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برآورد رسوب معلق با استفاده از مدلهای ناپارامتریک  M5و رگرسیون
تطبیقی چند متغیره اسپالین )(MARS

(مطالعه موردی :رودخانههای تیره-ماربره لرستان)
بابک شاهی نژاد ،*1سیده حدیث شاهرخی ،2حسین یوسفی
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مقاله پژوهشی

چكیده
در پژوهش حاضر از الگوريتم درختی  M5و رگرسیون تطبیقی چند متغیره اسپالين  MARSبهعنوان روشهاي نوين
جهت برآورد بار معلق رسوب در مقايسه با روش منحنی سنجه رسوب استفاده شده است .اطالعات مورداستفاده در اين
پژوهش شامل دبی جريان آب و دبی رسوب مربوط به چهار ايستگاه هیدرومتري تیره دورود و تیره مروک بر روي رودخانه
تیره و همچنین ماربره دورود و ماربره دره تخت بر روي رودخانه ماربره در استان لرستان است .جهت ساخت و صحت
سنجی مدلها ،دبی جريان با يک ،دو و سه روز تأخیر و دبی جريان همان روز به همراه باران بهعنوان پارامترهاي ورودي
و دبی بار معلق رسوب بهعنوان پارامتر خروجی در نظر گرفته شد .جهت بررسی کارايی مدلها و مقايسه نتايج آنها با
روشهاي متداول موجود از آنالیزهاي آماري استفاده شد .در ايستگاه ماربره دورود ،مقدار  RMSEو  R2مربوط به مدل
 M5به ترتیب  0/47و  0/71و براي مدل  MARSبه ترتیب 0/46و  0/72بوده درحالیکه در روش منحنی سنجه اين
مقدار  0/56و  0/64است .عملکرد مدلهاي ارائهشده ،نشاندهنده بهبود دقت و توانايی آنها در تخمین بار معلق رسوب
میباشد .نتايج حاصل نشان داد که معادالت ارائهشده توسط مدلهاي درختی  M5و  MARSدقت بیشتري نسبت به
منحنی سنجه دارند .بر اساس نتايج بهدستآمده مشاهده شد که دو روش  M5و  MARSپاسخهاي نزديک به هم ارائه
دادهاند ،اما در نهايت با توجه به ساختار ساده و مفهومی مدل  M5اين روش بهعنوان روش مناسبتر جهت برآورد بار
معلق در محدوده موردمطالعه انتخاب گرديد .عالوه بر آن بررسی روابط بهدستآمده از دو مدل  M5و  MARSنشان داد
که از میان پارامترهاي ورودي ،دبی جريان روز قبل و همان روز جهت برآورد بار معلق مورداستفاده قرار گرفتهاند و مقادير
پیشبینی بیش از هر عاملی متأثر از اين دو عامل بودهاند.
واژههای کلیدی :تیره-ماربره ،رسوب معلق ،مدل درختی  ،M5منحنی سنجهMARS ،
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مقدمه
امروزه مديريت کمی و کیفی منابع آب به سبب افزايش
نیازمنديها و مصارف جوامع انسانی ،بیشازپیش از اهمیت
ويژه برخوردار است (حزباوي و همکاران .)1391 ،مدلسازي
و پیشبینی رسوب رودخانه جهت مديريت منابع آب و
مهندسی محیط زيست ،بسیار مهم و ضروري است (رجايی
و جعفري .)2020،پديده فرسايش خاک و انتقال رسوب
ازجمله فرآيندهاي مهم هیدرودينامیک هستند که بهعنوان
يکی از بزرگترين چالشهاي بهرهبرداري از منابع آبهاي
سطحی در جهان شناخته میشوند (دهقانی و همکاران،
 .)1389تخمین مقدار بار رسوبی يا میزان انتقال آن براي
بسیاري از کاربريهاي پروژههاي منابع آب از قبیل طراحی
سدها و حوضچههاي ذخیره آب سطحی ،انتقال رسوب و
آلودگی در رودخانهها و درياچهها و نیز طراحی کانالها و
نگهداري آنها حیاتی است ( .)Yang et al, 2009از ديگر
داليل اهمیت تخمین رسوب معلق رودخانهها میتوان به
تأثیر آن بر روي کیفیت سامانههاي آبی اشاره کرد (ابراهیمی
محمدي و همکاران .)1391 ،جهت برآورد بار معلق
رودخانهها اصوالً از دو روش تجربی و رگرسیون آماري
استفاده میشود .روابط مورداستفاده در روش تجربی مبتنی
بر مفاهیم فیزيکی بوده و معموالً به دادههاي متنوعی نیاز
دارند .تعدد روابط تجربی ارائهشده ،لزوم اصالح اين روابط و
ارائه ضرايب واسنجی جديد ،لزوم دستیابی به اطالعات
گسترده و عدم وجود روش تحلیلی يا تجربی مناسب که بر
اساس آن بتوان به تخمین درستی از میزان رسوب حمل
شده توسط جريان دست يافت از مهمترين محدوديتهاي
روشهاي تجربی برآورد بار رسوبی است .در روش رگرسیون
آماري از پردازش بین مقادير دبی جريان و رسوب معلق
b
متناظر آنها بهصورت رابطه توانی  Qs= aQwاستفاده
میشود .در اين رابطه  Qsمیزان دبی بار معلق و  Qwدبی
جريان میباشد .ضرايب  aو  bضرايب معادله هستند که با
توجه به اطالعات مورداستفاده ،از طريق رگرسیونهاي
آماري محاسبه میشوند ).)Achite and Ouillon, 2007

