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ABSTRACT
Estimation of sediment transported by the streamflow is important for planning and storing water resources of
dam reservoirs and river bed changes, watershed management, coastal protection and the environment.
Sediment transport in the river is an inherently uncertain and complex phenomenon. Incomplete knowledge of
processes and data create uncertainty in estimating sediment transport. Parameters uncertainty is one of the
main sources of uncertainty in estimating the suspended and bed sediment load. In this paper, the Monte Carlo
(MC) simulation method is used to estimate the uncertainty of suspended and bed sediment load due to
uncertainty in the parameters of the support vector machine (SVM) model in the Karaj Dam Basin. The partial
mutual information (PMI) algorithm was used to select the efficient input variables in the SVM model to
estimate the suspended and bed sediment load. The results of using PMI algorithm show that the only efficient
variable in estimating the suspended and bed sediment loads is the current stream discharge. The results show
that the uncertainty in estimating the suspended sediment load with SVM model for training, test and total data
is equal to 12.8%, 17% and 13.5%, respectively. Also, the uncertainty in estimating the bed sediment load with
SVM model for training, test and total data is equal to 23.5%, 36.8% and 27.2%, respectively. Therefore, the
uncertainty in estimating the bed sediment load with SVM model is more than the one in estimating the
suspended sediment load. Therefore, the use of optimization methods can be useful for accurate estimation of
parameter values and reducing uncertainty in estimating the suspended and bed sediment load.
Keywords: Parameter Uncertainty, SVM Model, Suspended and Bed Sediment Load, PMI Algorithm, MonteCarlo.
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تحليل عدمقطعيت پارامترهای مدل  SVMبرای برآورد بار رسوبات معلق و بستر در ايستگاه سيرا کرج با روش
شبيهسازی مونت کارلو
3

عليرضا کيهانی ، 1علی محمد آخوندعلی ،*2حسين فتحيان

 .1گروه هیدرولوژی و منابع آب ،دانشکده مهندسی آب و محیطزیست ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
 .2گروه مهندسی منابع آب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/5/25 :تاریخ بازنگری -1399/9/2 :تاریخ تصویب)1399/9/10 :

چکيده
برآورد میزان رسوب حمل شده توسط جریان برای برنامهریزی و ذخیره منابع آب مخازن سدها و تغییرات بستر رودخانهها،
مدیریت آبخیز ،حفاظت سواحل و محیط زیست حائز اهمیت است .انتقال رسوب در رودخانه یک پدیده ذاتا غیرقطعی و
پیچیده میباشد .دانش ناکامل در مورد فرآیندها و دادهها ،عدمقطعیت در برآورد انتقال رسوب را ایجاد میکند .عدمقطعیت
پارامترها ،از جمله منابع اصلی عدمقطعیت در برآورد بار رسوبات معلق و بستر است .در این مقاله از روش شبیهسازی مونت
کارلو برای برآورد عدمقطعیت بار رسوبات معلق و بستر بهعلت عدمقطعیت در پارامترهای مدل ماشین بردار پشتیبان
) (SVMدر حوضه سد کرج استفاده شده است .برای انتخاب متغیرهای ورودی موثر در مدل  SVMبرای برآورد بار رسوبات
معلق و بستر ،از الگوریتم  PMIاستفاده شد .نتایج بهکارگیری الگوریتم  PMIنشان میدهد که تنها متغیر موثر در برآورد
بار رسوبات معلق و بستر ،دبی جریان در زمان حال است .نتایج نشان میدهد که عدمقطعیت در برآورد بار رسوب معلق با
مدل  SVMبرای دادههای آموزش ،آزمون و کل دادهها بهترتیب برابر با  17 ،12/8و  13/5درصد است .همچنین عدم
قطعیت در برآورد بار رسوب بستر با مدل  SVMبرای دادههای آموزش ،آزمون و کل دادهها بهترتیب برابر با  36/8 ،23/5و
 27/2درصد است .بنابراین عدمقطعیت در برآورد بار رسوب بستر با مدل  SVMبیشتر از عدمقطعیت در برآورد بار رسوب
معلق است .بهکارگیری روشهای بهینهسازی میتواند برای برآورد دقیق مقادیر پارامترها و کاهش عدمقطعیت در برآورد
بار رسوبات معلق و بستر مفید باشد.
واژههای کليدی :عدمقطعیت پارامترها ،مدل  ،SVMبار رسوب معلق و بستر ،الگوریتم  ،PMIمونت-کارلو.

نامیده

مقدمه
رسوبات حمل شده از سطح حوضهها توسط روانابها وارد
سرشاخهها و آبراهههای اصلی شده و در نهایت در مخازن سدها
تهنشین گردیده و باعث کاهش عمر مفید آنها میشود .برآورد
میزان رسوب حمل شده توسط جریان میتواند شاخصی برای
نشاندادن فرسایش خاک حوضه باشد و در پروژههای آبی جهت
برنامهریزی و ذخیره منابع آب مخازن سدها و تغییرات بستر
رودخانهها ،مدیریت آبخیز ،حفاظت سواحل و محیط زیست و
غیره حائز اهمیت است .رابطه رواناب و بار رسوبی با توسعه ،بهره
برداری و مدیریت منابع آب ،بهرهبرداری ایمن از پروژههای مربوط
با آب و محیطزیست مرتبط است (Miao et al., 2011; Peng et
) .al., 2010بهعلت تغییرات محیط ناشی از تغیر اقلیم و فعالیت
های انسانی مشخصات آماری سریهای هیدرولوژیکی در حوضه-
های مختلف ممکن است تغییر کند که تحت عنوان غیرایستایی1
* نویسنده مسئول:

