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برآورد ضريب پخشيدگي طولي رودخانه با استفاده از انواع روشهاي دادهکاوي
3

سميه سلطاني گردفرامرزي ،*1روحاهلل تقيزاده مهرجردي ،2محسن قاسمي
 .استادیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
 .2استادیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
 .3دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت1393/2/31 :ـ تاریخ تصویب)1394/2/2 :

چکيده
در مدلسازی و تعیین دقیق وضعیت آلودگی رودخانهها محاسبة دقیق ضریب پراکندگی طولی آلودگی بسیار اهمیت
دارد .برای محاسبة این ضریب ،معادالت گوناگون با استفاده از روشهای تجربی ،تحلیلی ،و ریاضی ارائه شده است .با
وجود این ،روشهای تحلیلی و ریاضی به علت پیچیدگی محاسبات و روشهای تجربی به سبب خطای زیاد تا کنون مورد
توجه قرار نگرفتهاند .این تحقیق به بررسی روشها و معادالت تجربی مختلف برای تعیین ضریب پراکندگی طولی آلودگی
در رودخانههای طبیعی و ارزیابی دقت این روشها در مقایسه با دادههای اندازهگیریشدة واقعی پرداخت و روشی دقیقتر
در این زمینه ،با بهره جستن از روشهای دادهکاوی ،همچون برنامهریزی ژنتیک ،شبکة عصبی ،و شبکة عصبیـ فازی ارائه
شد .با بهکارگیری مدل نروفازی ،معیارهای ریشة مربعات خطا و ضریب تبیین به ترتیب  72/21و  0/87و ضریب جرم
باقیمانده  0/103و کارآیی مدل  0/75به دست آمد .به این ترتیب ،روش نروفازی جهت پیشبینی ضریب پخشیدگی
طولی رودخانه پیشنهاد میشود.
کليدواژگان :آلودگی ،رودخانه ،روشهای دادهکاوی ،ضریب پخشیدگی طولی.

مقدمه

*

مطالعة کیفیت آبهای سطحی از موضوعات مهم در زمینة
محیط زیست است .این موضوع ،در شرایطی که رودخانهها منبع
تهیة آب آشامیدنی انسانها و آب الزم برای صنایعاند و در عین
حال فاضالب و پسابهای صنعتی در رودخانهها تخلیه میشود،
به توجه بیشتری نیاز دارد ( .)Abedi-kupaie et al., 2007از
طرف دیگر مشکالت زیستمحیطی ناشی از خشکسالی اهمیت
مطالعه در زمینة آلودگی آبهای سطحی را بیشتر میکند .در
نتیجه ،به منظور حفظ سالمت عمومی ،حفاظت و پاکسازی
رودخانهها همواره مورد توجه است .توانایی در تخمین و
شبیهسازی جریان ،انتقال آلودگی ،و رسوب در رودخانهها برای
برنامهریزی منابع آب اهمیت دارد؛ زیرا موجب کاهش خطر
خسارت به محیط زیست میشود .در حال حاضر استفاده از
فرایند پخشیدگی و تقویت خودپاالیی رودخانهها از مهمترین
روشهای مدیریت زیستمحیطی رودخانهها به شمار میرود
( .)Purabadehie et al., 2003برای کنترل آلودگی رودخانهها،
رهاسازی آالینده باید به صورت منطقی و تنظیمشده انجام شود.

* نویسندة مسئولssoltani@ardakan.ac.ir :

