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دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
 1394اسفند  14و  13محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

   رسوب دبی تخمین جهت گانمورچه الگوریتم کاربرد
  سولگان)رودخانه  (مطالعه موردي:

  3، محمدجواد زینعلی2، نرگس محمدزاده شاهرودي1شاهرودي زهرامحمدزاده
  zahra.shahroudi@gmail.com آب دانشگاه زابل، منابع ارشدکارشناسی دانشجوي - 1

  زابلزراعت دانشگاه  کارشناسی دانش آموخته - 2
  کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه زابل نش آموخته دا - 3

 
  :چکیده

به . هاي مدیریت منابع آب داراي اهمیت فراوان استها در بسیاري از پروژهي رودخانهتخمین دقیق حجم رسوبات حمل شده به وسیله
که  به طوري شونددر قالب معادالت سنجه به کار برده می ،یهاي مختلفی از جمله روابط رگرسیونروش ،رسوب ورودي منظور تخمین بار

 در عناصري به عنوان مصنوعی هايمورچه از مورچه، کلونی سازيپیاده براي .دقت آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است نحوه استفاده و
 دراست.  گانمورچه الگوریتم استفاده از سازي برآورد پارامترهاي دبی رسوب باهدف از این تحقیق، بهینه .شود می استفاده سازيبهینه

رودخانه سولگان در استان چهارمحال و  به منظور برآورد رابطه دبی رسوب گانمورچه الگوریتم و منحنی سنجه رسوب تحقیق حاضر از
نمودارهاي مقایسه نتایج ماهانه رسوب  همچنین. شد انجامRMSE ,MAE ,R2 معیارهاي ارزیابی نتایج با  استفاده و بختیاري

دهنده شباهت بیشتر مقادیر برآورد شده توسط الگوریتم با مقادیر واقعی و برتري الگوریتم بر مشاهداتی با مقادیر برآوردي دو روش، نشان 
   .باشدسنجه می نتایج منحنی

  منحنی سنجه رسوب، رودخانه سولگان، گانمورچه الگوریتمرسوب معلق، هاي کلیدي: واژه
 
  

 :هدف و مقدمه
هاي بحث ها، طراحی سدها، انتقال آلودگی، تاثیرات زیست محیطی و بسیاري ازبینی دبی رسوب در مسائلی نظیر مهندسی رودخانهپیش

این رو متخصصان همواره  گذار است. ازهاي کیفی آب به لحاظ شرب و کشاورزي تاثیراز سوي دیگر بر روي شاخص .منابع آب کاربرد دارد
 رسوب انتقال مورد در علمی بررسی سابقه ).1391(احمدي و همکاران،  اندهایی نمودهها تالشدر جهت برآورد بار معلق جریان رودخانه

 هارودخانه معلق بار از بردارينمونه نخستین که طوري به .)Walling and Webb, 1981( است سال 100 از بیش هارودخانه معلق
 ).1374 مرید، و (میرابوالقاسمی یافت توسعه جهان سرتاسر در تدریج و به شد انجام پی سی سی می رودخانه در میالدي 1845 سال در

دبی  و هاي دبی جریانداده منحنی توانی بینهاي متداول تخمین رسوب، روش منحنی سنجه رسوب است که در آن یک یکی از روش
شود. یکی از استفاده میخطی سازي به طور منظم براي حل مشکالت پیچیده و غیرهاي بهینهامروزه الگوریتم شود.رسوب برازش داده می

 هاي فرا ابتکارياستفاده از الگوریتم ،سنجه سازي ضرایب معادله منحنیهاي مورد استفاده براي بهینهروش
 منحنی سنجه و گانمورچه الگوریتم عملکرد مقایسه هدف مقاله این در  (mohammadrezapour and zaynali, 2014).است

انجام  رسوب معلق وردآبر مطالعات زیادي در زمینه است. بختیاري محال ودر استان چهار رودخانه سولگانرسوب معلق  بینیپیش در رسوب
 :جملهشده از

mohammadrezapour and zaynali در سازي ضرایب منحنی سنجه رسوببهینه به منظور گانمورچه از الگویتم 2014در سال 
هاي مورد استفاده در این مطالعه قادر به بهینه که تمام الگوریتم ندنتیجه گرفت و ندکرداستفاده واقع در ایستگاه کهک  رودخانه سیستان

