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 چکيده

  
 يبرااي جامع  مطالعه نبودهاي طبيعي،  ) در رودخانهLDCضريب انتشار طولي (بيني  با وجود مطالعات متنوع در زمينه پيش

هاي  مناسب مدل نا شود. همچنين دقت بررسي اثر الگوهاي متنوع از پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر اين پديده احساس مي
. بنابراين هدف استهاي موجود در اين زمينه  يا کاربرپسند نبودن برخي آنها از ديگر چالش LDCبيني  پيش ارائه شده براي

. براي اين منظور مراحل استبا استفاده از تحليل رگرسيوني  LDCبيني  بررسي الگوهاي متنوع پيش پژوهش، اصلي اين
اطالعات هيدروليکي و هندسي چندين با استفاده از الگوهاي متنوعي از  LDCتخمين هاي  مدل يسنج و صحت يواسنج

که از بين الگوهاي متنوع ورودي، الگوي شامل پارامتر انحناي  کردمشخص  پژوهشانجام پذيرفت. نتايج اين رودخانه در آمريکا 
ن يهرچند که دبي تأثيري بر عملکرد مدل نداشت. همچن ؛باشد يم LDCبيني  رودخانه داراي بهترين عملکرد براي مدل پيش

از ضريب  يسنج و صحت يمدل مذکور در مراحل واسنجافت. يدست آمده، عملکرد مدل بهبود ه حذف عدد ثابت از معادله ببا 
بين مدل توسعه داده شده در اين   ت بر مبناي مقايسهيبرخوردار بود. در نها ۹۳۸/۰و  ۹۹۳/۰به ترتيب معادل ) R2تعيين (
  است.  LDCها براي تخمين  عملکرد بهتري نسبت به ديگر مدل يارادد که اين مدل شو ديگر مطالعات، مشخص  پژوهش
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  استفاده از مدل رگرسيون غيرخطيها با  تخمين ضريب انتشار طولي رودخانه                                                                                       ٩٨

 

  مقدمه 
هاي طبيعي در کنترل  بررسي فرآيند پخش در رودخانه

زيست  ميزان پخش آن و در مديريت محيط ،آلودگي
هاي آبي اهميت زيادي دارد. فرآيند پخش آلودگي  محيط

هاي آبي تابعي از ضريب  و شدت و ضعف آن در محيط
سازي آلودگي با استفاده از  پخش است که در مدل

مواد آالينده به صورت ضريبي  ١پخش -معادالت انتقال
هاي طبيعي به  رودخانه. در شود يمثابت مورد استفاده 

ها نسبت به طول، معموالً  دليل عمق و عرض اندک آن
غالب تغييرات هيدروديناميک و کيفيت آب در طول 

و در مسائل کاربردي با دقت قابل قبولي است رودخانه 
سازي  ها به عنوان سيستم يک بعدي مدل رودخانه

شوند. با توجه به اين واقعيت معموالً از ضريب پخش  مي
شود و  نظر مي ر راستاي عرضي و عمودي رودخانه صرفد

به دليل اهميت زياد پخش آلودگي در طول رودخانه، 
سازي آلودگي در  ) براي مدلLDC( ٢ضريب انتشار طولي

بنابراين گام اول در  شود. يم استفاده ٣هاي عددي مدل
است که خود  LDCها، تعيين  سازي آلودگي رودخانه مدل

خير مورد اتحقيقاتي مهم طي نيم قرن به عنوان موضوعي 
توجه محققان زيادي بوده است. تاکنون مطالعات تعيين 

LDC هاي زيادي از قبيل روابط  منجر به معرفي روش
(دنگ و همکاران،  ٥)، روابط تحليلي۱۹۶۷(فيشر،  ٤تجربي
)، مطالعات ۱۹۹۸(سئو و چئونگ،  ٦)، روابط آماري۲۰۰۱

کالرک و  و ۲۰۰۶همکاران، (هو و  ٧آزمايشگاهي و ميداني
هاي  هاي برمبناي مدل ) و همچنين روش۱۹۹۶همکاران، 

نوري و ؛ ۲۰۰۵(تيفور و سينگ،  ٨هوش مصنوعي
) شده است. به ۲۰۱۷و همکاران،  يو نور ۲۰۰۹همکاران، 

هاي طبيعي  در رودخانه LDCطورکلي دامنه تغييرات 
بسته به خصوصيات جريان و هندسه مقطع بسيار متغير 

ها وجود  اي که در اکثر روش کننده است و با فرضيات ساده
کرده دارد، تخمين دقيق اين پارامتر پيچيده را دشوار 

که  ياثر اختالط عرض ،مثال در اکثر روابط. به عنوان است
ه آن اشاره شده ) ب۲۰۰۱ق دنگ و همکاران (يدر تحق

)، ۱۹۷۵شر (ياست، در نظر گرفته نشده و در رابطه ف

                                                
1- Advection-Diffusion 
2- Longitudinal Dispersion Coefficient (LDC) 
3- Numerical Models 
4- Empirical Methods 
5- Analytical Methods 
6- Statistical Methods 
7- Experimental and Field Studies 
8- Artificial Intelligence 

ن شده يگزيتر جا ساده يگانه با عبارت مقدار انتگرال سه
که به کارگيري  پژوهشبا توجه به هدف اين  . لذااست

تجارب مطالعات گذشته و ارائه يک روش بر مبناي 
، در ادامه است LDCرگرسيون غيرخطي براي تعيين 

 نهيزمترين تحقيقات انجام شده در اين  بر مهممروري 
عدم  يبررس ا) ب۱۳۸۹. اکبرزاده و همکاران (دوش يم

