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چكيده
برآورد رسوب يكي از اركان مديريت حوزه  هاي آبخيز مي  باشد. 
مدل  هاي  طراحي  براي  زيادي  تالش  هاي  تاكنون  جهت  به  همين 
پيش  بيني كننده آن و از جمله مدل  هاي شبكه   عصبي مصنوعي و 
مدل  هاي رگرسيوني اشاره كرد. حال آن   كه مقايسة عملكرد آن ها 
كم تر مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اساس پژوهش حاضر 
به  وقوع  رگبار  هفده  از  ناشي  خاك  تلفات  مدل  سازي  هدف  با 
در  نشده  و  تخريب  شده  جنگل  در  مستقر  پالت  هاي  در  پيوسته 
سه تكرار) در حوزه آبخيز آموزشي و پژوهشي جنگلي دانشگاه 
با   ،1389 فروردين  تا   1388 مهرماه  از  (كجور)  مدرس  تربيت 
استفاده از روش  هاي شبكه عصبي مصنوعي و روش همبستگي 
با  مدل  ها  دقت  سنجي  نتايج  گرديد.  پي  ريزي  متغيره  چند  و  دو 
معيارهاي ريشه مجذور مربعات خطا، ضريب كارايي و ضريب 
تعيين در روش همبستگي دو و چند متغيره بيان  گر دقت بيش  تر 
و  روان آب  حجم  بارش،  مقدار  ورودي  سه  با  همبستگي  مدل   
ضريب روان آب، نسبت به ديگر روش  ها مي  باشد. در روش شبكه 
با ورودي  هاي مشابه روش همبستگي دو  عصبي مصنوعي مدل 
با  مصنوعي  عصبي  شبكه  ديگر  مدل  هاي  بين  در  متغيره  چند  و 
ورودي  هاي متفاوت، دقت برآورد بيش  تري داشته است. مقايسه 
و  دو  همبستگي  روش  هاي  با  مصنوعي  عصبي  شبكه  مدل  هاي 
چند متغيره در تمامي مدل  هاي محاسبه شده گوياي دقت برآورد 
بيش  تر مدل شبكه عصبي مصنوعي نسبت به مدل  هاي همبستگي 

در هر دو تيمار بوده است. 
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مقدمه
عامل  فرسايش  اثر  در  شده  حمل  رسوبات  ميزان  دقيق  برآورد 
مهمي براي مديريت پروژه  هاي آب شناختي و بوم شناختي مي باشد 
براي  فيزيكي،  و  تجربي  مدل هاي  جمله  از  زيادي  مدل  هاي   .[31]
مدل سازي رسوب ايجاد گرديده  اند. مدل  هاي تجربي، رسوب معلق 
را به  وسيله ارتباط ويژگي هاي حوزه آبخيز مانند مساحت، زهكشي، 
پستي و بلندي، پوشش زمين و اقليم برآورد مي نمايند [37]. در يك 
تقسيم بندي كلي ديگر، مدل  ها را به سه طبقه مدل هاي جعبه سياه، 

سفيد و خاكستري تقسيم بندي مي  كنند [26].
سياه  جعبه  مدل  هاي  معلق،  رسوب  پيش  بيني  مدل  هاي  جمله  از 
مي  باشند كه فقط مبتني بر اطالعات ورودي و خروجي بازيابي شده 
از حوزه آبخيز مي  باشند كه از آن  جمله مدل شبكه عصبي مصنوعي4 

(ANN) مي  باشد [11].
از  انگارانه  ساده    مدل سازي  نوعي  مصنوعي  عصبي  شبكه  هاي 
مسايل  حل  در  فراواني  كاربرد  كه  هستند  واقعي  عصبي  نظام  هاي 
مختلف علوم دارند. حوزه كاربرد اين شبكه ها آنچنان گسترده است 
كه كاربردهاي طبقه بندي، درو ن يابي، برآورد، آشكارسازي و غيره را 

