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چكيده
برآورد ميزان بار رسوب در بسياري از پروژههاي آبي از قبيل ﻃراﺣي سدها و ﺣوﺿﭽﻪهاي ذﺧيره آب سﻄﺤي ،اﻧﺘﻘال
رسوب و آﻟودﮔي در رودﺧاﻧﻪها و درﻳاچﻪها و ﻧيز ﻃراﺣي ﻛاﻧالها و ﻧﮕﻬداري آنها اهميت زﻳادي دارد .روشهاي مﺘداول
برآورد بار رسوب عمدتا دقت پاﻳيني داشﺘﻪ و ﻧﺘاﻳج روشهاي مخﺘلف تفاوت زﻳادي با ﻳكدﻳﮕر دارد .بر همين اساس در
اﻳن تﺤﻘيق پس از تﻬيﻪ دادههاي دبي رسوب مربوط بﻪ اﻳسﺘﮕاههاي هيدرومﺘري جوﻛنک ،بﻬبﻬان ،شادﮔان ،مشراﮔﻪ و
چم ﻧظام ،از اﻟﮕورﻳﺘم درﺧﺘي  M5ﻛﻪ ﻳكي از مدلهاي ﻧوﻳن داده ﻛاوي بﻪ ﺣساب ميآﻳد ،جﻬت مﺤاسبﻪ بار معلق
اسﺘفاده ﮔردﻳد .اﻟﮕورﻳﺘم درﺧﺘي  M5فضاي مساﻟﻪ را بﻪ شاﺧﻪهاي مﺘعدد تﻘسيم ﻛرده و معادالتي را جﻬت تخمين بار
معلق رسوب در شاﺧﻪهاي مخﺘلف ارائﻪ ميدهد .دبي جرﻳان ﻳک روز قبل و دبي همان روز بﻪ عنوان پارامﺘرهاي ورودي
و دبي بار معلق رسوب ﻧيز بﻪ عنوان پارامﺘر ﺧروجي جﻬت ساﺧت و صﺤتسنجي مدل در ﻧظر ﮔرفﺘﻪ شد .آﻧاﻟيزهاي
مخﺘلف آماري بر روي معادالت ارائﻪ شده توسط اﻟﮕورﻳﺘم  M5ﻧشان دهنده دقت بﻬﺘر مدل درﺧﺘي در مﻘاﻳسﻪ با
منﺤني سنجﻪ ميباشد .در اﻳسﺘﮕاههاي مورد بررسي مﻘدار  RMSEمدل درﺧﺘي با توجﻪ بﻪ دادههاي آموزش و
صﺤتسنجي  0/95مﺤاسبﻪ ﮔردﻳد در ﺣاﻟيﻛﻪ در مورد منﺤني سنجﻪ اﻳن مﻘدار  0/47بﻪ دست آمد .بر اساس ﻧﺘاﻳج
اﻳن تﺤﻘيق مدل  M5عالوه بر اﻳنكﻪ ميتواﻧد ميزان رسوب معلق را با دقت باالﻳي برآورد ﻛند داراي ساﺧﺘار ساده و قابل
فﻬم بوده و از ﻧﺘاﻳج آن ميتوان جﻬت مسائل ﻛاربردي سود جست.
واژههای کلیدی :ایستگاههای هیدرومتری  ،مدلهای داده کاوی ،منحنی سنجه رسوب.
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مقدمه
پدﻳده فرساﻳﺶ ﺧاك و اﻧﺘﻘال رسوب از جملﻪ
فرآﻳندهاي مﻬم هيدرودﻳناميک هسﺘند ﻛﻪ بﻪ عنوان
ﻳكي از بزرﮔﺘرﻳن چاﻟﺶهاي بﻬرهبرداري از منابع
آبهاي سﻄﺤي در جﻬان شناﺧﺘﻪ ميشوﻧد (دهﻘاﻧي و
همكاران .)1695 ،تخمين مﻘدار بار رسوبي ﻳا ميزان
اﻧﺘﻘال آن براي بسياري از ﻛاربريهاي پروژههاي منابع
آب از قبيل ﻃراﺣي سدها و ﺣوﺿﭽﻪهاي ذﺧيره آب
سﻄﺤي ،اﻧﺘﻘال رسوب و آﻟودﮔي در رودﺧاﻧﻪها و
درﻳاچﻪها و ﻧيز ﻃراﺣي ﻛاﻧالها و ﻧﮕﻬداري آنها
ﺣياتي است ( .)Yang and et al., 2009از دﻳﮕر دالﻳل
اهميت تخمين رسوب معلق رودﺧاﻧﻪها ميتوان بﻪ
تاثير آن بر روي ﻛيفيت ساماﻧﻪهاي آبي اشاره ﻛرد
(ابراهيمي مﺤمدي و همكاران .)1651 ،جﻬت برآورد
بار معلق رودﺧاﻧﻪها اصوال از دو روش تجربي و
رﮔرسيون آماري اسﺘفاده ميشود .روابط مورد اسﺘفاده
در روش تجربي مبﺘني بر مفاهيم فيزﻳكي بوده و
معموال بﻪ دادههاي مﺘنوعي ﻧياز دارﻧد .تعدد روابط
تجربي ارائﻪ شده ،ﻟزوم اصالح اﻳن روابط و ارائﻪ ﺿراﻳب
واسنجي جدﻳد ،ﻟزوم دسﺘيابي بﻪ اﻃالعات ﮔسﺘرده و
عدم وجود روش تﺤليلي ﻳا تجربي مناسب ﻛﻪ بر
اساس آن بﺘوان بﻪ تخمين درسﺘي از ميزان رسوب
ﺣمل شده توسط جرﻳان دست ﻳافت ،از مﻬمترﻳن
مﺤدودﻳتهاي روشهاي تجربي برآورد بار رسوبي
است (معﺘمد وزﻳري .)1699 ،در روش رﮔرسيون
آماري از پردازش بين مﻘادﻳر دبي جرﻳان و رسوب

