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ارزیابي برخي روش هاي درون یابي در مطالعه 
مرفولوژي بستر رودخانه ها و كانال هاي آبي

مریم رستمي1، علي سالجقه2، مجتبي صانعي3، محمد مهدوي4
تاریخ دریافت : 93/02/09    تاریخ پذیرش :93/04/31

چکيده
مطالعه تغییرات بسترهاي رسوبي در شناخت رفتار رودخانه ها، 
با  مي باشد.  رودخانه  مهندسان  توجه  مورد  مسائل  جمله  از 
در  همواره  كه  مي باشند  مكان هایي  رودخانه ها  اینكه  به  توجه 
معرض فرسایش و رسوبگذاري و به عبارتي دیگر بارگذاري و 
باربرداري هستند، شناخت چگونگي تغییرات توپوگرافي بستر و 
الگوي آبشستگي و رسوبگذاري از نكات جالب توجه مهندسان 
با استفاده از داده هاي  هیدرولیك مي باشد. در پژوهش پیش رو 
آزمایشگاهي برداشت شده در یك فلوم آزمایشگاهي به طول 8 
متر و عرض 0/255 سانتي متر به بررسي تغییرات مرفولوژیك بستر 
از روش هاي درونیابي موجود  منظور  بدین  پرداخته شده است. 
در نرم افزار surfer براي تبدیل برداشت هاي نقطه اي به سطوح 
پیوسته و براي ارزیابي دقت از روش اعتباریابي متقاطع و هم چنین 
محاسبه معیارهاي خطاگیري RMSE, MAE  استفاده شده است. 
مجموع نتایج نشان داد كه روش هاي حداقل انحنا و كریجینگ از 
دقت بیشتري در تعیین تغییرات مرفولوژي بستر كانال هاي مستقیم 

برخوردار مي باشند.

واژه هاي کليدي: ارزیابي دقت، توپوگرافي بستر، روش هاي 
درون یابي

1- دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 
salajegh@ut.ac.ir ،2- استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و نویسنده مسئول

3- عضو هیات علمی و دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 
4- استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

مقدمه
حائز  و  توجه  قابل  مسائل  جمله  از  رودخانه ها  بستر  مرفولوژي 
در  بخصوص  بستر  تغییرات  است.  رودخانه  مهندسي  در  اهمیت 
سدها  باالدست  پل ها،  پایه  هیدرولیکي،  سازه هاي  داراي  مکان هاي 
بستر  تغییرات مرفولوژیک  بررسي  براي  ... محسوس تر مي باشد.  و 
اشاره  آن ها  از  برخي  به  زیر  در  که  شده  انجام  مطالعاتي  دیرباز  از 
مي شود. کوهنل و همکاران ]12[ الگوي آبشستگي اطراف آبشکن ها 
را بررسي نمودند و نتیجه گرفتند که در آزمایش  با عمق جریان کمتر، 
محل بیشینه آبشستگي در باالدست آبشکن قرار دارد، در حالي که در 
آزمایش با عمق بیشتر، محل بیشینه آبشستگي در باالدست آبشکن 
قرار  کانال  از دیواره  آبشکن  فاصله اي در حدود نصف طول  و در 
اطراف  آبشستگي  هندسه حفره  و  براي حجم  روابطي  ایشان  دارد. 
آبشکن هاي بسته ارائه نمودند. اسپانرینگ ]19[ به بررسي و پیش بیني 
با آبشکن ها پرداخت و نشان داد که بستر  فرسایش بستر رودخانه 
تعادل یافته ي رودخانه را مي توان با یک تابع سهمي مرتبه ي چهار 
الگوي  ریاضي،  مدل  یک  از  استفاده  با   ]17[ ادگارد  کرد.  برآورد 
جریان و تغییرات بستر را در رودخانه هاي مئاندري مدل سازي کرد. 
برگ ]3[ پژوهش هایي در قوس 90 درجه با هدف برداشت داده هاي 
آزمایشگاهي از الگوي سرعت و تغییرات توپوگرافي بستر و مقایسه 
آن با مدل ریاضي انجام داد که با نتایج پژوهش هاي ادگارد هم خواني 

