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چکیده
تخمین رسوب در رودخانه ها به منظور کاهش خسارات سیل، 
یکي از مسائل مهم پیش روي محققان مي باشد. بدین منظور آنها 
به  را  هیدرولیکي  و  هیدرولوژیکي  مدل هاي  تا  کرده اند  تالش 
منظور پیش بیني رسوب توسعه دهند. در این پژوهش مدل شبکه 
عصبي مصنوعي براساس مدل سه الیه پیش خور با الگوریتم پس 
 انتشار خطا و تابع انتقال غیرخطي تانژانت اکسون براي پیش بیني 
قره  حوزه  در  رامیان  هیدرومتري  ایستگاه  سه  در  معلق  رسوب 
حوزه  در  سرمو  ایستگاه  و  جعفرآباد  حوزه  در  تقي آباد  چاي، 
محمدآباد استفاده شد.80 درصد از داده ها براي آموزش مدل و 
20 درصد بقیه نیز جهت آزمون آن استفاده شدند. شاخص هاي 
MAE ،RMSE و R2 )ضریب تبیین( براي ارزیابي میزان دقت 
مدل شبکه عصبي استفاده شدند. نتایج به دست آمده از محاسبه 
شاخص هاي آماري نشان دهنده کارآیي مناسب  مدل هاي شبکه 
عصبي مصنوعي در پیش بیني رسوب معلق با ضریب تبیین بیش 
از 0/99، مجذور مربعات خطاي کم تر از 0/0166 و خطاي مطلق 
محاسبه  ساتکلیف  ناش-  بود. ضریب   16/54 از  تر  کم  متوسط 
شده باالي 0/95 براي ایستگاه هاي فوق نیز نشان دهنده دقت باالي 

مدل شبکه عصبي در برآورد بار معلق بود. 
ضریب  آماري،  شاخص هاي  معلق،  رسوب  کلیدي:  واژه هاي 

ناش- ساتکلیف و مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي.
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مقدمه
و سالمت  بهداشت  امر  در  رودخانه  ها  رسوبي  بار  دقیق  تخمین 
از  رسوبي  بار  لذا  است.  اهمیت  حایز  هیدرولیک  مهندسي  نیز  و 
بار رسوبي معلق، اهمیت  نقطه نظر مواد آالینده حمل شده توسط 
فزاینده اي را دارد]7[ . از این لحاظ، شبكه عصبي مصنوعي از جمله 
واقعیات  مناسبي  دقت  با  مي تواند  که   است  شبیه سازي  مدل هاي 
موجود را به تصویر بكشد و پیش بیني آن به واقعیت نزدیک تر باشد 
]3[. نتایج تخمین بار رسوبي رودخانه گرگانرود توسط مساعدي و 
نجفي]4[  نشان داد که خطاي مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي به 
طور متوسط نصف خطاي مدل هاي منحني سنجه رسوب مي باشند. 
نجفي و همكاران ]5[  با تخمین و مقایسه بار رسوب معلق رودخانه 
روش هاي و   4MLP عصبي  شبكه  مدل  از  استفاده  با  رود  زاینده 
از مدل  نتایج حاصل  آماري نشان دادند که  GRNN و رگرسیون 
MLP در مقایسه با این روش ها، تطابق بیشتري با مقادیر اندازه گیري 
شده دارد. همچنین نتایج جاللي و همكاران]1[ با برآورد بار معلق 
از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي و  استفاده  با  نكارود  رودخانه 
منحني سنجه، نشان دهنده برتري نسبي شبكه عصبي نسبت به منحني 
سنجه رسوب بود. فیض نیا و همكاران]2[  با برآورد بار معلق روزانه 
در حوزه آبخیز زرد رامهرمز خوزستان با استفاده از روش هاي شبكه 
عصبي و رگرسیون نشان دادند که مدل شبكه عصبي دقت باالتري 
را در برآورد بار معلق روزانه دارد. سیگي زوگلو ]6[ اقدام به برآورد 
و   ANN روش  از  استفاده  با  انگلستان  در  رودخانه  در  معلق  بار 
منحني هاي سنجه نمود. نتایج او نشان داد که مدل شبكه هاي عصبي 
مصنوعي قادر به ارائه اطالعاتي حتي در مورد ساختار وقایع همچون 
پدیده پسماند5 در رابطه دبي و رسوب نیز تاثیر شرایط پیشین است. 
مصنوعي  عصبي  شبكه   مدل هاي  از  استفاده  با  همكاران]8[   و  ژو 
رسوب معلق ماهانه را در رودخانه النگ شوان چیان6 واقع در حوزه 
نشان  و  نمودند  چین  مدل سازی  در  یانگ  تسه  رودخانه  باالدست 
دادند هنگامي که متغیرهاي ورودي و تاثیر تاخیر)Lag( زماني آنها 
بطور صحیح بعنوان متغیرهاي ورودي وارد مدل شوند، ANN دقت 
نسبتًا باالتري را در مقایسه با روش هاي رگرسیوني چند متغیره داشته 
و نیز این روش مقادیر دبي حد )حداکثر و حداقل( را نزدیكتر به 