میشود (Jiang et al., 2015; Gilroy and McCuen,

)2012; Vogel et al., 2011

رسوبات معلق متغیر مهم محیط زیستی و هیدرولوژیکی
میباشد که به فرسایش خاک ،شرایط اکولوژیکی حوضه ،شرایط
آبراههها ،اقدامات هیدرولیکی و فراوانی وقایع حدی باران وابسته
است ) .(Bonacci and Oskorus, 2010این واقعیت به خوبی
شناخته شده است که اکثر بار رسوب معلق در چند واقعه بارندگی
شدید منتقل میشوند (Rodríguez-Blanco, 2010; Tena et al.,
) .2011بنابراین منطقی است که وقایع غلظت رسوب معلق متناظر
(تعریف شده بر مبنای دبی پیک) در تحلیل فراوانی سیل در نظر
گرفته شود .درک تغییرات درازمدت دبی رسوب معلق و عوامل
موثر بر آن در حوضههای آبخیز برای مطالعه تخریب خاک،
کیفیت آب ،دورههای بیوشیمیایی زمین و پایداری کشاورزی
بسیار مهم است ;(Walling, 2006; Syvitski, and Milliman
2007, Walling, 2009; Pelletier, 2012; Vanmaercke et al.,
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در دهههای اخیر بارهای رسوبی در بسیاری از رودخانهها
در سرتاسر جهان ،تغییرات قابل توجهای بعلت تغییرات اقلیمی و
فعالیتهای انسانی تجربه کردهاند .انتقال رسوب در رودخانه یک
پدیده ذاتا غیرقطعی و پیچیده میباشد .دانش ناکامل در مورد
فرآیندها و دادهها ،عدمقطعیت در برآورد انتقال رسوب را ایجاد
میکند .منابع عدمقطعیت عواملی هستند که منجر به افزایش
عدمقطعیت در برآورد و پیشبینی یک سیستم مدلسازی شده
میشوند .تحلیل عدمقطعیت تالش میکند یک ساختار اصولی
برای شناسایی عدمقطعیت مربوط به خروجی مدل فراهم کند.
خطاهای تقریبهای بهکار رفته در اندازهگیری دادههای ورودی،
مقادیر پارامترها ،ساختار مدل و الگوریتم روابط مابین پارمترها و
متغیرها در مدل ،همگی منابع عدمقطعیت هستند (Liu and
).Gupta, 2007
 Shen et al., 2012روش برآورد عدمقطعیت درست نمایی
عمومی ) (GLUEرا مدل  SWAT1ترکیب کردند تا عدمقطعیت
پارامترها مربوط به شبیهسازی جریان آبراهه و رسوب در حوضه
رودخانه دانینگ 2در  TGRA3در چین به کمیت در بیارند .نتایج
نشان داد که شبیهسازی رسوب عدمقطعیت بیشتری نسبت به
جریان آبراهه دارد و عدمقطعیت در شرایط بارندگی زیاد (از ماه
مه تا سپتامبر) حتی بیشتر از فصل خشک است .منابع اصلی
عدمقطعیت جریان آبراهه از فرآیندهای در سطح حوضه آبریز
حاصل میشود در حالی که فرآیندهای در کانال تأثیر زیادی بر
شبیهسازی رسوب دارد Rymszewicz et al., (2018) .برای
شبیه سازی تغییرات مکانی و زمانی بار رسوبات معلق ساالنه در
حوضههای کوچک کشاورزی ،از مدلهای مبتنی بر رگرسیون
متغیرهای هیدرولوژیکی استفاده کردند .تغییرات مکانی عواملی
مانند خصوصیات خاک (درصد خاکهای زهکشی یافته بصورت
ضعیف و درصد خاکهای توربی) ،کاربری اراضی (درصد علفزار و
درصد زمینهای قابلکشت) ،شیب کانال و خصوصیات شبکه
زهکشی (تراکم زهکشی) بهعنوان پارامترهای مدلها در نظر
گرفته شدند .روش معرفیشده ،بیانگر پتانسیل قابل قبول مدلهای
مبتنی بر رگرسیون جهت شبیهسازی بار رسوبات معلق در حوضه-
های کوچک میباشد.
الگوریتمهای شبکههای عصبی مصنوعی ، (ANN) 4ماشین
بردار پشتیبان (SVM) 5و ماشین یادگیری شدید )ELM( 6بهطور
1 Soil and Water Assessment Tool
2 Daning
3 Three Gorges Reservoir Region
4 Artificial Neural Networks
5 Support Vector Machin
6 Extreme Learning Machine
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فزایندهای برای ارزیابی پدیدههای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی
استفاده شدهاند (Zounemat-Kermani .)Adnan et al., 2019
) et al., (2016توانایی مدلهای  ANNو  SVMبرای پیشبینی و
برآورد غلظتهای رسوب معلق روزانه با استفاده از دادههای هشت
ساله از یک ایستگاه در ایاالت متحده آمریکا را ارزیابی کردند.
عملکرد مدل های  ANNبر اساس ریشه میانگین مربعات خطا،
ضریب همبستگی پیرسون و معیار کارآیی ناش-ساتکلیف ارزیابی
شدند .مدلهای  ANNو  SVMنتایج بهتری نسبت به مدلهای
رگرسیون خط چندگانه و منحنی سنجه رسوب نشان دادند.
) Wieprecht et al. (2013بار بستر و بار مواد بستر کل در رودخانه
رییم 7با سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی  (ANFIS)8پیش-
بینی کردند .پارامترهای مورد استفاده برای توسعه مدل عمدتا
پارامترهایی بودند که بر انتقال بار رسوب در مقیاس بزرگ
تاثیرگذار هستند .نتایج نشان داد که رویکرد مدلسازی عصبی-
فازی تطبیقی مبتنی بر دادهها میتواند یک روش جایگزین
قدرتمند برای تخمین بار بستر و بار مواد بسترکل باشدAlami .
) et al., (2018رواناب و بار مواد جامد معلق حوضه سد علویان
در استان آذربایجان شرقی با مدل  SWAT9پیشبینی کردند.
جهت واسنجی و تحلیل عدمقطعیت مدل  SWATاز دو روش
SUFI-210و  GLUE11استفاده کردند .نتایج حاصل از کاربرد دو
روش مذکور نشان داد روش  SUFI-2دارای الگوریتم موثرتری
جهت واسنجی و تعیین عدمقطعیت مدلها میباشد .بر این اساس
با اطمینان بیشتری میتوان از مدل  SWATواسنجی شده با
الگوریتم  SUFI-2در مدیریت منابع آب ،کمیسازی سناریوهای
تغییر اقلیم و تغییر کاربری و تخمین تاثیر اجرای بهترین
راهکارهای مدیریتی در داخل حوضه استفاده کرد.
) Dams et al., (2015نیز اثر سناریوی انتخابشده برای
ف مورد استفاده
تغییر اقلیم ،ساختار مدل بارش -رواناب و تابع هد ِ
در واسنجی پارامترهای مدل را بر عدمقطعیت دبیهای ماهانة
پیشبینیشده در حوضهای در شمال بلژیک بررسی کردند .نتایج
نشان داد نوع مدل بارش -رواناب سهم نسبتاً قابل توجهی از
عدمقطعیت پیشبینی دبی میانگین و بیشینه را به خود اختصاص
میدهد و این عدمقطعیت ،قابل مقایسه با عدمقطعیت حاصل از
تغییر اقلیم است Lee & Kang (2016) .از  ANNبرای پیشبینی
دبی روزانة جریان درحوضهای در کره جنوبی استفاده کردند و با
استفاده از روش دامنة پیشبینی ،عدمقطعیتِ خروجی مدل را با
7 Rhime
8 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
9 Soil and Water Assessment Tool
10 Sequential Uncertainty Fitting Algorithm
11 Generalized Likelihood Uncertainty Estimation
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 p-factor ،PPU95و d-factor

تغییر دادن وزنهای اولیه و تعداد عناصر پردازشگر در الیة میانی
و همچنین تغییردادن دادههای مورد استفاده در آموزش برآورد
کردند .در این تحقیق از چهار نوع تابع انتقال برای  ANNاستفاده
شد و نتایج نشان داد مدلی که از تابع انتقال  logisticاستفاده
میکند دارای کمترین عدمقطعیت است .در این مدل ،درصدی از
دادههای مشاهدهشده که در دامنة پیشبینی قرار داشتند برابر با
 99درصد و میانگین عرض دامنه برابر با  1/14مترمکعب در ثانیه
بهدست آمد Isazadeh et al. (2017) .عدمقطعیت دو مدل ANN
و  SVMرا در برآورد پارامترهای کیفی آبخوان دشت گیالن
بررسی کردند .آنها با تغییر در پارامترهای دو مدل ،به ازای هر
مقدار مشاهدهشده از پارامترهای کیفی آبخوان ،دامنهای از
برآوردها بهدست آوردند و عدمقطعیت هر مدل با محاسبة
معیارهای ( p-factorدرصدی از دادههای مشاهدهشده که در
دامنة برآوردها قرار میگیرند) و ( d-factorمیانگین عرض باند
برآوردها) ارزیابی کردند .نتایج نشان داد که عدمقطعیت SVM
نسبت به  ANNکمتر میباشد بهطوری که به ازای p-factor
یکسان ( 99درصد) SVM ،دارای  d-factorکمتری است.
) Karami cheme and Mazaheri (2018یک روش جدید
برای تعیین موقعیتهایی است که ضریب پراکندگی تأثیر
معنیداری بر حمل و نقل مواد آالینده رودخانه دارد ،ارائه کردند
که مبتنی بر روش شبیهسازی مونت کارلو است .نتایج نشان داد
که الگوی زمانی منبع آلودگی ،عامل اصلی در تأثیر ضریب
پراکندگی در حمل و نقل مواد آالینده استFathabadi et al. .
)(2018روشهای ناپارامتریک  ،1LECرگرسیون چندک 2و جنگل
تصادفی 3در برآورد عدمقطعیت مدل یکپارچه  4HBVدر حوضه
چهلچای استان گلستان بررسی کردند .نتایج برآورد عدمقطعیت
نشان داد بزرگترین و کوچکترین مقدار دامنه عدمقطعیت به
ترتیب توسط روشهای  LECدر حالتی که توسط ماشین بردار
رگرسیون آموزش دیده باشد و روش جنگل تصادفی ،بدست می
آید.
) Salehpoor et al., (2019عدمقطعیت خروجی پنج مدل
مبتنی بر هوش مصنوعی شامل مدلهایی از نوع ماژوالر5
) ،(MNNتحلیل مولفههای اصلی ،(PCA) 6شبکه عصبی
مصنوعی برگشتی با تأخیر زمانی ANFIS ،(TLRN) 7و SVM
در پیشبینی دبی ماهانة حوضة آبریز حبلهرود در شرق استان

تهران ،با استفاده از کمیتهای
مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که  SVMبا p-factor
نهاییِ معادل با  82درصد در مرحلة آزمون ،قابلاعتمادترین مدل
برای پیشبینی دبی ماهانه در حوضة مورد بررسی استFathian .
) et al., (2020عدمقطعیت پارامترهای مدل بارش-رواناب HEC-
 HMSدر برآورد حداکثر سیالب محتمل (PMF) 8در حوضه سد
بختیاری با روش مونت کارلو تحلیل کردند .نتایج نشان داد که
عدمقطعیت در دبی اوج و حجم هیدروگراف  PMFبعلت عدم
قطعیت تمام پارامترها به ترتیب برابر با  17/13و  6/79درصد
است Nourani et al., (2019) .یک روش موجک بر اساس داده
کاوی به نام ) wavelet-M5 (WM5برای پیشبینی بار رسوب
معلق معرفی کردند .آنها با مقایسه این مدل با مدلهای موجک
) wavelet-ANN (WANNو درخت  ،M5دریافتند که مدل
WM5پیشبینی بهتری دارد.
( Sharafati et al., (2020مدلهای نوین ماشین یادگیری
گروهی (EML) 9توسعهیافته را برای پیشبینی بار معلق رسوب
روزانه در رودخانه میسیسیپی بکار بردند .این مدلها شامل
رگرسیون افزایش گرادیان ،(GBR) 10رگرسیون AdaBoost
) (ABRو رگرسیون جنگل تصادفی ) (RFRبودند .بر اساس
معیارهای عملکرد و مشاهداتی ،مدل  RFRاندکی برتری در
پیشبینی بار معلق رسوب روزانه نسبت به دو مدل دیگر نشان
داد .تحلیل عدمقطعیت نشان داد که ترکیب متغیرهای ورودی
تاثیر بیشتری بر پیشبینی بهدستآمده نسبت به انتخاب ساختار
مدل نشان میدهند.
اخیرا بر اساس روش آماری ،الگوریتمهایی جهت انتخاب
متغیرهای ورودی موثر در مدلهای بر مبنای پردازش دادهها ارائه
شدهاند .از جمله الگوریتم غیرخطی جهت تعیین متغیرهای
ورودی موثر در مدلهای بر مبنای پردازش دادهها ،الگوریتم
اطالعات متقابل جزیی  (PMI)11میباشد .الگوریتم  PMIاز شدت
روابط بین ورودیها و خروجیها و بین متغیرهای اضافی جهت
انتخاب متغیرهای ورودی موثر استفاده میکند .در مطالعات قبلی
از الگوریتم  PMIبرای تعیین متغیرهای موثر ورودی برای
پیشبینی دو هفته آینده شوری رودخانه )(Bowden et al., 2005
 ،پیشبینی کیفیت آب در سیستم توزیع آب )،(May et al., 2008
پیشبینی تبخیر و تعرق مرجع ) ،(Fang et al., 2018مدلسازی

