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 چکیده
شناسیی رودخانیه   های هیدورلیکی و ریختعملکرد سازه ،سدها مخازنروی ظرفیت ذخیره  قابل توجهی اثرها معلق رودخانه اترسوب
( بیرای تخمییب بیار معلیق     ANFIS) عصبی تطبیقیی  -سامانه استنتاجی فازیو منحنی سنجه رسوب های . در پژوهش حاضر از مدلدارد

و خصوصییات   بیار معلیق   گیری شده دبی جریان،های اندازهرود استفاده شد. بدیب منظور دادهدره آبریز حوزهایستگاه هیدرومتری واقع در 
وهیای  الگ کیار گرفتیه شید.   بیه  1380-1394طی دوره آماری  ها شامل مساحت، شیب، ضریب شکل و شماره منحنیحوزهفیزیوگرافی زیر
مقیدار  ا بیودن بیشیتریب   بیا دار  ANFISنتایج نشان داد که مدل  .شدندبه عنوان ورودی تعریف  ای مذکورهبر اساس داده ترکیبی متنوعی
از تطابق بهتری با  40/0ساتکلیف برابر -و ضریب نش (RMSE=07/1001کمتریب ریشه میانگیب مربعات خطا ) ، (2R=65/0ضریب تعییب )

 ضمناً منحنی سنجه عملکرد ضعیفی به همراه داشت. مقادیر مشاهداتی برخوردار بود.
 

 .آبریز حوزهمنحنی سنجه رسوب، عصبی،  -مدل فازیمعلق،  رسوبات کلمات کلیدی: 
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 . مقدمه1
 توجه کارشناسان مورد همواره و بوده رودخانه مهندسی مباحث تریبمهم از هارودخانه در ارزیابی و کنترل حجم رسوبات معلق

مثیل   شیده  بنیا  هیدرولیکی هایسازه پایداری تواندرودخانه می در رسوبات انباشت و انتقال. قرار گرفته است و آبخیزداری  آب

 در مهمیی  نقیش  هیا، از رودخانیه  عبیوری  معلق بار دقیق منظور تخمیببه نویب کارهایارائه راه کند. لذاتهدید  های پل راپایه

 هیای شیبکه  از اسیتفاده  خصیو   در متعددی تحقیقات [. تاکنون1داشت ] رودخانه خواهد مهندسی مطالعات صحیح پیشبرد

 ورودی رواناب و دبی و بارندگی رسوبات، میزان میزان جمله های مختلف علوم مهندسی آب ازپدیده بینی پیش برای هوشمند

سیوفلو  قزل ها اشاره خواهد شد.زمینه برآرود بار معلق رودخانهاست که به تعدادی از ایب مطالعات در  پذیرفته مخازن صورت به

-از شیاخ   کمی  ها در منحنی سنجه رسوب و انتخاب روش برتر بیا  استفاده از روش نسبت باای در مطالعه ]2[ بیگلوو حاجی

آبخیز اترک واقع در استان گیالن پرداختند. نتایج نشان داد مدل منحنی سینجه بیا    حوزههای آماری به برآورد رسوب معلق در 

از جمله برازش ترکیبیی و روش  های مورد آزمون مدل سایر در بیب FAOرازش ت  خطی و روش برازش ت  خطی با تعدیل ب

بینیی را در بیرآورد   تریب قابلییت پییش  بوده و بهخطا  تریب میزان میانگیب مربعاتکم ترسیمی و برازش حدوسط داده ها، دارای

هیای  سازی بار رسوب معلق با استفاده از روشدر تحقیقی اقدام به شبیه ]3[محمدی  های مورد مطالعه داراست.ایستگاه رسوب

ارزییابی  . نتایج حاصل از آبخیز هلیل رود نمود حوزهوب در و منحنی سنجه رس 2عصبی تطبیقی -فازی، 1شبکه عصبی مصنوعی

و بعید از آن بیه ترتییب     ANFISهیای  که مدل بودحاکی از آن  RMSEو  MAEها با استفاده از پارامترهای ارزیابی ایب مدل

