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 چکیده

باشد که این خود تاثیرات دارا میرودخانه ها برداری از نحوه بهرهکیفیت و نقش به سزایی در توسط راواناب ها عمل حمل و انتقال رسوب 

مهمی در کشاورزی، مسایل زیست محیطی، اقتصادی، مطالعات جمعیتی،  اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. از این رو لازم است که در 

سوب به عنوان یك پدیده تاثیر گذار در مطالعات ای به پدیده هیدرولیك رمطالعات قبل و بعد از احداث ابنیه فنی هیدرولیكی توجه ویژه

حمل شده توسط رودخانه جاجرود از مدل شبكه مواد ریز در این تحقیق به منظور پیش بینی مقدار رسوب بار  مدیریت منابع آب داشت.

وضه بود نشان داد که شبكه عصبی مصنوعی استفاده گردید. مدل ایجاد شده که بر مبنای آمار و اطلاعات هیدرومتری ایستگاه های این ح

برخوردار بود. جهت ارزیابی نتایج و انتخاب بهترین مدل از پارامتر های سوب  پیش بینی بار معلق ر عصبی مصنوعی توانایی قابل قبولی در

 استفاده گردید.  (AARD) متوسط نسبی اختلاف مطلق قدرو   (2R)آماری همچون ضریب همبستگی 

 

 ریز، شبكه عصبی مصنوعی، رودخانه جاجرود، مدل سازی رسوب.: بار مواد کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

جریا ن یافتن رواناب در حوضه های آبریز مقادیر متنابهی رسوبات دانه ای توسط این رواناب ها از سطح حوضه ها  هنگام

در مخازن سازه های  برداشته و حمل می شود. این رسوبات حمل شده توسط رواناب بعدا در طول مسیر آبراهه ها و البته

مقدار رسوب حمل شده توسط رودخانه ها  نییتع آبگیری همچون سدها به دام افتاده و عمل رسوب گذاری صورت می پذیرد.
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 نییتع یهای مختلف مهندس عرصه انتقال رسوب در دهیو نقش پد تیاست . به لحاظ اهم تیاز جنبه ها ی مختلف دارای اهم

 رودخانه ای قرار گرفته است . لیمسا نیورد توجه متخصصم ربازیاز د یبار رسوب تیکم

رسوب  تیکم نییانتقال و تع ندیفرآ یبررس وترییکامپ مد ل ها ی عیبه حوزه مطالعات و به تبع آن توسعه سر انهیبا ورود را 

آن از  رییرپذیتاث یو چگونگ یعیطب طیشرا در عملكرد رودخانه ها لیتری به خود گرفت و امكان تحل شیحمل شده شتاب ب

 . افتیتحقق  یطرح های مختلف مهندس

شبكه های عصبی از عناصر شبكه های عصبی ابزار بسیار مناسبی در راستای برازش توابع و تشخیص الگوها می باشند. 

عملیاتی ساده ای ساخته می شوند که به صورت موازی در کنار هم عمل می کنند. این عناصر از سیستم های زیستی الهام 

گرفته اند. در طبیعت، عملكرد شبكه های عصبی از طریق نحوه اتصال بین اجزا تعیین می شود. بنابراین ما می توانیم یك 

ساختار مصنوعی به تبعیت از شبكه های طبیعی بسازیم وبا تنظیم مقادیر هر اتصال، تحت عنوان وزن اتصال، نحوه ارتباط بین 

یم یا همان آموزش شبكه عصبی، اعمال یك ورودی خاص به آن منجر به دریافت پاسخ اجزای آن را تعیین نماییم. پس از تنظ

خاصی می شود. شبكه بر مبنای تطابق و همسنجی بین ورودی و هدف سازگار می شود تا اینكه خروجی شبكه مورد نظر ما ) 

گرفته می شوند تا در این روند که از  هدف( بر هم منطبق گردند. عموما تعداد زیادی از این زوج های ورودی و خروجی به کار

 آن تحت عنوان یادگیری نظارت شده یاد می شود، شبكه آموزش داده شود. 