در سالهاي اخیر استفاده از الگوريتمهاي هوشمند در
شاخههاي مختلف مهندسی از جمله مهندسی رودخانه رو
به افزايش است .الگوريتمهاي فراکاوشی توانايی تخمین
پديدهها و فرآيندهاي پیچیده طبیعی را دارا بوده و اغلب
داراي دقت بیشتري نسبت به روابط تجربی هستند .اعتماد
شهیدي و محجوبی از مدل درختی  M5جهت شبیهسازي
ارتفاع امواج رودخانه استفاده کردند .آنها عالوه بر مدل
درختی از شبکه عصبی نیز جهت مقايسه کارايی مدل
درختی استفاده کردند و نشان دادند که مدل درختی با دقت
بیشتري میتواند ارتفاع امواج را شبیهسازي کند (اعتماد
شهیدي و محجوبی .)2009 ،در مطالعهاي که توسط
آداموسکی و همکاران از مدل  MARSجهت پیشبینی
سیالب در زيرحوضههاي هیمالیا که اطالعات محدودي از
آنها در دسترس بود ،استفاده کردند .اين پژوهشگران جهت
مقايسه کارايی مدل  MARSاز شبکه عصبی نیز استفاده
کردند که در نهايت دقت مدل تطبیقی جهت تخمین
سیالب در حوضههاي مذکور در مقايسه با شبکه عصبی
بیشتر بود ) .)Adamowski et al, 2012ظهیري ()1394
از مدل درختی  M5و  CARTجهت تخمین عمق آب
شستگی اطراف پايه پل استفاده کرد .نتايج اين پژوهش،
دقت باالتر مدل  M5را در مقايسه با مدل درختی CART
و ساير روشهاي متداول نشان داد .شاهرخی و همکاران
( )1395در مطالعهاي ،کاربرد الگوريتم درختی  M5را براي
برآورد رسوب معلق رودخانه جراحی واقع در در استان
خوزستان را بررسی کردند و در نهايت اين مدل را با توجه
بهدقت باال و ساختار سادهي آن ،مناسب معرفی کردند.
يیلماز و همکاران در مطالعهاي به تخمین بار معلق
رسوب رودخانه کوروه در ترکیه با استفاده از مدلهاي
 ،MARSالگوريتم کلونی زنبورعسل مصنوعی و الگوريتم
بهینهسازي مبتنی بر آموزش و يادگیري پرداختند و نتايج
حاصل از اين پژوهش نشان داد که مدل  MARSبا دقت
بیشتري بار معلق رسوب را شبیهسازي میکند .(Yilmaz
) et al, 2018صادق صفر ( )2020پیشبینی بار معلق
رسوب با استفاده از مدلهاي رگرسیون تطبیقی چند
متغیره اسپالين و جنگلی تصادفی ،به همراه يک مدل
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تجربی را موردمطالعه قرار داد .بر اساس نتايج بهدستآمده
مشاهده گرديد که مدل رگرسیون تطبیقی چند متغیره
اسپالين از دقت مناسبی در پیشبینی بار معلق برخوردار
بوده است ).(Sadegh Safar, 2020
بهمنی و همکاران ( )2020به شبیهسازي سطح آبهاي
زيرزمینی با استفاده مدلهاي بیان ژن M5 ،و مدل ترکیبی
پرداختند که نتايج مطالعه آنها بیانگر آن بود که مدل
مستقل بیان ژن M5 ،با دقت بیشتري سطح آبهاي
زيرزمینی را شبیهسازي میکند (Bahmani et al.,
) .2020هددام ( )2021با استفاده مدلهاي رگرسیون
تطبیقی چند متغیره اسپالين M5 ،و شبکه عصبی
پرسپترون چنداليه تخمین رطوبت خاک را موردمطالعه قرار
داد) .Heddam, 2021حقی آبی پیشبینی ضريب
پراکندگی طولی با استفاده از مدل  MARSو شبکه عصبی
را موردمطالعه قرار داد .بر اساس نتايج اين پژوهش ،مدل
 MARSمیتواند تخمین دقیقتري از ضريب پراکندگی
طولی را نسبت به شبکه عصبی و روشهاي تجربی ارائه دهد
) .(Haghiabi, 2016از مسائل مهم در مديريت منابع آب،
تبخیر است .قائمی و همکاران ( )2019با استفاده از مدل-
هاي  MARSو  M5تبخیر ماهانه را پیشبینی کردند .نتايج
مطالعه مذکور ،نشاندهنده برتري اين دو مدل نسبت به
ساير روشها بود ).(Ghaemi et al, 2019
تابش خورشیدي از نیازهاي اساسی براي تولید برق در هر
نیروگاه خورشیدي محسوب میگردد .راچیت و همکاران
( )2019با استفاده از مدلهاي  M5 ،MARSو CART
تابش خورشید را پیشبینی کردند .نتايج نشاندهنده دقت
بیشتر  MARSو  M5در اين شبیهسازي بود ( Rachit et
).al, 2019
گارسیا و همکاران ( )2019نیز با استفاده از مدل
 MARSو  M5به شبیهسازي يک نوع جلبک که عامل
اصلی تخريب درياچه و اکوسیستم درياچه است پرداختند
( .)García-Nieto et al., 2019ظهیري و نزارتیان به
ارزيابی نتايج حاصل از برآورد ضريب اختالط عرضی با
استفاده از روشهاي  GA ،MARS ،M5و  PSOپرداختند.
نتايج نشان داد مدلهاي  M5و  MARSنسبت به ساير

مدلها از دقت بیشتري برخوردار بوده و قابلاعتمادتر
است ).(Zahiri and Nezratian, 2020
در پژوهش حاضر جهت مدلسازي میزان بار معلق رودخانه-
هاي تیره-ماربره لرستان از مدلهاي ناپارامتريک شامل
مدل درختی  M5و مدل رگرسیون تطبیقی چند متغیره
اسپالين  MARSاستفاده شد که امروزه از قويترين
الگوريتمهاي دادهکاوي محسوب میشوند .جهت ساخت و
صحتسنجی مدلهاي درختی از اطالعات میدانی مربوط به
بار معلق رسوب ايستگاههاي تیره مروک ،تیره درود و نیز
ماربره دره تخت و ماربره درود استفاده شد .پارامترهاي
ورودي به مدل شامل دبی جريان و خروجی آن نیز بهصورت
بار معلق رسوب در نظر گرفته شد .پس از ساخت و صحت
سنجی مدل  M5و مدل رگرسیون تطبیقی چند متغیره
اسپالين  MARSآنالیزهاي آماري بر روي مدلهاي درختی
صورت گرفت.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه
استان لرستان در غرب ايران بین ' 46° 51تا '50° 3
طول شرقی و ' 32° 37تا ' 34° 22عرض شمالی واقع شده
است و وسعت آن حدود  2855کیلومترمربع است .رودخانه
سزار يکی از رودخانههاي دائمی و پرآب استان لرستان است.
اين رودخانه که سرشاخه اصلی رود دز در خوزستان است
از مناطق کوهستانی الیگودرز ،ازنا ،دورود ،و بروجرد
سرچشمه میگیرد .رودخانه سزار از به هم پیوستن دو
رودخانه ماربُره (که از به هم پیوستن آبهاي الیگودرز،
دورود و ازنا تشکیل میشود) و رودخانه تیره (که آبهاي
گله رود ،سراب سفید ،کرتول و چند رود ديگر را دريافت
میکند) در شهر دورود تشکیل میشود که از اين محل تا
ايستگاه تنگ پنج که با رودخانه بختیاري تالقی میکند،
سزار نامیده میشود .اين رودخانه در پايیندست (در استان
خوزستان) رودخانه دز نامیده میشود و سد بزرگ دز روي
اين رودخانه ساخته شده است .رودخانه سزار که گاهی به
آن «آب دز» نیز میگويند از شاخههاي اصلی رودخانه دز
است که بهعنوان يکی از بزرگترين رودخانههاي زيرحوضه
کارون بزرگ در استان لرستان واقع است .جهت ساخت و
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صحت سنجی مدلهاي ناپارامتريک از دادهها و اطالعات
ايستگاههاي هیدرومتري مورد تأيید شرکت آب منطقهي
لرستان استفاده شد .اين اطالعات بهصورت میدانی
برداشتشده و دبی جريان و نمونهبرداري رسوب از نقاط
مختلف رودخانه را شامل میشود .اطالعات مورداستفاده

شامل دبی جريان آب و دبی رسوب مربوط به چهار ايستگاه
آبسنجی تیره مروک و تیره درود بر روي رودخانه تیره و
نیز ماربره دره تخت و ماربره درود بر روي رودخانه ماربره
در استان لرستان است .در شکل  1موقعیت ايستگاههاي
آبسنجی و حوضه آبريز آن نشان داده شده است.

