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چکيده
برآورد بار رسوبی رودخانهها از مهمترین چالشهای مهندسی رودخانه محسوب میشود .به همین دلیل تاکنون مدلهای
مختلفی با ساختارهای گوناگون جهت برآورد بار رسوبی ارائه گردیده است .در این مطالعه به بررسی کارایی پارامترهای
ژئومورفومتری و تکنیکهای دادهکاوی بهمنظور پیشبینی بار رسوب معلق در  68حوزه واقع در دو منطقهی متفاوت از
ایران پرداختهشده است .به همین منظور شش مدل شبکه عصبی مصنوعی ،رگرسیون خطی K ،نزدیکترین همسایه،
فرآیند گوسی ،ماشین بردار پشتیبان و ماشین بردار پشتیبان تکاملی بر روی دو نوع از دادههای بار رسوب معلق (رسوب
حداقل و متوسط) اجرا گردید .با هدف بهینهسازی مدلها از پارامترهای ژئومورفومتری و دبی رودخانه بهعنوان دادههای
ورودی به مدل و از تکنیک کاهش ویژگی بهمنظور کاهش حجم فضای الگوریتمها استفاده شد .نتایج ارزیابی مدلها
نشان داد که عملکرد مدلها در دادههای رسوب متوسط و حداقل متفاوت میباشد ،بهطوریکه بهترین روش جهت
پیشبینی رسوب متوسط رودخانه مدل فرآیند گوسی با ضریب همبستگی  0/988و میانگین مجذور مربعات 11/004
بوده و مناسبترین روش پیشبینی رسوب حداقل مدل ماشین بردار تکاملی با ضریب همبستگی  0/996و میانگین
مجذور مربعات  0/171میباشد.
واژههای کليدی :رسوب معلق ،پارامترهای کمکی ،دادهکاوی ،کاهش ویژگی ،مدل رقومی ارتفاع
*

مقدمه

برآورد رسوب معلق رودخانهها یکی از فرآیندهای مهم مهندسی
رودخانه و منابع آبی میباشد و نقش مهمی در طراحی و ساخت
سازههای آبی و مدیریت فرسایش و رسوب در سطح حوزههای
آبخیز دارد ) .(Rajaee, 2011فرسایش سطح حوزه و ورود
رسوبات به جریان رودخانه کیفیت منابع آبی و عمر مفید سازه-
های هیدرولیکی را کاهش میدهد .لذا برآورد و پیشبینی بار
رسوبی معلق میتواند به کنترل کیفیت منابع آبی و افزایش
کارایی تأسیسات برقآبی کمک شایانی نماید .اندازهگیری بار
رسوبی مستلزم احداث ایستگاههای هیدرومتری و بهکارگیری
نیروی انسانی و صرف هزینه میباشد که در بسیاری از مناطق
امکانپذیر نمیباشد .در این شرایط استفاده از روشهایی که
بتوان بهطور غیرمستقیم میزان رسوب را برآورد نمود ،مدیریت
رسوب و منابع آبی را بهبود خواهد داد .تاکنون مدلسازیهای
ریاضی مختلفی در زمینه بار رسوب صورت گرفته است
* نویسنده مسئولfat@ardakan.ac.ir :

(Verstraeten and Poesen, 2001; Ward et al., 2009; Choi
) .and Lee, 2015; Wang et al., 2015مدلسازی ریاضی نیاز

به حجم وسیعی از اطالعات داشته که جمعآوری و ثبت این
اطالعات بسیار پرهزینه و زمانبر میباشد .یکی دیگر از
روشهای متداول در زمینه پیشبینی بار رسوبی معلق استفاده
از منحنیهای سنجه رسوب میباشد که به برقراری رابطه بین
رسوب و دبی جریان میپردازد اما درعینحال برآورد رسوب از
طریق این روش خطای زیادی داشته و مقادیر پیشبینی بیشتر
یا کمتر از مقدار واقعی برآورد گردیده است (Rajaee et al.,
).2009; Asselman, 2000

فاکتورهای متعددی در حوزه آبخیز وجود دارد که می-
تواند بر روی مقادیر رسوب معلق حوزه تأثیرگذار باشد و با
استفاده از آنها و مدلهای تجربی میتوان بار رسوبی را برآورد
نمود .در مدلهای تجربی از پارامترهایی همچون زهکشی،
توپوگرافی ،دبی ،بارش و پوشش گیاهی بهمنظور برآورد بار
رسوبی استفاده میشود .در این راستا تکنیکهای دادهکاوی در
برقراری ارتباط بین این عوامل و بار رسوبی بهخوبی مورداستفاده
قرارگرفتهاند ) .)Lafdani et al., 2013; Kisi, 2012علم
دادهکاوی مجموعهای از علوم مختلف ازجمله آمار ،هوش