سیازی مییزان   هیا بیرای شیبیه   به عنوان بهتریب میدل تابع پایه شعاعی و روش منحنی سنجه دوخطی و ی  خطی  ANNمدل 

ای واقع در رشته کوه هیمالییا طیی دوره   برای تخمیب غلظت بار معلق رودخانه ]4[ همکارانخان و علی .باشندرسوب معلق می

 بیود.  ANNهیا حیاکی از عملکیرد قابیل قبیول میدل       سازی آناستفاده کردند. نتایج شبیه ANNاز مدل  2008-2010آماری 

( اقدام بیه تخمییب بیار    FCM-SVR) SVRو  C-mean بندیخوشهفیازی  با استفاده از مدل ترکیبی  ]5[ پور و همکارانحسب

و منحنی سنجه از عملکرد نسیبتاً   ANNمعلق رودخانه سیستان نمودند. نتایج نشانب داد که مدل ترکیبی مذکور در مقایسه با 

امکانیات، نییروی   ها، در بیشتر مواقع بیه علیت کمبیود    گیری روزانه بار معلق رودخانهنمونه برداری و اندازه بهتری برخوردار بود.

بنابرایب در پژوهش حاضیر بیه منظیور تخمییب بیار      باشد. صورت منظم و طوالنی مدت مقدور نمیها بهانسانی و باال بودن هزینه

که نتایج موفقی را در مطالعات پیشیب داشته است، اسیتفاده   ANFISرود )واقع در استان اردبیل( از مدل معلق حوزه آبریز دره

 مقایسه شد. یح حاصل از ایب مدل با مدل منحنی سنجهچنیب نتاهم شد.

 

 هامواد و روش. 2
 منطقه مورد مطالعه .2-1

باشید و  کیلومتر مربع می 17953شود. مساحت ایب استان حدود های شمال غربی کشور محسوب میاستان اردبیل از استان

چیای و  چای، خییاو رود، بالخلیقره سو، دره ایب استان ارس،های مهم گیرد. از رودخانهی  درصد کل مساحت کشور را دربر می

-اسیتان، دره  حیوزه تریب باشد. بزرگاوزن و ارس میهارود، قزلرود، بالهای آبریز درهحوزهایب استان دارای  باشند.آرپاچای می

کیلومتر در آن  2067فصلی به طول  رودخانه دایمی و 76ر، هکتا 1290000با مساحتی بالغ بررود آبریز دره حوزهباشد. رود می

سیازی بیار   برای شبیه .]6[و سهقری و چاریقوی، چابالخلیرود، رتند از: ارس، درهیب حوضه عبای اهارودتریب مهمجریان دارند. 

کوزه تپراقیی، سیامیان،    های بزرگ آن شامل:حوزهزیر هیدرومتری هایههای آماری مربوط به ایستگارود از دادهدره حوزهمعلق 

موقعییت جررافییایی    1سیاله اسیتفاده گردیید. شیکل      15 مشترک آماری طی دوره بیگلو، مشیران و بورانارباب کندی، دوست

معیادل   1393-94لراییت   1380-81ها در طول دوره آمار برداری از سال دهد. تعداد کل نمونهمنطقه مورد مطالعه را نشان می

 
1 Artificial Neural Network (ANN) 
2 Adaptive Neural Fuzzy Interference System (ANFIS) 
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 درصید(،  20داده ) 175با تعداد  باقیماندههای آموزش و ، به عنوان دادهدرصد( 80) داده 695های مذکور دادهداده بود. از  870

آبریز میورد مطالعیه    حوزههای پارامترهای آماری مربوط به داده 1سنجی در نظر گرفته شد. در جدول های صحتبه عنوان داده

 است. نشان داده شده

       
                                                                                                                                       

 
 موقعیت جررافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل                                                 

 آبریز مورد مطالعه حوزههای دبی و بار معلق در پارامترهای آماری مربوط به داده -1 جدول
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  هانوع داده متوسط حداکثر حداقل انحراف معیار ضریب چولگی

