تاریخ دریافت1396/02/18 :
تاریخ تصویب1396/10/22 :

ص 173-187

مقايسۀ کارايی مدلهای درختی  M5و برنامهريزی ژنتیک
در تخمین بار رسوب معلق رودخانهها
*

 جواد ظهیری ؛ استادیار سازههای آبی ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی خوزستان ،ایران.
 سیده حديث شاهرخی؛ دانشآموختۀ کارشناسی ارشد سازههای آبی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی خوزستان.
 احمد جعفری؛ استادیار سازههای آبی ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی خوزستان ،ایران.
چکیده
برآورد بار رسوب معلق یکی از مهمترین و پیچیدهترین بحثهای هیدرولیک رسوب و مهندسی رودخانه بهحساب میآیدد .بدر هیدین
اساس روشهای متعددی جهت برآورد بار معلق رسوب ارائه شده که با توجه به تجربی بودن این روشها ،دقت پایینی داشته و نتدای
روشهای مختلف تفاوت زیادی با یکدیگر دارند .امروزه با پیشرفت علوم رایانه ای الگوریتم های متندوعی ابددا شدده کده از آن جیلده
میتوان به الگوریتمهای درختی اشاره کرد .در تحقیق حاضر ضین بررسی روش منحندی سدنجۀ رسدوب ،از الگدوریتم درختدی  M5و
برنامهریزی ژنتیک ) (GPبهعنوان روشهای نوین جهت برآورد بار معلق رسوب استفاده شده است .اطالعات مورد استفاده شامل دبدی
جریان آب و دبی رسوب مربوط به پن ایستگاه آبسنجی بهبهان و چمنظام بر روی رودخانۀ مارون ،جوکندک بدر روی رودخاندۀ اهلل و
مشراگه و شادگان بر روی رودخانۀ جراحی در استان خوزستان است .در تیامی ایستگاهها دقدت دو مددد درختدی از منحندی سدنجۀ
رسوب بیشتر بوده و مقدار مجیو مربعات خطا در تیامی ایستگاهها جهت مدد  M5به میزان  7الدی  41درصدد نسدبت بده منحندی
سنجۀ رسوب کیتر محاسبه شده است .عالوه بر این ،نتای این تحقیق نشاندهندۀ نزدیکی کدارایی دو روش  M5و  GPاسدت کده بدا
توجه به ساختار ساده و مفهومی مدد  M5این روش بهعنوان روش مناسب جهت برآورد بار معلق رسوب انتخاب گردید.
کلید واژگان :بار رسوب معلق ،الگوریتمهای درختی ،منحنی سنجۀ رسوب ،الگوریتم  ،M5برنامهریزی ژنتیک
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 .1مقدمه
پدیدۀ فرسایﺶ خاك و انتقاد رسوب از جیلدددددددددده
فرآیندهای مهم هیدرودینامیک هستند که به عنوان یکی از
بزرگ ترین چالﺶ های بهرهبرداری از منابع آبهای سطحی
در جهان شناخته می شوند [ .]2تخیین مقدار بار رسوبی یا
میزان انتقاد آن برای بسیاری از پدددروژههدددای منابع آب از
قبیددل طراحی سدها و حوضددچههددای ذخیرۀ آب سطحی،
انتقاد رسوب و آلودگی در رودخانههددا و دریاچددههددا و نیددز
طراحی کانادها و نگهداری آنها حیاتی اسدت[ .]15از دیگدر
دالیل اهییت تخیین رسوب معلق رودخانهها میتدوان بده
تأثیر آن بر روی کیفیت سامانههای آبی اشاره کدرد [ .]3در
ساد های اخیر استفاده از الگوریتمهای هوشیند متفاوت در
شاخههای مختلف مهندسی ازجیله مهندسدی رودخانده رو
به افزایﺶ بوده اسدت .الگدوریتمهدای فدرا کاوشدی تواندایی
تخیین پدیدهها و فرآیندهای پیچیدۀ طبیعی را دارا بدوده و
اغلب دارای دقت بیشتری نسبت به روابط تجربی میباشند.
در تحقیقی که از مددد درختدی  M5جهدت شدبیهسدازی
ارتفا امواج رودخانه استفاده گردید ،به بررسی کارایی ایدن
الگوریتم در مقایسه با شبکۀ عصبی مصنوعی پرداخته شدد.
نتای این مقایسده نشدان داد کده مددد درختدی بدا دقدت
بیشتری میتواندد ارتفدا امدواج را شدبیهسدازی کندد [.]5
هیچنددین در مطالعددهای کدده بددر روی مددددهددای درخت دی
 CARTو  M5جهددت تخیددین عیددق آبشسددتگی اطددرا
پایههای پل صورت گرفت ،مشخص شد کده الگدوریتمهدای
درختی میتوانند بدا دقدت بداالتری نسدبت بده روشهدای
موجددود میددزان آبشسددتگی را محاسددبه نیاینددد [ .]10در
تحقیقددی دیگددر جهددت بررس دی کددارایی الگددوریتم  M5در
محاسبۀ عیق آبشستگی اطرا مجیوعدۀ پایدههدای پدل از
اطالعات آزمایشگاهی و میدانی استفاده گردید .نتیجدۀ ایدن
تحقیق دقت باالتر مدد درختی در مقایسه با سایر روشهدا
بوده است [ .]4عالوه بدر ایدن از مدددهدای درختدی  M5و
 CARTجهت تخیین عیدق آبشسدتگی اطدرا پایدۀ پدل
استفاده گردید .نتای این تحقیق نشان داد که  M5با ارائدۀ
روابط رگرسیونی ساده میتواند میزان آبشستگی را با دقدت
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بیشتر در مقایسه با مدد درختی  CARTو سایر روشهدای
متداود محاسبه نیاید [ .]16شبکههای عصبی مصنوعی 1و
ماشین بردار پشتیبان 2از جیله مددهای دادهکاوی هستند
که در زمینۀ برآورد رسوب معلدق بده طدور گسدترده مدورد
استفاده قرار گرفتهاندد .در تحقیقدی کده بدر روی رودخاندۀ
دویرج صورت گرفت ،از دبی جریان روزانه و میزان بارندگی
بهعنوان پارامترهای ورودی استفاده شد .نتای ایدن تحقیدق
نشان داد که شبکههای عصبی مصدنوعی و ماشدین بدردار
پشتیبان میتوانندد بدا دقدت بیشدتر نسدبت بده روشهدای
رگرسیونی میزان رسوب معلق را برآورد نیایندد .عدالوه بدر
این در این تحقیق از روش  M-Testجهت تعیین دادههدای
مورد نیاز آموزش مددهای دادهکاوی اسدتفاده گردیدد [.]8
در تحقیق دیگر کده در حوضدۀ حیددرآباد در غدرب ایدران
انجام شد ،از مددهای رگرسدیون درختدی 3جهدت بدرآورد
رسوب معلق استفاده گردید .متغیرهدای مدورد اسدتفاده در
این تحقیق شدامل دبدی جریدان ،مجیدو دبدی سده روز و
مجیو بارندگی پن روز متوالی بوده است .مقایسدۀ نتدای
حاصل از مددهای درختی با مددهای شدبکههدای عصدبی
مصنوعی و منحنی سنجۀ رسوب نشاندهنددۀ دقدت بداالتر
مددهای درختدی اسدت [ .]12در مطالعدهای کده بدر روی
میددزان رسددوب ورودی بدده رودخاندده زرد صددورت گرفددت از
اطالعات مربوط به شﺶ زیرحوضۀ رودخانۀ بایلو 4که یکدی
از مهیترین منابع تأمین رسدوب رودخاندۀ زرد بده حسداب
میآید ،استفاده گردید .در این تحقیق جهدت تعیدین روندد
تغییرات رسدوب سدالیانه از تسدتهدای  Mann-Kendallو
 Pettittاستفاده گردیدد .براسداس نتدای بده دسدت آمدده،
طرحهای صورت گرفته در زمینۀ حفاظت خاك در حوضدۀ
رودخان دۀ زرد باعددث کدداهﺶ رسددوب ورودی بدده رودخاندده
گردیده اسدت [ .]17از دیگدر مطالعدات صدورت گرفتده در
زمینۀ کاربرد مددهای دادهکاوی در بدرآورد رسدوب معلدق
میتوان به تحقیق صورت گرفته بر روی رودخاندۀ کدرو 1در
1