معلق مﺘناظر آنها بﻪ صورت رابﻄﻪ تواﻧي Q s = a Qwb
اسﺘفاده ميﮔردد .در اﻳن رابﻄﻪ  Qsميزان دبي بار
معلق و  Qwدبي جرﻳان ميباشد .ﺿراﻳب  aو b
ﺿراﻳب معادﻟﻪ بوده ﻛﻪ با توجﻪ بﻪ اﻃالعات مورد
اسﺘفاده ،از ﻃرﻳق رﮔرسيونهاي آماري مﺤاسبﻪ
ميشوﻧد ( .)Achite and Ouillon, 2007اﻛبرزاده و
همكاران ( )1656جﻬت برآورد رسوب رودﺧاﻧﻪ اترك
از روشهاي هيدروﻟوژﻳكي اسﺘفاده ﻛردﻧد .ﻧﺘاﻳج اﻳن
تﺤﻘيق ﻧشان داد ﻛﻪ هر ﻛدام از روشهاي ﺣد وسط
دسﺘﻪها ،مدل ﺧﻄي ،مدل ترسيمي و مدل ترﻛيبي در

61
اﻳسﺘﮕاههاي مشخصي بﻬﺘرﻳن تخمين را داشﺘﻪاﻧد .در
ﻃي سالهاي اﺧير سعي شده است ﻛﻪ روشهاي داده
ﻛاوي از قبيل شبكﻪهاي عصبي مصنوعي و منﻄق
فازي جاﻳﮕزﻳن روش منﺤني سنجﻪ ﻛﻪ همواره با
ﺧﻄاي ﻧسبﺘا زﻳادي همراه است ،شوﻧد .از جملﻪ
تﺤﻘيﻘات جدﻳد صورت ﮔرفﺘﻪ در زمينﻪ اسﺘفاده از
مدلهاي دادهﻛاوي در برآورد بار معلق ميتوان بﻪ
 Zounemat-Kermani et al., 2016اشاره ﻛرد .اﻳن
مﺤﻘﻘين از شبكﻪهاي عصبي مصنوعي و مدلهاي
رﮔرسيون بردار پشﺘيبان جﻬت مدلسازي رسوب
معلق روزاﻧﻪ در اﻳسﺘﮕاههاي هيدرومﺘري آرﻛاﻧزاس،
دﻟور و آﻳداهو در اﻳاالت مﺘﺤده اسﺘفاده ﻛردﻧد .مﻘاﻳسﻪ
ﻧﺘاﻳج مدلهاي مورد اسﺘفاده با روشهاي معمول از
قبيل روش چند رﮔرسيوﻧي و منﺤني سنجﻪ ﻧشان داد
ﻛﻪ مدلهاي داده ﻛاوي بﻬﺘر از روشهاي معمول
ميتواﻧند رسوب روزاﻧﻪ را مدل ﻧماﻳند .روشهاي داده
ﻛاوي از قبيل شبكﻪهاي عصبي و منﻄق فازي هر چند
دقت بﻬﺘري در مﻘاﻳسﻪ با روشهاي مﺘداول داشﺘﻪ وﻟي
از آﻧجا ﻛﻪ ﻧﺘاﻳج آنها بﻪ صورت ﻳک مدل آموزش
دﻳده ميباشد و روابﻄي جﻬت مﺤاسبﻪ بار معلق ارائﻪ
ﻧميدهند ،ﻧميتوان بﻪ سادﮔي از آنها اسﺘفاده ﻛرده و
بﻪﻛار بردن آنها در مدلهاي دﻳﮕر ﻧيز امكانپذﻳر
ﻧيست .بر همين اساس در سالهاي اﺧير ﻧسل جدﻳد
از مدلهاي داده ﻛاوي از قبيل اﻟﮕورﻳﺘمهاي درﺧﺘي
مورد توجﻪ قرار ﮔرفﺘﻪ است ﻛﻪ ميتوان از آنها جﻬت
اسﺘخراج قواﻧين ﺣاﻛم بر ﻳک پدﻳده با اسﺘفاده از
دادههاي موجود اسﺘفاده ﻛرد )ظﻬيري .)1657 ،اﻳن
مدلها با اسﺘفاده از فرآﻳند تكراري تفكيک در ﮔرهها،
دادهها را بﻪ ﻛالسهاي مجزا تﻘسيم ﻛرده و توسعﻪ
پيدا ميﻛنند .از جملﻪ مﻬمﺘرﻳن تﺤﻘيﻘات صورت
ﮔرفﺘﻪ بر روي مدلهاي مذﻛور ميتوان بﻪ
) Bhattacharya and Solomatine(2006اشاره ﻛرد ﻛﻪ
از اﻟﮕورﻳﺘم  M5جﻬت شبيﻪسازي رسوبات در بندر
رتردام اسﺘفاده ﻛردﻧد .بر اساس ﻧﺘاﻳج بﻪدست آمده در
اﻳن تﺤﻘيق ميتوان از مدلهاي ذﻛر شده جﻬت
تصميمات ﻛاربردي سود جستEtemad-Shahidi .