این موضوع به اطالع دقیق از توانایی حمل و پخش و پاکسازی
آلودگی ،توسط جریان آب در طول مشخصی از مسیر خود ،نیاز
دارد؛ که آن را طول اختالط کامل مینامند .با تزریق آالیندههای
مختلف به درون رودخانه ،انتقال آنها به پاییندست به کمک
فرایند اختالط با جریان و پخشیدگی طولی و عرضی و عمقی،
تحت تأثیر فرایندهای انتقال و اختالط ،انجام میگیرد .قابلیت و
قدرت جریان رودخانه و دیگر جریانهای سطحی در هر سه
جهت طولی و عرضی و عمقی با ضرایب پراکندگی  ،Ky ،Kxو
 Kzبیان میشود ( .)Tayfur and Singh, 2005در نقاط دورتر از
محل تزریق آالینده ،که اختالط در کل مقطع عرضی کامل
میشود ،فقط پراکندگی طولی قابل توجه است .شدت پراکندگی
طولی نیز با ضریب پراکندگی طولی تعیین میشود و سرنوشت
انتقال آالینده تابع پراکندگی طولی است .در نتیجه در
مدلسازی و تعیین دقیق وضعیت آلودگی رودخانهها محاسبة
دقیق ضریب پراکندگی طولی آلودگی بسیار مهم است (Riahi-
 )Madvar and Ayyoubzadeh, 2007و تخمین ضریب
پخشیدگی طولی در رودخانه در مسائل مهندسی رودخانه،
محیط زیست ،ارزیابی خطر تزریق آالیندههای خطرناک به درون
رودخانه ،طراحی آبگیر ،و  ...اهمیتی ویژه دارد ( Deng et al.,
 .)2001بررسی دقیق تغییرات غلظت آالینده در رودخانههای
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طبیعی ،با استفاده از مدلها ،نیازمند انتخاب و تخمین درست
ضریب پراکندگی طولی آلودگی است .در صورتی که دادههای
واقعی در دسترس باشد ،این ضریب بهسادگی قابل تعیین است.
ولی در رودخانههایی که ویژگیهای پراکندگی آلودگی
نامشخص باشد روابط تجربی کاربرد دارد ( Kashefipour and
 .)Falconer, 2002برای محاسبة ضرایب پخشیدگی ،معادالت
گوناگونی با استفاده از روشهای تجربی ،تحلیلی ،و ریاضی ارائه
شده است (2001) Deng et al. .با استفاده از روش حل عددی
و به کمک معادلة حاکم انتقالـ انتشار ،مقدار ضریب انتقال
آلودگی را پیشبینی کردند .روشهای تحلیلی و ریاضی ،به علت
پیچیدگی محاسبات ،و روشهای تجربی ،به علت خطای زیاد،
مورد توجه قرار نگرفتهاند .در این زمینه محققان روابطی را ارائه
کردهاند که به پارامترهای هیدرولیکی رودخانهـ مانند سرعت
جریان ،سرعت برشی جریان رودخانه ،عمق جریان ،عرض
رودخانهـ وابسته است .هر یک از این روابط در دامنهای از
شرایط هیدرولیکی جریان ،که واسنجی شدهاند ،معتبرند و برای
مقادیر بزرگتر یا کوچکتر از این دامنه نتایج درستی ارائه
نمیکنند ( .)Azamathulla and Wu, 2011بنابراین ،مهندسان
هیدرولیک روشهای هوش مصنوعی را پیشنهاد کردندRiahi- .
 )2007( Madvar and Ayyoubzadehضریب پخشیدگی آلودگی
را به روش سیستم استنتاج فازیـ عصبی انطباقی تخمین زدند.
آنها نشان دادند با استفاده از این روش دقت تخمین این
ضریب به میزانی قابل توجه ،نسبت به روشهای تجربی ،بهبود
مییابد )2005(Tayfur and Singh .و Toprak and Cigizoglu
) (2008با استفاده از روش شبکة عصبی مصنوعی ضریب
پخشیدگی طولی آلودگی را تخمین زدند و اعالم کردند دقت
این روش نسبت به روشهای تجربی بهتر استToprak and .
 )2007( Savciاز تکنیک فازی به منظور پیشبینی ضریب
پخشیدگی طولی آلودگی بهره جستندRiahi-Madvar et al. .
( )2009با استفاده از ترکیب شبکة عصبی و منطق فازی ضریب
آلودگی طولی را تخمین زدند و این مدل را نسبت به مدلهای
تجربی آن مناسبتر دانستند )2009( Tayfur .با استفاده از
الگوریتم ژنتیک این ضریب را در رودخانهها برآورد و دقت آن را
نسبت به روشهای تجربی ارزیابی کرد )2010( Adarsh .روش
 SVMو برنامهریزی ژنتیک و شبکة عصبی را به منظور تخمین
ضریب پخشیدگی طولی آلودگی در آبراهههای طبیعی به کار
برد و نشان داد روش برنامهریزی ژنتیک نسبت به سایر
روشهای تجربی خطای کمتری داردAzamathulla and .
 ،)2010( Ghaniبا استفاده از روش برنامهریزی ژنتیک ،ضریب
پخشیدگی طولی آلودگی را در آبراهههای طبیعی ،نسبت به

روشهای تجربی ،با دقت باال پیشبینی کردند.
 ،)2011( and Wuبا استفاده از تکنیک  ،SVMضریب پخشیدگی
آلودگی را در رودخانهها ،با استفاده از دادههای موجود در منابع
مختلف ،تخمین زدند .نتایج تحقیق آنها دقت باالی این روش
را در تخمین ضریب پخشیدگی آلودگی ،در مقایسه با روش
تجربی  ،(2009) Rajeev and Duttaنشان دادToprak et al. .
( ،)2013با استفاده از دادههای موجود در منابع مختلف ،ضریب
پخشیدگی طولی آلودگی را در آبراهههای طبیعی با استفاده از
چند روش هوش مصنوعی (فازی و شبکة عصبی) برآورد کردند
و نشان دادند مدل شبکة عصبی و سپس مدل فازی نسبت به
روشهای تجربی کارآیی بهتری دارد )2013( Rajeev .از روش
الگوریتم ژنتیک برای پیشبینی این ضریب بهره جست و نشان
داد این روش نسبت به روشهای تجربی نتیجة بهتری ارائه
میدهد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی روشها و معادالت تجربی
مختلف برای تعیین ضریب پراکندگی طولی آلودگی در
رودخانههای طبیعی و ارزیابی دقت این روشها در مقایسه با
دادههای اندازهگیریشدة واقعی و بررسی روشهای هوش
مصنوعی در این زمینه است .در قدم بعدی ،استفاده از
برنامهریزی ژنتیک ،شبکة عصبی مصنوعی ،شبکة عصبیـ فازی،
و رگرسیون چندمتغیره به منزلة روشهای دادهکاوی در تخمین
ضریب پخشیدگی طولی آلودگی ارائه و در پایان نتایج روابط
تجربی و مدلها با یکدیگر مقایسه میشود.
Azamathulla

