کل ذرات تاکنون بدست آورده 

 9: بروز رسانی بردار سرعت هر یک از ذرات با استفاده از رابطه 5گام 
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t-1پارامتر وزن اینرسی،  ωشاخصه تکرار،  t که
iv  1و-t

ix   ذره  موقعیتبه ترتیب بردار سرعت و بردارi  1ام در تکرار-t 1باشند. میr  2وr  اعداد تصادفی

 باشند. الزم به ذکر است که سرعت اولیه ذرات صفر در نظر گرفته شده است.به ترتیب ضرایب شتاب و شناسایی می 2cو  1cهستند و  [0,1] بین

 عیت هر یک از ذرات.: بروز رسانی بردار موق6گام 

 گردد.برای بروز رسانی بردار موقعیت ذرات استفاده می 4از رابطه  
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 : بررسی معیار توقف.7گام 

یدن به شود و با رسشود. یکی اینکه تعداد تکرارهای مشخصی برای آموزش توسط الگوریتم در نظر گرفته میمعیار توقف به دو صورت درنظر گرفته می

شود. حال اگر شود و با رسیدن به آن مقدار الگوریتم متوقف میشود و یا اینکه مقداری برای تابع هزینه مشخص میآن تکرار روند آموزش متوقف می
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به عنوان پاسخ نهایی  estgbxکند و اگر معیار توقف برآورده شود مقدار ادامه پیدا می 7بازگشته و روند فوق تا گام  9معیار توقف برآورده نشد به گام 

 شود.الگوریتم در نظر گرفته می

 .LM: آموزش شبکه عصبی با استفاده از الگوریتم سوممرحله 

 شود.های اولیه شبکه درنظر گرفته میدر مرحله قبل بدست آمد بعنوان وزن PSO: پاسخ نهایی که توسط الگوریتم 0گام 

 : محاسبه تابع هزینه.2گام 

 .LMهای شبکه با استفاده از الگوریتم ی وزنن: بروز رسا9گام 

شود و اگر به عنوان پاسخ نهایی الگوریتم در نظر گرفته می 9های بدست آمده در گام : بررسی معیار توقف. اگر معیار توقف برآورده شد وزن4گام 

 کند.ادامه پیدا می 4بازگشته و روند فوق تا گام  2معیار توقف برآورده نشود به گام 

 ها.: پس پردازش دادهچهارممرحله 

های آزمون مورد بندی توسط دادهدر طبقه آن راهای آزمون. پس از بدست آمدن پاسخ نهایی شبکه، عملکرد : بررسی عملکرد شبکه با داده0گام 

 شود.ارزیابی قرار داده می

بینی دبی ماهانه رودخانه در توان از آن به عنوان ابزاری مناسب برای پیشبندی می: ارائه مدلی مطمئن. پس از اطمینان از عملکرد شبکه در طبقه2گام 

 های آتی استفاده نمود.ماه

 

 

 معیارهای ارزیابی عملکرد .4

 

استفاده شده  (RMSE)و جذر میانگین مربع خطا   (CC)پیشنهادی از دو شاخص آماری، ضریب همبستگی  در این تحقیق جهت ارزیابی دقت مدل

 است.
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گیری شده و های اندازهبه ترتیب میانگین داده Yو  X گیری شده است.مقادیر اندازه iXبینی و مقادیر پیش iYها ، تعداد داده Nکه در روابط فوق 

 بینی شده است.پیش

 

 

 

 بحث و نتایج .5

 
. که در بخش قبل بصورت کامل ارائه گردید باشدمی گیری شدهاندازههای سازی دادهآمادهشبکه عصبی الگوریتم ترکیبی اولین مرحله برای استفاده از 

ستفاده قرار معماری مختلف از شبکه عصبی مورد ا 3باشد، برای دستیابی به بهترین مدل شبکه عصبی، ی بعدی انتخاب معماری شبکه عصبی میمرحله

های شبکه وزن اولیه مقادیر تا شود موزش دادهآ( PSOبایست شبکه مورد نظر با استفاده از الگوریتم پس از انتخاب معماری شبکه عصبی می .شدگرفته 

 انتخاب گردیدند.  0 انتخاب گردد که در این تحقیق این پارامترها مطابق با جدول PSOپارامترهای الگوریتم  بایستمیدر ابتدا  د.یبدست آ
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 سازی ازدحام ذرات.پارامترهای مختلف الگوریتم بهینه -1 جدول

 200 تعداد تکرار

 44 های شبکه()وزن متغیرها تعداد

 200 تعداد ذرات

 C 2)1(ضریب شتاب 

 C 2)2(ضریب شناسایی 

 maxω( 33/0( وزن اینرسی نهایی

 inmω( 2/0(وزن اینرسی اولیه 
 

در نظر گرفته شده است، که هر ذره دارای یک بردار موقعیت و  PSOذره برای الگوریتم  000شود تعداد مشاهده می فوق جدولهمانطور که در 