شكل ( :)1موقعیت حوضه آبریز تیره و ماربره در سطح منطقه

الگوریتم M5
الگوريتم  M5اولین بار توسط کوئینلن در سال 1992
معرفی شد و پس از آن توسط ونگ و ويتن در سال1997
توسعه و بهبود يافت .روش  M5شاخههاي خود را بهصورت

دوتايی و تنها بر اساس يک متغیر ايجاد میکند ،بدين گونه
که بر اساس شرطی که در هر گره تعريف میشود ،اطالعات
در آن گره به دو قسمت تقسیم میشود (جباري و صمدي،
 .)1392در روش  M5فضاي مساله به زيردامنههايی
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تقسیمشده و براي هر زير دامنه يک مدل رگرسیون خطی
چندمتغیره برازش داده میشود.
اين الگوريتم ،جداسازيهاي ممکن را در فضاي چندمتغیره
انجام داده و بهطور خودکار مدلهايی را براي هرکدام از
دامنهها ايجاد میکند ) .)Quinlan, 1992در اين الگوريتم
از پارامتر انحراف معیار ،مقادير متغیر هدف بهعنوان معیار
اندازهگیري خطا در هر گره ،جهت ايجاد شاخه در آن گره
استفاده میشود .بدينصورت که صفتی که موجب کاهش
بیشتر انحراف معیار در هر گره میشود بهعنوان صفت
موردنظر جهت ايجاد شاخه انتخاب میشود .کاهش انحراف
استاندارد ) )SDRکه بهعنوان تابع خطا در الگوريتم  M5به
کار میرود بهصورت رابطه  1است:
)1

Ti
)  sd (T
T

SDR  sd (T )  

در رابطه باال  Tشامل نمونههايی است که به گره
موردنظر رسیدهاند و  Tiشامل نمونههاي است که از تقسیم
گره موردنظر بر اساس صفت انتخاب شده به دست آمدهاند.
 Sdنیز معرف انحراف معیار میباشد .الگوريتم  M5تمامی
حالتهاي مختلف جهت ايجاد شاخه بر اساس صفت خاص
را بررسی کرده و در نهايت حالتی را انتخاب میکند که
بتواند بیشتر از حالتهاي ديگر تابع خطاي فوق را افزايش
دهد .پس از تکمیل الگوريتم درختی براي نمونههاي موجود
در هر گره داخلی ،يک مدل رگرسیون خطی چند متغیره
برازش داده میشود .شکل  2نحوه تقسیم فضاي مسئله به
اجزاي کوچکتر و کاربرد مدلهاي خطی را براي هرکدام از
زير دامنهها با توجه به ساختار درختی نشان میدهد
( .)Etemad-Shahidi, and Taghipour, 2012در طی
ساخت مدل درختی توسط الگوريتم  M5فرآيند جداسازي
در گرههاي تقسیم ممکن است بارها تکرار شده و درنتیجه
درخت بسیار بزرگی ايجاد شود.

در اين حالت ،مدل دچار بیش برازش شده که از طريق
هرس کردن میتوان اين مشکل را رفع کرد .عمل هرس
کردن باعث کاهش خطاي مورد انتظار جهت دادههاي غیر
آموزشی میشود .پس از هرس کردن ،مدلهاي خطی
مورداستفاده در برگهاي مجاور درخت هرس شده بهشدت
دچار ناپیوستگی میگردند که اين امر سبب از بین رفتن
پیوستگی سیستم میگردد .بر همین اساس الگوريتم  M5از
مکانیزمی به نام هموارسازي جهت رفع ناپیوستگی ايجاده
شده در مدلهاي خطی استفاده میکند.
در اين فرآيند مقدار تخمین زده شده در هر برگ تصحیح
میشود .چنانچه نمونه موردنظر در شاخه  Siاز زير درخت
 Sباشد ni ،تعداد نمونههاي آموزشی در  PV(Si) ،Siمقدار
محاسبهشده در  Siو ) M(Sمقدار محاسبهشده توسط مدل
در  Sباشد ،آنگاه مقدار اصالحشده (( )Si)PVاز رابطه 2
محاسبه خواهد شد.
) ni  pv (si )  k  M (s
() 2
PV 
ni  k
در رابطه فوق  kثابت هموارسازي بوده که بهصورت
پیشفرض برابر  15در نظر گرفته میشود .هموارسازي
بهويژه در مواقعی که مدلهاي خطی در برگهاي مجاور،
مقادير کامالً متفاوتی ارائه میدهند و يا مدلهايی که بر
اساس دادههاي آموزشی محدود ساخته میشوند ،میتواند
به میزان زيادي مؤثر باشد .تحقیقات انجامشده توسط
) (Wang and Witten, 1997نشان داد که هموارسازي
میتواند کارايی الگوريتم  M5را به میزان زيادي افزايش
دهد.
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شكل ( :)2تقسیم فضای مسئله و ارائه مدلهای خطی به ازای هرکدام از فضاها توسط الگوریتم Etemad-Shahidi, and ( M5
)Taghipour, 2012
مدل MARS

مدل رگرسیون تطبیقی چند متغیره اسپیالين
) (MARSشکلی از الگوريتمهاي رگرسیونی بوده که توسط
فريدمن در
سال  1991جهت پیشبینی خروجیهاي عددي پیوسته
معرفی شد (.)Adamowski, 2012
اين تکنیک بهوسیله تقسیم فضاي مسئله به بازههايی از
متغیرهاي پیشبینیکننده (ورودي) و برازش يک اسپیالين
(تابع پايه ) در هر بازه ،مدلهاي رگرسیونی انعطافپذيري
را براي پیشبینی متغیر هدف ايجاد مینمايد ( Zhang and
 .)Goh, 2016تابع پايه نشاندهنده اطالعاتی در بردارنده
يک يا چند متغیر مستقل است .يک تابع پايه در يک بازه
معین تعريفشده و نقاط ابتدايی و انتهايی آن گره نامیده
میشود .گره ،مفهوم کلیدي در اين روش است و بیانگر
نقطهاي است که رفتار تابع در آن نقطه تغییر میکند .توابع
پايه ارتباط بین متغیرهاي ورودي و متغیر هدف را بیان
میکنند ) (Abraham et al., 2001و توسط يکی از روابط
زير بیان میشود:
)ℎ𝑚 )x(= max (0, X-c

