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چکیده
مدلسازی پیشروی آ یندهها در آبراهههای ابیع یک از مهرترین مسائل محیط زیست است .ضریب پخشیدگ اول یک
از پارامارهای اساس در مدلسازی اناشار آلودگ ها به ساب م آید .ا پژوهشهای صورت گرفاه توسط محققوان مخالوف
روابط ماعددی جهت برآورد این ضریب ارائه شده است به اغلب این روابط بهصورت تجرب و یا نیمه تجرب بهدست آمودهانود.
با این وجود ،نیاز به رو های دقیقتر تخمین ضریب پخشیدگ اول همچنان ا ساس م شود .در این تحقیق جهت تخمین
این ضریب ،مدلهای دادهباوی با توجه به ااالعات هیودرولیک و هندسو رودخانوه هوا توسوعه یافاوه اسوت .بور ایون اسواس
الگوریارهای درخا  CART ،M5و برنامهریزی نایک) (GPمورد اساداده قرار گرفت .جهت مقایسوه بوارای مودلهوا بوا
معاد ت موجود از پارامارهای آماری جذر میانگین مربعات خطا ،میانگین خطای مطلق و نسبت اخاالف اساداده گردید .ناوایج
تحلیلهای آماری نشان داد به مدلهای دادهباوی م توانند ضریب پخشیدگ اول را بوا دقوت بهاور بورآورد نماینود .مودل
 CARTبا وجود دقت زیاد در مر له آموز  ،در مر له صحت سنج از دقت بماری برخوردار بوده است .مودلهوای  M5و
 GPبه ترتیب دارای جذر میانگین مربعات خطای  9/81و  9/88و معیار دقت  ۴41و  ۴42بوده و در مقایسه بوا روابوط تجربو
موجود از دقت بیشاری برخوردار م باشند .با توجه به اخاالف ناچیز میان این دو مدل و سادگ مدل ارائه شوده توسوط ،M5
از این مدل م توان جهت برآورد ضریب پرابندگ اول در رودخانهها اساداده برد.
واژههای کلیدی :پیشروی آالیندهها  ،ضریب پراکندگی طولیGP ،M5 ،CART ،
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مقدمه
در چند دهه اخیر نحوه عملکرد آبراهههوای ابیعو و
شناسای رفاار آنها از جهات مخالدو موورد توجوه قورار
گرفاه است به از آن جمله م توان به نحوه رفاار آبراههها
در هنگام اناشار آلودگ اشاره برد .این موضوع بوهمنظوور
دظ سالمت عموم در منااق به صنای بزرگ در بنار
رودخانه ها قرار گرفاه و رودخانه ها تامین بننده نیاز اصل
آب م باشند ،بیشار مورد توجه قرار م گیرد .بدینجهوت
توانای تخمین ،شوبیه سوازی جریوان و اناقوال آلوودگ و
رسوووب در سیسووار مجوواری روبوواز و رودخانووههووا جهووت
برنامهریزی مناب آب از اهمیت با ی برخوردار است (Li
) .and et al.,1998بوا تزریوق آ ینودههوای مخالوف بوه
با دست یک آبراهوه ،اناقوال آن بوه پواییندسوت توسوط
فرآیندهای اخاالط و اناشار 1اوول  ،عرضو و عمقو ر
موو دهوود) .(Tayfur and Singh,2005اولووین بووار
) Taylor(1954پ برد به سرعت برشو و اخواالط در
عرض جریان پس از گذشت زمان خاد به تعادل رسویده
اما این فرآیند در اول مسیر اداموه دارد .او بوا اسواداده از
رو فیک برای شار جرم مواالار معادلوه یوک بعودی
اناقال  -پخش را برای بانالهای یکنواخت ارائه برد.
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در معادله  C ،1ماوسط غلظت u ،ماوسط سرعت اوول ،
 tزمان x ،جهت اول در راساای جریوان و  KXضوریب
پرابندگ اوول  2اسوت .ایون معادلوه تموام ویژگو هوای
جریان را در بانال های آزمایشگاه و رودخانههوا بوهاوور
باموول نشووان موو دهوود ) .(Ratherford,1994ضووریب
پرابنوودگ معرف و شووده در معادلووه  1نقووش مهم و در
مدل سازی فرآیند نشت و ارا آبگیرها داشاه و م توان
آن را نماینووده شوودت اخوواالط در رودخانووههووا در نظوور
گرفت) .(Deng et al., 2002توانای جریان رودخانوه و
دیگر جریان های سطح در پرابنش مواد تزریوقشوده در
جهات اول  ،عرض و عمقو توسوط ضورایب پرابنودگ
 Kz ،Ky ،Kxبیوان مو گوردد (Tayfur and Singh,
) .2005با توجه به این نکاوه بوه انودب پوس از اناشوار
Dispersion
Longitudinal dispersion coefficient

