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شده است  ،مورد توجه قرار می گیرد .حوضه ي آبريز هرازكه در قسمت هاي شمالی ایران
پهناور قرار گرفته ،متأثر از شرايط موجود هرساله شاهد وقوع سيل و نتايج مخرب آن مي باشد.
هدف از اين پژوهش پيش بيني سيالب رودخانه ي هراز با شبكه عصبي مصنوعي مي باشد .در
اين پژوهش از سه شبكه  Feed-forwardجهت پيش بيني سيالب رودخانه ي هراز استفاده شد
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Feed-forward

 .براي اين منظور از داده هاي میانگین ساالنه اقليمي و هيدرولوژيكي  15ایستگاه برای يك
دوره ي  2ساله استفاده شد .پس از نرماليزه كردن داده ها ،مدل فید فوروارد ايجاد شد . .در
این پژوهش از  7معیار موثر در پیش بینی سیالب مورد بررسی قرار گرفت  :شیب  ،طبقات
ارتفاعی ،تجمع جریان  ،جهت جریان  ،زمین شناسی  .،پس از تهیه نقشه ها ،برای ارزیابی از
منحنی تشخیص عملکرد نسبی ( )ROCاستفاده شد .سطح زیر منحنی ( )AUCبدست آمده از
منحنی تشخیص عملکرد نسبی  ،نشان دهنده ی دقت  98/8درصد است.

* نویسنده مسئول
ایمیل:
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 1مقدمه

هر جريان سطحي آب ،صر ف نظر از عامل ايجادكننده ي آن در صورتي سيالب تلقي مي شود كه جريان
آب در مقطع رودخانه بيش از جريان عادي باشد ،تداوم زماني آن محدود بوده ،جريان آب از بستر طبيعي

تجاوز كند ،اراضي پست و حاشيه رود را فرا گيرد و خسارات جاني و مالي به همراه داشته باشد (محمدپور
و سبزواري ،با اين تعريف سيل جريان غير متعارف آب 1386:در بيرون از بستر معمول آن مي باشد.
وقوع اين پديده در نتيجه اندركنش عوامل جوي و محلي موجب تشديد يا تضعيف سيالب مي شود ،نوع،
حجم و شدت بارش ،پوشش گياهي ،جنس خاك ،شيب و ...از عوامل مؤثر بر سيالب هستند .در نواحي
خشك نوسان شديدي در بارش وجود دارد ،بارش هاي اين نواحي اغلب اتفاقي ،رگباري و بسيار شديد
هستند عالوه بر اين پوشش گياهي نامطلوب است .بنابراين وقوع اين رگبارهاي شديد سبب جاري شدن
حجم زيادي از آب شده و بعضاً سيال ب هاي سهمگيني را ايجاد مي كنند كه سبب خسارات مالي ،جاني
و محيطي مي شوند.
در ايران ايستگاه هاي هيدرومتري كشور تا سال 183حدود  467فقره سيل را اندازه گيري كرده اند كه
امور مطالعات آب هاي سطحي سيستان و بلوچستان با  95مورد سيل ،بيشترين سيل ها را ثبت كرده
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است (كردواني. )1381 ،
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در اين رابطه روش هاي آماري متعددي جهت پيش بيني و شبيه سازي سيالب و دبي اوج وجود دارد
اين رو شها به علّت حساسيت به خطا نتايج قابل قبولي ارائه نمي دهند .از سال  1992فرنج براي مطالعه
ي منابع آب تكنيك شبكه هاي عصبي را به كار برد .از داليل عمده ي استقبال از شبكه هاي عصبي در
اين زمينه ،قدرت شبيه سازي مدل در فرايندهايي كه تعريف دقيق و درك خاصي از آنها وجود ندارد
(مانند پيش بيني جريان رودخانه ها) و حساسيت كمتر آنها نسبت به وجود خطا در ورودي ها دانست
(سلطاني و مريد ) 1381 ،استفاده از روش شبكه هاي عصبي به عنوان يك رويكرد نو در مطالعات اقليمي
و هيدرولوژي از اهميت زيادي برخوردار شده است .نتايج مطالعات نشان مي دهد كه روش شبكه هاي
عصبي نسبت به ساير روش ها همچون :تحليل سري هاي زماني نتايج مطلوب تري را در پيش بيني
مقادير متغيرهاي جوي دارد .در عين حال شبكه ي عصبی عمدتاً براي پيش بيني هاي كوتاه مدت
متغيرهاي جوي مورد استفاده قرارم يگيرد و در روند تغييرات بارش و يافتن ارتباط و همبستگي بين
متغيرهاي اقليمي نتايج دقيقي ارائه مي كند (فرج زاده . ) 1386 ،در رابطه با مدل سازي سيالب با
شبكه عصبي تالش هاي زيادي صورت گرفته است .در خارج از ايران زيلند و همكاران (  ) 1999براي