1 Local Errors and Clustering
2 Quantile Regression
3 Random Forest
4 Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning
5 Modular Neural Network
6 Principal Component Analysis
7 Time Lag Recurrent Network

8 Probable Maximum Flood
9 Ensemble Machine Learning
10 Gradient boost regression
11 Partial Mutual Information
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تک واقعه بارش-رواناب ) (Chang et al. 2017شبیهسازی پیوسته
بارش-رواناب ( Shafeizadeh et al., (2019استفاده شده است.
ولی تاکنون ،الگوریتم  PMIبرای انتخاب متغیرهای ورودی موثر
در مدلهای داده محور برای برآورد بار رسوبات معلق و بستر در
رودخانه مورد استفاده قرار نگرفته است .هدف از این تحقیق
تحلیل عدم قطعیت در برآورد بار رسوبات معلق و بستر در رودخانه
با مدل  SVMبعلت عدمقطعیت در پارامترهای مدل با روش
شبیهسازی مونت کارلو میباشد .همچنین متغیرهای ورودی موثر
بر برآورد بار رسوبات معلق و بستر ،با الگوریتم  PMIتعیین می-
شوند.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز سد کرج قسمتی از دامنه جنوبی ارتفاعات البرز در
شمال غرب استان تهران بین طول شرقی  51-5تا  51-30و
عرض شمالی  35-52تا  36-11قرار گرفته است .این حوضه در
تقسیمبندی حوضههای آبریز کشور جزو حوضه دریاچه نمک قرار
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دارد که مساحت آن  716کیلومتر مربع در محل ایستگاه
هیدرومتری سیرا کرج است .اقلیم منطقه بر اساس روش دومارتن
از نوع مرطوب و بر اساس روش آمبرژه از نوع اقلیم ارتفاعات است
و طی یک ارزیابی کلی در گروه سرد قرار میگیرد .رژیم بارندگی
منطقه از نوع مدیترانهای است .خاکهای منطقه اغلب از نوع
لیتوسل و رگوسل است و عمق خاک در بیش از نیمی از اراضی،
کمعمق سنگریزهدار است .نیمرخ خاکها تحول کم تا ناچیز دارد
و دارای مواد مادری توف ،سازند کرج ،ماسه سنگ و کنگلومرا
است .بافت خاک در منطقه مورد مطالعه به طور عمده لومی شنی
میباشد .شکل ( )1نقشه حوضه کرج و موقعیت ایستگاههای
بارانسنجی و هیدرومتری را نشان میدهد .تنها ایستگاه
هیدرومتری در حوضه کرج که بار رسوبات بستر و معلق اندازه-
گیری میشود ،ایستگاه سیرا کرج است .به منظور برآورد بار
رسوبات معلق و بستر در ایستگاه سیرا کرج ،از سری زمانی مقادیر
بارش در ایستگاههای بارانسنجی و دبی جریان ،بار بستر ،معلق در
ایستگاه سیرا کرج استفاده گردید .دوره زمانی مشترک سه
ایستگاه از سال آبی  1388-89تا سال  1397-98میباشد .جدول
( )1مشخصات آماری متغیرهای مورد استفاده را نشان میدهد.

شکل  -1نقشه حوضه کرج و موقعيت ايستگاههای بارانسنجی و هيدرومتری
جدول  -1معيارهای آماری متغيرهای مورد استفاده
معیار آماری

بارش متوسط

حداکثر

)(mm
319
/4

حداقل

0/0

دبی جریان
(مترمکعب در
282/7
ثانیه)
2/9

0/71

0/0

انحراف معیار

35/2

28/4

30230/2

879/7

میانگین

11/6

17/5

4241/1

157/4

ضریب تغییرات

3/0

1/6

7/1

5/6

دامنه تغییرات

319/4

279/8

336328/6

8949/4

انتخاب متغيرهای ورودی مؤثر در مدل  SVMبا الگوريتم PMI

بار رسوب معلق
روز)
(تن در
336329
/4

بار رسوب بستر (تن در روز)
8949/3

الگوریتم  ،PMIاز جمله الگوریتم غیرخطی برای انتخاب
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متغیرهای ورودی موثر در مدلهای بر مبنای پردازش دادهها
است .الگوریتم انتخاب ورودی بر مبنای  ،(PMIS) PMIدر ابتدا
توسط ) Sharma (2000جهت شناسایی متغیرهای ورودی موثر
در مدلهای هیدرولوژیکی توسعه داده شد .الگوریتم  PMIهر
تکرار را با در نظرگرفتن یک ورودی ) (Cو یک خروجی ) (Yو با
پیداکردن Csی (فرض میشود که Csمتفاوت از  Cاست) که
مقدار  PMIرا با توجه به متغیر خروجی ماکزیمم میکند (با توجه
به ورودیهایی که از قبل انتخاب شدهاند) ،انجام میدهد .مفهوم
آماری که  PMIبرای  Csبرآورد میکند بر مبنای محدودههای
اطمینان 1است که از توزیع تشکیلشده توسط یک حلقهی
خودراهانداز ،2تعیین شده است .اگر ورودی معنیدار باشد Cs ،به
( Sمجموعه متغیرهای ورودی انتخابشده) اضافه شده و انتخاب
کردن ادامه مییابد ،تا جایی که هیچ ورودی معنیداری باقی
نماند ،سپس متعاقباً الگوریتم متوقف میشود.

احتمال با تقریب عددی انتگرال در رابطه ( )1خواهیم
داشت):(May et al., 2008
]

)f(xi,yi

1

)f(xi)f(yi

n

[ I(X; Y) ≈ ∑ni=1 log

(رابطه )2
که در آن  ƒنمایانگر چگالی برآورد شده برمبنای نمونه ای از n
مشاهده از ) (x,yاست .از مبناهای مختلفی برای لگاریتم در رابطه
( )2میتوان استفاده کرد ولی معموالً از  2یا  eاستفاده میشود.
اگر مبنای لگاریتم مشخص نشده باشد ،لگاریتم طبیعی در
نظرگرفته میشود .با فرض رابطه ( )2میتوان گفت که برآورد
دقیق و موثر ( MIاطالعات متقابل) بستگی زیادی به روش
بکارگرفته شده در برآورد توابع چگالی احتمال حاشیهای و توام
دارد.

برآورد اطالعات متقابل جزئی )(PMI

با توجه به یک متغیر خروجی تصادفی  ،Yمقداری عدمقطعیت
درمورد یک مشاهده  yکه عضوی از  Yمیباشد ،وجود دارد که
میتوان آن را با توجه به آنتروپی شانون(Shannon, 1948) ،H 3
تعریف کرد .ولی با فرض یک متغیر ورودی تصادفی  Xکه Y
وابسته به آن است ،مشاهدات متقابل ) (x,yاین عدمقطعیت را
کاهش میدهد ،زیرا اطالع از  ،xاجازه میدهد تا مقدار  yاستنتاج
شود و برعکس .بنا به تعریف اطالعات متقابل ) ،I(X;Yکاهش در
عدمقطعیت متغیر  Yبه دلیل مشاهده  Xاست (Cover and
) .Thomas, 1991این مسئله بصورت یک قسمت مشترک بین دو
دایره در شکل ( )2نمایش داده شده است .این قسمت مشترک
جایی است که عدمقطعیت کاهشیافته حول  Xو  Yبه ترتیب
توسط آنتروپی شرطی ) H(X|Yو ) H(Y|Xمشخص شده است.
اطالعات متقابل ) (MIرا میتوان با رابطه زیر بصورت مستقیم
محاسبه کرد ):(May et al., 2008
(رابطه )1

dx dy

)p(x,y
)p(x)p(y

I(X; Y) = ∬ p(x, y)log

که در آن ) p(xو ) p(yبه ترتیب توابع چگالی احتمال
حاشیهای X (pdfs)4و  Yهستند و ) p(x, yتابع چگالی احتمال
توام 5است .به هرحال بصورت عملی ،فرم صحیح توابع چگالی
احتمال در رابطه ( )1مجهول است .از این رو ،از برآورد چگالیهای
احتمال بجای آن استفاده میشود .با جایگذاری برآوردهای چگالی
1 Confidence bounds
2 Bootstrap loop
3 Shannon entropy
4 Marginal probability density functions
5 Joint probability density function