1
2

سال هشتم • شماره بیست ونهم• پاییز 1396
شدت اخاالط در جهتهوای عرضو و عمقو بوه تعوادل
م رسد ،بعد اول ضریب پرابندگ بیشوار موورد توجوه
محققووان قوورار گرفاووه اسووت ) .(Chatila,1997دامنووه
تغییرات ضریب اناشار اول در رودخانه هوای ابیعو بوا
توجه به خصوصیات جریان و هندسه مقط بسیار ماغیر و
پیچیده است .اگرچه روابط تجرب و تئوری بسیاری جهت
تخمین مقدار ضریب پرابندگ اول پیشنهاد شده اسوت
ول با این وجود مطالعات بسیاری نیز بر روی این ضوریب
در ال انجام اسوت ) .(Noori et al.,2009روابوط ارائوه
شده جهت برآورد ضریب پرابندگ اول اغلب بهصوورت
تجرب یا نیمه تجرب بوده و در رودخانههوای بوا شورایط
ماداوت دارای دقتهای ماداوت هساند .تعدادی از روابط
تجرب موورد اسواداده جهوت بورآورد ضوریب پخشویدگ
اول در جدول ( )1ارائه شده است .معواد ت ارائوه شوده
جهووت بوورآورد ضووریب پخشوویدگ اووول از پارامارهووای
مخالف هیدرولیک و هندس آبراهه اساداده م بنند .در
جدول ( w ،)1و  hبه ترتیب عرض سطح مقط جریوان و
عمق جریان بر سب مار u ،سرعت جریوان و * uسورعت
برش جریان بر سب مار بر ثانیه و  Kxضریب پرابندگ
اول بر سب مارمرب بر ثانیه است .در سوالهوای اخیور
اساداده از الگوریار های هوشمند در شواخه هوای مخالوف
مهندس ازجمله مهندس رودخانوه رو بوه افوزایش بووده
است .الگوریارهای فراباوش توانای تخموین پدیودههوا و
فرآیند های پیچیده ابیع را دارا بوده و اغلب دارای دقت
بیشاری نسبت بوه روابوط تجربو مو باشوندEtemad- .
) shahidi and Ghaemi (2011جهوت بررسو بوارای
الگوریار  M5در محاسبه عمق آبشساگ ااراف مجموعه
پایههای پل از ااالعوات آزمایشوگاه و میودان اسواداده
بردند Etemad-shahidi and Taghipour (2012) .با
اساداده از الگوریار  M5و با بوه بوارگیری ااالعوات 181
رودخانه موجوود در سرتاسور جهوان بوه تخموین ضوریب
پرابندگ اول پرداخاند .این محققوین جهوت تخموین
ایون ضوریب از پوارامار سینوسو بوودن رودخانوههوا نیووز
اساداده بردند .نایجه این تحقیق بیان گور دقوت و قودرت
با ی این الگوریار در تخمین ضریب اناشار اوول اسوت.
) Sattar and Gharehbaghi (2015بووا اسوواداده از
الگوریار نایک و ااالعات مربوط به  119رودخانه موجود
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در بشورهای آمریکا ،بانوادا ،اروپوا و نیوزلنود بوه تخموین
ضریب پرابندگ اول پرداخانود بوه نایجوه آن گویوای
برتری و دقت با ی آن نسبت به مودلهوای تجربو بووده
است .ظهیوری ( )1118جهوت تخموین عموق آبشسواگ
ااراف پایههای پل از دو الگوریار  M5و  CARTاساداده
برد به نایجه آن بیانگر بارای بهار و سوادهتور الگووریار
 M5بوده است Haghiabi (2016) .به پیشبین ضریب
پرابندگ اوول بوا اسواداده از رگرسویون چنود ماغیوره
اسپالین (MARS)1پرداخوت بوه ناوایج بوهدسوت آموده
نشاندهنده توانای مدل اسپالین در پیشبین این ضریب
م باشد .هدف از تحقیق پویش رو مقایسوه سوه الگووریار
درخاو و  GP ،M5و CARTدر پو ویشبینو و ضوووریب
پرابندگ اول و مقایسه ناایج مدلهوای ارائوه شوده بوا
روابط تجرب است.

رابطه ارائهشده

)Elder (1959

Kx= 5.93hu

)Fischer (1967

)*Kx=0.011(u2w2/hu

McQuivey and
)Keefer (1974

Kx=0.58(h/u*)2uw

Iwasa and Aya
)(1991

*Kx=2(w/h)1.5hu

)Li et al. (1998

)Kx=0.55(wu*/h2

Seo and Cheong
)(1998

*Kx=5.92(u/u*)1.43(w/h)0.62hu

Koussis and
Rodriguez-Mirasol
)(1998
)Li et al. (1998

دادهها 181سری است به این ااالعوات از رودخانوه هوا و
آبراهههای سراسر جهان برداشت شوده انود .ایون مجموعوه
شامل ااالعات هندس و هیدرولیک رودخانه هوا ازجملوه
عرض سطح آب بر سب مار ،عمق جریان بر سوب ماور،
سرعت جریوان و سورعت برشو بر سوب ماور بور ثانیوه
م باشند .مشخصات آماری داده های مورد اسواداده بورای
آموز و صحت سنج مدل ها در جدول ( )2ارائوه شوده
است.
ضریب پرابندگ اول از پارامارهوای ماعودد هندسو و
هیدرولیک آبراهه تأثیر م پذیرد به مووارد تأثیرگوذار بور
روی این ضریب را م توان بهصورت تاب زیر نوشت:
( )2
K x  f 1   , µ,w , h ,u ,u * , s f , s n 

