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چکیده
برآورد صحیح غلظت رسوبات رودخانهها برای برنامهریزی و مدیریت پروژههای منابع آب اهمیت دارد .روشهای مختلفی
برای تعیین ارتباط بین دبی جریان و مقدار رسوب توسعه یافته است .منحنی سنجه رسوب یکی از متداولترین روشهای
برآورد رسوب معلق رودخانهها میباشد که با خطای زیادی همراه است .بهمنظور تخمین بهتر میزان رسوب با منحنی سنجه،
میتوان ضرایب این معادله را با روشهای هوش مصنوعی بهینه کرد .هدف این تحقیق استفاده از الگوریتم ژنتیک برای
بهینهسازی ضرایب معادله سنجه رسوب رودخانههای گرگانرود ( ایستگاه قزاقلی) و فریمان ( ایستگاه باغ عباسی) میباشد.
بدین منظور ،آمار دبی جریان و غلظت رسوب معلق برای سالهای 1350-1388برای ایستگاه قزاقلی و سالهای -1388
 1347برای ایستگاه باغعباسی اخذ شد و منحنیسنجه رسوب با استفاده از  70درصد دادهها به عنوان دادههای آموزش
بهدست آمد .به منظور بهینهسازی ضرایب ،مدل الگوریتم ژنتیک در نرمافزار  MATLAB 2017برنامهنویسی شد .نتایج
بهدستآمده نشان داد که مدل الگوریتم ژنتیک برای ایستگاه قزاقلی و باغعباسی به ترتیب با ضریب نش-ساتکلیف ،0/5
 0/72و ضریب تعیین  0/5و  0/89عملکرد بهتری نسبت به منحنی سنجه رسوب داشته است .همچنین الگوریتم ژنتیک
برای ایستگاه باغعباسی با تعداد نمونه کم از دقت بهتری نسبت به روش منحنی سنجه برخوردار است .نتایج داللت بر کارایی
مناسب الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی رابطه دبی و رسوب به ویژه در ایستگاههای با داده کم دارد.
واژههای کلیدی :الگوریتم تکاملی ،بهینهسازی ،رسوبدهی ،رسوب معلق ،منحنیسنجه رسوب.
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مقدمه
رسوبات رودخانهای بهعنوان یک محرک تنشزا،
مهمترین تهدید برای اکوسیستمهای آبی میباشد که
برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارات وارده باید
سه فرایند فرسایش ،انتقال و تهنشینی مواد رسوبی را مورد
مطالعه قرار داد (کارگریان .)1391 ،پدیده انتقال رسوب
از جمله فرآیندهای هیدرودینامیکی مهمی است که
بسیاری از سازههای رودخانهای و تاسیسات عمرانی را
تحت تاثیر قرار میدهد و بهعنوان یکی از بزرگترین
مشکالت بهرهبرداری از منابع آبهای سطحی جهان می-
باشد (دهقانی و همکاران .)1388 ،طبق بررسیهای
انجامشده ساالنه بهطور متوسط  18میلیارد تن مواد
رسوبی از سطح قارهها فرسایش یافته و از طریق رودخانهها
به دریاها و اقیانوس تخلیه میشود (وزارت نیرو)1391 ،
که از این میان حدود  75-95درصد کل رسوب حوضه،
رسوبات معلق رودخانهای میباشد (طباطبایی و همکاران،
 .)1393بسیاری از رودخانههای کشور ما به دلیل شرایط
آب و هوایی ،هیدرولوژیکی ،زمینشناسی و فشار بیش از
حد به اراضی حوزههای آبخیز ،رسوبدهی باالیی دارند
(مساعدی و همکاران .)1385 ،تخمین و پیشبینی رسوب
در طیف گستردهای از مسائل ،نظیر مهندسی رودخانه،
طراحی سدها ،انتقال آلودگی ،تأثیرات زیستمحیطی و
آبخیزداری و بسیاری از مباحث منابع آب کاربرد دارد
(رجایی و میرباقری .)1388 ،با وجود صرف هزینههای
زیاد در پروژههای عمرانی عظیم در بخش آب کشور،
مسائل و مشکالتی مانند فرسایش ،رسوبگذاری و
آلودگی منابع آب که همواره از چالشهای مهم مدیران
بخش آب بوده ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در
حالی که برآورد میزان صحیح و دقیق مقدار رسوب می-
تواند کمک زیادی در طراحی سازههای مناسب و تصمیم-
گیریهای مؤثر به همراه داشته باشد (عبدی دهکردی،
 .)1391رسوبدهی 1حوضه شامل رسوباتی است که از
طریق خروجی حوضه به خارج از آن منتقل میشود
( )Zhang et al., 2015و به عنوان شاخص مستقیم در
اندازهگیری فرسایش اراضی باالدست و اولویتبندی زیر
حوضهها در برنامههای حفاظت خاک به شمار میآید .به-
منظور اجرای برنامههای حفاظت خاک و کنترل رسوب،
همچنین محاسبه و طراحی دقیق حجم سدهای مخزنی،
Sediment Yield
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برآورد میزان رسوبدهی حوزهآبخیز ضرورت دارد .از اینرو،
برآورد صحیح بار رسوب معلق بهدلیل اثرات منفی آن در
کاهش شاخصهای کیفی منابع آبی ،انتقال آلودگی،
کاهش ظرفیت مخازن و کانالها حائز اهمیت است
(طباطبایی1393 ،؛کیا و همکاران .)1394 ،فرآیند به-
دست آوردن یک رابطه برای تخمین میزان رسوب ،به-
طور اساسی یک مسأله نگاشت غیرخطی است (روشنگر
و همکاران .)1394 ،برای تحقق این موضوع ،روشها و
مدلهای متفاوتی وجود دارد که نیازمند تخمین
پارامترهای موثر با آمار و اطالعات مناسب میباشد
(اکبرپور و حامدافتخار .)1385 ،این روشها شامل مدل-
های فیزیکی ،مدلهای فیزیکی توزیعی ریاضی ،مدلهای
یکپارچه مفهومی ،مدلهای هیدرولیکی ،مدلهای عددی
انتقال رسوب ،مدلهای آماری و مدلهای تجربی می-
باشد(Abrahart et al., 2008؛ Jha and
Bombardelli,. 2011؛ .)Bezak et al., 2014معادله
منحنیسنجه رسوب ،2یکی از روشهای تجربی است که
به دلیل کاربرد آسان بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.
اما در عین حال برآورد رسوب از طریق این معادله همواره
با مقداری خطا و عدم قطعیت همراه است ( Asselman.,
 .)Arab Khedri., 2005 ،2000از اینرو ،استفاده از
روشهای هوشمند ،همچون مدلهای شبکه عصبی
مصنوعی (شیخعلیپور و همکاران1394 ،؛ یوسفی و
پورشرعیاتی1393 ،؛ ،Alp and Cigizoglu., 2007
دهقانی و وفاخواه ،)Zhu et al.,2007 ،1392 ،ماشین
بردار پشتیبان ( ،)Talebi et al., 2016الگوریتم ازدحام
ذرات ،الگوریتم زنبور عسل ،الگوریتم ژنتیک،
(Altunkaynak., 2009؛ Ebrahimi et al., 2013؛