شکل  -2دياگرام وين ،6نشاندهنده رابطه بين اطالعات متقابل ) (MIو
آنتروپی برای خروجی  Yو متغير ورودی منفرد(May et al., 2008) X

در مجموع سه معیار توقف الگوریتم  PMIوجود دارد که
عبارتند از -1 :مقادیر بحرانی جدولبندیشده -2 ،7معیار بر
مبنای اطالعات اکائیکه -3 ،(Akaike, 1974) (AIC) 8معیار
آزمون همپل .9جداول مقادیر بحرانی ضریب همبستگی ) (Rبه
سهولت در دسترس هستند ،که برپایه فرمول تحلیلی برای توزیع
خطای یک تخمین برای اندازه نمونه فرض شده استوار است .در
مورد ضریب همبستگی خطی ) ، (Rتوزیع تخمین نمونه از یک
توزیع  tپیروی میکند .جداول مقادیر بحرانی ضریب همبستگی
) (Rبرپایه توزیع  tساخته شدهاند ) ،(David, 1966که مقدار
6 Venn diagram
7 Tabulated critical values
8 Akaike information criterion

9 Hampel test criterion
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بحرانی برای  Rبرای تعداد نمونهها و یک سطح اعتماد معین را
تهیه میکنند .با این حال برخالف ضریب همبستگی خطی ،یک
تعریف تحلیلی معادل برای  Iرا نمیتوان برطبق رابطه ( )2نتیجه
گیری کرد ) .(Goebel et al., 2005از این رو محققان باید از
خودراه اندازکردن ،برای محاسبه )̂ f(Iکمک بگیرند (Granger et
).al., 2004; Sharma, 2000
به جای استفاده از مقادیر تحلیلی ،یک روش برای
ساختن جداول مقادیر بحرانی محاسبه شده برای  ،Iاستفاده از
شبیهسازی مونت کارلو که توسط ) May et al. (2006شرح داده
شده ،میباشد .شبیهسازی مونتکارلو برای تعیین عملی توزیع
تخمینگر  MIکه در گام اول در توسعه یک معیار متوقفکننده بر
مبنای مقادیر بحرانی تقریبی ،بــهکار گرفته شد .در هر شبیه
سازی MI ،برای یـک سری دادهها در مقایسه با دادههای نویز-
سفید 1گوسین محاسبه میشود (با اندازه نمونه  ،nکه مقداری
بین  50تا  5000دارد) که این محاسبه برای بهدست آوردن داده
هایی با مقادیر بحرانی استفاده میشود که این دادهها میتواند
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برای آزمون مستقل بودن بر مبنای  MIبهکار گرفته شود.
برای هر اندازه نمونه ،ابتدا یک سری )εy ~ N(0,1
ساخته میشود و سپس توابع چگالی احتمال حاشیهای fεy
محاسبه میشود .مجموع یکصـــدهزار تکــرار از ســـری ~ εx
) ،N(0,1مستقـــل از ) εy ~ N(0,1تولید میشود .برای هر نمونه
از  ،εxتوابع چگالی احتمال حاشیهای  fεxو  fεx εyتخمین زده و
متعاقبا )  Î(εx εyارزیابی میشود .نتایج مقادیر بحرانی  Iدر جدول
( )2برای سطوح اعتماد مختلف درج شده است .دو ضابطه
جایگزین متوقفکننده فرمولبندی شده که بهوسیله آن در هر
تکرار I'CsY.S ،با مقادیر بحرانی مربوطه ) Ib(95و ) Ib(99که از جدول
( )2بدستآمده مقایسه میشود ،که از این دو معیار بجای
محاسبات مستقیم از سیستم خودراه انداز ،جهت تعیین اینکه
کدام متغیر باید انتخاب شود یا اینکه الگوریتم متوقف شود،
استفاده میشود .حذف محاسباتی حلقه سیستم خودراه انداز
باعث میشود تا انتخاب متغیرهای ورودی بسیار سریعتر انجام
شود).(May et al., 2008

جدول  -2مقادير بحرانی تخمينگر اطالعات متقابل بر مبنای برآورد چگالی هسته(May et al., 2006))KDE(2

n

̅𝐼

)𝐼 (90

)𝐼 (95

)𝐼 (99

n

̅𝐼

)𝐼 (90

)𝐼 (95

)𝐼 (99

50
60
70
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260

0/1323
0/1236
0/1166
0/1106
0/1013
0/0943
0/0883
0/0839
0/0798
0/0763
0/0735
0/0707
0/0682

0/1990
0/1825
0/1694
0/1592
0/1429
0/1309
0/1211
0/1138
0/1072
0/1019
0/0975
0/0932
0/0894

0/2224
0/2031
0/1879
0/1756
0/1572
0/1434
0/1321
0/1237
0/1166
0/1103
0/1055
0/1005
0/0965

0/2705
0/2452
0/2254
0/2091
0/1858
0/1688
0/1546
0/1444
0/1356
0/1276
0/1215
0/1158
0/1108

280
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
3000
4000
5000

0/0661
0/0642
0/0567
0/0513
0/0473
0/0441
0/0415
0/0393
0/0375
0/0270
0/0222
0/0192
0/0172

0/0862
0/0834
0/0724
0/0646
0/0589
0/0544
0/0509
0/0479
0/0455
0/0318
0/0257
0/0221
0/0196

0/0928
0/0896
0/0775
0/0689
0/0627
0/0578
0/0539
0/0507
0/0481
0/0333
0/0268
0/0230
0/0204

0/1062
0/1022
0/0876
0/0775
0/0702
0/0644
0/0597
0/0563
0/0531
0/0361
0/0289
0/0247
0/0218
1

𝑝𝐴𝐼𝐶 = 𝑛 log 𝑒 ( ∑ni=1 u2i ) + 2

معيار بر مبنای اطالعات اکائيکه )(AIC

(رابطه )3

معیار اطالعاتی اکایکه ) ،(Akaike, 1974) (AICبعنوان سنجش
ارتباط بین دقت فیلتر رگرسیونی و اندازه مجموعه ورودی ،S
جهت فرمولبندیکردن این معیار توقف پذیرفته شده است.
مقیاسهایی مانند  AICمعموالً به عنوان یک مبنا ،برای مقایسه
درانتخاب مدلها ،مورد استفاده قرار میگیرند .رابطه  AICبصورت
زیر است:

که در آن  nتعداد مشاهدات ui ،باقیماندههای
تعداد پارامترهای مدل است .در حالت رگرسیون خطی ،تعداد
پارامترها برابر با  K + 1است که  Kبرابر با تعداد متغیرها می باشد.
جهت انتخاب متغیرهای ورودی موثر با استفاده از معیار ،AIC
متغیرهایی انتخاب می شوند که مقدار آنها کاهشی بوده است.
بهمنظور برآورد بار رسوبات معلق و بستر در ایستگاه

1 White-noise

2 Kernel density estimation

𝑛

 nوp
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هیدرومتری سیرا کرج ،از متغیرهای موثر بر بار رسوبات معلق و
بستر بعنوان ورودی در مدل  SVMاستفاده گردید .بنابراین ابتدا
مجموعه پتانسیل متغیرهای ورودی با در نظر گرفتن تاخیر زمانی
تا  10روز قبل برای هر یک از متغیرها شامل بارش متوسط روزانه
در سطح حوضه و دبی جریان روزانه بدست آمد .بعد از آمادهسازی
دادهها و انتخاب دوره زمانی مشترک بین متغیرها و اعمال تاخیر
زمانی جهت ساخت مجموعه پتانسیل متغیرهای ورودی ،کل
الگوهای آموزشی برابر با  125الگو بدست آمد .از این تعداد کل
الگوهای آموزشی %70 ،الگوها ( 88الگو) به منظور آموزش
(واسنجی) و  %30الگوها ( 37الگو) جهت آزمون (اعتبارسنجی)
مدل  SVMاستفاده گردید .بنابراین به منظور آموزش مدل SVM
دادههای از تاریخ  1388/7/27تا  1395/6/22و جهت آزمون مدل
 SVMداده های از تاریخ  1395/7/28تا  1398/6/4در نظر گرفته
شد .جدول ( ) 3مجموعه پتانسیل متغیرهای ورودی و خروجی
حاصل از ساخت الگوهای آموزشی برای برآورد بار رسوبات معلق

و بستر در ایستگاه هیدرومتری سیرا کرج را نشان میدهد .با توجه
به جدول ( ،)3بار رسوبات معلق و بستر در ایستگاه هیدرومتری
سیرا کرج در زمان حال ،متغیرهای خروجی هستند .بهمنظور
تعیین متغیرهای موثر بر بار رسوبات معلق و بستر از الگوریتم
 PMIاستفاده شد .این الگوریتم با محاسبه مقدار  ،PMIمتغیرهای
ورودی موثر را مشخص میسازد .الزم به ذکر است که این
الگوریتم به صورت پیشفرض درنظر میگیرد که متغیرهای
ورودی دارای چولگی صفر هستند و از یک توزیع نرمال پیروی
می کنند .در همین راستا برای استفاده از این الگوریتم بایستی
ابتدا دادهها را نرمال کرد .جهت نرمالسازی دادههای بارش
متوسط در سطح حوضه و بار بستر در ایستگاه سیرا کرج ،تمام
مقادیر به توان یک عدد کوچک ( )0/001رسانده شد .جهت
نرمالسازی دادههای دبی جریان و بار رسوب معلق در ایستگاه
سیرا کرج ،از تبدیل لگاریتمی استفاده گردید و دادهها بصورت
تبدیل شده به الگوریتم  PMIمعرفی شدند.