)Artificial Neural Networks (ANN
Support Vector Machines
3
Regression Trees
4
Beiluo River
2
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ترکیه اشاره کدرد .در ایدن تحقیدق از شدبکههدای عصدبی
مصنوعی ،ماشدین بدردار پشدتیبان و منطدق عصدبی فدازی
تطبیقی 2استفاده گردید .نتای ایدن مطالعده نشدان داد کده
مدد بردار پشتیبان با ورودیهای دبی هیان روز ،دبدی روز
قبل و بار رسوب روز قبل ،نسبت به بقیه مددهدا از کدارایی
باالتری برخوردار است [.]1
در تحقیق حاضر جهت محاسبۀ بار معلق رسوب از دو
مدد  M5و  GPبا متغیرهای ورودی دبدی جریدان هیدان
روز و دبدی جریددان روز قبدل اسددتفاده شدده اسددت .مدددد
درختی  M5با توجه بده سداختار سداده قدادر بده تقسدیم
فضای مسئله به چند دامنه و ارائۀ رابطه برای هر زیردامنه
میباشد ،در حالیکه مددد  GPاز سداختار درختدی جهدت
بهینهسازی حل مسئله استفاده مدیکندد .جهدت بررسدی
کارایی مددهای درختی در این تحقیق از اطالعدات پدن
ایسددتگاه آبسددنجی اسددتفاده گردیددد و در نهایددت نتددای
حاصل با مقادیر رسوب محاسبه شده توسط روش منحنی
سنجۀ رسوب کده متدداودتدرین روش بدرآورد رسدوب در
رودخانهها بهحساب میآید ،مقایسه گردید.