 ،)Kisi et al., 2012سیستم تطبیقی عصبی -فازی،
برنامهریزی ژنتیک و برنامهریزی بیان ژن ( Kisi et al.,
2012؛ طباطبایی1393 ،؛ روشنگر و همکاران1394 ،؛
امامقلیزاده و همکاران ،)1395 ،به دلیل عملکرد بهتر
نسبت به منحنیسنجه رسوب و روابط تجربی دیگر ،بیشتر
مورد استفاده قرار میگیرند .این روشها که جزء روش-
های هوش مصنوعی میباشد بهعنوان یک جعبه سیاه
میباشند که کمتر در قید و بند مسائل فیزیکی بوده و
قادرند فرآیند غیرخطی و غیر ایستای جریان رودخانه و

(Sediment Rating Curve)SRC
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رسوب را بدون نیاز به مدلسازی عاملهای محیطی و
ژئومتری مدلسازی کنند.
1
در دهه اخیر روشهای برنامهریزی ژنتیک و
الگوریتم ژنتیک 2به عنوان یک روش تناوبی موثر در
پیشبینی دادهها در زمینه مهندسی آب مورد استفاده
قرار گرفتهاند .امامقلیزاده و همکاران ( ،)1395بهمنظور
پیشبینی بار رسوب معلق ایستگاههای جلوگیر و پایپل
واقع در باالدست سد مخزنی کرخه ،روش برنامهریزی بیان
ژن 3با دو سناریو را مورد استفاده قرار دادند و نتایج با
روشهای منحنی سنجه رسوب و فائو مقایسه شد .در
سناریوی اول از اطالعات دبی جریان و دبی رسوب
ایستگاهها و در سناریوی دوم از مقدار باران حوزهآبخیز
نیز استفاده گردید .نتایج هر دو سناریو نشان داد ،روش
برنامهریزی بیان ژن در دو ایستگاه مطالعاتی دارای مجذور
میانگین مربعات خطا 4و میانگین قدر مطلق خطای5
کمتری نسبت به روش منحنی سنجه رسوب و روش فائو
میباشد .در مطالعهای دیگر حیاتزاده و همکاران
( ،)1394با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و روشهای
رگرسیونی سنجه رسوب بر اساس دادههای  136واقعه
دبی جریان و رسوب متناظر و همچنین پارامترهای
مورفولوژیکی به پیشبینی بار معلق رسوب در حوزه باغ-
عباس پرداختند .نتایج بهدستآمده نشان داد که روش
شبکه عصبی مصنوعی همراه با دادههای مورفولوژیکی
حوزه به مراتب دقت بیشتری نسبت به روش منحنی-
سنجه دارد .با هدف مقایسه مدلهای سری زمانی
 ARIMA8 ،AR7 ،ARMA6و شبکه عصبی در پیشبینی
رسوب معلق ،برزگری و دستورانی ( ،)1391از دادههای
روزانه ایستگاه قزاقلی واقع در گرگانرود استفاده نمودند.
نتایج حاصل از ارزیابی با شاخصهای اندازهگیری خطا،
نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدلهای
سری زمانی توانایی بهتری در پیشبینی و مدلسازی
رسوب ماهانه دارد .در پژوهش دیگر روشنگر و همکاران
( ،)1394با استفاده از برنامهریزی ژنتیک ،الگوریتم
ژنتیک ،مدلهای نیمهتجربی تعیین بار کل رسوب و
منحنی سنجه به پیشبینی بار رسوب رودخانه قطورچای
واقع در شمال غرب حوزهآبخیز ارس پرداختند .مقایسه