)or ℎ𝑚 )x(= max(0, c-X
() 3
که در رابطه باال  cيک مقدار آستانه 1است.
Threshold

1

دو تابع پايه ،مجاور ،لزوماً در يک گره متقاطع هستند
که بهموجب آن پیوستگی توابع پايه حفظ شود .توابع پايه
بهصورت مرحلهاي به هر متغیر ورودي اعمالشده و مکان
گرهها يعنی جايی که مقدار تابع تغییر میکند (يا شیب
خطوط تغییر میکند) ،تعیین میشوند .تعداد گرهها بر
اساس يک فرايند سعی و خطا حاصل میشوند .فرم عمومی
مدل  MARSبه شکل زير است:
M

()4

)Y=f(x)=β0 + βm h m (x
m=1

در رابطه فوق  Yمقدار پیشبینیشده (متغیر هدف)
بوده که توسط تابع ) f(xکه بهصورت ترکیبی از يک مقدار
ثابت اولیه  β0و مجموع  Mعبارت که هرکدام از يک ضريب
 βmو يک تابع پايه ) hm(xتشکیل شدهاند ،تعريف میشود.
در اولین گام مدل  MARSمقدار تابع هدف را با يک مقدار
ثابت تخمین میزند و سپس در مسیري روبهجلو با جستجو
در میان زوجها (متغیر ،گره) بهترين برازش را ايجاد
مینمايد .فرآيند جستجو تا زمانی که تمامی توابع پايه
ممکن ،به مدل اضافه شوند ،ادامه میيابد .در اين مرحله
مدلی بسیار پیچیده ،و بیش برازش شده با تعداد گرههاي
زياد به دست میآيد .در گام بعد ،با يک فرآيند هرسکننده
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رو به عقب بر اساس مدل ايجادشده ،توابع پايهاي که اهمیت
کمتري دارند شناسايیشده و حذف میشوند .اين فرآيند تا
بررسی کامل همه توابع پايه ادامه میيابد سرانجام بهترين
مدل بر مبناي کمینه بودن معیاري به نام اعتبار سنجی
تقاطعی تعمیميافته )GCV( 1انتخاب میگردد .اگر فرض
شود  GCVKمقدار  GCVبراي  Kامین مدل در مرحله
حذفی باشد .آنگاه اين کمیت بهصورت رابطه زير تعريف
میشود:
1 n
 ( y i  f K (x i ))2
n i 1
() 5
GCV K 
1  C (K ) 2
(
)
n
در رابطه فوق fk ،مدل برآورد شده در گام  Kام مرحله

حذفی پسرو بوده و ) C(Kاز رابطه  6به دست میآيد .در
اين معادله  MKبرابر است با تعداد جمالت مدل در مرحله
 Kام m ،برابر است با تعداد گرههاي توابع اسپالين موجود
در مدل و  ضريبی بین عدد  2و  4خواهد بود.
()6
C (K )  M K   m
در پژوهش حاضر با توجه به اينکه مدل  M5تنها قادر
به شبیهسازي مدلهاي خطی بوده و اين امر با اساس
معادالت متداول بار معلق رسوب در تناقض است ،کلیه
دادهها در ابتدا بهصورت لگاريتم طبیعی به مدل  M5معرفی
شدند و در پايان مدلهاي خطی بهدستآمده از حالت
لگاريتمی به توانی تبديل شدند .در مدل  MARSهم در
ابتدا از لگاريتم طبیعی اعداد استفاده شد و پس از ساخت
مدل ،خروجیها از حالت لگاريتمی به حالت توانی تبديل
شدند .با اين کار از برآورد مقادير منفی ،براي کلیه پارامترها
جلوگیري میشود .همچنین دادههاي ورودي در مراحل
آموزش و صحت سنجی براي هر دو مدل بهصورت يکسان
معرفی شدند .در اين تحقیق از کل اطالعات در دسترس 80
درصد جهت آموزش مدلها و  20درصد باقیمانده جهت
صحت سنجی مورداستفاده قرار گرفت .جهت ساخت مدل
درختی دبی جريان با يک ،دو و سه روز تأخیر و دبی جريان
همان روز به همراه باران بهعنوان پارامترهاي ورودي به
مدلها معرفی شدند .براي مدلسازي  M5و  MARSبه
1

Generalised Cross Validation
Sum of the Square Error
3
Mean-Absolute Error
2

ترتیب از برنامههاي  WEKAو  STATISTICAاستفاده
شد .جهت مقايسه نتايج مدلهاي مختلف و بررسی دقت
آنها از تحلیلهاي آماري متفاوتی استفاده شده است که از
آن جمله میتوان به مجموع مربعات خطا ( ،2)SSEخطاي
متوسط مطلق ( ،3)MAEجذر میانگین مربعات خطا
( ، 4)RMSEضريب تعیین ( ، )R2ضريب کارايی نش-
ساتکلیف ( )NSEو  DR 5اشاره کرد .معادالت مورداستفاده
جهت تحلیلهاي آماري در روابط  7تا  10ارائه شده است.

 ds computed )2
()7

2

 ds measuerd 

 ds compused

()8
2

()9

 d scomputed 
2

()10

()11

2

measuerd

measuerd

measured
s

SSE  

 ds

1
N

 d

1
N

 d scomputed 

measured
s

 d smeasured

measured
s



ds

MAE 

RMSE 

 d
 1
 d
N

 d smeasured ) 2

computed
s

 (d

 d scomputed ) 2

computed
s

 (d

i 1
N

i 1

2

R

1
N
NSE  1 
1
N

در روابط فوق  ds measuerdمقادير مشاهداتی،

computed

ds

𝑑𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅𝑠𝑑 مبین
مقادير پیشبینیشده n ،تعداد دادهها و
2
میانگین مقادير مشاهداتی هستند .مقدار ضريب  Rبین
صفر و يک است .هرچه اين مقدار به عدد يک نزديکتر باشد،
قدرت پیشبینی مدل باالتر و دقت بیشتر است و هر چه به
صفر نزديکتر باشد ،قدرت و دقت پیشبینی پايینتر است.
عدد صفر نشان میدهد که مدل هیچيک از تغییرپذيري
دادههاي پاسخ در اطراف میانگین آن را تبیین نمیکند و
عدد يک نشان میدهد که مدل همه تغییرپذيري دادههاي
پاسخ در اطراف میانگین آن را تبیین میکند .ضريب کارايی