670

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،48شمارﮤ  ،3مهر و آبان 1396

مصنوعی و یادگیری ماشین میباشد که میتوان با تهیه منبع
داده و ارائه صحیح آن به مدل و انجام پردازشهای مناسب بر
روی پایگاه دادهها به پیشبینی با دقت مناسب رسید .بهعنوان
مثال ) Zounemat-Kermani et al (2016به مدلسازی غلظت
رسوب معلق بر اساس مدلهای داده محور پرداختند .در مطالعه
آنها مدلهای شبکه عصبی مصنوعی SVR ،و منحنی سنجه
رسوب مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج بر اساس معیارهای
ارزیابی در این مدلها نشان داد که مدل  SVRبا تابع RBF
دارای عملکرد مناسبتری بهمنظور پیشبینی بار رسوبی معلق
میباشد .همچنین  (2013) Lafdani et alاز شبکههای عصبی
مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان بهمنظور پیشبینی بار رسوبی
معلق استفاده نمودند .آنها رواناب و باران را بهعنوان ورودی
مدل و رسوب معلق را بهعنوان خروجی مدل در نظر گرفتند.
نتایج بهدستآمده نشان داد که مدل  nu-SVRبا استفاده از
آزمون گاما دارای عملکرد مناسبی در پیشبینی بار رسوبی معلق
میباشد (2012) Kisi .نیز به مدلسازی ارتباط رسوب معلق و
دبی با استفاده از حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-
 )SVMو شبکه عصبی و منحنی سنجه رسوب پرداخت .جریان
روزانه رودخانه و داده غلظت رسوبات معلق در دو ایستگاه
باالدست و پاییندست حوزهای در منطقه کالیفرنیا بهعنوان
ورودیهای مدل استفاده شد .نتایج آنها نشان داد که در
ایستگاه باالدست مدل  LS-SVMبهترین مدل میباشد اما در
ایستگاه پاییندست منحنی سنجه رسوب نتایج بهتری را ارائه
داد .استفاده از سایر پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی باعث
افزایش دقت مدلها در پیشبینی بار رسوبی معلق
میگردد (2007) Zhu et al..به مدلسازی جریان رسوب معلق
با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و دادههای متوسط
بارش ،دما ،شدت بارندگی و دبی در رودخانه یانگ تسه چین
پرداختند .نتایج آنها نشان داد که  ANNهنگامیکه متغیرهای
مناسب و مؤثر بر جریان رسوب معلق بهعنوان ورودی استفاده -
شود بهخوبی قادر به مدلسازی جریان رسوب معلق ماهانه در
مقایسه با مدلهای رگرسیون خطی چندگانه میباشد.
عالوه بر پارامترهای اقلیمی ،خصوصیات فیزیوگرافی حوزه
نیز در تولید رواناب و رسوب سهم مهمی دارند .باوجود متعدد
بودن خصوصیات فیزیرگرافی و سهم آنها در فرایند فرسایش و
رسوبدهی ،تحقیقات محدودی در خصوص بررسی نقش آنها
انجام گردیده است .مثالً  (2016) Talebi et al.به بررسی نقش
 Curvatureو انواع آن در میزان فرسایش دامنهها پرداختهاند.
امروزه به مدد نرمافزارهای  GISتعداد قابلتوجهی از پارامترهای
سرزمین را میتوان استخراج نمود .این پارامترها از مدل رقومی
ارتفاعی منطقه مشتق شدهاند و با توجه به ارتباط آنها با

ویژگیهای سطح زمین میتوان از آنها بهمنظور افزایش دقت
مدلها در پیشبینی بار رسوبی معلق استفاده نمود.
از طرفی یکی از مشکالت مدلهای دادهکاوی تهیه منبع
داده با ساختار و حجم مناسب میباشد .تعدّد زیاد پارامترهای
ورودی فضای الگوریتم را بزرگتر نموده و باعث پیچیدگی در
اجرای الگوریتم میگردد .درحالیکه برخی از همین پارامترهای
ورودی بهکار رفته ،نقش چندانی در پیشبینی فاکتور موردنظر
نداشته و تنها موجب افزایش حجم دادههای ورودی شدهاند .به
همین دلیل استفاده از تکنیکهای کاهش ویژگی میتواند بدون
اتالف هیچگونه دادهای حجم دادههای ورودی را کاهش دهد
).(Camdevyren et al., 2005

در این تحقیق مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ،رگرسیون
خطی K ،نزدیکترین همسایه ،فرآیند گوسی ،ماشین بردار
پشتیبان و ماشین بردار پشتیبان تکاملی انتخاب و با هدف
بهینهسازی آنها از پارامترهای کمکی حوزه همراه با آنالیز مؤلفه
اصلی استفاده گردید تا تأثیر این پارامترها در بهبود مدلها مورد
ارزیابی قرار گیرد .همچنین با توجه به تأثیر قدرت جریان در
وقوع رسوب حداقل و متوسط ،رفتار این مدلها در هرکدام از
انواع دادههای خروجی نیز مورد پایش قرارگرفته است.