با استفاده از  LDC نيهوشمند در تخم يها مدل تيقطع
هرچند امکان دارد دقت  افتند کهيدرکارلو -روش مونت

ت آن يشود عدم قطع يموجب نم يمدل مناسب باشد، ول
) با ۱۳۹۲( يآب يو حق ييپارسا. ز مناسب باشديمدل ن

ارائه شده  يمصنوع شهو يها و مدل يروابط تجرب يابيارز
، Severnو  Narewدر دو رودخانه  LDC نيتخم يبرا

) ۱۹۵۴تيلور ( گرفتند. جهيهوشمند را نت يها مدل يبرتر
را به عنوان تابعي از فرآيند  LDCاولين شخصي بود که 

پخش - پراکندگي طولي يک بعدي توسط معادله انتقال
اي  رابطه LDC) براي تعيين ۱۹۷۵د. فيشر (کربيان 

تجربي بر مبناي مشخصات هيدروليکي و هندسي مقطع 
ولي  ؛رودخانه ارائه داد که براي تخمين اوليه مناسب بود

زد. در  مي را کمتر تخمين LDCنسبت به مقدار واقعي، 
) با استفاده از روش ۱۹۹۸تحقيقي ديگر سئو و چئونگ (

اي هابر و با استفاده از اطالعات  رگرسيوني يک مرحله
در  LDCمدلي براي تعيين  ،رودخانه در آمريکا ۲۶ميداني 
هاي طبيعي ارائه کردند که از ضريب همبستگي  رودخانه

)R ۲۰۰۱برخوردار بود. دنگ و همکاران ( ۷۵/۰) معادل (
دند که عالوه بر کرمعرفي  LDCاي براي تعيين  رابطه

اختالط  ارثآمشخصات هيدروليکي و هندسي رودخانه، 
) با ۲۰۰۵شد. تيفور و سينگ ( عرضي را نيز شامل مي

و  يکيدروليمختلف از مشخصات ه يها بياستفاده از ترک
 يمدل شبکه عصب يان به عنوان وروديجر يهندس

خالف روابطي که تا دادند که بر) نشان ANN( ٩يمصنوع
بات يارتباطي با برخي از ترک LDCآن زمان ارائه شده بود، 

ان به يف شده، همچون سرعت جريتعر يورود يپارامترها
ندارد. آنها نشان دادند که  يعنوان تنها پارامتر ورود

مناسب است و براي  LDCکم  دارپارامتر دبي براي مق
مترهاي مشخصات هاي با عرض کم از پارا جريان

رودخانه شامل سرعت و سرعت برشي جريان  يهيدروليک
د. نوري و همکاران کرتوان استفاده  مي LDCبراي تخمين 

، ANN) در تحقيقاتي جداگانه استفاده از ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹(
                                                
9- Artificial Neural Network 



 ٩٩                                                                                                          ١٣٩٦/ بهار ٢٤/ پياپی ١/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

 - ياستنتاج فاز ستميسو  ١)SVMماشين بردار پشتيبان (
را براي تخمين با دقت باالي  ٢)ANFIS( يقيتطب يعصب

LDC  سه مدل  ي) به معرف۲۰۱۱فور (يدند. تکرپيشنهاد
 يک برايتم ژنتيو الگور ي، منطق فازANNهوشمند 

ن ييمنابع آب (مانند تع ياستفاده در مطالعات مهندس
وو  و فوچان ...ا ها) پرداخت. عظمت ب پخش رودخانهيضر

و استفاده از  SVMاز مدل هوشمند  يريگ ) با بهره۲۰۱۱(
را با  LDCان، يط مختلف جريشرا يع برايوس يها داده

ن مدل در يا RMSEو  R2مقدار زده و ن يتخم يدقت خوب
ه ب ۲۳۴/۲و  ۸۶/۰ب برابر يبه ترت يسنج مرحله صحت
که استفاده از  کردهر حال بايد توجه به دست آمد. 

هاي  هاي تجربي و همچنين آزمايشگاهي با محدوديت روش
مثال روابط تجربي عمالً بعد از  يبرا هستند.اني همراه فراو
اي که فرآيند پخش و انتقال ماده آالينده به حالت  بازه

). ۱۹۹۸(سئو و چئونگ،  استقابل استفاده  ،توازن درآيند
بر بودن (کالرک  هاي آزمايشگاهي نيز عالوه بر هزينه روش

زيست  محيطمضري بر ار ثآتواند  ) مي۱۹۹۶و همکاران، 
 ،هاي خاص و مضر آبي به دليل استفاده از برخي ردياب

هاي هوش  ). مدل۲۰۰۶داشته باشد (هو و همکاران، 
اخير از عملکرد مناسبي  يها مصنوعي نيز اگرچه طي سال

اما همواره عدم  ؛اند برخوردار بوده LDCبيني  براي پيش
 ،تواند به عنوان عاملي مزاحم ها مي قطعيت اين مدل

نين ها باشد. همچ کننده استفاده از نتايج آن دودمح
 ٣مانند يک مدل جعبه سياه ها که دقيقاً عملکرد اين مدل

ها را نسبت به  استفاده از نتايج آن ،کنند عمل مي
د. مشکل ديگر در کن تر مي هاي تجربي مشکل روش

استفاده از  ،LDCمطالعات انجام شده براي تخمين 
الگوهاي متنوع و مختلف پارامترهاي ورودي براي 

بيني اين پارامتر بوده است. بر مبناي تحليل ابعادي،  پيش
به عنوان تابعي غيرخطي از پارامترهاي  LDCپارامتر 

سرعت جريان، سرعت برشي جريان، عرض رودخانه و 
ده است (سئو و چئونگ، شهمچنين عمق جريان گزارش 

