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 چکیده

 آلودگی، تاثیرات انتقال سدها، طراحی ها، رودخانه مهندسی نظیر مسائلی از ايگسترده طیف در سوبر بیبینی دپیش و تخمین

هاي تابع انتقال و مدل شبکه در این مقاله از روشلذا، دارد.  کاربرد آب منابع هايبحث از بسیاري و آبخیزداري تاثیرات محیطی، زیست

- استفاده شده است و دقت پیش از جنوب استان همدانعصبی جهت تخمین مقدار رسوب معلق در سه ایستگاه هیدرومتري منتخب 

، 73/2نتایج حاصل از مقایسه دو روش فوق نشان داد که مدل تابع انتقال با مجموع مربعات خطاي  بینی آنها با یکدیگر مقایسه گردید.

و  48/6، 45/4نسبت به روش شبکه عصبی با مجموع مربعات خطاي  دوآبو  آران، فیروزآبادهاي به ترتیب در ایستگاه 5/ 1و  87/5

، عملکرد بهتري دارد. بر اساس این نتایج، روش سري زمانی تابع انتقال که تحت شرایط مختلف کارآیی بیشتري داشته است 5/ 32

 گردد. آبریز مختلف توصیه میهاي جهت برآورد رسوب در حوضه

  ، استان همدانرسوب معلق ،شبکه عصبی، تابع انتقال کلمات کلیدي:

  

  مقدمه   

 اعمال و کشاورزي حاصلخیز خاك رفتن دست از به منجر رودخانه طبیعی رفتار یک عنوان به رسوبگذاري و فرسایش

 نظیر مسائلی از ايگسترده طیف در رسوب دبی بینیپیش و تخمین. گرددمی آب عمرانی هايطرح به ناپذیر جبران خسارات

 منابع هايبحث از بسیاري و آبخیزداري تاثیرات محیطی، زیست تاثیرات آلودگی، انتقال سدها، طراحی ها، رودخانه مهندسی

 رواست. از این  تاثیرگذار کشاورزي و شرب لحاظ به آب کیفی هايشاخص روي بر رسوب حمل دیگر سويدارد. از  کاربرد آب

 ما ). در کشور1387و همکاران،  مفید(  اندنموده هاییتالش رودخانه جریان معلق بار برآورد جهت در همواره متخصصان

 انجام و برآوردهاي ها گیري اندازه بین و است کم بسیار گذاري رسوب و رسوب انتقال فرسایش، از صحیح و دقیق اطالعات

 قرارگرفته استفاده مورد متعددي تجربی هايو فرمول ریاضی هايمدل زمینه این در. شود می مشاهده زیادي اختالف نیز شده

 هاآن از استفاده امکان موارد از بسیاري در ورودي، پارامترهاي زیاد تعداد به نیاز و پیچیدگی دلیل به آنها از برخی البته که

 داده نشان خود از رگرسیونی هايمدل جمله از شده استفاده هايمدل برخی که هاییمحدودیت علت به همچنین. ندارد وجود

 که عصبی هايشبکه همچون مصنوعی هوش هايمدل عنوان تحت خطی غیر هايمدل از دیگري دسته اخیر هايسال در اند،

 و هیدرولوژي با مرتبط مختلف هايزمینه در نیز باشندمی شده گیرياندازه هايداده طریق از یادگیريفرآیند  بر مبتنی

 که هامدل خصوصیتی از این ).2010 و همکاران، رضاپور( کار گرفته شده استمیزان رسوب به بینیپیش جمله از هیدرولیک

 علت. است هاورودي در وجود خطا به نسبت کمتر آنها حساسیت نمایدمی متمایز هاالگوریتم و هاروش به سایر نسبت را هاآن

- انجام می موازي شدت به ساختاري با پیچیده هايسیستم فعالیت این در. باشدمی توزیعی اطالعات گسترده پردازشامر  این
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 به ساده واحدهاي محاسباتی زیادي تعداد قرارگیرد، سریع واحد محاسباتی یک دوش بر فعالیت بار تمام اینکه جاي به و شود

 تعداد چون که است این و آن دارد پی در نیز مثبت دیگري پیامد کار، تقسیم این. عهده دارند بر را آن انجام مشترك صورت

 در خطا وجود بنابراین. نیست داراي اهمیت چندان هانرون از یک هر سهم هستند، فعالیت زمان درگیر یک در نرون زیادي