)and Cheong,1998
*Kx=0.18(u/u*)0.5(w/h)2hu

)Liu (1977

) Taghipour (2012اساداده شده است .تعداد بل ایون

در این رابطه  ρچگوال موای  µ ،لزوجوت دینوامیک w ،
عرض سطح مقط  h ،عمق جریان u ،سرعت جریوانu* ،
سرعت برش جریان Sf ،شیب اول بسار و  Snضوریب
سینوس آبراهه است .اغلب پارامارها دارای بعد بووده بوه
جهت جلوگیری از به وجود آمدن ناهمگن ابعوادی در دو
ارف معادله از تئوری بابینگهام اسواداده گردیود :(Seo

جدول( :)1روابط تجربی ارائهشده توسط محققین
محقق

از دادههای بهبار رفاه در تحقیق Etemad-shahidi and

KX
uh w u
)  f 2 ( , , , s f , s n
( )1
* hu
* h u
جریان در رودخانه ها و آبراههها غالبواً بوه صوورت مواالار
بوده و م توان از عدد رینولدز ) (ρ uh/µصرفنظر نمود.
عالوه بر این اندازه گیری ضریب سینوس دشوار و پیچیده
بوده و در اغلب رودخانهها این پارامار انودازهگیوری نمو -
شود .بر این اساس م توان عوامل مؤثر ب بعود بور ضوریب
پرابنودگ اووول را بوه شووکل زیور نوشووت (Seo and

*Kx=0.6(w/h)2hu
*Kx=5.92(u/u*)1.2(w/h)1.3hu

Kashefipour and
)Falconer (2002

Kx=10.612(u/u*)hu

Rajeev and Dutta
)(2009

*Kx=2(u/u*)0.96(w/h)1.25hu

):Cheong,1998;Seo and Beak, 2004

( )8

مواد و روشها
در تحقیق اضر جهت مدلسازی ضریب پرابندگ اول
Multivariate Adaptive Regression Splines

1

KX
w u
)  f 2( ,
* hu
*h u
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جدول( :)2اطالعات مورد استفاده جهت آموزش و صحت سنجی مدلها
ماغیر آماری

عرض(مار)

عمق(مار)

سرعت
(مار بر ثانیه)

سرعت برش
(مار بر ثانیه)

ضریب اناشار اول
(مارمرب بر ثانیه)

دابثر
داقل
میانگین
انحراف معیار

211/4
1/8
81/14
84/24

4/2
9/18
1/11
1/12

1/01
9/921
9/80
9/11

9/11
9/9914
9/948
9/902

1844/1
9/2
41/21
149/11

در این تحقیق از سه مودل دادهبواوی نووین اسواداده
شده است .الگوریار  M5اولین بار توسوط Quinlan
)(1992ابداع شد و پوس از آن توسوط Wang and
)Witten (1997توسعه و بهبوود یافوت .ایون مودل
شاخههای خود را بهصورت دوتای و تنها بر اساس یک
ماغیر ایجاد م بند ،بدین گونه به بور اسواس شورا
به در هر گره تعریف م شود ،ااالعات در آن گوره بوه
دو قسمت تقسیر م شود (جبواری و صومدی.)1112،
در رو  M5فضای مسئله به زیر دامنههوای تقسویر
شده و برای هر زیر دامنه یک مودل رگرسویون خطو
چنوود ماغیووره بووراز داده م و شووود .ایوون الگوووریار
جداسازیهای ممکن را در فضای چنود ماغیوره انجوام
داده و بهاور خودبوار مودلهوای را بورای هربودام از
دامنهها ایجواد مو بنود ) .(Quinlan,1992در ایون
الگوریار از پارامار انحراف معیار مقوادیر ماغیور هودف
بهعنوان معیار اندازهگیوری خطوا در هور گوره و ایجواد
شاخه در آن گره اساداده م شوود .بودین صوورت بوه
صدا به موجب باهش بیشار انحوراف معیوار در هور
گره م شود به عنوان صدت موورد نظور جهوت ایجواد
شووواخه اناخووواب مووو شوووود .بووواهش انحوووراف
اسااندارد  (SDR)1به بهعنوان تاب خطا در الگوریار
M5به بار م رود بهصورت زیر است:

Ti
)  sd (T
()1
T
در رابطه با  Tشامل نمونههای است به به گره مورد
نظر رسویدهانود و  Tiشوامل نمونوههوای اسوت بوه از
تقسیر گره مورد نظر بر اساس صدت اناخاب شده بوه-
دست آمدهانود Sd .نیوز معورف انحوراف معیوار اسوت.
SDR  sd (T )  

Standard Deviation Reduction

1

الگوریار  M5تمام التهای مخالف جهوت ایجواد
شاخه بر اساس صدت خاد را بررس برده و درنهایت
الا را اناخاب م بند به باواند بیشار از التهوای
دیگر تاب خطای فوق را افزایش دهد .پوس از تکمیول
الگوریار درخا برای نمونههوای موجوود در هور گوره
داخل  ،یک مدل رگرسیون خط چند ماغیره بوراز
داده م شود .شکل  1نحوه تقسویر فضوای مسوئله بوه
اجزای بوچک تر و بواربرد مودلهوای خطو را بورای
هربدام از زیر دامنهها با توجه به ساخاار درخا نشان
(Etemad-Shahidi
and
موووووو دهوووووود
).Taghipour,2012
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شکل( :)1تقسیم فضای مسئله و ارائه مدلهای خطی به ازای هرکدام از فضاها توسط الگوریتم M5

برنامهریزی نایک (GP) 1از زیرشواخههوای الگووریار
نایووک و از رو هووای الگوووریار گردش و اسووت بووه
نخسوواین بووار توسووط ) Koza (1992معرف و شوود.
برنامه ریزی نایک از ساخاار درخا برای بهینه سازی
مسئله اساداده م بند ،در ال به الگوریار نایک بر
روی رشاه های بیا بار م بنود .در ایون رو هویچ
ساخاار و ارتباا میان ماغیرهوای ورودی و خروجو
وجود ندارد و ساخاار مدل و ضورایب بهینوه نیوز او
فرآیند بهینهسازی به دست م آیند .ساخاار درخا از
مجموعه تواب (عملگرهوای ریاضو موورد اسواداده در
فرمولهوا) و ترمینوالهوا (ماغیرهوای مسوئله و اعوداد
ثابوت) ایجواد مو شووود ) .(Koza, 1992سوه عموول
نایک تالق  ،جهش و تولیدمثل ازجملوه مهور تورین
عملهای نایک در برناموهریوزی نایوک مو باشوند.
عمل های دیگور از قبیول اصوالح سواخاار بوا ا اموال
بماری بکار گرفاه م شوند.
الگوریار  CARTبه اولین بوار توسوط Breiman et
) al.(1984معرف شد ،بهصورت یک درخت مرتبوهای
دودوی است به فضای مسئله را به قسمتهوای جوزء
تقسیر م بند .در این رو دادهها بوهصوورت خوام و
دست نخورده برای الگوریار معرف شوده و هویچگونوه
فیلاری بروی دادهها صورت نمو گیورد .در ایون مودل
درخاان بدون وجود عامل ماوقف بننوده بوه ودابثر

Genetic Programming

1

رشد خود رسیده سپس اصالح م شووند .هودف مودل
 CARTایجاد یک درخوت اصوالح شوده نیسوت بلکوه
تولید یک سری درخاان اصالح شده تودرتو اسوت بوه
در آن همه درخاان بهینه هساند .در درخت CART
مجموعه ای از سؤا ت به شکل ? x<=dاست بوه در
آن  xیک ماغیر مساقل و  dیک مقودار ثابوت بووده و
جواب هر سؤال آری یا نه است .در ایون رو در گوره
اناهای مقدار عددی بهعنوان نایجه مورد نظور جهوت
آن گووره ارائووه مو شووود ).(Breiman et al.,1984
معیارهای ماداوت جهت ایجاد شاخه و تولید درختها
در رو  CARTوجود دارد به در تحقیق پویش رو
از معیووار انحووراف ووداقل مربعووات (LSD) 2اسوواداده
شده است .این معیار بهصورت زیر تعریف م شود:
2

()4





Nt

SS (t )   y i t   y t 
i 1

در رابطه  Nt ،4تعداد ربوردها yi(t) ،مقدار ماغیر
هدف و )  y (tمیانگین مقادیر ماغیر هدف در گره
مورد نظر است .در الگوریار  CARTیک ماغیر
ورودی زمان بهعنوان بهارین صدت برای ایجاد شاخه
در گره  tمورد اساداده قرار م گیرد به تاب زیر
بیشینه شود.
(Q  X ,t   SS (t )  [SS (t R )  SS t L ] 0
)
Least-Squared Deviation