داشت. 
در مطالعات تغییرات مرفولوژي بستر برداشت شبکه اي از نقاط 
معمول  به صورت  بستر،  واقعي  فرم  به  دست یابي  براي  نیاز  مورد 
بسیار،  هزینه  بر صرف  طبیعت عالوه  در  یا  و  آزمایش  در حین  و 
شکل  تخمین  براي  مناسب  روشي  یافتن  بنابراین  مي باشد،  زمان بر 
و مرفولوژي بستر و تعمیم مناسب نقاط کم برداشت شده به تمام 
بستر، مسئله اي حائز اهمیت مي باشد. الگوریتم هاي گوناگوني براي 
این کار وجود دارد که برخي مبتني بر آمار کالسیک و برخي دیگر 
مبتني بر روش هاي زمین آماري است. آمار کالسیک مبتني بر مستقل 
بودن نمونه ها از یکدیگر مي باشد اما در روش زمین آمار نمونه ها تا 
فاصله ي مشخصي داراي وابستگي مکاني هستند و با مدل ریاضي 

واریوگرام5 مي توان این وابستگي را نشان داد.
روش هاي زمین آماري ابتدا در مطالعات معادن استفاده شد و پس 
از آن رفته رفته در علوم دیگر توسعه یافت. چاپل و همکاران ]4[ با 

5- variogram
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استفاده از سمي واریوگرام1 و بررسي زمین آماري تغییرپذیري فضایي 
به تفسیر مورفودینامیکي رودخانه با یک بستر ماسه اي در دوره هاي 
روش هاي   ]15[ همکاران  و  مروارد  پرداختند.  گوناگون  زماني 
درون یابي فضایي گوناگون را در مطالعه عمق رودخانه مورد بررسي 
مطالعه  در  کریجینگ  که روش  نتیجه رسیدند  این  به  و  دادند  قرار 
به  اما  است،  بهتر  روش ها  دیگر  به  نسبت  رودخانه  ناهمسانگردي 
خاطر پیچیدگي آن روش وزن دهي عکس فاصله نمایي EIDW را 
که یک روش اصالحي بود پیشنهاد دادند. واقفي و همکاران ]21[ 
میزان دقت روش هاي گوناگون زمین آماري فضایي وزن دهي عکس 
فاصله، کریجینگ و اسپیالین کششي را در بررسي توپوگرافي بستر 
کانال هاي قوسي مورد ارزیابي قرار دادند و نتیجه گرفتند که از بین 
این سه روش در این کانال ها، کریجینگ روشي مناسب تر و دقیق تر  
آزمایشگاهي در خصوص  این پژوهش، طي یک مطالعه  است. در 
به  مستقیم  آبي  کانال هاي  و  رودخانه ها  بستر  مرفولوژي  تغییرات 
بررسي کارایي و ارزیابي دقت ده روش  گوناگون موجود در نرم افزار 

surfer پرداخته شده است.

مواد و روش ها
روش هاي درون یابي

در اغلب علوم مهندسي، مخصوصًا مهندسي رودخانه و هیدرولیک، 
به طور معمول  از داده هاي تجربي، آزمایشگاهي و اندازه گیري شده 
استفاده مي شود و سپس مقدار داده در نقاط دیگر با استفاده از این 
تخمین  براي  درون یابي  کلي،  به طور  مي شود.  زده  تخمین  داده ها 
به  به کار مي رود ]14[.  نقاط معلوم  بین  نقطه اي  تابع در  مقدار یک 
عبارتي دیگر روش تخمین و برآورد میزان متغیر پیوسته را در مناطق 
پراکنده  نقطه اي  که مشاهدات  ناحیه اي  داخل  در  نشده  نمونه گیري 
نشده اند، درون یابي مي گویند. روش هاي میان یابي یا درون یابي، یکي 
کلي  عقیده ي  است.  ریاضي  کارآمد  و  قدیمي  بسیار  روش هاي  از 
است  بوده  این  است،  کارآمد  هم  هنوز  که  روش ها،  این  درباره ي 
که بدانیم اگر در زمان هاي مختلف، جسمي را رویت کنیم، چگونه 
مي توانیم موقعیت آن جسم را در زمان هایي که آن را ندیده ایم برآورد 
کنیم ]16[ . درواقع درونیابي، تغییرات پیوسته ي فضایي را به صورت 
یک سطح تعریف شده مجسم مي سازد ]9[. روش هاي درون یابي به 

