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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮنﮔﯿﺮي
و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
ﺟﻮاد ﺑﻬﻤﻨﺶ ،1ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر 2و ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﺑﺎﻃﻨﯽ
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ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش95/10/4 :
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ93/6/16 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎر رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ روشﻫﺎي آﻣﺎري ،ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
آورد رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻃﯽ ﯾﮏ دوره آﻣﺎري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دﺑﯽ و رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ
رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآورد ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖﺗﺮ رﺳﻮب ﻋﺒﻮري در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮي در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،از
ﻣﻌﺎدﻟﻪي ﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪ وﺳﻂ دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺿﺮاﺋﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ژﻧﺘﯿﮏ و رﮔﺮﺳﯿﻮنﮔﯿﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮماﻓﺰار  Matlabﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮﺧﻼف روش
رﮔﺮﺳﯿﻮنﮔﯿﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد دادهﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻧﺪارد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي را در اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن داد.
اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮد در ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ رﺳﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ رﯾﺸﻪ دوم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎ ) 1(RMSEﺗﺎ  %25ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ رﺳﻮب در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ،ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ ،روش رﮔﺮﺳﯿﻮنﮔﯿﺮي ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ ،ﻧﺮماﻓﺰار Matlab

ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن
و اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي ﺳﻨﺠﻪي رﺳﻮب و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎي آﻣﺎري
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺤﻮه
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري در
زﻣﺎنﻫﺎي ﺳﯿﻼﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (5روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮب را
در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار داده و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
روش ﺑﺮآورد ﺗﻠﻔﯿﻖ دﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ ﺣﺪ
وﺳﻂ دﺳﺘﻪﻫﺎ ،دﻗﯿﻖﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .داداشزاده
اﺻﻞ و ﻫﻤﮑﺎران ) (6ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎي ﺣﺎﺻﻞ از
ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي ﺳﻨﺠﻪ رﺳﻮب در ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮﺑﯽ وﻗﺎﯾﻊ
1- Root Mean Squared Error
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2- Meta-heuristic

ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در
ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ،اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب و رﺳﻮبﮔﺬاري از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزهﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره راﺑﻄﻪ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﺑﺮآورد رﺳﻮب
ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دارﻧﺪ ) .(1رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﺎر ﮐﻞ
رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪاي را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎدي در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي
ﺷﻮﻧﺪ ) .(2ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
در ﺣﺪود  100ﺳﺎل در ﺟﻬﺎن ﻗﺪﻣﺖ دارد ) .(3ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ در
ﺳﺎل  1863اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از دﻫﻪ  40ﺷﺮوع و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺪود  500اﯾﺴﺘﮕﺎه
رﺳﻮب ﺳﻨﺠﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ).(4
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
روشﻫﺎي زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ-دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و روشﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ روشﻫﺎ ،روشﻫﺎي
ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪاي
ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدار ي ﺗﺠﻤﻌﯽ از ﺗﻤﺎم
ﻋﻤﻖﻫﺎ ،روش ﺑﺮآورد ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺲ ﺗﻘﯿﻢ ،روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري
ﺗﻠﻤﺒﻪاي ،ﮐﺪورت ﺳﻨﺞﻫﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي رﺳﻮب ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
ﻣﯿﺰان آورد رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺮﯾﺎن،
ﻃﯽ ﯾﮏ دوره آﻣﺎري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دﺑﯽ و
رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ).(5
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮﺑﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻫﻤﻮاره اﻣﺮ ﺿﺮوري ﺑﻮده و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ آن ،ﺳﺒﺐ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﮔﺰاف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮآورد ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ
رواﺑﻂ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي ﺳﻨﺠﻪ رﺳﻮب در روشﻫﺎي آﻣﺎري و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮدن اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ رﺳﻮﺑﺎت
ﺣﻤﻞ ﺷﺪه در روشﻫﺎي آﻣﺎري ،اﻣﺮوزه روشﻫﺎي ﻓﺮاﮐﺎوﺷﯽ2
از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎ ﺑﺮآورد
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ).(17
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ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روشﻫﺎي ﺑﺮونﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ
رﺳﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از
اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺎ
دﺑﯽ رﺳﻮب و دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن آب و اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺮاي دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮونﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮونﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮآورد ﺑﺎر
ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل دوره آﻣﺎري ) (22،23و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
) (24اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  3اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮي واﻗﻊ ﺑﺮ روي ﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻄﻮر ،زﻧﮕﻤﺎر و ﺑﺎراﻧﺪوز
ﭼﺎي از ﺣﻮزهﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰ ارس و درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
داراي  30ﺳﺎل آﻣﺎر رﺳﻮب ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﻮده و در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺳﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دادهﻫﺎي
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎي
 1343ﺗﺎ  1388ﺧﻮرﺷﯿﺪي اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ
آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺷﺮﮐﺖ آب
ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول
 .(1ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺷﮑﻞ  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )Qs
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ در روز( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ رﺳﻮب
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ) Cﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در
ﻟﯿﺘﺮ( و دﺑﯽ ﻋﺒﻮري ﺟﺮﯾﺎن ) Qwﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ( از
راﺑﻄﻪ ) ،(1ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﺳﻨﺠﻪ رﺳﻮب ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪها اﺳﺖ ):(9
Qs=0.0864 C Qw
)( 1

