تاریخ دریافت1395/09/27 :
تاریخ تصویب1397/01/14 :

ص 45-60

بررسی کارایی مدلهای مبتنی بر هوش محاسباتی
در برآورد بار معلق رودخانهها
(مطالعه موردی :استان گیالن)
 مریم اسدی؛ دانشجوی دکتری آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایرن
*

 علی فتحزاده ؛ دانشیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان ،ایران
چکیده
آگاهي از ميزان رسوب معلق رودخانه ها یکي از مسائل اساسي در پروژههای آبي است که طراحان تأسيسات آبي هموواره بوا آن روبورو
بوده اند .با توجه به صرف هزینه و زمان طوالني جهت اندازهگيوری بوار معلوق رودخانوه هوا اسوفااده از منحنويهوای سون ۀ رسووب
معمولترین روش برآورد بار رسوب معلق رودخانهها محسوب ميگردد .این در حالي است که روشهای نوین مبفني بر هوش مصنوعي
و دادهکاوی در بسياری از علوم مهندسي رخنه کرده است .بر همين اساس هدف اصلي این تحقيق به چالش کشيدن توانمندی روش
کالسيک برآورد بار معلق در مقایسه با برخي روشهای نوظهور ميباشد .ما در این پژوهش شش مدل  Kنزدیکترین همسایه شبکۀ
عصبي پس انفشار خطا فرآیند گوسي درخت تصميمگيری  M5ماشينبردار پشفيبان و ماشينبردار پشفيبان تکاملي را انفخاب و به
مقایسۀ آنها با مدل سن ۀ رسوب در هشت حوزۀ آبخيز واقع در اسفان گيالن پرداخفيم .طول دوره آماری دادههای ورودی به مدلهوا
به صورت روزانه و  30ساله در نظر گرففه شد .ارزیابي نفایج حاصله نشان داد مدل فرآیند گوسي در مقایسه با سایر مدلها با کمفرین
م موع مربعات باقيمانده )( (RMSEمفوسط م موع مربعات باقي مانده=  37/05در هشت حوزه) و بيشفرین ضوریب همبسوف ي )(r
(مفوسط ضریب همبسف ي  0/72در هشت حوزه) و با بهفرین ضریب ناش -ساتکليف (مفوسط  0/66در هشت حوزه) نسبت بوه سوایر
مدلها از کارآیي بيشفری برخوردار است .لذا اسفااده از مدلهای مذکور به جای روشهای معمول برآورد بار معلق ميتواند دقت ایون
برآوردها را به ميزان قابل مالحظهای بهبود بخشد.
کلید واژگان :بار رسوبي معلق منحني سن ۀ رسوب فرآیند گوسي دادهکاوی هوش مصنوعي
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 .1مقدمه
رسوب معلق به عنووان یکوي از اجوزای مهوم عملکورد
هيوودرولوژیکي ژئومرفولوووژیکي و اکولوووژیکي حوووزههووای
آبخيووز و عاموول اصوولي کوواهش کيايووت آب رودخانووههووا
شناخفه شوده اسوت [ .]17بوار رسووبي رودخانوه یکوي از
مهمترین پارامفرها در مودیریت پوروژههوای هيودروليکي
شاخص وضعيت خاک و فرسایش حووزه مويباشود [.]22
ارزیابي و پيشبيني ح م رسوبات معلق بهمنظوور اجورای
برنامههای حااظت خاک و کاهش رسوبزایي و همچنوين
محاسبه و طراحوي دقيوق ح وم سودهای رسووبگيور و
مخزني و بوهطوور کلوي در زمينوۀ پایوداری منوابع آبوي و
مدیریت محيط زیست ضرورت دارد [ 3 1و  .]23پدیودۀ
فرسوووایش و انفقوووال رسووووب از فرآینووودهای پيچيووودۀ
هيدرودیناميکي مي باشد که به دليل دخالوت فاکفورهوای
مخفلف شبيه سازی رففاری آن به آساني ميسر نمي باشود.
اسفااده از منحنيهای سون ۀ رسووب یکوي از روشهوای
سووادۀ بسويار مفووداول در پويشبينووي بووار رسوووبي معلووق
ميباشد که در آن با اسفااده از ارقام دبوي بوه بورآورد بوار
رسوبي معلق پرداخفه ميشوود .در مطالعوهای بوه بورآورد
بووارمعلق در منطقووۀ دلفووای رود مرواریوود بووا اسووفااده از
منحني سن ۀ رسوب پرداخفه شد [ .]21در این مطالعوه
با اسفااده از دادههای ماهانۀ  50سال اخير سوه رودخانوۀ
دلفای رود مروارید و با توجه به روابط بين دبوي و غلظوت
رسوبات معلق م موعهای از منحنيهوای سون ۀ رسووب
رسم گردید .نفایج آنان نشان داد منحنوي سون ۀ رسووب
بهخوبي قادر به پيش بيني بار رسوبي معلوق بووده اسوت و
پارامفرهای سن ۀ رسوب در منحني های مخفلوف بوا هوم
مفااوت بوده است.
علوووي رغوووم مفوووداول بوووودن ایووون روش در بوووين
هيدرولوژیست ها خطي نبودن رابطۀ دبي و رسوب معلوق
و از طرفي پيچيده بودن مکانيسم حمول رسووب موجوب
پایين آمدن ضوریب همبسوف ي در منحنوي هوای سون ۀ
رسوب ميگردد که این امر ناکارآمدی منحنيهای سون ۀ
رسوب در پيش بيني بار رسوبي معلق را به هموراه دارد .از
