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 ) 2دکتری مهندسی منابع آب ،فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
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چکیده
پیشبینی میزان دبی رودخانه یکی از مسایل مهمِ مهندسی منابع آب است؛ این موضوع از نظر برنامـهریـزی ،مـدیریت ،و
سیاستگذاری منابع آبی در راستای توسعة اقتصادی و زیست محیطی به ویژه در کشوری مثل ایران ،با منابع آبی محدود اهمیت
بسیار زیا دی دارد  .آگاهی از چگونگی ارتباط بین بارندگی و رواناب حوضه های آبریز بخش جدانشدنی مطالعات طرح های آبی می -
باشد .فقدان دادههای کافی بارش  -رواناب به دلیل نبود ایستگاههای آبسنجی مناسب ،اهمیت بهکارگیری روشه ای نامستقیم و
الگوریتم های فراکاوشی را برای برآورد میزان رواناب حوضه های آبریز بیش از پیش نمایان می سازد .در این تحقیق از مدل برنامه -
ریزی ژنتیک بهمنظور شبیه سازی فرآیند بارش -رواناب حوضه آبریز رودخانه خرمآباد استفاده شده است و برای معرفی الگوها و
شناسایی بهترین الگوی حاکم بر ماهیت جریان ،با استفاده از توابع برازش و انجام فرآیندهای توسعه ای و تکرار به منظور یافتن
تعداد تکرار بهینه ،همه داده های دوره آماری به دو دسته آموزش و آزمایش( % 52آموزش و  % 48آزمایش) تقسیم شدند و برنامه برای
 1000تکرار اجرا گردید .همچنین جهت ارزیابی روابط حاصله از مدل شبیه ساز ،از شاخص های جذر میانگین مربعات خطا (،)RMSE
میانگین خطای مطلق( )MSEوضریب تعیین (  )R2استفاده شده است .بررسی های انجام شده حاکی از آن است که فرمول استفاده
شده شماره  3بیشترین انطباق را با داده های مشاهداتی دارد .بنابراین پیشنهاد میشود جهت مطالعات بارش  -رواناب این حوضه از
فرمول ذکر شده استفاده گردد .نتیجه این تحقیق مدل برنامه ریزی ژنتیک را یک روش صریح و دقیق برای پیشبینی جریان رودخانه
در حوضه آبریز رودخانه خرمآباد پیشنهاد مینماید.
واژه های کلیدی  :شبیه سازی ،بارش -رواناب ،الگوریتم فراکاوشی ،برنامهریزی ژنتیک.
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مقدمه
یکی از پیچیدهترین فرآیندهای هیدرولوژیک ،فرآیند تبدیل بارش به رواناب است که از پارامترهای مختلف فیزیکی و
هیدرولوژیکی تأثیر می پذیرد .مدلسازی فرآیند بارش – رواناب و پیشبینی دبی رودخانه یک اقدام مهم در مدیریت و مهار
سیالبها ،طراحی سازههای آبی در حوضههای آبریز و مدیریت خشکسالی میباشد (سالجقه و همکارلن.) 1388 ،
از زمانی که شرمن (  ،) 1932مفهوم هیدروگراف واحد را پیشنهاد کرد ،مدلهای هیدرولوژیکی خطی و غیرخطی فراوانی
برای شبیهسازی فرآیند بارش -رواناب به طور گسترده بهکار رفتهاند .این مدلها در طول زمان پیشرفت کردهاند و به طور
مستمر با معرفی ابزار جدید و باال رفتن دانش بشری کیفیت مدلهای پیشنهادی افزایش یافته است .با وجود سابقة طوالنی
مدلهای آماری ،هیـدرولیکی و هیـدرولوژیکی ،تجارب حاکی از آن است که این مدلها ،به رغم نقاط قوت ،ضعفهای
بسیار زیادی نیز دارند .جدید بودن بیشتر ایستگاه های هیدرومتری ،نواقص موجود در آمار اکثر این ا یستگاهها ،نیاز به
اطالعات تاریخی طوالنی و پارامترهای مختلف هواشناسی ،نیاز به پارامترهای گوناگون از قبیل هندسة رودخانه ،واسنجی
وقـتگیـر مدلهای فیزیکی و از طرف دیگر خاصیت غیرخطی و عدم قطعیت ذاتی فرآیند بارش -رواناب ،محققین را به
سوی استفاده از روشهای هوش مصنوعی و الگوریتمهای فراکاوشی سوق داده است .روشهای الهام گرفته شده از طبیعت
از جمله برنامهریزی ژنتیک ) (GPکه جزو محاسبات نرم معرفی میشوند ،جزو مدلهایی هستند که در تحقیقات پیچیده و
دقیق از آنها استفاده میشود (فضائیلی و همکاران  ،.1389امام قلیزاده و همکاران.) 1395 ،
) Zahiri and Azamathulla (2014برای پیشبینی دبی جریان در مقاطع مرکب از دو روش برنامهریزی ژنتی ک خطی و
مدل درختی  M5استفاده کردند .نتایج این تحقیق نشان داد هرچند هر دو مدل از دقت باالیی برای پیش بینی جریان
برخوردار بودند ،اما دقت روش برنامهریزی ژنتیک خطی باالتر از مدل درختی  M5میباشد .
) Ghorbani et al (2010با استفاده از برنامهریزی ژنتیک و شبکههای عصبی مصنوعی نوسانات سطح آب در جزیره
 Cocosواقع در اقیانوس هند را با دادههای  12ساعته 24 ،ساعته 5 ،روزه و  1۰روزه مدلسازی کردند .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که در اکثر حالتها نتایج حاصل از برنامهریزی ژنتیک از دقت بیشتری نسبت به شبکههای عصبی مصنوعی
برخوردار است .
) Whigham and Crapper (2001با استفاده از برنامهریزی ژنتیک و مدل قطعی  IHACRESفرآیند بارش -رواناب
روزانه در دو حوضه  Teifiو  Namoiرا مدلسازی کردند که نتایج حاصل از برنامهریزی ژنتیک دقت بهتری نسبت به مدل
قطعی نشان داد.
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) Khu et al (2001در یک تحقیق در مورد حوضه آبریز  Orgevalدر کشور فرانسه ،از برنامهریزی ژنتیک برای پیشبینی
رواناب ساعتی بهره برده و نتایج حاصل را با مقادیر مشاهداتی و نیز مقادیر محاسبه شده توسط روشهای کالسیک مورد
مقایسه قرار دادند .نتایج تحقیق ،بیانگر دقت قابل قبول برنامهریزی ژنتیک میباشد .
) Liong et al (2002با مطالعه رابطه بارش -رواناب در زمانهای متفاوت بدین نتیجه دست یافتند که استفاده از روش
برنامهریزی ژنتیک در پیشبینی رفتار بارش –رواناب در حوضههای آبریز سبب بروز خطای کمتری میگردد .
) Jayawardena et al (2005با استفاده از برنامهریزی ژنتیک فرآیند بارش  -رواناب یک حوضه کوچک در هنگکنگ و دو
حوضه نسبتًا بزرگ در چین را مدلسازی کردند .برای حوضه با شیب تند و مساحت کم نتایج حاصل از مدلسازی با داده -
های روزانه مناسب نبود که برای رفع این مشکل پیشنهاد کردند که از دادههای با فواصل زمانی کوتاهتر (  15تا  3۰دقیقه)
استفاده شود و برای دوحوضه دیگر نتایج حاصل با دادههای واقعی مطابقت خوبی نشان داده است .