پيش بيني كوتاه مدت سيالب در رودخانه وينيپگ در شمال غرب انتاريو كانادا ،ساجي كومار و تنداوسوارا
براي تعيين مدل غيرخطي بارش رواناب براي حوضه هاي آبريز رودخانه هاي لي درايالت سلطنتي و
تيتاپزا در هند ،ايمري و همكاران (  ) 2000براي پيش بيني جريان رودخانه ،سيواكومار و همكاران براي
پيش بيني يك روزه و هفت روزه جريان روزانه رودخانه پرايا در تايلند ،چيانگ و همكاران () 2004
جهت تعيين مدل بارش رواناب رودخانه الن يانگ تايوان ،داوسون و همكاران (  ) 2006براي پيش بيني
سيالب ،كلته براي پيش بيني فرسايش خاك  ،كيم و گيلي سيالب در زمين هاي حاصلخيز  ،لينكون
نبراسكا براي پيش بيني رفتار جريان ماهانه ) و كنتال در رودخانه گونس آنكارا از روش شبكه عصبي
مصنوعي استفاده كردند.
نتايج اين پژوهش ها بر توانايي ها در شبيه سازي مدل هاي بارش رواناب و  ANNپيش بيني جريان
رودخانه صحه گذاشت .در ايران نيز ساداتي و باقري(  ) 1378براي پيش بيني جريان رودخانه كسيليان
(  ) 1381براي پيش بيني بارش رواناب و رونديابي جريان در رودخانه ي قره سو ،فاتحي مرج همكاران
(  ) 1382پيش بيني دبي رودخانه ي دز ،رضائي براي مدل سازي دبي هاي اوج زيرحوضه هاي آبخيز
سد سفيدرود ،نايبي (  ) 1384براي پيش بيني جريان رودخانه در حوضه ي كر چمريز ،اسكندري نيا
آبدهي روزانه رودخانه بختياري ،سعيدي پيش بيني دبي ماهانه رودخانه بهشت آباد در حوضه ي آبريز
كارون ،برهاني داريان و فاتحي مرج شناسايي ارتباط بين شاخص هاي اقليمي با جريان رودخانه ي در
حوضه نازلوچاي و  NAOو پيش بيني جريان رودخانه و فتحي و همكاران (  ) 1388آورد ماهانه به سد
وحدت سنندج را با استفاده از شبكه عصبي مورد مطالعه قرار گرفت  .بررسی نتایج این تحقيقات ،مؤيد
دقت باالي روش شبكه ي عصبي جهت مدل سازي اين فرآيندها مي باشد .در این پژوهش نیز از شبکه
عصبی برای پیش بینی سیالب به صورت فضایی استفاده شده است  .حوضه ي آبريز هراز در استان
مازندران در شمال ایران که از دره الر در جنوب کوه دماوند سرچشمه گرفته و به دریای خزر میریزد.
مشخصات عمومي حوضه ي آبريز سرباز در جدول( )1نشان داده شده است .غالب بارش هاي حوضه در
فصول زمستان و تابستان نازل مي شود .
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مازندران ،رهنما و حيات غيبي (  1380پيش بيني سيالب در رودخانه مرگ كرمانشاه ،ميثاقي محمدي
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جدول  :1مشخصات عمومي رودخانه هراز
طول رودخانه