 از وسیعی طیف در ها مدل این از امروزهنخواهد داشت.  محاسباتی واحدهاي سایر برروي چندانی تأثیر نتیجه آن و آنها از یکی

هاي اخیر به این روش توجه زیادي در علم مهندسی آب و خاك در سال). 1387شود ( مفید و همکاران،  می استفاده تحقیقات

  توان به موارد ذیل اشاره کرد:شده است، که از آن جمله می

پرسپترون چند الیه و دو نوع شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفت، از شهرستان داراب  منطقه کرسیااي که در در مطالعه

ها نشان داد نتایج حاصل از عملکرد مدل استفاده گردید. که در مجموع شبکه شعاعی براي برآورد و برازش مقدار رسوبات بادي

میانگین مربعات خطاي /. و ریشه 95ترتیب با ضریب تعیین که شبکه عصبی پرسپترون چندالیه نسبت به شبکه شعاعی به

در برآورد رسوبات بادي از دقت و کارآیی باالتري برخوردار  4/0و ریشه میانگین مربعات خطاي  9/0و ضریب تعیین  02/0

واقع در خراسان رضوي، براي برآورد بار رسوب معلق از  1اي دیگر در رودخانه بار). در مطالعه1392و همکاران،  شکاري( است

دست آمده از روش رایج آماري رسپترون چند الیه استفاده شد. نتایج حاصل از این روش با برآوردهاي بهروش شبکه عصبی پ

�� = بینی شده و مشاهداتی در روش نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین بار رسوب پیش. مقایسه شد ��.��0.000335

اگرچه این تفاوت خیلی مهم نبوده اما دقت باالتر شبکه ) بیشتر است. r=0.81) نسبت به روش دوم (r=0.88شبکه عصبی (

برداري کم، مخصوصا در طی حوادث سیالبی باال باشد. در تواند به دلیل نمونهدهد. دلیل این اختالف کم میعصبی را نشان می

آید دست مید الیه بهن چنمورد استفاده از اطالعات آماري پیوسته، طوالنی مدت و با دقت بیشتر، نتایج بهتري از شبکه پرسپتر

هاي دیگري از جمله روش سري زمانی عالوه بر مدل شبکه عصبی مصنوعی، روش ).2009خلیل آباد و همکاران، (معماریان 

انجام شد، از سه مدل منطق  2اي که در سد جگیندر مطالعهتابع انتقال نیز براي برآورد رسوب مورد مطالعه قرار گرفته است. 

سنجه رسوب و مدل شبکه عصبی مصنوعی براي برآورد بار رسوبی، استفاده گردید. نتایج حاصل از اعتبار سنجی فازي، منحنی 

علت این که  باشد.ها نشان داد که مدل منطق فازي داراي دقت باالتري نسبت به دو مدل دیگر، در برآورد بار رسوب میمدل

از آنجایی که  .)2014و همکاران،  انگبینی( در این مدل دانست یر زمانتوان در نظر گرفتن عوامل متغیر دیگري نظامر را می

ها شود، لذا این منحنیهاي سنجه رسوب تنها دبی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میدر معادالت رگرسیونی منحنی

خوبی در نتایج این تحقیق و باشند و این موضوع به ها نمیقادر به پیش بینی دقیق و صحیح مقدار بار رسوبی واقعی رودخانه

دهد که نشان می 3در رودخانه پیرل اي دیگرنتایج حاصل از یک مطالعه). 1987باشد (فرگوسن، تحقیقات دیگر مشخص می

محققین قرار به همین دلیل اصالح این منحنی، مورد مطالعه بسیاري از  .کندتغییر میزمان پارامترهاي سنجه رسوب بر اساس 

اي چند رودخانه بزرگ در آمریکا انجام شد، آنها اقدام به در تحقیقی که در سیستم رودخانه). 2012و همکاران،  زانگگرفت (

به  RMSEو  E ،MAPPتوسط چند مدل از جمله مدل سري زمانی نمودند و توسط معیارهاي   بینی غلظت رسوب معلقپیش

بینی غلظت ج نشان داد که مدل سري زمانی داراي عملکرد خوب و دقت باالیی در پیشاعتبار سنجی مدل پرداختند. نتای

هاي زمانی را در باشد که روابط بین سري). مدل تابع انتقال یک روش سري زمانی می2011ملسه و همکاران، باشد (رسوب می