) and Mahjoobi. (2009از مدل درﺧﺘي  M5جﻬت
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شبيﻪسازي ارتفاع امواج رودﺧاﻧﻪ اسﺘفاده ﻛردﻧد .آنها
عالوه بر مدل درﺧﺘي از شبكﻪ عصبي ﻧيز جﻬت
مﻘاﻳسﻪ ﻛارآﻳي مدل درﺧﺘي اسﺘفاده ﻛردﻧد و ﻧشان
دادﻧد ﻛﻪ مدل درﺧﺘي با دقت بيشﺘري ميتواﻧد ارتفاع
امواج را شبيﻪسازي ﻛند Mahjoobi et al. (2010) .ﻧيز
از مدل هاي درﺧﺘي  CARTو  M5جﻬت تخمين عمق
آبشسﺘﮕي اﻃراف پاﻳﻪهاي پل اسﺘفاده ﻛردﻧد.
) Etemad-Shahidi and Ghaemi. (2011جﻬت
بررسي ﻛارآﻳي اﻟﮕورﻳﺘم  M5در مﺤاسبﻪ عمق
آبشسﺘﮕي اﻃراف مجموعﻪ پاﻳﻪهاي پل از اﻃالعات
آزماﻳشﮕاهي و ميداﻧي اسﺘفاده ﻛردﻧد .ﻧﺘيجﻪ اﻳن
تﺤﻘيق دقت باالتر مدلهاي درﺧﺘي در مﻘاﻳسﻪ با
معادالت راﻳج بوده استKumar et al., 2016 .
جﻬت برآورد بار معلق رودﺧاﻧﻪ ﻛوپيلي از روشهاي
مخﺘلف هيدروﻟوژﻳكي و داده ﻛاوي اسﺘفاده ﻛردﻧد.
مﻘاﻳسﻪ ﻧﺘاﻳج روشهاي مخﺘلف ﻧشان داد ﻛﻪ
روشهاي بردار پشﺘيبان و شبكﻪ عصبي مصنوعي
ﻧسبت بﻪ روشهاي هيدروﻟوژﻳكي و اﻟﮕورﻳﺘمهاي
درﺧﺘي از دقت باالتري برﺧوردارﻧد .ظﻬيري ()1657
از مدل درﺧﺘي  M5و  CARTجﻬت تخمين عمق
آبشسﺘﮕي اﻃراف پاﻳﻪ پل اسﺘفاده ﻛرد .ﻧﺘيجﻪ اﻳن
تﺤﻘيق دقت باالتر  M5در مﻘاﻳسﻪ با مدل درﺧﺘي
 CARTو ساﻳر روشهاي مﺘداول ميباشد .در اﻳن
تﺤﻘيق جﻬت مدلسازي ميزان بار معلق رودﺧاﻧﻪها از
اﻟﮕورﻳﺘم درﺧﺘي  M5اسﺘفاده ﮔردﻳد .پارامﺘرهاي
ورودي بﻪ مدل درﺧﺘي شامل دبي جرﻳان و ﺧروجي
آن ﻧيز بﻪ صورت بار معلق رسوب در ﻧظر ﮔرفﺘﻪ شد.
پس از ساﺧت و صﺤتسنجي مدل  ،M5آﻧاﻟيزهاي
آماري بر روي مدل درﺧﺘي صورت ﮔرفت.
مواد و روشها
اﻃالعات مورد اسﺘفاده جﻬت ساﺧت و صﺤت سنجي
اﻟﮕورﻳﺘم درﺧﺘي  M5از منابع سازمان آب و برق اسﺘان
ﺧوزسﺘان اسﺘخراج شده است .اﻳن اﻃالعات بﻪ صورت
ميداﻧي برداشت شده و دبي جرﻳان و ﻧموﻧﻪ برداري
رسوب از ﻧﻘاط مخﺘلف رودﺧاﻧﻪ را شامل ميشود.
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اﻃالعات مورد اسﺘفاده شامل دبي جرﻳان آب و دبي
رسوب مربوط بﻪ پنج اﻳسﺘﮕاه هيدرومﺘري مشراﮔﻪ و
شادﮔان بر روي رودﺧاﻧﻪ مارون ،جوﻛنک بر روي
رودﺧاﻧﻪ اهلل و چم ﻧظام و بﻬبﻬان بر روي رودﺧاﻧﻪ
جراﺣي در اسﺘان ﺧوزسﺘان ميباشد .موقعيت
اﻳسﺘﮕاههاي مورد اسﺘفاده و مشخصات اﻃالعات
مربوط بﻪ اﻳن اﻳسﺘﮕاهها در جدول  1ارائﻪ شده است.
همﭽنين موقعيت ﺣوﺿﻪ آبرﻳز جراﺣي ،مارون و اهلل در
سﻄح منﻄﻘﻪ در شكل  1ﻧشان داده شده است.
مدل درختی M5