1- United States Bureau of Reclamation
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ﺳﯿﻼﺑﯽ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮآوردي  10ﻧﻮع ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮي ﭘﻞ دوآب )رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮهﭼﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي( را
ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ روش ﻓﺎﺋﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ
روشﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﺮآورده ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮي ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .زﻧﮕﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮑﺎران در ﯾﮏ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮآورد دﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل
رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ارازﮐﻮﺳﻪ ﺣﻮزه ﮔﺮﮔﺎنرود ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ارازﮐﻮﺳﻪ روش ﺣﺪ
وﺳﻂ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ روش در ﺑﺮآورد ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ
) .(7ﺑﺮزﮔﺮي در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ روش ﺑﺮآورد ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ
در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﻗﺰل اوزن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎي
ﻣﺘﺪاول ﺑﺮآورد رﺳﻮب ﺷﺎﻣﻞ  ،1USBRﺟﺎﻣﺎب و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ
رﺳﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ را  41/47و  43درﺻﺪ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﯾﺪ در
روشﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي از
رﺳﻮب اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ) .(8از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﯿﺮاﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻤﯽ و ﻣﺮﯾﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺪ وﺳﻂ دادهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎي دﯾﮕﺮ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ارﺟﺤﯿﺖ دارد ) .(9آﭼﯿﺖ و ﺳﯿﻠﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
روشﻫﺎي ﺑﺮآورد رﺳﻮب ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ روش  USBRﺑﺮاي
دورهﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮآوردﻫﺎي دﻗﯿﻖﺗﺮي را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ
) .(10از ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺮب ﺧﺪري و ﻫﻤﮑﺎران
) ،(11ﻓﺮخ زاده و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(12ورواﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )،(13
ﺳﯿﻮﺗﺴﮑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(14ﻫﻮرووﯾﺘﺰ ) ،(15اﯾﺪاﻧﺰا و ﻧﺎﭘﻮﻟﯿﺘﺎﻧﻮ
) (16اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ روشﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ) (RMﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﻧﺮﻣﺎل و ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن
و وارﯾﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮض اوﻟﯿﻪاي در ﻣﻮرد
دادهﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ).(17
داﻧﻨﺪهﻣﻬﺮ و ﻫﻤﮑﺎران در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎر
ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ژﻧﺘﯿﮏ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﯿﻘﻮان ﭼﺎي واﻗﻊ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ درﯾﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ) .(18ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ،ﺣﺎﮐﯽ از دﻗﺖ ﺑﺎﻻي
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
رﺿﺎﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران ) (19ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ رﺳﻮب ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آن را ﯾﮏ
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻗﻮي و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .آﯾﺘﮏ و ﮐﯿﺴﯽ ) (20ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪلﺳﺎزي ﭘﺪﯾﺪه
ﺣﻤﻞ رﺳﻮب روي دو اﯾﺴﺘﮕﺎه روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻧﮓ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ

ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ رﺳﻮب و روشﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺪلﺳﺎزي رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ روش رﮔﺮﺳﯿﻮنﮔﯿﺮي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روش ﺣﺪ وﺳﻂ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
روش ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮآورد رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )،(9،21
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺰان رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺪ وﺳﻂ دادهﻫﺎ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو
روﯾﮑﺮد رﮔﺮﺳﯿﻮنﮔﯿﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮآورد رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ و
ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻌﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﻬﺒﻮد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه واﻗﻊ ﺷﻮد.
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جدول  -4مشخصات ایستگاههای هیدرومتری-رسوب سنجی انتخاب شده
Table 1. Characteristics for hydrometric-sediment stations
مختصات جغرافیایی
حوزه -ایستگاه
ماکو-زنگمار
مراکند-قطورچای
دیزج-باراندوز

عرض
39 41
31 22
37 23

طول
11 32
12 47
12 1

دوره نمونهبرداری (سال)
شروع
4313
4313
4313

انتها
4311
4311
4311

تعداد نمونه
4771
4322
773

“ -4یک داده پرت مشاهدهای است که به طور غیر عادی یا اتفاقی از وضعیت عمومی دادههای تحت آزمایش و نسبت به قاعدهای که براساس آن آنالیز می شوند ،انحراف
داشته است”.
2 - Run Tet
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در حالت کلی معادله توانی سنجه رسوب در یک سطح
مقطع مشخص رودخانه از طریق رابطه ( )2محاسبه میشود
(.)9
C = aQb
()2
که در آن  aو  bضرایبی هستند که میبایست آن چنان
انتخاب شوند که بهترین رابطه را بین دبی جریان ) (Qو بار
رسوب ) (Cمشخص کنند.
برای انجام هرگونه تجزیه و تحلیل آماری الزم است
دادههای آماری از نظر کیفیت و همگنی در طول دوره آماری
مورد بررسی قرار گیرند .در این پژوهش نیز ابتدا نمونههای
ایستگاههای انتخابی از نظر کیفیت آماری دادهها مورد بررسی
قرار گرفت .با توجه به این که نواقص آماری در دادهها
مشاهده نشد در مرحله اول دادههای مشکوک و پرت 4از
دادههای اولیه حذف شدند .برای این منظور ابتدا مشاهداتی
که اندازه آنها فاصله زیادی با مشاهدات سری زمانی نمونه
دارد و یک و نیم برابر فاصله میان چارکی به ترتیب بیشتر و
کمتر از چارک سوم و اول هستند با ترسیم نمودار جعبهای

برای ایستگاههای مورد مطالعه شناسایی و حذف شدند (.)22
براساس این نمودارها بیش از چند مورد محدود دادههای پرت
در نمونهها مشاهده نشد .سپس به منظور اطمینان از همگنی
دادهها از آزمون من-ویتنی استفاده شد .در مرحله بعد با
استفاده از آزمون گردشها 2و آزمون اسپیرمن به ترتیب از
تصادفی بودن و عدم وجود روند در دادهها اطمینان حاصل
شد .از آنجا که نرمال بودن دادهها از فرضیات روش
رگرسیونگیری (براساس معیار حداقل مربعات) است ،این
دادهها توسط کاغذ احتمالی نرمال مورد آزمون نرمال بودن
قرار گرفت .بدیهی است از آنجا که بررسی فرض نرمال بودن
بر عملکرد صحیح روش رگرسیون یکی از اهداف این پژوهش
است نیازی به نرمال کردن دادههای غیرنرمال نیست .الزم به
ذکر است که برای کنترل اعتبارسنجی نتایج ،حدود  33درصد
دادههای اولیه با نمونهگیری تصادفی کنار گذاشته شد .در این
پژوهش از روش حد وسط دستهها برای درونیابی و از روش
الگوریتم ژنتیک به عنوان یک روش فراکاوشی برای
بهینهسازی ضرائب به دست آمده از روشهای برونیابی
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شکل  -4موقعیت ایستگاههای هیدرومتری-رسوب سنجی انتخاب شده