2
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در معادله  SS(t) ،0مجموع مربعات خطا و ) SS(tRو
) SS(tLمجموع مربعوات خطوا بوه ترتیوب در شواخه
سمت راست و چپ گره  tاست.
مدل  M5تنها قادر به شبیهسوازی مودلهوای خطو
بوده به این امور بوا اسواس معواد ت ماوداول ضوریب
اناشار اول در تناقض است .بور هموین اسواس بلیوه
دادهها به صورت لگاریار ابیع به مودل  M5معرفو
شدند و پس از ساخت مدل خط از الوت لگواریام
به توان تبدیل شدند .برای مودل هوای  GPو CART
هر در ابادا از لگاریار ابیع اعداد اساداده شد و پس
از ساخت مدل ،خروج ها از الت لگاریام به الوت
توان تبدیل شدند تا شرایط بامالً یکسوان بورای هور
سه مدل دادهباوی فراهر شده باشد .در تحقیق اضور
از مجموع ااالعوات در دسوارس  129( ۴49سوری از
دادهها) جهت آمووز مودلهوا و  ۴29باقیمانوده (21
سری از دادهها) جهت صحتسنج مورد اساداده قرار
گرفانوود .بوورای موودلسووازی  GP ، M5و CARTبووه
،WEKA
ترتیووووووب از برنامووووووههووووووای 3.7
 GeneXproTools 5.0و  STATISTICAاسواداده
شد .جهت مقایسه بهار بارای مدلهای ارائوه شوده از
آنالیزهای آماری خطای ماوسط مطلق، )MAE( 1جذر
1
میانگین مربعوات خطوا )RMSE( 2و ضوریب تبیوین
( )R2اساداده گردید .عالوه بر معیارهوای ذبرشوده در
این تحقیق از نسبت اخاالف ( )DRنیز اساداده شوده
اسووت .ایوون نسووبت توسووط )White et al.(1973
پیشنهاد شوده اسوت و از معیارهوای قدرتمنود آمواری
به ساب م آید.
1
 DR i
N

()4
()1



()19



()11



2
1
D Ri

N
( K m  K C ) 2



 Km Km

Kc
Km

MAE 

RMSE 

R 2  1

D R  log

1

Mean-Absolute Error
Root Mean Square Error
3
Determination coefficient
2
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در روابط فوق  Kmضریب اناشار اول مشاهدات و
 Kcضریب اناشار اول محاسبات است.

نتایج و بحث
پس از بررس های آماری صورت گرفاه بر روی روابط
تجرب  ،سه رابطه )،Seo and Cheong (1998
) Kashefipour and Falconer (2002و Rajeev

) and Dutta (2009بهعنوان بهارین روابط در
پیشبین ضریب پرابندگ اول در این تحقیق
اناخاب و برای مقایسه با سه مدل دادهباوی به بار
گرفاه شدند .شکل  2عملکرد سه رابطه تجرب نامبرده
را برای تخمین  Kxنشان م دهد.
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شکل( :)2عملکرد روابط تجربی انتخاب شده در تخمین ضریب پخشیدگی طولی

پس از معرف دادههای مشاهدهای بهصورت لگاریار
ابیع به  ،M5مدل مورد آموز قرار گرفت .دو
معادله ارائه شده توسط این مدل ،روابط خط بوده به
توسط الگوریار درخا برای هربدام از التها توسعه
یافاه است .نمودار درخا مدل پیشنهادی  M5در
شکل  1ارائه شده است.

شکل( :)3ساختار درختی  M5جهت برآورد ضریب
پراکندگی طولی در رودخانهها

روابط ارائه شوده توسوط مودل  M5پوس از تبودیل از
الت لگاریام  ،بهصورت معاد ت  12و  11م باشند.
()12

()11


  29.07 


w
Model 1 : IF 
h

0.8
 Kx 
 w  u 0.15

12.06


) (  
* h  u
 hu * 

w 
Model 2 : IF    29.07 
h
0.62

u 0.91
w 
) (   13.73  
*u
h


 Kx

*  hu

با توجه به شکل  ،1پارامار مورد اساداده جهت تشکیل
مدل درخا  ،نسبت عرض آبراهه به عمق جریان
) (w/hم باشد .از لحاظ فیزیک باریک یا عریض
بودن رودخانه تاثیر زیادی بر روی میزان پخشیدگ
اول