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این رو به نظر مي رسد اسفااده از رهيافت های مبفنوي بور
هوووش محاسووباتي موويتوانوود کمووک شووایاني در زمينووۀ
پيش بيني بار رسوبي معلق نماید بهگونهای که این مدلها
با توجه به توانمندیشان در مودل سوازی فرآینودهای غيور
خطي قادر به پيش بيني بار رسوبي معلق با دقت بيشوفری
نسبت به مدل منحني سن ۀ رسوب ميباشند.
بهعنوان مثال در مطالعهای به بررسي امکان پيشبيني
رسوبات معلق با اسفااده از ترکيب منحني سن ۀ رسوب و
شبکۀ عصبي مصنوعي پرداخفه شد [ .]11در این تحقيق
کاربرد روش سيسفم عصبي مصنوعي در بهينهسازی نفایج
مودلي مبفنوي بور روش منحنوي سون ۀ رسووب بورای
پيشبيني بار معلق جریان مورد بررسي قرار گرفت .پس از
ساخفن مدل ترکيبي مدل  ANNو منحني سن ۀ رسوب
بهتنهایي نيز با دادههای مشابه مورد اسفااده قرار گرفت و
نفایج حاصل با مقادیر واقعي مقایسه گردید .نفایج حاصول
از کاربرد ترکيبي این مدلها از کيايت به مراتب بواالتری
نسبت به کاربرد هر یک از آنها به تنهوایي برخووردار بووده
است به طوری که ميان ين مربعات خطا در مدل منحنوي
سوون ۀ رسوووب و شووبکۀ عصووبي بووهترتيووب  692/28و
 616/96بووووده و در مووودل ترکيبوووي  603/09کووواهش
پيداکرده است .برخي محققين در پژوهشي به مدلسازی
رسوب رودخانۀ آبخيوز جونياتوا در آمریکوا پرداخفنود [.]8
آنها در مطالعۀ خود روشهای پس انفشار خطوا منحنوي
سوون ۀ رسوووب و رگرسوويون چنوودمفريرۀ خط وي را در
پيشبيني بار رسوبي معلق بور مبنوای معيارهوای ارزیوابي
(ميووزان خطووا و همبسووف ي ب وين مقووادیر پ ويشبينووي و
اندازهگيری شده) مقایسه نمودند .نفایج آنها نشان داد که
عملکرد شبکۀ عصبي مصنوعي نسبت به روشهوای دی ور
بهفر ميباشد.
با پيشرفت های صورت گرففه در علم هوش محاسباتي
اسووفااده از موودلهووای پيچيوودهتوور و تکاموول یاففووهتوور در
مطالعات رسوب مرسوم گردید .به طووری کوه گروهوي از
محققين در مطالعهای [ ]23به مدلسازی غلظوت رسووب
معلق براساس مودل هوای دادهمحوور پرداخفنود .آنوان در
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مطالعۀ خود مدل هوای شوبکۀ عصوبي مصونوعي  SVRو
منحني سن ۀ رسوب را مورد مقایسه قرار دادند .نفایج بور
اساس معيارهای ارزیابي در ایون مودل هوا نشوان داد کوه
مدلهای  ANNو  SVRبهترتيب  ٪23و  ٪18بهبوود در
پوويش بينووي و  ٪18و  ٪15بهبووود در بوورآورد بوويش از
مدلهای سنفي داشفه است و مدل  SVRبوا توابع RBF
دارای عملکرد مناسبتری به منظور پيش بيني بار رسووبي
معلق ميباشد .همچنين در پژوهشي دی ر به مدلسوازی
ارتباط رسوب معلق و دبي با اسوفااده از حوداقل مربعوات
ماشووين بووردار پشووفيبان ( )LS-SVMو شووبکۀ عصووبي و
منحني سن ۀ رسوب پرداخفه شود [ .]12جریوان روزانوۀ
رودخانووه و دادۀ غلظووت رسوووبات معلووق در دو ایسووف اه
باالدسووت و پووایين دسووت حوووزهای در منطقووه کاليارنيووا
به عنوان ورودی های مدل اسفااده شد .نفایج نشان داد که
در ایسف اه باالدست مودل  LS-SVMبوا 283 RMSE
بهفرین مدل مي باشد اما در ایسف اه پایين دست منحنوي
سن ۀ رسوب بوا  14/74 RMSEنفوایج بهفوری را ارئوه
داده است.
به کارگيری روش ها و تکنيک های هوش محاسباتي در
پوويشبينووي بووار رسوووبي معلووق باعوو افووزایش دقووت
پيش بيني ها گشفه است .به طوری که طي پژوهشوي یوک
شبکۀ جدید مدل موجک عصبي مصنوعي) (WANNبرای
پيشبيني بار رسوب معلق روزانه ارائه گردید [ .]13بورای
این منظور از دادههای دبي روزانه و رسوب معلق رودخانۀ
 Yadkinدر ایاالت مفحدۀ آمریکا اسفااده گردید .بهمنظور
بررسي دقت مدل ارائه شده مقایسۀ مودل بوا مودل هوای
شبکۀ عصبي مصنوعي رگرسيون چنود خطوي ) (MLRو
مودل منحنوي سون ۀ رسوووب معموولي صوورت گرفووت و
مقایسۀ دقت پيشبيني از مدلها نشان داد کوه WANN
مدل دقيقتری در پيشبيني بار رسوبي معلق مي باشد به
طوووری کووه موودل  WANNبووهترتيووب  ٪75.8 ٪72.2و
 ٪92.6به ترتيب نسبت بوه مودل  MLR ANNو SRC
ميزان  RMSEرا بهبود بخشيد.
جمع بندی تحقيقات صورت گرففوه بيوان ر توانمنودی