شامل مي  شود [10].
از  فرآيند،  از  قبلي  فرض  بدون  غيرخطي  سامانه  هر  شبيه  سازي 
وقتي  كه  هم  چنين  مي  باشند.  مصنوعي  عصبي  شبكه  هاي  مزيت  هاي 
براي  باشند روش بسيار خوبي  يا مبهم  ناقص و  اطالعات ورودي 
پيش  بيني مي  باشند [22]. انواع مختلفي از شبكه هاي عصبي مصنوعي 
براي پيش  بيني به كار مي  رود كه در اين بين، متخصصين آب شناختى 
مناسب  اين كار  براي  بيش  تر  را   (MLP) چنداليه5  پرسپترون  مدل 
مدل سازي  براي  روش  پركاربردترين  مدل  اين   .[1] دانسته اند 

آب شناختى مي باشد (شكل 1)
استفاده از ANN توسط پژوهش گران براي مدل سازي آب شناختى 
از سال 1990 شروع و به  طور موفقيت آميزي براي مدل سازي بارش 
و روان آب [27 و 35]، جريانات سطحي [7]، ارزيابي كيفيت آب [8]، 

آناليز خشك سالي [30] و پيش  بيني رسوب [20] به  كار رفته است. 
همبستگي  رابطه  از  استفاده  مدل  سازي  رو  ش  هاي  از  ديگر  يكي 

4- Artificial Neural Network
5- Multilayer Perception
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مقادير  پيش  بيني  به  منظور  عمده  به طور  همبستگي  تحليل  مي  باشد. 
متغير وابسته توسط مقادير متغير مستقل مورد استفاده قرار مي  گيرد 
[28]. در مطالعه ارتباط خطي بين دو يا چند متغير، همبستگي خطي 
وسيع  ترين مدل مورد استفاده مي  باشد [28]. اما استفاده از مدل  هاي 
و  نمي باشد  كارا  خيلي  معلق   رسوب  پيش  بيني  براي  همبستگي 
نوسانات رسوب معلق را به  علت ساختار ساده و مدل هاي رياضي 

به  كار برده شده با دقت پايين شبيه  سازي مي  كند [1].
در زمينه مقايسه شبكه عصبي مصنوعي با مدل  هاي مختلف براي 

پيش  بيني، پژوهش  هاي زيادي انجام گرفته است (جدول 1). 
مقايسه  در  است  به وضوح مشخص  نيز  از جدول  كه  همان طور 
بيش تر  كارايي  پژوهش گران  اكثر  مدل  ها  با  مصنوعي  عصبي  شبكه 
شبكه عصبي مصنوعي را در پيش  بيني تآييد كرده اند [1، 2 و 20]. در 
ايران نيز صادقي و همكاران [29] با بررسي مدل  هاي پويا در برآورد 
رسوبات معلق در حوزه آبخيز كسيليان با استفاده از متغيرهاي دبي و 

بارش به تأثيرپذيري رسوب از دبي و بارش پي بردند. 
با جمع بندي مرور منابع صورت گرفته مي  توان اذعان داشت كه 
پژوهش هاي زيادي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون 
زمينه  هاي  در  و  دنيا  در سراسر  مختلف  متغيرهاي  مدل  سازي  براي 
مختلف انجام گرفته است اما پژوهش  هاي كمي مبتني بر رسوب با 
استفاده از روش  هاي شبكه عصبي مصنوعي و همبستگي دو و چند 
متغيره انجام گرفته [1، 2، 18، 20 و 37] كه به طور عمده در مقياس 

حوزه آبخيز مي  باشند. بدين لحاظ در پژوهش حاضر از روش  هاي 
مذكور به  علت سادگي، كارايي باال و نياز به داده ورودي كم  تر براي 
تخريب    جنگلي  تيمار  دو  در  حمل  شده  معلق  رسوبات  مدل  سازي 
شده و   تخريب   نشده با استفاده از داده  هاي گرفته شده از رسوب، 

روان آب و بارش در مقياس پالت استفاده گرديد.