ي مطالعات ديگر نيز با افزودن پارامترهاي ). برخ۱۹۹۸
ديگر مانند دبي و انحناي رودخانه به چهار پارامتر مذکور 

ند (تيفور کناند به ارائه مدلي با دقت بهتر اقدام  هکردسعي 
). متأسفانه اين مطالعات هر کدام به ۲۰۰۵و سينگ، 

 ؛اند صورت مجزا و با اطالعات متفاوت از يکديگر انجام شده
                                                
1- Support Vector Machine 
2- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System  
3- Black-Box  

بندي و  جمع يبرااي جامع  اي که فقدان مطالعه گونهبه 
احساس  LDCپيشنهاد بهترين روش براي تخمين 

با توجه به مطالب مذکور  پژوهشبنابراين در اين  .دشو مي
هاي ارائه شده براي  هريک از روش يها بيعدر مورد 

، رويکرد استفاده از مدل کالسيک رگرسيون LDCتخمين 
پسندتر بودن نسبت به ديگر غيرخطي به دليل کاربر

تر بودن نسبت به  هزينه ها و همچنين کابردي و کم روش
هاي هوش مصنوعي و مطالعات آزمايشگاهي، استفاده  روش

شده است. همچنين با استفاده از روش رگرسيون 
ها به مدل  هاي مختلف و ممکن ورودي غيرخطي حالت

د و با ان مورد بحث و بررسي قرار گرفته LDCبراي تخمين 
نتايج به دست آمده بهترين گزينه از ترکيب   مقايسه

ارائه شده  LDCبيني  پارامترهاي ورودي به مدل براي پيش
است. در نهايت نيز با مقايسه نتايج اين تحقيق با تحقيقات 
مشابه، عملکرد روش پيشنهادي اين تحقيق مورد ارزيابي 

 قرار گرفته است.

 
  ها مواد و روش

  اطالعات تحقيق
 LDCهاي مورد استفاده در اين تحقيق براي تخمين  داده

مجموعه داده پارامترهاي هيدروليکي مانند  ۶۱شامل 
) و دبي *u)، سرعت برشي جريان (Uسرعت جريان (

) و همچنين مشخصات هندسي مقطع Qجريان (
)، عرض جريان Hگيري رودخانه مانند عمق جريان ( اندازه

)W) و انحناي رودخانه (σ (( برداشت شده از مقاطع
). اين ۲۰۰۶رودخانه در آمريکا است (تيفور،  ۳۱مختلف 

رگرسيون  اطالعات به عنوان پارامترهاي ورودي براي مدل
غيرخطي مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از اين مجموعه 

 ۳۰و  يداده) براي واسنج ۴۳درصد ( ۷۰داده، حدود  ۶۱
مدل استفاده  ينجس داده) نيز براي صحت ۱۸درصد بقيه (

ش يق آزماياز طر LDCشده  يريگ ر اندازهداخواهد شد. مق
اب و با استفاده از اطالعات غلظت يماده رد يرهاساز
دست  نييباالدست و پا يها ستگاهيزمان که در ا- يآلودگ

روش  ۱۹۶۸شر در سال يد. فشو يشود، محاسبه م يثبت م
ر يوابط زبا استفاده از ر LDCبرآورد  يگشتاورها را برا

  :ده استکرشنهاد يپ
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.استغلظت زمان)  يمنحن ي(پراکندگ
dt و

ut ب يبه ترت
اب تا مرکز ثقل يه ماده رديزمان حرکت از محل تخل

و ان يسرعت جر U، دست و باالدست نييدر پا يمنحن
دهنده باالدست و  ب نشانيبه ترت dو  u يها سيرنويز
رات غلظت با زمان را ييانس تغيند. وارهستدست  نييپا
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 يه تا مرکز ثقل منحنين زمان حرکت از محل تخليهمچن

  دست آورد:ه ر بيق رابطه زيتوان از طر يرا م
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 ۰۱/۰به  ياست که غلظت آلودگ يزمان t0.01ن روابط يدر ا

و شود  يپاسخ کاهش داده م يمقدار حداکثر خود در منحن
c ۱۳۸۲ان، ي(کارآموز و کراچباشد.  يم يغلظت ماده رنگ(.  
  

  با استفاده از رگرسيون غيرخطي LDCتوسعه مدل 
است. هاي زيادي صورت گرفته  تالش LDCتعيين  جهت

) را به عنوان فرمولي پايه که ۱اکثر اين مطالعات رابطه (
با مشخصات هيدروليکي و هندسي  LDCبيانگر ارتباط 

اند (سئو و چونگ،  ، مورد استفاده قرار دادهاسترودخانه 
؛ ۲۰۰۹و دوتا،  يساها؛ ۲۰۰۲؛ دنگ و همکاران، ۱۹۹۸

) و در ۱). با داشتن فرم کلي معادله (۲۰۱۴، يژنگ و هوآ
مختلف مشخصات  داربه ازاي مق LDCاختيار داشتن 

توان پارامترهاي مجهول  هيدروليکي و هندسي جريان مي
هاي رگرسيوني  را با استفاده از روش cو  a ،bو ثابت 
  .نمودمحاسبه 

)۴(  
* *

b c
LDC U W

a
Hu u H

   
    

  

 

ان يارتفاع جر H(متر)،  انيجرعرض  Wدر رابطه باال 
 يسرعت برش *u ه)،يان (متر بر ثانيسرعت جر  U (متر)،

مترمربع ( يانتشار طول بيضر LDCو  )بر ثانيه متران (يجر
  است. )بر ثانيه

با مبنا  گران پژوهش، برخي رابطه فوقهمچنين عالوه بر 
از پارامترهايي مانند  کردن) و استفاده ۱قرار دادن رابطه (