مدل هوای هووش محاسوباتي نسوبت بوه روش کالسويک
منحني سن ۀ رسوب ميباشود .ایون در حوالي اسوت کوه
مدلهای هوش محاسباتي نيوز مفعودد بووده و رففوار هور
حوزه نيز در توليد رسوب مفااوت ميباشد .از ایون رو الزم
است تا با اسفااده از یک طيف وسيعي از مدلهای هووش
محاسووباتي و در شوورایط حوووزههووای مفاوواوت نسووبت بووه
ارزیابي و مقایسۀ این مدلها با مدل های کالسويک اقودام
گوردد .لوذا در ایون مطالعوه هاوت مودل منحنوي سون ۀ
رسوب  Kنزدیکترین همسایه شبکۀ عصبي پس انفشوار
خطووا فرآینوود گوسووي درخووت تصووميمگيووری M5
ماشينبردار پشفيبان و ماشينبوردار پشوفيبان تکواملي در
هشت حوزۀ مفااوت به منظور پيشبيني بار رسوبي معلوق
مورد مقایسه و ارزیابي قرار گرففند.

 .2مواد و روشها
 .1.2منطقۀ مورد مطالعه
در مطالعات پيش بيني پارامفرهای هيدرولوژیکي حوزۀ
آبخيز اولين اقدام مهم تهيۀ یوک پای واه داده بوا سواخفار
مناسب ميباشد .به هموين دليول ابفودا دادههوای دبوي و
رسوب روزانۀ هشت ایسف اه هيدرومفری واقوع در اسوفان
گيالن بر روی رودخانههای چوبر لميور گشوت رودخوان
مالهادی کول سور خالوهسورا بهوهبور و بهارسوفان طوي
سالهای  1363تا  1393تهيه گردید .منطقۀ مورد نظر از
نظر اقليمي دارای شرایط معفدل خزری بووده و حوداقل و
حداکثر ارتااع در آ نها بوهترتيوب  -89مفور و  3702مفور
مي باشد .شکل  1پراکنش ایسف اه های مطالعاتي را نشوان
ميدهد.
با ان ام بررسي هوای الزم بور روی داده هوای برداشوفه
شده در هر ایسف اه طول دوره آماری مشوفرک مشوخص
شد .با تعيين تعداد ایسوف اههوای مووردنظور پارامفرهوای
آماری دبي و بار رسووبي معلوق در هریوک از ایسوف اه هوا
محاسبه گردید.
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شکل .1پراکنش ایستگاههای مطالعاتی در استان گیالن

 .2.2مدلهای مورد استفاده
اجرای مدل های دادهکاوی و محاسبۀ مقادیر معيارهای
ارزیابي بوا اسوفااده از نورم افوزار دادهکواوی رپيود مواینر
( )v.5 RapidMinerان ام شد.
 شبکۀ عصبی پسانتشار خطاشبکۀ عصبي پسانفشار خطا حداقل شامل سوه الیوۀ
ورودی خروجي و الیۀ مخاي است .هر نرون در یوک الیوه

وزن ورودی را از الیۀ قبلي دریافت کورده آن را بوهعنووان
خروجي نرون در الیوۀ بعودی انفقوال مويدهود .م مووع
وزنهای ورودی محاسبه شده و این م موع به وسيلۀ یک
تابع غيرخطي انفقال ميیابد [ .]9نفایج شوبکه بوا مقوادیر
واقعي مقایسه شده و خطای شبکه توسط معادله محاسبه
ميشود .روند آموزش تا زماني کوه خطوا بوه مقودار قابول
قبولي برسد ادامه ميیابد (شکل .)2

شکل .2مدل شبکۀ عصبی پس انتشار خطا[]19
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 K -نزدیکترین همسایه