66/3 
37/6 001/0 70/63 16/4 

 دبی

های داده  )مترمکعب بر ثانیه(

 آموزش
16/14 08/4816 003/0 9/94957 09/759 

 بار معلق

 روز()تب در 

22/3 
19/6 33/0 70/38 66/5 

 دبی

های داده )مترمکعب برثانیه(

 سنجیصحت
92/3 11/1295 31/0 09/8073 03/503 

 بار معلق

 )تب در روز( 

 

 . منحنی سنجه2-2

را  شیود که در دسیتگاه مختصیات تمیام لگیاریتمی ترسییم میی       رسوبات معلقرودخانه و  دبی جریانبیب  رگرسیونیرابطه 

معلق و دبی جرییان رابطیه    بار، بیب هیدرومتریهای رسوب ی  ایستگاه معموالً برای نمونه [.7] نامندمنحنی سنجه رسوب می

 توانی زیر برقرار است:  
(1) 𝑄𝑠=  𝑎𝑄𝑤

𝑏
 

ی ضیرایب رابطیه   bو  aبیارمعلق برحسیب تیب در روز و     sQدبی روزانه برحسب متر مکعیب برثانییه،    wQی فوق، در رابطه

 دهد.را نشان می مورد مطالعه حوزهمنحنی سنجه  2شکل . باشندمی رگرسیونی

 
 مورد مطالعه آبریز حوزهمنحنی سنجه  -2شکل 

 

 عصبی تطبیقی -فازی ی. سامانه استنتاج2-3

معرفی شد. ایب سامانه ابزاری جهانی جهت [ 8]( برای اولیب بار توسط ژانگ ANFISعصبی تطبیقی ) -فازی یاستنتاجسامانه 

ای از صحت قابل استفاده است. بخش فازی مدل باشد که به ازای هر درجهای محدود میتخمیب توابع پیوسته حقیقی در دامنه

ANFISشود. پارامترهای توابع نامیده می 1برقرار نموده که اصطالحاً تابع عضویتای بیب متریرهای ورودی و خروجی . رابطه

 شوند:های عصبی مصنوعی و بر اساس دو روش زیر تعییب میعضویت با استفاده از الگوریتم آموزش شبکه

 روش پس انتشار خطا یرای همه پارامترهای توابع عضویت (1

 
1 Membership function 
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توابع عضویت ورودی و روش حداقل مربعات برای پارامترهای توابع  روش ترکیبی شامل پس انتشار خطا برای پارامترهای (2

 عضویت خروجی

و سامانه استنتاجی  1طور کلی در جعبه ابزار منطق فازی دو نوع سامانه استنتاج فازی موسوم به سامانه استنتاجی نوع ممدنیبه

که تابع عضویت خروجی در روش ممدنی غیرخطی ای گونهوجود دارد. تفاوت اصلی آنها در تابع عضویت است، به 2نوع سوگنو

و ی  خروجی  yو  xاست ولی در روش سوگنو خطی یا ثابت است. اگر فرض کنیم ی  سامانه استنتاج فازی دارای دو ورودی 

z باشد، مدل فازی مرتبه اول سوگنو با دو قانون فازیIf-Then  : به صورت زیر بیان می شود 

 باشد آنگاه: 1Bبرابر  yو  1Aبرابر xاگر  – 1قانون   

    y + r1x + q1= p 1z  
 باشد آنگاه:   2B برابر yو  2Aبرابر xاگر  – 2قانون    

y + r   2x + q2= p 2z  
بیه همیراه دو قیانون فیازی وهم نییب میدل        f(، ی  خروجیی  yو xمدل فازی مرتبه اول نوع سوگنو با دو ورودی ) 3در شکل 

ANFIS .عصبی موجود در جعبیه ابیزار نیرم    -الزم به توضیح است که سامانه استنتاجی فازی معادل آن نشان داده شده است-

 کند.استفاده می 4بندی تفریقیو دسته 3ها از دو روش افراز شبکهبندی دادهاز نوع سوگنو بوده و برای طبقه MATLABافزار 