) Aytek et al (2008از شبکههای عصبی و برنامهریزی ژنتیک برای مدلسازی بارش -رواناب روزانه حوضه رودخانه
 Juniataدر ایالت پنسیلوانیای آمریکا استفاده کرده و نتیجه گرفتند که برنامهریزی ژنتیک با دقت بهتری نسبت به شبکه -
های عصبی فرآیند بارش -رواناب را مدلسازی میکند .
سلطانی و همکاران (  ) 1388با استفاده از برنامهریزی ژنتیک فرآیند بارش -رواناب روزانه حوضه لیقوان را مدلسازی کردند.
در این تحقیق مدلسازی فرآیند بارش -رواناب ابتدا با  15متغیر برای تعیین متغیرهای معنیدار و سپس مدلسازی نهائی با
متغیرهای معنیدار و دو مجموعه از عملگرهای ریاضی انجام شده است .مدل حاصل بدلیل سادگی و دقت بیشتر ،به عنوان
مدل بارش -رواناب حوضه آبریز لیقوان پشنهاد شده است .
امام قلیزاده و همکاران (  ،) 1395عملکرد روش برنامهریزی ژنتیک را به عنوان روشی هوشمند و نوین ،جهت برآورد بارش
رواناب حوضه آبریز کسیلیان مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد مدل مذکور از توانایی قابل قبولی در برآورد بارش
رواناب حوضه آبریز کسیلیان ،با استفاده از پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی برخوردار است .
داننده مهر و مجدزاده (  ) 1389در تحقیقی ضمن معرفی روش برنامهریزی ژنتیک به عنوان یک روش صریح برای پیشبینی
جریان رودخانهها ،از این روش به منظور بررسی تأثیر توالی دبی روزانه در پیشبینی جریان روزانه رودخانه آبسرده واقع در
استان لرستان ،استفاده کردند و دقت نتایج حاصله با روش شبکه عصبی مصنوعی مورد مقایسه قرار گرفته است .نتایج این
تحقیق حاکی از کارایی مناسب و دقت باالی برنامهریزی ژنتیک در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی در پی ش بینی جریان
رودخانهها است.
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فربودنام و همکاران (  ) 1388جریان روزانه رودخانه لیقوان را با استفاده از روش برنامهریزی ژنتیک پیش بینی کردند و نتایج
را با شبکههای عصبی مصنوعی مقایسه نمودند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که روش برنامهریزی ژنتیک از دقت بسیار
باالیی در پیشبینی جریان روزانه رودخانه نسبت به روش شبکههای عصبی مصنوعی برخوردار است .
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبریز رودخانه خرمآ باد با مساحت  164۰کیلومترمربع در جنوب غربی ایران ،در استان لرستان ،با موقعیت
جغرافیایی  33درجه و  26دقیقه و  76ثانیه عرض شمالی تا  48درجه و  14دقیقه و  77ثانیه طول شرقی واقع شده است.
این حوضه حدود  16درصد وسعت حوضه آبریز رودخانه کشکان را دربرگرفته است .حداکثر ارتفاع حوضه مورد مطالعه
 2876متر و حداقل ارتفاع حوضه  1112متر میباشد .شکل (  ) 1موقعیت حوضه آبریز مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل :1موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه

دادههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق شامل دادههای بارانسنجی و هیدرومتری در مقیاس روزانه مربوط به سالهای
 ،1392-137۰دادههای مربوط به فیزیوگرافی حوضه و نیز دادههای مربوط به مقدار  CNیا شماره منحنی میباشد.
ایستگاه باران سنجی و ایستگاه هیدرومتری مورد استفاده در این تحقیق ایستگاه چم انجیر بوده است .دلیل انتخاب ا ین
ایستگاه ها کاملتر بودن دادهها در این ایستگاهها می باشد .جدول زیر مشخصات ایستگاههای بارانسنجی و هی درومتری
مورد استفاده را نشان میدهد.
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جدول  :1مشخصات ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری مورد استفاده
نام ایستگاه

نوع ایستگاه

چم انجیر

هیدرومتری

چم انجیر

بارانسنجی

طول جغرافیایی
‘48°- 14
‘48°- 13

عرض جغرافیایی

ارتفاع

‘33° - 26

114۰

‘33°- 25

1166

برنامهریزی ژنتیک
برنامهریزی ژنتیک که برای اولین بار توسط (  Cramer ) 1985ابداع و سپس توسط (  Koza ) 1992گسترش و بسط داده
شده است ،روشی از الگوریتمهای تکاملی است که در واقع تعمیم و توسعه یافته الگوریتم ژنتیک ( ) GAمیباشد .فرآیند
گام به گام برنامهریزی ژنتیک به صورت مراحل زیر است:
 - 1یک جمعیت اولیه از توابع مرکب نشاندهنده الگوهای پیش بینی ،به صورت تصادفی در نظر گرفته میشود (ا یجاد
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 )- 3 .انتخاب ژنهای مؤثر به منظور تکثیر ،جهش ،جفت -
گیری و تولیدمثل افراد جدید با صفات اصالح شده (فرزندان )- 4 .ا عمال فرآیند توسعهای تکراری بر روی فرزندان در
هر تولید .گام چهارم به تعداد معین و تا حصول بهترین پاسخ تکرار خواهد شد ( .) 17
GPهمانند  GAبا مجموعههای اولیه از راه حلهای تصادفی که جمعیت نامیده میشود کار خود را آ غاز میکند .هر فرد
در این جمعیت ،کروموزوم نامیده میشود که نماینده راهحلی برای مسئله مورد نظر است .سپس کروموزومها که به
صورت درختی)  (ETنشان داده شدهاند ،با یک تابع برازش ارزیابی میگردد تا میزان مناسب بودن یک راه حل در
حیطه مسئله تعیین گردد .این جمعیت به کمک عملگرهای ژ نتیکی ،طی نسلهای متمادی تکامل می یابد .هدف از این
کار ،دقیقاً همانند سازش پذیری طبیعی ژنتیکی ،ایجاد جمعیتها یــا نسلهــایی از جمعیت قبلی است کــ ه نسبت به
آنها بــا محیط تطابق بهتری دارند (  .) 18شکل (  ) 2ساختار الگوریتم برنامهریزی ژنتیک را نشان میدهد .در تحقیق
حاضر جهت استفاده از برنامهریزی ژنتیک از برنامه  GP-LABاستفاده شده است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
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شکل  :2چرخه و ساختار برنامه ریزی ژنتیکی
برنامه GP-LAB