مواد و روش  ها
آموزشي و  آبخيز جنگلي  پايين دست حوزه  پژوهش حاضر در 
مازندران  استان  در  واقع  (كجور)  مدرس  تربيت  دانشگاه  پژوهشي 
انجام شد. اين حوزه آبخيز يكي از حوزه  هاي آبخيز البرز مركزي در 
ارتفاعات جنگلي كجور با حداقل و حداكثر ارتفاع 150 و 2650 متر 
از سطح آب  هاي آزاد است. به  منظور انجام مطالعه حاضر، پالت  هاي 
ابعاد 2 در 3 متر (شكل 2) و در شيب 25 درصد  با  آزمايشگاهي 
با سه تكرار در هر تيمار و در مجموع  شش پالت نصب گرديد. 
دوره نمونه برداري از مهر ماه تا فروردين 1389 به مدت هفت ماه با  
ثبت 17 رگبار و با لحاظ سه تكرار در هر تيمار در مجموع به تعداد  
51 نمونه روان آب و رسوب در هر تيمار جمع  آوري گرديد. بعد از 
از  بارندگي  ابتدا مقدار  به منطقه مورد پژوهش، در  بار مراجعه  هر 
باران  سنج مستقر شده در محدوده تيمارها قرائت و ميزان روان آب 
نيز از درون ظروفي كه از قبل مدرج شده بودند ثبت گرديد. به  منظور 
تعيين ميزان هدررفت خاك و غلظت رسوب بعد از مخلوط كردن 

شكل 1- توابع آستانه در شبكه عصبي مصنوعي نوع پس انتشار خطاي خطي (راست) و تانژانت سيگموئيد (چپ) [14]

جدول 1- برخي از مطالعات صورت گرفته در ارتباط با شبكه عصبي مصنوعي و برآورد رسوب
مقياسمتغيير وابستهمحل تحقيقمنبع

ماهانهرسوب معلقچينزو و ژو [39]

روزانهرسوب معلقامريكاآلپ و كريم سيگوزلو [2]

روزانهرسوب معلقامريكاكوبانر و همكاران [9]
روزانهرسوب معلقمالزيوايت [37]

روزانهرسوب معلقامريكاابراهارات و وايت [1]
رگباررسوب معلقامريكاجين [18]
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كامل روان آب و رسوب ته نشست شده درون مخازن، توسط ظروف 
از  بعد  گرديد.  نمونه  برداري  رسوب  و  آب  مخلوط  از  ليتري  دو 
نمونه  برداري، ظروف حاوي آب و رسوب به آزمايشگاه انتقال داده 
شد. هم  چنين براي اندازه  گيري غلظت رسوبات معلق از روش تخليه 
ابتدا بشر حاوي  آب11 استفاده شد [21، 38 و 39]. در اين روش 
نمونه آب و رسوب را به مدت 24 ساعت به حالت سكون نگه داشته 
تا رسوب ته  نشست كند سپس آب رويي فاقد رسوب را ريخته و 
ديگر  ساعت   24 به  مّدت  را  باقيمانده  رسوب  و  آب  نمونه  دوباره 
به  حالت سكون نگه داشته و سپس به  آرامي اقدام به تخليه آب باالي 

رسوبات گرديد.
بعد از خالي كردن آب اضافي، رسوبات موجود در كف ظرف را 
شسته و درون كاغذ  هاي آلومينيومي از قبل تهيّه و توزين شده ريخته 
و در كوره در دماي 105 درجه سانتي  گراد به  مّدت 24 ساعت خشك 
گرديد [25]. با توزين نمونه  هاي كاغذ  هاي آلومينيومي همراه رسوب 
اوليّه، وزن رسوب نمونه  و كسر نمودن وزن كاغذ  هاي آلومينيومي 
برحسب گرم در ليتر محاسبه شد و سپس غلظت كل رسوبات در 
هر رگبار و در مقياس پالت به  دست آورد [12]. براي محاسبه ميزان 
هدررفت خاك در هر رگبار، هر پالت و در هر تيمار ميزان رسوب 
به  دست آمده در هر ليتر در كل حجم روان آب پالت هر تيمار ضرب 

گرديد.
براي مدل  سازي رسوب با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي 
داده  هاي  اساس  براين  گرديد.  استفاده   Matlab2009 نرم افزار  از 
موجود (51 داده در هر تيمار) به سه دسته تقسيم شد به  طوري  كه 60 
درصد براي آموزش و 40 درصد براي آزمون استفاده گرديد [22 و 
23]. در آموزش با تغيير عامل  هاي مدل، بهترين مدل  ها با كم  ترين 
ميزان خطا براي آزمايش انتخاب گرديدند. در نهايت براي آزمايش 