 دیگر داشت. هايالگوریتم ي نسبت بهنخبگان دقت باالتر سازي ضرایب مدل منحنی سنجه رسوب بوده است. با این حال، الگوریتم مورچه
سازي ضرایب رگرسیونی برآورد رسوب براي بهینهالگوریتم ژنتیک  و هاي عصبی مصنوعیشبکهاز  1388 در سال همکاران و اعلمی

 .نتایج نشان دهنده برتري روش شبکه عصبی بود ،کردندشرقی استفاده چاي در استان آذربایجانایستگاه آخوال واقع بر روي رودخانه آجی
 " رسوب سنجه يضرایب معادله سازيبهینه در ژنتیک الگوریتم کاربرد " عنوان با ايمقاله ،1390 در سال همکاران و دهکردي عبدي
. گردید بهینه ژنتیک الگوریتم روش از استفاده با سنجه معادله منحنی ضرایب برآوردها، دقت افزایش منظور به تحقیق این در نمودند تدوین
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 .بخشدمی بهبود توجهی قابل میزان به را سنجه منحنی مرسوم روش عملکرد ،هوشمند هاي جستجويروش از استفاده که داد نشان نتایج
Adibi and Jahanbakhshan  مصنوعی و الگوریتم  شبکه عصبی مدل بوسیلهرا کارون  غلظت رسوب معلق رودخانه 2013سال در

که فاصله از باالدست رودخانه و تخلیه سیالب به ترتیب عوامل حاکم موثر در غلظت  دادتحلیل حساسیت نشان  برآورد کردند.نتیک ژ
سازي و الگوریتم ژنتیک براي بهینه گانمورچه از الگوریتم 2012در سال و همکاران  Mohammadrezapour رسوبات معلق هستند.

منحنی سنجه رسوب  دقت باالتري نسبت به الگویتم ژنتیک و گاناستفاده کردند. آنها نشان دادند که الگوریتم مورچه رابطه دبی رسوب
  داشت.

  
  :هامواد و روش

  :موقعیت منطقه مورد مطالعه
 31˚ 18΄شرقی و طول 51˚ 47΄تا 49˚ 34΄جغرافیایی  درمحدوده و باشدمی کارون بزرگ آبخیز حوزه از بخشی شمالی کارون آبخیز حوزه

 غربی قسمت در ساالنه بارش حداکثر .است مربع کیلومتر 14476 شمالی کارون آبخیز حوزه مساحت دارد. قرار شمالی عرض 32˚ 40΄تا
 متوسط بارش حداقل و رسدمی نیز متر میلی 2000 به هاسال برخی در که است میلیمتر 1600 متوسط میزان به زردکوه ارتفاعات و حوضه
 یابدمی تقلیل نیز میلیمتر 200 به خشک هايسال برخی در که شودمی زده تخمین متر میلی 300 میزان به شمال نواحی در ساالنه

 که دبی رسوب و جریان دبی متناظر داده 443 از گانمورچه الگوریتمو منحنی سنجه رسوب هاي روشمقایسه  به منظور ).1390، صدائی(
 .است آمده 1 جدول دران) سولگ( انتخابی ایستگاه مشخصات .شد اند، استفادهشده گیرياندازه زمانهم طور به
  

  مطالعه مورد هیدرومتري ایستگاه مشخصات - 1 جدول
  ارتفاع (متر)  جغرافیاي عرض  طول جغرافیایی  نام رودخانه  ایستگاه
51˚14  سولگان  سولگان ΄ 38˚31 ΄ 2086  

  