سرشاخه هاي مهم

وضعیت جریان

الر آب سفید ،الرم ،آب چهل بره ،آب سیاه پالس ،آب امام پهنک،
سه سنﮓ ،دیو آسیاب ،ورارود ،دلي چاي و چشمه ملک

دائمي

)(km
150

نام رودخانه
هراز

 2منطقه مورد مطالعه

رود هراز ،رودی است در استان مازندران در شمال ایران که از دره الر در جنوب کوه دماوند سرچشمه
گرفته و به دریای خزر میریزد .این رود در قدیم ،رودخانه هرهز نیز نامیده میشد و از کلمه باستانی
«آب هرمز» که خود در اصل «آب اهورمزدا» بودهاست ،یا از (مازد) «با زاء نقطه دار» گفتهاند که از ساحل
غربی رودخانه (اراز)  -که حاال (هراز) گویند گرفته شدهاست .پس از سرازیر شدن رود هراز از دره الر،
روانابهای دره قاضیکال و جنگلدره از کوههای شمیمکوه ،آب زیارو و السم از کوههای غربی قزقانچای
فیروزکوه و آب رودهای جاری از دهکدههای دالرستاق ،نیز به این رود وارد میشوند .در بندهش اینچنین
آمده :رود هرهز در تپرستان است و از کوه دماوند سرچشمه میگیرد .رودخانه هراز در یک دره نسبتاً پهن
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به طرف شمال جریان یافتهاست و در مسیر آن چندین روستا و محله و حداقل  ۸کارخانه شن و ماسه
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وجود دارد .آب زراعی کشاورزان آمل ،فریدونکنار ،بخشی از بابل و نور نیز از این رودخانه تأمین میگردد.
مهمترین شهرهایی که بر روی مخروط افکنه رودخانه هراز توسعه یافتهاند عبارتند از آمل و فریدونکنار.
شیب رودخانه هراز در محدوده کوهستانی بسیار متغیر است .شیب رودخانه هراز از مرز کوهستان تا
شمال شهر آمل  ۱۳در هزار و در محدوده شهر آمل  ۷در هزار میباشد .منطقه مورد مطالعه در شکل
( )1نشان داده شده است.

 3مواد و روش ها

نوع پژوهش حاضر بر اساس هدف  ،کاربردی است .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیل است
 .مراحل انجام شده در این پژوهش در فلوچارت ،شکل( )2نشان داده شده است .با استفاده از مقاالت

پیشین و راهنمایی اساتید معیار های الزم برای پیش بینی سیالب گرد آوری شده است معیار های مورد
نظر را به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم کردیم .معیارهای مستقل را نمونه برای آموزش داده های ها
استفاده کرده ایم .
الیه های مورد استفاده قرار گرفته عبارت اند از  :شیب  ،تجمع جریان ،جهت جریان ،توپوگرافی  ،پوشش
گیاهی ،بارندگی  ،مناطق تاثیر پذیر از شیب و جهت جریان
در مرحله اول داده های مورد نیاز جمع اوری شد .
سپس الیه های اطالعاتی مذکور برای عدم تاثیر گذاری بر یکدیگر از طریق فرمول های زیر وابسته به
اهمیت هر یک نرماالیز شدند :
()1

پیش بینی فضایی و منطقه بندی سیل در حوضه رودخانه هراز  ،ایران  ،با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی

شکل  :1منطقه مورد مطالعه
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()2
در نهایت  7پارامتر مذکور به عنوان ورودي به الگوریتم معرفی گردیدند .پس از تهیه شاخصهاي ورودي،
براي تهیه نقاط تعلیمی 273 ،نمونه آموزشی انتخاب شد .این نقاط آموزشی به سه بخش که؛ بخش
نخست براي آموزش ،بخش دوم براي متوقف کردن محاسبات وقتی خطا رو به افزایش میگذارد و بخش
سوم براي راستی آزمایی تقسیم شدند .از  273نقطه آموزشی  70درصد نقاط(  191نقطه) در آموزش
الگوریتم  15 ،درصد (  41نقطه)جهت اعتبار سنجی که به منظور کالیبره کردن مدل استفاده میشوند و
در نهایت  15درصد (  41نقطه) باقی مانده به منظور ارزیابی و نتیجه گیري استفاده می شوند .شکل 4
نشان دهنده ي پراکندگی نقاط آموزشی می باشد.