مواد و روشها
مناطق موردمطالعه

مناطق موردمطالعه  68حوزه آبخیز واقع در استانهای گیالن و
لرستان ایران بود .این مناطق دارای شرایط مناسبتری ازنظر
طول دوره آماری نسبت به سایر حوزههای کشور میباشند.
حداقل ارتفاع مناطق موردمطالعه  89متر و حداکثر آن 3702
متر بود .این دو منطقه در دو اقلیم و شرایط پوشش گیاهی
متفاوت واقع شدهاند .شکل ( )1موقعیت مناطق موردتحقیق و
پراکنش ایستگاههای مطالعاتی را نشان میدهد.

شکل  .1موقعيت ايستگاههای موردمطالعه

اسدی و همکاران :بهينهسازی مدلهای برآورد بار معلق ...

فرآيند مدلسازی

جهت مدلسازی بار معلق سه مرحله زیر دنبال گردید .الف:
آماده سازی داده ،ب :یادگیری مدل ،ج :ارزیابی و تفسیر مدل .در
شکل ( )2مراحل کلی پژوهش نمایش دادهشده است.
الف) آمادهسازی دادهها

این مرحله شامل فرآیندهایی است که ورودیهای مناسب را
برای مرحله یادگیری مدل فراهم میکند .استخراج دادهها
بایستی از بین منابع موجود صورت گیرد .دادههای استخراجشده
از منابع و نرمافزارهای مختلف بهصورت متمرکز در یک محل
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جمعآوری و یک انبار داده تهیه شد.
در این مطالعه از دادههای رسوب ایستگاههای واقع در
منطقه از سالهای  1983تا  2014میالدی استفاده شد.
دادههای رسوب که بهعنوان خروجی مدلها تعریف گردید ،به
دو گروه دادههای رسوب حداقل حوزه و دادههای رسوب متوسط
حوزه تقسیم شدند و مدلها بر روی هر دو گروه دادهها بهطور
مجزا اجرا گردید .مدل رقومی ارتفاعی  30متر منطقه از سایت
 USGSدانلود گردید و با استفاده از نرمافزار  SAGA GISتعداد
 26پارامترهای ژئومورفومتری از آن استخراج شد (جدول .)1

شکل  .2فلوچارت مراحل پژوهش

جدول  .1پارامترهای ژئومورفومتری مستخرج از DEM
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برای کاهش پیچیدگی تحلیل متغیرها و تفسیر بهتر
اطالعات در مواردی که حجم اطالعات ورودی زیاد میباشد از
آنالیز مؤلفه اصلی که از روشهای آماری چند متغیره است
استفاده شد ) .(Camdevyren et al., 2005در این روش
متغیرهای اولیه بهطور مستقیم استفاده نمیشوند بلکه ابتدا به
مؤلفههایی تبدیل میشوند ،سپس این مؤلفهها بهجای
متغیرهای اولیه استفاده میشوند .به دلیل استفاده از تمامی
متغیرها در تشکیل مؤلفهها ،اطالعات متغیرهای اولیه با کمترین

تلفات ارائه میگردد ).(Johnson & Wichern, 1982

ب) يادگيری مدل

این مرحله شامل پیادهسازی تکنیکهای مختلف آماری و
دادهکاوی بهمنظور تعیین الگوی مناسب جهت پیشبینی بار
رسوب مییاشد .تکنیکهای دادهکاوی به دنبال یافتن رابطهی
صحیح بین پارامترهای ورودی و بار رسوبی معلق میباشند.
مدلهای مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیر میباشند:
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رگرسيون خطی ()LR

رگرسیون یک روش مورداستفاده برای پیشبینی عددی است.
رگرسیون یک شاخص و شیوه آماری است که هدف آن تعیین
میزان قدرت رابطه بین یک متغیر وابسته (صفت برچسب) و یک
سری از متغیرهای در حال تغییر موسوم به متغیرهای مستقل
(صفت منظم) میباشد .هدف رگرسیون خطی ،مدلسازی رابطه
بین یک متغیر اسکالر و یک یا چند متغیر توضیحی با برازش
یک معادله خطی با دادههای مشاهدهشده میباشد.
شبکههای عصبی مصنوعی ()ANN

