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  چکیده 

 بسـیار  اهمیتـی  آبـی  هايدر طرح باشد کهمی هیدرودینامیک مسایل ترینپیچیده از یکی رسوب انتقال و فرسایش پدیده

ها و معادالت زیادي وجود دارد که به دلیل خطاهاي زیاد و عدم کفایت براي تخمین رسوب انتقالی در این راستا روش .دارد

توسط رودخانه محققان را به استفاده از شبکه ترغیب ساخته است. به خـاطر همـین از شـبکه عصـبی بـه دو روش شـبکه       

به منظور تخمین بـار رسـوب معلـق در حـوزه آبخیـز      و تابع پایه شعاعی  س انتشار خطاپرسپترون چند الیه و با الگوریتم پ

ترین تاثیر دبی آب بر رسـوب،  در استان مازندران استفاده شد. در این تحقیق به منظور بررسی و تعیین بیش جنگلی کجور

مـورد بررسـی   زمـان  هم متوالی دبی آب بر رسوب را به صورت هر روز جداگانه و به صورت مشترك و تاثیرات هايروز تاثیر

و میـانگین آن   63/1و  70/0برابـر بـا    MLP نتایج نشان داد که دامنه تغییرات مجموع میانگین خطـا در روش  قرار گرفت.

 40/1و میانگین آن  77/1و  98/0با  برابرRBF  باشد. در حالی که دامنه تغییرات مجموع میانگین خطا در روشمی 24/1

ها داللـت بـر   باشد که تمامی آمارهمی 76/0و  73/0به ترتیب  RBF وMLP در روش میانگین مطلق خطاباشد. در مورد می

  دارد.  RBFبر روش  MLPکارایی و برتري روش 

  بار رسوب معلق، شبکه عصبی، حوزه آبخیز کجور، فرسایش خاكواژگان کلیدي: 

  

   مقدمه - 1

باري همچون باعث اثرات زیان هاي بزرگ منابع طبیعی و محیط زیستاز چالش و به عنوان یکی رسوب نتیجه فرسایش بوده

هاي ها، کاهش ظرفیت مخازن زیرزمینی و مشکالت تصفیه آبپرکردن مخازن سطحی ذخیره آب، تغییر مسیر رودخانه

 هايحوزه در شیفرآیند فرسای تولید عنوان به رسوبات میزان از گردد. آگاهیمشروب و صنعتی و بسیاري از مشکالت دیگر می

- در دهه ).1385خدري، خانی و عربسازد (حکیممی را فراهم مختلف هايحوزه بندياولویت و شناسایی، مقایسه امکان آبخیز

ها و هاي اخیر مطالعات بسیار زیادي در اقصی نقاط مختلف دنیا به منظور درك فرآیند انتقال رسوب انجام شده و روش

هاي مذکور استفاده از شبکه عصبی به دلیل سرعت باال، که به دلیل عدم کفایت معادالت و روشمعادالت زیادي ارائه شده 

دهی دانش، استفاده از مفهوم یادگیري به جاي زمان پردازش کم، ذخیره اطالعات در یک حافظه گسترده، توانایی تعمیم

و  Minns ؛1390قرار گرفته است (ولی و همکاران، هاي زیاد آن مورد توجه دانشمندان زیادي نویسی و دیگر قابلیتبرنامه

Hall ،1996 ؛motamednia  ،سازي از سیستم عصبی بیولوژیکی واقعی است که ). شبکه عصبی نوعی مدل2015و همکاران

 ) وMLP( 1کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. شبکه عصبی انجام شده در این تحقیق به دو روش شبکه پرسپترون چند الیه

- ها میها در طیف وسیعی از تحقیقات استفاده شده که از جمله آنشود. امروزه از این مدل) انجام میRBF( 2تابع پایه شعاعی

) در ایاالت 2002و همکاران ( Nagi ،) در ازمیر ترکیه2002( Tayfur ،) در رودخانه پنجاب هندKumar )2001 توان به کار 

 بار سازيشبیه ) جهت2007( Cigizoglu وMurat  ،3) در حوزه آبخیز بانهاي هندBhattacharya )2005و  Sarangi ،متحده

                                                 
1 Multi Layer Perceptoron (MLP) 
2 Radial Basis Function (RBF) 
3 Banha 
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) به Cigizoglu )2008و  Partal ،شعاعی توابع و خطا انتشار آموزش پس الگوریتم از مصنوعی عصبی شبکه از استفاده معلق با

) به منظور تخمین 2012و همکاران ( Huo ،) در رودخانه جاوپن تایوانYeh )2010 و  Chiang،برآورد رسوب در ترکیه