 .2روششناسی تحقیق
اطالعددات و دادههددای مددورد اسددتفاده جهددت سدداخت و
صحت سنجی دو مدد درختی  M5و  GPاز منابع سدازمان
آب و بددرا اسددتان خوزسددتان جیددع آوری گردیددد .ایددن

اطالعات و دادهها بهصورت میدانی برداشت شدده و شدامل
دبی جریان آب و دبی رسوب در پدن ایسدتگاه آبسدنجی
بهبهان و چمنظام بر روی رودخانۀ مارون ،جوکنک بدر روی
رودخانۀ اهلل و مشراگه و شادگان بر روی رودخاندۀ جراحدی
در استان خوزستان است .مشخصدات ایسدتگاههدای مدورد
اسددتفاده در جدددود ( )1و موقعیددت حوضددۀ آبریددز ایددن
ایستگاهها در شدکل ( )1نشدان داده شدده اسدت .رودخاندۀ
مارون از ارتفاعات شرقی و شدیالی حوضدۀ آبریدز و در حدد
فاصل رودخانههای کارون و زهره سرچشدیه گرفتده اسدت.
ایددن حوضده عیدددتاا اسددتانهددای کهگیلویدده و بویراحیددد و
خوزستان را در بدر مدیگیدرد .رودخاندۀ جراحدی از اتصداد
رودهای مارون و اهلل تشدکیل گردیدده اسدت .ایدن حوضده
عیدددتاا اسددتانهددای خوزسددتان و کهکیلویدده و بویراحیددد و
بخددﺶ کددوچکی از اسددتان چهارمحدداد بختیدداری را در بددر
میگیرد .رودخانۀ اهلل نیز از منطقدهای کوهسدتانی واقدع در
 70کیلومتری شدرا و شدیاد شدرقی شهرسدتان رامهرمدز
سرچشیه گرفته و رامهرمز هم نامیده میشود.
الگوریتم  M5اولین بار توسط کدوئینلن 3ابددا شدد و
پس از آن توسط ونگ و ویتن 4توسعه و بهبود یافدت [11
و  .]13روش  M5شاخههای خود را بدهصدورت دوتدایی و
تنها بر اساس یک متغیر ایجاد میکند ،بدین گونه کده بدر
اساس شرطی که در هر گره تعریف میشود ،اطالعدات در
آن گره به دو قسیت تقسیم میشوند [.]7

جدول  .1مشخصات ایستگاههای آب سنجی مورد استفاده در این مطالعه
ردیف

ایستگاه

دورۀ آماری

1
2
3
4
5

مشراگه
شادگان
چمنظام
جوکنک
بهبهان

1390-1366
1391-1360
1391-1370
1391-1370
1391-1370

4321

موقعیت
عرض جغرافیایی (درجه)

طود جغرافیایی (درجه)

ارتفا (متر)

’’31° 00’ 22
’’30° 39’ 18
’’30° 44’ 33
’’31° 20’ 28
’’30° 40’ 29

’’49° 26’ 24
’’48° 43’ 24
’’49° 55’ 5
’’49° 43’ 25
’’50° 20’ 32

22
6
178
306
178
1

Coruh River
)Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS
3
Quinlan
4
Wang and Witten
2
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شکل .2موقعیت حوضۀ آبریز و ایستگاههای آبسنجی مورد مطالعه

در روش  M5فضای مسئله به زیر دامندههدایی تقسدیم
شده و برای هر زیر دامنه یک مدد رگرسیون خطدی چندد
متغیره برازش داده میشود .این الگدوریتم؛ جداسدازیهدای
میکددن را در فضددای چنددد متغیددره انجددام داده و بدده طددور
خودکار مددهایی را برای هرکدام از دامنهها ایجاد میکندد
[ .]11در این الگوریتم از پارامتر انحرا معیار مقادیر متغیر
هد به عنوان معیار اندازهگیری خطا جهت ایجاد شاخه در
هر گره استفاده میشود .بدین صورت که صفتی که موجدب
کاهﺶ بیشتر انحرا معیار در هر گره مدیشدود بده عندوان
صفت موردنظر جهت ایجاد شاخه انتخاب میشود .کداهﺶ
انحرا استاندارد 1که بهعنوان تابع خطا در الگوریتم  M5به
کار میرود ،بهصورت زیر تعریف میشود:
() 1

Ti
)  sd (T
T

SDR  sd (T )  

Standard Deviation Reduction

1

کدده در آن sd ،معددر انحددرا معیددار T ،شددامل
نیونههایی است که به گره مورد نظر رسیدهاند و  Tiشامل
نیونههایی است که از تقسیم گدره مدورد نظدر بدر اسداس
صفت انتخاب شده به دست آمدهاند .الگوریتم  M5تیامی
حالتهای مختلف جهت ایجداد شداخه بدر اسداس صدفت
خدداص را بررسددی کددرده و در نهایددت حددالتی را انتخدداب
میکند که بتواند بیشتر از حالتهای دیگدر تدابع خطدای
فوا را افزایﺶ دهد .پس از تکییل الگوریتم درختی بدرای
نیونههای موجود در هر گره داخلی ،یک مددد رگرسدیون
خطی چند متغیره برازش داده مدیشدود .شدکل  2نحدوۀ
تقسددیم فضددای مسددئله بدده اجددزای کوچددکتددر و کدداربرد
مددهای خطی را برای هرکدام از زیر دامنهها با توجه بده
ساختار درختی نشان میدهد [.]6
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شکل .2تقسیم فضای مسئله و ارائۀ مدلهای خطی به ازای هرکدام از فضاها توسط الگوریتم M5