داشاه و  w h   29.07م تواند نماینده

رودخانههای باریک و  w h   29.07نشاندهنده
رودخانههای عریض باشد .با توجه به معاد ت  12و
 ،11در آبراهههای به نسبت عرض به عمق آنها
بمار از  21/90باشد ،ترم ) (w/hتأثیر بیشاری
نسبت به ترم )* (u/uدر پیشبین ضریب پرابندگ
اول خواهد داشت .در صورت به در آبراهههای
عریض به نسبت عرض به عمق آنها بیش از 21/90
است ،شاهد افزایش تأثیر ترم )* (u/uنسبت به
) ،(w/hدر تخمین ضریب پرابندگ خواهیر بود .در
رودخانههای باریک با ) (w/hبوچک تأثیر تنش
برش ناچیز است ول با افزایش ) (w/hتأثیر تنش
برش بر روی ضریب پخشیدگ افزایش م -
یابد(.)Papadimitrakis and Orphanos, 2004
عالوه بر این ) Rutherford(1994نیز در مطالعهای
به این نایجه رسیده است به در رودخانههای عریض
نسبت به رودخانههای باریک ،پارامار سرعت تأثیر
بیشاری بر روی ضریب پخشیدگ دارد .شکلهای  8و
 1نمایشدهنده نحوه عملکرد مدل  M5در مر له
و صحت سنج برای تخمین ضریب
آموز
پرابندگ اول م باشند.
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شکل( :)4عملکرد مدل  M5در مرحله آموزش برای تخمین ضریب پراکندگی طولی
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شکل( :)5عملکرد مدل  M5در مرحله صحت سنجی برای تخمین ضریب پراکندگی طولی

الگوریارهای
جهت مقایسه دقیقتر بارای
درخا  ،دادههای ورودی در مرا ل آموز و صحت
سنج برای تمام مدلها یکسان معرف شدند .عالوه
بر آن دادههای ورودی در ابادا برای تمام مدلها
بهصورت لگاریار ابیع بوده و پس از اجرای مدلها،
ناایج به مقادیر واقع تبدیل شدند.
در مدل  GPابادا از چهار عملگر اصل جم  ،تدریق،
ضرب و تقسیر اساداده شد ،و با افزودن عملگرهای
 tanh ،power ،sqrtو  tan-1ناایج بهاری اصل

(11
)

گردید .معادله  11ضمن پیچیدگ فراوان ،بهعنوان
بهارین و دقیقترین مدل ارائه شده توسط مدل GP
اناخاب شد .شکل  4نشاندهنده ساخاار درخا مدل
 GPجهت برآورد ضریب پرابندگ اول بوده به
اصل جم این سه درخت ،مدل نهای را ارائه
م دهد .شکلهای  0و  4نمایشدهنده نحوه عملکرد
مدل  GPدر مر له آموز و صحت سنج برای
تخمین ضریب پرابندگ اول است.

2
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شکل( :)6ساختار درختی  GPجهت برآورد ضریب پراکندگی طولی
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شکل( :)1عملکرد مدل  GPدر مرحله صحت سنجی برای تخمین ضریب پراکندگی طولی

خروج مدل درخا  CARTبر اساس دادههوای
ورودی در شکل  1نشان داده شده است .همچنان بوه
در این شکل مشواهده مو شوود ،در اولوین گوره ،تورم
) (w/hبه عنوان بهاورین صودت جهوت ایجواد شواخه
اناخاب گردید به این امور نشوان دهنوده توأثیر شوکل
هندسو آبراهووه بوور ضووریب پرابنوودگ اووول اسووت.
همانگونه به در شکل  1مشاهده مو شوود ،الگووریار

 CARTاز گره های ماعددی تشکیل شده و در اناهای
هر گره یک بمیوت عوددی بوه عنووان خروجو ارائوه
م دهد ( .)Avgاین بمیوت بیوانگر میوانگین ضوریب
پرابندگ اول مربووط بوه ااالعوات آن گوره اسوت.
تعداد زیاد گره ها در این الگوریار باعث مشوکل شودن
باربرد آن در سایر مدلها م گردد .همچنین اشوکال

1

)K X (m2/s

200

ناایج GP
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 19و  11بیانگر نحوه عملکرد مدل  CARTدر مرا ل
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آموز و صحت سنج است.

شکل( :)9ساختار درختی  CARTجهت برآورد ضریب پراکندگی طولی
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شکل( :)11عملکرد مدل  CARTدر مرحله آموزش برای تخمین ضریب پراکندگی طولی
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جهت بررس دقت مدلها از شواخصهوای آمواری
مانوع اساداده گردید به یک از مهورتورین شواخصهوا،

 DRاست .چنانچه  DRبرابر صدر باشود نشواندهنوده
تطابق بامل ناایج مدلها و مقادیر واقع است .در غیر
ایوون صووورت چنانچووه ( )DR<9باشوود موودل ضووریب
پرابندگ اول را بیشار از مقدار واقع  1برآورد برده

است در غیر این صورت ( ،)DR>9ضریب پرابنودگ
اول بمار از مقدار واقع محاسبه شده است .در این
تحقیق درصد مقادیر با  DRبین  -9/1و  9/1بهعنوان
دقت 2هر مدل در نظر گرفاه شوده اسوت بوه مطوابق
دقت تعریف شده توسط )Seo and Cheong (1998
است .هیساوگرام فراوان  DRبرای سه رو تجرب و
مدل های درخا در شکل  12نشان داده شوده اسوت.
عالوه بر این ناایج تحلیلهای آماری صورت گرفاوه در
جدول  1ارائه شده است.