 1-3داده های پژوهش

 -تجمع جریان :سیالب معموالً ارتباط مستقیمی با تراکم شبکه زهکشی دارد که ناشی از جمع شدن
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حجم عظیمی از جریان آب در شبکه های متراکم زهکشی است .برای ایجاد این الیه  ،ابتدا الیه جهت
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جریان توسط  DEMایجاد شد .این الیه جهت جریان خروجی از هر پیکسل را مشخص می کند  ،به
این ترتیب که مقادیر پیکسل جهت تخلیه آب سطحی را نشان می دهد (شکل  .)3سپس جهت تخمین
تجمع جریان برای هر پیکسل میتوان از جهت جریان استفاده کرد (شکل  .) 3به عبارت دیگر  ،اگر
مسیر جریان مشخص باشد  ،می توان تعیین کرد که کدام قسمت از مسیر حجم بیشتری از آب نسبت به
سایر قسمت ها داشته باشد  ،و این از طریق محاسبه تعداد سلول های منتهی به هر سلول در پایین پایه
مشخص میشود .شیب .در حقیقت  ،مقدار بدست آمده برای هر سلول در یک انباشت جریان ،تعداد کل
پیکسلهای ورودی به یک سلول انحصاری را نشان می دهد (.)Jenson and Domingue.1988
 :NDVIپوشش گیاهی بارندگی ها را دریافت می کند و از یک طرف باعث تبخیر برخی از آن می شود
و از طرف دیگر مقداری از آن را به آرامی روی زمین هدایت می کند و در ضمن به عنوان مانعی در برابر
جریان آب بر روی زمین عمل می کند و بنابراین جذب بیشتر آن در خاک افزایش می یابد .نتیجه گیری
در مقادیر دور به طور قابل توجهی .انواع مختلف و تراکم های گیاهی باعث افزایش یا کاهش رواناب های
خسارت بار و سیل می شود (همت زاده و همکاران  .)2008 ،با توجه به تغییر سریع در فنولوژی گیاهان

در دوره های مختلف  ،شاخص پوشش گیاهی افتراقی نرمال ( )NDVIتوسط باندهای قرمز و مادون قرمز
در مجاورت تصاویر لندست  5و لندست  8ایجاد شد  ،با توجه به تاریخ عبور ماهواره از حوضه هراز در
طول سال  2018-2020و با فاصله یک ماه.
()3
داده های بارندگی :ایستگاه های هیدرومتری و باران سنجی در منطقه به ترتیب میزان تخلیه روزانه و
میزان بارندگی را اندازه گیری می کنند .بنابراین  ،برای تخمین میزان بارندگی روزانه  ،از مدل رگرسیون
برای داده های بارندگی روزانه پنج ایستگاه باران سنج در حوضه هراز استفاده شد .همچنین ،از

DEM

منطقه با نمونه گیری تصادفی ساده از داده های بارندگی به مدت  365روز در بازه زمانی  2018تا 2020
بدست آوردن بارندگی روزانه آنها در دوره مورد نظر استفاده می شود.
طبقات ارتفاعی یا ارتفاع :این عامل بهطور غیرمستقیم تعیینکننده بسیاری از عوامل مسبب تخریب
است .مانند بارش ساالنه ،بارشهای شدید و رگباری ،نوع بارش ،تغییرات دما ،یخبندان ،تخریب فیزیکی
و هوازدگی شیمیایی است .نقشه طبقات ارتفاعی خود از کالسبندی نقشه مدل رقومی ارتفاعی زمین از
 DEMاز تصاویر زوج استریو استر استفاده شد.
میزان شیب دامنه :بررسی وضعیت شیب از آن جهت با اهمیت است که مکانیسم بسیاری از جابجاییهای
مربوط به مواد سطحی و فرآیندهای حمل ،تابع میزان شیب است و شیب عاملی میشود برای زمین
لغزشها که با توجه به منطقه که در سال های اخیر از این مخاطره دور نبوده  ،به عنوان یکی از معیارها
قرار گرفته است .به منظور تهیه نقشه شیب از  DEM 30متر سنجنده استر استفاده شده است .
(شکل )3