معیارهای ارزیابی مدلها نشان داد که در میان روشهای
پیشبینی ،روش برنامهریزی ژنتیک با دارا بودن جذر
میانگین مربعات خطای کمتر از  0/067دقت باالتری
نسبت به دیگر روشها دارد .پس از آن روش منحنی سنجه
بهینه شده با الگوریتم ژنتیک دارای نتایج نزدیکتری به
مقادیر اندازهگیری شده میباشد .طهمورث و همکاران
( ،)1388با استفاده از دادههای دبی آب و دبی رسوب
ایستگاه گلینک در رودخانه طالقان و پارامترهای
ژئوموفولوژیک حوضه ،به مدلسازی رسوب معلق روزانه با
مدل شبکه عصبی مصنوعی پرداختند .نتایج نشان داد
مدل شبکه عصبی مصنوعی 9کارایی و قابلیت باالتری
نسبت به مدل رگرسیونی در برآورد رسوب رودخانه دارد
و استفاده از پارامترهای ژئومورفولوژی موثر در تولید
رسوب ،سبب افزایش دقت تخمین آورد رسوب رودخانه
میشود .امیدوارینیا ( ،)1388با تلفیق شبکههای عصبی
مصنوعی و الگوریتم ژنتیک ،روشی بهینه جهت برآورد
میزان رسوبات معلق در بازهای از رودخانه کارون ارائه
نمود .مقایسه روش تلفیقی شبکههای عصبی مصنوعی و
الگوریتم ژنتیک با روشهای تجربی موجود نشان داد که
این مدل از خطای کمتری نسبت به سایر روشها
برخوردار میباشد .محمدرضا پور و همکاران ( ،)1394در
تحقیقی به مقایسه الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ازدحام
ذرات برای بهینه کردن رابطه بین دبی جریان و دبی
رسوب برای ایستگاه کهک در رودخانه سیستان پرداختند.
ارزیابی نتایج نشان داد که الگوریتم ژنتیک از دقت باالتری
نسبت به الگوریتم ازدحام ذرات و منحنیسنجه رسوب
برخوردار میباشد .در خارج از کشور نیز Altunkaynak
) ،(2009از الگوریتم ژنتیک جهت برآورد مقدار رسوب
رودخانه میسیسیپی در میسوری ،استفاده کرد .نتایج
نشان داد که میانگین نسبی خطای الگوریتم ژنتیک
بهمراتب بهتر از مدلهای رگرسیونی میباشد .در تحقیق
دیگر ) ،Kisi et al (2012روش برنامهریزی ژنتیک را برای
برآورد بار رسوب معلق روزانه در دو ایستگاه در رودخانه
کامبرلند در ایاالت متحده بهکار گرفتند .مقایسه نتایج
برآورد  GPبا سیستم تطبیقی عصبی -فازی ،10شبکه
عصبی مصنوعی و ماشینبردار پشتیبان 11نشان داد که
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)Genetic Programming (GP
)Genetic Algorithm(GA
)3 Gene Expression Programming (GEP
)4 Root Mean Square Error (RMSE
)5 Mean Absolute Error (MAE
6 Autoregressive-Moving Average

Auto Regressive
Auto Regressive Integrated Moving Average
)9 Artificial Neural Network (ANN
(10 Adaptive Neuro-fuzzy Inference System (ANFIS
(11 Support Vector Machine (SVM
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GPنسبت به مدلهای دیگر ،در برآورد بار رسوب معلق
روزانه عملکرد بهتری داشته است Alp and Cigizoglu
) ،(2007بهمنظور برآورد بار رسوب معلق روزانه از شبکه
های عصبی مصنوعی  FFBP1و  ،RBF2استفاده نمودند.
نتایج نشان داد ،هیدروگراف بار رسوب شبیهسازی شده
دو روش  ،ANNاز رگرسیون چندخطی به دادههای
مشاهدهای نزدیکتر است ،Talebi et al (2016) .با
استفاده از درختان رگرسیونی ( )RTs3و درختان مدل
( )MTs4بار رسوب معلق حوضه حیدرآباد در غرب ایران
را برآورد کردند و با روش شبکه عصبی مصنوعی و
منحنیسنجه رسوب مقایسه کردند .نتایج نشان داد ،روش
منحنیسنجه رسوب برای رسوب روزانه و مدلهای RTs
و  MTsبرای مقادیر باالی رسوب از دقت باالتری برخوردار
است ،Guven and Kişi (2011) .از برنامهریزی ژنتیک
خطی و شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد میزان بار معلق
روزانه در رودخانه تونگوا در ایالت مونتانا آمریکا استفاده
نمودند .نتایج این تحقیق نشان داد که برنامهریزی ژنتیک
خطی عملکرد بهتری نسبت به سایر روشها در برآورد
میزان بار معلق روزانه ایستگاههای مورد مطالعه دارد.
با وجود دقت قابل قبول روشهای برآورد رسوب معلق
مبتنی بر هوش مصنوعی ،بهدلیل پیچیدگی در ایجاد
ساختار و غیرصریح بودن این الگوها در عمل به طور
مناسبی توسعه نیافته است .لذا توسعه یک الگوی صریح
و آسان برای پیشبینی رسوب ضروری میباشد .با توجه
به پژوهشهای انجام شده ،روش منحنی سنجه رسوب
همواره با خطا و عدم قطعیت زیادی همراه است ولی با
استفاده از روشهای نوین و الگوریتمهای تکاملی دستیابی
به روابط بهتر دبی و رسوب امکانپذیر میباشد .لذا این
تحقیق به دنبال استفاده از الگوریتم ژنتیک بهعنوان یک
تکنیک جستجوی هوشمند برای بهینهسازی روابط دبی و
رسوب معلق و مقایسه آن با منحنیسنجه رسوب در دو
رودخانه گرگانرود در استان گلستان و رودخانه فریمان در
استان خراسان رضوی میباشد .بدین ترتیب ضمن ارزیابی
الگوریتم ژنتیک امکان بررسی تفاوتهای اقلیمی در نتایج
تحقیق نیز ممکن میباشد.