ال وریفم  kنزدیک ترین همسایه شامل انفخواب تعوداد
مشخصي از بردار دادهها و سپس بازنمونهگيری تصادفي از
آن م موعه برای شبيه سوازی دورۀ زمواني مفعاقوب یوک
دورۀ معين ميباشد .از مزایای اسفااده از این ال ووریفم در
پيشبينيها ميتوان به اجرای ساده عدم نياز بوه مرحلوۀ
تخمين پارامفرها قابليت مدل سازی غيرخطي مؤثر بودن
و عملکرد با بازدهي باال در برخورد بوا تعوداد دسوفه هوای
زیاد از دادهها ميباشد .در روش  K-NNتابع توزیع مقادیر
پيشبيني با اسفااده از توزیع ناپوارامفری توابع کرنول بوه
دست ميآید[.]4
 -مدل درختی M5

این مدل زیر م موعهای از روشهای یادگيری ماشيني
و دادهکاوی است .ساخفار یک مدل درخفي شامل ریشوه
گرههای داخلي و بور مويباشود .از مودلهوای درخوت
تصميم در حل بسياری از مسائل طبقهبندی و رگرسويون
اسفااده شدهاست .این مدل بر خالف مودلهوای درخوت
تصميم معمول که کالس یا ردههای گسسفه را بوهعنووان
خروجي ارائه ميکنند یک مدل خطي چندمفريره را برای
دادهها در هر گره از مدل درخفي ميسازد .تشکيل ساخفار
مدلهای درخت تصميمگيری شامل مراحل ای اد درخت
و هرس کردن آن است [ .]18در مرحله ساخفن درخت از
یک ال وریفم اسفنفاجي یا معيار تقسويم (انشوعاب) بورای
توليد درخت تصميم اسفااده ميشود .معيار تقسيم بورای
ال وریفم مدل  M5ارزیابي انحراف معيوار مقوادیر کالسوي
است که بهعنوان کميفي از خطا به یوک گوره مويرسود و
کاهش مورد انفظار در این خطا را بهعنوان نفي وۀ آزموون
هر صات در آن گره محاسبه مينماید.
کاهش انحراف معيار ) (SDRاز رابطۀ زیور بوه دسوت
ميآید:
رابطۀ ()1

| 𝑇|

) 𝑖𝑇(𝑑𝑠 𝑖|𝑇| ∑ 𝑆𝐷𝑅 = 𝑠𝑑(𝑇) −

گره مي رسد Ti .بيان ر نمونه هایي است که iامين خروجي
سووری پفانسوويلي را دارنوود و  sdبيووان ر انحووراف معيووار
است[ .]2به دليل فرآیند انشعاب داده های قرار گرففوه در
گره های فرزند انحراف معيار کمفری نسبت به گوره موادر
داشفه و بنابراین خالص تر هسوفند .پوس از حداکثرسوازی
تمامي انشعاب های ممکن  M5صافي را انفخاب موي کنود
که کاهش مورد انفظار را بيشينه نماید [.]20
در شکل ( )3نحوۀ عملکرد مودل درخوت تصوميم M5
برای یک مسألۀ فرضي هر مدل نشاندهندۀ یوک معادلوۀ
رگرسيوني خطي ميباشد.

1

 -فرآیند گوسی ()GP

2

فرآینووود گوسوووي یوووک روش یوووادگيری ماشووويني
غيرپارامفری قوی برای ای اد مودل هوای احفموال گرایانوۀ
جامع از مسائل دنيای واقعي اسوت .فرآینودهوای گوسوي
توزیعات گوسي چندمفريره را به بعدیت نامنفناهي توسعه
مي دهنود .بوه طوور رسومي یوک فرآینود گوسوي توليود
داده هایي مي کند کوه در طوول ایون طيوف قورار دارد بوه
طوری که هر زیور م موعوۀ مفنواهي دامنوۀ یوک توزیوع
گوسي چندمفريوره را دنبوال مويکنود .شوکل  4سواخفار
فيزیکي را برای مدل فرآیند گوسي ارائه ميدهد.
 -ماشینبردار پشتیبان )(SVM

3

روش ماشين بوردار پشوفيبان از روش هوای یوادگيری
ماشوويني اسووت کووه برمبنووای تئوووری یووادگيری آموواری
 Vapnikدر دهۀ  90ميالدی توسط  Vapnikو همکواران
ارائه شد .در ماشين بردار پشفيبان از اصول کمينه کوردن
ریسک ساخفاری اسفااده شده؛ در حالي که سایر روش هوا
از اصول کمينه کردن ت ربي بهره مي برند .ایون روش بور
پایۀ نظریۀ یادگيری محاسباتي توسعه یاففه است [.]10
تابع کرنلي برای ای اد توابع ماشوين هوایي بوا انوواعي
مخفلووف از سووطو تصووميمگيووری غيرخطووي در ف ووای
1

که در آن  Tبيان ر یک سری نمونههایي است که بوه

K Nearest Neighbor
Gaussian Process
3
Support Vector Machine
2
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دادهها ضربهای داخلي توليد ميکنود .انفخواب مناسوب
تابع کرنل امکان اسفااده از یک تابع غيرخطوي در ف وای

ورودی ها را برای تبدیل به تابع خطي در ف ای ویژگيهوا
فراهم ميکند (شکل.)5

شکل .3نحوۀ عملکرد مدل درختی  M5بیان معیار تقسیم فضای پارامترهای ورودی به صورت درختی []16