 
 معادل آن ANFISمدل فازی مرتبه اول سوگنو با دو قانون فازی و مدل  -3شکل 

 وهای مورد استفاده. الگ2-4

در جدول مذکور، تعریف شد.  2جدول مطابق  بار معلقمختلف برای تخمیب  ویالگبر اساس نتایج آزمون همبستگی، شش 

باشد. ، ضریب شکل و شماره منحنی میحوزه، شیب حوزهترتیب معرف دبی جریان، مساحت به CNو  Q ،A ،S ،fSمتریرهای 

داشت، بنابرایب به عنوان تنها متریر ورودی در اولیب  بار معلقبیشتریب همبستگی را با  (Qدبی جریان )نتایج نشان داد که 

کار گرفته همبستگی اولویت بندی شده و در سناریوهای بعدی بهکار گرفته شد. سایر متریرها نیز بر اساس ضریب به سناریو

  شدند.
 الگوهای تعریف شده برای تخمیب بار معلق -2 جدول

 نام مدل متریرهای ورودی

Q M1 

 
1 Mamdani 
2 Sugeno 
3 Grid partitioning 
4 Subtractive clustering (Sub-Clustering) 
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Q , A M2 

Q , A ,S M3 

Q , A , S, Sf M4 

Q , A, S , Sf, CN  M5 

 

 

 هاهای ارزیابی مدلشاخص. 2-5

(، ریشه میانگیب 2Rهای مورد استفاده در ایب  مطالعه از شاخ  آماری شامل ضریب تعییب )آزمون عملکرد مدل منظوربه

 استفاده گردید. مطابق با روابط زیر ( NSساتکلیف )-شو شاخ  کارایی ن (RMSEمربعات خطا )
(2) 

R2 = (
∑ (𝑆0−𝑆0̅)(𝑆𝑀−𝑆�̅�)
𝑁
𝑖=1

√∑ (𝑆0−𝑆0̅)
2𝑁

𝑖=1 ∑ (𝑆𝑀−𝑆�̅�)
2𝑁

𝑖=1

)  

(3) 
RMSE = √

1

N
∑ (SO − SM)

2N
i=1   

(4) NS = 1 − [
∑ (𝑆0−𝑆𝑀)

2𝑁
𝑖=1

∑ (𝑆𝑂−𝑆0̅)
2𝑁

𝑖=1

] , −∞ ≤ 𝑁𝑆 ≤ 1  

 

سازی شده برای رسوب معلق مقدار شبیه MSگیری شده و اندازه رسوب معلقمقدار  OSها، مقدار تعداد داده Nدر روابط فوق، 

  .باشدمیگیری شده اندازهمتوسط مقدار رسوب معلق  𝑆0̅باشد. هم نیب ام می iتوسط مدل در گام زمانی 
 

 . نتایج و بحث 3
ایب روش مبتنی بیر انتخیاب نیوع     استفاده شد.روش افراز شبکه  از ANFISها در مدل بندی دادهبرای تقسیمدر تحقیق حاضر 

باشید. در اییب پیژوهش،    ای و...( و تعداد تابع عضویت برای هر متریر ورودی میی ای، گوسی، زنگوله)مثلثی، ذوزنقه تابع عضویت

یب ازای کمتیر قابل ذکر است که تعداد توابع عضویت با استفاده از آزمون و خطا به تابع عضویت مثلثی مورد استفاده قرار گرفت.

 3ازای الگوهای تعریف شده، در جدول نتایج حاصل از آزمون و خطا در خصو  تعداد توابع عضویت به .آمددست به خطامقدار 

سیه سیناریوی مختلیف بیر اسیاس تعیداد توابیع         M5تا  M1شود برای هری  از الگوهای طور که مالحظه میهمانآمده است. 

صیورت  سناریویی که نتیجیه بهتیری بیه دنبیال داشیته اسیت، بیه        M5تا  M1الگوهای ازای ضمناٌ به تعریف شده است.عضویت 

( عملکرد مدل بسیار ضیعیف اسیت و اییب موضیوع     M1ازای اولیب الگو )شود که بهمشاهده میبرجسته نمایش داده شده است. 