دو شیوه قطعي و زمین آمار انجام مي شوند ]11[.
در این پژوهش، از برخي روش هاي درون یابي قطعي و زمین آماري 
در  است.  شده  استفاده  بستر  مرفولوژیک  تغییرات  درون یابي  براي 
روش هاي قطعي براي درون یابي فقط از توابع ریاضي استفاده مي نمایند 
]11[. این روش ها بر اساس تعیین سطح از نقاط نمونه گیري شده 
و بر پایه شباهت ها ) مانند روش وزن دهي عکس فاصله( یا درجه 
هموارسازي )توابع پایه شعاعي( انجام مي شود. توضیحات چگونگي 
کارکرد این روش ها را مي توان در مقاالت و منابع مختلف به تفصیل 
مشاهده کرد.  درون یابي زمین آمار بر مبناي تئوري متغیرات ناحیه اي 

1- semi- variogram

پایه گذاري شده است و به توابع ریاضي و آمار متکي است، آن ها از 
مدل واریوگرام )تغییرنما( براي توصیف پیوستگي فضایي داده هاي 
ورودي و تخمین مقدار مکان هاي اندازه گیري نشده استفاده مي کنند 
متغیرهاي  مکاني  همبستگي  نمودن  مدل  براي  دیگر  بیاني  به   .]2[
مورد بررسي از واریوگرام استفاده مي شود. نقاط این نمودار بر اساس 
زوج نقاطي صورت مي گیرد که به فاصله ي معیني از یکدیگر قرار 

دارند و از طریق معادله زیر قابل محاسبه مي باشند:
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که در آن: )N)h تعداد جفت نمونه هاي به کار رفته در محاسبه که 
در فاصله ي h از یکدیگر قرار دارند،  )Z)Xi مقدار مشاهده شده ي 
متغیر مورد نظر و )Z)Xi+h مقدار مشاهده شده ي متغیر مورد نظر 
با  واریوگرام   .]5[ مي باشد  دارد،  قرار   Z)Xi( از   h فاصله ي  به  که 
عنوان سمي واریوگرام هم خوانده مي شود که سمي واریوگرام رابطه 
روش هاي  بین  از  مي دهد.  نشان  را  داده ها  واریانس  و  فاصله  بین 

زمین آمار موجود نیز مي توان به کریجینگ اشاره کرد.
روش هاي درون یابي قطعي و زمین آماري که در این تحقیق استفاده 

شده است به  اختصار در زیر معرفي مي شوند:
به دلیل وجود شرایط مختلف فیزیکي براي داده ها، وجود روش هاي 
مختلف نمونه برداري، محدودیت هاي محاسباتي و اهداف متفاوت، 
روش هاي بسیار زیادي براي درون یابي پیشنهاد گردیده است. به طور 
کلي، نمي توان یکي از روش ها را به عنوان بهترین برگزید بلکه براي 

هر کاربرد خاص یک روش بهینه وجود دارد ]20[.
قبل از پرداختن به توضیخاتي کوتاه، پیرامون روش هاي درون یابي 
کلیه  در  موجود  مختلف  مراحل  پژوهش،  این  در  ارزیابي  مورد 

روش هاي درون یابي به اختصار بیان مي شود:
همه انواع روش هاي درون یابي، صرف نظر از روش مورد استفاده 

مراحل زیر را طي مي کنند  ]20[.
- انتخاب یک تابع درون یابي مناسب 

از جمله این توابع مي توان توابع چند جمله اي، توابع استداللي و 
توابع چند مجذوري را نام برد. تابع مورد استفاده بایستي به گونه اي 
به خوبي  را  معلوم  بازه  یک  در  ورودي  داده هاي  که  شود  انتخاب 

تقریب نماید. 
- تعیین ضرایب تابع انتخاب شده براي درون یابي 

پس از انتخاب تابع درون یابي، ضرایب آن باید به نحوي انتخاب 
تابع  انطباق  نقاط مرجع منطبق گردند.  بر  بهترین نحو  به  شوند که 
در نقاط مرجع براي کاربردهاي مختلف ممکن است تعابیر متفاوتي 

داشته باشد.
- تعیین ضرایب تابع براي یک فاصله معلوم از نقاط مرجع

این مرحله در روش هاي دامنه مانند و قطعه مانند متفاوت خواهد 
بود.