4- Multi-layer perceptron
5-  Hysteresis 
6- Longchuanjiang
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واقعیت برآورد مي کند.

مواد و روش ها 
در این پژوهش جهت  مدل سازی دبي-جریان رسوب از داده هاي 
ثبت شده دبي آب و رسوب همزمان در سه ایستگاه هیدرومتري تقي 
آباد در حوزه آبخیز جعفرآباد، ایستگاه سرمو در حوزه محمدآباد و 
و  آموزش  براي  گلستان  استان  در  قره چاي  در حوزه  واقع  رامیان 
با  کار  براي  گردید.  استفاده  مصنوعي  عصبي  شبكه  در   مدل سازی 
مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي به محاسبه تعداد تكرار اولیه که خود 
نیاز داریم)جدول1(.  نیازمند طراحي یک شبكه فرضي مي باشد  آن 
مخفي  دوالیه  در  نرون  تعداد  اولیه  محاسباتي  تكرار  تعیین  از  بعد 
کمترین خطاي  به  توجه  با  و  و خطا  اساس روش سعي  بر  شبكه 
با  که  معني  بدین  گردید.  محاسبه  به  مرحله  هر  در  صحت سنجي 
قرار دادن 1 تا 10 نرون در الیه اول مخفي و 1 تا 6 نرون در الیه 
دوم مخفي 60 ترکیب نروني در دو الیه به دست آمد و هر ترکیب 
به طور جداگانه مورد ارزیابي قرار گرفت، سپس بهترین ترکیب بر 
اساس کمترین خطاي صحت  سنجي انتخاب شد. در مرحله بعد با 
تابع  بهترین  مدل طراحي شده  در  انتقال  توابع  دادن تک  تک  قرار 

بدین  آمد.  به دست  کمترین خطاي صحت  سنجي  براساس  انتقال 
با روش سعي  فني مدل شبكه عصبي مصنوعي  اجزاء  ترتیب همه 
وارد  از  قبل  داده شد.  قرار  مدل  نهایي  پیكره  در  و  تعین شد  خطا 
این  مدل  به  جریان  و  رسوب  دبي  به  مربوط  مقادیرعددي  نمودن 
مقادیر نرمال شدند. سه سیگنال ورودي از این داده ها بر اساس تاخیر 
دبي جریان به همراه دبي رسوب در ساعات مختلف طراحي شد، هر 
سیگنال به طور جداگانه مورد ارزیابي قرار گرفت و بهترین سیگنال 
به عنوان ورودي نهایي مدل شبكه عصبي بر اساس کمترین خطاي 