مواد و روشها
مجموعة دادههاي استفادهشده

برآورد ضریب پراکندگی طولی با استفاده از روابط تجربی
نیازمند مجموعهای از دادههای هیدرولیکی و هندسی رودخانه
است .در این تحقیق از دادههای یادشده در مراجع ،که در آنها
مقادیر همة پارامترهای مورد نیاز روابط تجربی ارائه شده ،به
منظور ارزیابی دقت روابط تجربی و همچنین توسعة مدل و نیز
ارزیابی دقت آن استفاده شد .به این منظور مجموعة دادههای
 )2002( Kashefipur and Falconerو Seo and Cheong
( )1998به کار رفت .این دادهها را محققان در بیش از سی
رودخانه در امریکا در زمانهای مختلف (از  1968تا )1998
اندازه گرفتهاند .مجموعة دادهها ،شامل عمق جریان (متر) ،عرض
رودخانه (متر) ،سرعت متوسط جریان (متر بر ثانیه) ،سرعت
برشی جریان (متر بر ثانیه) ،و ضریب پخشیدگی طولی (متر
مربع بر ثانیه) است .در جدول  ،1متغیرهای مورد نیاز روابط
تجربی و پارامترهای استفادهشده و محدودة تغییرات آنها

سلطاني گرد فرامرزي و همکاران :برآورد ضريب پخشيدگي طولي رودخانه با استفاده 387 ...

میآید .از شصت و پنج مجموعة دادة موجود  70درصد (48
مورد) برای آموزش مدل و  30درصد ( 17مورد) برای ارزیابی
مدلها استفاده شد .شایان ذکر است تقسیمبندی دادهها به دو
گروه آموزش و ارزیابی به صورت کامالً تصادفی انجام شد.
جدول  .1محدودة دادههاي استفادهشده

محدودة تغییرات متوسط

پارامتر

0/13-1/74
0/2-19/94
11/89-711/2
0/02-0/553
1/9-1486/5

سرعت جریان (متر بر ثانیه)
عمق جریان (متر)
عرض جریان (متر)
سرعت برشی جریان (متر بر ثانیه)
ضریب پخشیدگی طولی (مترمربع بر ثانیه)

0/547
1/61
77/88
0/084
118/01

مدلهاي استفادهشده در تحقيق

استفاده از روش آنالیز ابعادی و ارائة متغیرهای بدون بعد امکان
بررسی دقیقتر عوامل مؤثر بر روابط حاکم بر ضریب پخشیدگی
طولی را فراهم میکند .مهمترین پارامترهایی که در پدیدة
پخشیدگی (  ) مؤثرند سه دسته مشخصات سیال (چگالی
سیال ،ρ ،ضریب لزوجت سیال ،)µ ،مشخصات هیدرولیکی
جریان (سرعت متوسط جریان ،u ،عمق جریان ،h ،سرعت برشی
جریان ،)u* ،و پارامترهای هندسی سطح مقطع جریان (عرض
رودخانه ،w ،شکل مسیر جریان ،و  ) ...هستند .به عبارت دیگر:

  f 1 u , h ,w ,u * ,  ,  

(رابطة )1

با بهکارگیری قضیة باکینگهام میتوان رابطة  2را به دست

داد (:)Afzalimehr, 2011
u w
) * , , Re
u* h

(رابطة )2



( f 2


u h

ضریب اختالط یا پخشیدگی طولی بدون بعد و

u *h
*  Reعدد رینولدز برشی است .در صورتی که جریان آشفته زبر

باشد ( ،) Re * ≤ 70میتوان از تأثیر لزوجت سیال صرفنظر و
رابطة  2را به صورت رابطة  3خالصه کرد ):(Afzalimehr, 2011



u w 
(رابطة )3
f3 * , 
*
u h
u h 
به همین دلیل روابط تجربی موجود از پارامترهای سرعت
بدون بعد و عمق جریان بدون بعد برای تخمین این ضریب
استفاده میکنند.
روابط تجربي

محققان ،به منظور برآورد ضریب پخشیدگی طولی در
رودخانهها ،روابط تجربی مختلفی ارائه کردند که مهمترین آنها
در جدول  2میآید .همانطور که مشاهده میشود ،همة این
روابط ضریب پخشیدگی طولی را با استفاده از متغیرهای مربوط
به شرایط متوسط جریان در مقطع رودخانه محاسبه میکنند.
این متغیرها شامل متوسط عمق جریان در مقطع ( ،)hسرعت
جریان ( ،)uسرعت برشی جریان (* ،)uو عرض سطح آب ()w
هستند.