Figure 1. The position of the selected hydrometric-sedimentation stations
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استفاده شده است .نتایج حاصل از بهینهسازی توسط الگوریتم
ژنتیک با آنچه از رگرسیونگیری به دست آمده ،مقایسه شده
و در مورد تاثیر شرط نرمال بودن دادهها بر کارایی این
روشها بحث شده است.
روش حد وسط دستهها

در روش حد وسط دستهها که آن را برای اولین بار
جانسون ( )26پیشنهاد نمود ،دبیهای جریان با یک نمو ثابت
به تعدادی دسته تقسیم شده و برای دبی متوسط هر دسته،
دبی رسوب متوسط اندازهگیری شده همان دسته تعیین
میشود و در آخر منحنی سنجه رسوب با استفاده از آنها به
دست میآید .در منابع مختلف توصیه شده که نمو دستهها به
گونهای تعیین شود که تعداد کل دستهها بین  1تا  111عدد
باشد.
الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک اولین بار توسط هالند ( )27به عنوان
ابزاری قوی استفاده شد GA .یک الگوریتم جستجو برگرفته
از طبیعت بیولوژیکی و فرایند انتخاب طبیعی میباشد .اساس
این روش مبتنی بر نظریه داروین که در محیط متغیر همواره
موجوداتی ادامه حیات دارند که از همه پایدارترند ،میباشد.
این الگوریتم از مجموعهای جوابهای تصادفی اولیه به نام

جمعیت آغاز میگردد .هر جمعیت از مجموعهی کروموزومها
که هر کدام یک جواب مساله هستند ،تشکیل میشود و هر
کروموزوم مجموعهای از ژنها و در واقع متغیرهای تصمیم
مساله میباشند.
روش جستجوی ژنتیکی تالشی است برای شبیهسازی و
بهکارگیری برخی خصوصیات و تواناییهای تکامل در
بهینهسازی .این روش ابتدا با یک نگاشت مناسب و
معکوسپذیر ،استراتژیهای ممکن برای حل مساٌله را به
رشتههایی کد شده )معموالً دودویی( مینگارد .بدین ترتیب
مساٌلهی یافتن پاسخ مناسب معادل میشود با یافتن یک
رشتهی خاص .بدین منظور با انتخاب مجموعهای تصادفی از
رشتهها ،جمعیتی از پاسخهای بالقوه برای مساٌلهی مورد نظر
ایجاد میکند .آنگاه افراد این جمعیت براساس تابع هدف ،که
معیار سنجش کارایی آن رشته است ،برای بقا و ایجاد
پاسخهای جدید و بهتر با یکدیگر رقابت میکنند و به این
ترتیب در نسلهای متوالی با استفاده از عملگرهای سهگانه
انتخاب ،ترکیب و جهش ،کمیِّت و کیفیت پاسخهای مناسب
افزایش مییابد و این روند تا همگرایی الگوریتم و یافتن پاسخ
نهایی ادامه مییابد .شکل کلی مراحل انجام یک الگوریتم
ساده در شکل ( )2بصورت مفهومی نشان داده شده است.