صحت سنجي انتخاب شد. 
این  در  دبي رسوب  و  دبي جریان  پارامتر  دو  با  مدل  ادامه  در   
سیگنال نهایي انتخاب شده اجرا شد. در این سیگنال ورودي، تعداد 
60 سري داده براي آموزش مدل،80 سري داده براي صحت سنجي 
از آن  مدل و تعداد 100 سري داده براي آزمون مدل استفاده شد. 
وزن ها  تغییر  براي  اینرسي حرکتي  نوعي  مومنتم  که ضریب  جایی 
ایجاد مي کند که سبب مي شود با تعداد نمونه و زمان کمتري مدل 
به مرحله همگرایي برسد، در این پژوهش با قرار دادن مقادیر 0/2 
بر  مومنتم  ضریب  بهینه  مقدار  مدل  در  مومنتم  ضریب  براي   2 تا 
اساس کمترین خطاي صحت  سنجي به دست آمد. در نهایت بهترین 
ضریب  ویژه  به  فوق  شده  محاسبه  شاخص هاي  مبناي  بر  سیگنال 

ناش- ساتكلیف براي گرفتن خروجي نهایي مدل انتخاب شد. 

نتایج و بحث
در این پژوهش از توابع تحریک و قوانین یادگیري مختلف نیز 
براي آموزش شبكه هاي عصبي مصنوعي طراحي شده، استفاده شد 
که از بین آنها تابع تحریک تانژانت آکسون منجر به نتایج بهتري شد. 

جدول 1- خصوصیات مدل فرضی طراحی شده
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   يريگ جهينت

در آباد، سرمو    يستگاه تق يق رسوب معلق در سه ا     ين تحق يدر ا 
   با اسـتفاده از مـدل      قره چاي بر روي رودخانه    ان  يآباد و رام   محمد

 رسوب  يمشخص شد كه دب   همچنين   .دي برآورد گرد  يشبكه عصب 
ـ  جر يعالوه بر دب   ـ ن متـاثر ا يان متنـاظر، همچنـ  ي ـ  جريز دب ان در ي

ـ     يباشد، بر خالف منحن     يز م ي قبل ن  يروزها  ي سنجه رسوب كه دب
. دانـد   يان متناظر در همان روز مـ      ي جر يرسوب را فقط متاثر از دب     

ت يـ  و قابل  يريپذ   انعطاف ي مصنوع ي مدل شبكه عصب   يت اصل يمز
 يمدل هاب يازجمله معا.  استيرخطي روابط غي مدلسازيآن برا 

ن اجـزاء  يـي توان به مـشكل بـودن تع    يمز  ني ي مصنوع يشبكه عصب 
ـ  مدل اشاره كرد كه در حال حاضـر ا       يفن ن اجـزاء بـا اسـتفاده از    ي

ـ تم  ين الگـور  يهمچن. نديآ  يخطا به دست م   و   يروش سع   يريادگي
ـ  كـه همـراه بـا        ين مدل با خطر سقوط در چاله موضع       يا  يريادگي

ه  همرايساز هياد توسط مدل در امر شبي زيجاد خطايغلط مدل و ا   

 يابيـ اني در م  ي مـصنوع  يت مدل شـبكه عـصب     ين قابل يهمچن. است
 خارج  ينيب  شي مدل در مرحله پ    ي ورود يرهاي كه متغ  يكردن، زمان 

شود كـه   يوزش باشد محدود م س مرحله آم  يها  ياز محدوده ورود  
 ي برا يت خوب ي از قابل  ي مصنوع يت مدل شبكه عصب   ين وضع يدر ا 
ـ فـع ا   ر يست كـه بـرا    ي كردن برخوردار ن   يابيانيم ـ ن مـشكل با   ي د ي

ها در مرحلـه آمـوزش مـدل، بـه آن             ي از ورود  ي مختلف يها  شكل
 است  ي است كه نوع تابع انتقال فاكتور مهم       ذكرالزم به   . ارائه شود 

در كل مدل شبكه     . و دقت مدل دارد    ي خروج ير مهمي رو  يكه تاث 
بيني رسـوب در      عصبي مصنوعي قابليت خوبي را از خود در پيش        