1- Decantation

تنها از مقادير وردي براي پيش بيني مقادير خروجي استفاده مي  گردد 
[22 و 23]. قبل از آموزش، براي وارد كردن داده  ها به شبكه عصبي 
ابتدا  واحدها  يكسان  سازي  و  استاندارد  سازي  به  منظور  مصنوعي، 
داده  ها نرمال گرديدند [24]. بعد از نرمال سازي داده هاي ورودي و 
خروجي اقدام به انتخاب نوع شبكه گرديد. با توجه به پژوهش هاي 
متعدد انجام شده در تمام دنيا و در زمينه هاي مختلف مبني بر توانايي 
يك شبكه عصبي مصنوعي چند اليه (MLP) با رويكرد پس انتشار 
با بيش  ترين كاربرد در حل مسايل مهندسي  [36، 37 و 39]، ارايه 
تابع  هر  براي  تقريب  ارائه  و  توانايي  نيز  و   [16] مناسب  برآورد 
غيرخطي [23] در اين پژوهش نيز از اين شبكه و لگوريتم آموزشي 

لونبرگ مارگوارت در مدل  سازي رسوب استفاده شد.
براي تعيين تعداد رشته  هاي عصبي   مطلوب در اليه   مخفي، شبكه 
با فرض داشتن يك اليه مخفي و قرار دادن مقادير مختلف رشته هاي 
عصبي در اين اليه مورد آموزش قرار گرفت كه اين اقدام تا دست يابي 
به مقدار حداقل خطا و مقدار بهينه ضريب تبيين ادامه يافت. بعد از 
انتخاب ساختار شبكه به منظور تعيين تابع آستانه، مقدار بهينه تعداد 
خطا  و  آزمون  به  صورت  هدف  خطاي  و  يادگيري  ضريب  تكرار، 
مورد آزمايش قرار گرفت. سپس مقادير بهينه با كم  ترين ميزان خطا 
سيگموئيدي  انتقال  تابع  از  حاضر  پژوهش  در  گرديدند.  استخراج 
بهترين  به عنوان  دوم  اليه  براي  خطي  انتقال  تابع  و  اول  اليه  براي 

معماري شبكه مورد استفاده قرار گرفت.
و  (بارش  مستقل  متغيرهاي  بين  ارتباط  تعيين  براي  هم  چنين 
روان آب) و وابسته (تلفات خاك) در مدل  سازي رسوب از روش  هاي 
دو  روابط  متغيره  دو  همبستگي  در  گرديد.  استفاده  نيز  همبستگي 
تايي بين متغيرها در حالت  هاي مختلف (25 نوع رابطه) با استفاده 
ارتباط  تعيين  براي  نرم افزار CurveExpert1,3 تحليل گرديد.  از 
خطي بين متغيرهاي مستقل و وابسته از همبستگي خطي چند متغيره 

جدول 2- مقادير بهينه بدست آمده از سعي و خطا در مدل  ها و تيمارهاي مختلف در روش شبكه عصبي مصنوعي
تعداد رشته  هاي عصبي در اليه مخفي ضريب يادگيري خطاي هدف تعداد تكرار خروجي ورودي مدل تيمارها

13 0/50 0/020 1800 1 3 1

تخريب شده
20 0/012 0/000 5000 1 1 2
10 0/042 0/005 2000 1 2 3
18 0/020 0/002 700 1 2 4
20 0/25 0/025 3000 1 3 1

تخريب نشده
12 0/32 0/040 1500 1 1 2
10 0/4 0/050 1000 1 2 3
18 0/02 0/000 1700 1 2 4
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منظور  به  مرحله  اين  در  گرديد.  استفاده   Minitab14 نرم افزار از 
تاييد آزمون همبستگي موارد ذيل انجام گرفت [15].

با  متغيرهاي مستقل و وابسته  داده  هاي  بودن  نرمال  الف) آزمون 
استفاده از آزمون كلموگروف- اسميرنوف انجام شد. در اين پژوهش 
متغيرهاي مستقل و وابسته اي كه با توجه به اين آزمون نرمال نبودند 
يافته  تغيير  اشكال  از  استفاده  با  و  آنها   مقادير چولگي  به  توجه  با 

نرمال شدند.
نمودار  رسم  از  استفاده  با  خطاها  واريانس  همگني  آزمون  ب) 
استاندارد  بيني  پيش  مقادير  مقابل  در  استاندارد شده  مقادير خطاي 
شده انجام شد. در اين مرحله پراكنش يكنواخت نقاط مد نظر بوده 

است.
آماره  از  استفاده  با  خطا  ها  بين  همبستگي  خود  عدم  آزمون  ج) 
Durbin-Watson انجام شد. كه در اين بخش مقادير نزديك 2 

قابل قبول فرض گرديد.