Q  وσ  سعي در بهبود تخمينLDC اند (دنگ و  کرده
دن پارامتر دبي و کرتوان با لحاظ  مي). ۲۰۰۲همکاران، 

) را نيز براي تخمين ۷) تا (۵هاي ( انحناي رودخانه، فرمول
LDC .مورد ارزيابي قرار داد  

)۵(  
* *

b c
dLDC U W

a Q
Hu u H
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اين روابط  ،) مشخص است۷) تا (۴طور که از روابط ( همان
ند که در کن ارائه مي LDCفرمولي غيرخطي براي تخمين 

از روش رگرسيون غيرخطي براي تخمين  پژوهشاين 
براي حل  ها استفاده خواهد شد. معموالً آن ضرايب ثابت

بسيار  سازي معادله اصلي مسائل غيرخطي، رويکرد خطي
 توان از دو روش تبديل مي منظوربراي اين  .است مناسب

)Transformation( يا جداسازي )Segmentation(  استفاده
. در اين تحقيق با استفاده از تبديل لگاريتمي، روابط نمود

سازي شده آن به  د که فرم خطيشسازي  ) خطي۷) تا (۴(
) نشان داده شده ۱۱) تا (۸هاي ( ترتيب توسط فرمول

) مشخص است که اين ۱۱) تا (۸است. با توجه به رابطه (
ها به صورت يک معادله  نهايي آن شکلو  بودهروابط خطي 

. در ادامه براي استرگرسيون خطي چندمتغيره قابل ارائه 
توان با  اين رابطه ميدست آوردن ضرايب مجهول در ه ب

يره، به جواب مورد نظر دست يک رگرسيون خطي چندمتغ
  ).۲۰۰۸و همکاران،  ي(نور يافت

)۸(  1 2
* *

( ) .
LDC U W

Ln Ln a b Ln c Ln Y Cons bX cX
Hu u H

     
             

    

  

)۹(  1 2 3
* *

( ) ( ) .
LDC U W

Ln Ln a b Ln c Ln d Ln Q Y Cons bX cX dX
Hu u H

     
                

    

  

)۱۰(  1 2 3 4
* *

( ) ( ) ( ) .
LDC U W

Ln Ln a b Ln c Ln d Ln e Ln Q Y Cons bX cX dX eX
Hu u H
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* *

( ) ( ) .
LDC U W

Ln Ln a b Ln c Ln d Ln Y Cons bX cX dX
Hu u H
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  نتايج و بحث
  تحليل آماري اطالعات

يک از پارامترهاي مورد  ستوگرام هرينمودار ه ۱در شکل 
م شده است. مطابق اين يترس پژوهشن ياستفاده در ا

 يکدام از پارامترها چيشکل مشخص است که ه
کنند. در  يت نميع نرمال تبعيشده از توز يريگ اندازه

با توجه به  يونيرگرس يخط يها جه استفاده از مدلينت
.)۲۰۰۳، يشود (مونتگومر يه نميها توص نرمال نبودن داده
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σو  LDC ،U  ،u* ،H ،W ،Q يپارامترها ستوگرام ينمودار ه - ۱شکل 

  

  هاي رگرسيوني توسعه يافته مدل يواسنج
روابط رگرسيوني توسعه  يابتدا واسنج پژوهشدر اين 

ر دايا به عبارتي يافتن بهترين مق LDCيافته براي تخمين 
داده  ۴۳براي پارامترهاي مجهول معادالت با استفاده از 
ها توسط  هيدروليکي و هندسي بسترهاي مختلف رودخانه

رگرسيون غيرخطي چندمتغيره انجام پذيرفت. با استفاده 

ون خطي نتايج توسعه و انجام رگرسي SPSSافزار  از نرم
ه ) ب۱۱) تا (۸براي چهار رابطه ( ۱مدل مطابق جدول 

دست آمد. در نهايت نيز با گرفتن لگاريتم معکوس از 
 LDCدست آمده، روابط نهايي براي تخمين ه روابط ب

  .حاصل شد) ۱۵) تا (۱۲مطابق معادالت (

  

)۱۲(  
1.079 1.084

* *

1.448
LDC U W

Hu u H

   
    

  

 

)۱۳(  
 

1.195 1.055
0.065

* *

1.56 ( )
LDC U W

Q
Hu u H
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 در پارامتر هر اهميت کننده مشخص tآماره  ۱در جدول 
 مقدار اين چه هر که يا گونه به ،است آمده دسته ب رابطه
 سطح. است بيشتر پارامتر آن اهميت باشد، زيادتر
 در و دشو مي محاسبه آماره اين روي از نيز داري معني
 انتخاب درصد ۵ حدود در مقدار اين آماري کارهاي بيشتر

سطح پارامترهايي از مدل که داراي  عمالً. دشو مي
ها توصيه  درصد باشند، استفاده از آن ۵داري بيش از  معني
). ۲۰۰۳، يند (مونتگومرشود و بهتر است حذف شو نمي

مشخص است که  ۱مطابق نتايج مشخص شده در جدول 
به دليل سطح  Ln(Q)) پارامتر ۱۰) و (۹در روابط (

د. و شوداري غيرقابل قبول خود از معادله بايد حذف  معني
ل ي) تبد۱۱) و (۸) به روابط (۱۰) و (۹روابط ( عمالً

عدد  يدار ين سطح معنين با توجه به ايند. همچنشو يم
و در رابطه  است) باالتر از صفر ۱۱) و (۸ثابت در روابط (