جدول  .2برخي روابط تجربي مهم ارائهشده براي تخمين ضريب پخشيدگي طولي

شمارة رابطه

محقق (سال)

معادله
2

() 4

() 5

h
K x  0 / 58   uw
 u* 
u 2w 2
K x  0 / 011
* hu
0/ 62

()6

w 
 
h

* hu
1/ 2

() 7

() 8

() 9

()10

* hu

)Fisher et al. (1979

)Seo and Cheong (1998

1/ 3

1/ 572

hu

)McQuivey and Keefer (1974

1/ 43

u 
K x  5 / 92  
 u* 

w   u 
* K x  0 / 2     hu
 h   u* 
u 
K x  10 / 612   hu
 u* 
u 
 
 u* 

1/ 25

u 
 
 u* 

)Li et al. (1998

)Kashefipur and Falconer (2002

0/ 62

w 
K x  7 / 428  1 / 775  
h

)Tavakollizadeh and Kashefipur (2007

0/96

w 
K x  2 
h

*

)Rajeev and Dutta (2009
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برنامهريزي ژنتيک

برنامهریزی ژنتیک ،که اولین بار  (1992) Kozaآن را ارائه کرد،
جزء روشهای الگوریتم گردشی محسوب میشود که مبنای
همة آنها نظریة تکاملی داروین است .الگوریتمهای یادشده یک
تابع هدف را در قالب معیارهای کیفی تعریف و سپس تابع
یادشده را برای اندازهگیری و مقایسة روشهای مختلف حل
میکنند و در فرایندی گامبهگام ساختار دادهها را تصحیح و در
نهایت روش حل مناسب را ارائه میکنند .برنامهریزی ژنتیک
جدیدترین شیوه از بین روشهای الگوریتم گردشی است که به
دلیل داشتن دقت کافی به مثابة یک روش کاربردی مطرح
میشود ( .)Alvisi et al., 2005در برنامهریزی ژنتیک ،ابتدا
بلوکهای موجود ،که شامل متغیرهای ورودی و هدف و نیز تابع
ارتباطدهندة آنهاست ،تعریف و سپس ساختار مناسب مدل و
ضرایب آن تعیین میشود .این روش شامل یک معادلة
ارتباطدهنده بین متغیرهای ورودی و خروجی است .بنابراین،
قادر به انتخاب خودکار متغیرهای مناسب مدل و حذف
متغیرهای غیر مرتبط است؛ که سبب کاهش ابعاد متغیرهای
ورودی خواهد شد .این موضوع در شرایطی که از دادههای
ورودی ثانویه نیز بهره برده میشود اهمیتی مضاعف مییابد .زیرا
ارائة دادههای ورودی غیر مرتبط سبب کاهش دقت مدل و ایجاد
مدلهای پیچیدهتری میشود که تفسیر آنها با دشواری
بیشتری مواجه است .در کاربردهای مهندسی ،از برنامهریزی
ژنتیک به طور وسیع در مدلسازی تعیین ساختار پدیدهها
استفاده میشود.
فرایند گامبهگام برنامهریزی ژنتیک عبارت است از .1 :در
نظر گرفتن یک جمعیت اولیه از توابع مرکب نشاندهندة
مدلهای پیشبینی ،به صورت تصادفی (ایجاد کروموزومها)؛ .2
معرفی جمعیت اولیه (کروموزومها) به رایانه و ارزیابی هر یک از
افراد (ژن) جمعیت مذکور با استفاده از توابع برازش (شناسایی
مؤثرترین افراد در ماهیت پدیده)؛  .3انتخاب ژنهای مؤثر به
منظور تکثیر ،جهش ،جفتگیری ،و تولید مثل افراد جدید با
صفات اصالحشده (فرزندان)؛  .4اعمال فرایند توسعهای تکراری
بر فرزندان در هر تولید .گام چهارم به تعداد معین یا تا حصول
بهترین پاسخ تکرار خواهد شد ( Borelli et al., 2006; Aytek
)and Kisi, 2008

شبکة عصبي مصنوعي

شبکة عصبی مصنوعی یک روش شبیهسازی است که از مطالعة
سیستم مغز و شبکة عصبی موجودات زنده الهام گرفته است.
یکی از شبکههای عصبی متداول شبکة عصبی پرسپترون

چندالیه است .این شبکه از یک الیة ورودی ،یک الیة خروجی،
و یک یا چند الیه بین آنها ،که مستقیم به دادههای ورودی و
نتایج خروجی متصل نیستند ،تشکیل میشود .واحدهای الیة
ورودی وظیفة توزیع مقادیر ورودیها به الیة بعد و الیة خروجی
نیز وظیفة توزیع مقادیر را به الیة بعد دارد .در الیة ورودی و
خروجی شبکة عصبی مصنوعی ،تعداد نورونها برابر با تعداد
ورودیها و خروجیهاست و الیه یا الیههای پنهان وظیفة ارتباط
الیههای ورودی به الیههای خروجی را دارند .در حقیقت ،الیة
پنهان ارتباط بین دو الیة ورودی و خروجی را بر عهده دارد
).(Minasny et al., 1999

مسئلة اصلی در این شبکهها تعیین تعداد الیههای پنهان
و تعداد نورونهای آنهاست .در این زمینه نظریات متفاوتی
وجود دارد .شبکة عصبی یک الیة مخفی با تابع سیگموئید در
الیة میانی و تابع خطی در الیة خروجی دارد که قادر به تقریب
همة توابع مورد نظر با هر درجه تقریب است؛ مشروط بر اینکه
نورون به اندازة کافی در الیة مخفی وجود داشته باشد .این قضیه
به تقریبساز جهانی معروف است ( .)Menhaj, 2009در این
تحقیق شبکهها با یک الیة مخفی ،که دارای تابع فعالسازی
سیگموئید در الیة مخفی و تابع فعالسازی خطی در الیة
خروجیاند و تعداد نورونهای آن از دو تا دَه متغیر است و
بهترین تعداد نورون به صورت سعی و خطا تعیین میشود ،در
نظر گرفته شد .همچنین ،به علت کارایی ،سادگی ،و سرعت باال
در این تحقیق الگوریتم آموزشی لونبرگ مارکوارت به کار رفت
).(Amini et al., 2005