اﻟﮕورﻳﺘم  M5اوﻟين بار توسط ) Quinlan (1992ابداع
شد و پس از آن توسط )Wang and Witten (1997
توسعﻪ و بﻬبود ﻳافت .روش  M5شاﺧﻪهاي ﺧود را بﻪ
صورت دوتاﻳي و تنﻬا براساس ﻳک مﺘغير اﻳجاد ميﻛند،
بدﻳن ﮔوﻧﻪ ﻛﻪ بر اساس شرﻃي ﻛﻪ در هر ﮔره تعرﻳف
ميشود ،اﻃالعات در آن ﮔره بﻪ دو قسمت تﻘسيم
ميشود (جباري و صمدي .)1652 ،در روش M5
فضاي مساﻟﻪ بﻪ زﻳر دامنﻪهاﻳي تﻘسيم شده و براي هر
زﻳر دامنﻪ ﻳک مدل رﮔرسيون ﺧﻄي چند مﺘغيره
برازش داده ميشود .اﻳن اﻟﮕورﻳﺘم جداسازيهاي
ممكن را در فضاي چند مﺘغيره اﻧجام داده و بﻪ ﻃور
ﺧودﻛار مدلهاﻳي را براي هر ﻛدام از دامنﻪها اﻳجاد
ميﻛند ( .)Quinlan., 1992در اﻳن اﻟﮕورﻳﺘم از پارامﺘر
اﻧﺤراف معيار مﻘادﻳر مﺘغير هدف بﻪ عنوان معيار
اﻧدازهﮔيري ﺧﻄا در هر ﮔره ،جﻬت اﻳجاد شاﺧﻪ در آن
ﮔره اسﺘفاده ميشود .بدﻳن صورت ﻛﻪ صفﺘي ﻛﻪ
موجب ﻛاهﺶ بيشﺘر اﻧﺤراف معيار در هر ﮔره ميشود
بﻪ عنوان صفت مورد ﻧظر جﻬت اﻳجاد شاﺧﻪ اﻧﺘخاب
ميشود .ﻛاهﺶ اﻧﺤراف اسﺘاﻧدارد ( )SDRﻛﻪ بﻪ عنوان
تابع ﺧﻄا در اﻟﮕورﻳﺘم  M5بﻪ ﻛار ميرود بﻪ صورت زﻳر
است:
()1

Ti
)  sd (T
T

SDR  sd (T )  
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در رابﻄﻪ باال  Tشامل ﻧموﻧﻪهاﻳي است ﻛﻪ بﻪ ﮔره
مورد ﻧظر رسيدهاﻧد و  Tiشامل ﻧموﻧﻪهاي است ﻛﻪ از
تﻘسيم ﮔره مورد ﻧظر بر اساس صفت اﻧﺘخاب شده بﻪ
دست آمدهاﻧد Sd .ﻧيز معرف اﻧﺤراف معيار ميباشد.
اﻟﮕورﻳﺘم  M5تمامي ﺣاﻟتهاي مخﺘلف جﻬت اﻳجاد
شاﺧﻪ بر اساس صفت ﺧاص را بررسي ﻛرده و در
ﻧﻬاﻳت ﺣاﻟﺘي را اﻧﺘخاب ميﻛند ﻛﻪ بﺘواﻧد بيشﺘر از
ﺣاﻟتهاي دﻳﮕر تابع ﺧﻄاي فوق را افزاﻳﺶ دهد .پس
از تكميل اﻟﮕورﻳﺘم درﺧﺘي براي ﻧموﻧﻪهاي موجود در
هر ﮔره داﺧلي ،ﻳک مدل رﮔرسيون ﺧﻄي چند مﺘغيره
برازش داده ميشود .شكل ( )2ﻧﺤوه تﻘسيم فضاي

61
مسأﻟﻪ بﻪ اجزاي ﻛوچکتر و ﻛاربرد مدلهاي ﺧﻄي را
براي هر ﻛدام از زﻳر دامنﻪها با توجﻪ بﻪ ساﺧﺘار
درﺧﺘي ﻧشان ميدهد ( Etemad Shahidi and
 .)Taghipour, 2012در ﻃي ساﺧت مدل درﺧﺘي
توسط اﻟﮕورﻳﺘم  M5فرآﻳند جدا سازي در ﮔرههاي
تﻘسيم ممكن است بارها تكرار شده و در ﻧﺘيجﻪ درﺧت
بسيار بزرﮔي اﻳجاد شود .در اﻳن ﺣاﻟت مدل دچار بيﺶ
برازش شده ﻛﻪ از ﻃرﻳق هرس ﻛردن ميتوان اﻳن
مشكل را رفع ﻛرد .عمل هرس ﻛردن باعث ﻛاهﺶ
ﺧﻄاي مورد اﻧﺘظار جﻬت دادههاي غير آموزشي
ميشود.

جدول ( :)9مشخصات ایستگاههای هیدرومتری مورد استفاده جهت ساخت و صحتسنجی مدل درختی M5

موقعيت

ردﻳف

اﻳسﺘﮕاه

سال

1

مشراﮔﻪ

1666-1650

610022

2

شادﮔان

1660-1651

606519

797627

6

چم ﻧظام

1640-1651

611727

756794

149

7

جوﻛنک

1640-1651

612029

757629

606

9

بﻬبﻬان

1640-1651

607025

902062

149

عرض جغرافياﻳي

ﻃول جغرافياﻳي

ارتفاع

752627

22
6
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شکل( :)9موقعیت حوضه آبریز جراحی ،مارون و اهلل در سطح منطقه