 ب دو رابطهيراض .شتر از مقدار مجاز استيب يز حتي) ن۸(
د که ش) بدون در نظر گرفتن عدد ثابت محاسبه ۱۱) و (۸(

ن يا R2دست آمد. مقدار ه ) ب۱۷) و (۱۶جه روابط (يدر نت
   ۹۹۳/۰و  ۹۸۵/۰برابر  بيبه ترت يواسنج مرحله در روابط

  است. حاصل شده

)۱۶(  
1.103 1.169

* *

LDC U W
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)۱۷(  
1.267 0.880

2.157

* *

( )
LDC U W
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) از سطح ۱۱) تا (۸پارامترهاي ديگر در معادالت (اما 
توانند در توسعه  داري قابل قبولي برخوردارند و مي معني
. يکي از مسائل و مشکالتي که شونداستفاده  LDCمدل 

د، وجود کنهاي رگرسيوني را با چالش روبرو  تواند مدل مي
يکي از . باشد مي ١خطي چندگانه اي به نام هم پديده
 خطي چندگانه استفاده از تشخيص وجود هم هاي شيوه

هرچه ميزان اين . است )VIF( ۲انسيفاکتور تورم وار
پارامتر نزديک يک باشد، همبستگي خطي کمتر است و 

باشد، بايد آن  ۱۰پارامتري بزرگتر از VIF اگر مقدار 
). با ۲۰۰۳، يپارامتر را از رابطه حذف کرد (مونتگومر

شود که اغلب  مشاهده مي ،در روابط موجود VIFبررسي 

                                                
1- Multicolinearity 
2- Variance Inflation Factor 

هاي توسعه  و از اين بابت مدل استر نزديک عدد يک دامق
  ).۲۰۰۹و همکاران،  ي(نور ندهستييد أيافته مورد ت

در  LDCنيز ميزان دقت هر رابطه را در تخمين  R2مقدار 
 دهد که هر چه مقدار آن نزديک نشان مي يمرحله واسنج

يک باشد، بيانگر عملکرد مطلوب آن رابطه در مرحله 
مشخص است که  ۱در جدول  R2است. با بررسي  يواسنج

ثير ناچيزي در بهبود عملکرد مدل أت Qبا اضافه کردن 
در حالي که با اضافه کردن پارامتر  ؛شود مشاهده مي

درصد بهبود  ۲۴انحناي رودخانه عملکرد مدل در حدود 
) و ۸ا حذف کردن عدد ثابت از روابط (ن بييابد. همچن مي

و  ۳۸ب ي) به ترت۱۷) و (۱۶در روابط (  R2)، مقدار ۱۱(
  افته است.يدرصد بهبود  ۱۴

مشخص است که نتايج  ،با توجه به مباحث مطرح شده
به  ؛در محاسبات بود Qبيانگر اهميت ناچيز  ۱جدول 

، اين R2ر داو همچنين مق tطبق نتايج آماره  که يا گونه
ندارد. اين  LDCثيري بر تخمين پارامتر أپارامتر عمالً ت

زيرا  ؛نتايج همساني مناسبي نيز با مطالعات قبلي دارند
بيانگر عدم  LDCنتايج بيشتر مطالعات براي تخمين 

ها بوده است (تيفور و سينگ،  در مدل Qاستفاده از پارامتر 
پور و فالکونر،  ؛ کاشفي۲۰۰۲؛ دنگ و همکاران، ۲۰۰۵
ن با توجه به ي). همچن۲۰۰۹نوري و همکاران، و  ۲۰۰۲

) و البته ۱۱) و (۸عدد ثابت در روابط ( يدار يسطح معن
ن پارامتر، يدر صورت حذف ا R2ش يمقدار قابل توجه افزا

شود. با حذف  يجه گرفته ميت بودن عدد ثابت نتيکم اهم
Q ًنيز به ۱۰) و فرمول (۸) به (۹فرمول ( از روابط، عمال (
ن دو رابطه، يد و با حذف عدد ثابت از اشو ) تبديل مي۱۱(

) به دست آمدند. در نتيجه ۱۷) و (۱۶ت روابط (يدر نها
سنجي  تنها صحت روابط، يسنج صحت ادامه ارزيابي و براي

يا به عبارتي ديگر بر  ؛دشو) انجام ۱۷) و (۱۶دو رابطه (
) و ۱۶شده ( يهاي واسنج دست آمده، مدله مبناي نتايج ب

  شد. هنداستفاده خوا LDC) براي تخمين ۱۷(
  

  هاي توسعه داده شده  سنجي مدل صحت
، يييد مراحل واسنجأدر اين مرحله از تحقيق و پس از ت

) و ۱۶شده ( يالزم است که هر يک از دو رابطه واسنج

)۱۴(  
1.573 1.243

2.75 0.071

* *

0.136 ( ) ( )
LDC U W

Q
Hu u H

    
    

  

 

)۱۵(  
1.444 1.274

2.741

* *

0.126 ( )
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)، با استفاده از اطالعات جديد مورد ارزيابي و ۱۷(
 ۳۰بنابراين در ادامه با استفاده از  ؛سنجي قرار گيرند صحت

سنجي روابط  داده) صحت ۱۸درصد باقيمانده اطالعات (
) انجام پذيرفت که نتايج مربوط به ضريب ۱۷) و (۱۶(

نشان داده  ۲تعيين براي هر يک از اين دو رابطه در شکل 
  شده است.