از شبكه های عصبی برای پیاده سازی توابع پیچیده در زمینه های مختلف از جمله تشخیص الگو، تشخیص هویت، طبقه 

 [3]ی شود. بندی، پردازش صحت و تصویر و سیستم های کنترلی استفاده م

 تولید و انتقال رسوب -2

از رسوب  یسطح خاک حوضه بخش مهم شیشود. فرسا یم یرودخانه ها تلق یرسوب هیتغذ یمنبع اصل زیحوضه های آبر

  1/31به طور متوسط معادل  انهیهای انجام شده سال یدهد. طبق بررس یشده توسط رودخانه ها را به خود اختصاص م حمل

 [2]شود.  یم هیتخل انوسیو اق اهایردرودخانه ها به  قیو از طر افتهی شیاز سطح قاره ها فرسا یرسوبتن مواد  اردیلیم

در  كیگونه عوامل و نقش هر نیباشد. شناخت ا یم رگذاریرودخانه ها تاث یو انتقال مواد رسوب ییدر جابجا یعوامل مختلف

 كیهر یبه بررس ریشود. در زیرودخانه ها قلمداد م یرسوببار  نییدر تع یانتقال رسوب از جمله گام های اساس نحوه و تیکم

 پرداخته شده است. اجمال از عوامل موثر، به

حوضه های  كیوگرافیزیف اتیرسوب حمل شده در رودخانه ها از خصوص :آن کیوگرافیزیف اتیو خصوص زیحوضه آبر

دارد. در حوضه های  رییرپذیرودخانه تاث یطول مرخیو ن حوضه تراکم شبكه آبراهه ها ، شكل ب،یمساحت، ش رینظ زیآبر

 [2. ]باشد یم دتریشد زیخاک ن شینرخ فرسا متداول بوده و زشیلغزش و کوه ر نیهای زم دهیوقوع پد یکوهستان
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 نیباشد. ا یو مدت دوام آن م یموثر در انتقال رسوب شدت بارندگ یاز جمله عوامل هواشناس : درولوژییو ه یهواشناس

خاک بارش  شینرخ فرسا نییدر تع .است تیاهم زیانتقال آن به شبكه آبراهه ها حا و خاک شینرخ فرسا نییعوامل در تع

 [2. ]استفاده شده است 3نیلانگب توسط یبه عنوان عامل اصل زیمتوسط حوضه آبر

ها ی انجام  یباشد. براساس بررس یم رگذاریانتقال رسوب تاث دهیرودخانه ها برپد یشناس ختیر اتیخصوص : یشناس ختیر

 [1] دارد. میها با شكل آنها ارتباط مستقرودخانه یبار رسوب 2شده توسط شوم

 ها رودخانه در رسوب انتقال مختلف های شکل -2-1

 [5] شود. یدر رودخانه ها عموما به دو صورت بار بستر و بار معلق جابجا م یمواد رسوب

معلق اختصاص دارد. از جمله  مواد ریز یا همان بار انه ها به بارحمل شده توسط رودخ یاز باررسوب یبخش مهممعلق: بار 

 .تلاطم است دهیعوامل موثر در معلق شدن دانه ها ی رسوب پد

بسترکف )جهش در  ایحمل شده توسط رودخانه است که به حالت لغزش، غلطش و  یاز بار رسوب یباربستر بخش: باربستر

 . کند یحرکت م( رودخانه

 مواد ریز ارب محاسبه روشهای -3

 یكیزیف اتیو خصوص انیجر یكیدرولیه طیاز شرا یمعلق تابع مواد ریز رسوب یا همان بار به صورت بار یانتقال مواد رسوب

تلاطم )توربلانت( از  دهیاز پد یناش 3برکنش  روییدانه های رسوب در اثر ن یكیدرولیه دگاهیباشد. از د یدانه های رسوب م

رودخانه ای اصطلاحا بار معلق  انیموجود در جر یاز مواد رسوب بخش نیشود. ا یمعلق حمل مبستر جدا شده و به حالت 

 شیرو به افزا زیمقدار آن ن انیبده جر شیو با افزا بودهی كیدرولیه طیشود. نرخ بار معلق بستری تابع شرا یم دهیبستری نام

بار معلق  تیدر کم ینقش مهم زیها ن دانهی كیزیف اتی. خصوصابدی یکاهش م یگذارد و در بد ههای کم به طور محسوس یم

قادرند با   یچسبندگ ای یمولكول  جاذبه تیر سها به علت دارا بودن خاص ژهیچسبنده به و ای زیدانه ر یکند. مواد رسوب یم فایا

 یبار معلق ارائه م نییرو شهای تع اتییجز ریز در. داده و به حالت معلق جابه جا شوند لیتشك یونی وندیمولكول های آب پ

 [5] .شود

 نییضرورت تع .شود یم میترس Qs و Qd سنجه رسوب با استفاده از داده های آماری یمنحن: سنجه رسوب یروش منحن

اندازه  از روزهای سال یاز محدود بودن آماری مشاهده ای است که در آن فقط برای تعداد اندک یرسوب ناش ییرابطه نما