 44بردار موقعیت هر ذره دارای  ،0-4-5-2 با معماری برای شبکه بطور مثال باشد کههای شبکه عصبی میوزن ،بردار موقعیت هر ذره .باشدسرعت می

شوند و پس از های ورودی از طریق الیه اول وارد شبکه میگردند. دادهه این مقادیر در ابتدا )نقطه شروع( به صورت تصادفی انتخاب میباشد کبعد می

( محاسبه RMSEمقدار خطا ) شدهگیریاندازهشود. حال با داشتن خروجی شبکه و مقدار خروجی خروجی حاصل می ،های مختلف شبکهعبور از الیه

مقادیر بردار سرعت و ( 4( و )9که با مشخص شدن این مقادیر و با استفاده از روابط )آید ذرات بدست می gbestx و Pbestx. پس از محاسبه خطا، شودمی

مان بردار های شبکه که هپس از طی مراحل فوق وزن. گرددکند تا معیار توقف حاصل و این روند ادامه پیدا می شودمی روزرسانیب هر ذره بردار مکان

آموزش داد و چون  LMبایست شبکه عصبی را با استفاده از الگوریتم ی بعدی میدر مرحله. گرددحاصل می باشد( بهترین ذره میgbestxموقعیت )

مقادیر  بدست آمده و نزدیک به جواب بهینه است شبکه طی تکرارهای کمی به جواب بهینه سراسری رسیده و PSOهای اولیه توسط الگوریتم وزن

 های آموزش به اتمام رسید عملکرد آن دری پایانی پس از اینکه آموزش شبکه عصبی توسط دادهشود. حال در مرحلههای نهایی حاصل میوزن

رکیبی و های مختلف توسط الگوریتم تپس آموزش شبکه گیرد.قرار می ارزیابیهای آزمون مورد توسط داده بینی دبی ماهانه رودخانه دره دزدانپیش

هان و تابع انتقال خطی در الیه های پندر الیه تانژانت هایپربولیک با تابع انتقال 2-5-4-0مشاهده شد که شبکه عصبی با معماری ، هاآنمقایسه نتایج 

 داشت.  تریعملکرد مناسبها نسبت به دیگر شبکهخروجی 

شود مقدار ن ارائه گردیده است. همانطور که در این جدول مشاهده میهای آموزش و آزمومربوط به داده RMSEو  CCمقادیر  2در جدول 

CC  باشد و مقادیر کوچکی برای نزدیک می 0به عددRMSE توان نتیجه گرفت که این شبکه دقت بسیار باالیی بدست آمده است. بر این اساس می

(  به پاسخ بهینه دست یافته است که این 34باالیی )تعداد تکرار آموزش با سرعت همگرایی  LMشود الگوریتم بینی دارد. همچنین مشاهده میدر پیش

 باشد.به منظور انتخاب اولیه وزن های شبکه می PSOسرعت همگرایی باال بخاطر استفاده از الگوریتم 

 

 های ارزیابی عملکرد برای مدل پیشنهادیمقادیر شاخص -2جدول 

 های آزمونادهد های آموزشداده تکرار آموزش معماری شبکه

2-5-4-0 34 
CC RMSE CC RMSE 

371/0 926/2 311/0 127/9 

 

الزم به ذکر است که هر چه نقاط در  کرد. های آزمون و آزمایش مشاهدهرا برای داده مدل پیشنهادیبینی پیشتوان دقت نیز می 4در شکل 

  باشد.می ترمناسبنزدیکتر باشند عملکرد شبکه  x=yاین شکل به خط 
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 بینی شده توسط مدل پیشنهادیگیری شده و پیشمقایسه دبی اندازه – 4کل ش

 

 

در این شکل خط ممتد مربوط به  باشد.های آموزش( می)داده 0934تا  0932های های مختلف سالدهنده دبی رودخانه دره دزدان در ماهنشان 5شکل 

توان نتیجه گرفت که این مدل با مشاهده این شکل می باشد.بینی شده توسط مدل پیشنهادی میمربوط به مقدار پیشچین گیری شده و خطمقدار اندازه

بینی گیری شده و پیشتوان مقدار اندازهمی 6دارد. همچنین در شکل  0934تا  0932های بینی دبی رودخانه دره دزدان در سالدقت قابل قبولی در پیش

توانسته است دبی رودخانه را  مدل پیشنهادیتوان دریافت که مشاهده نمود. از این شکل نیز می 0935مختلف سال های شده رودخانه دره دزدان را در ماه