شبکة عصبيـ فازي

مدل ( ANFISسیستم فازی تطبیقپذیر مبتنی بر شبکة عصبی)
را اولین بار ژانگ معرفی کرد ) .(Jang, 1993این مدل یک
سیستم فازی سوگنو را در یک ساختار عصبی اجرا میکند و
برای فرایند آموزش ترکیب روشهای آموزش پسانتشار خطا و
حداقل مربعات خطا را به کار میبرد .مدل  ANFISیک شبکة
چندالیة پیشرونده است که از الگوریتمهای یادگیری شبکههای
عصبی مصنوعی و استداللهای فازی برای توصیف یک فضا یا
مکان ورودی به یک فضا یا مکان خروجی استفاده
میکند ) .(Firat and Gungor, 2007تجربیات اخیر بیانکنندة
قدرت و توانایی  ANFISدر مدلسازی فرایندهای متعدد و
مختلف است ANFIS .دارای خصوصیاتی از قبیل قدرت
یادگیری ،نوشتن و تدوین کردن ،هزینه کردن ،و طبقهبندی
است .همچنین این حسن را دارد که اجازة استخراج قوانین
فازی را از دادههای متعدد و تخصصی میدهد و به گونهای
متناسب قوانین پایه و اساسی را میسازد .مشکل اصلی این
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سیستم مدت زمان الزم جهت تهیة ساختار و نحوة آموزش
سیستم و تعیین پارامترهای مؤثر است.
معيارهاي ارزيابي مدل

به منظور ارزیابی کارآیی مدلهای استفادهشده (هم مدلهای
تجربی و هم مدلهای هوش مصنوعی) ،دادهها به دو بخش
آموزش ( )%70و اعتبارسنجی ( )%30تقسیم شدند و از
شاخصهای آماری جذر میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEکارآیی
مدل ( ،)EFضریب جرم باقیمانده ( ،)CRMمجموع مربعات
خطا ( ،)SSEو ضریب تبیین ( )R2مطابق روابط  11تا 15
استفاده شد .کارآیی مدل مقادیر پیشبینیشده و متوسط مقادیر
اندازهگیریشده را مقایسه میکند .مقدار منفی این پارامتر
نشاندهندة آن است که متوسط مقادیر اندازهگیریشده نسبت
به مقادیر پیشبینیشده تخمین مناسبتری دارد و بهترین
حالت وقتی اتفاق میافتد که این پارامتر برابر با  1باشد.
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 X iو  Y iبه ترتیب مربوط به مقادیر اندازهگیریشده و
برآوردشده است X .و  Yبه ترتیب میانگین مقادیر مشاهداتی
و میانگین مقادیر برآوردیاند و  nتعداد دادهها را نشان
میدهد.

يافتهها و بحث
مدلهاي تجربي

با استفاده از  30درصد مجموعة دادههای گردآوریشده در این
تحقیق ،که به منظور آزمایش مدلها به کار رفت ،ضریب
پخشیدگی طولی با استفاده از هر یک از روابط جدول  2محاسبه
و دقت آنها به کمک دادههای اندازهگیریشده بررسی شد .در
جدول  3نتایج روابط محققان میآید .مطابق نتایج ،هیچیک از
روابط تجربی ارائهشده از سوی محققان ،به منظور تخمین