هاي ارائه شده به آن نـشان         ور با توجه به ورودي    هاي مذك   ايستگاه
  .داد
  

  مراجع
، 1386.  ادوار،ي و ام، حيمجدد .ك،يمانيل س.م ،يجالل -1

 نكارود با -برآورد بار معلق رسوب ايستگاه هيدرومتري آبلو
، شبكه عصبي مصنوعي منحني سنجه رسوب و استفاده از

، مهندسي آبخيزداري ايران چهارمين همايش ملي علوم و
 .1115 -1124 ص كرج، 

 . 1386.م ،يو معظم .، حي محمد عسگر.ا، سيض نيف -2
ن ي در تخمي مصنوعي روش شبكه عصبيي كارآيبررس

ز زرد ي حوزه آبخي مورديبررس(رسوب معلق روزانه 
دانشگاه  يعي منابع طبفصلنامه، )تانرامهرمز، استان خوزس

 . 1210 تا 1199، ص  4، شماره 60تهران، دوره

. 1387. و نورا، ن. نجفي نژاد، ع. ، پفتحي. محمدي، ي -3
هاي عصبي تخمين دبي متوسط ماهانه با استفاده از شبكه

، مجله علوم )آبخيز قشالق سنندج: مطالعه موردي(مصنوعي
 تا 258، ص 4، شماره 15جلد . كشاورزي و منابع طبيعي

268. 

 مقايسه ،1384 .ف.س  و هاشمي نجفي،.مساعدي، ا -4
 شبكه عصبي مصنوعي در تهيه منحني سنجه كارايي

 5 ،سومين همايش ملي فرسايش و رسوبرسوب، 
  .صفحه

 مقايسه منحني ،1385 .ع،ي اسد و.، مدرپوري ح.، نينجف -5
 در تخمين رسوبات معلق MLPسنجه رسوب با مدل هاي

شکل1- دیاگرام پراکنش داده هاي مشاهده اي و شبیه سازي شده در ایستگاه رامیان
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به دست آمد. 
عصبي  شبكه  مناسب  کارایي  نشانگر  آماري  شاخص هاي   
برابر  تبیین  ضریب  مي باشند.  رسوب  پیش بیني  براي  مصنوعي 
خطا  مربعات  میانگین  ریشه   ،)R2=0/9990و و0/9993   0/9920(
معادل1)0/0163 و 0/0166 و RMSE= 0/0028( و خطاي میانگین 
براي  ترتیب  به   )MAE=16/54 و و 2/080   2/931( برابر  مطلق2 
آباد و سرمو مي باشد. شكل )1( دیاگرام  ایستگاه هاي رامیان، تقي 
پراکنش داده هاي مشاهده اي و شبیه سازي شده در ایستگاه رامیان و 
در  را  شبیه  سازي شده  و  مشاهده اي  مقایسه رسوب  نیز   )2( شكل 

همین ایستگاه نشان مي دهد. 

نتیجه گیري 
در این پژوهش رسوب معلق در سه ایستگاه تقي آباد، سرمو در 
از مدل   استفاده  با  قره چاي  بر روي رودخانه  رامیان  آباد و  محمد 
شبكه عصبي برآورد گردید. همچنین مشخص شد، بر خالف منحني 
سنجه رسوب که دبي رسوب را فقط متاثر از دبي جریان متناظر در 
متاثر  متناظر،  بر دبي جریان  همان روز مي داند. دبي رسوب عالوه 
از دبي جریان در روزهاي قبل نیز مي باشد، مزیت اصلي مدل شبكه 
عصبي مصنوعي انعطاف پذیري و قابلیت آن براي  مدل سازی روابط 
معایب مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي مشكل  از  است.  غیرخطي 
استفاده  با  که در حال حاضر  فني مدل می باشد  اجزاء  تعیین  بودن 
از روش سعي و خطا به دست مي آیند. همچنین الگوریتم یادگیري 
یادگیري  با  همراه  که  موضعي  چاله  در  سقوط  خطر  با  مدل  این 
غلط مدل و ایجاد خطاي زیاد توسط مدل در امر شبیه سازي همراه 
است. قابلیت مدل شبكه عصبي مصنوعي در میانیابي کردن، زماني 