درون یابي  تابع  از  استفاده  با  میاني  نقاط  در  تابع  مقدار  - تعیین 
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حاصل 
خالصه  بطور  پژوهش  در  استفاده  مورد  درون یابي  روش هاي   

عبارتند از :
● فاصله معکوس تواني1

انجام  به صورت ساده  را  از روش هایي است که درون یابي  یکي 
مي دهد. این روش با توان دهي به داده هاي اطراف نقطه مورد برآورد، 
مي دهد.  انجام  را  درون یابي  و  آورده  دست  به  را  مجهول  کمیت 
بنابراین هر نقطه اندازه گیري شده )مشاهده اي( داراي یک اثر محلي 

است و با افزایش فاصله از تاثیر آن کاسته مي شود.
● کریجینگ2

کارآمد  و  بنیادین  ابزاري  کریجینگ،  دهه گذشته روش  در چند 
با وزن دهي  نیز  این روش  است.  بوده  زمین آمار  بین روش هاي  در 
به دست  را  مجهول  کمیت  برآورد،  مورد  نقطه  اطراف  داده هاي  به 
مي آورد. با این تفاوت که در روش هاي دیگر، وزن دهي بر اساس یک 
الگوریتم ساده بوده در حالي که در این روش وزن ها از روش پیچیده 
و خبره تري به دست مي آیند. به طور کلي در روش هاي زمین آماري 
نیز در محاسبات وارد مي گردد و  داده ها  اطالعات موقعیت مکاني 
این  معموالً  گردد.  تعریف  آن ها  بین  نیز  رابطه اي  تا  مي شود  سعي 
ارائه  ریاضي  مدل  یک  به صورت  نمونه ها  بین  هم بستگي  و  ارتباط 

مي شود تا از این طریق بتوان تغییرپذیري را شبیه سازي نمود.
● روش حداقل انحنا3

که  است  درونیابي  در  خمیدگي  حداقل  مبناي  بر  روش  این 
از ویژگي هاي آن است. بدین  تغییرات  یا نرم شدن  همواري سازي 
معنا که واریانس نمونه هاي تخمین زده شده نسبت به نقاط واقعي 

تغییرات کمتري دارد. 
● همسایه طبیعي4

 همسایگي طبیعي از روش هاي وزني در درون یابي است. روش 
که  است  ترتیب  این  به  معلوم  یا  شده  اندازه گیري  نقاط  وزن دهي 
وزن دهي  مجهول  نقطه  به  نسبت  معلوم  نقاط  مجموعه  نزدیکترین 
مي شود و بر اساس حاصلضرب وزن در مقدار نقطه معلوم، درون یابي 
5یا درون یابي  به درون یابي سیبسون  این درون یابي   . انجام مي شود 
درون یابي  این  اساسي  ویژگي  است.  معروف  نیز  مساحت ربایي6 
محلي بودن آن و استفاده از نمونه هاي اطراف نقاط مجهول است. 
در این درون یابي مقدار برآورد شده براي نقطه مجهول در بازه نقاط 
یا چاله در درون یابي  قله  مانند  نقاطي  نمونه گیري است و هیچ گاه 
پیدا  براي  شده  تعریف  شعاع  اساس  بر  مدل  این  نمي شود.  ایجاد 
نمودن نزدیکترین نقاط عمل مي کند و به نمونه گیري منظم یا نامنظم 

توجهي ندارد.

1- Inverse Distance to a Power
2- Kriging
3- Minimum Curvature
4- Natural Neighbor
5- Sibson
6- Area-stealing 

● نزدیک ترین همسایه7
سریع ترین روش محسوب مي شود. این روش، از مقادیر حقیقي 
موجود استفاده مي کند و بنابراین ارقام جدیدي که گاه ممکن است 
غیر واقعي باشند را تولید نمي نماید  این مسئله به خصوص براي 
موقعي که قرار است تصویر طبقه بندي گردد، بسیار مفید خواهد بود. 
مهم ترین عیب این روش این است که در نتایج این روش، گاه بعضي 

از مقادیر تکرار شده و اثر بلوک بلوک شدن ظاهر مي شود.
● رگرسیون چند جمله اي8

مرسوم ترین روش براي گذراندن منحني از بین نقاط اندازه گیري 
شده استفاده از روش MSE است )به رابطه 3 توجه شود(. به این 
منظور پارامترهاي تابع باید به گونه اي انتخاب شوند که MSE  بین 
منحني و مقادیر اندازه گیري شده کم ترین مقدار را داشته باشد. این 