برنامه ریزی ژنتیدک ) (GPاز زیرشداخه هدای الگدوریتم
ژنتیک است که نخستین بار توسط کوزا 1معرفی شد [.]9
این روش از روش های الگوریتم گردشی 2به شیار میآیدد.
تفاوت برنامهریزی ژنتیک با الگوریتم ژنتیدک در آن اسدت
که برنامه ریزی ژنتیک از ساختار درختی برای بهینه سازی
مسئله استفاده میکند در حالیکه الگدوریتم ژنتیدک بدر
روی رشتههای بیتی کار میکند .در برنامدهریدزی ژنتیدک
هیچ ساختار و ارتباطی میان متغیرهای ورودی و خروجی
وجود ندارد و ساختار مدد و ضرایب بهینه نیز طی فرآیند
بهینه سازی به دست می آیند .ساختار درختی از مجیوعدۀ
توابع (عیلگرهای ریاضی مدورد اسدتفاده در فرمدودهدا) و
ترمینادها (متغیرهای مسئله و اعداد ثابت) ایجاد میشدود
[ .]9سه عیل ژنتیکی تالقی ،جهﺶ و تولیدمثل از جیلده
مهددمتددرین عیددلهددای ژنتیکددی در برنامددهریددزی ژنتیددک
می باشند .عیدل هدای دیگدر از قبیدل اصدالح سداختار بدا
احتیاد کیتری به کار گرفته میشوند .در تحقیدق حاضدر
با توجه به اینکه مدد  M5تنها قادر به شبیهسدازی مددد
های خطی بوده و این امر با اساس معدادالت متدداود بدار
معلق رسدوب در تنداق اسدت ،کلیده دادههدا بدهصدورت
لگدداریتم طبیعددی بدده مدددد  M5معرفددی شدددند و پددس از
Koza
Circular algorithm

1
2

ساخت مددهای خطی از حالت لگاریتیی به توانی تبدیل
شدند .برای مدد  GPهم در ابتدا از لگاریتم طبیعی اعداد
استفاده شد و پس از ساخت مددد ،خروجدیهدا از حالدت
لگاریتیی به حالت توانی تبدیل شددند تدا شدرایط کدامالا
یکسانی برای هر دو مددد داده کداوی فدراهم شدده باشدد.
هیچنین داده های ورودی در مراحدل آمدوزش و صدحت-
سنجی برای دو مدد یکسان معرفی شدند .در این تحقیق
از مجیو کدل اطالعدات در دسدترس  80درصدد جهدت
آموزش مدد ها و  20درصد باقییانده جهت صحتسدنجی
مورد استفاده قرار گرفت .جهت ساخت مددهای درختدی
با توجه به اطالعات موجود از دبی جریان مربوط به ،4 ،5
 2 ،3و یک روز قبل و دبدی جریدان هیدان روز بده عندوان
پارامترهای ورودی به مددها معرفی شدند و نتای مددها
مورد بررسی قرار گرفت .نتای اولیده نشدان داد کده تنهدا
دبی جریان مربوط به یک روز قبدل و دبدی هیدان روز بدر
روی میزان دبی رسوب معلق تأثیر معنیداری داشته و بده
هیددین دلیددل روابددط ارائدده شددده در ایددن تحقیددق بددرای
مددددهددای درختددی بددر اسدداس تنهددا دو پددارامتر ورودی
مددیباشددند .در تحقیقددات صددورت گرفتدده از پارامترهددای
متعددی از قبیل دبی جریان هیدان روز و روزهدای قبدل،
میزان بارندگی و دبی رسوب روزهای قبدل اسدتفاده شدده
است .در این تحقیق با توجه بده برداشدت ماهاندۀ رسدوب
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معلق ،استفاده از دبی رسوب روزهای قبدل میکدن نبدوده
است .از طرفی هد از این تحقیق ارائدۀ مددلی سداده بدا
کیتددرین متغیرهددای ورودی بدده عنددوان جددایگزین روش
منحنی سنجه بوده ،که با توجه به تحقیقدات گششدته کده
در آن دبددی جریددان هیددان روز و روز قبددل بدده عنددوان
مهمترین پارامترهای مدؤثر بدر میدزان بدار معلدق رسدوب
معرفی شده است[ 1و  ،]8تنها از این دو پدارامتر اسدتفاده
گردید .در این تحقیدق بدرای مددد سدازی  M5و  GPبده
ترتیب از برنامدههدای  WEKA 3.7و GeneXproTools
 5.0استفاده شد .در این تحقیق جهت مقایسده و ارزیدابی
کارایی مددهای ارائه شده از معیارهای آماری ریشده دوم
میانگین مربعات خطدا ،)RMSE( 1ضدریب تبیدین،)R2( 2
نسبت اختال  )DR( 3و ضریب نداش-سداتکلیف)NSE( 4
استفاده شده است .ضریب  NSEنشاندهندۀ مقدار نسبی
واریددانس باقییانددده در مقایسدده بددا واریددانس دادههددای
مشدداهداتی مددیباشددد .چنانچدده  NSE>0.7باشددد ،نتددای
مددددسددازی خددوب بددوده و مقددادیر 0.4  NSE  0.7
رضایتبخﺶ بوده ولدی  NSE  0.4نشداندهنددۀ دقدت
پایین مددسازی خواهد بود [.]14
() 2
2

2
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Root Mean Square Error
Determination coefficient
3
Discrepancy ratio
4
Nash-Sutcliffe coefficient
2

در روابدددط فدددوا Qsmeasuerdمقدددادیر مشددداهداتی،
̅̅̅
 Qscomputedمقادیر پیﺶبینیشدده n ،تعدداد دادههدا و 𝑠𝑄
میانگین مقادیر رسوب میباشند.