شبکههای عصبی مصنوعی که یک سیستم موازی میباشد،
متشکل از چندین عنصر پردازشی هستند که توسط لینکها یا
حلقههای وزن به هم متصل میشوند .شبکههای عصبی
مصنوعی ( )ANNدارای یک یا چندالیه پنهان هستند.
شبکههای عصبی مصنوعی انتشار پسخور و پیشخور (،)FFBP
بهمراتب از محبوبترین شبکههای عصبی مصنوعی
میباشند) .(Haykin, 1998این شبکه متشکل از الیههای عناصر
پردازشی موازی موسوم به نورون است .هر الیه بهطور کامل به
الیه قبلی با اوزان ارتباطی متصل شده است .مقادیر وزنی که
ابتدا داده شدهاند در هر تکرار در طی فرایند واسنجی (آموزش)
تغییر میکنند که خروجیهای برآورد شده را با خروجیهای
معین و معلوم مقایسه میکنند و هرگونه خطا برای تعیین
تعدیالت وزنی مناسب که بهمنظور کمینهسازی خطا الزم
هستند را بهصورت پسین انتشار میکنند).(Kisi, 2010
نزديکترين همسايه )KNN( K

الگوریتم  Kنزدیکترین همسایه ،سادهترین الگوریتم یادگیری
ماشینی است .این الگوریتم بر اساس یادگیری با مقایسه است
یعنی با قیاس یک مثال آزمایشی معین با مثالهای آموزشی که
مشابه آن هستند اجرا میگردد .مثالهای آموزش توسط n
صفت توصیف میشوند .هر مثال بیانگر یک نقطه در فضای n
بعدی میباشند .به این صورت ،همه مثالهای آموزشی در یک
فضای الگوی  nبعدی ذخیره میشوند.
فرآيند گوسی ()GP

فرآیند گوسی یک روش یادگیری ماشینی غیر پارامتری قوی
برای ایجاد مدلهای احتمال گرایانه جامع از مسائل دنیای
واقعی است .یک فرآیند گوسی یک فرآیند تصادفی است که
متشکل از مقادیر تصادفی در هر نقطه در یک دامنه زمانی یا
مکانی است بهطوریکه هر یک از متغیرهای تصادفی دارای
توزیع نرمال میباشند .بهعالوه ،هر مجموعه متناهی از این
متغیرهای تصادفی دارای توزیع نرمال چند متغیره است.

فرآیندهای گوسی ،توزیعات گوسی چند متغیره را به
بعدیت نامتناهی توسعه میدهند .بهطور رسمی ،یک فرآیند
گوسی تولید دادههایی میکند که در طول این طیف قرار دارد
بهطوریکه هر زیرمجموعه متناهی دامنه یک توزیع گوسی چند
متغیره را دنبال میکند.
ماشين بردار پشتيبان ()SVM

 SVMیک روش محبوب برای حل مسائل طبقهبندی ،پیشبینی
و مسائل رگرسیون است ) .(Cortes and Vapnik, 1995ایده
اصلی  SVMاستفاده از ابر صفحه تفکیککننده خطی است که
فاصله بین دو کالس را برای ایجاد یک دستهبندی بیشینه
میکند .برای ماشین بردار پشتیبان خطی ،دادههای آموزشی
متشکل از  Nجفت ( ). . ., (𝑥𝑛 ,𝑦𝑛 ), (𝑥1 , 𝑦1 ),میباشند که 𝑖𝑥
 ∈𝜗 mو  𝑦𝑖 ∈ {−1, 1}, i=1,…, nاست .فرمول استاندارد
ماشین بردار پشتیبان بهصورت رابطه  1میباشد:
(رابطه )1
𝑛

𝑛𝑖𝑚

𝑇 1
)𝑏 𝑤 𝑤 + 𝑐 ∑ 𝜀𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑦𝑖 (𝑤 𝑇 ∅(𝑥𝑖 ) +
𝜔,𝑏,𝜀 2
𝑖=1

≥ 1 − 𝜀𝑖 , 𝜀𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, . . . . , 𝑛,
وزن نمونههای آموزشی است b ،ثابت