شکل( :)2تقسیم فضای مسأله و ارائه مدلهای خطی به ازای هر کدام از فضاها توسط الگوریتم M5
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پس از هرس ﻛردن ،مدلهاي ﺧﻄي مورد اسﺘفاده
در برگ هاي مجاور درﺧت هرس شده بﻪ شدت دچار
ﻧاپيوسﺘﮕي ميﮔردﻧد ﻛﻪ اﻳن امر سبب از بين رفﺘن
پيوسﺘﮕي سيسﺘم ميﮔردد .بر همين اساس
اﻟﮕورﻳﺘم  M5از مكاﻧيزمي بﻪ ﻧام هموارسازي 1جﻬت
رفع ﻧاپيوسﺘﮕي اﻳجاده شده در مدلهاي ﺧﻄي
اسﺘفاده مي ﻛند .در اﻳن فرآﻳند مﻘدار تخمين زده شده
در هر برگ تصﺤيح ميشود .چناﻧﭽﻪ ﻧموﻧﻪ مورد ﻧظر
در شاﺧﻪ  Siاز زﻳر درﺧت  Sباشد ni ،تعداد ﻧموﻧﻪهاي
آموزشي در  PV(Si) ،Siمﻘدار مﺤاسبﻪ شده در  Siو
) M(Sمﻘدار مﺤاسبﻪ شده توسط مدل در  Sباشد،
آﻧﮕاه مﻘدار اصالح شده )) (PV(Siاز رابﻄﻪ زﻳر مﺤاسبﻪ
ﺧواهد شد.

()12

) ni  pv (si )  k  M (s
ni  k

06
همان روز بﻪ عنوان پارامﺘرهاي ورودي بﻪ مدل معرفي
شد و ﻧﺘاﻳج مدل مورد بررسي قرار ﮔرفت .ﻧﺘاﻳج ﻧشان
داد ﻛﻪ تنﻬا دبي جرﻳان مربوط بﻪ ﻳک روز قبل و دبي
همان روز بر روي ميزان دبي رسوب معلق تاثير
معنادار داشﺘﻪ و بﻪ همين دﻟيل روابط ارائﻪ شده در اﻳن
تﺤﻘيق بر اساس تنﻬا دو پارامﺘر ورودي ميباشند.
جﻬت مﻘاﻳسﻪ ﻧﺘاﻳج مدلهاي مخﺘلف و بررسي دقت
آنها از تﺤليلهاي آماري مﺘفاوتي اسﺘفاده شده است
ﻛﻪ از آن جملﻪ ميتوان بﻪ مجموع مربعات ﺧﻄا
( ،2)SSEﺧﻄاي مﺘوسط مﻄلق ( ،6)MAEجذر
مياﻧﮕين مربعات ﺧﻄا ( 7)RMSEو ﺿرﻳب تعيين ()R2
 9اشاره ﻛرد .معادالت مورد اسﺘفاده جﻬت تﺤليلهاي
آماري در زﻳر ارائﻪ شده است.

PV 

()6

در رابﻄﻪ فوق  kثابت هموارسازي بوده ﻛﻪ بﻪ
صورت پيﺶفرض برابر  19در ﻧظر ﮔرفﺘﻪ ميشود.
هموارسازي بوﻳژه در مواقعي ﻛﻪ مدلهاي ﺧﻄي در
برگهاي مجاور ،مﻘادﻳر ﻛامال مﺘفاوتي ارائﻪ ميدهند و
ﻳا مدلهاﻳي ﻛﻪ بر اساس دادههاي آموزشي مﺤدود
ساﺧﺘﻪ ميشوﻧد ،ميﺘواﻧد بﻪ ميزان زﻳادي مؤثر باشد.
توسط
شده
اﻧجام
تﺤﻘيﻘات
) Wang and Witten(1997ﻧشان داده است ﻛﻪ
هموارسازي ميتواﻧد ﻛارآﻳي اﻟﮕورﻳﺘم  M5را بﻪ ميزان
زﻳادي افزاﻳﺶ دهد .در اﻳن تﺤﻘيق جﻬت ساﺧت و
آموزش مدل درﺧﺘي  M5از  90درصد اﻃالعات بﻪ
صورت تصادفي اسﺘفاده ﮔردﻳد و  20درصد باقيماﻧده
ﻧيز جﻬت صﺤت سنجي مدل درﺧﺘي مورد اسﺘفاده
قرار ﮔرفت .مدل M5تنﻬا قادر بﻪ شبيﻪسازي مدلهاي
ﺧﻄي بوده ﻛﻪ اﻳن امر با اساس معادالت مﺘداول بار
معلق در تناقض است .بر همين اساس ﻛليﻪ دادهها بﻪ
صورت ﻟﮕارﻳﺘم ﻃبيعي بﻪ مدل معرفي شدﻧد تا پس از
ﺧارج ﻛردن روابط از ﺣاﻟت ﻟﮕارﻳﺘمي بﻪ روابط تواﻧي
تبدﻳل شوﻧد .جﻬت ساﺧت مدل درﺧﺘي دبي جرﻳان
مربوط بﻪ  2 ،6 ،7 ،9و ﻳک روز قبل و دبي جرﻳان
Smoothing process

 ds computed )2

1

2



measuerd

( ds compused )7

2

()6

2

 ds

measuerd

( d scomputed  )9
2

measuerd

ds

 ds

1
N

 d

1
N

measured
s

 d scomputed 

measured
s

d

measured
s



measured
s

SSE  

MAE 

RMSE 

 d
 1
 d

R2

نتایج و بحث
پس از ساﺧت مدل درﺧﺘي  M5معادالت بﻪ دست
آمده از ﺣاﻟت ﻟﮕارﻳﺘمي ﺧارج شده و بﻪ صورت
معادالت  4تا  19تبدﻳل شدهاﻧد .معادالت  4تا 10
مربوط بﻪ اﻳسﺘﮕاه چم ﻧظام ،معادالت  11و  12مربوط
بﻪ اﻳسﺘﮕاه بﻬبﻬان ،معادالت  16و  17مربوط بﻪ
جوﻛنک ،معادالت  19و  16مربوط بﻪ اﻳسﺘﮕاه شادﮔان
2