معیار مقایسه روشها و نحوه محاسبه مقدار خطای هر
روش

کارایی روشهای انتخابی با استفاده از  91درصد
دادههای اعتبارسنجی ،ارزیابی شد و مناسبترین روش با
توجه به مقادیر ریشه دوم میانگین مربع خطاها ( )RMSEو
ضریب تعیین ( )R2انتخاب گردید .مقدار  RMSEبیانگر میزان
1- Tolerance
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در این پژوهش معادالت منحنی سنجهی رسوب پس از
تقسیمبندی دادهها بر اساس روش حد وسط دستهها استخراج
گردید ،سپس ضرائب  aو  bرابطه ( )2با استفاده از الگوریتم
ژنتیک بهینه شدند .مقدار تابع هدف برای این بهینهسازی،
حداقل ساختن مجموع مربعات اختالف مقادیر مشاهدهای و
مقادیر برآورد شده از معادله توانی برآورد رسوب تعریف شد.
این محاسبات در محیط نرمافزار  Matlabو با استفاده از توابع
آماده ارایه شده در  Genetic Algorithm Solverاز
جعبهابزار بهینهسازی انجام شد .تابع  gaیک تابع آماده برای
بهینهسازی مقید با استفاده از الگوریتم ژنتیک در
 MATLABاست .با استفاده از این تابع عالوه بر امکان
گذاشتن قید (خطی و غیرخطی) برای متغیرها ،امکان تعیین
اندازه جمعیت ،امکان حصول نتایج فقط به صورت اعداد
صحیح و بسیاری امکانات دیگر وجود دارد .در این پژوهش با
استفاده از این تابع و با قید مثبت بودن مقادیر  aو  bاقدام به
بهینهسازی ژنتیک با اندازه جمعیت  211و با نسبت ترکیب
ژنتیکی  0.7گردید .همچنین رواداری 1تابع که از مالکهای

توقف رویه است برابر  1×11-11انتخاب گردید .حداکثر تعداد
تکرار نیز  1111مرتبه منظور شد .تابع جهش نیز به صورت
یکنواخت با مقیاسی برابر  1در نظر گرفته شد .دیگر پارامترها
برابر با مقادیر پیش فرض تابع استفاده شد .شایان ذکر است از
آنجا که مسئله مورد بررسی ابعاد بزرگی ندارد ،تنظیم این
پارامترها به صورت مذکور در جهت اطمینان بیشتر از
جوابهای حاصله بوده و موجب طوالنی شدن روند حل البته
در محدوده قابل قبولی میگردد .برای ارزیابی ضرائب ارائه
شده از هر یک از دو روش ،شاخصهای آماری ضریب تعیین
( )R2و ریشهی میانگین مربعات خطا ( )RMEبا استفاده از
دادههای اعتبار سنجی برای هر یک از ایستگاهها محاسبه شد.
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شکل  -2مراحل انجام یک الگوریتم زنتیک

Figure 2. Steps to a Genetic Algorithm
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اختالف مقادیر تخمینی با مقادیر محاسباتی میباشد هر چه
این مقدار کمتر بوده و نزدیک صفر باشد تطابق بیشتری بین
دادههای اندازهگیری شده و محاسباتی وجود دارد (:)7
()3
2
𝑛

2

()4
2

2

= 𝑅
𝑛

)) 𝑘𝑒𝑠𝑄 𝑄𝑠𝑜𝑘 ∑𝑘=0
𝑛

) 𝑄𝑠𝑒𝑘 2 )−(∑𝑘=0 𝑄𝑠𝑒𝑘 )2

∑
) 𝑘𝑜𝑠𝑄 – 𝑘𝑒𝑠𝑄(
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𝑛
𝑘=0

𝑛
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𝑛

∑(((n ∑𝑘=0 𝑄𝑠𝑜𝑘 𝑄𝑠𝑒𝑘 )−
𝑛

∑ 𝑄𝑠𝑜𝑘 2 )−(∑𝑘=0 𝑄𝑠𝑜𝑘 )2 )((n

𝑛
𝑘=0

∑ ((n

𝑛

 :QSeمقدار برآوردی رسوب معلق
 :QSoمقدار واقعی رسوب معلق
 :nتعداد دادهها
همچنین در این پژوهش برای نشان دادن تطابق بین
دادههای اندازهگیری شده و محاسباتی مقدار ضریب تعیین
( )R2گزارش شد .ضریب تعیین در واقع قدرت توضیح
دهندگی مدل را نشان میدهد و به صورت زیر تعیین میشود
(.)7