که 𝑚_ ∈ 𝜔 ر
میباشد C ،یک پارامتر هزینه ارزشگذاری شده واقعی و 𝑖𝜉
یک پارامتر کمکی (متغیر کمکی) میباشد .اگر 𝜑(𝑥𝑖 ) = 𝑥𝑖 ,
باشد SVM ،یک ابر صفحه تفکیک خطی را با حاشیه بیشینه
پیدا میکند SVM .زمانی که نقشه 𝜑  𝑥𝑖 ،را بر فضای بعدی
باالتر قرار میدهد یک  SVMغیرخطی نامیده میشود.
ماشين بردار پشتيبان تکاملی )(ESVM

مدل ماشین بردار تکاملی از یک استراتژی تکاملی برای
بهینهسازی استفاده میکند .این مدل یک الگوریتم تکاملی را
برای حل مشکل بهینهسازی دوگانه ماشین بردار پشتیبان ارائه
میدهد .پیادهسازی این الگوریتم در بسیاری از مجموعه دادهها
بسیار سریعتر و آسانتر از ماشین بردار ساده میباشد .بهعالوه،
این سیستم قادر به یادگیری با هسته است که نیمه متناهی
مثبت نمیباشند و میتوانند برای یادگیری چندمنظوره استفاده
شوند که موجب میشود تا انتخاب پارامتر  Cقبل از یادگیری
غیرضروری باشد EVSM .بهترین استفاده را از  IGAدر
بهینهسازی پارامترهای سیستم با طراحی مدل کروموزومی GA
کارآمد دارد و همچنین بهعنوان یک عملگر هوشمند میباشد.
 ESVMبا تجزیه و تحلیل فرکانس از ویژگیهای انتخابشده،
یک مجموعه کوچک از ویژگیهای مؤثر را شناسایی و ازاینرو
باعث بهبود دقت طبقهبندی میگردد ( Huang & Chang,
 IGA .)2007مورداستفاده بهطور مختصر ارائه میشود
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درحالیکه قابلیت طرحهای آزمایشی متعامد و برتری متقاطع
هوشمند را میتوان در مطالعات دیگر یافت ).(Ho et al., 2004
ج) ارزيابی مدل

بهمنظور ارزیابی مدل از روش ارزیابی
 )Leaving one Out( Cross_Validationکه در آن مقدار K
برابر  Nاستفاده شد .در این روش هر بار یکی از دادهها بهعنوان
داد آزمایشی از دادهها جداشده و فرآیند یادگیری با مابقی داده-
ها ( )N-1انجام میشود .از فواید این شیوه ارزیابی این است که
هر بار یکی از دادهها بهمنظور ارزیابی مورداستفاده قرار میگیرد
و با توجه به دخالت مجموعه دادهها در فرآیند ارزیابی نتایج
قابلاعتماد خواهد بود و عیب این روش کندی آن به دلیل تکرار
زیاد میباشد (.)Sani Abade et al., 2014
بهمنظور ارزیابی نتایج الگوریتمهای اعمالشده بر روی
دادهها از معیارهای ارزیابی Root mean squared error
)Correlation coefficient (r) ،Nash–Sutcliffe (NS) (RMSE
و ) (Najafi et al. 2009) Mean relative error (MREاستفاده
شد (روابط  2الی .)5
Fiod

2
𝑛∑
) 𝑝𝑖=1(𝑜𝑖 −

(رابطه )2

𝑛

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

∑𝑛 (𝑜−𝑝)2

𝑁𝑆 = 1 − ∑𝑛𝑖=1

(رابطه )3

̅ )2
𝑜𝑖=1(𝑜−

𝑛∑
)̅
𝑜𝑖=1(𝑝𝑖 −𝑝̅ )(𝑜𝑖 −

(رابطه )4
(رابطه )5

_K

𝑛 2
̅)2
𝑛∑√
𝑜𝑖=1(𝑝𝑖 −𝑝̅ ) ∑𝑖=1(𝑜𝑖 −

) 𝑖𝑝(𝑜𝑖 −

1

𝑖𝑜

𝑛

|

=𝑟

∗ 𝑀𝑅𝐸(%) = ∑𝑛𝑖=1 |100

که در این معادالت 𝑜 مقادیر مشاهدهای 𝑝 ،دادههای
پیشبینیشده 𝑝̅ ،میانگین دادههای پیشبینیشده 𝑜̅ ،میانگین
دادههای مشاهدهشده 𝑛 ،تعداد دادهها میباشد.