پیش بینی فضایی و منطقه بندی سیل در حوضه رودخانه هراز  ،ایران  ،با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی

استفاده شد IDW .به عنوان توابع درون یابی و آمار زمین شناسی برای ایستگاه های هیدرومتری برای
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شکل :2معیارهای نرمالیزشده

فصلنامه علمی پژوهشهای اطالعات مکانی  /سال دوم ،شماره سوم ،تابستان 1401

 2-3شبکه پرسپترون چندالیه
الگوریتم شبکه پرسپترون چندالیه یک شبکه عصبی مصنوعی است ،که در آن اتصال میان واحدهای
تشکیل دهنده آن یک چرخه را تشکیل نمیدهند .در واقع این شبکه متفاوت از شبکههای عصبی
بازگشتی میباشد.
شبکه عصبی پیشخور اولین و سادهترین نوع شبکه عصبی مصنوعی میباشد .در این شبکه اطالعات تنها
از یک مسیر حرکت میکند که جهت آن رو به جلو میباشد .در واقع اطالعات باشروع از گره (نورون)های
ورودی و گذر از الیههای پنهان (درصورت وجود) به سمت گرههای خروجی میروند .همانطور که گفته
شد در این شبکه حلقه یا دوری وجود ندارد.
در مباحث مربوط به شبکههای عصبی ،قواعد یادگیری ،رویهای برای اصالح وزنها و بایاسها تعریف
میکنیم .قاعده یادگیری در راستای آموزش شبکه برای انجام کار خاصی مورد استفاده قرار میگیرد .قواعد
قاعده یادگیری تقویتی .در اینجا توضیح مختصری در مورد نحوه عملکرد این قواعد میدهیم .در “’قاعده
یادگیری با نظارت”’ از مجموعهای از نمونههای آموزشی استفاده میکنیم که شبکه را آموزش میدهند.
زوجهای مرتب زیر را در نظر بگیرید :در هر زوج مرتب  ،ورودی شبکه و به عنوان خروجی یا هدف مورد
نظر شناخته میشود .زمانی که ورودی به شبکه اعمال میشود ،خروجی با هدف مقایسه میشود .سپس
بر طبق قواعد یادگیری برای تنظیم وزنها و بایاسها تغییرات الزم اعمال میگردد تا خروجی شبکه
به هدف مورد نظر نزدیک تر شود .قاعده یادگیری شبکههای پرسپترون از همین نوع میباشد .در “’
قاعده یادگیری بی نظارت”’ وزنها و بایاسها تنها در مقابل ورودی شبکه اصالح میشوند و در واقع
هیچ هدفی وجود ندارد .این الگوریتم اکثرا ً برای عملیات دستهبندی استفاده میشود .آنها ورودیها را با
داشتن تعداد محدودی از کالسها دستهبندی میکنند’“ .قاعده یادگیری تقویتی”’ بر رفتارهایی تمرکز
دارد که ماشین باید برای بیشینه کردن پاداشش انجام دهد .این مسئله ،با توجه به گستردگیاش ،در
زمینههای گوناگونی بررسی میشود .مانند :نظریه بازیها ،نظریه کنترل ،هوش ازدحامی ،آمار و … .این
نوع یادگیری در شبکههای پرسپترون و یادگیری بدون نظارت در شبکه پرسپترون کاربردی ندارند .
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یادگیری به سه بخش عمده تقسیمبندی میشوند:قاعده یادگیری با نظارت ،قاعده یادگیری بی نظارت و
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شکل  :3معماری شبکه پرسپترون چندالیه

 4نتایج و بحث

روش های مختلفی برای پیش بینی سیل وجود دارد  ،از جمله روش های  SCSو شبکه پرسپترون
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چندالیه و  .ANNدر مطالعه حاضر جریان و اوج جریان با استفاده از روش های شبکه پرسپترون چندالیه

10

پیش بینی شده است .پارامترهای دقیق از طریق نمونه گیری تصادفی از داده های تخمین زده شده و
مرجع که به ترتیب  0.25 ، 0.06و  0.85برای  MSE ،RMSEو  R2بدست آمد  ،تعیین شدند.