شکل .4ساختار فیزیکی برای مدل فرآیند گوسی[]14

شکل .5ساختار مدل ماشینبردار پشتیبان[]23
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1

 -ماشین بردار پشتیبان تکاملی )(ESVM

مدل ماشين بردار تکواملي یوک اسوفراتژی تکواملي را
به منظور بهينه سازی به کار مي برد .در واقع این مدل یوک
ال وریفم تکاملي را برای حل مشکل بهينوه سوازی دوگانوۀ
ماشينبردار پشفيبان ارائه ميدهد .اجرای این ال وریفم در
مقایسۀ ماشين بردار پشفيبان سریع تر و آسانفر موي باشود.
 EVSMبهفوورین اسووفااده را از  IGAدر بهينووهسووازی

2

پارامفرهای سيسوفم بوا طراحوي مودل کرومووزومي GA

کارآمد دارد و به عنوان یوک عمل ور هوشومند موي باشود.
 ESVMبا ت زیه و تحليل فرکانس از ویژگي های انفخواب
شده یک م موعه کوچک از ویژگي های مؤثر را شناسایي
کرده و از این رو باع بهبود دقت طبقه بنودی موي گوردد
[ ]10شکل (.)6

شکل .6ساختار مدل ماشین بردار پشتیبان تکاملی []5

 -منحنی سنجۀ رسوب

 .3.2ارزیابی مدل

در این روش دادههای ثبت شدۀ دبي و رسوبات معلوق
در ایسف اه هيدرومفری در یک گراف رسم گردیوده و بوه
آن یک منحني برازش داده شوده و رابطوۀ رگرسويوني بوه
دست آمده از این روش به صورت زیر به دست ميآید:
رابطۀ ()2

𝑏) 𝑤𝑄(𝑎 = 𝑆𝑄

که در این رابطه 𝑆𝑄 دبوي رسووبات معلوق 𝑤𝑄 دبوي
رودخانوه و 𝑎 𝑏 ضورایب خطوي بوين مقوادیر 𝑤𝑄𝑔𝑜𝑙 و
𝑠𝑄𝑔𝑜𝑙 ميباشند.

21

ارزیوابي مودلهوا بور اسواس روش ارزیوابي K_ Fiod

 )Leaving one Out( Cross_Validationان ام گردیود
که در آن مقدار  Kبرابور  Nدر نظور گرففوه شود .در ایون
روش در هر آزمون یکي از دادهها به عنوان دادۀ آزمایشوي
از سایر داده ها جودا شوده و فرآینود یوادگيری بوا موابقي
دادهها ( )N-1ان وام مويشوود[ .]15از فوایود ایون شويوۀ
ارزیابي این است که در هر آزمون یکي از دادهها بهمنظور
Evolutionary support vector machine
Genetic Algorithm

1
2
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ارزیابي مورد اسفااده قرار ميگيرد و با توجوه بوه دخالوت
م موعۀ دادههوا در فرآینود ارزیوابي نفوایج قابول اعفمواد

خواهدبود .نحوۀ فرآیند ارزیابي در شکل  7ارئه شده است:

شکل .7ساختار فرآیند ارزیابی با روش K_ Fiod Cross_Validation

بهمنظور ارزیابي نفایج ال وریفم هوای اعموال شوده بور
روی دادهها از معيارهوای ارزیوابي م مووع مربعوات بواقي
مانوده 1ضوریب همبسوف ي 2و ضوریب نواش-سواتکليف
اسفااده شد.
رابطۀ ()3
رابطۀ ()4

رابطۀ ()5

2
𝑛∑
) 𝑝𝑖=1(𝑜𝑖 −

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑛

𝑛∑
)̅
𝑜𝑖=1(𝑝𝑖 −𝑝̅ )(𝑜𝑖 −
𝑛 2
̅)2
𝑛∑√
𝑜𝑖=1(𝑝𝑖 −𝑝̅ ) ∑𝑖=1(𝑜𝑖 −

=𝑟

(𝑝−𝑂 )2

𝑁𝑆 = 1 − (𝑂 −𝑂̅𝑖 )2
𝑖

که در این معادالت  oمقوادیر مشواهدهای ̅ oميوان ين
p
دادههای مشاهده شده  pدادههوای پويشبينوي شوده ̅
ميووان ين دادههووای پ ويشبينووي شووده  nتعووداد دادههووا
ميباشد.
بووا بووه دسووت اوردن مقووادیر  rو  RMSEبوورای کليووه
روشهووا در هوور هشووت ایسووف اه هيوودرومفری مقووادیر
)Root mean squared error (RMSE
)Correlation coefficient (r

1
2

معيارهای ارزیابي در هر یک از مدل ها بوا دی ور مودل هوا
مقایسه گردید.