1- Root    Square Error
2- Mean Absolute Error

محدوده  از  خارج  پیش بیني  مرحله  در  مدل  ورودي  متغیرهاي  که 
این  رفع  براي  مي شود،  محدود  باشد  آموزش  مرحله  ورودي هاي 
مشكل باید شكل هاي مختلفي از ورودي ها در مرحله آموزش مدل، 
به آن ارائه شود. الزم به ذکر است که نوع تابع انتقال نیز تاثیر مهمي 
روي خروجي و دقت مدل دارد. در کل مدل شبكه عصبي مصنوعي 
قابلیت خوبي را از خود در پیش بیني رسوب در ایستگاه هاي مذکور 

با توجه به ورودي هاي ارائه شده به آن نشان داد.
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 شده در يساز هي و شبيا سه رسوب مشاهدهي مقا-2شكل
  انيستگاه راميا

  
   يريگ جهينت

در آباد، سرمو    يستگاه تق يق رسوب معلق در سه ا     ين تحق يدر ا 
   با اسـتفاده از مـدل      قره چاي بر روي رودخانه    ان  يآباد و رام   محمد

 رسوب  يمشخص شد كه دب   همچنين   .دي برآورد گرد  يشبكه عصب 
ـ  جر يعالوه بر دب   ـ ن متـاثر ا يان متنـاظر، همچنـ  ي ـ  جريز دب ان در ي

ـ     يباشد، بر خالف منحن     يز م ي قبل ن  يروزها  ي سنجه رسوب كه دب
. دانـد   يان متناظر در همان روز مـ      ي جر يرسوب را فقط متاثر از دب     

ت يـ  و قابل  يريپذ   انعطاف ي مصنوع ي مدل شبكه عصب   يت اصل يمز
 يمدل هاب يازجمله معا.  استيرخطي روابط غي مدلسازيآن برا 

ن اجـزاء  يـي توان به مـشكل بـودن تع    يمز  ني ي مصنوع يشبكه عصب 
ـ  مدل اشاره كرد كه در حال حاضـر ا       يفن ن اجـزاء بـا اسـتفاده از    ي

ـ تم  ين الگـور  يهمچن. نديآ  يخطا به دست م   و   يروش سع   يريادگي
ـ  كـه همـراه بـا        ين مدل با خطر سقوط در چاله موضع       يا  يريادگي

ه  همرايساز هياد توسط مدل در امر شبي زيجاد خطايغلط مدل و ا   

 يابيـ اني در م  ي مـصنوع  يت مدل شـبكه عـصب     ين قابل يهمچن. است
 خارج  ينيب  شي مدل در مرحله پ    ي ورود يرهاي كه متغ  يكردن، زمان 

شود كـه   يوزش باشد محدود م س مرحله آم  يها  ياز محدوده ورود  
 ي برا يت خوب ي از قابل  ي مصنوع يت مدل شبكه عصب   ين وضع يدر ا 
ـ فـع ا   ر يست كـه بـرا    ي كردن برخوردار ن   يابيانيم ـ ن مـشكل با   ي د ي

ها در مرحلـه آمـوزش مـدل، بـه آن             ي از ورود  ي مختلف يها  شكل
 است  ي است كه نوع تابع انتقال فاكتور مهم       ذكرالزم به   . ارائه شود 

در كل مدل شبكه     . و دقت مدل دارد    ي خروج ير مهمي رو  يكه تاث 
بيني رسـوب در      عصبي مصنوعي قابليت خوبي را از خود در پيش        

هاي ارائه شده به آن نـشان         ور با توجه به ورودي    هاي مذك   ايستگاه
  .داد
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