1

Fast Factorized Back Projection
Radial Basis Function
3 Regression Trees
2

85
مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه
این تحقیق در حوضههای گرگانرود در استان
گلستان و حوضه سد فریمان در استان خراسان رضوی
انجام شده است .حوزهآبخیز گرگانرود به مساحت
 10197کیلومترمربع یکی از حوضههای شمال کشور
است که در بین طولهای جغرافیایی ' 54˚10تا '56˚26
و عرضهای شمالی ' 36˚35تا ' 38˚15قرار دارد .ارتفاع
متوسط حوضه  1002متر ،شیب متوسط حوضه 2/2
درصد و طول آبراهه اصلی  75/1کیلومتر میباشد
(مساعدی و همکاران .)1389 ،اقلیم حوضه براساس
روش دومارتن از نیمهخشک در شرق تا مرطوب در
بخشهای غربی حوضه متغیر میباشد .کاربریهای
کشاورزی ،مرتع و جنگل کاربریهای اصلی حوضه می
باشند .میانگین بارندگی گرگانرود از  202میلیمتر در
ایستگاه رباط قرهبیل تا  903میلیمتر در ایستگاه پس-
پشته متغیر است .وقوع بارشهای شدید بههمراه
تشکیالت زمینشناسی حساس به فرسایش و تغییر
شدید کاربری اراضی از جنگل به اراضی دیم سبب فراهم
آمدن پتانسیل الزم برای تشکیل رواناب و در نتیجه
فرسایش و رسوب در حوضه شده است (مساعدی و
همکاران.)1385 ،
حوزهآبخیز سد فریمان به وسعت  278/44کیلومترمربع
در محدوده عرض شمالی ' 35˚33تا ' 35˚43و محدوده
طول شرقی' 59˚34تا  59˚44گسترده شده است .ارتفاع
متوسط حوزه  1993متر با شیب متوسط  16/3درصد و
طول آبراهه اصلی  23/5کیلومتر میباشد (حیات زاده و
همکاران .)1394 ،اقلیم حوزه بر اساس روش دومارتن،
سرد و نیمهخشک میباشد .کاربری اصلی حوضه ،زراعت
دیم و آبی میباشد و شدت فرسایشپذیری حوضه متوسط
تا زیاد است .شکل  1موقعیت ایستگاههای قزاقلی و باغ-
عباسی در حوضههای مورد مطالعه را نشان میدهد.

Model Trees

4
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حوضه گرگانرود

حوضه سد فریمان

شکل ( :)1موقعیت ایستگاههای قزاقلی و باغعباسی در
حوضههای مورد مطالعه

جمعآوری دادهها
برای محاسبه رسوب معلق ،ابتدا آمار و اطالعات الزم
از قبیل آمار غلظت رسوب معلق و دبی جریان متناظر با
آن ،برای ایستگاه قزاقلی (دوره  )1350-1388در حوضه
گرگانرود و ایستگاه باغ عباسی در حوضه سد فریمان
(دوره  )1347-1388از شرکتهای آب منطقهای استان
گلستان و خراسان رضوی اخذ گردید .وجود دادههای
پرت با آزمون گروبز-بک ( )G-B1و همگن بودن دادهها با
آزمون رانتست 2بررسی شد (ادهمی1391 ،؛ دهقانی و
همکاران ،)1388 ،پس از بررسی دادهها از نظر همگنی و
حذف دادههای پرت 70 ،درصد دادهها برای آموزش مدل-
ها و  30درصد برای آزمون مدلها تفکیک شد (حیاتزاده
و همکاران .)1394 ،جدول  1خصوصیات آماری دادههای
دبی و رسوب ایستگاههای مطالعاتی را نشان میدهد.
شکل  2و  3پراکندگی دادهها در ایستگاه قزاقلی و باغ-
عباسی را نشان میدهد.

Grubz Test

1

Run Test

2
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جدول ( :)1خصوصیات آماری دادههای دبی و رسوب ایستگاههای مطالعاتی
نام ایستگاه

تعداد داده
آزمون

تعداد داده
آموزش

تعداد کل
دادهها

قزاقلی
باغ عباسی

1118
44

2610
104

3728
148

میانگین دادهها
دبی
)(m3/s
20/07
1/23

کمینه دادهها

رسوب
)(ton/day
14949/44
2847/337

دبی
)(m3/s
0/004
0/01

بیشینه دادهها

رسوب
)(ton/day
0/012
0/013

رسوب
)(ton/day
988417
194517/2

دبی
)(m3/s
347
15/6

1200
1000
800
600
400
200
0

رسوب معلق (هزار تن/روز)

400

300

200

100

0

200
150
100
50

0
20

دبی جریان (مترمکعب/ثانیه)

رسوب معلق (هزار تن/روز)

250

15

10

5

0

دبی جریان (مترمکعب/ثانیه)

شکل ( :)2نمودار پراکندگی دادههای ایستگاه قزاقلی

منحنی سنجه رسوب:
منحنیسنجه رسوب ،یکی از متداولترین روشها
برای برآورد رسوب معلق رودخانهها میباشد .این معادله
را ) ،Fleming (1979با بررسی آمار رسوب معلق 250
رودخانه دنیا ،برای حوضههای فاقد آمار ارائه داد .منحنی-
سنجه رسوب ،یک رابطه تجربی و جزء برآوردکنندههای
رگرسیونی میباشد که بر اساس روابط بهدستآمده از
اندازهگیریهای مستقیم دبی جریان -غلظت رسوب ایجاد
میشود .در این پژوهش ،به منظور برآورد بار معلق رسوب،
از روش اداره عمران اراضی ایاالت متحده 1و بدون دسته-
بندی دادهها استفاده شد .در این روش ،دادههای دبی
رسوب و دبی جریان متناظر آنها به یک محور مختصات
لگاریتمی منتقلشده و بهترین خط برازش ترسیم
میشود .منحنی سنجه رسوب دارای معادلهای به صورت
رابطه  1میباشد.
𝑏 𝑤𝑄 𝑎 = 𝑠𝑄 ()1
در این معادله 𝑄𝑠 ،غلظت رسوب بر حسب میلیگرم
در لیتر یا تن در روز 𝑄𝑤 ،دبی جریان بر حسب مترمکعب
بر ثانیه و  aو  bبهترتیب ضریب و نمای معادله میباشد
(Fleming., 1979؛ مساعدی و همکاران.)1389 ،
ضرایب ثابت  aو  bاز برازش یک رابطه رگرسیونی
بین 𝑤𝑄  logو 𝑠𝑄  logبهدست میآید .ضریب  aشاخصی از
USBR