Root Mean Square Error
Determination Coefficient

4
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نش -ساتکلیف ( )NSEيک آمار نرمال شده است که میزان
نسبی واريانس باقیمانده در مقايسه با واريانس دادههاي
اندازهگیريشده را مشخص میکند .گستره ضريب کارايی
نش ساتکلیف ( )NSEبین  −∞ < 𝑁𝑆𝐸 < 1است که
عدد يک ،مقدار بهینه است؛ بهعبارتیديگر هر چه اين مقدار
به سمت يک میل کند ،جواب بهینهتري خواهد داشت.
مقادير بین صفر و يک معموالً بهعنوان سطح قابلقبول
عملکرد ،مشاهده میشوند.
مقادير  NSE≤0نشان میدهد که میانگین مقدار
مشاهداتی پیشبینی بهتري نسبت به مقدار محاسباتی
داشته است.
همچنین يکی ديگر از مهمترين شاخصهاي
مورداستفاده DR ،است .چنانچه  DRبرابر صفر باشد ،نشان-
دهنده تطابق کامل نتايج مدل و مقادير واقعی است.
درصورتیکه ( )DR<0باشد مدل مورداستفاده ،بار معلق
رسوب را بیشتر از مقدار واقعی برآورد کرده است .در غیر

اين صورت ( ،)DR>0بار معلق رسوب کمتر از مقدار واقعی
محاسبهشده است.

نتایج و بحث
در پژوهش حاضر پس از معرفی دادههاي مشاهدهاي
بهصورت لگاريتم طبیعی به مدل  ،M5ساختار درختی
توسط اين مدل براي ايستگاههاي موردمطالعه ايجاد شد که
اين ساختار در شکل  3ارائهشده است .همانطور که قبالً
اشاره شد مدل  M5تنها قادر به ساخت مدلهاي خطی است
و به همین دلیل و با توجه به مکانیزم انتقال رسوب که
داراي رابطه توانی است ،همهي مقادير در اين پژوهش
بهصورت لگاريتمی به مدل معرفی شدند .مقادير ارائهشده
در شکل  3مقادير واقعی بوده که از حالت لگاريتمی
خارجشدهاند.

شكل ( :)3ساختار درختی مدل  M5جهت برآورد بار معلق رسوب در ایستگاههای مختلف

شکککل  3نشککان میدهد که در تمامی ايسککتگاهها ،دبی
جريان در همان روز بهعنوان متغیر اصلی در ايجاد شاخهها
مورداسکککت فاده قرارگرف ته اسکککت .عالوه بر اين در ت مامی
ايسکککتگاهها ،مدل درختی جهت برآورد بار معلق تنها از دو
شاخه ا ستفاده کرده ا ست و تنها در اي ستگاه تیره مروک از
چهار شاخه جهت محا سبه بار معلق ا ستفاده شده ا ست.
مهمترين دلیل اين امر را میتوان به پراکندگی مقادير دبی

و ر سوب در اين اي ستگاه مربوط دان ست که ن سبت به بقیه
ايسککتگاهها داراي بازه تغییرات بیشککتري اسککت .معادالت
ارائهشده توسط مدل درختی که در شکل  3با عنوان LMi
نشککان داده شککده اسککت ،معادالت خطی بوده که توسککط
الگوريتم درختی براي هرکدام از حالتها تو سعه داده شده
است .اين معادالت در جدول  1ارائه شده است.
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جدول ( :)1معادالت مربوط به مدل M5
ايستگاه

محدوده کاربرد

معادالت

𝑄𝑇 ≤ 11.65

LM 1: QS  3.22QT1.2

تیره دورود

تیره مروک

𝑄𝑇 > 11.65

LM 2 : QS  0.6Q

𝑄𝑇 ≤ 2.08

LM 1: QS  1.7QT1.7

2.08 < 𝑄𝑇 ≤ 7.82

LM 2 : QS  5.003QT0.85

𝑄𝑇 > 7.82

LM 3: QS  1.46QT2.065

𝑄𝑇 ≤ 8.7

1.13
LM 1: QS  1.57QT0.53
1QT

2.15
T

ماربره دورود
𝑄𝑇 > 8.7
𝑄𝑇 ≤ 5.47

2.16
T

Q

0.7
LM 1: QS  2.013QT1.04
1QT

ماربره دره تخت
𝑄𝑇 > 5.47

در اين روابط  Qsدبی رسککوب و  Qtو  Qt-1دبی جريان
همان روز و يک روز قبل اسکککت .در تمامی معادالت ارائه
شده تو سط مدل درختی  ،میان دبی ر سوب و دبی جريان
مربوط به همان روز و روز قبل رابطه م ستقیم وجود دا شته
که با فیزيک مسئله انتقال رسوب مطابقت دارد .در ايستگاه
تیره مروک که بیشترين شاخهها را در میان بقیه ايستگاهها
دارد ،سه معادله ارائه شده ا ست که تنها شامل دبی همان
روز است که اين نشاندهنده تأثیر بیشتر اين متغیر نسبت
به دبی يک روز قبل بر روي میزان غلظت رسکککوب معلق
اسککت .ولی در ايسککتگاه ماربره از دو پارامتر  QTو QT-1
ا ستفاده شده ا ست و م شاهده میگردد که توان مربوط به
دبی همان روز بهطور محسککوسککی نسککبت به دبی روز قبل
بیشککتر اسککت .با توجه به سککاختار درختی ارائهشککده اين
اي ستگاه ،معادله بهد ستآمده مربوط به دبیهاي باالي 60
مترمکعب بر ثانیه بوده که بهعنوان دبی سکککیالبی در اين
ايسکککتگاه بهحسکککاب میآيند .همین رو ند در مورد بقیه
اي ستگاهها نیز صادق ا ست .بهگونهاي که در دبیهاي باال،
توان مربوط به دبی روز ق بل نسککک بت به دبی ه مان روز

LM 2 : QS  0.3Q

0.43
T 1

0.02
T

LM 2 : QS  0.91Q

2.03
T 1

Q

کاهش دا شته و يا اين پارامتر از معادالت ارائه شده حذف
گرديده است.
مدل رگرسیون تطبیقی چند متغیره اسپالين MARS
در مرحله اول آمادهسازي مدل براي چهار ايستگاه  21تابع
پايه در نظر گرفته شکککده سکککپس در مرحله دوم (هرس
کردن) بککه ترتیککب  17 ،19 ،19و  16تککابع پککايککه براي
ايسکککتگاههاي تیره درود ،تیره مروک ،ماربره درود و ماربره
دره تخت هرس شکککده و در نهايت مدل بهینه رگرسکککیون
تطبیقی چنککد متغیره بککه ترتیککب براي ايسکککتگککاههککاي
مورداسککتفاده در اين تحقیق با  4 ،2، 2و  5تابع اصککلی به
دست آمد .مقادير پارامتر هرس ) (GCVبراي ايستگاههاي
تیره درود ،تیره مروک ،ماربره درود و ماربره دره ت خت به
ترتیب برابر با  1/37 ،1/43 ،1/02و  0/97میباشد.
مدلهاي بهینه ارائه شده تو سط مدل رگر سیون تطبیقی
چند متغیره در جدول  2ارائهشکککدهاند .همچنین در جدول
 3توابع پايه بهدسککتآمده از مدل رگرسککیون تطبیقی چند
متغیره براي چهار ايسکککتگاه مورداسکککتفاده در اين تحقیق
شرح داده شده است.
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مدل  MARSبهوسیله تقسیم فضاي مسئله به بازههايی
از متغیرهککاي پیشبینی کننککده (ورودي) و برازش يککک
اسکککپالين (تابع پايه) در هر بازه ،مدل هاي رگرسکککیونی
انعطککافپککذيري را براي پیشبینی متغیر هککدف ايجککاد