جدول  -3مجموعه پتانسيل متغيرهای ورودی و خروجی حاصل از ساخت الگوهای آموزشی در مدل SVM

نوع متغیر

معرفی

نام متغیر

ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
خروجی
خروجی

بارش متوسط در  10روز قبل
بارش متوسط در  9روز قبل
بارش متوسط در  8روز قبل
بارش متوسط در  7روز قبل
بارش متوسط در  6روز قبل
بارش متوسط در  5روز قبل
بارش متوسط در  4روز قبل
بارش متوسط در  3روز قبل
بارش متوسط در  2روز قبل
بارش متوسط در  1روز قبل
بارش متوسط در زمان حال
دبی جریان در  10روز قبل
دبی جریان در  9روز قبل
دبی جریان در  8روز قبل
دبی جریان در  7روز قبل
دبی جریان در  6روز قبل
دبی جریان در  5روز قبل
دبی جریان در  4روز قبل
دبی جریان در  3روز قبل
دبی جریان در  2روز قبل
دبی جریان در  1روز قبل
دبی جریان در زمان حال
بار رسوب معلق در زمان حال
بار رسوب بستر در زمان حال

)Rave(t-10

مدل SVM

ماشین بردار پشتیبان ،یکی از روشهای یادگیری با

نظارت1

است

1 Supervised learning

)Rave(t-9
)Rave(t-8
)Rave(t-7
)Rave(t-6
)Rave(t-5
)Rave(t-4
)Rave(t-3
)Rave(t-2
)Rave(t-1
)Rave(t
)Qw(t-10
)Qw(t-9
)Qw(t-8
)Qw(t-7
)Qw(t-6
)Qw(t-5
)Qw(t-4
)Qw(t-3
)Qw(t-2
)Qw(t-1
)Qw(t
)Qss(t
)Qbs(t

که از آن برای طبقهبندی و رگرسیون استفاده میکنند .ماشین
بردار پشتیبان یک طبقه بندی کننده دودویی غیرآماری است که
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در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .خصوصیات
 SVMعبارتند از )1 :ایجاد حدکثر تعمیم در طراحی طبقهبندی
کنندهها )2 ،دارا بودن توانایی یافتن جواب بهینه کلی تابع)3 ،
تهیه خودکار ساختار و سازوکار بهینه در حل مسائل طبقهبندی،
 )4مدلسازی توابع غیرخطی با استفاده از کرنلهای غیرخطی و
شیوه حاصلضرب داخلی در فضاهای هیلبرت .ماشین بردار
پشتیبان الگوریتمی است که مدلهای خطی منحصر به فرد را یافته
و با استفاده از آنها حداکثر حاشیه ابر صفحه را حاصل میکند.
حداکثر شدن حاشیه ابر صفحه ،حداکثر شدن تفکیک بین طبقات
را حاصل نموده و موجبات بهبود دقت در فرآیند مدلسازی را
فراهم مینماید .به نزدیکترین نقاط آموزشی موجود در حاشیه ابر
صفحه ،بردارهای پشتیبان اطالق گردیده و از آنها برای مشخص
کردن مرز بین طبقات استفاده میشود ).(Shin et al., 2005
تفاوت اساسی این روش با طبقهبندیکنندههای مرسوم
آماری در قابلیت پردازش و طبقهبندی دادههای ابرطیفی بوده و
دیگر کاهش تعداد باندها در فرآیندهای مختلف مدلسازی نیاز
نمیباشد .همچنین در این روش با استفاده از یک الگوریتم بهینه-
سازی تعداد نمونههای مورد نیاز برای تشکیل مرزهای کالسها
به دست آمده و یک مرز تصمیمگیری خطی بهینه برای جداسازی
کالسها محاسبه میشود .اگر دادهها بهصورت خطی و جدا از هم
باشند SVM ،با استفاده از ماشینهای خطی یک سطح بهینه را
با کمترین خطا و حداکثر فاصله میان صفحه و نزدیکترین نقاط
آموزشی (بردارهای پشتیبان) تفکیک نموده و آموزش میدهد
).(Shin et al., 2005
اگر نقاط آموزشی را به صورت ] 𝑗𝑦  [𝑥𝑖 ,و بردار ورودی حائز
شرط 𝑛𝑅 ∈ 𝑖𝑥باشد ،در این صورت ارزش هر طبقه به صورت
𝑖 𝑦𝑖 ∈ {−1 , 1} 𝑖 = 1, … ,تعریف میگردد .آنگاه قواعد
تصمیمگیری که تعریف میشود توسط یک صفحه بهینه که
طبقات تصمیمگیری باینری را تفکیک میکند ،بهصورت رابطه
( )4قابل بیان میباشد:
𝑵
)𝒃 𝒀 = 𝒔𝒈𝒏(∑𝒊=𝟏 𝒚𝒊 𝒂𝒊 (𝑿 × 𝑿𝒊 ) +
(رابطه )4
که در آن 𝑌 خروجی 𝑦𝑖 ،ارزش طبقه نمونه 𝑖𝑋 و 𝑖𝑎 و 𝑏
پارامترهای تعیین کننده ابر صفحه می باشند .اگر امکان تفکیک
دادهها بصورت خطی فراهم نباشد ،در این صورت رابطه ( )4به
شرح زیر تغییر مییابد:
𝑵
)𝒃 𝒀 = 𝒔𝒈𝒏(∑𝒊=𝟏 𝒚𝒊 𝒂𝒊 𝑲(𝑿 × 𝑿𝒊 ) +
(رابطه )5
در این رابطه ) 𝑖𝑋 × 𝑋(𝐾 تابع کرنلی است که برای ایجاد

ماشینهای بردار پشتیبان با حالتهای مختلف از سطوح تصمیم-
گیری غیرخطی در فضای دادهها ،ضربهای داخلی تولید کرده و
بدین منظور نیاز به تعریف معادله خط میباشد .معادله خط در
فضای دوبعدی با استفاده از رابطه ( ،)6معادله صفحه از رابطه ()7
و معادله صفحه نمایش از رابطه ( )8محاسبه میگردد
).(Scholkopf, 2001
𝟎 = 𝒃 𝒘𝟏 𝒙𝟏 + 𝒘𝟐 𝒙𝟐 +
(رابطه )6
𝟎 = 𝒃 𝒘𝟏 𝒙𝟏 + 𝒘𝟐 𝒙𝟐 + 𝒘𝟑 𝒙𝟑 +
(رابطه )7
𝑻
𝟎=𝒃𝒘 𝒙+
(رابطه )8
در مسائلی که دادهها بهطور خطی تفکیکپذیر نباشند،
میتوان با نگاشت دادهها به یک فضای ویژگی ،آنها را بهصورت
خطی جداپذیر نمود .در حالت کلی ابعاد این فضا بینهایت بوده،
بنابراین انجام محاسبات در فضای ویژگی میتواند زمانبر باشد.
برای غلبه بر این مشکل از توابع کرنل استفاده میشود ،در نتیجه
معادله صفحه تفکیککننده برای حالت غیرخطی با دخالت تابع
کرنل )𝑋(𝐾 بهصورت رابطه زیر میباشد ).(Scholkopf, 2001
𝑤 𝑇 𝐾(𝑋) + 𝑏 = 0
(رابطه )9
که در آن تابع )𝑋(𝐾 با انجام نگاشت ،دادهها را از فضای
غیرخطی به یک فضای خطی منتقل مینماید .میتوان این تابع
را به صورت ) 𝑗𝑋  𝐾(𝑋𝑖 ,نیز تعریف نموده و به وسیله آن فضاهای
پیچیدهتری را مورد بررسی قرار داد .به این فرآیند ترفند کرنل1
گفته میشود .در مدل  SVMانتخاب تابع کرنل بسیار مهم بوده
و در مسایل مختلف با توجه به ماهیت مسئله میتوان موارد
متفاوتی را در نظر گرفت .بنابراین نمیتوان تابعی را بهطور قطعی
به عنوان تابع مناسب برای  SVMمعرفی کرد .انواع مختلف تابع
در جدول ( )4ارائه شده است .تابع کرنل خطی ،حالت خاصی از
تابع کرنل چندجملهای بوده و در مسایل سادهتر کارایی خوبی از
خود نشان میدهد ولی در مسایل پیچیده تابع کرنل چندجملهای
میتواند بسیار مفیدتر باشد .در تابع کرنل چندجملهای پارامتر d
باید از طرق آزمون و خطا یا از طریق الگوریتمهای بهینهسازی
محاسبه شود .تابع کرنل گوسی یا شعاعی ) (RBFنوع دیگری از
توابع کرنل بوده و معموال در مسائلی به کار برده میشود که
هیچگونه شناختی از نوع و ماهیت دادهها در دسترس نباشد.
جدول  -4توابع کرنل مورد استفاده در ماشينهای بردار پشتيبان