كلموگروف- آزمون  از  استفاده  با  بودن خطا  ها  نرمال  آزمون  د) 
اسميرنوف انجام شد. مقدار احتمال بيش تر از 0/05 بيانگر پذيرش 
تبعيت  نرمال  توزيع  از  داده  ها  كه  معني  اين  به  است  صفر  فرض 

مي كنند [15].
بعد از تاييد تمامي فرضيه  هاي فوق، اقدام به انجام همبستگي بين 

متغيرهاي مستقل و وابسته مورد نظر گرديد.
به  شيوه  داده  ها  همبستگي  از  استفاده  با  رسوب  مدل  سازي  در 
مشابه مدل سازي شبكه عصبي، داده  ها تقسيم شدند به  طوري  كه ابتدا 
مدل سازي و سپس آزمايش گرديدند. در نهايت انتخاب نهايي مدل  ها 
با استفاده از معيارهاي ضريب تبيين، خطاي نسبي برآورد و تأييد و 
نهايت  ميانگين مربعات خطا [29] زير صورت گرفت. در  مجذور 
روابط با مجذور ميانگين مربعات خطاي كم  تر و ضريب تبيين باالتر 

به  عنوان مدل  هاي برتر و معتبر انتخاب شد [10].

شكل 2- نمايي از پالت فرسايشي  مستقر شده در منطقه مورد مطالعه (جنگل تخريب شده و تخريب نشده)

شكل 3- رابطه خطا- ضريب يادگيري و خطا-تكرار در روش شبكه عصبي مصنوعي براي مدل 3 (تخريب نشده) و 4  (تخريب شده)
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نتايج و بحث
شبكه  روش  در  خطا  و  سعي  از  آمده  به دست  عامل هاي  نتايج 
عصبي مصنوعي در جدول 2 ارائه شده است. براي نمونه در شكل   
 MLP  3 تغييرات خطا با تعداد تكرار و ضريب يادگيري در مدل

(مدل 3 تخريب نشده و 4 تخريب شده) ارايه شده است.
از  يكي  مي گردد  مشاهده   3 شكل  و   2 جدول  در  كه  همان طور 
انتشار  پس  نوع  عصبي  شبكه  هاي  نتايج  در  مؤثر  عوامل  مهم ترين 
و  هدف  يادگيري، خطاي  تكرار، ضريب  تعداد  هم  چون  عامل هايي 
تعداد رشته  هاي عصبي مخفي مي  باشد كه با استفاده از آزمون و خطا 
عامل  ها  اين  براي  به طوري  كه  آمد.  به دست  الگو  و  ساختار  بهترين 
نمي  توان فرمول خاصي ارايه داد و براي كليه مدل ها بايد با انجام سعي 
و خطا و استخراج مقادير با كم ترين خطا اقدام به مدل سازي نمود. 

ضريب يادگيري يكي از اين عامل  ها مي  باشد كه اين مقدار براي مقادير 
بين 0 تا 1 بهترين كارايي را نشان داده است. هم  چنين تعداد تكرار بهينه 
براي جلوگيري از يادگيري بيش از حد شبكه و افزايش خطا در شبكه، 
بهينه گردد. پژوهش هاي نشان داده  اند كه با افزايش تعداد تكرار، ميزان 
خطا نيز كاهش مي يابد اما بعد از تعدادي، افزايش تعداد تكرار تأثيري 
در كاهش ميزان خطاي مدل نداشته و فقط زمان آموزش را باال مي  برد. 
در موارد ديگر عامل  هاي مدل MLP نيز به همين ترتيب با روش سعي 
و خطا و نظارت بر كمترين مقادير خطا و ضريب تبيين مقدار بهينه 
انتخاب گرديد. تحليل نتايج بيان  گر دقت بيش  تر مدل حاصل از كاربرد 
سه رشته ي عصبي در اليه ورودي (شامل بارش، روان آب و ضريب 
روان آب)، 13 رشته ي عصبي در اليه مياني و يك رشته ي عصبي در 
اليه خروجي در منطقه تخريب   شده، و 3 رشته هاي عصبي در اليه 