نتايج
خالصه اطالعات آماری

پس از استخراج پارامترها و مقادیرشان برای هر یک از زیر
حوزهها ،اطالعات آماری آنها بررسی شد .خالصه آماری دادهها
در جدول ( )2ارائهشده است .نتایج ارائهشده نشان داد که دامنه
تغییرات دادهها به دلیل استفاده از  69حوزهی آبخیز در شرایط
متفاوت زیاد بوده است ،بهطوریکه از بین  69حوزه آبخیز،
حداقل ارتفاع حوزههای مطالعاتی  15/92متر (واقع در استان
گیالن) و حداکثر ارتفاع  2785/85متر (واقع در استان لرستان)
میباشد که در شکل ( )1دو حوزه مطالعاتی نشان دادهشده

است.
همچنین آمار موجود در جدول حاکی از تغییرات وسیع
در مساحت حوزههای مطالعاتی است .همانطور که از اطالعات
آماری جدول مشخص است کوچکترین حوزه دارای مساحت
 2/63کیلومترمربع و حداکثر مساحت حوزه 7733/12
کیلومترمربع میباشد .گسترده بودن دامنه تغییرات در این دو
پارامتر موجب گستردگی تغییرات در سایر پارامترهای حوزههای
مطالعاتی گردیده است.
انتخاب نوع تابع کرنل

در اجرای مدل ماشین بردار پشتیبان با انتخاب نوع تابع کرنل
میتوان دقت مدل را افزایش یا کاهش داد .درواقع انتخاب نوع
تابع کرنل یکی از راههای ایجاد مدل ماشین بردار پشتیبان
کارآمد میباشد.
نتایج انواع مختلف کرنل در مدلهای ماشین بردار
پشتیبان و ماشین بردار پشتیبان تکاملیافته ،اجراشده بر روی
متوسط رسوب حوزه در جدول ( )3و ( )4ارائهشده است .نتایج
اعمال تابع کرنلهای مختلف مدلهای ماشین بردار پشتیبان بر
روی رسوب متوسط نشان داد که تابع کرنل  epachnenikovبا
مقدار  RMSE= 65/612و  r =0/74بهترین نوع تابع کرنل
میباشد.
در مدل ماشین بردار پشتیبان تکاملی نیز با انتخاب نوع
تابع کرنل مقادیر پیشبینی با دقت مختلف بهدستآمده آمد .با
توجه به مقادیر  RMSEو  rتابع کرنل  anovaبا مقدار 24/95
= RMSEو  r =0/95دارای نتایج بهتری در پیشبینی بار رسوبی
متوسط میباشد.
در بخش دوم از مطالعه انواع تابع کرنل در مدلهای
ماشین بردار پشتیبان و ماشین بردار پشتیبان تکاملی بر روی
دسته دوم دادهها (حداقل رسوب) موردبررسی قرار گرفت
(جدول  5و .)6
نتایج تابع کرنل در مدل ماشین بردار پشتیبان نشان داد
که بر روی رسوب حداقل حوزه نیز تابع کرنل  epachnenikovبا
مقادیر  RMSE=0/99و  r=0/82دارای عملکرد مناسبتری
نسبت به سایر تابع کرنلها میباشد.
نتایج اعمال انواع تابع کرنل در مدل ماشین بردار پشتیبان
تکاملی بر روی رسوب حداقل در جدول  6نشان میدهد که دو
تابع کرنل  radeialو  epachnenikovبا مقادیر مشابه
 RMSE=0/17و  r=0/99دارای بهترین عملکرد در پیشبینی بار
رسوبی حداقل میباشند.
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 اطالعات آماری پارامترها و دادههای رسوب و دبی.2 جدول

ضریب تغییرات

انحراف از معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

1/57
1/31
6/23
1/95
8/75
0/11
1/ 6

818/24
1407/84
0/15
0/34
0/37
200851/1
798/25

1287/74
1851/13
0/29
2/98
0/04
322149
1167/28

2785/85
5752/8
0/51
3/8
3/06
767530/2
2553/03

-15/92
1/05
0/01
1/5
-0/06
17604/3
-19/83

1/46

62/96

121/23

358/9

1/18

1/93
3/89
0/57
19/19
-120/56
-1/08
0/12
2/72
-1/77
3/28
6/51
1/7
2/14
1/4
5/78
1/79
1/03
2/00
2/43
0/42

0/11
1/81
1/49
0/08
0/001
0/0001
0/57
0/0003
0/0004
0/0007
0/49
3/36
7439/57
18141/8
1/22
65/02
28/24
635/77
1555/35
0/33

0/45
1/03
0/73
1/47
-9/13
-0/0001
0/07
0/0001
-0/0002
0/0002
3/18
5/72
15905/1
25481/9
7/05
116/6
27/29
316/35
638/71
0/78

0/72
6/6
5/16
1/61
0/008
0/0008
4/7
0/0028
0/002
0/005
4/4
10/98
35170/25
65887/08
11/28
295/97
153/54
2777/37
7733/12
1/73