روشMMSE 9 خوانده مي شود. 
رگرسیون چند جمله اي فرمي از MMSE است که تابع انتخاب 
همان  انتخابي  پارامترهاي  و  بوده  اي  جمله  چند  صورت  به  شده 

ضرایب چند جمله اي هستند.
● تابع پایه شعاعي10

یک  با  همراه  جلو  به  رو  شبکه هاي  نوع  از  شعاعي،  پایه  توابع 
الیه میاني هستند. شبکه هاي توابع پایه شعاعي داراي پایه ریاضیاتي 
مشکل  مسائل  حل  براي  منظم سازي  فرضیه  مبناي  بر  قوي،  بسیار 
مي باشند. این شبکه ها تقریبًا به طور کلي، از سه الیه شامل ورودي، 
مخفي و خروجي تشکیل شده اند. توابع پایه شعاعي منظم به عنوان 
مي گیرند.  قرار  استفاده  مورد  مخفي  نورون هاي  الیه  تحریک  تابع 
عمومًا آموزش شبکه RBF به دو بخش تقسیم مي شوند. بخش اول 
عمدتًا یادگیري از نوع بدون نظارت است که با استفاده از روش هاي 
خوشه بندي، پارامترهاي توابع پایه )مراکز و عرض ها( با استفاده از 
اطالعات ورودي تعیین مي شود و در بخش دوم که یادگیري از نوع 
با نظارت است، وزن هاي بین الیه میاني و الیه خروجي با استفاده از 

روش هاي کاهش شیب و رگرسیون خطي تعیین مي شود. ]6[.
● درون یابي خطي با مثلث11

این الگوریتم با رسم خطوطي بین داده هاي مشاهداتي، مثلث هایي 
ایجاد مي کند. این روش یکي از راه هاي دقیق درون یابي مي باشد  که 
با استفاده از مختصات گرانیگاهي امکان مناسبي براي درون یابي یک 
تابع روي یک شبکه ي نامنظم یا شبکه فراهم مي کند؛ با این فرض که 

مقدار تابع در تمامي گوشه هاي آن شبکه معلوم باشد.
● میانگین متحرک12

متوسط  تا  کم  داده هاي  با  مطالعاتي  براي  روش  این  از  استفاده 
کردن  مشخص  براي  مناسبي  ابزار  عنوان  به  و  است  نشده  توصیه 

7- Nearest Neighbor
8- Polynomial Regression
9- Minimum Mean Absolute Errore
10- Radial Basis Function
11- Triangulation with Linear
12-  Moving Average
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این روش فقط هنگامي که حداقل و  داده هاي مکاني کاربرد دارد. 
حداکثر متغیر مورد نظر در محدوده مورد مطالعه موجود باشد یک 

ابزار سودمند واقع شده است ]10[. 
● چند جمله اي محلي1

با استفاده از تابع چند جمله اي ریاضي یک رویه هموار را براي 
نقاط نمونه برداري شده برازش مي دهد. در این روش تعداد زیادي 
چند جمله اي بر داده هاي محدود در یک همسایگي معین، برازش 

داده مي شوند.

مواد و روش ها: 
آزمایشگاهي  شرایط  در  زمین آماري،  بررسي روش هاي  به منظور 
برداشت هایي از تغییرات مرفولوژي بستر فلوم آزمایشگاهي )شکل 
1( صورت گرفت. وجوه فلوم از قاب فلزي و دیواره ها و کف آن 
خوبي  به  بتوان  تا  است  پلکسي گالس  جنس  از  شفاف  مصالح  با 
داخل فلوم و بخصوص تغییرات پروفیل سطح مواد بستر را مشاهده 
میلي متر و عمق آن 250  فلوم 255  متر، عرض  فلوم 8  کرد. طول 
 130 آزمایشگاه  کف  از  فلوم  ارتفاع  شد.  گرفته  نظر  در  میلي متر 
سانتي متر است. کف کانال را رسوباتي با میانگین قطر 0/12 میلي متر 
مي پوشاند. دو متر از طول فلوم مورد بررسي توسط مصالح پوشیده 
برداشت  و  مشاهده  براي  آزمایش هایي  آماده سازي،  از  پس  و  شد 

تغییرات مرفولوژیک بستر انجام گردید.
ژرفاسنج  دستگاه  توسط  بستر  توپوگرافي  داده هاي  برداشت 
صورت گرفت )شکل 2(. این دستگاه با دقت 0/1 میلي متر تغییرات 
بررسي  مورد  بستر  در  پیش رو  مطالعه  براي  مي کند.  ثبت  را  بستر 
توپوگرافي نقاطي با فاصله عرضي 2 و طولي 3 سانتي متر اندازه گیري 
گردید. الزم به ذکر است در مکان هایي با تغییرات بیشتر، تعداد نقاط 

برداشت شده افزایش یافت.