ضریب پخشیدگی طولی ،دقت مناسبی ندارند و خطای آنها
قابل توجه است .رابطة (2002) Kashefipour and Falconer
بهترین رابطه ،دارای ضریب همبستگی  ،0/78مجذور مربعات
خطای  98/32متر مربع در ثانیه ،مجموع مربعات خطای
 ،0/46×106و ضریب جرم باقیماندة  ،0/103است .کارآیی مدل
برای این روش تجربی  0/75است که مقدار برابر با  1این پارامتر
بر کارآمدی این مدل در تخمین ضریب پخشیدگی داللت دارد.
نکتۀ شایان توجه در این روابط آن است که مطابق نتایج جدول
 3و روابط جدول  2کمترین دقت را رابطة Quivey and Keefer
(( )1974رابطة  )4دارد؛ طوری که دارای ضریب همبستگی
 ،0/24مجذور مربعات خطای  250406متر مربع در ثانیه،
مجموع مربعات خطای  ،3×1012و ضریب جرم باقیماندة
 -589/7است .کارآیی مدل برای این روش تجربی -1556798
است .مقدار زیاد و منفی این پارامتر بر ناکارآمدی این مدل در
تخمین این ضریب داللت دارد .همانطور که شکل  1و جدول 2
نشان میدهد ،از بین مدلهای تجربی سه مدل اول (روابط  4تا
 )6مقداری بیشتر از مقدار اندازهگیریشده ارائه میدهد .به
همین دلیل مقدار ضریب جرم باقیمانده ( )CRMمنفی است.
مطابق جدول  ،2در این رابطه ضریب پخشیدگی طولی با توان
دوم عمق جریان رابطة مستقیم دارد؛ در صورتی که این موضوع
با فیزیک پدیده همخوانی ندارد .زیرا ضریب پخشیدگی طولی
تابعی از توزیع عرضی متوسط سرعت عمقی است و هر چه عمق
جریان کمتر باشد توزیع عرضی اهمیت بیشتری مییابد و
پخشیدگی طولی ،که حاصل اختالف سرعت متوسط عمقی در
عرض رودخانه با متوسط سرعت در کل مقطع است ،بیشتر
میشود ( .)Riahi-Madvar and Ayyoubzadeh, 2007همچنین
ضریب پخشیدگی طولی با عمق رابطة معکوس دارد ،نه مستقیم.
نکتة شایان توجه دیگر اینکه در روابطی که یکی از پارامترهای
عرض یا سرعت متوسط جریان حذف میشود ،به علت حذف
مهمترین پارامترهای مؤثر بر شدت تالطم عرضی رودخانه ،دقت
روابط به میزان چشمگیری کاهش مییابد .نیز ،نتایج این جدول
نشان میدهد اثر سرعت جریان بر ضریب پخشیدگی طولی
بیشتر از عرض جریان است .زیرا در رابطة Kashefipour and
( (2002) Falconerرابطة  ،)8بهرغم اینکه عرض جریان حذف
شده ،دقت آن در مقایسه با سایر روابط ،که مقدار عرض جریان
در آنها لحاظ شده ،بهتر است.
شبکة عصبي مصنوعي

نتایج شبکة عصبی نشان داد مدل با یک الیة مخفی و شش
نورون در الیة مخفی بهترین ساختار را دارد .مقادیر میانگین
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معلوم نیست .علت نامشخص بودن روند تغییرات میانگین ریشة
مربعات خطا تصادفی بودن اوزان اولیه است؛ به همین علت باید
با سعی و خطا بهترین تعداد نورون الیة مخفی را به دست آورد.

ریشة مربعات خطا و ضریب تبیین برآورد این پارامتر در بهترین
ساختار شبکة عصبی مصنوعی ،به ترتیب ،برابر  92/11و 0/71
به دست آمد .شکل  2نشان میدهد که تغییرات میانگین ریشة
مربعات خطا در تعداد نورون مختلف دارای روندی مشخص و

جدول  .3مشخصات آماري معادالت محققان براي تخمين ضريب پخشيدگي طولي

معادلة برآورد ضریب پخشیدگی طولی

R2

RMSE

CRM

SSE

EF

0/24
0/34
0/66
0/46

250406
1500/1
217/29
156/59

-589/7
-3/36
-0/47
0/521

3×1012
108×106
2/26×106
1/17×106

-1556798
-54/87
-0/17
0/39

98/32

0/103

0/46×106

0/75

6

-0/1
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رابطة )1979( Fischer et al. .5
رابطة Seo and Cheong (1998).6
رابطة )1998( Li et al. .7
رابطة 0/78 Kashefipour and Falconer .8
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رابطة .9

Tavakollizadeh and

)Kashefipur (2007
رابطة Rajeev and Dutta (2009) .10
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شبکة عصبي مصنوعي آبشاري

391

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود روند تغییرات
در مقادیر متفاوت این شاخص برای دادههای آموزش و آزمون
متفاوت است .بنابراین ،دو مقدار شاخص گستردگی برای ارائه
انتخاب شد )(Amini et al., 2005؛ زمانی که این شاخص سبب
ایجاد خطای حداقل در دادههای آزمون میشود و نقطهای که
گرافهای آموزش و آزمون همدیگر را قطع میکنند .با توجه به
این دو رویکرد دو مدل پایة شعاعی توسعه داده شد .در مدل
پایة شعاعی  1از شاخص گستردگی استفاده شد که در آن
 RMSEدادههای آزمون حداقل است و در مدل پایة شعاعی  2از
شاخص گستردگی استفاده شد که در آن گرافهای آموزش و
آزمون همدیگر را قطع میکنند .نتایج نشان داد آمارههای
 RMSEو  R2برای مدل پایة شعاعی  1به ترتیب  101/11و
 0/65و برای مدل پایة شعاعی  2به ترتیب  104/79و 0/64
است .بنابراین ،اختالف معناداری بین این دو روش در برآورد
ضریب پخشیدگی طولی رودخانه وجود ندارد.
RMSE

برای اجرای این شبکه نیازی به بهینهسازی ساختار اولیه (تعداد
نورون در الیة مخفی) نیست .این نکته از محاسن این شبکه
است .نتایج خطای این روش بر اساس معیارهای  RMSEو R2
به ترتیب  98/49و  0/70به دست آمد .نتایج نشان داد اختالف
معناداری بین روش شبکة عصبی مصنوعی آبشاری و شبکة
عصبی مصنوعی پرسپترون وجود ندارد .البته یکی از برتریهای
استفاده از روش شبکة عصبی مصنوعی آبشاری این است که این
روش به تعداد بهینة نورون ورودی نیاز ندارد (Shaban et al.,
.)2009

شبکة عصبي پاية شعاعي

حسن این شبکه الگوریتم سریع یادگیری آن است؛ یعنی شبکه
با یک دوره آموزش پیدا میکند .در این شبکه یگانه پارامتری
که به بهینه شدن نیاز دارد شاخص گستردگی است .مقدار این
شاخص حساسیت تابع به ورودی را نشان میدهد .در این
مطالعه مقدار بهینة این شاخص به کمک شکل  3به دست آمد.