در ) 2016( Kalinو Noori  ،در حوزه بار نیشابور) 2015و همکاران ( Motamednia چین، غربیجریان ماهانه در نواحی شمال

کارایی  که در تمامی موارد باال نشان ازدر جنوب شرقی ایاالت متحده استفاده نمودند.  1حوزه آبخیز نزدیک و اطراف آتالنتا 29

) در رودخانه باالدست سد کارده 1384توان به تحقیقات جهانگیر (در ایران نیز می اند.و یا نتایج قابل قبول مدل مذکور داشته

در  )1390فارسیات رودخانه کارون و ولی و همکاران ( -) در بازه اهواز1385شوشتري (در استان خراسان رضوي، عباسی

با توجه به مطالعات انجام شده و دقت  .، اشاره کرد) در حوزه آبخیز امامه1396و معتمدنیا و همکاران ( حوزه آبخیز سمندگان

-و سرعت باالي شبکه عصبی در برآورد بار معلق رسوب تحقیق حاضر در حوزه آبخیز جنگلی کجور به واسطه موجودیت داده

  زمان در استان مازندران انجام شد.هاي دبی آب و رسوب هم

  

  ها مواد و روش - 2

 منطقه مطالعاتی -

باشد (شکل هکتار می 50000 حدود مساحت با نوشهر شرقی در جنوب کجور جنگلی آبخیز حوزهمنطقۀ مورد مطالعه، 

است.  شده واقع درصد 60تا  40 شیب در طبقه عمده طور به و متر 2000 حدود مطالعه مورد منطقه متوسط ارتفاع ).1

  ).  1389؛ سعیدي و صادقی، 1388(معتمدنیا و صادقی، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) موقعیت حوزة آبخیز جنگلی کجور در استان مازندران و کشور1شکل (  

  روش کار -

-. بـراي انـدازه  باشـد میهاي مورد نیاز به منظور انجام این تحقیق دبی و رسوب روزانه از حوزه آبخیز جنگلی کجور داده

گیري دبی در محل خروجـی حـوزه آبخیـز مـذکور صـورت گرفـت. بـراي        اندازه هر روز همراه با قرائت تراز آب،گیري دبی آب 

) و از طریق تقسیم مقطع به قطعات جزئی و با توجـه بـه رعایـت عـرض     1381گیري دبی از روش میان مقطع (مهدوي، اندازه

گیري سرعت جریان در مواقع قابـل عبـور از   چنین اندازه% از دبی کل استفاده شد. هم10 % و دبی عبوري حداکثر20حداکثر 

                                                 
1 Atlanta 



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

3 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

هـاي تنـیس روي میـز رنگـی و پـس از پـر       هاي شدید به جاي مولینه از توپو در مواقع وقوع سیالب 1مقطع به وسیله مولینه

ي الزم هـا ها با آب و به منظور دستیابی به سرعت متوسط تقریبی جریان و انجـام واسـنجی  درصد حجمی آن 60کردن حدود 

برآورد گردید. بعد از محاسبه سرعت در مقاطع مختلف با اسـتفاده از روش میـان مقطـع     79/0استفاده و ضریب اصالحی برابر 

گیـري دبـی   زمان بـا انـدازه  چنین به منظور به دست آوردن رسوب هم) دبی محاسبه شد. هم1382؛ علیزاده، 1381(مهدوي، 

 دقـت  دلیل افـزایش  به لیتري 2 پالستیکی ظروف وسیله به دسترسی، امکان واسطه به چپ کرانه از همواره معلق آب رسوب

 ،Batallaو  Roviraعمقـی (  انتگراسـیون  روش بـه  ) وDas، 2000 ( آب سـتون  تمـامی  از برداشـت  اطمینان و برداري نمونه

 غلظـت  گیـري انـدازه  بـراي  شدند. منتقل آزمایشگاه به برداشت از بعد رسوب و آب هاي محتوي گرفت. نمونه صورت )2006

 کـردن  ) و خشـک 2011 همکـاران،  و  Walling؛ 1389، و صـادقی  (سـعیدي  آب تخلیـه  و برجاگذاري روش معلق از رسوب

روزانه تعیین شد. بعـد از بـه    رسوب مختلف غلظت مقادیر نهایت شد. در ) استفاده1388آون (صادقی و همکاران،  در هانمونه

افــزار هــا بــه نــرمداده Excelافــزار (مشــاهداتی) و پــس از تشــکیل بانــک اطالعــاتی در نــرمدســت آوردن دبــی آب و رســوب 