1

شکل ( :)3نمودار پراکندگی دادههای ایستگاه باغ عباسی

شدت فرسایش است .مقدار باالی آن نشاندهنده
فرسایش باالی تشکیالت زمینشناسی است که انتقال
مییابند .ضریب  bتوان فرسایندگی رودخانه را نشان می-
دهد .افزایش اندک دبی جریان ،قدرت فرسایندگی را به
شدت افزایش میدهد (امامقلیزاده و همکاران.)1395 ،
بهمنظور برآورد رسوب معلق با این روش ،مقادیر  aو b
معادله برای دادههای آموزش در نرم افزار  EXCELبه-
دست آمد ،سپس ،با استفاده از رابطه بهدست آمده مقدار
رسوب برای دادههای آزمون ،محاسبه گردید.
الگوریتم ژنتیک:
الگوریتمهای تکاملی روشهایی بر مبنای جستجوی
تصادفیاند که از مدلسازی تکامل بیولوژیکی طبیعی
الگوبرداری شدهاند .در این الگوریتمها پاسخهای ممکنی
که از ویژگی برتری برخوردارند و نیز بقای نسل بیشتری
دارند ،انتخاب میشوند .از اینرو ،تخمین نزدیکتری از
پاسخ بهینه بهدست میدهند .الگوریتم ژنتیک یکی از
الگوریتمهای تکاملی پرکاربرد است که در این تحقیق
مورد استفاده قرار گرفته است.
الگوریتم ژنتیک بهوسیله هالند در دهه  1970معرفی
شد .اصول اولیه الگوریتم ژنتیک از علم ژنتیک اقتباس
شده است .این الگوریتم مبتنی بر تکرار است و هرچه
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مشخصات فردی هر راهحل قویتر باشد ،انتخاب برتری
ایجاد خواهد شد .مهمترین عملگرهای الگوریتم ژنتیک،
برش و جهش میباشد .در این الگوریتم ،ابتدا به طور
تصادفی جامعهای از کروموزمها ایجاد و سپس برازندگی
آنها محاسبه و تعیین میگردد .در ادامه ،به وسیله
عملگرهای برش و جهش جامعهای جدید با مقادیر
برازندگی باالتر تولید میشود .عمل برش بر روی
کروموزومهای افرادی که بهعنوان والد انتخاب شدهاند
اعمال میشود و پس از اعمال برش ،ژنهای دو والد از
محل برش از هم جدا شده و با هم جابجا میشوند .در
عمل جهش یک ژن میتواند با ژنی دیگر در طول
کروموزوم تعویض شود یا مقدار عددی یک یا چند ژن به
طور تصادفی تغییر کند .در واقع ،عملگر جهش الگوریتم

ژنتیک را قادر میسازد تا به راهحل بهینه نزدیک شود
(Zhang et al., 2010؛ Goldberg., 1989؛
 .)Holland., 1975شکل  4نمودار جریانی الگوریتم

ژنتیک ( )Altunkaynak., 2009و جدول  2مقادیر
پارامترهای بهکاربرده شده در الگوریتم ژنتیک را نشان
میدهد.
در این تحقیق ،دادههای آموزش به منظور یافتن
بهترین مقادیر  aو  bرابطه  1در نظر گرفته شد و با داده-
های آزمون ،عملکرد  GAمورد ارزیابی قرار گرفت .ابتدا
مسئله بهینهسازی به صورت یک فضای جستجو از مقادیر
پیوسته  aو  bدر نرم افزار  MATLAB 2017برنامه-
نویسی شد ،سپس جمعیت اولیه در این فضا تعیین و تابع
هدف ،برای هر کروموزوم ( aو  )bمحاسبه گردید.

شکل ( :)4نمودار جریانی الگوریتم ژنتیک

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب ایران
سال نهم شماره سی و پنجم بهار 1398

شکل  5نمودار جریانی تعریف مسئله و محاسبه تابع
هدف را نشان میدهد .در این تحقیق تابع هدف به صورت
رابطه  2تعریف شده است:
𝑔(𝑢) = ∑𝑙𝑖=1 √(𝑄𝑚𝑖 − 𝑄𝑜𝑖 )2
()2
در رابطه  𝑄𝑚𝑖 ،2مقادیر اندازهگیری شده رسوب و
𝑖𝑜 𝑄 مقادیر محاسبه شده رسوب میباشد.
با توجه به اینکه در الگوریتمهای بهینهسازی
پارامترهایی وجود دارد که تغییرات آنها باعث تغییر

89
عملکرد الگوریتم میگردد و در سرعت همگرایی و
مرغوبیت جوابها تأثیرگذار خواهد بود ،بهدست آوردن
بهترین پارامترها با سعی و خطا و یا استناد به مرور منابع
انجام گرفت .لذا به منظور بهتر شدن کارایی الگوریتم
ژنتیک سعی و خطاهایی برای بهدست آوردن بهترین
مقدار برای هر پارامتر انجام شده است .جدول 2
پارامترهای بهکار برده شده در الگوریتم ژنتیک را نشان
میدهد.