  گردد. یقق ممح Qsو  Q هم زمان رییگ

 

(1)  

 باشد.دبی رسوب می Qsدبی جریان و  Qd و نمای معادله بوده و بیضر بیبه ترت b و a معادله نیدر ا

                                                           
1-  Langbein 
2-  Schumm 
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رودخانه برای  یمدت تداوم آبده نییاغلب به منظور تع  انیدوام جر یمنحن ایبده کلاسه  یمنحن: بده کلاسه یروش منحن

 .ردیگ یاستفاده قرار م مشخص مورد انیبده جر ریمقاد

 سریروش منطقه ای م ایمبنا و  ستگاهیعدم وجود آمار رسوب امكان استفاده از روش ا لیدر مواردی که به دل: یروش تجرب

 .نمود یابیموجود بار رسوب معلق رودخانه را ارز یاز روش های تجرب استفاده توان با ینباشد م

 (کیاستفاده از معادلات انتقال رسوب معلق )روش تئور  -3-1

معلق شدن دانه ها ی رسوب در  زمیمكان لیبر تحل یبار معلق در رودخانه ها استفاده از معادلات مبتن نییاز روش های تع یكی

دانه بندی مواد  بیو ترک انیجر كیدرولیه اتیگونه معادلات در نظر گرفتن خصوص نیباشد. اساس استفاده از ا یم آب انیجر

 روش، راس معادله، شاملغلظت بار معلق  نییمعادلات مورد استفاده در تع برخی از ست.ها ا رودخانه موجود در بستر یرسوب

 انشتین می باشد. روشو  ریچارسون و سیمونس چانگ، روش، کالینسك و لین روش، بروکس

 شبکه عصبی -4

هنگ برای حل اند که به صورت هماای بسیار عظیم از پردازشگرهای موازی به نام نرونهای عصبی زیستی مجموعهشبكه

سلول عصبی مصنوعی به  .کنندهای الكترومغناطیسی( اطلاعات را منتقل میارتباط) هاسیناپسکنند و توسط مسئله عمل می

شوند ها بكار برده میی بیولوژیك طراحی شده بطور ذاتی، دسته ای از ورودیمنظور تقلید از خصوصیات مرتبه اول سلول عصب

که هر کدام معرف خروجی سلول عصبی دیگری هستند. هر ورودی در وزن متناظرش که بیانگر قدرت اتصالی است ضرب 

معین نمایند. داده های گردند تا سطح تحریك سلول عصب را دار با یكدیگر جمع میی این ورودی ها وزنشود وسپس همهمی

در شبكه عصبی می تواند منفی یا گردد که هر وزن ورودی قبل از ورود با عمل جمع در یك وزن مربوط به خود ضرب می

و مشابه با قدرت یك اتصال سیناپتیك بیولوژیكی منفرد است. همچنین مقدار مشخصی بنام بایاس قبل از ورود  مثبت باشند

 ردار وزن، به تابع انتقال ) که در ادامه توضیحات آن ذکر خواهد شد ( جمع می گردد.ها در بحاصل ضرب ورودی

 ساختار شبکه عصبی مصنوعی -4-1

ها، پردازش و تولید کمیت خروجی را به عهده دارند. لایه ها وظیفه دریافت دادهشبكه عصبی از سه لایه تشكیل شده است، لایه

ها تعدادی نرون به عنوان واحدهای پردازنده وجود ه خروجی. بر روی هر یك از این لایههای مخفی و لایورودی، لایه یا لایه

تواند ها در شبكه عصبی میها و چگونگی تنظیم وزنشوند نحوه اتصال نروندار به یكدیگر متصل میدارند که با اتصالات وزن

 شود.منجر به نتایج متفاوت از شبكه میشود  و متفاوت باشد که از آن به عنوان  الگوریتم یادگیری یاد می

Archive of SID

www.SID.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3
http://www.sid.ir


 

 ملیکنفرانسچهارمین

 های نوینح و سازهمصال

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر

 

 های موجود در شبکه عصبی: نمایی از لایه1شکل 

 روند استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  -4-2

های دلخواه ه از ورودی ها، دسته خروجیشود که با بكاربردن یك دستای آموزش داده مییك شبكه به شیوه: مرحله آموزش

توان به صورت یك بردار در نظر گرفت. آموزش شبكه فرایند های ورودی یا خروجی را میتولید شود هر کدام از این دسته

آوری و ها جمعشود که شبكه موردنظر طراحی شده و دادهیادگیری شبكه های عصبی است، این مرحله زمانی شروع می