  
  بختیاري چهارمحال استان در شمالی کارون حوضه در سولگان رودخانه موقعیت - 1 شکل

 
  :رسوبمنحنی سنجه 

هاي ثبت شده دبی و رسوبات معلق در ایستگاه هیدرومتري سولگان، در یک گراف رسم گردیده و به آن یک منحنی در این روش داده
  ).1390همکاران،  زنگانه و( :استزش داده شده و رابطه رگرسیونی بدست آمده از این روش به صورت زیر ابر

 Q = 푎Q  
  QSو Q W logضرایب خطی بین مقادیر دبی رودخانه و ، Q W (m3/s) و معلقدبی رسوبات ،  QS (ton/day) که در این رابطه

log آید.دست میب  
 )1(  
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  :ACO)(گانمورچه الگوریتم
-بهینه مشکل مسائل حل براي 2 عامله چند حل راه یک عنوان به 1992در سال  1 ودوریگ توسط بار اولین براي هامورچه کلونی مالگوریت
براي جستجوي غذا به طور نواحی اطراف النه را ا ههمورچ بتداا مالگوریتاین در  .دش هارائ 3( TSP) ردگ دوره ندهفروش ئلهمس ندمان سازي

- برمی النه سمت به را آن داري ازمق و کندمی ارزیابی را آن کرد پیدا را ذاییغ منبع ايهمورچ هاینک محض بهمی کنند.  کاوشتصادفی 
 به را دیگر هايمورچهمانده برجاي  مونوفر نای .اردذگمی جاي بر نزمی روي بر را مونوفر از ايدنباله مورچه برگشت، مسیر در. گرداند
ن بی مسیر نتریکوتاه دا کردنپی هب ادرق را هاآن مون،وفر دنباله از استفاده یعنی هامورچه نبی میرمستقیغ ارتباط .کندمی هدایت اذغ سمت

کیان فر و ( است مسیر ترینکوتاه یافتن براي مصنوعی هاییمورچه توسط رفتار این تقلید هامورچه الگوریتم هدف .کندمی اغذ و النه
  نشان داده شده است. 2هاي مصنوعی در شکلنمایی از حرکت مورچه ).1390 میبدي،

 

  
 هامسیر حرکت مورچهنمایی از  -2شکل

  
براي بنابراین  کند.انتخاب می a، b مورچه یک مقدار براي  ند هرنکرا انتخاب می ها مسیرياز مورچهیک  این الگوریتم هر استفاده از با

ퟐ این منظور از
ퟑ ها براي آموزش وداده ퟏ

ퟑ طوري که مقدار خطاي رسوب محاسبه شده از رسوب هب شود.ها براي تست روش استفاده میداده
   شود.مقدار براي ضرایب معادله منحنی سنجه محاسبه مینهایت یک  در مشاهده شده حداقل شود.

  
  :معیارهاي ارزیابی

   باشد:قابل محاسبه می 4و 3،2 که به ترتیب با استفاده از روابط استفاده گردید R2و  MAE ، RMSEبراي ارزیابی نتایج ازمعیارهاي،
  ).1394و همکاران،  پور (شیخعلی

RMSE = ∑ ( )  
MAE = ∑ |(x) − (y)|  
R = ∑( )( )

∑( ) ∑( )
  

  گیري شده است.یانگین مقادیررسوبات اندازهم X و گیري شده مقدار رسوب اندازهX بینی شده، مقدار رسوب پیشY که در روابط فوق 
 
 
 
 

                                                             
1 Dorigo 
2 Multi Agent 
3 Traveling Sales Person 

 )3(  

 )2(  

 )4(  
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  نتایج:
 نمودار مقایسه نتایج ماهانه الگوریتمگرفت. گان پیوسته با منحنی سنجه رسوب مورد بررسی قراردر این تحقیق مقایسه الگوریتم مورچه

 .نشان داده شده است 3درشکل  هاي مختلفو منحنی سنجه رسوب در ماه گانمورچه
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منحنی سنجھ

مور

رسوب واقعی



                                                                                  
 

۵ 
 

دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
 1394اسفند  14و  13محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 رسوب منحنی سنجه و گانمورچه نمودار مقایسه نتایج ماهانه الگوریتم -3شکل
  