MATLAB2014 شـبکه عصـبی بـه دو روش    افزار انجام شد. در این مطالعـه منتقل شده و کلیه مراحل کار در این نرمMLP  و

RBF ها براي آمـوزش و از  درصد داده 70قرار گرفت. از مورد ارزیابی آموزشی و تعداد تکرارهاي مختلف  هايو با انواع الگوریتم

)، مجمـوع میـانگین   %REرامترهاي آمـاري همچـون درصـد خطـاي تخمـین (     با استفاده از پا ها براي آزمایشدرصد داده 30

) و نتـایج بایکـدیگر   4تـا   1) استفاده (رابطـه  SSE)، مجموع مربعات خطا (MAE)، میانگین مطلق خطا (RMSEمربعات خطا (

 ).Solaimani ،2009؛ See ،2007و  Abrahart ؛Wilby، 2001و   Dawson؛McCabe ،1999و  Legates(ایسه شدند مق
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  باشد.ها میتعداد کل دادهN تخمینی و محاسباتی و  رسوبQe اي، رسوب مشاهدهQo که در آن 

  

  نتایج و بحث-3

هاي مورد بررسی در جـدول  هاي آماري دادهبرخی از ویژگی باشد. میهاي مورد استفاده در این تحقیق دبی آب و رسوب داده

بـه   1تـا   0بایـد نرمـال شـده و در محـدوده     افزار ها قبل از ورود به نرمباشد که دادهنکته قابل ذکر این می آورده شده است. 1

؛ 2012و همکـاران،   Huo؛ Bhattacharya ،2005و  Sarangiها قرار گیرنـد ( دست شدن ارزش دادهمنظور همگون شدن و یک

motamednia  ،آورده شده است.   2) که نتایج آن در جدول 2015و همکاران  

  

  حوزه آبخیز جنگلی کجورهاي مورد بررسی در ویژگی آماري داده )1جدول (

  شاخص آماري مورد بررسی
    دبی آب

  (متر مکعب بر ثانیه)

   دبی رسوب

  (گرم در لیتر) 

  74/16  62/1  ترینبیش

                                                 
1 Current Meter 
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  02/0  06/0  ترینکم

  06/1  55/0  میانگین

  66/2  44/0  انحراف معیار

  

 RBFو   MLPمتغیرهاي ورودي و پارامترهاي آماري مورد استفاده در تحقیق به دو روش  )2(جدول 

) و دبی آب در دو روز قبل q1) و دبی آب در یک روز قبل (qo)، دبی آب در همان روز (2) (q1) و دبی آب در یک روز قبل (qo)، دبی آب در همان روز qo) (1)دبی آب در همان روز (

)q2) (3) دبی آب در همان روز ،(qo) و دبی آب در یک روز قبل (q1بل () و دبی آب در دو روز قq2) و دبی آب در سه روز قبل (q3) (4) دبی آب در همان روز ،(qo و دبی آب در یک (

) و دبی آب q1) و دبی آب در یک روز قبل (qo)، دبی آب در همان روز (5) (q4) و  دبی آب در چهار روز قبل (q3) و دبی آب در سه روز قبل (q2) و دبی آب در دو روز قبل (q1روز قبل (

)، دبی آب در دو روز قبل 7) (q1)، دبی آب در یک روز قبل (6) (q5) و دبی آب در پنج روز قبل (q4) و  دبی آب در چهار روز قبل (q3) و دبی آب در سه روز قبل (q2قبل (در دو روز 

)q2) (8) دبی آب در سه روز قبل ،(q3) (9) دبی آب در چهار روز قبل ،(q4) (10 قبل () و باالخره دبی آب در پنج روزq5) (11 و بر حسب متر مکعب بر ثانیه  به عنوان متغییرهاي (

  باشند.ورودي و دبی رسوب به عنوان متغییر خروجی بر حسب گرم بر لیتر می

 

و  Varoonchotikul ،2003 ،Hettiarachchi( 1خطا و سعی روش آن ز طریق در هانرون تعداد و مخفی هايتعداد الیه 

شود که دامنه تغیرات درصد خطاي مشخص می 1با نگاهی به جدول  تعیین شد.) 2012و همکاران، Huo ؛ 2005همکاران، 

با متغیر  81/109ترین مقدار با مقدار عددي روز قبل تا کم 5در متغیر دبی آب در  99/240از  MLPتخمین در روش 

ترین درصد خطاي ترین و بیشکم RBFورودي دبی آب در همان روز و یک روز قبل نوسان دارد. در حالی که در روش 