 .3نتايج
در این تحقیق ،پدس از معرفدی داده هدای مشداهده ای
بهصورت لگاریتم طبیعی بده مددد  ،M5سداختار درختدی
توسط این مدد برای ایستگاههای مورد مطالعه ایجاد شدد
که این ساختار در شکل  3ارائه شده است .هیانگونه کده
اشاره شد مدد  M5تنها قادر به ساخت مددهدای خطدی
بوده به هیین دلیل و با توجه به مکانیزم انتقاد رسوب که
دارای رابطۀ تدوانی اسدت ،در ایدن تحقیدق کلیدۀ مقدادیر
به صورت لگاریتیی به مدد معرفی گردید .مقادیر ارائه شده
در شکل  3مقدادیر واقعدی بدوده کده از حالدت لگداریتیی
خارج شدهاند.
شکل  3نشان میدهد که در تیامی ایستگاهها بده جدز
ایستگاه بهبهان ،دبی جریان در هیان روز به عنوان متغیدر
اصلی در ایجاد شاخهها مورد استفاده قدرار گرفتده اسدت.
عالوه بر این در تیامی ایستگاههدا ،مددد درختدی جهدت
برآورد بار معلق تنها از دو شداخه اسدتفاده کدرده اسدت و
تنها در ایستگاه چم نظام از چهار شاخه جهت محاسبۀ بدار
معلق استفاده شدده اسدت .مهدم تدرین دلیدل ایدن امدر را
میتوان به مقادیر دبی و رسوب در ایدن ایسدتگاه مربدوط
دانست که نسبت به بقیۀ ایستگاههدا دارای بدازۀ تغییدرات
بیشتری است .معادالت ارائه شده توسط مدد درختی کده
در شکل  3با عنوان  LMiنشان داده شده است ،معدادالت
خطی بوده که توسط الگدوریتم درختدی بدرای هرکددام از
حالت ها توسعه داده شده اسدت .ایدن معدادالت از حالدت
لگاریتیی خارج شده و به صورت معادالت  5تا  16تبدیل
شدهاند .معادالت  5تدا  8مربدوط بده ایسدتگاه چدمنظدام،
معادالت  9و  10مربوط به ایستگاه بهبهان ،معدادالت 11
و  12مربددوط بدده ایسددتگاه جوکنددک ،معددادالت  13و 14
مربوط به ایستگاه شادگان و معادالت  15و  16مربوط بده
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ایستگاه مشراگه است .در این روابط  Qsدبی رسدوب و Qt

()11

1.37
LM 1: QS  4.9Qt0.95
1 Qt

و  Qt-1دبی جریان هیان روز و یک روز قبل است.
() 5

0.44
LM 1: QS  5.81Qt0.38
1 Qt

() 6

6 0.82
LM 2 : QS  487.84Qt1.1
1 Qt

() 7

0.6
LM 3: QS  1.07Qt0.68
1 Qt

() 8

2.98
LM 4 : QS  0.004Qt0.35
1 Qt

() 9

0.074
LM 1: QS  5.002Qt0.83
1 Qt

()12

LM 2 : QS  0.57Qt2.17

()13

LM 1: QS  16.11Qt0.6

()14

LM 2 : QS  1.5Qt2.29

()15

LM 1: QS  2.27Qt1.4
1
LM 2 : QS  0.15Qt2.18

()16

LM 2 : QS  0.88Qt1.45

()10

الف) ایستگاه بهبهان

ب) ایستگاه مشراگه

ج) ایستگاه جوکنک

د) ایستگاه شادگان

ه) ایستگاه چمنظام

شکل .3ساختار درختی  M5جهت برآورد بار معلق رسوب در ایستگاههای مختلف
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در تیامی معادالت ارائده شدده توسدط مددد درختدی
(معدادالت  5تددا  ،)16میدان دبددی رسدوب و دبددی جریددان
مربوط به هیان روز و روز قبدل رابطدۀ مسدتقییی وجدود
داشته که با فیزیک مسئلۀ انتقاد رسوب مطابقت دارد .در
ایستگاه چمنظام که بیشترین شداخههدا را در میدان بقیدۀ
ایستگاهها دارد ،چهار معادله ارائه شده اسدت کده در سده
معادلۀ  5تا  ،7توان مربوط به دبی هیدان روز و روز قبدل
تفاوت چندانی با هم ندارند که نشاندهنددۀ تدأثیر نسدبتاا
یکسان این دو متغیر بر روی میزان غلظت رسدوب معلدق
است .ولی در معادلۀ  8توان مربوط به دبی هیدان روز بده
طور محسوسی نسبت به دبی روز قبل افزایﺶ یافته است.
با توجه به ساختار درختی ارائه شده در شکل  ،3معادلۀ 8
مربوط به دبیهای باالی  60مترمکعب بر ثانیه بدوده کده
بهعنوان دبی سیالبی در این ایستگاه بهحسداب مدیآیندد.
هیین روند در مورد بقیدۀ ایسدتگاههدا نیدز صدادا اسدت.
بهگونهای که در دبیهای باال ،تدوان مربدوط بده دبدی روز
()17

𝑄𝑄 −

𝑄

))

53.74

((𝑄𝑡−1 ) +

𝑄
) 5.54(4.8− 𝑡−1
𝑡𝑄

)