 .3نتایج
ابفدا با آماده سازی داده ها پارامفرهای آماری داده هوای
دبي و رسوب در هشت ایسف اه منفخب از اسوفان گويالن
مورد بررسي قورار گرفوت .نفوایج خالصوۀ آمواری هشوت
ایسف اه در جدول  1ارئه شده است.
با اعمال مدل های هوش محاسباتي و همچنوين تهيوۀ
منحنويهووای سوون ۀ رسوووب بوورای هوور یووک از ایسووف اه
مطالعاتي نفایج حاصل از پيشبيني هر یک از مدلهوا بور
اساس معيارهای ارزیابي مورد برسوي قورار گرفوت .نفوایج
ارزیابي مدل ها با اسوفااده از معيوار  RMSEدر جودول 2
ارائه شده است .مقادیر  RMSEکوم نشواندهنودۀ ميوزان
خطای کمفر در پيشبيني رسوب معلق نسبت بوه مقوادیر
واقعي رسوب برداشت شده در ایسف اههوای هيودورمفری
ميباشد.
نفایج به دست آمده از این معيار حاکي از آن است که
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مي باشد .البفه مقدار خطا در ایسف اههای مخفلف مفااوت
بوووده بووه طوووری کووه موودل فرآینوود گوس وي در ایسووف اه
جبرئيلمحلوه دارای حوداقل 0/42 RMSEو در ایسوف اه
بهارسفان دارای حداکثر  2/42 RMSEميباشد.

با توجه به این معيار کليوه مودلهوای هووش محاسوباتي
دارای مقدار خطای کمفری در پيشبيني بار رسوبي معلق
نسبت به مدل منحني سون ۀ رسووب موي باشود .از بوين
مدل های هوش محاسباتي ارائوه شوده نيوز مودل فرآینود
گوسي دارای نفي ۀ مناسبتری نسبت بوه سوایر مودلهوا

جدول .1خالصۀ آماری ایستگاههای مورد مطالعه
حوزه
چوپرباالمحله
لميرقربانعلي محله
پيرسرا
جبرئيل محله
کل سر
کله سرا
آقامحله
بهارسفان

حداقل

حداکثر

ميان ين

انحراف معيار

درصد ضریب ترييرات

دبي (مفر مکعب بر ثانيه)

0/031

4681/3

10/40

15/72

1/51

دبي رسوب (فوت مکعب بر ثانيه)

0/001

5119/5

11/37

44/12

3/87

دبي (مفر مکعب بر ثانيه)

0/291

78

11/48

15/01

1/30

دبي رسوب (فوت مکعب بر ثانيه)

0/001

485/6

8/82

33/02

3/74

دبي (مفر مکعب بر ثانيه)

0/073

155

31/46

36/64

1/16

دبي رسوب (فوت مکعب بر ثانيه)

0/005

313/4

14/66

38/17

2/60

دبي (مفر مکعب بر ثانيه)

0/005

186

38/57

50/12

1/29

دبي رسوب (فوت مکعب بر ثانيه)

0/001

285/6

8/21

26/24

3/19

دبي (مفر مکعب بر ثانيه)

0/022

240

40/23

47/01

1/16

دبي رسوب (فوت مکعب بر ثانيه)

0/013

386/3

32/72

62/74

1/91

دبي (مفر مکعب بر ثانيه)

0/105

110

24/82

31/53

1/27

دبي رسوب (فوت مکعب بر ثانيه)

0/001

578/7

13/70

53/23

3/88

دبي (مفر مکعب بر ثانيه)

0/007

227

27/52

37/55

1/36

دبي رسوب (فوت مکعب بر ثانيه)

0/004

506/8

15/38

47/30

3/07

دبي (مفر مکعب بر ثانيه)

0/01

160

56/66

46/56

0/82

دبي رسوب (فوت مکعب بر ثانيه)

0/001

2074/9

18/48

112/64

6/09

جدول .2معیارهای ارزیابی ( RMSEمتر مکعب برثانیه)
حوزه

ANN

KNN

GP

SVM

ESVM

M5

RRS

چوپرباالمحله

1/15

0/92

0/73

1/18

2/24

1/07

1/24

لميرقربانعلي محله

0/90

0/74

0/61

0/93

1/85

0/76

0/92

پيرسرا

1/03

0/80

0/75

1/08

1/88

0/93

1/08

جبرئيل محله

0/70

0/55

0/42

0/74

0/93

0/58

0/74

کل سر

1/97

1/21

1/17

1/72

2/42

2/13

1/74

کله سرا

1/49

1/25

1/06

1/52

1/93

1/34

1/51

آقامحله

1/32

0/98

0/88

1/30

7/75

1/09

1/36

بهارسفان

3/17

2/50

2/42

3/18

6/76

3/04

3/23
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نيز در ایسف اههای مخفلف نفایج مفااوتي را نشان دادهاند.
نفایج ارزیابي مودل بوا اسوفااده از ضوریب همبسوف ي در
جدول  3ارائه شده است.
نفووایج ارزیووابي نفووایج بووا اسووفااده از ضووریب نوواش-
ساتکليف در جدول  4ارائه شده است.