دهد کیه  نتایج نشان میداشت.  حوزهتوان برآورد صحیحی از بار معلق کارگیری دبی جریان نمیاز آن است که صرفاً با بهحاکی 

در بیه عنیوان مثیال،     بهبود یافتیه اسیت.   ANFISها، نتایج مدل به ترکیب ورودی حوزهبا اضافه شدن خصوصیات فیزیوگرافی 

بهتیریب   بهبود یافتیه اسیت.   21/31  و 13/0به مقدار  ترتیببه 13Mنسبت به سناریوی  RMSEو  2Rمقادیر  21Mسناریوی 

(، کمتیریب مقیدار ریشیه مییانگیب مربعیات خطیا       2R=65/0بیا بیشیتریب ضیریب تعیییب )     52Mالگیوی   مربیوط  ،عملکرد مدل

(07/1001=RMSEو بیشتریب ضریب نش )-( 40/0ساتکلیف=NSمی )    باشد. در الگوی میذکور بیرای متریرهیایQ ،A ،S ،fS  و

CN هیای میورد   های آماری عملکیرد میدل  شاخ  4 در جدول تابع عضویت در نظر گرفته شده است. 3و  4، 2، 2، 4ترتیب به

توان دید که ده میدست آمازای بهتریب الگو ارائه شده است. با توجه به نتایج بهاستفاده در تحقیق حاضر در تخمیب بار معلق به

 معادله توانی منحنی سنجه رسوب در تخمیب بار معلق عملکرد ضعیفی به دنبال داشته است.
 

 ANFISهای آماری در مدل کارگیری تعداد مختلف توابع عضویت بر روی مقادیر شاخ نتایج به -3جدول 

 2R تعداد توابع عضویت الگو
RMSE 

 NS (تب در روز) 
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M1 

M11 2 31/0 47/1096 18/0 

M12 3 37/0 36/1084 20/0 

M13 4 38/0 70/1081 20/0 

M2 

M21 4, 2 51/0 49/1050 31/0 

M22 4, 3 48/0 30/1057 29/0 

M23 4, 4 47/0 78/1060 29/0 

M3 

M31 4, 2, 2 60/0 77/1037 38/0 

M32 4, 2, 3 57/0 26/1043 37/0 

M33 4, 2, 4 54/0 85/1047 33/0 

M4 

M41 4, 2, 2, 2 55/0 07/1044 36/0 

M42 4, 2, 2, 3 60/0 03/1039 38/0 

M43 4, 2, 2, 4 62/0 41/1028 39/0 

M5 

M51 4, 2, 2, 4, 2 61/0 82/1030 38/0 

M52 4, 2, 2, 4, 3 65/0 07/1001 40/0 

M53 4, 2, 2, 4, 4 63/0 87/1016 40/0 

 

 ازای بهتریب الگوو منحنی سنجه مورد استفاده در تخمیب بار معلق به ANFISهای عملکرد مدل -4جدول 

 NS (تب در روز)  2R RMSE الگو مدل

 منحنی سنجه
0.97=12.45×QsQ 37/0 89/1324 05/0 

ANFIS M52 65/0 07/1001 40/0 

 

مرحله  ازایبههای مورد استفاده در تحقیق حاضر حول خط ی  به ی  برای مدل نمودارهای پراکندگی 4 در شکل

 ی بهپراکندگی نقاط در هر دو مدل حول محور ی  سنجی نمایش داده شده است. با توجه به نمودارهای نکویی برازش،صحت

( در ایب 2Rمقدار ضریب تعییب ) تر بوده ودرجه نزدی  45به محور  ANFISخط برازش مدل با ایب وجود،  ضعیف بوده ولی

 برآورد هر دو مدل کامالً مشهود است.حالت کمباشد. عالوه بر آن، باشد که نسبت به مدل دیگر بهتر میمی 65/0حالت برابر 
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 )الف(

 
 )ب(

 نمودارهای پراکندگی حول محور ی  به ی  -4شکل 

 ANFIS)الف(: منحنی سنجه )ب(: مدل 

 