جهت بررسی تغییرات زمانی و مکانی رسوب معلق در طول رودخانه گرگانرود با استفاده از مدل  ايمطالعهدر گیرد. نظر می

بینی بار رسوب معلق توسط این مدل رگرسیونی و مدل تابع انتقال انجام شد، پس از تعیین معادله نهایی تابع انتقال، پیش

ی سنجه رسوب مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مدل بینی بار رسوب معلق توسط مدل رگرسیونصورت گرفت و با نتایج پیش

با  پژوهشدر این  ).1390باشد (خزایی موغایی، بینی نسبت به مدل سنجه رسوب داراي دقت باالتري میتابع انتقال در پیش

قایسه با روش توجه به مزایاي مدل سري زمانی تابع انتقال و عملکرد مناسب آن در بسیاري از موارد، قابلیت این روش در م

 . گیردارزیابی قرار می، مورد در جنوب استان همدان ،در سه ایستگاه هیدرومتري منتخبشبکه عصبی 
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 هامواد و روش

 حوضه آبخیز مورد مطالعه

هاي اصلی و اولیه سیستم یکی از سرشاخه وترین رودخانه استان همدان است بزرگ در غرب کشور،گاماسیاب رودخانه 

گیرد و در جهت نام سرچشمه میباشد که از دامنه شمالی کوه گرین و از چشمه کارستی بهمیندز می –اي کرخه رودخانه

شمالی  عرض 34ْ  12َ شرقی و طول 48ْ  22َ شهر نهاوند در مختصات جغرافیایییابد. شمال غربی در دشت نهاوند جریان می

هاي مجاور نظیر: مالیر، اسدآباد، تویسرکان و این رودخانه پس از دریافت سایر جریانات دیگر حوضه .مرکز شهرستان است

هاي مختلف این حوضه، در با بررسی آمار رسوب و دبی جریان ایستگاه. شودکنگاور در محلی به نام دوآب از منطقه خارج می

به  که بر روي سرشاخه اصلی گاماسیاب قرار دارند، ، آران و دوآباین مطالعه سه ایستگاه رسوب سنجی و هیدرومتري فیروزآباد

هاي سال شرایط هاي آماري با فراوانی نمونه برداري حداقل روزانه در بعضی از ماهنحوي انتخاب شدند که ضمن داشتن دوره

العات مورد نیاز را عه و اطهاي هیدرومتري مورد مطال): مشخصات ایستگاه1اقلیمی نسبتا متفاوت نیز داشته باشند. (جدول 

 دهد.نشان می

  هاي هیدرومتري و رسوب سنجی مورد مطالعهمشخصات ایستگاه )1( جدول

طول   نام ایستگاه

  جغرافیایی

عرض 

  جغرافیایی

مساحت حوضه 

آبخیز تحت 

پوشش(کیلومتر 

  مربع)

ارتفاع از   رودخانه

سطح 

  دریا(متر)

بندي درجه

  هاایستگاه

طول دوره 

آماري 

مورد 

  مطالعه

آب   870  34◦،21'،29"  48◦،7 '،17"  فیروزآباد

  تویسرکان

  25  دودرجه   1498

  25  درجه یک  1495  خرم رود  213  34◦،24'،24"  48◦،05'،3"  آران

  25  درجه دو  1530  گاماسیاب  220  34◦،21'،36"  47◦،58'،38"  دوآب

 

 
  

  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه )1(شکل 

  

 

 تابع انتقال:مدل سري زمانی 

هاي دبی هاي دبی رسوب با دادهاز آنجا که برآورد رسوب بوسیله منحنی سنجه رسوب تنها از طریق ایجاد ارتباط بین داده

-ها در نظر گرفته نمیشود، لذا اثر عوامل مؤثر دیگر، نظیر زمان در تخمین بار رسوب توسط این منحنیمتناظر آنها انجام می

الزم به ذکر  در نظر گرفتن فاکتور مهم زمان در برآورد رسوب از مدل سري زمانی تابع انتقال استفاده شد.  شود. از این رو براي
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استفاده  SAS 9.1 افزار هاي آماري مدل سري زمانی تابع انتقال از نرماست که در این مطالعه جهت انجام تجزیه و تحلیل

بر مقادیر لگاریتم دبی  SARIMAگام اول: برازش یک مدل مناسب  :)1993(باورمن،  گرددشد.که طی الگوریتم زیر ارائه می