نتایج و بحث
اطالعات کلی و محاسبات آماری دبی جریان و رسوب
سه ایستگاه هیدرومتری ماکو ،مراکند و دیزج در محدوده
منطقه مورد مطالعه در جدول ( )2آورده شده است .این امر
برای بیش از  055بار نمونه برداری در طول دوره آماری 40
ساله از ایستگاههای هیدرومتری موجود بر روی رودخانههای
زنگمار ،قطورچای و باراندوز بدست آمده است.

جدول  -2آمارههای توصیفی دبی جریان و دبی رسوب برای ایستگاههای هیدرومتری-رسوب سنجی انتخاب شده

Table 2. The descriptive statistics of flow rate and sediment rate for selected hydrometric-sediment stations
دبی جریان
دبی رسوب (تن در روز)
(متر مکعب در ثانیه)
تعداد دستهها
اندازه نمو دسته
ضریب
ضریب
چولگی
میانگین
چولگی
میانگین
حوزه -ایستگاه
تغییرات
تغییرات
64
2/70
5/58
7/334
032/15
5/33
3/21
8/56
ماکو-زنگمار
62
4/0
5/31
8/202
371/20
5/31
2/5
3/64
مراکند-قطورچای
26
2/4
5/63
4/217
10/36
5/36
6/16
65/0
دیزج-باراندوز
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به منظور بررسی نرمال بودن دادهها ،دادههای دبی جریان
و بار رسوب برای هر یک از چهار ایستگاه مذکور در کاغذ
احتمالی نرمال ترسیم شد .این نمودارها در اشکال  3و  4نشان
داده شدهاند .همانطور که در این نمودارها دیده میشود
دادههای دبی جریان و بار رسوب برای هر سه ایستگاه
انحراف قابل توجهی از توزیع نرمال دارند .این انحراف برای
ایستگاه زنگمار از همه بیشتر است .برای همه ایستگاهها هر
دو نوع داده انحراف قابل توجهی را از توزیع نرمال نشان