Overestimation
Accuracy

1
2
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)Kashefipour and Falconer(2002

)Seo and Cheong(1998

بل داده ها M5

)Rajeev and Dutta(2009

بل داده ها CART

بل داده ها GP
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شکل( :)12مقایسه نسبت اختالف( )DRمدلها
جدول( :)3بررسی کارایی مدلهای هوشمند و تجربی در تخمین ضریب پخشیدگی طولی
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%

M5

صحت سنج

9

18/8

20/1

20/1

4/4

1/8

11

9/11

9/88

9/42

بل دادهها

1/1

14/0

12/2

21/1

11/8

2/4

41/0

9/21

9/81

9/44

صحت سنج

9

20/1

20/1

11

19/1

1/8

14/1

9/11

9/81

9/40

بل دادهها

1/1

10/8

12/2

14/2

19/0

1/1

44/8

9/21

9/14

9/08

صحت سنج

1/8

81/1

11/0

20/1

4/4

4/4

81.2

9/84

9/14

9/14

GP

CART
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با توجه به شکل  12و جدول  ،1دقوت مودلهوای
درخا به بار گرفاه شده همگ بیشوار از  49درصود
بوده است .این در ال است بوه رابطوه تجربو Seo
) and Cheong (1998بووا توجووه بووه دارا بووودن
شاخص های آماری مطلوب تر نسوبت بوه سوایر روابوط
تجرب  ،تنها دارای دقا معادل  9/84است به این امر
بیانگر دقت بیشار مدلهای درخا نسوبت بوه روابوط
تجرب در تخمین ضریب پرابنودگ اوول اسوت .در
میان مدلهای درخا  ،مدل  CARTبرای بل دادهها
بووا دارا بووودن ضووریب تبیووین  9/08و جووذر میووانگین
مربعات خطا  ،9/14از دقت بیشاری نسوبت بوه دیگور
مدلها برخوردار است .این در ال است به دقت این
مدل در مر له صحتسونج بسویار پوایین بووده بوه
نشاندهنده ضعف ایون مودل در تعمویر ناوایج اسوت.
نزدیک بودن ناایج تحلیل آماری دو مودل پیشونهادی
 GPو  M5در مرا ل آموز و صوحتسونج بیوانگر
آموز صحیح این دو الگوریار اسوت .دقوت دو مودل
 GPو  M5بسیار نزدیک بوههور بووده ،اموا پیچیودگ
فراوان مدل  GPو سوادگ و قابول در بوودن مودل
 M5نشاندهنده برتری این مودل در تخموین ضوریب
پخشیدگ اول است .در مودل  ،M5جوذر میوانگین
مربعووات خطووا بووه در تحقیقووات مربوووط بووه ضووریب
پرابندگ اول باربرد فراوان دارد ،نسبت بوه رابطوه
) Seo and Cheong (1998از  9/11به  9/88باهش
یافاه به این امر نشان دهنده بارای ایون الگووریار در
تخمین ضریب پرابندگ اول است.
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نتیجهگیری
هدف از ایون تحقیوق بورآورد ضوریب پخشویدگ
اول در آبراهها با اساداده از مدلهای دادهباوی ،M5
 GPو  CARTم باشد .ابوق ناوایج بوهدسوت آموده،
روابط تجرب از دقت پایینتری در مقایسه با مدلهای
دادهباوی برخوردارند .در میوان مودلهوای دادهبواوی
مووورد اسوواداده ،موودل  CARTدر مر لووه آموووز و
صحت سنج به ترتیوب دارای ضوریب تبیوین 9/04و
 9/14بوده به خود بیانگر قودرت بوا ی ایون مودل در
مر له آموز و ضعف آن در مر لوه صوحت سونج
است .دقت مدل  CARTبرای بل دادههوا و دادههوای
صحت سنج به ترتیوب  44/8و  81/2اسوت .بررسو
ناایج سایر مدل ها نشان م دهد به مودل پیشونهادی
 CARTدر مر له صحت سنج ضوعیف ظواهر شوده
اسووت .در مقابوول ناووایج آموواری دو موودل  GPو M5
نزدیک به هر بوده اما رابطه پیشونهادی توسوط مودل
 GPبه مراتب پیچیده تور از دو رابطوه پیشونهادی M5
اسووت .بوور اسوواس آنالیزهووای صووورت گرفاووه موودل
پیشنهادی  M5دارای دقت  41و  11درصد به ترتیوب
برای بل دادهها و دادههای صحتسنج است به ایون
میزان دقت به ارز چشرگیوری بیشوار از دقوت ارائوه
شده توسط روابط تجرب است .بر این اساس م تووان
از مدل  M5با توجه بهدقوت بوا و سوادگ معواد ت
ارائه شده و قابل در بودن آن جهوت بورآورد ضوریب
پرابندگ اول اساداده برد.