(𝑄𝑡 +5.3)−𝑄𝑡2
−11.81
𝑡𝑄3.4+

𝑄𝑡−1 −0.30
𝑡𝑄
) (5.54
)
2𝑄𝑡−1

3.3
)−.090
𝑄𝑡−1

(() +

(−5.5

(+ ( −9.4(−46.80𝑄 ) ) +
𝑡

𝑄𝑡 +4.5
𝑄–(−46.80
))
𝑡

𝑡𝑄5.4
))
) 𝑡𝑄3965.89(4.07−

( + ((0.086) (𝑄𝑡 (𝑄𝑡−1 − 1.2))) + (𝑄𝑡−1 +
𝑄

-𝑄𝑡 ) +( 𝑄𝑡−1
)) 2
𝑡−1

نتای مربوط به مقادیر بار معلق محاسبه شدده توسدط
مددهای درختدی  GP ،M5و منحندی سدنجۀ رسدوب در
ایستگاههای آبسنجی مطالعده شدده در ایدن تحقیدق در
شکلهای  5تا  7نشان داده شده است .در کلیۀ گرا های

𝑡𝑄

𝑄(( +

𝑡−1

) 𝑡𝑄(−11.11−
)
) 𝑡−1 (2.8𝑄𝑡−1

) + (𝑄2

(( +

𝑡𝑄9.92+

𝑡

()19

()21

𝑄𝑡−1
)(𝑄𝑡−1 ∗−5/52
2.7

𝑡−1
𝑡
𝑡−1
) 𝑄𝑡 ) + ((1.56-𝑄𝑡 ) (−3.6
𝑄)-( −3.6+
)))+Qs = (Qt-1 (3.14-3.54) + (Qt+2.7

()18

()20

قبل نسبت به دبدی هیدان روز کداهﺶ داشدته و یدا ایدن
پارامتر از معادالت ارائه شده حش گردیده است.
در مدد  GPبا افزودن عیلگرهای ،tanh ،power ،sqrt
 invers ،arctan ،cot-1 ،coth ،cot ،tan ،tan-1و  arccotبه
چهار عیلگر اصلی جیع ،تفریدق ،ضدرب و تقسدیم ،نتدای
بهتری حاصل نگردید .بدر هیدین اسداس جهدت سداخت
مدد ها تنهدا از چهدار عیلگدر اصدلی اسدتفاده گردیدد تدا
پیچیدگی معادالت ارائه شده نیدز کیتدر گدردد .معدادالت
 17تا  21به عنوان بهترین و دقیق تدرین مدددهدای ارائده
شده توسط مدد  GPبهترتیب برای ایستگاههای شادگان،
مشراگه ،جوکنک ،بهبهان و چمنظام انتخاب شدند .شدکل
 4نشان دهندۀ ساختار درختی مدد  GPجهت برآورد بدار
معلق رسوب در ایستگاه شادگان بوده که حاصل جیع سه
درخددت ارائدده شددده در ایددن شددکل ،مدددد نهددایی را ارائدده
میدهد.

−2.7
)) 𝑄 (
𝑡



𝑡𝑄𝑄𝑡−1 −
−4.7+𝑄𝑡−1

𝑄 Qs = ( 0.2+(2

) 𝑡−1

−46.80−𝑄𝑡−1
(( 𝑄 −46.80
)
𝑡−1

=  Qs

𝑄𝑡 +𝑄𝑡−1
)
) 𝑡𝑄𝑄 2 𝑡−1 +(1.13−

( = Qs

) 𝑡𝑄𝑄𝑡−1 (−3.6𝑄𝑡−1 )(2.8−
60.74

( = Qs

ارائه شده؛ محور افقی نشاندهنددۀ مقدادیر رسدوب معلدق
مشاهده شده و محور قائم نیز معر مقادیر محاسبه شده
توسط الگوریتمهای درختی و منحنی سنجۀ رسوب است.
بر اساس گرا های ارائه شده هر چه پراکندگی دادهها در
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اطرا خط  45درجه بیشتر باشد ،نشاندهندۀ دقت باالتر
مدد خواهد بود .در کلیه گرا ها ،نتای مدددهدای  M5و
 GPدر مقایسه با منحنی سنجه انطباا بهتری بدا مقدادیر
مشاهداتی داشته و پراکندگی بهتری در اطدرا خدط 45
درجه نشان میدهند .عالوه بر این ،روش منحندی سدنجه
که متداودترین روش محاسبۀ بار معلق به حساب میآید،
در دبیهای سیالبی که حداکثر رسوب را به هیراه دارندد،

مقدار رسوب معلق را نسدبت بده الگدوریتمهدای درختدی
کیتر از مقدار واقعی برآورد نیوده است .این امر بدا توجده
به اهییت بار معلق رسوب در دبیهای سدیالبی و در نظدر
گددرفتن ضددریب اطیینددان جهددت پددروژههددای مهندسددی
رودخانه مدیتواندد بدهعندوان یکدی از نقداط ضدعف روش
منحنی سنجۀ رسوب بهحساب آید.