جدول 3- نتايج كاربردر شبكه عصبي مصنوعي در برآورد رسوب ناشي از رگبارها در حوزه آبخيز جنگلي كجور در منطقه تخّريب شده
آزمون اعتبارسنجي آموزش

ورودي رابطه RMSEتيمار R2 RMSE \R RMSE R2

0/041 0/99 0/053 0/99 0/025 0/99 بارش، روان آب و  ضريب روان  آب 1 منطقه تخريب شده
0/064 0/96 0/034 0/98 0/015 0/98 بارش و روان  آب 2
0/252 0/84 0/275 0/96 0/024 0/99 بارش و ضريب روان  آب 3
0/023 0/85 0/204 0/82 0/015 0/28 بارش 4
0/042 0/97 0/078 0/95 0/058 0/98 بارش، روان  آب و ضريب روان  آب 1 منطقه تخريب نشده
0/052 0/88 0/067 0/92 0/118 0/72 بارش و روا          ن  آب 2
0/045 0/74 0/037 0/86 0/052 0/86 بارش و ضريب روان  آب 3
0/066 0/80 0/074 0/90 0/082 0/78 بارش 4

شكل 4- نمودار مقايسه  اي بين مدل  هاي مختلف با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي در تيمار جنگل تخريب نشده و شده 
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ورودي، 20 رشته هاي عصبي در اليه مياني و 1 رشته هاي عصبي در 
اليه خروجي در منطقه تخريب نشده مي  باشد.

ضريب يادگيري 0/5، تعداد تكرار 1800 و خطاي هدف 0/02 
در منطقه تخريب شده و ضريب يادگيري 0/25، تعداد تكرار 3000 
به  عنوان عامل هاي  منطقه تخريب نشده  و خطاي هدف 0/025 در 
بهينه در روش شبكه عصبي مصنوعي در مدل با سه رشته ي عصبي 

ورودي بارش، روان آب و ضريب روان آب شناخته گرديد. 
توليد  مدل  سازي  در  مصنوعي  عصبي  شبكه  روش  كاربرد  نتايج 
رسوب ناشي از رگبارها به  شرح ارايه شده در روش كار در دو منطقه 

تخريب  شده و نشده در جدول 3 و شكل   4 ارايه شده است. 
مقايسه ترسيمي نتايج حاصل از روش  هاي مختلف در شكل 5 ارايه 
شده است. همان طور   كه در اين شكل   مالحظه مي گردد بيش  ترين 
مطابقت در مدل 1 بين داده  هاي دبي مشاهداتي و محاسباتي مشاهده 

مي  گردد. 
شبكه  روش  در  آمده  به  دست  مدل  هاي  از  حاصل  نتايج  مقايسه 
عصبي مصنوعي در دو تيمار مورد بررسي نشان داد كه دقت مدل هاي 
به  دست آمده در تيمار تخريب شده نسبت به تخريب نشده بيش  تر 
به  تيمارهاي تخريب شده نسبت  باالي مدل  ها در  بود. علت دقت 

 جدول 4- نتايج كاربر در همبستگى دو و چند متغيره در برآورد رسوب ناشي از رگبارها در حوزه آبخيز جنگلي كجور در منطقه
تخريب شده

R2 RMSE سطح معني داري مدل رابطه تيمار
0/65 23/33 0/001 1

 منطقه
 تخريب  
شده

0/54 31/32 0/001 2
0/69 16/59 0/002 3
0/62 25/15 0/001 4

0/64 3/00 0/001 1

 منطقه
 تخريب  
نشده

0/62 2/00 0/001 2

0/68 1/01 0/004 3
0/64 1/80 0/00 4

RvRaSy 93.0145.006.0 ����
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CrRvRaSy 99.0337.056.064.0 �����  
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شكل 5- نمودار مقايسه  اي بين مدل  هاي مختلف با استفاده از روش همبستگي در تيمار جنگل تخريب نشده و شده
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تخريب  تيمار  در  مشاهدات  باالي  تغييرات  ضريب  نشده  تخريب 
تا  رگبارهاي  در  نشده  تخريب  تيمار  در  به  طوري  كه  مي  باشد  نشده 
حد كم  تر از 28 ميلي  متر، رسوب بسيار ناچيزي توليد گرديد. اما در 