باشد. هر چه شود که داراي توزیع خی دو می) در نظر گرفته میQ1پیرز ( - معیار ارزشیابی مدل مناسب، آماره باکس جریان:

گام  باشد.ل مناسب در این مرحله میتر باشد، نشان از برازش مدمقدار این آماره کوچکتر یا مقدار معنی دار آن به یک نزدیک

باشد که بر ) میQ2معیار ارزشیابی برازش مدل در این مرحله نیز یک آماره خی دو ( باشد:دوم: برازش مدل اولیه تابع انتقال می

ر باشد، تدار آن به یک نزدیکشود. هر جه مقدار این آماره کوچکتر یا مقدار معنیاساس آن در مورد اعتبار مدل قضاوت می

  باشد.نشان از برازش مدل مناسب در این مرحله می

هاي لگاریتم  دبی پس از برازش مدل اولیه تابع انتقال بر مقادیر داده ها و مدل تابع انتقال:گام سوم:  برازش مدل بر باقیمانده

-ها از سري دادهاینکه این باقیماندهگردد. پس از اطمینان از هاي این مدل محاسبه میرسوب بر حسب دبی جریان، باقیمانده

مانند گام اول معیار ارزشیابی این مدل گردد. برازش می SARIMAهاي اصلی مستقل هستند بر روي آنها مدل سري زمانی 

تر باشد، نشان از برازش دار آن به یک نزدیکباشد. هر جه مقدار این آماره کوچکتر یا مقدار معنیمی  )Q3یک آماره خی دو (

 باشد.مدل مناسب در این مرحله می

  1مدل شبکه عصبی مصنوعی

 به قادرند توانمند ابزاري عنوان به عصبی هايشبکه مدل و است خطی غیر نگاشت مساله یک رسوب پدیده کلی طور به

عصبی مصنوعی و در این پژوهش با توجه به مزایاي شبکه  .نمایند تعیین را رسوبی بر فرآیندهاي حاکم غیر خطی روابط نوعی

نیز عملکرد مناسب آن در بسیاري موارد در مهندسی منابع آب، قابلیت روش هوشمند شبکه عصبی در مقایسه با روش معادله 

گیرد. الزم به ذکر است که در این مطالعه سنجه رسوب خطی، غیر خطی و مدل سري زمانی تابع انتقال مورد ارزیابی قرار می

استفاده شد. که برآورد رسوب توسط  SPSS 17.0 افزار هاي آماري و اجراي مدل شبکه عصبی از نرمجهت انجام تجزیه و تحلیل

هاي عصبی همانند شبکه گام اول: تعیین شبکه عصبی مناسب: انواع مختلفی از شبکه این روش طی الگوریتم زیر انجام شد:

و ... وجود دارند که با توجه به کاربرد گسترده شبکه پرسپترون  4، شبکه هاپفیلد3، شبکه تابع پایه شعاعی2پرسپترون چند الیه

  چند الیه در مهندسی آب، در تحقیق حاضر نیز از این مدل استفاده شد. 

ها و تعیین ورودي و خروجی مدل: مقادیر دبی جریان به عنوان ورودي و مقادیر بار رسوب به عنوان سازي دادهگام دوم: نرمال

سازي ها در شبکه، نرمالها را قبل از وارد کردن آنگرفته شدند. نکته مهم دیگر این است که باید دادهخروجی مدل در نظر 

کند (معماریان خلیل آباد و همکاران، هاي خام در شبکه سرعت و دقت شبکه را کم میکرد. به طور عمده وارد کردن داده

ها براي شبکه، عمل و همچنین به لحاظ یکسان کردن ارزش داده). لذا براي جلوگیري از بروز چنین شرایطی 43 -52: 2009

  ) صورت گرفت.1ها مطابق رابطه (سازي دادهنرمال

 )1                        (                                                                            P� = (P − Pmin)/(Pmax − Pmin)  

:PN هاي نرمال شده، داده Pهاي مشاهداتی، : معرف دادهPmaxها و : حداکثر دادهPminها: حداقل داده  

ها به دو دسته روش انجام کار با شبکه عصبی به این صورت است که ابتدا کل داده :Trainingو  Testهاي گام سوم: تعیین داده

بار  –هاي دبی جریان مورد از داده 300ها، شود. بعد از کنترل صحت دادههاي آزمون تقسیم میو داده هاي آموزشیداده