Sum of the Square Error
Mean-Absolute Error
4
Root Mean Square Error
5
Determination Coefficient
3
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و معادالت  14و  19مربوط بﻪ اﻳسﺘﮕاه مشراﮔﻪ است.
در اﻳن روابط  Qsدبي رسوب Qt ،دبي جرﻳان همان روز
و  Qt-1دبي جرﻳان ﻳک روز قبل ميباشد .شكل 6
ساﺧﺘار درﺧﺘي مدل  M5را در اﻳسﺘﮕاههاي مشراﮔﻪ،
شادﮔان ،چم ﻧظام ،جوﻛنک و بﻬبﻬان ﻧشان ميدهد.
هماﻧﮕوﻧﻪ ﻛﻪ اشاره شد مدل  M5تنﻬا قادر بﻪ ساﺧت
مدلهاي ﺧﻄي بوده بﻪ همين دﻟيل و با توجﻪ بﻪ
مكاﻧيزم اﻧﺘﻘال رسوب ﻛﻪ داراي رابﻄﻪ تواﻧي است ،در
اﻳن تﺤﻘيق ﻛليﻪ مﻘادﻳر بﻪ صورت ﻟﮕارﻳﺘمي بﻪ مدل
معرفي ﮔردﻳد .مﻘادﻳر ارائﻪ شده در شكل  6مﻘادﻳر
واقعي بوده ﻛﻪ از ﺣاﻟت ﻟﮕارﻳﺘمي ﺧارج شدهاﻧد .در
شكل  6مشاهده ميشود ﻛﻪ در تمامي اﻳسﺘﮕاهها بجز
اﻳسﺘﮕاه بﻬبﻬان ،دبي جرﻳان در همان روز بﻪ عنوان
مﺘغير اصلي در اﻳجاد شاﺧﻪها مورد اسﺘفاده قرار ﮔرفﺘﻪ
است .عالوه بر اﻳن در تمامي اﻳسﺘﮕاهها ،مدل درﺧﺘي
جﻬت برآورد بار معلق تنﻬا از دو شاﺧﻪ اسﺘفاده ﻛرده
است و تنﻬا در اﻳسﺘﮕاه چم ﻧظام از چﻬار شاﺧﻪ جﻬت
مﺤاسبﻪ بار معلق اسﺘفاده شده است .مﻬمترﻳن دﻟيل را
ميتوان بﻪ مﻘادﻳر دبي و رسوب در اﻳن اﻳسﺘﮕاه مربوط
داﻧست ﻛﻪ ﻧسبت بﻪ بﻘيﻪ اﻳسﺘﮕاهها داراي بازه
تغييرات بيشﺘري است.
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()4

0.44
LM1: QS  5.81Qt0.38
1 Qt

()9

LM 2 : QS  487.84Qt1.116Qt0.82

()5

0.6
LM 3: QS  1.07Qt0.68
1 Qt

()10

2.98
LM 4 : QS  0.004Qt0.35
1 Qt

()11

0.074
LM1: QS  5.002Qt0.83
1 Qt

()12

LM 2 : QS  0.88Qt1.45

()16

1.37
LM1: QS  4.9Qt0.95
1 Qt

()17

LM 2: QS  0.57Qt2.17

()19

LM1: QS  16.11Qt0.6

()16

LM 2 : QS  1.5Qt2.29

()14

LM1: QS  2.27Qt1.4
1

()19

LM 2 : QS  0.15Qt2.18

الف) ایستگاه شادگان

ب) ایستگاه مشراگه

ج) ایستگاه جوکنک

د) ایستگاه بهبهان

ه) ایستگاه چمنظام

شکل( :)3ساختار درختی  M5جهت برآورد بار معلق رسوب در ایستگاههای مختلف
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در تمامي معادالت ارائﻪ شده توسط مدل درﺧﺘي
(معادالت  4تا  ،)19ميان دبي رسوب و دبي جرﻳان
مربوط بﻪ همان روز و روز قبل رابﻄﻪ مسﺘﻘيم وجود
داشﺘﻪ ﻛﻪ با فيزﻳک مساﻟﻪ مﻄابﻘت دارد .در ﺣﻘيﻘت
معادالت ارائﻪ شده توسط مدل  M5بﻪ ماﻧند روش
منﺤني سنجﻪ بوده ﻛﻪ دو تفاوت اصلي را با منﺤني
سنجﻪ دارﻧد .تفاوت اول مربوط بﻪ تﻘسيم فضاي مساﻟﻪ
بﻪ دو ﻳا چند زﻳردامنﻪ بوده و ارائﻪ معادﻟﻪ بﻪ ازاي هر
زﻳردامنﻪ ميباشد ،در ﺣاﻟيكﻪ در منﺤني سنجﻪ ﻛل
فضاي مساﻟﻪ بﻪ عنوان ﻳک دامنﻪ در ﻧظر ﮔرفﺘﻪ
ميشود .از ﻃرفي در منﺤني سنجﻪ تنﻬا پارامﺘر ورودي
دبي همان روز بوده وﻟي در معادالت ارائﻪ شده توسط
مدل درﺧﺘي ،دبي جرﻳان روز قبل هم بر روي ميزان
رسوب معلق تاثيرﮔذار ميباشد .ﻧﺘاﻳج مربوط بﻪ مﻘادﻳر
بار معلق مﺤاسبﻪ شده توسط مدل درﺧﺘي  M5و
منﺤني سنجﻪ در اﻳسﺘﮕاههاي هيدرومﺘري مﻄاﻟعﻪ
شده در اﻳن تﺤﻘيق در اشكال  7تا  9ﻧشان داده شده
است .در ﻛليﻪ ﮔرافهاي ارائﻪ شده مﺤور افﻘي
ﻧشاندهنده مﻘادﻳر رسوب معلق مشاهده شده و مﺤور
قائم معرف مﻘادﻳر مﺤاسبﻪ شده توسط اﻟﮕورﻳﺘم
درﺧﺘي و منﺤني سنجﻪ ميباشد .بر اساس ﮔرافهاي
ارائﻪ شده هر چﻪ پراﻛندﮔي دادهها در اﻃراف ﺧط 79