میدهند اما به طور کلی میتوان گفت که انحراف برای
دادههای بار رسوب بیشتر از دادههای دبی جریان است .شایان
ذکر است که دلیل استفاده از نمودارهای چندک احتمالی
نرمال توانایی آنها در نشان دادن میزان انحراف از توزیع
نرمال است .به کمک این نمودارها میتوان راجع به میزان
انحراف دادهها از نرمال و اثر آن بر عملکرد رگرسیونگیری
اظهار نظر کرد.
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شکل  - 9مقادیر آورد رسوب در کاغذ احتمالی نرمال در ایستگاههای هیدرومتری-رسوب سنجی انتخاب شده
Figure 3. Sediment values in normal probable paper at selected hydrometric-sediment stations
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شکل  -4مقادیر دبی جریان در کاغذ احتمالی نرمال در ایستگاههای هیدرومتری-رسوب سنجی انتخاب شده
Figure 4. Flow rate values in normal probable paper at selected hydrometric-sediment stations
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طی چندینبار اجرای الگوریتم ژنتیک با پارامترهای
مذکور در بخش مواد و روشها ،مجموعهای از ضرائب منحنی
به دست آمد .بهترین این ضرائب از منظر  RMSEبرای
دادههای آموزشی در هر ایستگاه انتخاب شد که مقادیر آن در
جدول ( )3آمده است.
پس از آن معادالت به دست آمده از روشهای رگرسیون و
الگوریتم ژنتیک با دادههای اعتبارسنجی ارزیابی شد و معیار
 RMSEو  R2برای هر دو مورد در هر یک از ایستگاهها به
دست آمد .همانطورکه در جدول ( )4مشاهده میشود روش
الگوریتم ژنتیک نسبت به روش رگرسیون در تمام ایستگاهها
از مقادیر  RMSEکمتر و  R2باالتری برخوردار است .این
کاهش  RMSEدر ایستگاه زنگمار بیشتر از دیگر ایستگاهها
است که میتوان آن را به انحراف بیشتر دادههای آن از توزیع
نرمال نسبت داد؛ هر چند میزان ریشه میانگین مربعات خطا و
همبستگی برای ایستگاه مراکند در دو حالت معمولی و استفاده
از روش الگوریتم ژنتیک تفاوت چندانی ندارد ،در ایستگاه
مذکور مقادیر همبستگی پایین و ریشه میانگین مربعات خطا
باالیی برای هر دو روش گزارش شده که میتوان آن را به
دلیل عدم توجیه پدیده انتقال رسوب توسط معادله با فرم
توانی و یا حتی مناسب نبودن روش حد وسط دستهها دانست.
در مورد ایستگاه دیزج هر چند ضرائب بدست آمده از الگوریتم
ژنتیک به برآورد کمتری در مقادیر پایین و میانی میانجامند،
اما در مقادیر باالتر برآورد بسیار بهتری نسبت به آنچه از

رگرسیون به دست آمده دارند .این برتری به حدی است که
منجر به کاهش مقدار  RMSEکلی شده است .همچنین
میتوان اضافه کرد که این روش در برخی ایستگاهها مانند
ایستگاه دیزج بهخوبی قادر به توصیف روابط میان دادههای
دبی و دبی رسوب نیست که این امر شاید به دلیل وجود
اختالف در میزان غلظت رسوب واقعی در این ایستگاه با
مقادیر مورد انتظار ناشی از تاثیر عوامل طبیعی اعم از پوشش
گیاهی ،بافت خاک و  ...در باالدست حوزههای آبخیز بر
شرایط پایین دست حوزهها در این ایستگاه و ایستگاههای
مشابه باشد .هرچند بهبود ناشی از استفاده از الگوریتم ژنتیک
را میتوان به دلیل عدم اتکای این روش بر فرضیات
محدودکنندهای مثل نرمال بودن ،خطی بودن و واریانس ثابت
دانست .همانطور که گفته شد استفاد از روش الگوریتم ژنتیک
سبب بهینهشدن پارامترهای روابط برآورد رسوب معلق
میگردد که این نتایج با نتایج رضاپور و همکاران ( )81و
آیتک و کیسی ( )02همخوانی دارد .همچنین نتایج این
پژوهش بهبود روشهای برآورد رسوب معلق را نسبت به
نتایج مطالعات میرزایی و همکاران ( ،)5میرزایی و همکاران
( ،)5داداشزاده اصل و همکاران ( ،)6میرابولقاسمی و مرید
( ،)1آچیت و سیلوین ( ،)82عرب خدری و همکاران ( ،)88فرخ
زاده و همکاران ( ،)80وروانی و همکاران ( ،)83سیوتسکی و
همکاران ( ،)84هوروویتز ( )85و ایدانزا و ناپولیتانو ( )86نشان
داد.