ها را پوشش دهد تا قابلیت تعمیم شبکه رسوب مورد استفاده قرار گرفتند. الگوي آموزشی باید تا حد امکان کل فضاي داده

ین در روش افزایش یابد و پس از تعمیم شبکه به سرعت بتواند به ازاء هر ورودي، خروجی متناظر با آن را ارائه نماید. بنابرا

ها براي آزمون ها که نماینده همه شرایط ممکن هستند براي آموزش شبکه و بقیه دادهشبکه عصبی ابتدا یک تعداد از داده

ها باشند. بنابراین هاي آزمون این است که شامل یک گستره وسیع از همه انواع دادهشوند. نکته مهم در انتخاب دادهانتخاب می

                                                           
1- Artifical Neural Networks  
2- MLP  
3- RBF  
4- Hopfild 



5 
 

آزمون باید دقت کنیم که شامل مقادیر ماکزیمم یا مینیمم نباشند (معماریان خلیل آباد و همکاران، هاي در انتخاب داده

ها براي آزمون درصد از داده 20ها براي آموزش و درصد از داده 80). با توجه به این نکات، در نهایت حدود 43 -52: 2009

جایی که در این مطالعه مقایسه کارآیی چند روش آماري مورد شود. اما از آنشبکه عصبی پرسپترون چند الیه استفاده می

ها از سري داده یکسانی استفاده شود. به همین منظور براي تمام گیرد، سعی بر این است که در تمامی روشارزیابی قرار می

مدل در هر سه روش مورد  ها در یک دسته آموزشی قرار گرفته و در نهایت دقتدر نظر گرفته شد تا تمامی داده 1ها کد داده

  مطالعه براي تعداد داده یکسانی سنجیده شود.  

هاي پنهان و هاي پنهان و خروجی و همچنین در نظر گرفتن تعداد الیهگام چهارم: در نظر گرفتن تابع محرك مناسب براي الیه

  توابع مناسب براي هر یک از 1عی و خطاهاي پنهان: که در این مرحله با استفاده از روش سها براي الیهتعداد مناسب نرون

شود ( معماریان خلیل آباد و همکاران، هاي پنهان تعیین میها در الیههاي پنهان و خروجی و همچنین تعداد نرونالیه 

2009.(  

  هامدل 3و اعتبار سنجی 2بینیپیش

بینی مقادیر دبی رسوب معلق در یک دوره آینده (یک سال) هاي شبکه عصبی و تابع انتقال، به پیشپس از برازش مدل

هاي زمانی براي تعیین هاي رگرسیونی و سريتوابع استاندارد که در مدل سپس اعتبار سنجی مدل با استفاده ازاقدام گردید. 

  هاي مورد مطالعه انجام شد:) در ایستگاه2011باشند ( ملسه و همکاران، فاصله به صورت زیر می

  4ع میانگین قدر مطلق فاصلهتاب

 )2         (                                                                                                       ��� =
�

�
∑ ���−�����

���  

   5تابع مجذور مربع میانگین خطا

 )3         (                                                                                                       ���� = �
∑ (������)��

���

�
  

  6تابع مجموع مربعات خطا

 )4      (                                                                                                          ��� = ∑ ��� − ����
��

���  

  باشد.تعداد مشاهدات می nزمان مشاهده و  tمقدار متغیر مشاهده شده،  Ytبینی توسط مدل، مقدار متغیر پیش ���در اینجا 

  نتایج

  نتایج حاصل از مدل تابع انتقال

) ارائه شده 2نتایج حاصل از این مدل در جدول (: بر مقادیر لگاریتم دبی جریان SARIMAنتایج حاصل از برازش مدل 

  است.

  هاي هیدرومتري رسوب سنجی مورد مطالعهدر هر یک از ایستگاه SARIMAنکویی برازش مدل  )2(جدول 

P-value Q  ایستگاه  

585/0P1=   8/24Q1=  فیروزآباد  

761/0P1=   1/25Q1=   آران  

693/0P1=   1/33Q1=   دوآب  

  ) ارائه شده است.3نتایج حاصل از این مدل در جدول (: مدل اولیه تابع انتقال نتایج حاصل از  برازش

  هاي هیدرومتري و رسوب سنجی مورد مطالعهنکویی برازش مدل اولیه تابع انتقال در هر یک از ایستگاه )3(جدول 