0/11
0/01
0/01
1/08
-0/0004
-0/0003
-0/01
-0/00005
-0/0005
-0/0001
1/68
0/08
3450/8
214/64
5/4
27/52
0/58
1/21
2/63
0/04

Parameter
Dem
Watershed Basins
Slope
Aspect
Convergence Index
Catchment Area
Channel Network Base Level
Vertical Distance to Channel
Network
Relative Slope Position
MRVBF
MRRTF
Strahler Order
General Curvature
Profile Curvature
Plan Curvature
Tangential Curvature
Longitudinal Curvature
Cross-Sectional Curvature
Flow Directions
LS Factor
Flow Accumulation
Stream Power Index
Topographic Wetness Index

رسوب
دبی
طول آبراهه
مساحت حوزه
تراکم زهکشی
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kernel type

RMSE

NSE

MRE

r

dot

anova

65/15
65/54
65/67
62/82
65/43

-0/018
-0/031
-0/035
0/052
0/027

52/72
51/35
52/11
58/71
52/75

0/51
0/70
0/37
0/27
0/58

epachnenikov

65/61

0/052

51/32

0/74

multiquadric

64/54

2e-8

61/88

0/0

radeial
polynomial
neural
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جدول  .4نتايج انواع تابع کرنل در مدل ماشين بردار پشتيبان تکاملی اجراشده بر روی رسوب متوسط

r

MRE

NSE

RMSE

kernel type

0/20
0/95
0/19

755/15
18/03
813/09

-175/92
0/84
--1685/85

858/49
25/23
2650/8

dot

polynomial

0/95

17/80

0/85

24/95

anova

0/95

18/03

0/84

25/23

epachnenikov

radeial

جدول  .5نتايج انواع تابع کرنل در مدل ماشين بردار پشتيبان اجراشده بر روی رسوب حداقل

r

MRE

NSE

RMSE

kernel type

0/272
0/793
0/428
0/0
0/588

136/99
153/29
1192/03
9022/22
674/72

0/005
0/5
0/13
-30/51
0/26

1/747
1/028
1/375
8/359
1/268

dot

anova

0/821

151/73

0/54

0/995

epachnenikov

2238/79 0/0

0/0

1/478

multiquadric

radeial
polynomial
neural

جدول  .6نتايج انواع تابع کرنل در مدل ماشين بردار پشتيبان تکاملی اجراشده بر روی رسوب حداقل

r

MRE

NSE

RMSE

kernel type

0/030

2532/39

-21/46

2/75

dot

0/996

37/10

0/98

0/171

radeial

13761/85 0/080
36/99
0/526

-187/86
0/88

20/31
16/393

polynomial
anova

37/10

0/98

0/171

Epachnenikov

0/996
انتخاب نوع مدل

با انتخاب بهترین نوع تابع کرنل برای مدلهای ماشین بردار
پشتیبان معمولی و ماشین بردار پشتیبان تکاملی این مدلها
همراه با مدلهای شبکه عصبی مصنوعی K ،نزدیکترین
همسایه ،رگرسیون خطی و مدل گوسی بر روی دادههای
متوسط رسوب اجرا گردید .نتایج نشان داده است که مدل
 Gaussian Processبهترین مدل جهت برآورد بار رسوب با
کمک پارامترهای ژئومورفومتری میباشد (جدول .)7
نتایج ارائهشده در جدول ( )7نشان میدهد که مدل
 Gaussian Processبا مقدار  RMSE =11و  r =0/98بهترین
مدل برای پیشبینی بار رسوبی معلق متوسط میباشد .مدل
ماشین بردار پشتیبان تکاملی نیز بعد از مدل Gaussian
 Processبا مقدار  RMSE =24/95و ضریب  r=0/95دارای
عملکرد نسبتاً مناسبی جهت پیشبین بار رسوبی معلق متوسط

میباشد.
با اعمال مدلها بر روی سری دوم دادهها (رسوب حداقل)
حوزه نتایج نشان داد که مدل  ESVMبهترین مدل جهت
پیشبینی رسوب حداقل میباشد (جدول .)8
جدول  .7نتايج ارزيابی مدلهای اجراشده بر روی رسوب متوسط