شکل  .3نمودار مقادير  RMSEبراي دادههاي آموزش و آزمون

برنامهريزي ژنتيک

نتایج مدل برنامهریزی ژنتیک در جدول  5میآید .همانطور که
مالحظه میشود ،معیار توقف اجرای برنامه در مرحلة  190است.
میزان تولید جمعیت در هر یک از مراحل اجرای برنامه ،400
تعداد اجرای برنامه برای رسیدن به ضریب همبستگی مطلوب
 ،250و حداکثر برنامههایی که باید ارزیابی شود  435به دست
آمد .همچنین ،جمعیت اولیة مدل  ،400نرخ جهش  95درصد،
و نرخ تالقی  20درصد انتخاب شد و رابطة  15به دست آمد.
انتخاب ورودیهای مدل برنامهریزی ژنتیک بر اساس آنالیز
حساسیت انتخاب شد .در این مطالعه شش عملگر ریاضی شامل
جمع ،تفریق ،ضرب ،تقسیم ،توان ،رادیکال ،و توابع مثلثاتی
جهت پیشبینی ضریب پخشیدگی طولی رودخانه استفاده شد.

پس از بهینه کردن پارامترهای مورد نیاز و به دست آوردن
معادلة مورد نظر ،اقدام به پیشبینی پارامتر مجهول در دادههای
آزمون شد .نتایج نشان داد آمارههای  RMSEو  R2به ترتیب
 84/44و  0/81است.
(رابطة )16

w
w
u
w
 17 / 42  116 / 8 sin(17 / 42 )  35 / 61 sin( 342 / 1 ) 
*
*
h
h
h
u h
u
w
w
w
w
w
0/ 88 sin(192/1 )  342/1sin( 342/1 )sin(17 /42 ) cos(17 /42 ) 
h
h
h
h
h
u
w
w
w
w 2
) ( sin( 342 / 1 )  5 / 88 sin(192 / 1 )  0 / 07825
*
h
h
h
h
u

)  35 / 61

w
h

116 / 8 sin(17 / 42

سيستم فازي تطبيقپذير مبتني بر شبکة عصبي

در این ساختار مجموعههای فازی را میتوان به عنوان وزن
ارتباطات و متغیرهای ورودی و خروجی را به عنوان نورونها

 392تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،3پاييز 1394

تفسیر کرد .الگوریتم یادگیری ساختارها ،پارامترها ،یا هر دوی
آنها را اصالح میکند .برای ایجاد این شبکه باید چند پارامتر
بهینه شوند که شامل نوع تابع عضویت ،تعداد تابع ،روش
یادگیری ،و تعداد تکرار است .برای این منظور همة حاالت با
سعی و خطا به دست آمد .نتایج خصوصیات مدل ANFIS
بهکاررفته برای پیشبینی ضریب پخشیدگی طولی رودخانه
نشان داد سه عضویت و هفت قانون بهترین ساختار را میدهد.
همچنین این ساختار در تکرار هزار با روش یادگیری پسخور و
روش دفازی کردن میانگین وزنی به دست آمد .نتایج معیارهای
ریشة مربعات خطا و ضریب تبیین برای مدل  ANFISبه ترتیب
 72/21و  0/87به دست آمد .این نتایج نشان میدهد استفاده از
روش نروفازی سبب بهبود نسبی پیشبینی برآورد ضریب
پخشیدگی طولی رودخانه میشود.
جدول  .5پارامترهاي بهينهشده مدل برنامهريزي ژنتيک

مقدار عددی

معیار مورد نظر

پارامتر

190
400
250
435
400
95
20

تولید بدون بهبود
تولید از زمان شروع
حداکثر مقدار اجرا
حداکثر اندازۀ برنامه
اندازۀ جمعیت
سرعت جهش
سرعت تالقی

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

آناليز حساسيت

آنالیز حساسیت بیانگر تأثیر پارامترهای مختلف ورودی مدل
است و در آن مقادیر هر پارامتر شامل بازهای از آن پارامتر است
که بین حد پایین و باالی دامنة تغییرات آن پارامتر قرار
میگیرد؛ به این صورت که یک پارامتر بین حد پایین و باالی
خود تغییر میکند ،در صورتی که پارامتر دیگر در میانگین خود
ثابت باقی می ماند .نتایج آنالیز حساسیت نشان داد اهمیت
پارامترهای بیبعد ورودی به صورت  %68/12برای سرعت
متوسط بیبعد ( * ) u/uو  %25/64برای نسبت عرض جریان به
عمق ( )w/hاست .در نتیجه ،پارامتر )* (u/uدر تخمین ضریب
پخشیدگی نسبت به عرض جریان باالترین اهمیت را دارد .زیرا
ضریب پخشیدگی طولی تابعی از توزیع عرضی متوسط سرعت
عمقی است و هر چه عمق جریان کمتر باشد توزیع عرضی
سرعت جریان اهمیت بیشتری مییابد و پخشیدگی طولی ،که
حاصل اختالف سرعت متوسط عمقی در عرض رودخانه با
متوسط سرعت در کل مقطع است ،بیشتر میشود .در رابطة
تجربی ( (2002) Kashefipour and Falconerرابطة  )8نیز،