باشد. همچنین میانگین درصد خطاي مربوط به دبی همان روز و دبی سه روز قبل می 264/ 97و  91/129تخمین به ترتیب 

باشد. همچنین دامنه تغییرات مجموع میانگین می 54/194برابر با  RBFو به روش  17/188برابر با  MLPتخمین به روش 

 باشد. در حالی که دامنه تغییرات مجموع میانگین خطا در می 24/1و میانگین آن برابر با  63/1و  70/0ابر با بر MLPخطا در 

RBFباشد. در مورد میانگین مطلق خطا در روشمی 40/1و میانگین آن برابر با  77/1و  98/0با  برابر MLPو RBF  برابر با

دبی همان روز  MLPباشد. بنابراین با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق طبق روش می 76/0و  73/0مقدار عددي به ترتیب 

روز قبل باالترین تاثیر را، به دلیل پایین بودن میزان میانگین درصد خطاي تخمین  و درصد خطاي تخمین، بر  3و دبی 

ه دلیل متفاوت بودن نتایج حاصل ب RBFروشمیزان دبی رسوب معلق حوضه آبخیز جنگلی کجور داشته است. از طرفی طبق 

از میانگین درصد خطاي تخمین و درصد خطاي تخمین براي هر یک از پارامترهاي ورودي تعیین یک پارامتر ورودي به 

عنوان عاملی با تاثیرگذاري بیشتر امکان پذیر نمی باشد. در مجموع با توجه به موارد باال، تمامی پارامترهاي آماري این تحقیق 

) بر تخمین میزان دبی رسوب RBF) بر روش تابع پایه شعاعی (MLPبر کارایی و برتري روش پرسپترون چند الیه (داللت 

 Murat)، 1386نیا و همکاران ()، فیض1385معلق حوضه آبخیز جنگلی کجور دارد که با نظرات شیرزاد و همکاران (

                                                 
1 Trial and Error 

 ورودي

هاي ارزیابیآماره  
)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  )10(  )11(  

 شبکه پرسپترون چند الیه

00/144 خطاي تخمین (درصد)  81/109  15/163  15/189  74/165  62/190  90/197  40/206  37/233  78/228  99/240  

03/1مجموع میانگین مربعات خطا    70/0  13/1  63/1  71/0  63/1  26/1  33/1  47/1  30/1  45/1  

68/0 میانگین مطلق خطا  53/0  71/0  90/0  54/0  81/0  70/0  84/0  77/0  72/0  82/0  

 مجموع

 مربعات خطا

60/82 آموزش  73/71  39/67  32/63  99/75  59/58  10/73  10/71  81/67  49/66  49/66  

70/23 آزمایش  94/25  61/99  96/22  51/10  31/32  80/42  60/38  98/11  81/112  81/112  

 شبکه تابع شعاعی

91/129 خطاي تخمین (درصد)  53/151  82/189  01/167  77/176  64/199  72/190  84/212  97/264  50/225  29/231  

11/1مجموع میانگین مربعات خطا    15/1  39/1  88/1  98/0  97/1  27/1  35/1  27/1  28/1  77/1  

60/0 میانگین مطلق خطا  76/0  73/0  85/0  62/0  92/0  77/0  74/0  77/0  74/0  86/0  

 مجموع

 مربعات خطا

41/75 آموزش  99/73  82/69  05/45  66/70  96/48  67/75  88/60  31/70  98/71  27/56  

06/32 آزمایش  34/28  96/22  59/25  12/107  49/19  06/11  45/53  34/38  02/45  44/42  
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مبنی بر توانایی باالتر و بهتر  )2015همکاران (و  motamednia، )2012همکاران ( وHuo ) و Cigizoglu  )2007و

هاي مورد رسوبی رودخانه در برآورد بار هیدرولوژي و همچنین مسائل حل درخطا نسبت به تابع شعاعی  انتشار پس الگوریتم

 برتجربه منطبق با معماري باال پذیريانعطاف قابلیت دلیل به هاداده بر اغتشاش حاکم ها،داده شدید تغییراتبررسی به دلیل 

هاي مختلف سنجش هاي مختلف به صورت وروديدر حقیقت هدف از در نظرگرفتن حالتخوانی دارد. هم خطا و و آزمون

هاي تاثیر بارندگی در روزهاي مختلف روي بار رسوب در حوزه مورد مطالعه بوده است. طبق نتایج ارائه شده، پراکنش داده

و  35/0ترین همبستگی به ترتیب داراي بیش RBFو هم در روش  MLPهم در روش  6اي و محاسباتی در شماره مشاهده