مشخص است، دقت روابط به  ۲طور که از شکل  همان
سنجي  هاي مشاهداتي صحت با دادهدست آمده در مقايسه 

) مناسب است؛ هرچند که ۱۷) و (۱۶براي هر دو رابطه (
باالتري برخوردار است.  R2) به مراتب از مقدار ۱۷رابطه (

سنجي  همچنين ميزان دقت در مراحل واسنجي و صحت
درصد را شامل  ۵)، اختالف ناچيزي در حدود ۱۷رابطه (

سنجي به  واسنجي و صحتشود. نزديکي نتايج مراحل  مي
  دهد، مدل به خوبي واسنجي شده به يکديگر نشان مي

سنجي  حتاي که به ازاي اطالعات جديد در مرحله ص گونه
دقت آن دستخوش کمترين تغييرات شده است. در شکل 

گيري شده در  نيز با رسم نمودار تغييرات مقادير اندازه ۳
) و ۱۶( براي روابط LDCبيني شده  مقابل مقدار پيش

توان مشاهده کرد که نتايج به دست آمده از اين  )، مي۱۷(
کند و  گيري شده تبعيت مي روابط، از الگوي مقدار اندازه

اي که عالوه بر تبعيت از  داراي دقت مناسبي است به گونه
بيني شده در  ، مقدار پيشLDCروند کاهشي يا افزايشي 

 LDCگيري شده  بيشتر نقاط تقريباً نزديک به مقدار اندازه
  است.

  

 
  سنجي دست آمده در مرحله صحته بررسي دقت روابط ب - ۲شکل 

  

  
  )۱۷) و (۱۶با استفاده از روابط ( LDCبيني شده  گيري در مقابل پيش مقدار اندازه - ۳شکل 

R² = 0.9378 
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ارزيابي بهتر عملکرد هر يک از دو مدل  يبرادر ادامه و 

اي بين نتايج  توسعه داده شده در اين تحقيق، مقايسه
هاي  با نتايج مدل )۱۷(و  )۱۶(روابط  يسنج مرحله صحت

ن يددر ديگر تحقيقات انجام شده است. ب LDCپيشنهادي 
مقايسه بر مبناي سه شاخص مهم شامل منظور 
)، جذر خطاي MRE( ١خطاي نسبيهاي ميانگين  شاخص

انجام شده است.  R2) و ضريب RMSE( ٢ميانگين مربعات
) DDR( ٣افتهي ن از دو شاخص نسبت تفاوت توسعهيهمچن
ع ي) و توز۲۰۱۱و همکاران ( يشده توسط نور يمعرف
ه ب يبهتر عملکرد روابط تجرب يبررس يبرا ينسب يخطا

) ۱۷( ) و۱۶گر محققان و روابط (يدست آمده توسط د
) ۱۸ق رابطه (ياز طر DDRشاخص  استفاده شده است.

  گردد.  يمحاسبه م

)۱۸(  Value

Value

Predicted
DDR= -1

Observed

 
 
 

 

قضاوت بهتر درمورد عملکرد مدل با استفاده از آماره  يبرا
DDRريمقاد يتابع گوس توان ي، م DDR  را محاسبه و به

 نيا ينرمال استاندارد رسم نمود. برا عيتوز کيصورت 
استاندارد شده و  DDR ريمنظور ابتدا الزم است مقاد

                                                
1- Mean Relative Error (MRE) 
2- Root Mean Square Error (RMSE) 
3- Developed Discrepancy Ratio (DDR)  

 DDRشده  نرمال ريمقاد ،يسپس با استفاده از تابع گوس

(QDDR) و  ۲۰۱۰، و همکاران يمحاسبه گردد (نور
هر  ي، باالتر بودن تاج منحنDDR). در شاخص ۲۰۱۱

در .دهد يزدن نشان م نيمدل، عملکرد بهتر آن را در تخم
 يخطا ير مرتب شده صعودداز مقين ينسب يع خطايتوز
ع يم شده است که توزيها ترس در مقابل درصد نمونه ينسب
دهد. در  يش ميها نما را نسبت به درصد داده ينسب يخطا

شتر به سمت چپ يمدل ب ين نمودار هر چه منحنيا
 ۲آن مدل کمتر است. در جدول  يل باشد، خطايمتما

) و همچنين ۱۷) و (۱۶آمده براي روابط ( به دستنتايج 
هر يک  يسنج ديگر مطالعات انجام شده در مرحله صحت

  است. ارائه شدهها، بر مبناي سه آماره مذکور  از روش
روابط کوسيس  ،مشخص است ۲طور که از جدول  همان

بااليي  MRE) مقدار ۱۹۷۵) و فيشر (۱۹۷۷)، ليو (۱۹۹۸(
ز بين مطالعات مذکور رابطه نسبت به ديگر روابط دارند. ا

کمتري نسبت به بقيه  MRE) مقدار ۲۰۱۴( يژنگ و هوآ
ست که مقدار اين شاخص براي رابطه ا دارد و اين درحالي

) بيشتر از روابط توسعه داده شده ۲۰۱۴( يژنگ و هوآ
به  ؛) است)۱۷(خصوص ه و ب )۱۶(روابط  (اين پژوهش

)، به ۲۰۱۴( يعبارتي ديگر عملکرد مدل ژنگ و هوآ
عنوان بهترين مدل مطالعات پيشين، در مقايسه با روابط 

  )١١) تا (٨نتايج محاسبات رگرسيوني براي روابط ( -١جدول 

R2  
فاکتور تورم 

 )VIFواريانس (
 رابطه ضرايب tمقدار آماره  داري سطح معني

۶۰۴/۰  
 

 
۶۶۷/۰ ۴۳۴/۰ ۳۷/۰ (Constant) 

۸    ۰۹۵/۱ ۰۰۰/۰  ۷۴۴/۴  ۰۸۴/۱ Ln(W/H) 
 ۰۹۵/۱ ۰۰۰/۰  ۵۳۰/۴ ۰۷۹/۱ Ln(U/u*) 