شکل  .4ساختار درختی  GPجهت برآورد بار معلق رسوب معلق در ایستگاه شادگان
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شکل  .5مقایسۀ پراکندگی نتایج مدلهای درختی و منحنی سنجۀ رسوب در ایستگاههای شادگان و مشراگه
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شکل  .6مقایسۀ پراکندگی نتایج مدلهای درختی و منحنی سنجۀ رسوب در ایستگاههای جوکنک و چمنظام
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شکل .7مقایسۀ پراکندگی نتایج مدلهای درختی و منحنی سنجۀ رسوب در ایستگاه بهبهان

جهددت بررسددی دقددت مددددهددا در ایددن تحقیددق از
شاخصهای آمداری متندوعی اسدتفاده گردیدد کده نتدای
تجزیه و تحلیلهای آماری صورت گرفته در جدود  2ارائه
شده است .یکی از مهمترین شاخصهدای مدورد اسدتفاده،
 DRاست .چنانچه  DRبرابر صفر باشد نشان دهندۀ تطابق

کامل نتدای مددد و مقدادیر واقعدی اسدت .درصدورتیکده
( )DR<0باشد مدد مورد اسدتفاده ،بدار معلدق رسدوب را
بیشتر از مقدار واقعدی بدرآورد کدرده اسدت .در غیدر ایدن
صورت ( ،)DR>0بار معلق رسوب کیتدر از مقددار واقعدی
محاسبه شده است .در جدود  2درصد مقادیر با  DRبدین
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 -0/3و  0/3بهعنوان دقت هر مددد در نظدر گرفتده شدده
است .عالوه بر این هیستوگرام فراوانی  DRبرای دو مددد

درختی و منحنی سنجۀ رسدوب در شدکلهدای  8تدا 12
نشان داده شده است.

جدول  .2بررسی کارایی مدلهای هوشمند و تجربی در تخمین بار معلق رسوب
-0/3>DR>0

0 >DR>0/3

DR<0/3

دقت

شادگان

مدد M5
مدد GP
منحنی سنجۀ رسوب

22
25
19

21
15
18

18
18
15

30
31
32

39
33
33

R2
0/50
0/49
0/38

RMSE
0/69
0/69
0/77

NSE
0/59
0/25
0/48

مشراگه

مدد M5
مدد GP
منحنی سنجۀ رسوب

19
18
15

26
28
16

25
22
25

26
30
34

51
50
40

0/81
0/73
0/44

0/46
0/56
0/78

0/51
0/70
0/31

جوکنک

مدد M5
مدد GP
منحنی سنجۀ رسوب

24
22
21

18
18
16

21
20
18

25
25
28

38
38
34

0/69
0/67
0/63

0/70
0/69
0/76

0/47
0/48
0/42

چمنظام

مدد M5
مدد GP
منحنی سنجۀ رسوب

17
15
17

20
18
15

31
32
26

24
27
32

52
50
42

0/45
0/41
0/31

0/63
0/66
0/71

0/47
0/69
0/34

بهبهان

مدد M5
مدد GP
منحنی سنجۀ رسوب

15
15
15

12
10
9

27
27
25

33
34
37

39
37
34

0/35
0/34
0/28

0/72
0/73
0/77

0/55
0/30
0/51

ایستگاه

مدد

DR>-0/3

نتای جدود  2نشان میدهد که در مجیو مددهدای
دادهکاوی بار رسوب معلق را با خطای کیتر و هیبسدتگی
باالتر برآورد میکنند .در جددود  2ضدریب تبیدین بدرای
مددهای دادهکاوی نسبت به منحنی سنجۀ رسدوب بده 1
نزدیکتر بوده و در بعضدی ایسدتگاههدا از قبیدل ایسدتگاه
مشددراگه تفدداوت زیددادی میددان مقددادیر ایددن ضددریب در
مددهای دادهکاوی و منحنی سنجه مشاهده میشدود .در
مورد ریشۀ دوم میانگین مربعدات خطدا نیدز هیدین روندد
مشاهده میشود بهگونهای که در ایستگاه مشدراگه ریشدۀ
دوم میانگین مربعات خطای منحندی سدنجۀ رسدوب 1/5
برابر مدد درختی  M5محاسبه شده است .مقادیر ضدریب
ناش-ساتکلیف مدد درختی  M5در تیامی ایسدتگاههدای
آبسنجی بیشتر از  0/4بوده که نشاندهندۀ رضایتبخﺶ
بودن نتای این مدد میباشد .مدد  GPو منحندی سدنجۀ

رسوب در دو ایستگاه دارای  NSEکیتر از  0/4بدوده کده
نشاندهندۀ نامطلوب بودن نتای ایدن دو روش در بدرآورد
رسوب معلق در آن ایستگاهها میباشد.
با توجه به مقادیر  ،DRدر تیامی ایستگاههدا دو مددد
 GPو  M5نسبت به منحندی سدنجۀ رسدوب دارای دقدت
باالتری میباشند .جهت بررسی دقیدقتدر پدارامتر  DRدر
ایسددتگاههددای مختلددف ،مقددادیر ایددن پددارامتر بددهصددورت
هیستوگرام فراوانی در شکلهای  8تا  12ارائه شده اسدت.
در هیسددتوگرامهددای ارائدده شددده DR<-1 ،نشدداندهندددۀ
مقادیری است که توسط روش مورد نظر ،بیﺶ از  10برابر
کیتددر از مقددادیر مشدداهداتی محاسددبه شددده اسددت و در
 ،DR>1بار معلق رسوب بیﺶ از  10برابر بیشتر از مقادیر
مشاهداتی برآورد شده است.
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شکل  .8مقایسۀ نسبت اختالف( )DRروشهای مختلف در ایستگاه شادگان

شکل  .9مقایسۀ نسبت اختالف ( )DRروشهای مختلف در ایستگاه مشراگه

شکل  .10مقایسۀ نسبت اختالف ( )DRروشهای مختلف در ایستگاه جوکنک
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شکل  .11مقایسۀ نسبت اختالف ( )DRروشهای مختلف در ایستگاه چمنظام