جدول ( :)2مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک
تعداد جمعیت اولیه

150

تعداد نسل

200

درصد جهش

0/2

درصد برش

0/8

نرخ جهش

0/5

نوع انتخاب والدین و انتخاب
برش

انتخاب رقابتی ()TS1

ارزیابی کارایی مدل
به منظور ارزیابی مدلها درتخمین بار رسوب معلق،
از شاخصهای آماری مجذور میانگین مربعات خطا ،2معیار
نش-ساتکلیف 3و ضریب تعیین 4به شرح روابط  3تا 5
استفاده گردید .هرچه مقدار مجذور میانگین مربعات خطا
کوچکتر باشد ،صحت پیشبینی رابطه بیشتر میشود و
مدل از دقت بیشتری برخوردار است (Zounemat-
 .)Kermani et al., 2016مقدار ضریب نش-ساتکلیف،
از منفی بی نهایت تا یک متغیر است .هر چه مقدار این
معیار به یک نزدیکتر باشد ،مدل از کارایی باالتری
برخوردار است .)Nash and Sutcliffe., 1970( .ضریب
تعیین هم نشاندهنده همبستگی بین مقادیر مشاهدهای
و پیشبینی شده میباشد .مقدار بهینه این شاخص آماری
یک است (.)Shamaei and Kaedi., 2016

𝑃𝑖 )2

−

𝑖𝑂()3(RMSE=√𝑛 ∑𝑛𝑖=1
2
𝑛∑
) 𝑖𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −

() 4

̅ 2
𝑛∑
)𝑂𝑖=1(𝑂𝑖 −

2

()5

1

]

1

NSE=1-𝑁1
𝑁

̅
̅
𝑛∑
)𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂)(𝑃𝑖 −
𝑛 ̅ 2
̅ 2
𝑛∑√
) 𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂) ∑𝑖=1(𝑃𝑖 −

[ = 𝑅2

در روابط  3تا  :n ،5تعداد دادهها :Oi ،دبی رسوب بار
معلق مشاهده شده :Pi ،دبی رسوب بار معلق تخمین زده
شد :𝑂̅ ،میانگین مقادیر رسوب معلق مشاهده شده:𝑃̅ ،
میانگین مقادیر رسوب معلق برآورد شده میباشد .بر این
اساس میزان کارایی هر یک از روشها با توجه به مقادیر
شاخصهای ارزیابی ،بررسی گردید

.
1

Tournament Selection
(Root Mean Squer Error )RMSE
(3 Nash–Sutcliffe Efficiency coefficient )NSE
)4 Coefficient of Determination (R2
2

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب ایران

90

سال نهم شماره سی و پنجم بهار 1398

[Qm𝟏 , Qm𝟐 ,…..
] 𝑳Qm

𝑳

انتقال رسوب
] 𝑳[Qw𝟏 , Qw𝟐 ,….. Qw

𝟐) 𝒊𝒐𝑸 𝒈(𝒖) =  √(𝑸𝒎𝒊 −
𝟏=𝒊

𝒃 𝒘𝑸 𝒂 = 𝒔𝑸

] 𝑳[Qo𝟏 , Qo𝟐 ,….. Qo

شکل ( :)5نمودار جریانی تعریف مسئله و محاسبه تابع هدف

نتایج و بحث
در این تحقیق ،با دادههای آموزش مدل ،ضرایب
معادله منحنی سنجه رسوب بهدست آمد .شکل  6معادله
و منحنی سنجه رسوب برای دادههای آموزش ایستگاه
قزاقلی و باغعباسی را نشان میدهد که در آن ضرایب a
و  bبه ترتیب برای ایستگاه قزاقلی  213/18و  1/7196و
برای ایستگاه باغعباسی  118/67و  1/3003میباشد.

y= 118/67 x 1/3003

رسوب معلق (هزار تن/روز)

1200

250

1000
800
600
400
200
0
400

الف)

300

200

100

200
150
100
50
0

0

20

دبی جریان (متر مکعب/ثانیه)

ب)

15

10

5

دبی جریان (متر مکعب/ثانیه)

رسوب معلق (هزار تن/روز)

y= 213/18 x1/7196

شکل  7معادله و منحنی سنجه رسوب بهینه شده با
الگوریتم ژنتیک برای دادههای آموزش ایستگاه قزاقلی و
باغعباسی را نشان میدهد .در نتیجه این نمودار مقادیر
بهینه ضرایب  aو  bبه ترتیب برای ایستگاه قزاقلی
 69/395و  1/6439و برای ایستگاه باغعباسی  100و
 2/418بهدست آمد .پس از آموزش مدلها ،با استفاده از
ضرایب بهدست آمده ،آزمون مدلها با  30درصد باقی-
مانده دادهها انجام گردید.

0

شکل ( :)6معادله و منحنی سنجه رسوب برای دادههای آموزش ایستگاه قزاقلی(الف) و باغعباسی (ب)

الف)

ب)

شکل ( :)7منحنی سنجه رسوب بهینه شده با الگوریتم ژنتیک برای دادههای آموزش ایستگاه قزاقلی (الف) و باغعباسی (ب)
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شکل ( :)8مقایسه مدل بهینهشده با الگوریتم ژنتیک و
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شکل ( :)9مقایسه مدل بهینهشده با الگوریتم ژنتیک و
منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوب معلق دوره آزمون
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شکل  8و  9نشاندهنده مقایسه مدل بهینهشده با
الگوریتم ژنتیک و منحنیسنجه رسوب در برآورد رسوب
معلق دوره آزمون ایستگاههای قزاقلی و باغعباسی می-
باشد .مقایسه این شکلها نشاندهنده این واقعیت است
که مقادیر برآورد شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک دارای
روند بهتری در شبیهسازی دادههای رسوب نسبت به
منحنیسنجه رسوب میباشد .همچنین ،نشاندهنده
اختالف کمتر مقادیر حاصل از مدل الگوریتم ژنتیک با
مقادیر مشاهدهای رسوب میباشد .عالوه بر این ،مدل
الگوریتم ژنتیک برای دبیهای اوج ،عملکرد بهتری داشته
است (محمدرضاپور و همکاران 1394؛ Altunkaynak.,
 .)2009بهطور مثال همانگونه که در شکل  8مشاهده
میشود ،برای دبی  198مترمکعب بر ثانیه در ایستگاه
قزاقلی ،الگوریتم ژنتیک توانسته مقدار نزدیکتری از
رسوب ( 413824تن در روز) به داده مشاهدهای
( 576039تن در روز) پیشبینی کند در صورتیکه برای
همین مقدار دبی ،منحنیسنجه با ( 162079تن در روز)
قادر به پیشبینی دقیقی از مقدار رسوب به داده مشاهده-
ای نبوده است.