۶۱۲/۰ 

 
 

۶۰۷/۰ ۵۱۸/۰ ۴۵۵/۰ (Constant) 

۹   ۱۱۶/۱ ۰۰۰/۰  ۵۶۲/۴ ۰۵۵/۱ Ln(W/H) 

 ۴۱۲/۱ ۰۰۰/۰  ۴۰۸/۴ ۱۹۵/۱ Ln(U/u*) 

 ۲۹۰/۱ ۳۷۱/۰ ۹۰۵/۰ - ۰۶۵/۰- Ln(Q) 

۸۵۵/۰ 

 
 

۰۰۲/۰ ۲۴۷/۳ - ۹۹۳/۱ - (Constant) 

۱۰  
 ۱۴۷/۱ ۰۰۰/۰  ۵۵۶/۸ ۲۴۳/۱ Ln(W/H) 

 ۵۲۴/۱ ۰۰۰/۰  ۰۰۹/۹ ۵۷۳/۱ Ln(U/u*) 

 ۲۹۰/۱ ۱۱۷/۰ ۶۰۲/۱- ۰۷۱/۰ - Ln(Q) 

 ۱۷۱/۱ ۰۰۰/۰  ۹۷۰/۷  ۷۵۰/۲ Ln(σ) 

۸۴۵/۰ 

 
 

۰۰۲/۰ ۳۱۰/۳ - ۰۶۶/۲- (Constant) 

۱۱   ۱۲۶/۱ ۰۰۰/۰  ۶۷۷/۸ ۲۷۴/۱ Ln(W/H) 

 ۲۰۱/۱ ۰۰۰/۰  ۱۳۸/۹ ۴۴۴/۱ Ln(U/u*) 

  ۱۷۱/۱ ۰۰۰/۰  ۷۸۷/۷ ۷۴۱/۲ Ln(σ) 
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اي که مقدار شاخص  به گونه ؛تر است ) ضعيف۱۷) و (۱۶(
MRE  تر از روابط  برابر بزرگ ۸۰و  ۲آن به ترتيب بيش از

ده است. همچنين با بررسي شمحاسبه  )۱۷(و  )۱۶(
مشخص است که در ميان  ۲در جدول  RMSEشاخص 

) عملکرد ۲۰۱۴( يت گذشته، رابطه ژنگ و هوآمطالعا
با اين حال  ؛بهتري دارد و از خطاي کمتري برخوردارند

مقدار خطاي اين مطالعه از مدل توسعه داده شده در اين 
، رابطه RMSEکه مقدار  يا گونهبه  ؛تحقيق بيشتر است

) تقريباً دو برابر اين مقدار در رابطه ۲۰۱۴( يژنگ و هوآ
تيجه مقايسه نتايج بر مبناي شاخص . در ناست ۱۷

RMSE دست آمده در ه نيز حاکي از عملکرد بهتر رابطه ب
نيز بيانگر  R2. نتايج است )۱۷(رابطه  يعني ،اين تحقيق

) و فيشر ۱۹۹۸اين واقعيت است که روابط سئو و چئونگ (
رغم خطاي باال، از همسبتگي خوبي  ) علي۱۹۷۵(

ف و ي)، راج۲۰۰۲فالکونر (پور و  برخوردارند. روابط کاشفي
) نيز داراي ۲۰۱۴( ي) و ژنگ و هوآ۲۰۰۹دوتا (

آن از مدل  R2اگرچه مقدار  ،همبستگي مناسبي هستند
گر يان ديتوسعه داده شده در اين تحقيق کمتر است. در م

، رابطه دنگ و همکاران ۲روابط ارائه شده در جدول 
 يلدر حا ؛) داراي بيشترين مقدار همبستگي است۲۰۰۱(

) اختالف ۱۷سه با رابطه (يآن از در مقا R2که مقدار 
) در شاخص همبستگي عملکرد ۱۶دارد. رابطه ( ياديز

)، دنگ و ۱۹۹۸تري نسبت به روابط سئو و چونگ ( ضعيف
ف و ي)، راج۲۰۰۲پور و فالکونر ( ي)، کاشف۲۰۰۱همکاران (

در حالي که  ؛) دارد۲۰۱۴( ي) و ژنگ و هوآ۲۰۰۹دوتا (
ن يبهتر يدارا R2ن مقدار ي) با داشتن باالتر۱۷رابطه (

  .است ين شاخص آماريعملکرد در ا
شش رابطه که از عملکرد  DDR ي، منحن۴در شکل 

 MREو  R2 ،RMSE يسه سه شاخص آماريدر مقا يبهتر
گونه که در  م شده است. همانيبرخوردار بودند، ترس

، رابطه ۴ذکر شد و با توجه به شکل  DDRشاخص  يمعرف
ن يبهتر يگر روابط داراينسبت به د يادي) با اختالف ز۱۷(

) ۲۰۱۴( يباشد و بعد از آن رابطه ژنگ و هوآ يم عملکرد 
 يباً عملکرديز تقريگر روابط نين عملکرد را دارد. ديبهتر

  مشابه دارند.
نمودار توزيع خطاي نسبي در مقابل درصد  ۵در شکل 

ها رسم شده است. اين شکل به وضوح اين موضوع را  هنمون
) داراي بهترين توزيع ۱۷کند که رابطه ( مشخص مي

ها است و فقط در  درصد داده ۹۵خطاي نسبي در بيش از 
) ۲۰۱۴خطا کمي بيشتر از رابطه ژنگ و هوآي ( ،ماکزيمم

است. در نتيجه اين نمودار نيز حاکي از عملکرد بهتر رابطه 
  باشد. ) نسبت به ديگر روابط مي۱۷(