                                                           
1- Trials & Errors 
2- Forecast  
3- Validation 
4- Mean Absolute Distance  
5- Root Mean Squares of Errors  
6- Sum of Squares Error 



6 
 

P-value Q  ایستگاه  

657/0P2=   57/22Q2=  فیروزآباد  

92/0P2=   41/17Q2=   آران  

752/0P2=   44/35Q2=   دوآب  

  ) ارائه شده است.4نتایج حاصل از این مدل در جدول (: ها و مدل نهایی تابع انتقالنتایج حاصل از برازش مدل بر باقیمانده

هاي هیدرومتري و رسوب سنجی مورد مطالعهنکویی برازش مدل نهایی تابع انتقال در هر یک از ایستگاه )4( جدول  

P-value Q  ایستگاه  

756/0P3=   08/27Q3=  فیروزآباد  

981/0P3=   48/2Q3=   آران  

994/0P3=   25/5Q3=   دوآب  

  نتایج حاصل از مدل شبکه عصبی مصنوعی

همانطور که گفته شد، با توجه به کاربرد گسترده شبکه پرسپترون چند الیه در مهندسی آب، در تحقیق حاضر نیز از این 

هاي ها، با روش سعی و خطا تعداد الیهورودي و خروجی مدل و نرمال سازي دادهمدل استفاده شد. پس از تعیین مقادیر 

هاي پنهان و خروجی هاي پنهان  و همچنین الیه خروجی، سپس توابع مناسب براي هر یک از الیههاي الیهپنهان، تعداد نرون

  ) ارائه شده است.5تعیین شد و نتایج حاصل از آن در جدول (

  هاي مورد مطالعهی شبکه عصبی مصنوعی در هر یک از ایستگاهمدل نهای )5(جدول 

هاي تعداد الیه  نام ایستگاه

  پنهان

ها در تعداد نرون

  الیه پنهان اول

ها در تعداد نرون

  الیه پنهان دوم

تابع محرك در 

  هاي پنهانالیه

تابع محرك در 

  الیه خروجی

هایپربولیک   سیگموئید  2  3  2  فیروزآباد

  تانژرانت

هایپربولیک   1  2  2  آران 

  تانژانت

هایپربولیک 

  تانژانت

هایپربولیک   2  3  2  دوآب

  تانژانت

هایپربولیک 

  تانژرانت

  

  هاي مورد ارزیابی بینی و اعتبارسنجی مدلنتایج حاصل از پیش

ها مدل هاي دبی جریان در این مرحله با استفاده از اینهاي شبکه عصبی و تابع انتقال بر سري دادهپس از برازش مدل

ماه  12گیري شده در این هاي مذکور به همراه مقادیر واقعی اندازهماه آینده شد. نتایج مدل 12بینی رسوب در اقدام به پیش

و  MAD ،RMSEها توسط معیارهاي ) ارائه شده است. همچنین دقت و صحت هر یک از مدل8تا  6در هر ایستگاه در جداول (

SSE ارائه گردیده است.8تا  6مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن در جداول ( ها،در هر یک از ایستگاه (  

  فیروزآبادها در ایستگاه بینی شده بار رسوب معلق توسط مدلهاي واقعی و پیشمقایسه داده )6(جدول 

بینی شده توسط مدل مقادیر پیش    

)Ton/day(  

  مقادیر واقعی  زمان

)Ton/day(  

  شبکه عصبی  تابع انتقال

289  54/0  8/2  176/0  

290  67/0  66/1  171/0  

291  065/0  09/0  0275/0  

292  65/0  78/0  52/0  

293  2/27  7/2  051/1  

294  2/36  13  3/7  
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295  683/19  5/15  6/8  

296  31/2  6/3  3/2  

297  54/0  19/0  175/0  

298  43/0  22/0  172/0  

299  043/0  2/0  011/0  

300  045/0  07/0  0118/0  

MAD   39/0  50/0  

RMSE  47/0  60/0  

SSE  73/2  45/4  

 

  هاي مورد مطالعه در ایستگاه آرانبینی شده باررسوب معلق توسط مدلهاي واقعی و پیشمقایسه داده )7( جدول