02

درجﻪ بيشﺘر باشد ،ﻧشاندهنده دقت باالتر مدل ﺧواهد
بود .در تمامي شكل هاي ارائﻪ شده ﻧﺘاﻳج مدل  M5در
مﻘاﻳسﻪ با منﺤني سنجﻪ اﻧﻄباق بﻬﺘري با مﻘادﻳر
مشاهداتي داشﺘﻪ و پراﻛندﮔي بﻬﺘري در اﻃراف ﺧط
 79درجﻪ ﻧشان ميدهند .در اغلب موارد مدل درﺧﺘي
 M5ميزان رسوب معلق را بيشﺘر از منﺤني سنجﻪ
برآورد ﻛرده است ﻛﻪ اﻳن امر بﻪ وﻳژه در اﻳسﺘﮕاه
بﻬبﻬان بﻪ وﺿوح مشاهده ميشود.
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جﻬت بررسي دقيقتر ﻧﺘاﻳج ﺣاصل از مدل درﺧﺘي
و مﻘاﻳسﻪ آن با منﺤني سنجﻪ از تﺤليلهاي آماري
اسﺘفاده شده است .ﻧﺘاﻳج تﺤليلهاي آماري صورت
ﮔرفﺘﻪ در جدول  2ﻧشان داده شده است .تﺤليلهاي
صورت ﮔرفﺘﻪ ﻧشان دهنده دقت باالتر مدل  M5در
مﻘاﻳسﻪ با منﺤني سنجﻪ رسوب ﻛﻪ در تمام مﻄاﻟعات
فرساﻳﺶ و رسوب مورد اسﺘفاده قرار ميﮔيرد،
ميباشد .در جدول  2هماﻧﮕوﻧﻪ ﻛﻪ مشاهده مي شود،
مﻘدار  RMSEدر مدل  M5ﻧسبت بﻪ منﺤني سنجﻪ

مﻘادﻳر پاﻳينتري را ﻧشان ميدهد .تغييرات اﻳن پارامﺘر
زﻳاد بوده بﻪ ﮔوﻧﻪاي ﻛﻪ در مورد اﻳسﺘﮕاه مشراﮔﻪ مﻘدار
 RMSEدر مراﺣل آموزش و صﺤتسنجي بﻪ ترتيب
بﻪ ميزان  79و  19درصد و در مورد اﻳسﺘﮕاه چم ﻧظام
 17و  6درصد ﻧسبت بﻪ منﺤني سنجﻪ ﻛاهﺶ داشﺘﻪ
است .در مورد ساﻳر پارامﺘرهاي آماري مﺤاسبﻪ شده
ﻧيز همين روﻧد مشاهده ميﮔردد .از آنجا ﻛﻪ معادالت
ارائﻪ شده توسط مدل  M5شباهت زﻳادي بﻪ معادالت
ارائﻪ شده توسط منﺤني سنجﻪ دارد ،در بعضي از
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 RMSEجﻬت ﻛليﻪ اﻳسﺘﮕاهها در ﻧظر ﮔرفﺘﻪ شود،
مﻘدار آن در مدل درﺧﺘي  M5برابر  0/95و در منﺤني
سنجﻪ رسوب برابر  0/47ﺧواهد بود ﻛﻪ بﻪ ميزان %20
ﻛاهﺶ داشﺘﻪ است.

اﻳسﺘﮕاهها از قبيل اﻳسﺘﮕاه بﻬبﻬان شباهت زﻳادي ميان
ﻧﺘاﻳج دو روش مشاهده مي شود .اﻳن امر ﻧشان دهنده
قابليت جاﻳﮕزﻳني مدل  M5براي منﺤني سنجﻪ
ميباشد .بر اساس ﻧﺘاﻳج اﻳن جدول چناﻧﭽﻪ مﻘدار