1- Local Polynomial

ارزیابي دقت
تغییرپذیري مکاني آن،  بررسي ها نشان مي دهند که نوع متغیر و 
روش مناسب درون یابي را مشخص مي کند، لذا الزم است روش هاي 
ارزیابي  و  مقایسه  مورد  به گونه اي  نظر  مورد  متغیر  براي  گوناگون 
قرار گیرند و از بین آن ها مناسب ترین روش ها پیشنهاد شوند. براي 
دست یابي به این مهم، روش اعتبار یابي متقاطع مناسب مي باشد. در 
با استفاده از  این روش هر بار یک نقطه مشاهده اي حذف شده و 
نقاط مجاور و مدل مورد نظر، مقداري براي نقطه حذف شده برآورد 
و  برگردانده شده  قبلي  محل  به  واقعي  مقدار  آن  از  پس  مي گردد، 
براي تمامي نقاط شبکه، این عمل تکرار مي شود. در نهایت با توجه 
به مقادیر مشاهداتي و برآورد شده مي توان خطا و انحراف روش را 

برآورد کرد ]1[: 
معیارهاي گوناگوني براي انجام این کار وجود دارد، که مي توان 
به میانگین خطاي مطلق 2، ریشه دوم میانگین مربع خطا3  اشاره کرد؛ 

که معادالت این روش ها به صورت ذیل است:
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که در آن ها:

2- Mean Absolute Errore
3- Root-Mean-Square Errore

شكل1- فلوم آزمایشگاهي مورد استفاده

شكل 2- دستگاه ژرفاسنج و ولت متر استفاده شده براي 
اندازه گیري تغییرات توپوگرافي بستر
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مقدار   :Z)xi( نظر،  مورد  متغیر  شده ي  برآورد  مقدار   : )(ˆ ixz
اندازه گیري شده ي متغیر مورد نظر و n: تعداد داده ها مي باش ند. 

هر اندازه دو معیار MAE , MSE  به صفر نزدیک تر و هم چنین 
مقادیر  کمتر  اختالف  نشان دهنده ي  باشد،  کمتر    RMSE مقدار 
 ]7[ سبکبار  فرجي  است.  مشاهده اي  مقادیر  به  نسبت  برآورد شده 

معتبر  گرفته،  صورت  درون یابي  صورت  این  در  که  مي دهد  نشان 
است و مي توان از آن روش براي درون یابي استفاده کرد.

جدول 1: ارزیابي روش هاي درون یابي مورد استفاده

MAERMSEروش مورد استفاده

0/280/687فاصله معکوس تواني
0/200/670کریجینگ

0/240/634حداقل انجنا
0/280/792همسایه طبیعي

0/220/671نزدیک ترین همسایه
0/370/954رگرسیون چند جمله اي

0/270/649تابع پایه شعاعي
0/230/675درون یابي خطي با مثلث

0/430/861میانگین متحرک
0/320/772چند جمله اي محلي

جدول 2: مقایسه ي بیش ترین مقادیر فرسایش و رسوبگذاري در روش هاي درونیابي مختلف و مقادیر واقعي

حداکثر عمق روش مورد استفاده
رسوبگذاري 

)cm(

حداکثر عمق 
آبشستگي 

)cm(

میانگین
)cm(

انحراف 
معیار

ضریب هم بستگي بین واریانس
داه هاي مشاهداتي و 

محاسباتي

0/080/560/320/86-1/97-1/11فاصله معکوس تواني
0/080/710/500/92-2/94-1/76کریجینگ

0/090/730/530/93-3/06-1/83حداقل انجنا
0/050/670/470/83-2/65-1/64همسایه طبیعي

0/070/770/590/89-3/14-1/82نزدیک ترین همسایه
0/080/130/020/22-0/38-0/25رگرسیون چند جمله اي

0/080/750/550/91-2/97-2/12تابع پایه شعاعي
0/080/690/450/91-2/64-1/68درون یابي خطي با مثلث

0/18-0/0060/060/004-0/08-0/09میانگین متحرک
0/090/460/210/69-1/88-0/76چند جمله اي محلي