بررسي ارزیابي مودل هوا بوا اسوفااده از معيوار ضوریب
همبسف ي نيز نشان داد که مدل فرآینود گوسوي از ميوان
مدل های اعمال شده دارای ضوریب همبسوف ي بيشوفری
بوده است .مودل  Kنزدیوک تورین همسوایه نيوز در اکثور
حوزههوای مطالعواتي دارای ضوریب همبسوف ي بيشوفری
نسبت به منحني سن ۀ رسوب بوده است .سوایر مودلهوا

جدول .3معیارهای ارزیابی r
حوزه

ANN

KNN

GP

SVM

ESVM

M5

SRC

چوپرباالمحله

0/38

0/67

0/81

0/51

0/54

0/51

0/65

لميرقربانعلي محله

0/40

0/63

0/75

0/43

0/56

0/57

0/61

پيرسرا

0/30

0/66

0/71

0/43

0/21

0/50

0/56

جبرئيل محله

0/29

0/66

0/82

0/10

0/66

0/64

0/71

کل سر

0/33

0/73

0/74

0/44

0/50

0/63

0/66

کله سرا

0/21

0/58

0/70

0/24

0/13

0/46

0/61

آقامحله

0/22

0/67

0/75

0/47

0/09

0/58

0/47

بهارسفان

0/08

0/61

0/51

0/10

0/60

0/29

0/17

جدول .4معیارهای ارزیابی ناش -ساتکلیف
حوزه

ANN

KNN

GP

SVM

ESVM

M5

SRC

چوپرباالمحله

0/17

0/47

0/20

0/66

0/13

-2/12

0/29

لميرقربانعلي محله

0/06

0/36

0/18

0/55

0/004

-2/93

0/32

پيرسرا

0/08

0/44

0/11

0/51

-0/015

-2/05

0/25

جبرئيل محله

0/08

0/44

0/09

0/66

0/004

-0/58

0/37

کل سر

0/08

0/53

0/13

0/55

0/055

-0/86

0/39

کله سرا

0/019

0/30

0/54

0/5

-0/02

-0/64

0/19

آقامحله

0/95

0/95

0/97

0/95

0/95

0/14

0/95

بهارسفان

0/82

0/89

0/83

0/87

0/83

0/23

0/84

نفایج بررسي این معيار نيز نشان داده است کوه مودل
فرآیند گوسي نسبت بوه سوایر مودلهوا از دقوت بواالتری
برخوردار بوده است .البفه ميوزان دقوت در ایسوف اههوای
مخفلف مفااوت بوده است .هرچوه مقوادیر ضوریب نواش-
ساتکليف به مقدار یک نزدیک تر باشد نشان از دقت باالی
مدل و خطای کمفر در برآورد را دارد.

با توجه به برتری مدل فرآیند گوسي نسبت بوه سوایر
مدلهای هوش محاسباتي در مقایسه بوا منحنوي سون ۀ
رسوب و منحنوي پراکنودگي مقوادیر مشواهدهای رسووب
معلق و پيش بيني شده آن در این دو مدل در هر یوک از
ایسف اهها در شکلهای  2تا  9ارائه ميگردد.

بررسي کارایي مدلهای مبفني بر هوش محاسباتي در...

شکل .8الف :منحنی سنجۀ رسوب ،ب :منحنی پراکندگی مقادیر مشاهدهای و پیشبینی شده در ایستگاه بهارستان

شکل .9الف :منحنی سنجۀ رسوب ،ب :منحنی پراکندگی مقادیر مشاهدهای و پیشبینی شده در ایستگاه آقامحله

شکل .10الف :منحنی سنجۀ رسوب ،ب :منحنی پراکندگی مقادیر مشاهدهای و پیشبینی شده در ایستگاه کله سرا
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شکل .11الف :منحنی سنجۀ رسوب ،ب :منحنی پراکنگی مقادیر مشاهدهای و پیشبینی شده در ایستگاه کلسر

شکل .12الف :منحنی سنجۀ رسوب ،ب :منحنی پراکنگی مقادیر مشاهدهای و پیشبینی شده در ایستگاه پیرسرا

شکل .13الف :منحنی سنجۀ رسوب ،ب :منحنی پراکنگی مقادیر مشاهدهای و پیشبینی شده در ایستگاه جبرئیل محله
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شکل .14الف :منحنی سنجۀ رسوب ،ب :منحنی پراکندگی مقادیر مشاهدهای و پیشبینی شده در ایستگاه لمیرقربانعلی محله

شکل .15الف :منحنی سنجۀ رسوب ،ب :منحنی پراکنگی مقادیر مشاهدهای و پیشبینی شده در ایستگاه چوپرباالمحله