رگباهاي با مقدار، دوام و شدت باالتر تفاوت بين 
تيمار تخريب شده و نشده در ميزان توليد رسوب كم  تر بود كه 
دوام  و  مقادير  با  رگبارهاي  در  جنگلي  پوشش  كم  تر  نقش  به  اين 
باال دارد به  نحوي  كه در رگبارهاي با مقدار كم پوشش تاجي و كف 
اين  كه  مي  گرددند  آن  تبخير  يا  و  نفوذ  باعث  صافي  يك  به  عنوان 
عملكرد در رگبارهاي با مقدار و دوام باال به  دليل اشباع شدن پوشش 
تاج و كف از آب، كم  تر   مي  گرد. به  طوري  كه ابن نتايج با نتايج تيفور 
از  استفاده  با  داده  ها  تحليل  از  حاصل  نتايج  دارد.  هم  خواني   [34]
روش همبستگي دو و چند متغيره در جدول 4 و شكل 5 ارائه شده 

است.
بارش  مقدار   Ra (گرم)،  برآوردي  رسوب   Sy باال  روابط  در 
(ميلي  متر)، Rv حجم روان آب (ليتر)، Cr ضريب روان آب (درصد)، 
 RMSE برآورد،  خطاي  درصد   %RE معني داري،   سطح   sig
ريشه ميانگين مربعات خطا، R2 ضريب تبيين و E ضريب كارايي 

مي  باشد.
نتايج نشان داد كه دقت مدل 1 با ورودي  هاي مشابه با روش شبكه 
عصبي مصنوعي دقت بيش  تري در هر دو تيمار نسبت به مدل  هاي 
ديگر را نشان داد. اين يافته با نتايج مطالعه انتر و همكاران [3]، ژو 
و همكاران [39] و ابراهارات و وايت [1]  مبني بر قابليت پيش  بيني 
بهتر توسط شبكه با داده  هاي ورودي مناسب آموزشي مطابقت دارد.

 مقايسه نتايج روش همبستگي در هر دو تيمار نشان داد كه دقت 
اين مدل  ها در تيمار تخريب شده بيش  تر مي  باشد كه نتايج مشابه با 

روش شبكه عصبي مصنوعي به  دست آمد. 
و  مصنوعي  عصبي  شبكه  روش  دو  حاصل  نتايج  با  مقايسه  در 
همبستگي چند متغيره همانطور كه مشاهده مي  شود مقادير مجذور 
ميانگين مربعات خطا  و ضريب تبيين در روش شبكه عصبي مقادير 
مناسبت  تري مي  باشد كه بيان گر دقت روش شبكه عصبي مصنوعي 
همبستگي  روش  به  نسبت  معلق  رسوبات  غلظت  بيني  پيش  در 
كريم  و  آلپ  يافته  هاي  از  حاصل  نتايج  با  كه  مي    باشد  متغيره  چند 
[2]، كوبانر و همكاران، [9] و كيسي [20] مبني بر تواناي و برتري 
مدل ANN بر 1MLR در برآورد مقدار رسوب معلق و صادقي و 

همكاران [29] مطابقت دارد. 
مدل  هاي  بين  مقايسه  با  كه  مي  دهد  نشان  حاضر  پژوهش  نتايج 
شبكه عصبي مصنوعي و همبستگي چند متغيره با داده ورودي مشابه، 
شبكه عصبي برآورد بهتري از رسوبات نسبت به روش همبستگي 

چند متغيره ايجاد مي  كند. 
روش همبستگي چند متغيره ممكن است در نقاطي كه نزديك به 
صفر و يا صفر مي باشند ايجاد مقادير منفي از نوسانات رسوب كند 
به  نحوي كه كارايي تمامي مدل  هاي حاصل از كاربرد همبستگي به 

1- Multilayer regression

سبب برخورداري از مقادير منفي ضريب كارايي مورد ترديد است 
و لذا كاربرد آنها در برآورد مقادير متغير مورد بررسي در پژوهش 
فعلي توصيه نمي  شود. در حالي كه شبكه عصبي به علت فرآيند تبديل 
قابل  نتايج  توزيعي  اطالعات  پردازش  سامانه  و  برآورد  غيرخطي 