مقادیر برداشت شده 
واقعي

1/86-3/14-0/080/740/561/00
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نتایج
ابتدا درون یابي توپوگرافي بستر با استفاده از روش هاي بیان )شکل 
3( نشان داده شده است انجام گردید. نتایج نشان مي دهد که در روش 

نزدیک ترین همسایه1 بیش ترین مقدار آبشستگي و رسوب گذاري به 

1 

شكل 3- مقایسه تاثیر استفاده از روش هاي مختلف درون یابي بر دقت نمایش تغییرات مرفولوژیك بستر تحت شرایط و داده هاي یكسان 
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شده  برداشت  داده هاي  با  که  است    -3/14 و   1/82 برابر  ترتیب 
آزمایشگاهي از نظر مکاني و مقدار که برابر 1/86 و 3/14- است، 
میانگین  دوم  ریشه  و  مطلق  میانگین  خطاي  مقدار  مي باشد.  مشابه 
مربع خطا در روش نزدیک ترین همسایه به ترتیب براي بستر مورد 
برابر 0/24 و 0/77 مي باشد، همان طور که گفته شد هرچه  مطالعه 
بیشتر مدل مي باشد. جدول 1  اعتبار  بیان گر  باشد  این مقادیر کمتر 
میانگین مربع خطاي  میانگین و ریشه دوم  نمایان گر مقادیر خطاي 
روش هاي مختلف مورد بررسي مي باش ند. همان گونه که اطالعات 
با توجه به مقادیر اختصاص یافته  موجود در جدول نشان مي دهد 
انحنا،  ترتیب روش هاي کریجینگ، حداقل  به    MAE، RMSE به 
نزدیک ترین همسایه، تابع شعاعي و درون یابي خطي با مثلث در بین 
روش هاي درون یابي موجود در نرم افزار SURFER از بقیه روش ها 

بهتر و مناسب تر مي باشند.

)جدول 2 ( ضریب هم بستگي مقادیر پیش بیني شده در روش هاي 
اندازه گیري شده،  این پژوهش  و مقادیر  استفاده در  مختلف مورد 
طریق  از  شده  برآورد  رسوبگذاري  و  فرسایش  مقدار  بیش ترین 
و  معیار  انحراف  میانگین،  مقادیر  هم چنین  و  مختلف  روش هاي 
واریانس را در مقایسه با مقادیر واقعي)جدول 2( مشاهده می گردد. 
همان طور که از نتایج بدست آمده )جدول 2(  قابل برداشت است 
در  به ترتیب  شده  برآورد  رسوبگذاري  و  آبشستگي  حداکثر  مقادیر 
روش هاي نزدیک ترین همسایه، حداقل انحنا، کریجینگ، تابع شعاعي 
و درون یابي خطي با مثلث نسبت به روش هاي دیگر مطابقت بیش تري 
با داده هاي واقعي اندازه گیري شده دارد. شکل 3 با نمایش سه بعدي 
پارامترهاي  تمامي  یکسان  شرایط  تحت  بستر  مرفولوژي  تغییرات 
تاثیرگذار و براي یک  تعداد داده مشخص برداشت شده در محدوده 
مورد پژوهش  از فلوم تحت آزمایش، امکان مقایسه دقت روش هاي 

شكل 4- مقایسه روش هاي درون یابي مورد بررسي با مقادیر مشاهده شده واقعي
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مختلف درون یابي را به گونه اي دیگر فراهم مي کند. 
اشکال سه بعدي، هم چنین اطالعات جدول 2 نتیجه مي دهند که 
روش هاي رگرسیون چندجمله اي، میانگین متحرک و چند جمله اي 
مرفولوژي  و  توپوگرافي  تغییرات  درون یابي  و  نمایش  براي  محلي 
بستر در کانال هاي مستقیم مشابه مناسب نیستند و استفاده از آن ها 
هم بستگي  بررسي ضریب  نمي شوند.  توصیه  مطالعات  این گونه  در 
مختلف  روش هاي  در  شده  پیش بیني  و  اندازه گیري  داده هاي  بین 
میزان هم بستگي در روش هاي حداقل  بیش ترین  بیان گر وجود  نیز 
انحنا، کریجینگ، تابع شعاعي، درون یابي مثلثي با خط و نزدیک ترین 