نرم افزار  GP -LABیک برنامه ساده و قابل فهم به زبان متلب 1می باشد که بصورت دستهای از کدها و توابع برنامه -
نویسی تنظیم شده است .یکی از مهمترین مزایای این روش ،امکان تغییر و تنظیم برنامه برای حالتهای مختلف ،یا توسعه
کدهای آن بصورت دلخواه می باشد .این برنامه همانند سایر نرمافزارهای جعبه سیاه از دیدگاه مهندسی معکوس به عنوان
یک راهکار جهت رسیدن به راه حل مناسب قابل استفاده می باشد .همچنین این نرمافزار قابلیت بکارگیری هرگونه تابع،
عبارت و پارامتر را در سیستم و فرآیند حل دارا میباشد.
این برنامه دارای یک ساختار پارامتری می باشد که بصورت درختی نمایش داده میشود و در بردارنده سه الگوی اساسی
می باشد که عبارتند از :دسته متغیرها 2،جمعیت ژنی 3و نسل  4.هر الگو دارای یک دسته زیرساختار می باشد که بسته به نوع
مسئله کار خاصی را انجام می دهند .همچنین هریک از الگوها ،بسته به شرایط میتوانند از یک تا چندین پارامتر و تابع را
مورد استفاده قرار دهند.
1

- Matlab
SET VARE
3 GEN POP
4 Generation
2
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جدول  :2مشخصات آماری داده های مورد استفاده ایستگاه آبسنجی چم انجیر
مشخصه آماری
تعداد دادهها

دبی ( )m3 /s
3652

مقدار حداکثر

186 /35

مقدار حداقل

۰

میانگین

11/۰3

واریانس

141/41

انحراف معیار

11/89

الگوسازی جریان به روش برنامه ریزی ژنتیک
در این بخش از پژوهش ،در راستای ساخت و تولید مدلی که قادر به پیش بینی و تخمین مقدار دبی رودخانه خرمآباد
به ازای مقادیر بارش رخ داده شده باشد ،از روش برنامهریزی ژنتیکی استفاده شده است .در این روش به منظور داشتن
پیشبینیهایی نزدیک به واقعییت از پارامتره ای زیر به عنوان ورودیهای مدل شبیهسازی استفاده شده است:
 - 1بارش در روز .) P t ( t
 - 2بارش در روز .) P t -1 ( t-1
 - 3بارش در روز .) P t -2 ( t-2
- 4دبی در روز .) Qt -1 ( t-1
در تحقیق حاضر سعی شده است که با استفاده از پارامترهای ذکر شده فرمولی جهت شبیهسازی دبی رودخانه ارائه گردد
که بیشترین انطباق را در هر گام زمانی پیش بینی با دادههای مشاهداتی داشته باشد .جدول شماره  3تنظیمات اولیه مدل
شبیهساز را برای انجام این هدف نشان میدهد.
جدول : 3تنظیمات اولیه بکارگرفته شده در مدل شبیه ساز برنامه ریزی ژنتیکی
تعداد درختان هر نسل

عمق هر درخت

تعداد تکرار

احتمال جهش

احتمال تزویج

250

3

450

0.5

0.6

در این تحقیق برای معرفی الگوها و شناسایی بهترین الگوی حاکم بر ماهیت جریان ،با استفاده از توابع برازش و انجام
فرآیندهای توسعه ای و تکرار به منظور یافتن تعداد تکرار بهینه ،ابتدا بعد از تفکیک نمودن همه دادههای دوره آماری به دو
دسته آموزش و آزمایش(  %52آموزش و  %48آزمایش) برنامه برای  1۰۰۰تکرار اجرا و مشاهده گردید ک ه بعد از 45۰

کارآیی مدل برنامهریزی ژنتیک در شبیه سازی فرآیند بارش  -رواناب (مطالعه موردی  :حوضه آبریز رودخانه خرمآباد)

9۰

تکرار ،مقدار  RMSEتقریبا ثابت شده و دارای شیب تغییرات صفر میگردد .این تعداد تکرار همان تع داد بهینه برای
تکرارهای مدل شبیهساز می باشد .شکل  3نتیجه حاصل از تعداد تکرار بهینه برای استفاده در مدل شبیهساز برنامهریزی
ژنتیکی را نشان میدهد.