تابع کرنل

نوع تابع

𝒋𝑿 × 𝒊𝑻𝑿 = ) 𝒋𝑿 𝑲(𝑿𝒊 ,

خطی
چند جمله ای
RBF

𝒅)𝑪

× 𝑿𝒋 +

𝒊𝑻𝑿𝛄(

𝟐

= ) 𝒋𝑿 𝑲(𝑿𝒊 ,

) | 𝒋𝑿 𝑲(𝑿𝒊 , 𝑿𝒋 ) = −𝐞𝐱𝐩(−𝛄|𝑿𝒊 −

عدمقطعيت پارامترها با روش مونت-کارلو

1 Kernel trick
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برای متغیر ورودی ،یکی از مسائل موجود در روش مونت کارلو
میباشد که به دلیل محدودیت اطالعات و به دنبال آن در دسترس
نبودن سری زمانی پارامترها ،با توجه به وجود تنها یک عدد برای
تمام پارامترها در تمام زیرحوضه و آبراههها ،تابع توزیع یکنواخت
به عنوان تابع توزیع احتمال پارامتر مذکور در نظر گرفته شد .شکل
( )3فلوچارت تحلیل عدمقطعیت پارامترهای مدل  SVMدر
برآورد بار رسوبات معلق و بستر در ایستگاه هیدرومتری سیرا کرج
به روش شبیهسازی مونت کارلو نشان میدهد.

اساس کار روش شبیهسازی مونت کارلو ،تولید ترکیبات تصادفی
با توجه به حاالت ممکن از عدمقطعیتهایی است که در یک
مطالعه رخ میدهد .بدین صورت که هر متغیر با استفاده از تابع
توزیع احتمال آن ،شبیهسازی و سپس متناظر با آنها خروجی هر
مدل محاسبه میگردد .این عمل بارها تکرار و سپس با استفاده از
دادههای تولید شده به تجزیه و تحلیل میزان و نحوه تغییرات نتایج
مدل پرداخته میشود .میزان عدمقطعیت پارامتر خروجی نیز از
طریق محاسبه شاخصهای آماری یا تعیین تابع توزیع آن بیان
میگردد .Eckhardt) (et al., 2003انتخاب تابع توزیع احتمال
تعيين هيدروگراف حد

توليد عدد تصادفی بين صفر تا

باال و پائين بار رسوبات

يک و تعين مقدار پارامترها

معلق و بستر

متناظر با عدد تصادفی

شروع

آموزش و آزمون مدل SVM

در برآورد بار رسوبات معلق و
اجرای مدل  SVMبه ازای مقدار
محاسبه دامنه و درصد

بستر معلق و

پارامترها متناظر با عدد تصادفی

عدمقطعيت در بار
رسوبات معلق و بستر

پايان

اتمام تعداد

خ
یر

تکرار مونت

تعيين توزيع پيشين

کارلو

(توزيع يکنواخت) برای
پارامترها

ب
له
اجرای مدل  SVMبرای ترکيبات مختلف پارامترها و تعين محدوده تغييرات پارامترها بر اساس ضريب ناش-ساتکليف باالتر از آستانه
شکل  -3فلوچارت تحليل عدمقطعيت بار رسوبات معلق و بستر به روش مونتکارلو با بکارگيری مدل SVM

با توجه به اینکه مدل  SVMبا تابع کرنل پایه شعاعی،
بهترین مدل در برآورد بار رسوبات معلق است ،بنابراین پارامترهای
گاما و واریانس بهعنوان پارامترهای واسنجی در نظر گرفته شدند.
همچنین با توجه به اینکه بهترین مدل  SVMدر برآورد بار
رسوبات بستر ،مدل با تابع کرنل چند جملهای است ،بنابراین
پارامتر گاما به عنوان پارامترهای واسنجی در نظر گرفته شدند.
سپس حدود پائین و باال تغییرات پارامترهای واسنجی به الگوریتم
مونت –کارلو معرفی شدند .محدوده تغییرات پارامترهای واسنجی
با بهکارگیری دوره زمانی واسنجی مدل  SVMتعیین گردید .برای

تعیین محدوده تغییرات پارامترهای واسنجی ،ترکیبات مختلف
پارامترها در نظرگرفته و با اعمال ترکیب پارامترها در مدل ،SVM
مدل اجرا شده و ضریب ناش -ساتکلیف محاسبه گردید .آستانه
قابل قبول ضریب ناش -ساتکلیف برای ترکیب پارامترها 0/7 ،در
نظرگرفته شد ) .)Bhavsar and Patel, 20120جدول ( )5محدوده
تغییرات پارامترهای واسنجی مدل  SVMدر برآورد بار رسوبات
معلق و بستر در روش مونت کارلو را نشان میدهد .تعداد تکرار
مونت کارلو در فلوچارت برای تعیین حد باال و پائین هیدروگراف
بار رسوب بستر و معلق برابر با  5000در نظرگرفته شد.
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جدول  -5محدوده تغييرات پارامترهای واسنجی مدل  SVMدر برآورد بار رسوبات معلق و بستر در روش مونت کارلو
متغیر

تابع کرنل

بار رسوب معلق

پایه شعاعی

بار رسوب بستر

چند جملهای

پارامتر

حد پائین

حد باال

2

0/2

1

1/5

8/5

98/9

113/5

𝜎

معيارهای آماری ارزيابی دقت مدل

برای مقایسه بار رسوب معلق و بستر اندازهگیری شده با بار رسوب
معلق و بستر برآورد شده در مراحل واسنجی و صحتسنجی مدل
 ،SVMشاخصهای نیکوئی برازش مختلفی را میتوان استفاده
نمود .این شاخصها به دو گروه معیارهای گرافیکی و پارامترهای
آماری سنجش خطا قابلتقسیم هستند .از دسته معیارهای
گرافیکی میتوان به ترسیم نمودار تغییرات بار رسوب معلق و بستر
اندازهگیری شده و برآورد شده در کنار هم اشاره نمود .از شاخص
های آماری سنجش خطا میتوان به ضریب ناش-ساتکلیف ،1ریشه
میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی اشاره کرد که به ترتیب
در روابط ( )10تا ( )12آمده است .ضریب ناش-ساتکلیف بیانگر
کارآیی مدل بوده که میتواند مقادیری از منفی بی نهایت تا یک
را به خود اختصاص دهد که عدد یک نشاندهنده برازش کامل و
انطباق کامل بین مقادیر اندازهگیری شده و برآورد شده میباشد.
در روابط ( )10تا ( n ،)12برابر با تعداد دادهها Oi ،و  Siمقادیر بار
رسوب معلق و بستر اندازهگیری شده و برآورد شده در گام زمانی
iام̅ ،
 Oمیانگین بار رسوب معلق و بستر اندازه گیری شده میباشد
( .)Nash and Sutcliffe, 1970; Abrahart et al., 2004
∑n(S −O )2

] NS = 1 − [ ∑in(Oi −O̅i)2

(رابطه )10

i

i

1

RMSE = √ ∑ni=1(Si − Oi )2

(رابطه )11

n

(رابطه )12
𝑅 = (𝐶𝑜𝑣(𝑂𝑖 , 𝑆𝑖 )/√𝐶𝑜𝑣(𝑂𝑖 , 𝑂𝑖 ). 𝐶𝑜𝑣(𝑆𝑖 . 𝑆𝑖 ))2

نتايج و بحث
جدول ( )6نتایج الگوریتم  PMIبرای  10متغیر موثر بهترتیب
اولویت برای انتخاب متغیرهای موثر در برآورد بار رسوب معلق را
نشان میدهد .عالوه بر این نتایج الگوریتم  PMIبرای  10متغیر
موثر به ترتیب اولویت برای انتخاب متغیرهای موثر در برآورد بار
رسوب بستر در جدول ( )7نشان داده شده است .در جداول ()6
و ( Iteration ،)7تعداد تکرار الگوریتم  Variable ،PMIنام متغیر،
) I(x;yمقدار اطالعات متقابل جزیی ) (PMIبرای هر متغیرMC- ،
) I*(95محدوده  95درصد مقدار بحرانی اطالعات متقابل (،(MI
)MC-I*(99محدوده  99درصد مقدار بحرانی  MIو ) AIC(kو
) AIC(pمقدار معیار اطالعات آکائیکه برای هر متغیر است .برای
تعیین متغیرهای ورودی موثر با توجه به مقادیر ضابطه  ،AICتا
متغیرهایی موثر هستند که مقدار  AICآنها منفی و بصورت نزولی
باشند .بنابراین با توجه به مقدار ) AIC(kو ) AIC(pدر جداول ()6
و ( )7تنها متغیر موثر در برآورد بار رسوبات معلق و بستر در
ایستگاه هیدرومتری سیرا کرج ،دبی جریان در زمان حال است.