منابع
ظهیری ،ج .1118 .باربرد مدلهای ناپاراماریک  CARTو  M5در محاسبه عمق آبشساگ ااراف پایههای پل.
فصلنامه علم پژوهش مهندس آبیاری و آب  ،شماره  ،29د .11-19
Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R. and Stone, C. 1984. Classification and
Regression Trees. Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton, FL.
Chatila, G. J. 1997. Modeling of pollutant transfer in compound open channels. PhD
Dissertation, University of Ottawa, Ontario, Canada.

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
194

1396 سال هشتم • شماره بیست ونهم• پاییز
Deng, Z.Q., Bengtsson, L., Singh, V. P., et al. 2002. Longitudinal dispersion
coefficient in single-channel streams. Journal of Hydraulic Engineering. 128 (10): 901916.
Etemad-Shahidi, A and M. Taghipour. 2012. Predicting longitudinal dispersion
coefficient in natural streams using M5′ model tree. Journal of Hydraulic Engineering,
138(6): 542-554.
Etemad-Shahidi, A and N. Ghaemi. 2011. Model tree approach for prediction of pile
groups scour due to waves. Ocean Engineering, 38: 1522–1527.
Haghiabi, A. H. 2016. Prediction of longitudinal dispersion coefficient using
multivariate adaptive regression splines. Journal of Earth System Science, 125: 985995.
Kashefipour, M.S., Falconer, R.A. 2002. Longitudinal dispersion coefficients in
natural channels. Water Res. 36 (6): 1596–1608.
Koza, J.R. 1992 . Genetic Programming: on the programming of computers by
means of natural selection.Cambridge, MA: MIT Press.
Li, Z.H., Huang, J., Li, J. 1998. Preliminary study on longitudinal dispersion
coefficient for the gorges reservoir. In: Proceedings of the Seventh International
Symposium Environmental Hydraulics, 16e18 December, Hong Kong, China.
Noori, R., Karbassi, A., Farokhnia, A and Dehghani, M. 2009. Predicting the
longitudinal dispersion coefficient using support vector machine and adaptive NeuroFuzzy inference system techniques; Environmental Engineering Science. 26(10):1503–
1510.
Papadimitrakis, I., and Orphanos, I. 2004. Longitudinal dispersion characteristics of
rivers and natural streams in Greece. Water, Air, & Soil Pollution, 4(4–5): 289–305.
Quinlan, J. R. 1992. Learning with continuous classes. Proc., 5th Australian Joint
Conf. on Artificial Intelligence, World Scientific, Singapore, 343–348.
Rutherford, J.C. 1994. River Mixing. John Wiley, Chichester, U. K.
Sattar, A. M. A and Gharabaghi B .2015. Gene expression models for prediction of
longitudinal dispersion coefficient in streams; Journal of Hydrology. 524: 587–596.
Seo, I and Baek, K .2004 .Estimation of the longitudinal dispersion coefficient using
the velocity profile in natural streams; Journal of Hydraulic Engineering, 130(3): 227–
236.
Seo, I and Cheong, T. 1998 .Predicting longitudinal dispersion coefficient in natural
streams; Journal of Hydraulic Engineering, 124(1): 25–32.
Tayfur, G., Singh, V.P. 2005. Predicting longitudinal dispersion coefficient in natural
streams by artificial neural network. Journal of Hydraulic Engineering, 131 (11): 9911000.
Wang, Y., and Witten, I. H. 1997. Induction of model trees for predicting
continuous classes. Proc. of the Poster Papers of the European Conf. on Machine
Learning, Univ. of Economics, Faculty of Informatics and Statistics, Prague, Czech
Republic.

191

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
1396 سال هشتم • شماره بیست و نهم• پاییز

Investigation of Tree Models Performance for Estimation of
Longitudinal Dispersion Coefficient in Straight River
Hosein Nezaratian1, Javad Zahiri2, Seyed Mahmood Kashefipour3

Abstract
Modeling pollution transmission in rivers is an important subject in environmental
studies. Longitudinal dispersion coefficient is one of the key factors in the modelling of
lateral dispersion of pollutants. Several researchers have attempted to estimate this
coefficient using empirical and semi-empirical methods. However, robust models that
can accurately estimate longitudinal dispersion coefficient in river streams are still
required. In this study, data driven models were developed using the hydraulic and
geometric parameters of rivers. The classification and regression tree (CART), M5 and
genetic programming (GP) were used for this purpose. The models performances were
then compared quantitatively with those of existing ones using accuracy parameters
such as root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE) and discrepancy
ratio (DR). The results illustrated that data driven models outperform the existing
formulae in term of accuracy. CART model outperform other models in training step,
but its performance decrease for testing data. M5 and GP models have RMSE of 0.41
and 0.44 and accuracy of 61% and 62%, respectively. According to small difference
between M5 and GP performances, and simple structure of M5 algorithm, this model
can be used for estimating longitudinal dispersion coefficient in streams.
Keywords: Pollution Transmission, Longitudinal Dispersion Coefficient, CART,
GP, M5
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