شکل  .12مقایسۀ نسبت اختالف ( )DRروشهای مختلف در ایستگاه بهبهان

 .4بحث و نتیجهگیری
در ایددن تحقیددق سددعی گردیددد بددا بددهکددارگیری
الگوریتمهای  M5و GPو تنها با استفاده از دو پارامتر دبی
جریان روز قبل و هیدان روز اقددام بده بدرآورد بدار معلدق
رسوب گردد .عالوه بر این از روش منحنی سدنجۀ رسدوب
کدده روش متددداود محاسددبۀ بددار معلددق در رودخانددههددا
بهحساب میآید ،جهت بررسی دقدت مدددهدای درختدی
استفاده گردید .تجزیه و تحلیلهای آماری از قبیل ریشده
دوم میانگین مربعات خطا و ضریب ناش-ساتکلیف ،نشدان

میدهد که نتای دو مدد درختی نسبت به منحنی سنجۀ
رسددوب از دقددت بدداالتری برخددوردار مددیباشددند .ایسددتگاه
مشراگه بیشترین تفاوت را میان نتای مددهای درختی و
منحنی سدنجه داشدته اسدت ،بدهگوندهای کده ریشدۀ دوم
میانگین مربعات خطا جهت مددهای  M5و  GPبهترتیب
به میزان  32و  22درصد بهبود یافتده اسدت .در ایسدتگاه
بهبهان نیز کیتدرین تفداوت میدان مدددهدای درختدی و
منحنی سنجه مشاهده گردید که این اختال بین  4تا 5
درصد برآورد گردید .مقادیر ضریب ناش-سداتکلیف مددد
درختددی  M5در تیددامی ایسددتگاههددای آبسددنجی از 0/4
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بیشتر بوده که نشاندهندۀ مطلوب بودن نتای ایدن مددد
در مقایسدده بددا دو روش  GPو منحنددی سددنجۀ رسددوب
میباشد .عالوه بر این بر اساس هیستوگرام فراوانی نسبت
اختال ( ،)DRمنحنی سنجۀ رسوب بیشترین مقدادیر بدا
 DR<-1که نشاندهندۀ برآورد بسیار پایین مقدار رسدوب
معلق است ،را دارا است .هیین نکته در مورد  DR>1نیدز
وجود دارد ،بدین معنی که منحنی سنجۀ رسدوب درصدد
بیشتری از مقادیر بار معلق را بدا اخدتال زیداد بیشدتر از
مقادیر واقعی برآورد میکند .بر این اسداس روش منحندی
سددنجۀ رسددوب نسددبت بدده دو روش دیگددر دارای درصددد
برآوردهای با دقت پایین بیشتری در تخیین مقدار رسوب
معلق بوده که این نکته میتواند بهعنوان مهمترین ضدعف
این روش بهحساب آید .نتای این تحقیدق مانندد مطالعدۀ
صورت گرفته توسط [ ]12نشان میدهد که در دبدیهدای
باال دقت روش منحنی سدنجۀ رسدوب بده شددت کداهﺶ
مییابد ،ایدن در حدالی اسدت کده مددد درختدی در ایدن
شرایط مقدار رسوب را با دقت باالتری شبیهسدازی کدرده
است .این نکتده از ایدن نظدر حدائز اهییدت اسدت کده در
پروژههای مهندسی رودخانه ،شدرایط سدیالبی از اهییدت
بیشتری برخوردار بوده و مددهای درختی در این شدرایط
از کارایی باالتری برخوردار میباشند .ایدن امدر در تیدامی
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ایستگاهها به ویژه در ایستگاههای مشراگه و چدمنظدام بده
وضوح مشاهده مدیگدردد .نتدای تحقیدق صدورت گرفتده
توسددط [ ]1کدده جهددت شددبیهسددازی رسددوب معلددق از
پارامترهای ورودی متعددی اسدتفاده کدرده اسدت ،نشدان
میدهد که متغیرهای دبی جریان با فاصلۀ زمانی بیشتر از
یک روز تأثیر معنیداری بر روی رسوب معلق نددارد ،کده
در این تحقیق نیز تنها از دو پارامتر دبی جریان هیان روز
و روز قبل بهعندوان پارامترهدای ورودی اسدتفاده گردیدد.
عالوه بر ایدن مطالعدۀ صدورت گرفتده توسدط [ ]8نشدان
میدهد ،پارامتر دبی جریان هیدان روز و پدس از آن دبدی
جریان روز قبل بهعنوان تأثیرگشارترین پارامترهدا بدر روی
دبی رسوب معلق میباشند .در این تحقیدق نیدز در اغلدب
مددهای درختی ،پدارامتر دبدی جریدان هیدان روز تدأثیر
بیشتری نسبت به دبی جریان روز قبدل داشدته اسدت .در
نهایت مقایسۀ کارایی دو مدد درختی نشان داد که نتدای
دو مدد نزدیک به هم بوده اما روابدط پیشدنهادی توسدط
مدد  GPبهمراتب پیچیدهتر از روابط مدد  M5اسدت .بدر
این اساس میتوان مدد  M5را بهعنوان مددد پیشدنهادی
با توجه به دقت باال و سادگی معادالت ارائه شدده و قابدل
درك بودن آن جهت بدرآورد بدار معلدق رسدوب پیشدنهاد
کرد.
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