تري به مقادیر کند و نتایج نزدیکمقادیر را بیشتر از منحنی سنجه و کمتر از نتایج واقعی برآورد میگان الگوریتم مورچه  3شکل با توجه به 
  گان نسبت به منحنی سنجه بود.مورچه رسوب مشاهداتی دارد که نشان دهنده برتري الگوریتم

 
  :نتیجه گیريبحث و 

سنجه  بر نتایج منحنی گانمورچه دهنده برتري الگوریتمبرآوردي دو روش، نشانمقایسه نتایج ماهانه رسوب مشاهداتی با مقادیر کلی ه طورب
از الگویتم  که 2014ل در سا zaynali  و Mohammadrezapour جمله از در این زمینه که با تحقیقات صورت گرفته باشدمی

هاي مورد استفاده در این که تمام الگوریتم ندنتیجه گرفت و هاستفاده کرد سازي ضرایب منحنی سنجه رسوببهینه گان به منظورمورچه
 و همکاران در سالMohammadrezapour و همچنین  سازي ضرایب مدل منحنی سنجه رسوب بوده استمطالعه قادر به بهینه

گان دقت دادند که الگوریتم مورچهو نشان  هسازي رابطه دبی رسوب استفاده کردگان و الگوریتم ژنتیک براي بهینهاز الگوریتم مورچه 2012
هاي هوش مصنوعی نظیر مدل شود از سایرپیشنهاد می همخوانی دارد.، باالتري نسبت به الگویتم ژنتیک و منحنی سنجه رسوب داشت

  براي مقایسه نتایج استفاده شود. ژن نیزریزي بیانبرنامه
 

  :منابع
 ایستگاه رودك: موردي مطالعه(جاجرود  رودخانه معلق رسوب برآورد آماري روش ترینمناسب. 1391و عابدي، ر.  .،ملکیان، ا ،احمدي، ح. -

  .1)2:( 78-8 .محیطی فرسایش هايپژوهش پژوهشی -علمی جاجرود). در فصلنامه آبخیز حوزه
ایستگاه بار معلق در مقایسه با روش هاي عصبی مصنوعی جهت مدل سازي چند قابلیت شبکه .1388. نظم آرا، ح و .،نورانی، و .،اعلمی، م -

  .1)2:( 55 – 45 .خاك مجله دانش آب ودر . منحنی سنجه رسوب
 ایستگاه در معلق رسوبات انتقال دبی برآورد روش ترینمناسب تعیین. 1390دهقانی، ا. ا.و  .،مفتاح هلقی، م .،مساعدي، ا .،زنگانه، م. ا -

 .18)2:( 103 – 85 .خاك و آب حفاظت هايپژوهش مجلهرود. در  گرگان حوضه ارازکوسه
 (مطالعه موردي: مصنوعی در برآورد بار معلق رسوبهاي هوش. مقایسه روش1394و عظیمی، و.  .،حسن پور، ف .،شیخعلی پور، ز -

  .22)2:( 60-41 خاك. و آب حفاظت هايپژوهش مجلهدر  .رودخانه سیستان)
 انتخاب: بختیاري و الحچهارم استان در شمالی کارون حوضه در معلق رسوب دبی برآورد هايروش سازيبهینه. 1390. ن صدائی، -

 .شهرکرد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایاندر  آنها، اعتبارسنجی و واسنجی بهترین روش،
ي ي سنجهسازي ضرائب معادلهبهینهد الگوریتم ژنتیک در کاربر .1390 م. حسام،و  .،، ا. ادهقانی .،، ممفتاح هلقی .،م ،عبدي دهکردي -

 .انجمن مهندسی آبیاري و آب ایران، کنفرانس سراسري آبخیزداري و مدیریت منابع آب و خاك کشور، کرمان پنجمیندر  .رسوب
 کنفرانسپیوسته. در پنجمین  سازي بهینه مسائل حل براي تطبیقی مورچه کلونی الگوریتم یک ارائه .1390میبدي، م. و  .،کیان فر، س-

  .1)5:( 39 – 30 .ایران کنترل و فرماندهی ملی
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دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
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