جدول  -6نتايج الگوريتم  PMIبرای انتخاب متغيرهای موثر در برآورد بار رسوب معلق

تکرار

متغیر

)I(x;y

0

)logQw(t

0/52

0/139

1

)logQw(t-2

0/104

0/139

2

)logQw(t-10

0/107

0/139

0/164

3

)logQw(t-3

0/098

0/139

0/164

-85/8

4

)logQw(t-9

0/108

0/139

0/164

-78/3

-58/4

5

)logQw(t-4

0/09

0/139

0/164

-74/5

-54/5

6

)logQw(t-7

0/102

0/139

0/164

-70/1

-50/8

7

)logQw(t-8

0/084

0/139

0/164

-65/5

-47/4

8

)logQw(t-5

0/076

0/139

0/164

-62/2

-44/6

9

)logQw(t-1

0/07

0/139

0/164

-56/7

-36/8

)MC-I*(95

)MC-I*(99

)AIC(k

)AIC(p

0/164

-104/2

-98/1

0/164

-100

-88/7

-92/2

-73/7
-66/5

1 Nash-Sutcliffe
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جدول  -7نتايج الگوريتم  PMIبرای انتخاب متغيرهای موثر در برآورد بار رسوب بستر

تکرار

متغیر

)I(x;y

)MC-I*(95

)MC-I*(99

)AIC(k

)AIC(p

0

)logQw(t

0/131

0/139

0/164

-49/1

-43/2

1

)logQw(t-4

0/19

0/139

0/164

-43/9

-31/1

2

)logQw(t-3

0/084

0/139

0/164

-40/5

-26/5

3

)logQw(t-9

0/111

0/139

0/164

-36/8

-18/7

4

)logQw(t-7

0/079

0/139

0/164

-34/3

-16/4

5

)logQw(t-6

0/07

0/139

0/164

-31/8

-14/9

6

)logQw(t-2

0/055

0/139

0/164

-30/1

-11/9

7

)logQw(t-1

0/051

0/139

0/164

-27/8

-7/5

8

)logQw(t-5

0/06

0/139

0/164

-25/2

-5/4

9

)logQw(t-10

0/046

0/139

0/164

-22/9

-3/3

تعيين بهترين ساختار مدل SVM

به منظور آموزش و آزمون مدل  SVMو تعیین ساختار بهینه مدل
 SVMدر برآورد بار رسوبات معلق و بستر در ایستگاه هیدرومتری
سیرا کرج ،توابع مختلف کرنل و مقادیر مختلف پارامترهای تابع
کرنل در نظر گرفته شد .مقادیر شاخصهای آماری و مقادیر بهینه
پارامترها مربوط به بهترین توابع کرنل مختلف در مدل SVM
برای برآورد بار رسوبات معلق به ازای دوره زمانی آموزش و آزمون
در جدول ( )8نشان داده شده است .با توجه به جدول ( ،)8تابع
کرنل پایه شعاعی در دوره زمانی آزمون دارای ضریب ناش-
ساتکالیف بیشتری نسبت به دو تابع چندجملهای و خطی داشته
است .بعبارتی تابع کرنل پایه شعاعی کارایی بهتری نسبت به تابع
چندجملهای و خطی در برآورد بار معلق دارد .همچنین جدول
( )9مقادیر شاخصهای آماری و مقادیر بهینه پارامترها مربوط به
بهترین توابع کرنل مختلف در مدل  SVMدر برآورد بار رسوبات
بستر به ازای دوره زمانی آموزش و آزمون نشان میدهد .با توجه
به جدول ( ،)9تابع کرنل چندجملهای در دوره زمانی آزمون دارای
ضریب ناش-ساتکلیف بیشتری نسبت به دو تابع کرنل پایه شعاعی
و خطی داشته است .بعبارتی تابع کرنل چندجملهای کارایی
بهتری نسبت به تابع پایه شعاعی و خطی در برآورد بار بستر دارد.
اشکال ( )4و ( )5مقایسه نمودار تغییرات بار رسوب معلق
مشاهداتی و شبیهسازی شده با مدل  SVMبا تابع کرنل پایه

شعاعی به ترتیب برای دوره های زمانی آموزش و آزمون مدل را
نشان میدهند .با توجه به اشکال ( )4و ( )5میتوان دریافت که
مدل  SVMاز لحاظ برآورد بار رسوب معلق بخوبی آموزش دیده
است .مقایسه تغییرات بار رسوب معلق مشاهداتی و برآورد شده
با مدل  SVMدر اشکال ( )4و ( )5نشان میدهد که مدل SVM
مقادیر اوج بار رسوب معلق را با دقت بیشتری نسبت به مقادیر
پائین بار رسوب معلق برآورد کرده است.
با توجه به جدول ( )8مقدار ضریب ناش-ساتکلیف بین بار
رسوب معلق مشاهداتی و شبیهسازیشده به ازای دوره زمانی
آزمون با بهترین مدل ( SVMتابع کرنل پایه شعاعی) برابر با 0/87
می باشد که بیانگر دقت و راندمان خوب مدل در برآورد بار رسوب
معلق است .مقایسه نمودار تغییرات بار رسوب بستر مشاهداتی و
شبیهسازی شده با بهترین مدل  ( SVMمدل با تابع کرنل
چندجملهای) برای دورههای زمانی آموزش و آزمون مدل به
ترتیب در اشکال ( )6و ( )7نشان داده شده است .با توجه به اشکال
( )6و ( )7میتوان دریافت که مدل  SVMاز لحاظ برآورد بار
رسوب بستر بخوبی واسنجی شده است .با توجه به جدول ()9
مقدار ضریب ناش-ساتکلیف بین بار رسوب بستر مشاهداتی و
شبیهسازیشده به ازای دوره زمانی آزمون با بهترین مدل SVM
برابر با  0/84میباشد که بیانگر دقت و راندمان خوب مدل در
برآورد بار رسوب بستر است.

جدول  -8مقادير شاخصهای آماری مربوط به توابع کرنل مختلف در مدل  SVMبرای برآورد بار رسوب معلق به ازای دورههای زمانی آموزش و آزمون مدل
آموزش
تابع کرنل

مقادیر بهینه پارامترها

آزمون

RMSE
)(ton/day

NS

R

RMSE
)(ton/day

NS

R

چند جملهای

4579/2

0/98

0/992

2330/5

0/85

0/96

100

پایه شعاعی

5804/3

0/97

0/993

2141/2

0/87

0/955

5

0/6

خطی

14562/1

0/83

0/947

13296/4

-3/84

0/858

5

-

𝜎2

d

c

-

4

-1

-

-

-

-
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جدول  -9مقادير شاخصهای آماری مربوط به توابع کرنل مختلف در مدل  SVMبرای برآورد بار رسوب بستر به ازای دورههای زمانی آموزش و آزمون مدل
آموزش

تابع کرنل

مقادیر بهینه پارامترها

آزمون

𝜎2

)RMSE (ton/day

NS

R

)RMSE (ton/day

NS

R

چند جملهای

347/5

0/87

0/947

218/4

0/84

0/969

110

پایه شعاعی
خطی

403/8
418/2

0/82
0/81

0/965
0/933

390/1
357/5

0/49
0/57

0/891
0/848

1/2
5

d

c

-

4

-1

0/5

-

-

-

-

-

400000

300000
250000
200000

150000
100000
50000

بار رسوبات معلق (تن در روز)

شبيه سازی شده
مشاهداتی

350000

0

1388/7/27
1388/10/21
1389/1/20
1389/4/7
1389/8/11
1389/11/29
1390/2/25
1390/5/22
1390/8/8
1390/11/26
1391/2/15
1391/5/8
1391/8/5
1391/11/11
1392/2/24
1392/6/30
1392/9/15
1392/12/20
1393/4/28
1393/7/17
1393/10/29
1393/12/29
1394/1/23
1394/3/30
1394/5/31
1394/6/26
1394/10/19
1394/12/10
1395/3/19
1395/6/22

زمان
شکل  -4مقايسه بار رسوب معلق مشاهداتی و شبيهسازیشده با بهترين مدل  SVMبرای دوره زمانی آموزش
40000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

بار رسوبات معلق (تن در روز)

مشاهداتی
شبيه سازی شده

35000

1398/6/4

1398/4/3

1398/2/4

1397/12/2

1397/10/3

1397/8/4

1397/6/2

1397/4/3

1397/2/20

1396/12/22

1396/10/23

1396/8/23

1396/6/19

1396/4/2

1396/2/18

1395/12/18

1395/10/6

1395/9/12

1395/7/28

زمان
شکل  -5مقايسه بار رسوب معلق مشاهداتی و شبيهسازیشده با بهترين مدل  SVMبرای دوره زمانی آزمون

شبيه سازی شده

1388/7/27
1388/10/21
1389/1/20
1389/4/7
1389/8/11
1389/11/29
1390/2/25
1390/5/22
1390/8/8
1390/11/26
1391/2/15
1391/5/8
1391/8/5
1391/11/11
1392/2/24
1392/6/30
1392/9/15
1392/12/20
1393/4/28
1393/7/17
1393/10/29
1393/12/29
1394/1/23
1394/3/30
1394/5/31
1394/6/26
1394/10/19
1394/12/10
1395/3/19
1395/6/22