 ند.مشخص گرد

آید که مرحله باز خوانی پس از آموزش، با معرفی هر بردار ورودی به شبكه، خروجی متناظر آن به دست میمرحله بازخوانی: 

های توان برای ورودیگیرد، ولی در مرحله باز خوانی مینام دارد. لازم به ذکر است آموزش شبكه تنها یك بار صورت می

 [3] خروجی مطلوب را از آن دریافت نمود.شوند، مختلفی که به شبكه داده می

 منطقه مورد مطالعه:  -5

آبریز جاجرود که در شمال کشور ) استان تهران ( و در شمال شرقی شهر تهران واقع شده مورد  در تحقیق پیش روی حوضه

شرب منطقه شرق گیرد. حوضه آبریز جاجرود با قرار گرفتن سد لتیان در پایین دست آن برای تامین آب بررسی قرار می

 برداری است. تهران، همچنین آبیاری مزارع و باغات پایین دست سد و تولید برق در حال بهره

 –های گرمابدر، شمشك، آهار، امامه، قوچك رودک، گلوکان، کند، افجه، لوارک شمالی حوضه آبریز جاجرود شامل زیر حوضه

  .باشدجنوبی و هزار دره و با رودخانه اصلی جاجرود می

 مستقل الگوریتم آموزشی و متغییرهای ارائه و ارزیابی نتایج تأثیر -6

با توجه به داده های در دسترس در حوضه مورد مطالعه ، مقدار آورد رسوب رودخانه جاجرود تابعی از مقدار پارامترهای   

ایستگاه های مورد مطالعه با هیدرولوژیكی جریان رودخانه در نظر گرفته شد. بنابراین با ساخت سه مدل برای هر یك از 

های ایجاد شده برای برآورد رسوب مقایسه مقادیر برآورد شده و مقادیر اندازه گیری شده، بهترین مدل گزینش شد. مدل

 ریزدانه در این رودخانه به قرار زیر است:
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 دبی رسوب تابعی از میزان بارش روزانه به عنوان ورودی شبكه عصبی  -3

 از دمای روزانه حوزه)میانگین ماهانه( دبی رسوب تابعی -2

 دبی رسوب تابعی از دبی جریان روزانه -1

پس از اجرای مدل های شبكه عصبی مصنوعی ، مقادیر همبستگی میان متغییرها ورودی و پارامترهای خروجی در مرحله 

  تعیین گردید. (Validition)و اعتبارسنجی (Testing)، آزمایش(Training)آموزش

 و بایاس ها )وزن شبكه پارامترهای کردن تنظیم ماده سازی دلده ها برای مل سازی در مرحله آموزش که چِیزی جزجهت آ  
 با عدم آموزش معمولا که موارد بعضی در باشد. نمی سازی بهینه الگوریتم طریق از آنها مناسب مقادیر اکردن پید و ها(

 ها بایاس و ها وزن و مقادیر کند پیدا را پارامترها این مقادیر بهترین واندت نمی سازی بهینه الگوریتم است همراه شبكه مناسب
 نرمالایز شود. می عصبی شبكه شدن پارامترهای اشباع به منجر عملا   و شود می ثابت ممكن عدد حداقل یا حداکثر روی بر

 را عصبی شبكه پارامترهای شدن اشباع مورد مطالعه، احتمال های فرآیند به مربوط وابسته و مستقل های متغییر کردن
 تمامی نیز حاضر ی پروژه در شود. بنابراین می ی آموزش مرحله در آن همگرائی سرعت افزایش به منجر و داده کاهش

( استفاده 2ی ) رابطه از مذکور، ای داده کردن نرمالایز برای اند. شده ( نرمالیزه3-و3ی )بازه در وابسته و مستقل متغییرهای

 [6] .شده است

 

(2)  

 Xnormalized نظر مورد ی داده ی شده نرمالایز ،Xmin نظر مورد متغییر مقدار حداقل،  Xmax مورد متغییر مقدار حداکثر 

 نظر

 

 :  نحوه ی تغییرات میزان بارش نرمالیزه شده ایستگاههای لتیان، شریف آباد و رودک در طول هفته های مختلف2شکل 
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 3بهینه عصبی ی شبکه انتخاب -7

 فرآیندهای سازی اغلب مدل قابلیت  1مخفی ی لایه یك با مصنوعی عصبی های شبكه که است داده نشان گذشته مطالعات   
 بینی و پیش سازی مدل برای لایه، سه لایه، چهارلایه و پنج لایه دو ی شبكه از نیز حاضر کار در باشند. می دارا را فیزیكی
است تا بهترین معماری شبكه عصبی حاصل شود که در نتیجه شبكه  شده هاستفاد جاجرود رود جاری دبی رسوب میزان