بهرغم اینکه عرض جریان حذف شده ،یگانه پارامتر ورودی آن
سرعت بدون بعد جریان است .ولی دقت آن در مقایسه با سایر
روابط تجربی ،که مقدار عرض جریان در آنها لحاظ شده ،بهتر
است .همچنین  )2013( Rajeevنشان داد ،بعد از پارامتر
سینوسی بودن در رودخانههای مئاندر ،سرعت جریان نسبت به
عمق و عرض جریان اهمیت بیشتری دارد.
نتيجهگيري و ارزيابي مدلها

تخمین درست ضریب پخشیدگی طولی آلودگی با توجه به
اهمیت آن برای کنترل و مدیریت آلودگی در رودخانهها اهمیتی
بهسزا دارد و به کاهش اختالف نتایج حل تحلیلی و دادههای
آزمایشگاهی میانجامد .در این مطالعه سعی شد ،با استفاده از
مجموعة دادههای گردآوریشده در منابع ،ضریب پخشیدگی
طولی از طریق چندین رابطة تجربی و روشهای دادهکاوی
همچون برنامهریزی ژنتیک ،شبکة عصبی مصنوعی ،و شبکة
عصبیـ فازی محاسبه و دقت آنها با استفاده از دادههای
اندازهگیریشده بررسی شود .بر اساس نتایج ،هیچیک از
مدلهای تجربی برای تخمین ضریب پخشیدگی دقت مناسب
ندارند .بین روشهای تجربی ،رابطة Kashefipour and
 (2002) Falconerبهترین رابطه با ضریب همبستگی  0/78و
مجذور مربعات خطای  98/32متر مربع است .با توجه به اینکه
اثر سرعت جریان بر ضریب پخشیدگی طولی بیشتر از عرض
جریان است ،در رابطة ،(2002) Kashefipour and Falconer
بهرغم اینکه عرض جریان حذف شده ،دقت آن در مقایسه با
سایر روابط بهتر است .نتایج خطای مدل شبکة عصبی بر اساس
معیارهای  RMSEو  ،R2به ترتیب 92/11 ،و  0/71برای شبکة
عصبی مصنوعی 98/49 ،و  0/7برای شبکة عصبی مصنوعی
آبشاری 101/11 ،و  0/65برای مدل پایة شعاعی  ،1و  104/79و
 ،0/64به ترتیب ،برای مدل پایة شعاعی  2بود که اختالف اندک
بین مدلهای شبکة عصبی مصنوعی را نشان میدهد .نتایج
اعمال مدل برنامهریزی ژنتیک بر دادههای این تحقیق نشان داد
آمارههای  RMSEو  R2به ترتیب  84/44و  0/81است .از
محاسن این مدل نسبت به سایر روشها ارائة رابطهای ریاضی
برای پیشبینی ضریب پخشیدگی طولی آلودگی استAdarsh .
( )2010و  )2010( Azamathulla and Ghaniنیز استفاده از این
مدل را برای پیشبینی ضریب پخشیدگی آلودگی در رودخانهها
پیشنهاد میکنند .با بهکارگیری مدل  ANFISمعیارهای ریشة
مربعات خطا و ضریب تبیین به ترتیب  72/21و  0/87به دست
آمد .نتایج نشان داد استفاده از روش نروفازی و سپس روش
برنامهریزی ژنتیک سبب بهبود نسبی پیشبینی برآورد ضریب
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خطای کمتر و کارآیی بیشتر مدلهای حاصل از روشهای
دادهکاوی نسبت به مدلهای تجربی و مدلهای نروفازی و
.برنامهریزی ژنتیک نسبت به مدلهای شبکة عصبی است

 خالصة نتایج6  جدول.پخشیدگی طولی رودخانه میشود
بهدستآمده از ارزیابی مدلهای استفادهشده در این تحقیق را
 نشاندهندة3  با جدول6  مقایسة نتایج جدول.نشان میدهد

 ارزيابي مدلهاي استفادهشده جهت پيشبيني ضريب پخشيدگي طولي.6 جدول

EF

SSE

CRM

RMSE

R2

مدل برآورد ضریب پخشیدگی
طولی

0/32
0/36
0/23
0/25
0/82
0/88

0/39×106
0/48×106
0/51×106
0/50×106
0/31×106
0/22×106

0/07
0/09
0/14
0/14
0/06
0/05

92/11
98/49
101/11
104/79
84/44
72/21

0/71
0/70
0/65
0/64
0/81
0/87

شبکة عصبی مصنوعی
شبکة عصبی آبشاری
1 شبکة عصبی پایة شعاعی
2 شبکة عصبی پایة شعاعی
برنامهریزی ژنتیک
(ANFIS) نروفازی
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