در شکل  10پراکنش مقادیر مشاهدهای و پیشبینی-
شده رسوب معلق حول خطی شیب  1:1برای مدلهای
مختلف در ایستگاه قزاقلی نشان داده شده است .مقایسه
این دو شکل نشان میدهد که مدل الگوریتم ژنتیک نسبت
به منحنی سنجه رسوب پراکنش بهتری حول خط 45
درجه دارد که این پراکنش برای مقادیر کم رسوب بهتر
میباشد .در ایستگاه باغعباسی (شکل  )11مقادیر رسوب
در مدل الگوریتم ژنتیک حول خط  45درجه به خوبی
پراکنده شدهاند اما در مورد منحنی سنجه رسوب ،پراکنش
نقاط با فاصله زیادی از این خط قرار گرفتهاند.
از نتایج این تحقیق میتوان چنین استنباط نمود که
روشهای مختلف در شرایط اقلیمی مختلف و تعداد داده،
دارای عملکردهای متفاوتی میباشد .در خصوص تعداد
دادهها همانطور که در ایستگاه باغعباسی مشاهده میشود
محدودیت دادهها موجب عملکرد ضعیف منحنیسنجه
رسوب شده است در حالی که این محدودیت تاثیری بر
روش الگوریتم ژنتیک نداشته است .عملکرد و دقت روش-
های رگرسیونی به شدت از حجم نمونه تبعیت میکند و
حجم کم نمونهها میتواند عامل محدودیت مدلهای
آماری گردد در حالی که روشهای هوشمند قابلیت
تخمین و پیشبینی برای تقریب غیرخطی با حجم کم
نمونهها را دارا میباشند.
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شکل ( :)10مقادیر مشاهدهای و پیشبینی مدل برای مدلهای الگوریتم ژنتیک (الف) و منحنی سنجه رسوب (ب) برای دادههای
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شکل ( :)11مقادیر مشاهدهای و پیشبینی مدل برای مدلهای الگوریتم ژنتیک (الف) و منحنی سنجه رسوب (ب) برای دادههای
آزمون ایستگاه باغعباسی

صحتسنجی مدلها با استفاده از معیارهای ارزیابی
ضریب تعیین ( ،)𝑅 2ضریب نش-ساتکلیف ( (NSEو مجذور
میانگین مربعات خطا ( )RMSEمورد بررسی قرار گرفت.
جدول  3و  4مقادیر معیارهای ارزیابی مدلهای الگوریتم
ژنتیک و منحنیسنجه رسوب در ایستگاه قزاقلی و باغ-
عباسی را نشان میدهد .مقایسه نتایج در جدول  3و  4نشان
میدهد که مدل الگوریتم ژنتیک در ایستگاه قزاقلی با
مجذور میانگین مربعات خطا  ،39760در مقابل 47034
بهدست آمده با منحنی سنجه رسوب دقت بیشتری در
پیشبینی بار رسوب داشته است .همچنین برای ایستگاه
باغعباسی نیز این معیار با  2582در مقابل  5036بهدست
آمده با روش منحنی سنجه عملکرد بهتر الگوریتم ژنتیک
را نشان میدهد .در دو معیار دیگر نیز این برتری قابل
مشاهده است ،بهگونهای که در رابطه با ضریب نش-
ساتکلیف در جدول  ،3ایستگاه قزاقلی برای الگوریتم ژنتیک
بیشتر از منحنی سنجه می باشد .برای ایستگاه باغعباسی

در جدول  ،4نیز مقدار این ضریب با استفاده از الگوریتم
ژنتیک  0/72است در حالیکه مقدار حاصل از منحنی
سنجه منفی میباشد و این میتواند به دلیل محدودیت در
تعداد نمونهها و تاثیر آن در عملکرد منحنیسنجه رسوب
باشد (حیاتزاده و همکاران .)1394 ،ضریب تعیین دادهها
در ایستگاه قزاقلی با هر دو روش الگوریتم ژنتیک و منحنی-
سنجه یک مقدار بوده است اما در ایستگاه باغعباسی با
اندکی تفاوت الگوریتم ژنتیک با ضریب تعیین  0/89در
مقابل  0/75تا حدودی بهتر عمل کرده است .یکی از دالیلی
که الگوریتم ژنتیک قادر به پیشبینی دقیقتری از میزان
رسوب است ،بررسی مقادیر مختلف زیادی از بازه تعریف
شده برای ضرایب  aو  bبهمنظور دستیابی به رابطه بهینه
دبی -رسوب میباشد در حالیکه منحنیسنجه فقط با توجه
به پراکنش نقاط نزدیکترین خط برازش را انتخاب میکند
و امکان بررسی مقادیر مختلف برای ضرایب معادله وجود
ندارد.
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جدول ( :)3معیارهای ارزیابی مدلهای الگوریتم ژنتیک و منحنیسنجه رسوب در ایستگاه قزاقلی
مدل

NSE

RMSE
)(ton/day

منحنیسنجه رسوب
الگوریتم ژنتیک

0/3
0/5

47034
39760

𝑅2

0/5
0/5

جدول ( :)4معیارهای ارزیابی مدلهای الگوریتم ژنتیک و منحنیسنجه رسوب در ایستگاه باغعباسی
مدل