همسایه، نسبت به دیگر روش ها مي باشند.
 )شکل 4( پروفیل عرضي و طولي بستر مورد بررسي با روش هاي 

و  شعاعي  تابع  کریجینگ،  انحنا،  حداقل  همسایه،  نزدیک ترین 
درون یابي مثلثي با خط ترسیم و دقت آن ها در مقایسه با داده هاي 

واقعي)جداول 2(  نمایش داده شده است.
پروفیل عرضي رسم شده به عنوان نمونه براي طول 72 سانتي متري 
بستر انتخاب گردید و پروفیل طولي مربوط به تمام مسیر در عرض 

متوسط کانال مي باشد.
مقایسه پنج روش درون یابی که، نتایج این پژوهش  ، استفاده از 
آن ها را در مقایسه با روش هاي دیگر مناسب  نشان مي دهد، در مقطع 
طولي و عرضي انتخابي که به عنوان نمونه آورده شده نیز تایید کننده 

دقت مناسب برآورد صورت گرفته به وسیله این روش ها در
مقایسه با مقادیر اندازه گیري شده طي آزمایش مي باشد. همان طور 

شكل 5- مقایسه روش هاي درون یابي مورد بررسي با مقادیر مشاهده شده واقعي
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محاسباتي  مقادیر  مسیر  تمام  در  تقریبي  بطور  مي شود  مالحظه  که 
مماس با مقادیر اندازه گیري شده مي باشند )شکل 4(.

شکل 5 به مقایسه پنج روش دیگر مورد بررسي در این پژوهش 
برآورد  در  روش ها  این  کمتر  دقت  نمایان گر  نمودارها  مي پردازد. 
تغییرات توپوگرافي بستر نسبت به روش هاي استفاده شده در شکل 
4 مي باشند. الزم به ذکر است همان گونه که اطالعات جدول 1 و 2 
و هم چنین اشکال 3 و 5 نیز نمایش مي دهند از بین پنج روش مورد 
بررسي در شکل 5 روش هاي همسایگي طبیعي و فاصله معکوس 

تواني نسبت به دیگر روش هاي مورد مقایسه دقت بهتري دارند.  

نتيجه گيري
در پژوهش پیش رو برخي روش هاي درون یابي موجود در نرم افزار 
)کانال هاي  بستر  مرفولوژیک  تغییرات  بررسي  در   SURFER
مستقیم( مورد ارزیابي قرار گرفتند. دقت این روش ها با کمک روش 
پارامترهاي آماري، خطاي میانگین، ریشه دوم  اعتباریابي متقاطع و 
و  داده هاي مشاهداتي  بین  میانگین مربع خطا و ضریب هم بستگي 
محاسباتي بررسي شدند. نتایج مجموع بررسي ها نشان مي دهد که به 
ترتیب روش هاي حداقل انحنا، کریجینگ، نزدیک ترین همسایه، تابع 
شعاعي و درون یابي مثلثي با خط در زمینه مورد مطالعه داراي دقت 
بیشتري است و مقادیر برآورد شده با استفاده از این روش ها شباهت 
و نزدیکي بیشتري با مقادیر واقعي دارند. به طور کلي این روش ها 
به  نسبت  نیز  رسوبگذاري  و  آبشستگي  میزان  بیشترین  برآورد  در 
روش هاي دیگر دقیق تر عمل مي کند و استفاده از روش هاي موجود 
پایین تر  محاسبه  و  برآورد  دقت  علت  به  مشابه  مطالعات  در  دیگر 

توصیه نمي شود.
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Abstract

Evaluation of Interpolation Methods in Study of Bed Morphology
of Rivers and Water Channels  
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The study of changes of sediment beds is of the issues which has attracted river engineers. Attention 
to investigate the rate of scour and sedimentation is significant in studies of rivers. The change of bed 
topography, scour and sedimentation pattern have caught the attention of hydraulic engineering profession. 
This paper examines the topography changes using experimental data in a laboratory flume with a length 
of 8 meters and a width of 0.255 cm and changes of bed morphological will be discussed. For this purpose, 
interpolate methods contained in the Surfer used to convert point measurement to continuous surfaces. 
Accuracy assessment accomplished by validation method and MAE, RMSE also. The result showed that 
Minimum Curvature and Kriging methods have best accuracy to create surfaces for studying changes of 
bed morphology in rivers. 

Keywords: Accuracy assessment, Bed topography, Interpolation method
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