جدول  -3ضرائب محاسبه شده مدلهای منحنی سنجه رسوب حوزههای آبخیز منتخب با دادههای واسنجی
رگرسیون عادی (حداقل مربعات)
حوزه -ایستگاه
ماکو-زنگمار
مراکند-قطورچای
دیزج-باراندوز

الگوریتم ژنتیک

a

b

a

b

8/15
51/55
8/32

8/64
8/26
8/45

6/60
880/51
2/20

8/05
8/24
0/51

جدول  -4مقایسه نتایج کارائی مدلهای مختلف منحنی سنجه رسوب حوزههای آبخیز منتخب با داده های اعتبارسنجی

Table 4. Comparison of the Efficiency Results of Different Models of Sediment rating Curve in Selected Watersheds
with Validation Data
رگرسیون عادی (حداقل مربعات)

حوزه -ایستگاه
ماکو-زنگمار
مراکند-قطورچای
دیزج-باراندوز

الگوریتم ژنتیک

RMSE

R2

RMSE

R2

42/55
401/25
84/53

2/12
2/36
2/13

01/80
404/51
83/41

2/18
2/36
2/15
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یکی از روشهای مرسوم در برآورد رسوبات بارمعلق،
استفاده از منحنیهای سنجه رسوب میباشد .برآورد بار معلق
رسوبات با استفاده از این منحنیها همواره با مقداری خطا
همراه است ،بنابراین سعی میشود با اعمال شرایط یا تغییراتی
در آنها از جمله دستهبندی دادهها ،میزان این خطا را کاهش
داد .در این روش ارزش بیشتری به دبیهای باال که اهمیت
بیشتری در کل آورد رسوب ساالنه دارند ،داده میشود .در
پژوهش حاضر ابتدا با دستهبندی دادهها اقدام به برآورد

ضرایب معادلهی منحنی سنجهی رسوب با رگرسیونگیری
برای دادههای  3ایستگاه در استان آذربایجان غربی گردید و
سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک این ضرایب بهینه شده و
نتایج بر روی دادههای مشاهداتی با استفاده از شاخصهای
آماری متفاوت با یکدیگر مقایسه شدند؛ نتایج نشان داد که
استفاده از روش الگوریتم ژنتیک عملکرد روش دستهبندی
دادهها را برای برآورد دقیق رسوب در برخی از ایستگاههای
مورد مطالعه بهبود میبخشد .این بهبود در ضرائب معادله

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-07

Table 3. Calculated coefficients of the sediment rating curve models for the selected watersheds with calibration data
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ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮآورد رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روشﻫﺎي
ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻌﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﻬﺒﻮد آنﻫﺎ ﺑﻪ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در.ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد
 ﻓﺮﺿﯿﺎت روش رﮔﺮﺳﯿﻮن،ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزه اﺑﺰارﻫﺎي اﺟﺮاي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ.ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ
 ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ،ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺟﺎي روش،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب
.در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد

 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﯾﺸﻪ دوم25 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻨﺠﻪ رﺳﻮب ﺗﺎ
 از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ.( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪRMSE) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد
ﮐﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
 از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در.ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺮآورد رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روش ﺣﺪ وﺳﻂ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش
 در اﯾﻦ،(9،21) ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮآورد رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ روش اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﯾﮏ روش
 ﻻزم.ﮐﺎرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ در ﺑﺮآورد رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ
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Abstract
The rivers sediment load is determined using hydrologic methods. In the statistical methods,
by measuring the rivers discharge and suspended sediment load in a long-term period, the
relationships between the suspended sediment load and discharge is obtained. The aim of this
study is to compare different estimation methods of suspended load and select the most
appropriate relationship for the prediction of suspended sediment load which results in more
accurate prediction of sediment load discharge in the studied rivers. In this research, by using
the daily river flow rate and corresponding suspended sediment discharge in four hydrometric
stations in West Azerbaijan, the rating curve power equation for the middle limit of the data was
used. The optimum coefficients of the mentioned equation ware obtained by using genetic
algorithm (GA) and the ordinary regression, and the necessary programs ware written in
Matlab® software. Since GA does not require any restrictive assumptions on input data, so it
showed better performance in real data validation phase. This improvement in the rating curve
coefficients causes to decrease up to 25 percent Root Mean Squared Error (RMSE). Therefore
using GA as an appropriate tool was proposed to estimate the sediment rating curve for the
studied stations.
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