بینی شده توسط مدل مقادیر پیش    

)Ton/day(  

  مقادیر واقعی  زمان

)Ton/day(  

  شبکه عصبی  تابع انتقال

289  019/0  104/0  0052/0  

290  064/0  124/0  024/0  

291  145/0  39/0  034/0  

292  765/16  4/6  8/7  

293  1386  51  44  
294  6/99  338  3/28  

295  063/61  3/30  23  

296  843/18  8/8  6/4  

297  515/3  46/1  75/0  

298  018/0  21/0  0024/0  

299  015/0  138/0  0019/0  

300  014/0  033/0  0034/0  

MAD   60/0  67/0  

RMSE  69/0  73/0  

SSE  87/5  48/6  

  

  ها در ایستگاه دوآببینی شده بار رسوب معلق توسط مدلهاي واقعی و پیشمقایسه داده )8(جدول 

بینی شده توسط مدل مقادیر پیش  

)Ton/day(  

 واقعی مقادیر  زمان

)Ton/day(  

  شبکه عصبی  تابع انتقال

289  413/1  8/5  66/0  

290  979/3  7/5  9/3  

291  099/1  5/13  38/0  

292  329/257  115  2/11  

293  074/2884  411  224  

294  48/307  741  153  

295  09/42  311  6/30  

296  15/19  47  1/19  
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297  004/12  2/6  1/3  

298  127/5  46/4  9/2  

299  62/23  5/3  97/2  

300  488/0  4  084/0  

MAD   565/0  566/0  

RMSE  65/0  68/0  

SSE  1/5  67/5  

 گیريو نتیجه بحث

دلیل محکم براي اثبات این ادعا، ارتباط بین دبی جریان و رسوب معلق، وابسته به زمان و از مکانی به مکان دیگر متغیر است.  

باشد که در زمینه تغییرات زمانی منحنی سنجه رسوب در نواحی مرطوب کوهستانی اتیوپی جهت تعیین نتایج تحقیقی می

هاي هاي کشاورزي، توسط منحنیدبی به عمل آمد و در این تحقیق رسوب ناشی از بارش از زمین –روابط غلظت رسوب معلق 

- هاي سنجه رسوب تغییر جهت واضحی با توالی فصول بارانی نشان میدهد که منحنیسنجه رسوب برآورد شد. نتایج نشان می

ظر وسعت با یکدیگر تفاوت داشتند، مورد آزمون دهند و این تغییر جهت در میزان غلظت رسوب در سه حوضه جنگلی که از ن

هاي شوند و غلظتهاي پائین در شروع فصول بارانی یافت میقرار گرفتند. نتایج نشان داد که غلظت باالي رسوب با جریان

هاي غلظت دهند. نتایج نهایی تحقیق نشان داد که تغیر جهت ازهاي باال در پایان فصول بارانی رخ میپائین رسوب با جریان

تر در پایان دوره بارش، نقش مهمی در مشخص کردن تغییر غلظت رسوب هاي بزرگهاي پائین با جریانباالي رسوب به غلظت

گزمان و باشد (تر میهاي پایه بزرگکند و نشان دهنده کم شدن بار رسوبی و رقیق شدن جریاندر طی فصول بارانی بازي می

) بر روي پویایی بار رسوب معلق در منطقه آلپ 2006ت و همکاران، استاي دیگر که توسط (ادر مطالعه). 2013همکاران، 

برابر و  3/2درجه سانتیگراد و میانگین دبی جریان  2در این منطقه  میانگین دما  2003انجام شد، ایشان دریافتند که در سال 

اما مشاهدات نشان داده است که در  بوده است. 2004در سال  هاتر از مقادیر آنبرابر بزرگ 1/4و  1/3بار رسوب معلق نیز بین 

مقدار غلظت رسوب معلق افزایش داشته است که ایشان علت این امر را پدیده گرمایش جهانی و باال رفتن  2004طی سال 

شود. شتر رسوبات میجایی بیدماي هوا دانستند که این امر خود باعث باال رفتن دبی از طریق افزایش دما در فصل ذوب و جا به

روش سري زمانی تابع انتقال هایی که براي برآورد بار رسوبی مورد استفاده قرار گرفت، در این تحقیق یکی از روشبنابراین 

همچنین در این روش، هنگام برآورد باشد، باشد که از مزایاي آن در نظر گرفتن عامل زمان در برآورد بار رسوب معلق میمی

شود، که از نقاط عالوه بر مقادیر زمان حال، مقادیر زمان گذشته دبی جریان و رسوب معلق نیز در نظر گرفته میرسوب معلق، 