مینمايد .بر اسکککاس تعداد تکرارها و ضکککريب هر پارامتر
ورودي در مدل  ،MARSمیتوان اهم یت آن پارامتر را
تعیین کرد ;.(Haghiabi, 2016; Samadi et al, 2016
)Zhang and Goh, 2016

جدول ( :)2مدلهای بهینه ارائهشده توسط مدل MARS
معادالت

ايستگاه

2

تیره دورود

)) QS  exp(3.49    m hm (x
i 1

2

تیره مروک

)) QS  exp(1.49    m hm (x
i 1

4

ماربره دورود

)) QS  exp(2.57    m hm (x
i 1
5

ماربره دره تخت

)) QS  exp(2.04    m hm (x
i 1

جدول ( :)3توابع پایه و ضرایب مربوط به مدل مارس
ايستگاه

تیره دورود

تیره مروک

ماربره دورود

ضريب( 𝑖𝛽)

معادله

تابع پايه

2.25

)MAX (0; QT -1.95

)𝑥( ℎ1

- 1.16

)MAX (0; 1.95-QT

)𝑥( ℎ2

2.47

)MAX (0; QT -0.93

)𝑥( ℎ1

– 1.04

)MAX (0; 0.93- QT

)𝑥( ℎ2

2.472

)MAX (0; QT-1.78

)𝑥( ℎ1

- 1.023

)MAX (0; 1.8-QT

)𝑥( ℎ2

- 0.95

)MAX (0; QT-1-1.36

)𝑥( ℎ3

1.27

)MAX (0; QT-1 -0.83

)𝑥( ℎ4

25

26
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ادامه جدول ( :)3توابع پایه و ضرایب مربوط به مدل مارس

ماربره دره تخت

2.07

)MAX (0; QT-1.3

)𝑥( ℎ1

- 0.85

)MAX (0; 1.3-QT

)𝑥( ℎ2

3.2

)MAX (0; QT-1 -3.09

)𝑥( ℎ3

- 1.5

)MAX (0; QT-1 -2.18

)𝑥( ℎ4

0.49

)MAX (0; QT-1 -0.74

ه مانطور که در توابع پا يه بهدسکککتآ مده از مدل
 MARSدر جدول 3مشاهده می شود در تمامی ايستگاهها
دبی جريان در همان روز بهعنوان متغیر ا صلی در تابع پايه
موردا ستفاده قرار گرفته ا ست که بیانگر اهمیت اين پارامتر
در تخمین رسککوب اسککت .نتايج مربوط به مقادير بار معلق
محاسککبهشککده توسککط مدلهاي درختی  MARS ،M5و
منحنی سنجه ر سوب در اي ستگاههاي هیدرومتري مطالعه
شده در اين پژوهش در شکلهاي  4تا  5ن شان داده شده
است.
در تمام گرافهاي ارائه شککده ،محور افقی نشککاندهنده
مقادير رسککوب معلق مشککاهدهشککده و محور قائم نیز معرف
مقادير محا سبه شده تو سط الگوريتمهاي درختی و منحنی
سنجه ر سوب ا ست .بر ا ساس گرافهاي ارائه شده هر چه

)𝑥( ℎ5

پراکندگی دادهها در اطراف خط  45درجه بیشککتر باشککد،
نشکککاندهنده دقت باالتر مدل خواهد بود .در کلیه گرافها
نتايج مدلهاي  M5و  MARSدر مقايسه با منحنی سنجه
انطباق بهتري با مقادير مشکککاهداتی داشکککته و پراکندگی
بهتري در اطراف خط  45درجه نشان میدهند.
عالوه بر اين روش منحنی سنجه که متداولترين روش
محاسبه بار معلق به حساب میآيد در دبیهاي سیالبی که
حداکثر رسکککوب را به همراه دارند ،مقدار رسکککوب معلق را
ن سبت به الگوريتمهاي درختی کمتر از مقدار واقعی برآورد
نموده ا ست .اين امر با توجه به اهمیت بار معلق ر سوب در
دبیهاي سککیالبی و در نظر گرفتن ضککريب اطمینان براي
پروژههاي مهند سی رودخانه میتواند بهعنوان يکی از نقاط
ضعف روش منحنی سنجه رسوب بهحساب آيد.

شكل ( :)4مقایسه پراکندگی نتایج مدلهای درختی و منحنی سنجه رسوب در ایستگاههای تیره درود و تیره مروک
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شكل ( :)5مقایسه پراکندگی نتایج مدلهای درختی و منحنی سنجه رسوب در ایستگاههای ماربره درود و ماربره دره تخت

در جدول  4ضريب تبیین براي مدلهاي دادهکاوي نسبت
به منحنی سنجه رسوب به  1نزديکتر است .در مورد جذر
میانگین مربعات خطا و ضريب نش ساتکلیف نیز همین روند
مشاهده میشود .همچنین در مورد دقت مدلها با توجه به
مقادير  DRدر تمامی ايستگاهها دو مدل  MARSو M5
نسبت به منحنی سنجه رسوب داراي دقت باالتري می-
باشند DR<-1 .نشاندهنده مقاديري است که توسط روش
موردنظر ،بیش از  10برابر کمتر از مقادير مشاهداتی
محاسبه شده است و در  DR>1بار معلق رسوب بیش از
 10برابر بیشتر از مقادير مشاهداتی برآورد شده است.

جهت بررسی دقت مدلها در اين پژوهش از
شاخصهاي آماري متنوعی استفاده شد که نتايج آنالیزهاي
صورت گرفته در جدول  4ارائه شده است .در جدول 4
درصد  DRمربوط به مقادير پیشبینیشده ارائه شده است.
محدوده  DRبین  -0/3و  0/3بهعنوان بازه مناسب براي
مقادير پیشبینیشده دقت هر مدل در نظر گرفته شده
است.
نتايج جدول  4نشان میدهد که درمجموع مدلهاي
دادهکاو ي بار رسوب معلق را با خطاي کمتر و ضريب تبین
باالتري در مقايسه با منحنی سنجه رسوب برآورد کردهاند.