) نسبت به ۱۷توان نتيجه گرفت که رابطه ( در پايان مي
ديگر روابط به دست آمده توسط محققان داراي بهترين 

) که داراي ۱۷از رابطه ( عملکرد است؛ بنابراين استفاده
دقت و همبستگي باال و خطاي اندکي است براي تخمين 

LDC شود. توصيه مي  

  

  R2و  MRE ،RMSEمقايسه روابط با سه شاخص  -۲جدول 
R2 RMSE  MRE% رابطه 
٥٩٩/٠  ۵۶۰ ٤/١١١ )١٩٧٥فيشر (   

٢١٣/٠  ٤/١٣٠ ٢١٩ )١٩٧٧ليو (   

١٢٨/٠  ٧/٥٤ ١٢٩ )١٩٩١ايواسا و آيا (   

٨٤٠/٠  ٩/٢٦ ١٠٦ )١٩٩٨سئو و چئونگ (   

٠٧٣/٠  ٢/٢٧٩ ٣٦٥ )١٩٩٨کوسيس (   

٧٧٤/٠  ٢/٣٥ ٦٣ )۲۰۰۲پور و فالکونر ( کاشفي   
٨٦٨/٠ )۲۰۰۱دنگ و همکاران ( ١٧ ٥٨   
٨١١/٠  ٨٣ ۳/۱۸ )۲۰۰۹و دوتا ( يساها   
٨٤٢/٠  ٣٩ ۳/۸ )۲۰۱۴ژنگ و هوآي (   
٧٦٣/٠  ٨/٥ ٦٢ )۱۶(رابطه    
٩٣٨/٠  ١/٠ ٢٠ )۱۷رابطه (   
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)، ۲۰۱۴)، ژنگ و هوآي (۲۰۰۹و دوتا ( ي)، ساها۲۰۰۲پور و فالکونر ( )، کاشفي۲۰۰۱روابط دنگ و همکاران( DDRمنحني آماره  - ۴شکل 

  )۱۷) و رابطه (۱۶رابطه (
  

  
 ي)، ژنگ و هوآ۲۰۰۹ف و دوتا (ي)، راج۲۰۰۲پور و فالکونر ( ي)، کاشف۲۰۰۱همکاران(روابط دنگ و  يل آستانه خطا برايتحل - ٥شکل 

  )۱۷) و رابطه (۱۶)، رابطه (۲۰۱۴(
  

 گيري نتيجه

ها و مطالعات  ها، روش در رودخانه LDCبا توجه به اهميت 
ترين و  صورت گرفته است که سادهنه يزممختلفي در اين 

. است) ۴استفاده از رابطه ( ،ها ترين اين روش در دسترس
در تخمين  σو  Qمطابق مطالعات انجام شده، دو پارامتر 

LDC  ند که بررسي تأثير هر کدام، از هستداراي اهميت
ديگر اهداف اين تحقيق بود. براي اين منظور با لحاظ 

) ۴دن اين دو پارامتر، سه رابطه ديگر عالوه بر معادله (کر
ن با مشاهده سطح يد. همچنشحاصل  LDCبراي تخمين 

د، با حذف يعدد ثابت در معادالت جد يباال يدار يمعن

اضافه  LDCن يتخم يز برايگر نيدو رابطه دن پارامتر يا
دند. به طور کلي يبخش يد که عملکرد مدل را بهبود مش

توان به صورت  آمده از اين تحقيق را مي به دستنتايج 
  نمود:ذيل ارائه 

 پارامتر Q ًبيني  مدل پيش عملکرد بهبود بر تأثيري عمال
LDC هرچند که  ؛نداشتσ  داراي اثر مثبتي بر مدل
LDC اي که مقدار  به گونه ؛بودR2  مدل را به اندازه

افت يتوان در يجه مين نتيدرصد بهبود بخشيد. از ا ۲۴
(سرعت،  يورود ياز پارامترها يبا بعض Qکه پارامتر 

  داشته است. يخط يان) همبستگيعمق و عرض جر
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  تجزيه و تحليل آماري بر اساس آمارهt  و سطح
حذف عدد ثابت از  ن بود کهيدهنده ا نشان يدار يمعن

 بخشد. يمعادله، عملکرد مدل را بهبود م

  ؛افتيبا حذف عدد ثابت، دقت و عملکرد مدل بهبود 
و  يآن در مراحل واسنج R2که مقدار   يبه طور
ش را نشان يدرصد افزا ۸و  ۱۴ب يبه ترت يسنج صحت

 داد. يم

 هاي توسعه داده شده در اين  مقايسه بين نتايج مدل
با نتايج ساير مطالعات پيشين بر اساس  ،تحقيق

د که رابطه کرمشخص  R2و  RMSE ،MREهاي  آماره
)) داراي عملکرد ۱۷(رابطه ( پژوهشپيشنهادي اين 

 بود. LDCبيني  تري در پيش مطلوب

 يها شاخص DDR از  يز حاکين ينسب يع خطايو توز
کمتر و عملکرد به مراتب بهتر  يدقت باالتر، خطا

توسعه داده  يها گر مدليسه با دي) در مقا۱۷رابطه (
  .استشده 

 پژوهشدست آمده در اين ه در نهايت مقايسه کلي روابط ب
) کـه  ۱۷ا روابط مشابه بيانگر اين واقعيت است که رابطه (ب

تنها پارامتر انحناي رودخانه به همراه پارامترهاي اصـلي را  
داراي بهتـرين    ،ود و عدد ثابت آن حذف شـده ش شامل مي

هاي طبيعي  در رودخانه LDCعملکرد است و براي تخمين 
  د.شو پيشنهاد مي
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