نتایج و  شودبینی مقادیر رسوب معلق مییشبینی، محسوب و باعث افزایش دقت این مدل در پقوت مدل تابع انتقال در پیش

) اشاره کرد که براي برآورد بار 1392، رئیسی(توان به مطالعه ر این راستا مید) ارائه شده است. 4تا  2حاصل از آن در جداول (

رسوب معلق در طول رودخانه گاماسیاب از چهار مدل آماري رگرسیون خطی، رگرسیون غیر خطی، شبکه عصبی مصنوعی و 

ینی بار رسوب معلق توسط این مدل بمدل سري زمانی تابع انتقال استفاده کرد. پس از تعیین معادله نهایی تابع انتقال، پیش

نشان بینی بار رسوب معلق توسط سه مدل مذکور دیگر مقایسه گردید. نتایج حاصل از این مطالعه صورت گرفت و با نتایج پیش

عالوه بر روش سري  باشد.هاي مورد مطالعه داراي دقت باالتري میبینی نسبت به سایر مدلداد که مدل تابع انتقال در پیش

 باشدانی تابع انتقال، روش دیگري که براي برآورد بار رسوبی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، روش شبکه عصبی میزم

) 2009 ،معماریان خلیل آباد و همکاران(توان به مطالعه در این راستا می ) ارائه شده است.5( که نتایج حاصل از آن در جدول

واقع در استان خراسان رضوي از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه  1اشاره کرد که براي برآورد بار رسوب معلق رودخانه بار

=  ��دست آمده از روش رایج آماري استفاده کردند. سپس نتایج حاصل از آن با برآوردهاي به مقایسه شد.  ��.��0.000335

نسبت به ) r=0.88(بینی شده و مشاهداتی در روش شبکه عصبی گی بین بار رسوب پیشنتایج نشان داد که ضریب همبست

- ) بیشتر است. اگرچه این تفاوت خیلی مهم نبوده اما دقت باالتر شبکه عصبی را نشان میr=0.81روش منحنی سنجه رسوب (

                                                           
1- Bar  



9 
 

حوادث سیالبی باال باشد. در مورد استفاده از برداري کم، مخصوصا در طی دلیل نمونه تواند بهدهد. دلیل این اختالف کم می

دلیل  آید.دست میاطالعات آماري پیوسته، طوالنی مدت و با دقت بیشتر، نتایج بهتري از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه به

راي براي برآورد انجام شد. در این تحقیق ب 1اي است که در حوضه الکبیرمحکم دیگر براي اثبات این ادعا نتایج حاصل از مطالعه

از دو روش منحنی سنجه رسوب و مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان بار رسوب معلق 

در نهایت نتایج  ).2013بوخریسا و همکاران، ( باشدبینی بار رسوب میداد که مدل شبکه عصبی داراي بازدهی باالتري در پیش

 یک از در هر SSEو  MAD ،RMSEها با استفاده از روابط نین اعتبار سنجی هر یک از مدلبینی و همچحاصل از پیش
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لذا نتایج این تحقیق و  عامل مهم زمان در برآورد رسوب دانست.توان به در نظر گرفتن علت را می که باشدمیبهتري برخوردار 
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Comparison of Neural Network and Transfer Function Methods 
for Estimating Suspended Sediment Load (Case Study: south of 

Hamedan Province) 
 

Abstract 
Estimation and prediction of sediment discharge is utilized in a wide range of issues 

such as engineering of rivers, design of dams, transmission of contamination, environmental 
effects, watershed management effects and many discussions of water resources. Therefore, 
in order to importance of estimation of the sediment load in many of studies of water 
resources, In this paper the transfer function and the neural network methods has been 
utilized because of estimation of the suspended sediment load in three hydrometric stations: 
Firooz Abad, Aran and Doab in south of Hamedan Province, and the accuracy of their 
forecasting has been compared with each other. The results of the comparison of these two 
above- mentioned methods shows that the transfer function method with SSE 2.73, 5.87 and 
5.1 respectively for stations: Firooz Abad, Aran and Doab in comparison to the method of 
neural network with SSE 4.45, 6.48 and 5.32 has been more efficient. According to these 
results, the transfer function method which has more efficient in estimation of sediment in 
different conditions, in different basins is more recommended.  

 
Keywords: Neural Network, Transfer Function, Suspended Sediment and Hamedan Province  