همراه قدر و مقادیر مشاهداتی متناظر آنها به ANFISمنحنی سنجه و های دست آمده از مدلمقادیر بیشینه بار معلق به

شود. با توجه محاسبه می 2ارائه شده است. مقدار خطای نسبی برای هر مدل از رابطه  5مطلق خطای نسبی هر مدل در جدول 

بینی مقادیر را در پیشبهتری درصد( عملکرد  89/64) ی کمتربا دارا بودن مقدار خطا ANFISدست آمده، مدل نتایج به

 را داشته است.ضعیفی بیشینه بار معلق به همراه داشته است. منحنی سنجه در ایب خصو  عملکرد 

 

(5) 
 مدل                         –مشاهداتی                                       

خطای نسبی)%(×                                = 100  

 مشاهداتی                
 

 بینی مقادیر بیشینه بار معلقهای مورد مطالعه در پیشکارآیی مدل -5جدول 

 ANFIS منحنی سنجه مشاهداتی )تب در روز(
 خطای نسبی

 )%( منحنی سنجه 

 خطای نسبی

 )%( ANFISمدل 

299/2697 822/54 302/1472 97/97 42/45 

798/2943 738/90 370/1258 92/96 25/57 

786/3271 822/54 589/1030 32/98 50/68 

072/3727 788/35 636/1852 04/99 29/50 

345/4665 549/42 366/2015 09/99 80/56 

010/4891 549/42 664/2120 13/99 64/56 

717/5347 629/52 306/1962 02/99 31/63 

841/6826 822/54 603/789 20/99 43/88 

886/7896 057/39 306/889 51/99 74/88 

097/8073 742/24 959/2140 69/99 48/73 

 89/64 79/98 میانگیب قدرمطلق خطا
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 گیری. نتیجه4
رود میورد بررسیی   دره آبرییز  حوزهدر تخمیب میزان رسوبات معلق  ANFISمنحنی سنجه و در تحقیق حاضر قابلیت و توانایی 

 بیگلو، مشیران و بیوران شامل: کوزه تپراقی، سامیان، ارباب کندی، دوست روددره حوزههای بزرگ حوزهزیررو، از ایب قرار گرفت.

هیا شیامل مسیاحت، شییب، ضیریب      حوزههای دبی جریان، بار معلق و خصوصیات فیزیوگرافی زیرداده مورد مطالعه قرار گرفت.

برای تخمییب رسیوبات معلیق، پینج سیناریوی       کار گرفته شد.به 1380-1394 مشترک شکل و شماره منحنی طی دوره آماری

سیازی  نتیایج حاصیل از اییب شیبیه    ها تعریف شد. حوزهفیزیوگرافی زیر های دبی جریان و خصوصیاتکارگیری دادهمختلف با به

(، کمتیریب مقیدار ریشیه مییانگیب مربعیات خطیا       2R=65/0بیشتریب ضریب تعییب )با  ANFIS عملکرد بهتر مدل دهندهنشان

(07/1001=RMSEو بیشتریب ضریب نش )-( 40/0ساتکلیف=NS .بود )     در برآورد مقادیر بیشنه بار معلق نییز میدل میذکور بیا

   را به همراه داشت.بهتری عملکرد درصد(  89/64کمتر )خطای نسبی 
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Abstract  
 

Suspended loads of rivers have a significant effect on the storage capacity of dams, the 

performance of hydraulic structures and the morphology of the rivers. In this study, adaptive 

neuro-fuzzy inference systems (ANFIS) and rating curve were utilized for modeling and 

forecasting of suspended sediment for Dareh-roud catchment in Ardabil province. For this 

purpose, measured data of discharge, suspended load and physiographic characteristics of 

sub-basins including area, slope, shape factor and curve number were used during the period 

of 2001-2015. Various combination patterns were defined as inputs based on the data. The 

results indicated that the ANFIS model with the highest R2=0.65, the lowest RMSE=1001.07 

and NS=0.40 was in better agreement with the observed values. The rating curve also had 

poor performance. 

                   Keywords: Suspended sediment load, ANFIS, Rating curve, Catchment. 
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