) و دبی آب در دو روز قبل q1) و دبی آب در یک روز قبل (qoکه مربوط به پارامترهاي ورودي دبی آب در همان روز ( 43/0

)q2) و دبی آب در سه روز قبل (q3) و  دبی آب در چهار روز قبل (q4 پنج روز قبل () و دبی آب درq5 به صورت ترکیبی (

باشند که ضمن تري برخوردار میروي بار رسوبی تاثیر گذار بوده در حالی که تک تک عوامل از همبستگی و تاثیرپذیري کم

هاي مختلف بر روي بار رسوبی ي پویایی و دیانامیک بودن حوزه آبخیز، تاثیر همه جانبه عوامل حتی بارندگینشان دهنده

 باباشد. از طرفی جانبه و سیستمی بر روي حوزه آبخیز میورد نظر داشته که تاکید کننده و تقویت کننده نگرش همهحوزه م

 کارآیی در اختالف عصبی علت هاي هاي مختلف در ساختارهاي مختلف شبکهپارامترهاي و ورودي بودن یکسان به توجه

هاي انسانی و برداشت شن و ماسه و تغییر کاربري اراضی دانست که از جمله دخالت حوزه دیگر دخالت عوامل اثر در را مدل

-چه اطالعات و مولفهچنان توان گفتمی خوانی دارد و) هم1389سازي تاثر گذاشته که با نظرات سعیدي و صادقی (مدل در

 زمانی نسبت به باالتري کارآیی مدل شوند، ادغام از قبیل پوشش گیاهی و ژئومورفولوژي حوزه عوامل با سیالب هاي مختلف

  باشد.سو می) هم1390دارد که با نظرات ولی و همکاران (

  

  گیرينتیجه-4

عواملی  دلیل به است ممکن ولی شده استفاده رسوب و آب عامل دبی از تنها پژوهش این در گفته شد که گونههمان

از طرفی عوامل دیگري از قبیل  باشند. نداشته مناسبی دقت هادادهو یا خطاي دستگاه و یا قرائت  برداشت کم همچون تعداد

حوزه  از خروجی رسوب روي بار مهمی تأثیر هاي انسانیهاي ژئومرفولوژي و فرسایش و دخالتشاخص و گیاهی پوشش درصد

 مفیدتري اطالعاتو  داد افزایش مدل را تا حدي دقت توانمی مدل هايعنوان ورودي به این عوامل با دخالت بنابراین. دارند

داد. به عالوه هر چند دامنه مطالعاتی این  قرار اختیار در گذارانجانبه در اختیار مدیران و سیاستهمه مدیریت جهت را

هاي اصلی در منطقه مذکور در نظر گرفته شده اما خوانی کلی دوره مذکور با فصل بارشدلیل همتحقیق از آبان تا تیرماه به

ارایه  و نهایی هايبنديجمع به یابیدست داشته و مطالعه جنگلی مورد آبخیز در موجود شرایط از خشیب درك شرایط تنها

-هحوز سایر به آن توسعه نیز و مشابه مطالعات انجام به وابسته جنگلی جانبه اکوسیستمپیشنهادهاي کاربردي، جامع و همه

  گردد.ها تاکید میگیريو تداوم اندازه متنّوع هايویژگی با و جنگلی آبخیز هاي
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Assessment of daily suspended sediment laod in Forest Watershed  
 

Abstract 
Erosion and sediment transport phenomenon is one of the most complicate problems in 
hydrodynamics which is very important in water projects. In this regard, there are many 
methods and equations with enormous errors and inefficincy in estimation of sediment load 
because of which, the researchers got encouraged to use artificial neural network. In other 
words, this method is cheaper, faster and easier than other methods compared to existing 
methods. For this reason, in this search used artificial neural network in two methods viz. 
multi layer perceptoron (MLP) with back propagation algorithm and radial basis function to 
estimate suspended sediment load in Kojour Forest Watershed in Mazandaran Province. The 
effective water discharge on sediment load,  five past successive, individual and continous 
daily discharge and their combined effects were then determined after normalizing data sets. 
The results showed that the range of RMSE in MLP were 0.70 and 1.63 with average of1.24 
while it was 0.98 and 1.77 with of 1.40 in RBF. The MAE was also 0.73 and 0.76 in MLP and 
RBF, respectively. The results ultimately indicated that the MLPwas more efficient and 
superior than RBF. 
 
KeyWords: Artificial neural network, Kojour watershed, Soil erosion, Suspunded sediment 
load 