پیش بینی فضایی و منطقه بندی سیل در حوضه رودخانه هراز  ،ایران  ،با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی

نمودار : 1نمودار اماری شبکه آموزشی و تست
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همچنین شبکه  Feedforwardمیتواند اوج جریان را با پارامترهای دقت باالتر پیش بینی کند .مطالعات
سیل متعددی انجام شده است که در آنها روش  Feedforwardبا خطای کم و دقت باال به عنوان
یکی از مناسب ترین روش ها برای پیش بینی سیل معرفی شده است .به عنوان مثال  Campoloو
همکاران )1999( .از پیش بینی سیل رودخانه توسط  Feedforwardاستفاده کرد .نتایج نشان داد که.
پیشبینیهای مدل  Feedforwardبسیار دقیق بودند (به عنوان مثال  ،میانگین خطای مربع کمتر از
 ٪4است) Feedforward .برای تولید مستقیم سطح آب و نقشه سیل توسط کیا و همکاران استفاده می
شود )2012( .برای اندازه گیری عملکرد مدل  ،از چهار عملکرد معیار شامل ضریب تعیین ( ، )R2خطای
مجموع مربع  ،خطای میانگین مربع و خطای میانگین مربع استفاده می شود .نتایج تأیید توافق رضایت
بخشی بین سوابق هیدرولوژیکی پیش بینی شده و واقعی را نشان داد .چاپی و همکاران ( )2017از یک
روش جدید هوش مصنوعی ترکیبی برای ارزیابی حساسیت به سیل استفاده کرد .مدل با استفاده از دقت
 ،حساسیت  ،ویژگی  ،دقت  ،میانگین ریشه مربع خطا  ،میانگین مطلق خطا  ،کاپا و منطقه تحت معیار
منحنی مشخصه عملکرد گیرنده ارزیابی شد .نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی می تواند برای مدیریت
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پایدار مناطق مستعد سیل استفاده شود.

12

شکل  :4نقشه نهایی

 5نتیجه گیری

مطالعه حاضر با استفاده از توابع تجزیه و تحلیل مکانی  ،GISداده های ایستگاه های هیدرومتری و باران

سنج ،تصاویر ماهواره ای و الیه های داده موضوعی در قالب الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی برای پیش
بینی مقادیر تخلیه و مدل سازی فضایی سیل در حوضه رودخانه هراز واقع در مازندران بنابراین ،در مرحله
اول ،الیه های مربوط به داده های مربوط به خصوصیات فیزیوگرافی حوضه که از منابع مختلف مانند
 DEMبه دست آمده از آن جمع شده اند .تصاویر  ASTERکه برای بهبود شیب ،انحنای شیب و الیه های
تجمع جریان و همچنین الیه های شاخص پوشش گیاهی بدست آمده از تصاویر سری زمانی ،NDVI
نقشه های زمین شناسی و حوضه هراز استفاده می شود ،در محیط  GISتهیه شد .هفت الیه اطالعات
شامل شیب ،انحنای شیب ،انباشت جریان ،NDVI ،زمین شناسی ،انواع خاک و بارندگی درون یابی روزانه
 15ایستگاه هیدرومتری به عنوان نورون ورودی برای مدل سازی سیل در منطقه هراز استفاده شد .نقشه
شده است .بنابراین نقشه منطقه بندی خطر وقوع سیل ایجاد می شود .نقشه فوق نشان می دهد که
به طور کلی مناطق شمالی ،از باالترین پتانسیل سیل در هنگام بارندگی با حداکثر تخلیه سیل هستند.
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