شکل  : 3تعیین تعداد تکرار بهینه برای استفاده در مدل شبیه ساز برنامه ریزی ژنتیکی

پس از مشخص نمودن تنظیمات اولیه مدل شبیهساز و نیز تعی ین تعداد تکرار بهینه برای استفاده در مدل برنامهریزی
ژنتیک اقدام به تعیین فرمولهای بهینه حاصل از مدل شبیهساز گردید .در جدول شماره  4فرمولهای بهینه حاصله از
مدل شبیهساز ارائه شده است.
جدول  : 4سه فرمول بهینه بدست آمده در مدل شبیه ساز برنامه ریزی ژنتیکی

رو ابط حاصله از مدل شبیه ساز

)1) 0.36 Q(t-1) Plus 0.366P(t) Plus COS(P(t)) Plus( 0.8
))2) Tan(Q(t-1) Plus P(t)3 ) Plus (SQRT(SQRT(P(t -2) Plus (P(t))) + SQRT(Sin(P(t-1
)))))3) Plus(Plus(Plus(Plus(Plus(P(t),cos(Mysqrt(Plus(P(t),Minus(Mysqrt(Q(t-1),Q(t-1
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برای ارزیابی روابط حاصله از مدل شبیهساز ،از شاخصهای جذر میانگین مربعات خطا ( ،) RMSEمیانگین خطای
مطلق( ) MSEوضریب تعیین(  ) R2استفاده شده است که به ترتیب با استفاده از روابط  2 ،1و  3قابل محاسبهاند:

در این روابط  Xiو  i ، Yiامین داده واقعی و برآورد شده،

میانگین دادههای واقعی،

میانگین دادههای برآورد شده و n

تعداد نمونههای ارزیابی هستند .پایین بودن مقادیر  RMSEو  MAEو نیز باال بودن مقدار  R2میتوا ند دقت هر الگو را در
مقایسه با سایر الگوهای رقیب نشان دهد .نتایج حاصل از ارزیابی روابط ذکر شده در جدول  5ارائ ه شده است.
جدول : 5نتایج ارزیابی فرمول های بهینه بدست آمده در مدل شبیه ساز برنامه ریزی ژنتیکی
آزمایش

آموزش
فرمول
RMSE

MSE

R2

RMSE

MSE

R2

1

0.75

0.65

0.92

1.01

1.33

0.89

2

0.77

0.5

0.94

0.98

1.2

0.92

3

0.65

0.433

0.97

0.9

1.02

0.96

مطابق جداول شماره  4و  ،5استفاده از رابطه شماره سوم در جدول  ،4بیشترین انطباق را با دادهه ای مشاهداتی داشته
است .بنابراین با استفاده از این رابطه نسبت به شبیهسازی دبی متناظر با بارشهای مختلف اقدام شده است .شکل شماره 4
دبی شبیهسازی شده با استفاده از این رابطه بوسیله برنامهریزی ژنتیک را در مقایسه با دبی واقعی نشان میدهد .همانطور
که در این شکل مشاهده میشود ،تطابق باالیی بین دادههای واقعی و دادههای شبیهسازی شده برقرار میباشد.
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250
200
150

observed
simulated

100
50
0
92-93

92-93

91-92

90-91

89-90

88-89

87-88

86-87
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85-86

84-85

79-80

78-79

77-78

76-77

75-76

74-75

73-74

73-74

72-73

71-72

70-71

شکل : 4نتایج مدل شبیه ساز برنامه ریزی ژنتیکی

نتیجهگیری
در این تحقیق از مدل برنامهریزی ژنتیک برای شبیهسازی فرآیند بارش  -رواناب استف اده گردیده است .شاخصهای
آماری مربوط به بکارگیری فرمولهای شماره  1تا  3در جدول شماره  5نشان میدهد که فرمول شماره  3با کمترین مقدار
جذر میانگین مربعات خطا و میانگین خطای مطلق و نیز بیشترین مقدار ضریب تعیین ،بهترین کارایی و تطابق را در شبیه -
سازی این فرآیند دارد .نتیجه این تحقیق بطور کلی مدل برنامهریزی ژنتیک را یک روش صریح و دقیق برای پیشبینی
جریان رودخانه در حوضه آبریز رودخانه خرمآباد پیشنهاد می نماید .همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات
گون(  ) 2۰۰9برای پیش بینی جریان رودخانه شویل کیل و نیز تحقیق داننده مهر و مجدزاده طباطبایی در زمینه پیش بینی
جریان رودخانه آبسرده با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک تطابق دارد .بنابراین میتوان برنامهر یزی ژنتی ک را جزو دقیقترین
روشهای موجود در پیشبینی جریان رودخانه دانست.
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