MRE

NES

RMSE

Model

r

44/82 0/83
44/39 0//63
44/19 0/55

0/39
0/40
0/31

44/56
49/68
53/52

ANN

LR

0/98

8/25

0/97

11/00

GPS

0/74
/95

58/67
19/56

0/052
0/85

65/61
24/95

SVM

KNN

ESVM
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جدول  .8نتايج ارزيابی مدلهای اجراشده بر روی رسوب حداقل

r

MRE

NSE

RMSE

Model

0/82
0/59
0/93
0/99
0/82

962/40
1340/94
2238/79
15/08
158/36

0/65
0/34
0/006
0/982
0/54

0/87
1/20
0/53
0/19
0/99

ANN

SVM

0/99

15/89

0/986

0/17

ESVM

KNN
LR
GPS

نتایج جدول ( )8نشان داد اجرای مدلها بر روی دادههای

رسوب حداقل نتایج متفاوتی را نسبت به رسوب متوسط به
دنبال دارد .بهطوریکه در مورد رسوب حداقل مدل  ESVMبا
مقدار  RMSE= 0/17و  r =0/99دارای عملکرد بهتری نسبت به
سایر مدلها میباشد .البته اختالف دو مدل  GPSو ESVM
بسیار کم میباشد و میتوان چنین نتیجه گرفت که از میان
مدلهای اجراشده بر روی هر دو سری داده دو مدل  GPSو مدل
 ESVMدارای بهترین عملکرد بوده است .پراکنش مقادیر داده-
های واقعی و پیشبینیشده در مدلهای اجراشده در شکلهای
( )3و ( )4نشان دادهشده است:

شکل  .3نمودار پراکندگی مقادير مشاهدهشده و پيشبينیشده رسوب متوسط توسط مدلهای توسط مدلهای الف :شبکه عصبی مصنوعی ،ب :رگرسيون خطی،
ج :فرآيند گوسی ،د k :نزديکترين همسايه ،ه :ماشين بردار پشتيبان تکاملی و د :ماشين بردار پشتيان

اسدی و همکاران :بهينهسازی مدلهای برآورد بار معلق 677 ...

شکل  .4نمودار پراکندگی مقادير مشاهدهشده و پيشبينیشده رسوب حداقل توسط مدلهای الف :شبکه عصبی مصنوعی ،ب :رگرسيون خطی ،ج :فرآيند گوسی،
د k :نزديکترين همسايه ،ه :ماشين بردار پشتيبان تکاملی و د :ماشين بردار پشتيان

بحث و نتيجهگيری
در این تحقیق به کمک برخی پارامترهای ژئومرفومتری به
بهینهسازی مدلهای برآورد رسوب پرداخته شد .استفاده از
پارامترهای ژئومورفومتری باعث افزایش دقت مدل در پیشبینی
رسوب معلق حوزه شد .این درحالیکه است که مدلهایی که
دادههای ورودی آنها صرفاً دادههای اقلیمی بوده است از دقت
کمتری برخوردار بودهاند .(Cobaner et al., 2009; Liu et al.,
) 2013; Zounemat-Kermani et al., 2016این مسئله در خصوص
روش کالسیک منحنی سنجه رسوب نیز صادق است (Zounemat-
.)Kermani et al., 2016; Kisi, 2012; Rajaee, 2011

استفاده از تکنیکهای کاهش ویژگی موجب کاهش حجم
فضای الگوریتم و پیچیدگیهای آن و سهولت در اجرای
الگوریتمها میشود .در این مطالعه نیز به دلیل زیاد بودن تعداد
پارامترها از این تکنیک بهمنظور کاهش حجم دادهها استفاده
گردید.
از طرفی نتایج حاصل از ارزیابی مدلها نشان داد که رفتار
دو رسوب متوسط و حداقل در شبیهسازیهای صورت گرفته
یکسان نبوده و در نتیجه نوع رسوب نیز در انتخاب مدل بهینه
تأثیرگذار میباشد .بدین ترتیب که برای دادههای رسوب
متوسط مدل  Gaussian Processبا ضریب همبستگی  0/988و
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به نظر میرسد با وارد ساختن سایر پارامترهای مؤثر در
 کاربری،فرسایش و رسوبدهی حوزه (مثل پوشش گیاهی
 تصاویر ماهوارهای) افزایش دقت مدلها را میتوان انتظار،اراضی
 همچنین بررسی کارایی سایر مدلهای دادهکاوی و.داشت
الگوریتمهای مبتنی بر هوش مصنوعی نیز در ادامه این تحقیق
.پیشنهاد میگردد

 بهعنوان بهترین روش تعیین11/004 میانگین مجذور مربعات
 با ضریبESVM  مدل،شد و برای دادههای رسوب حداقل
0/171  و میانگین مجذور مربعات0/996 همبستگی
 بدین ترتیب نتایج بهدستآمده.مناسبترین روش معرفی گردید
نشان داده است که تلفیق تکنیکهای دادهکاوی و پارامترهای
ژئومورفومتری میتواند به نحو چشمگیری باعث افزایش دقت در
.پیشبینی رسوب معلق گردد
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