جدول ( :)4بررسی کارایی مدلهای هوشمند و تجربی در تخمین بار معلق رسوب
ايستگاه

تیره درود

تیره
مروک
ماربره
درود

DR>-0/3
20
20

-0/3>DR>0
27
26

0 >DR>0/3
27
28

DR<0/3
23
23

دقت
54
54

R2
0/87
0/87

RMSE
0/42
0/42

22

23

24

25

47

0/83

0/46

NSE
0/78
0/77
0/69

مدل M5

25

25

20

26

45

0/85

0/51

0/79

مدل MARS
منحنی سنجه
رسوب
مدل M5
مدل MARS

25

25

20

24

45

0/85

0/52

25

18

20

25

38

0/78

0/59

0/78
0/67

22
22

26
26

23
21

25
24

49
47

0/71
0/72

0/47
0/46

0/57
0/59

مدل
مدل M5
مدل MARS
منحنی سنجه
رسوب

27

28
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ادامه جدول ( :)4بررسی کارایی مدلهای هوشمند و تجربی در تخمین بار معلق رسوب

ماربره
دره تخت

منحنی سنجه
رسوب
مدل M5
مدلMARS
منحنی سنجه
رسوب

24

21

23

25

44

0/64

0/56

21
20

31
31

24
26

20
19

55
57

0/65
0/65

0/44
0/43

26

24

25

21

49

0/57

0/49

0/47
0/59
0/56
0/48

نتیجهگیری
در پژوهش حاضکککر با به کارگیري الگوريتم هاي M5

و  MARSبا اسکککتفاده از پارامترهاي ورودي شکککامل دبی
جريان با يک ،دو و سکککه روز تأخیر و همان روز به همراه
بارش اقدام به برآورد بار معلق رسکککوب گرديد .همچنین از
روش منحنی سنجه ر سوب که روش متداول محا سبه بار
معلق در رودخانهها بهح ساب میآيد براي مقاي سه با نتايج
حاصکککل از مدل هاي درختی و در نهايت تعیین بهترين
روش استفاده شد .نتايج بدست آمده نشان داد که از میان
پارامترهاي ورودي فقط دبی جريان روز قبل و همان روز
جهت برآورد بار معلق مورداسککتفاده قرار گرفتهاند و مقادير
پیشبینی بیش از هر چیزي متأثر از اين دو عامل بودهاند.
همچنین بر اساس آنالیزهاي آماري صورت گرفته م شاهده
گرديد که نتايج دو مدل درختی نسککبت به منحنی سککنجه
رسککوب از دقت بهتر و باالتري برخوردار هسککتند .ايسککتگاه
مابره درود بی شترين تفاوت را میان نتايج مدلهاي درختی
و منحنی سکککنجه نشکککان داد بهگونهاي که جذر میانگین
مربعات خطا براي مدلهاي  M5و  MARSبه ترت یب به
میزان  9و  10درصککد بهبوديافته اسککت .در ايسککتگاه تیره
درود نیز کمترين تفاوت میان مدل هاي درختی و منحنی
سککنجه مشککاهده شککد که اين اختالف به میزان  4درصککد
برآورد شد .عالوه بر آن بررسی مقادير پیشبینیشده نشان
داد که منحنی سنجه رسوب بیشترين مقادير با  DR<-1را
داراسککت که اين نشککاندهنده برآورد بسککیار پايین مقدار
ر سوب معلق ا ست .همین نکته در مورد  DR>1نیز وجود
دارد ،بدين معنی که منحنی سنجه رسوب درصد بیشتري
از مقادير بار معلق را با اختالف زياد بی شتر از مقادير واقعی
برآورد میکند .بر اين ا ساس ،روش منحنی سنجه ن سبت
به دو روش ديگر داراي درصکککد برآوردهاي با دقت پايین

بی شتري در تخمین مقدار ر سوب معلق ا ست که اين نکته
میتواند بهعنوان يک ضکککعف اسکککاسکککی براي اين روش
محسککوب شککود .درنهايت ،مقايسککه کارايی دو مدل درختی
نشکککان داد که نتايج دو مدل نزديک به هم بوده اما روابط
پیشکککنهادي توسکککط مدل  MARSبهمراتب پیچیدهتر از
روابط مدل  M5اسککت .آداموسکککی و همکاران ( )2012نیز
از مدل  MARSو شبکه ع صبی جهت پیشبینی سیالب
اسککتفاده کردند که درنهايت دقت مدل تطبیقی از شککبکه
عصکککبی بیشکککتر بود .نتايج مطالعهي ظهیري ( )1394نیز
دقت باالتر مدل  M5را در مقاي سه با مدل درختی CART
و ساير روشهاي متداول ن شان داد .شاهرخی و همکاران
( )1395نیز مدل  M5را مدلی مناسکککب و سکککاده و داراي
دقت باال معرفی کردند .نتايج مطالعهي يیلماز و همکاران
( )2018نیز نشان داد که مدل  MARSنیز با دقت بااليی،
بار معلق ر سوب را شبیه سازي میکند .حقی آبی ()2016
نیز مدل  MARSرا برتر از شبکه عصبی معرفی کرد .نتايج
م طال عه ظهیري و نزارت یان ( )2020نیز نشککککان داد که
مدلهاي  M5و  MARSنسککبت به سککاير مدلها از دقت
بیشتري برخوردار بوده و قابلاعتمادتر اسکککت .درنهايت با
توجه به دقت باال و سادگی معادالت ارائه شده تو سط مدل
 M5و قابلدرک بودن آن جهت برآورد بار معلق رسکککوب،
اين مدل بهعنوان روش برتر در برآورد بار معلق رود خا نه
پیشنهاد میگردد.
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Abstract
In the present study, the M5 tree algorithm and MARS multivariate comparative regression have been
used as new methods for estimating the suspended sediment load in comparison with the sediment
measurement curve method. The information used in this study includes water flow and sediment
discharge related to four hydrometric stations of Doroud and Tireh Marvak hydrometric stations on
Tireh River, as well as Marbareh Doroud and Marbareh Darreh Takht on Marbareh River in Lorestan
province. For fabrication and validation of the models, the flow rate with one, two and three days delay
and the flow rate of the same day with rain as input parameters and the suspended sediment load flow
rate were considered as output parameters. Statistical analyzes were used to evaluate the efficiency of
the models and compare their results with conventional methods. In Marbareh Doroud station, the
values of RMSE and R2 for the M5 model were 0.47 and 0.71, respectively, and for the MARS model
were 0.46 and 0.72, respectively, while in the measurement curve method they were 0.56 and 0.64 The
performance of the proposed models indicates an improvement in their accuracy and ability to estimate
the suspended sediment load. The results showed that the equations presented by the M5 and MARS
tree models are more accurate than the measurement curve. Based on the results, it was observed that
the two methods M5 and MARS have provided close answers to each other, but finally, due to the
simple and conceptual structure of the M5 model, this method is a more appropriate method for
estimating the suspended load in the case range. The study was selected. In addition, the study of the
relationships obtained from the two models M5 and MARS showed that among the input parameters,
the flow rate of the previous day and the same day were used to estimate the suspended load and the
prediction values were affected more than anything. These two factors have been.
Keywords: MARS, Measurement curve, Suspended sediment, Tireh-Marboreh, Tree model M5
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Abstract