زمان

شکل  -6مقايسه بار رسوب بستر مشاهداتی و شبيهسازیشده با بهترين مدل  SVMبرای دوره زمانی آموزش

بار رسوبات بستر (تن در روز)

مشاهداتی

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
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4000
شبيه سازی شده

3000
2500

2000
1500
1000
500

بار رسوبات بستر (تن در روز)

مشاهداتی

3500

0

1398/6/4

1398/4/3

1398/2/4

1397/12/2

1397/10/3

1397/8/4

1397/6/2

1397/4/3

1397/2/20

1396/12/22

1396/10/23

1396/8/23

1396/6/19

1396/4/2

1396/2/18

1395/12/18

1395/10/6

1395/9/12

1395/7/28

زمان
شکل  -7مقايسه بار رسوب بستر مشاهداتی و شبيهسازیشده با بهترين مدل  SVMبرای دوره زمانی آزمون

تحليل عدمقطعيت پارامترها در برآورد بار رسوبات معلق و بستر

بهمنظور تحلیل عدمقطعیت در برآورد بار رسوبات و بستر به علت
عدمقطعیت در پارامترهای مدل  ،SVMاز روش شبیهسازی مونت
کارلو استفاده گردید .بنابراین مقادیر پارامترها در محدوده
موردنظر تغییر داده شد و هیدروگراف رسوب بار معلق و بستر به
ازای هر تکرار تعیین گردید .اشکال ( )8و ( )9هیدروگراف حد
پائین و باال بار رسوب معلق و شبیهسازی شده با مدل  SVMبه
ترتیب برای دادههای آموزش و آزمون را نشان میدهد .همچنین
هیدروگراف حد پائین و باال بار رسوب بستر و شبیهسازی شده با
مدل  SVMبرای دادههای آموزش و آزمون به ترتیب در اشکال
( )10و ( )11نشان داده شده است.
جدول ( )10دامنه و درصد عدمقطعیت در برآورد بار رسوب

معلق و بستر با مدل  SVMبرای دادههای آموزش ،آزمون و کل
دادهها بعلت عدمقطعیت پارامترها را نشان میدهد .با توجه به
جدول ( ، )9عدمقطعیت در برآورد بار رسوب معلق با مدل SVM
برای دادههای آموزش ،آزمون و کل دادهها به ترتیب برابر با ،12/8
 17و  13/5درصد است .همچنین عدمقطعیت در برآورد بار رسوب
بستر با مدل  SVMبرای دادههای آموزش ،آزمون و کل دادهها به
ترتیب برابر با  36/8 ،23/5و  27/2درصد است .بنابراین عدم
قطعیت در برآورد بار رسوب بستر با مدل  SVMبیشتر از عدم
قطعیت در برآورد بار رسوب معلق است .همچنین عدمقطعیت در
برآورد بار رسوب معلق و بستر با مدل  SVMبرای دادههای آزمون
بیشتر از دادههای آموزش است.
350000
شبيه سازی شده
حد پائين

250000
200000
150000
100000
50000

0
1388/7/27
1388/10/21
1389/1/20
1389/4/7
1389/8/11
1389/11/29
1390/2/25
1390/5/22
1390/8/8
1390/11/26
1391/2/15
1391/5/8
1391/8/5
1391/11/11
1392/2/24
1392/6/30
1392/9/15
1392/12/20
1393/4/28
1393/7/17
1393/10/29
1393/12/29
1394/1/23
1394/3/30
1394/5/31
1394/6/26
1394/10/19
1394/12/10
1395/3/19
1395/6/22

زمان
شکل  -8هيدروگراف حد پائين و باال بار رسوب معلق و شبيهسازی شده با مدل  SVMبرای دادههای آموزش

بار رسوبات معلق (تن در روز)

حد باال

300000
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45000

حد باال

35000

حد پائين

30000

25000

20000

15000

10000

5000

1395/7/28
1395/8/12
1395/9/12
1395/9/28
1395/10/6
1395/11/25
1395/12/18
1396/1/27
1396/2/18
1396/3/29
1396/4/2
1396/5/15
1396/6/19
1396/7/3
1396/8/23
1396/9/2
1396/10/23
1396/11/20
1396/12/22
1397/1/2
1397/2/20
1397/3/2
1397/4/3
1397/5/5
1397/6/2
1397/7/2
1397/8/4
1397/9/4
1397/10/3
1397/11/3
1397/12/2
1398/1/13
1398/2/4
1398/3/1
1398/4/3
1398/5/1
1398/6/4

9000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

1388/7/27
1388/10/21
1389/1/20
1389/4/7
1389/8/11
1389/11/29
1390/2/25
1390/5/22
1390/8/8
1390/11/26
1391/2/15
1391/5/8
1391/8/5
1391/11/11
1392/2/24
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متغیر

داده

متوسط بار رسوب حد
پائین (تن در روز)

متوسط بار رسوب
حد باال (تن در روز)

متوسط بار رسوب برآوردهشده
با مدل ( SVMتن در روز)

دامنه عدمقطعیت
(تن در روز)

عدمقطعیت
()%
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معلق

آموزش
آزمون
کل داده ها

4854/1
2197/1
4067/6
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5574/2
2519/4
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369/4
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300/3

145/5
205/4
163/2

23/5
36/8
27/2

نتيجهگيری
در این تحقیق بار رسوبات معلق و بستر با مدل  SVMکه
متغیرهای موثر ورودی مدل با الگوریتم  PMIانتخاب شده بودند،
برآورد گردید .سپس دامنه و درصد عدم قطعیت در بار رسوبات
معلق و بستر بعلت عدم قطعیت در پارامترهای مدل  ،SVMبا
روش شبیهسازی مونت-کارلو تعیین گردید .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که بکارگیری الگوریتم  PMIجهت تعیین متغیرهای
ورودی موثر در مدل  SVMموجب افزایش دقت مدل در برآورد
بار رسوبات معلق و بستر میگردد .عالوه بر این استفاده از الگوریتم
 PMIموجب کاهش قابل توجه در زمان موردنیاز برای تعیین
متغیرهای ورودی موثر و در نتیجه توسعه مدل میگردد(2008) .
 May et al.با مقایسه نتایج مدل  ANNتوسعهیافته با الگوریتم
 PMIبا نتایج مدل ANNبدون بکارگیری الگوریتم  ،PMIدریافتند
که مدل توسعه یافته با الگوریتم  PMIاز دقت پیشبینی بیشتری
همراه با صرفه جویی قابل توجه در توسعه مدل برخوردار است.
) Sharafati et al., (2020بار معلق رسوب روزانه را با مدلهای
 EMLپیشبینی کردند و با تحلیل عدمقطعیت دریافتند داد که
ترکیب متغیرهای ورودی تاثیر بیشتری بر پیشبینی بهدست آمده
نسبت به انتخاب ساختار مدل دارد .نتایج حاصل از بکارگیری
الگوریتم  PMIنشان میدهد که مقادیر دبی جریان در همان روز
در ایستگاه هیدرومتری ،متغیر ورودی موثر بر انتقال بار رسوبات
معلق و بستر میباشند.

نتایج این تحقیق نشان میدهد که عدمقطعیت در برآورد
بار رسوب بستر با مدل  SVMبعلت عدمقطعیت پارامترهای مدل،
بیشتر از عدمقطعیت در برآورد بار رسوب معلق است .همچنین
عدمقطعیت در برآورد بار رسوب معلق و بستر با مدل  SVMبرای
دادههای آزمون بیشتر از دادههای آموزش است .بنابراین در تعیین
پارامترهای مدل برای برآورد بار بستر باید دقت بیشتری کرد.
) Shen et al., (2012عدمقطعیت پارامترها مربوط به شبیهسازی
جریان آبراهه و رسوب با روش  GLUEدر ترکیب با مدل SWAT
برآورد کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که شبیهسازی رسوب
عدمقطعیت بیشتری نسبت به جریان آبراهه دارد و عدمقطعیت
در شرایط بارندگی زیاد (از ماه مه تا سپتامبر) بیشتر از فصل
خشک است .منابع اصلی عدمقطعیت جریان آبراهه از فرآیندهای
در سطح حوضه آبریز حاصل میشود در حالی که فرآیندهای در
کانال تأثیر زیادی بر شبیهسازی رسوب دارد .با توجه به اینکه
عدمقطعیت در برآورد بار رسوبات معلق و بستر بعلت عدمقطعیت
در پارامترهای مدل قابل مالحظه میباشد ،بنابراین بهکارگیری
روشهای بهینهسازی میتواند برای برآورد دقیق مقادیر پارامترها
و کاهش عدمقطعیت در برآورد بار رسوبات معلق و بستر مفید
باشد .در ادامه این تحقیق پیشنهاد میگردد که عدمقطعیت
پارامترهای مدل  SVMدر انتقال بار رسوبات معلق و بستر با
الگوریتم  DREAMروش مونت کارلو زنجیره مارکوف تحلیل شود
و با نتایج روش مونت کارلو مقایسه گردد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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