NSE

RMSE
)(ton/day

منحنیسنجه رسوب
الگوریتم ژنتیک

-0/06
0/72

5036
2582

نتایج تحقیق داللت بر توانمندی الگوریتم ژنتیک در
بهینهسازی ضرایب معادله منحنی سنجه رسوب دارد به
طوری که در هر دو ایستگاه قزاقلی و باغعباسی نتایج بهتری
ارائه کرده است که همسو با تحقیقات
) ،Altunkaynak(2009محمدرضاپور و همکاران ()1394
در ایستگاه کهک رودخانه سیستان و عبدی دهکردی و
همکاران ( ،)1390در حوزهآبخیز کسیلیان در جنوب استان
مازندران ،میباشد که برتری الگوریتم ژنتیک نسبت به
منحنیسنجه را در برآورد بار رسوب معلق عنوان کردند .بر
اساس جدول  3و  4نتایج نشان میدهد که بهینهسازی
ضرایب با استفاده از الگوریتم ژنتیک دقت پیشبینی رسوب
در ایستگاه باغعباسی را به مراتب بیشتر از ایستگاه قزاقلی
ارتقاء داده است که این میتواند به دلیل نقش سایر عوامل
محیطی نظیر پوشش گیاهی ،خاک و عوامل ژئومورفولوژی
در تولید رسوب گرگانرود باشد .به عبارتی نقش عوامل
محیطی در تولید رسوب در شرایط اقلیمی گرگانرود به
مراتب بیشتر از مناطق خشک با پوشش گیاهی کمتر می-
باشد که این سبب پیچیدگی روابط و رفتار غیرخطی می-
گردد .در مطالعه حیات زاده و همکاران ( )1394با اضافه
شدن پارامترهای مورفولوژیکی حوزه نتایج پیشبینی ارتقاء
یافته است که موید این موضوع میباشد .تاکنون نتایج نشان
داده است که با استفاده از روشهای جستجوی هوشمند
میتوان عملکرد روش مرسوم منحنی سنجه را به میزان قابل
توجهی بهبود بخشید .در مطالعات مشابه که به مقایسه
الگوریتم ژنتیک در مقایسه با دیگر روشهای برآورد رسوب
مانند برنامهریزی ژنتیک که تکامل یافته الگوریتم ژنتیک
است نتایج متفاوتی را نشان داده شده است .این دقت در

𝑅2

0/75
0/89

پیشبینی با برنامهریزی ژنتیک میتواند به دلیل توانایی
بیشتر این روش در استخراج روابط بسیار متنوع و پیچیده
و ارائه آنها در قالب فرمولهای شهودی باشد (روشنگر و
همکاران ،)1394 ،در حالی که الگوریتم ژنتیک نیازمند یک
رابطه تعریف شده میباشد و صرفا به بهینهسازی پارمترهای
آن میپردازد .از اینرو ،استفاده از برنامهریزی ژنتیک و در
نظر گرفتن سایر پارامترهای موثر (بارش ،دما و  ) ...برای
مطالعات آینده پیشنهاد میشود.

نتیجهگیری
در این تحقیق با استفاده از الگوریتم ژنتیک اقدام به
بهینهسازی ضرایب معادله سنجه رسوب در دو ایستگاه
قزاقلی در حوضه گرگانرود و ایستگاه باغعباسی در حوضه
سد فریمان گردید .نتایج حاصل نشان داد که از میان روش-
های مورد مطالعه ،روش الگوریتم ژنتیک با دارا بودن مقادیر
ضریب نش-ساتکلیف و ضریب تعیین بیشتر و مجذور
میانگین مربعات خطای کمتر ،در مقایسه با منحنیسنجه
رسوب از دقت باالتری برخوردار است به طوری که ضریب
نش -ساتکلیف برای مدل الگوریتم ژنتیک در ایستگاه
قزاقلی و باغعباسی به ترتیب  0/72 ،0/5و ضریب تعیین
 0/5و  0/89میباشد .نتایج همچنین نشان میدهد که مدل
الگوریتم ژنتیک مقادیر باالی رسوب را بهتر از منحنی
سنجه رسوب برآورد میکند .همچنین روش الگوریتم
ژنتیک نسبت به منحنیسنجه رسوب کمتر تحت تاثیر
تعداد داده قرار دارد به همین دلیل برای ایستگاههایی که
تعداد نمونهبرداری رسوب کمتری دارند میتواند مورد
استفاده قرار گیرد .به این ترتیب روشهای الگوریتم تکاملی
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را میتوان بهعنوان یک روش دقیق و عملی برای پیشبینی
میزان رسوب رودخانهها پیشنهاد کرد.
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Optimizing Coefficients of Sediment Rating Curve Equation Using
Genetic Algorithm (Case study: Ghazaghli and Bagh abbasi stations)
Farzaneh Naseri1, Mahmood Azari2* and Mohammad Taghi Dastorani3

Abstract:
The proper estimation of sediment yield of rivers is important for planning and managing water
resources. Various methods have been developed to determine the relationship between discharge and
sediment concentration. Sediment rating curve is one of the most common methods for estimating the
suspended sediment yield in rivers, which is always associated with a large error. In order to improve
estimation of sediment yield using sediment rating curve, the equation coefficients can be optimized
using artificial intelligence methods. The purpose of this research is to use a genetic algorithm to
optimize the sediment rating equation coefficients for Gorganroud river (Ghazaghli station) and
Fariman river (Bagh Abbasi station). With this aim in mind, discharge and suspended sediment
concentration data have been acquired for the stations. Sediment rating curve equation was calculated
for each station with training data. Then an optimal coefficient of equation was achieved using genetic
algorithm model defined in MATLAB 2017 software. The study results showed that the genetic
algorithm model for Ghazaghli and Bagh Abbasi stations had a better performance than the sediment
rating curve with the Nash-Sutcliff coefficient of 0.5 and 0.72 and coefficient of determination of 0.5
and 0.89, respectively. Also, the genetic algorithm for Bagh Abbasi station with the limited samples has
better accuracy than the sediment rating curve method. The study results indicate a high performance
of the genetic algorithm in optimizing the coefficients of sediment rating curve equation, especially in
low data stations.
Keywords: Evolutionary Algorithm, Optimization, Sediment Yield, Suspended Sediment,
Sediment Rating Curve.
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