همانطور که نمودارها پراکندگي مقوادیر مشواهدهای و
پيشبيني شده بوا اسوفااده از دو روش منحنوي سون ه و
فرآیند گوسي را نشوان مويدهود نمودارهوا نيوز نشوان از
همبسف ي بيشفر مقادیر مشاهدهای و پيش بيني شوده در
مدل فرآیند گوسي دارد .به طور مثال در حوزه مطالعواتي
چوپر باالمحله ميزان همبسف ي در مودل فرآینود گوسوي
 0/65درصد و در منحنوي سون ۀ رسووب  0/42محاسوبه
گردیده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه به ارزیابي شش مدل مبفني بور هووش
محاسباتي  Kنزدیکترین همسوایه شوبکۀ عصوبي پوس
انفشار خطا فرآیند گوسوي درخوت تصوميمگيوری M5
ماشينبردار پشفيبان و ماشينبوردار پشوفيبان تکواملي بوا
مدل منحني سن ۀ رسوب پرداخفه شد .مدلهوای هووش
محاسباتي با توجه به توانایيشان در برقراری ارتباط بوين
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پارامفرهای غيرخطي به خووبي قوادر بوه پويش بينوي بوار
رسوبي معلق موي باشوند .بوه طووری کوه در مطالعوۀ []3
نفایج برتری شبکۀ عصوبي را نسوبت بوه منحنوي سون ۀ
رسوب به هموراه داشوفه اسوت و در مطالعوۀ [ ]12شوبکۀ
عصبي موجک برتری خوود را نسوبت بوه منحنوي سون ۀ
رسوب نشوان داده اسوت و در مطالعوۀ [ ]23مودل SVR
دارای نفایج بهفری نسبت به منحني سن ۀ رسووب بووده
است .آنچه در این مطالعات کمفر به آن توجه شده اسوت
مفااوت بودن نفایج پيشبيني مدلها در حوزههای آبخيوز
مخفلووف م ويباشوود .همچن وين در اکثوور مطالعووات تعووداد
محدودی از مدلهای هوش محاسباتي با منحنوي رسووب
مقایسووه گردیووده اسووت در صووورتي موودلهووای مخفلووف
مي تواند رففارهای مفااوتي را در پويشبينوي بوار رسووبي
معلق از خود نشان دهند .لذا در این مطالعوه شوش مودل
مذکور در هشوت حووزۀ آبخيوز مخفلوف واقوع در اسوفان
گيالن مورد ارزیابي و بررسي قرار گرففند .درایون مطالعوه
ارزیابي مقادیر  RMSEنشوان داد کوه تموامي مودلهوای
هوووش محاسووباتي ارائووه شووده در مطالعووه دارای مقوودار
 RMSEکمفری نسبت به مدل سن ۀ رسوب ميباشند به
طور مثال در حووزه کلوهسورا مقوادیر  RMSEمودلهوای
شبکهعصبي  1/49نزدیوکتورین همسوایه  1/25فرآینود
گوسي  1/06ماشين بوردار پشوفيبان 1/52ماشوين بوردار
پشووفيبان تکوواملي  1/93درخووت تصووميمگيووری 1/34و
منحني سون ه  1/51بوه دسوت آمود .دليول ایون امور را
ميتوان مربوط بوه سواخفار غيرخطوي بوار رسووب معلوق
دانست .همچنين مقادیر همبسف ي در مدلهوا نشوان داد
کووه موودل فرآینوود گوس وي در تمووامي ایسووف اههووا دارای
بيشفرین مقدار نسبت به سایر مدلها هوش محاسوباتي و
همچنين منحني سن ۀ رسوب ميباشد .اموا در رابطوه بوا
سایر مدلها در برخي ایسف اهها بور حسوب تعوداد نمونوه
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دادۀ مدلها دارای مقدار ضریب همبسف ي کمفر یا بيشفر
نسبت به مدل منحني سن ۀ رسوب ميباشد .از آن ا کوه
روشهای هوش مصنوعي برای تحليل مسائلي به کار مي-
روند که شناخت و توصيف صریحي از ماهيت مسأله وجود
ندارد بنابراین بسياری از مسائل مربوط به رسوبات معلوق
در رودخانهها را ميتوان با این روشها حل نمود .اما شاید
برخي مدلها بهدرسفي نفوانند روابط درست بين پدیدهها
را تعيين نمایند و تعيين مدل مناسب با دقوت بواال اموری
مهم تلقي ميگردد .بنابراین مي توان گاوت مودل فرآینود
گوسي با توجه به داشفن ساخفار غيرپارامفری قووی ابوزار
مناسبي جهت ای اد مدل هوای احفموالگرایانوۀ جوامع از
مسائل دنيای واقعي ميباشد و این مدل رسوب را با دقوت
باالتری نسبت به سایر مدلها برآورد موينمایود .از سووی
دی ر یکوي از مشوکالت موجوود در منحنويهوای سون ۀ
رسوب که در نمودارهای ارائه شوده نيوز کامول مشوخص
ميباشد این است کوه کليوه دادههوای دبوي و رسووب در
منحني سن ۀ رسوب از یک روند پيروی نکورده کوه ایون
امر موجب دو قسمفي بودن منحني سن ۀ رسوب گردیده
است .در واقع با افزایش مقادیر دبي و رسوب از یک مقدار
مشخص روند اوليه داده ها برهم خورده و دادهها از شويب
تندتری پيروی مينمایند که این امر موجب افزایش خطوا
در منحنيهای سن ۀ رسوب ميگردد[ .]7بوه منظوور بور
طرفسازی و یا کاهش این خطوا مويتووان بورای هور دو
م موعه داده منحني سون ه جداگانوهای تهيوه نموود .از
طرف دی ر با توجه به تأثير سوایر پارامفرهوای منطقوهای
نظير پوشش گياهي بارنودگي و مورفولووژی رودخانوه بور
رسوبدهي حوزههای آبخيز الزم است تا بوا بهينوهسوازی
مدل ها با اسفااده از پارامفرهای مؤثر در بار رسووب دقوت
مدلها را افزایش داد.
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