جدول ( )2نتایج خروجی از مدل درختی و منحنی سنجه رسوب در ایستگاههای مختلف
مدل

منﺤني سنجﻪ

M5
TRAIN

اﻳسﺘﮕاه

R2

TEST
R2

TEST

TRAIN

RMSE

MA
E

SSE

0/92

0/69

6/50

0/79

0/97

9/79

0/47

0/42

9/69

0/29

0/90

0/94

0/66

0/65

0/79

9/95

0/69

0/90

0/66

12/96

RMSE

MAE

SSE

مشراﮔﻪ

0/96

0/77

0/67

2/79

0/66

جوﻛنک

0/90

0/62

0/79

9/61

0/69

0/41

بﻬبﻬان

0/66

0/44

0/99

10/94

0/60

0/62

0/74

چم ﻧظام

0/96

0/95

0/71

6/96

0/77

0/47

0/74

11/62

شادﮔان

0/96

0/91

0/71

9/04

0/79

0/96

0/77

10/11

نتیجه گیری
هدف از اﻳن تﺤﻘيق ارائﻪ روشي بر مبناي
اﻟﮕورﻳﺘمهاي درﺧﺘي جﻬت مﺤاسبﻪ بار معلق رسوب
در رودﺧاﻧﻪ ميباشد .مدل درﺧﺘي  M5برﺧالف ساﻳر
روشهاي دادهﻛاوي موجود از قبيل شبكﻪهاي عصبي
مصنوعي و منﻄق فازي اﻳن مزﻳت را دارا ميباشد ﻛﻪ
ﺧروجي آن بﻪ صورت روابط رﮔرسيوﻧي بوده و ميتوان
در ساﻳر مدلها از آن اسﺘفاده ﻛرد .عالوه بر اﻳن
ميتوان مدلهاي ارائﻪ شده توسط اﻳن اﻟﮕورﻳﺘم را با
مدلهاي تجربي موجود مﻘاﻳسﻪ ﻛرد .در اﻳن تﺤﻘيق از
اﻟﮕورﻳﺘم درﺧﺘي  M5جﻬت شبيﻪ سازي بار معلق در
اﻳسﺘﮕاههاي مشراﮔﻪ ،جوﻛنک ،بﻬبﻬان ،چم ﻧظام و
شادﮔان اسﺘفاده ﮔردﻳد .در اﻳن تﺤﻘيق دو پارامﺘر دبي
جرﻳان همان روز و دبي ﻳک روز قبل بﻪ عنوان
پارامﺘرهاي ورودي و دبي رسوب معلق بﻪ عنوان
پارامﺘر ﺧروجي بﻪ مدل معرفي ﮔردﻳد .ﻧﺘاﻳج بدست
آمده از آﻧاﻟيزهاي مخﺘلف آماري ﻧشان داد ﻛﻪ مﻘادﻳر

R2

RMSE

MAE

SSE

R2

0/91

0/94

9/67

0/71

0/67

0/94

4/06

0/60

0/44

0/95

11/60

0/29

0/67

0/90

5/65

0/17

0/45

0/91

12/90

0/64

0/94

0/76

10/12

RMSE

MAE

0/74

6
5/46

 RMSEمدل درﺧﺘي  M5ﻧسبت بﻪ منﺤني سنجﻪ
مﻘادﻳر ﻛمﺘري را ﻧشان ميدهد .اﻳن امر بﻪ وﻳژه در
مورد اﻳسﺘﮕاه مشراﮔﻪ ﻛﻪ مﻘدار  RMSEآن در مدل
درﺧﺘي  M5در دو مرﺣلﻪ آموزش و صﺤتسنجي بﻪ
ترتيب  0/77و  0/92و در مورد منﺤني سنجﻪ  0/91و
 0/67بﻪ دست آمد بﻪ چشم مي ﺧورد .عالوه بر دقت
باالتر مدل درﺧﺘي ،در اغلب اوقات جﻬت برآورد بار
رسوب با اسﺘفاده از منﺤني سنجﻪ ميباﻳسﺘي از دو ﻳا
سﻪ رابﻄﻪ اسﺘفاده ﻧمود ﻛﻪ برازش اﻳن روابط بﻪ صورت
چشمي اﻧجام شده و همراه با ﺧﻄاي زﻳادي است .اﻳن
در ﺣاﻟي است ﻛﻪ مدل  M5با دارا بودن ساﺧﺘار
درﺧﺘي فضاي مساﻟﻪ را بﻪ چند زﻳرشاﺧﻪ تﻘسيم ﻛرده
و بﻪ ازاي هر زﻳرشاﺧﻪ ﻳک مدل ارائﻪ ميدهد.

SSE
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Application of M5 Model for Rivers Suspended Sediment
Evaluation
*

Seyedeh Hadis Shahrokhi1, Javad Zahiri2 , Ahmad Jafary3

Abstract
Estimation of the suspended sediment load plays a very important role in water projects such as
dam and surface water storage design, pollution and sediment transport in rivers and lakes, as
well as design and maintenance the channels. The accuracy of conventional methods of
sediment estimation, usually low and there are a big difference between their results. Therefore,
in this study after preparing sediment and flow discharge data of hydrometric stations; Jow
Kanak, Behbahan, Shadegan, Moshrageh and Cham Nezam, the M5 algorithm, has been used to
determine the suspended sediment load. M5 tree algorithm is one of the newest data-driven
models which divides the problem space into multiple branches and proposes equations for each
branches. Flow discharge of each day and the day before have been used as an input variables
and sediment discharge has been considered as an output variable to build and validate the tree
model. Statistical analysis on tree model showed better compliance of tree model results with
observed data in compare with sediment rating curve method. RMSE for training and validation
phases at studied stations were 0.59 and 0.74 for M5 and rating curve methods, respectively.
The results of this study showed that suspended sediment load could be accurately
predicted using M5 tree algorithm. The results of this model, in addition to have an
understandable and simple structure, could be used in practical issues as well.
Keywords: Data-driven models, Hydrometric stations, Sediment rating curve.
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