قبول  تري ارايه مي  دهد [7، 17، 19، 37 و 39]. 
مدل  هاي همبستگي به  علت عدم لحاظ عوامل مختلف در فرآيند 
توليد رسوب و پيچيدگي  هاي حاكم بر سامانه  هاي مورد بررسي قادر به 
برآورد دقيق توليد رسوب نمي  باشند [29]. اما در روش   شبكه عصبي 
مصنوعي امكان كشف و آشكارسازي رابطه بين عامل هاي مختلف 
شبكه عصبي مصنوعي به  علت برخورداري از توانايي تشخيص الگو، 
رابطه خوبي ميان ورودي و خروجي داده هاي پديده مورد نظر برقرار 
مي  كند. از سويي رابطه غيرخطي، عدم قطعيت و ويژگي  هاي متغير 
از  زماني و مكاني در نظام   هاي چرخه آب باعث شده كه هيچ يك 
(مدل  هاي حوزه  مفهومي  و  همبستگي)  (مدل  هاي  آماري  مدل  هاي 

آبخيز) نتوانسته به  عنوان يك مدل برتر و توانا شناخته شود [1].

نتيجه گيري
برخورداري  جمله  از  عمده  داليل  به  مصنوعي  عصبي  شبكه 
خروجي،  و  ورودي  بين  خوب  رابطه  الگو،  تشخيص  توانايي  از 
حساسيت كم  تر نسبت به وجود خطا در اطالعات ورودي، فرآيند 
پردازش به طور كامل موازي [5 و 32]، نياز به تعداد داده  هاي ورودي 
 ،[6] آسان  تر  و  سريع  تر  واسنجي  و  صحت  سنجي  روند  و  كم  تر 
 13] آبخيز  حوزه  عامل هاي  ارتباط  پيش  بيني  و  كشف  در  توانايي 
و 33]، شبيه  سازي هر سامانه  غيرخطي بدون فرض قبلي از فرآيند 
 ،[4] مبهم  يا  و  ناقص  ورودي  داده  با وجود  شبيه  سازي  توانايي  و 
فرآيند تبديل غيرخطي برآورد و سامانه پردازش اطالعات به صورت 
توزيعي [39]، قادر به دسته بندي ورودي ها براي دريافت خروجي، 
باعث  يادگيري  توانايي  و  تعميم  قابليت  انعطاف پذيري،  پايداري، 
نتيجه  مدل  سازي  روش  هاي  ديگر  به  نسبت  روش  اين  كه  گرديده 

قابل قبول  تري ارايه دهد.
با جمع يندي نتايج حاصل از پژوهش حاضر مي  توان اظهار داشت 
كه در بين روش  هاي شبكه عصبي مصنوعي، مدل  هاي با تعداد داده 
ديگر  مدل  هاي  به  نسبت  بيش  تر  داراي دقت  بيش  تر،  مفيد  ورودي 
است كه اين امر در روش  هاي همبستگيي نيز تأييد شد. هم چنين با 
مقايسه مدل  هاي تيمار تخريب   شده و نشده مي  توان نتيجه گرفت كه 
دقت مدل  ها در تيمار تخريب شده بيش  تر از دقت مدل  ها در منطقه 
رسوب  تغييرات  باالي  ضريب  به  علت  كه  مي  باشد  نشده  تخريب 
عملكرد  با  مقايسه  در  نهايت  در  مي  باشد.  نشده  تخريب  منطقه  در 
ذكر  به داليل  تيمار، روش شبكه عصبي مصنوعي  دو  در  دو روش 
شده دقت بيش تري نسبت به روش  هاي همبستگي دارد كه با نتايج 
پژوهش گران ديگر نيز مطابقت دارد [1، 2، 9، 18، 20 و 39]. با اين 
وجود پيشنهاد مي  شود كه از روش هاي ديگر هوش مصنوعي از جمله 
رشته هاي عصبي فازي و مدل  هاي برآورد رسوب (مدل  هاي حوزه 
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آبخيز) براي ارزيابي دقت آنها در مدل  سازي رسوب استفاده گردد و 
لذا اجراي آن طي پژوهش هاي آينده به  خوبي پيشنهاد مي  شود.
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