 ریزی و مدیریت سامانه خط انتقال قم نماید.تواند کمک شایانی به برنامهبینی کند که این امر میهای آزمون با دقت مناسبی پیشبرای داده

 

 

 
 1934تا  1932های های مختلف سالانه دره دزدان در ماهدبی ماهانه رودخ –5کل ش

 

 
 1935 های مختلف سالدبی ماهانه رودخانه دره دزدان در ماه – 6کل ش
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 گیرینتیجهخالصه و  .6

 
شود. بر اساس یهای رود دز به شهر مقدس قم به عنوان یکی از بزرگترین خطوط انتقال آب در خاورمیانه محسوب مسامانه انتقال آب از سرشاخه

 تأمینگردد که عمده آب این سامانه توسط رودخانه دره دزدان برداری این سامانه تاکنون مشاهده میهای صورت گرفته از ابتدای بهرهگیریاندازه

باشد چرا که ن امری الزم و ضروری میبینی دبی ماهانه رودخانه دره دزداریزی دقیق و بهینه این سامانه، پیششود. در نتیجه به منظور مدیریت و برنامهمی

ور، ساوه و سلفچگان و استان های صنعتی و شهرهایی از قبیل خوانسار، گلپایگان، خمین، محالت، نیمای از آب مورد نیاز روستاها، شهرکبخش عمده

بینی دبی ماهانه ستفاده از مدلی قابل اعتماد و دقیق به پیشگردد. همانطور که بیان گردید در مطالعه حاضر سعی شد تا با امی تأمینقم از طریق این سامانه 

استفاده گردید تا مشکل افتادن در  LMبرای آموزش شبکه عصبی قبل از الگوریتم  PSOرودخانه دره دزدان پرداخته شود برای این منظور از الگوریتم 

به خوبی و با  تواندمیدر نهایت نشان داده شده که مدل ترکیبی پیشنهادی  های محلی شبکه رفع گردد و سرعت همگرایی شبکه افزایش یابد.دام مینیمم

های آتی استفاده نمود که بینی دبی در ماهتوان از این مدل برای پیشبینی کند. حال میپیش 0935های مختلف سال دبی رودخانه را در ماه ییدقت باال

 نماید. برداری سامانه خط انتقال قم یت بهینه و دقیقی بر روی بهرهریزی و مدیرتواند کمک شایانی به برنامهاین امر می
 
 

 

 مراجع .7
 

1. Eslami, N., and Malekinezhad, H., (2016). Monthly Discharge Forecasting in Sefid River Basin Using 

Fuzzy Neural Network and Artificial Neural Network Models (1987-2012). International Bulletin of 

Water Resources & Development, 5(1), pp 157-167. 

های شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با بینی جریان روزانه رودخانه اهرچای با استفاده از روشپیش(، 0934عبداله پور آزاد، م. ستاری، م.ت. ) .2

 .217-231، صفحه 0، شماره 22، جلد خاکهای حفاظت آب و نشریه پژوهشعصبی تطبیقی، -سیستم استنتاج فازی

3. Nabizadeh, M., Mosaedi, A., Hesam, M., and Dehghani, A.A., (2012). Comparing the Performance of 

Fuzzy Based Models in Stream Flow Forecasting on Lighvan River. Journal of Water Soil Cons, 19(1), 

pp.117-134. (In Persian) 

، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانبینی دبی رودخانه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان )مطالعه موردی(، (، پیش0932صحرائی، ش. مشفق، م.ذ. ) .4

 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان.

آباد با استفاده از انه جریان رودخانه بهشتبینی دبی متوسط روز(، پیش0939آبادی، ر. )پژوه، ی. میرعباسی نجفعبداللهی اسدآبادی، س. دین .5

 .594-545، صفحه 9، شماره 21جلد  نشریه آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(،آنالیز موجک، 

6. Cannas, B., Fanni, A., See, L. and Sias, G. (2006). Data preprocessing for river flow forecasting using 

neural networks: Wavelet transforms and data partitioning. Physics and Chemistry of the Earth, Parts 

A/B/C, 31(18), pp. 1164-1171. 

7. Kisi, O. (2008). Stream flow forecasting using neuro-wavelet technique. Journal of Hydrological 

Process, 22, pp. 4142- 4152. 

8. Haykin, S. (1999). Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Prentice-Hall, NJ 842. 

9. Hagan, M. and Menhaj, M. (1994). Training feed forward networks with the marquardt algorithm. IEEE 

Transactions on Neural Networks, 5, pp. 989–993. 

10. Eberhart, R.  and Kennedy, J. (1995). A new optimizer using particle swarm theory. In: Proceedings of 

the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science, Piscataway, NJ, IEEE 

Service Center, pp.39–43. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/14747065
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14747065