In the present study, the M5 tree algorithm and MARS
multivariate comparative regression have been used as new
methods for estimating the suspended sediment load in
comparison with the sediment measurement curve method.
The information used in this study includes water flow and
sediment discharge related to four hydrometric stations of
Doroud and Tireh Marvak hydrometric stations on Tireh
Keywords:
MARS,Measurement river, as well as Marbareh Doroud and Marbareh Darreh
curve, Suspended sediment, Tireh- Takht on Marbareh river in Lorestan province. For
fabrication and validation of the models, the flow rate with
Marboreh, Tree model M5
one, two- and three-days delay and the flow rate of the
same day with rain as input parameters and the suspended
sediment load flow rate were considered as output
parameters. Statistical analyzes were used to evaluate the
efficiency of the models and compare their results with
conventional methods. In Marbareh Doroud station, the
values of RMSE and R2 for the M5 model were 0.47 and
0.71, respectively, and for the MARS model were 0.46 and
0.72, respectively, while in the measurement curve method
they were 0.56 and 0.64 The performance of the proposed
models indicates an improvement in their accuracy and
ability to estimate the suspended sediment load. The results
showed that the equations presented by the M5 and MARS
tree models are more accurate than the measurement curve.
Based on the results, it was observed that the two methods
M5 and MARS have provided close answers to each other,
but finally, due to the simple and conceptual structure of
the M5 model, this method is a more appropriate method
for estimating the suspended load in the case range. The
study was selected. In addition, the study of the
relationships obtained from the two models M5 and MARS
showed that among the input parameters, the flow rate of
the previous day and the same day were used to estimate
the suspended load and the prediction values were affected
more than anything. These two factors have been.

Estimation of suspended sediment using non-parametric M5 models and spline multivariate adaptive
regression (MARS)

(Case study: Tireh-Marbareh Rivers of Lorestan)

33 Iranian Journal of Irrigation and Water Engineering

Winter2022. Vol 46. Num2

1. Introduction
Modeling and forecasting river sediment is very important and necessary for water resources
management and environmental engineering (Rajaei and Jafari, 2020). Etemad Shahidi and Mahjoubi
used the M5 tree model to simulate the height of river waves. In addition to the tree model, they used a
neural network to compare the efficiency of the tree model and showed that the tree model can more
accurately simulate the height of the waves (Etemad Shahidi and Mahjoubi, 2009) in the present study
to model Non-parametric models including M5 tree model and MARS multivariate comparative
regression model were used to construct the suspended load of Lorestan Tireh-Marboreh rivers, which
are considered as the most powerful data mining algorithms today. In order to construct and validate
the tree models, field information related to the suspended sediment load of Tireh Marvak, Tireh Droud
stations, as well as Darreh Takht and Marbreh Dorod stations were used. Input parameters to the model
including flow rate and output were also considered as suspended sediment load. After fabrication and
validation of M5 model and MARS multivariate comparative regression model, statistical analyzes
were performed on tree models.
2. Materials and Methods
Cesar River is one of the permanent rivers of Lorestan province. Cesar River is one of the main
tributaries of Dez River, which is located as one of the largest rivers in the Karun Bozorg Basin in
Lorestan Province. Data and information of hydrometric stations of Lorestan Regional Water Company
were used to construct and validate non-parametric models. This information is collected in the field
and includes flow rate and sediment sampling from different parts of the river. The information used
includes water flow and sediment flow related to four hydrometric stations. The M5 algorithm was first
introduced by Quinlan in 1992 and later developed and improved by Wong and Witten in 1997. This
algorithm performs possible separations in multivariate space and automatically creates models for each
domain. Research conducted by (Wang and Witten, 1997) showed that smoothing can greatly increase
the efficiency of the M5 algorithm. The Spillin multivariate adaptive regression model (MARS) is a
form of regression algorithms introduced by Friedman in 1991 to predict continuous numerical outputs
(Adamowski, 2012). This technique creates flexible regression models for predicting the target variable
by dividing the problem space into intervals of predictor variables (input) and fitting a spline (base
function) in each interval (Zhang and Goh, 2016). To evaluate the accuracy of the models in this study,
various statistical indicators were used.
3. Results
Comparing the performance of the two tree models showed that the results of the two models were
close to each other, but the relationships proposed by the MARS model were more complex than the
relationships of the M5 model. Adamowski et al. (2012) also used MARS model and neural network to
predict flood, which was more accurate than adaptive model than neural networkThe results of Zahiri
and Nizartian (2020) study also showed that M5 and MARS models are more accurate and more reliable
than other models. Finally, due to the high accuracy and simplicity of the equations presented by the
M5 model and its comprehensibility for estimating the suspended sediment load, this model is proposed
as a superior method in estimating the suspended river load.
4. Discussion and Conclusion
In the present study, after introducing observational data as a natural logarithm to the M5 model, a
tree structure was created by this model for the studied stations. Model M5 is only able to build linear
models and due to the sediment transport mechanism which has a power relationship, all values in this
study were introduced to the model in a logarithmic way. In all stations, the flow rate on the same day
is used as the main variable in creating branches. In addition, in all stations, the tree model used only
two branches to estimate the suspended load, and only in the dark station of Marvak, four branches
were used to calculate the suspended load. The most important reason for this is the dispersion of
discharge and sediment in this station, which has a greater range of changes than other stations. In the
basic functions obtained from the MARS model, it is observed that in all stations, the flow rate on the
same day is used as the main variable in the basic function, which indicates the importance of this
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parameter in estimating sediment. According to the graphs provided, the higher the data scatter around
the 45 ° line, the higher the accuracy of the model. In all graphs, the results of M5 and MARS models
are in better agreement with the observed values compared to the measurement curve and show better
scatter around the 45 ° line. The measurement curve method, which is the most common method of
calculating suspended load in flood discharges with maximum sediment, has estimated the amount of
suspended sediment less than the actual value compared to tree algorithms. This can be considered as
one of the weaknesses of the sediment measurement curve method due to the importance of suspended
sediment load in flood discharges and considering the reliability coefficient for river engineering
projects.
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