 توسط مصنوعی عصبی های شبكه روی بر گرفته صورت مطالعات عصبی سه لایه بیشترین دقت پیش بینی را نشان داده است.
 مورد خاص ندفرآی یك بینی پیش در مدل دقت بررسی برای مختلفی آماری خطاهای که است داده نشان مختلف، محققین
 برای میزان عملكرد شبكه استفاده شده است. ,2R AARDدر تحقیق حاضر از پارامتر آماری گیرند. می قرار استفاده

 

 

 

(1)  

 :بالا روابط در

N سازی مدل برای شده استفاده ی داده تعداد  pex
iX   مقدار واقعی متغیر وابسته  ،lca

ix با تخمینی شده محاسبه مقدار 

 متوسط مقدار x برازش به مربوط همبستگی ضریبR2 ، متوسط نسبی اختلاف مطلق قدر AARD، عصبی ی شبكه از استفاده

 .تاس وابسته متغییر عددی

 ی خطاهایمقایسه و مخفی( ی لایه های نرون )تعداد شبكه ساختار تغییر با فوق، توضیحات مطابق نیز حاضر ی مطالعه در
 با توان می را دقت شبكه میزان است. شده تعیین مصنوعی عصبی ی شبكه ی بهینه ختارسا آنها از کدام هر به مربوط آماری
در این  .داد افزایش آنها تغییر و یا حاضر ی پروژه در شده استفاده مستقل متغییرهای به جدید مستقل متغیرهای کردن اضافه

 بر میزان max_failاست سپس از تاثیر عدد  عدد  در نظر گرفته شده 55تحقیق تعداد گرههای میانی بصورت آزمون و خطا 

برای شبكه می باشد. قابل ذکر است که بدون در نظر گرفتن عدد  2555دقت شبكه بهره برده شده است که میزان بهینه آن 

max_fail  ابتی برسد و در همان  ثانیه اول به دقت ث 3555برنامه به سرعت اجرا شده  و قبل از اینكه تعداد اپوک ها به عدد

می باشد. در قسمت الگوریتم مورد استفاده برای آموزش شبكه عصبی را  over fitingهمگرا می شود که نشان دهنده 

trainlm)در نظر گرفته و سپس تاثیر ممنتم و نرخ یادگیری را در دقت شبكه مورد بررسی قرار گرفته است.  )مارکوات لونبرگ

 نشان می دهد. trainoss ،traingd ،trainscgیتم های این الگوریتم دقت بالاتری نسبت به الگور

                                                           
Optimal Topology 3 

Hidden Layer 4 
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انتخاب  5552با افزایش نرخ یادگیری میزان خطا کم می شود و این نشان دهنده یادگیری بیش از حد می باشد که در نهایت   

زیابی در درصد برای ار 35درصد برای تست و  35درصد داده ها برای آموزش شبكه عصبی و  05شده است و به این منظور 

 نظر گرفته شده است.

 ضریب و و 5  متوسط نسبی اختلاف مطلق قدر است مخفی ی لایه در نرون 3 با ای شبكه که شده طراحی ی بهینه ی شبكه
 را عملكرد بهترین که است داده خود  نشان رسوب رودک از دبی میزان سازی مدل را در 5513برازش   به مربوط همبستگی

 که است ذکر شایان است. داده نشان خود از قرار دارد آنها مخفی ی لایه در نرون بیست تا یك بین هک هایی شبكه بین در
 دقت باشد نزدیكتر یك عدد به برازش به مربوط همبستگی و ضریب باشد کمتر متوسط نسبی اختلاف مطلق قدر میزان هرچه
 و خطی غیر شدت به رفتار شد بیان نیز قبلا که همانطور باشد. می تر قبول آن قابل از حاصل نتایج و بوده بیشتر سازی مدل

 .است شده ایجاد خطاهای عوامل از یكی مختلف های هفته طول رود رودک در جاری دبی میزان نامنظم

 مذکور شكل .است شده داده نشان ( 1)شكل  در شبكه آموزش ی مرحله برایخطا  مربعات متوسط تغییرات میانگین ی نحوه
 رسیده است.  10×5-2حدود  خطا مربعات متوسط مقدار به 5تكرار 2555شده بعد از  طراحی ی شبكه که دهد می نشان

 

 رسوب لتیان  دبی سازی مدل برای بهینه ی شبکه آموزش ی مرحله در خطا مربعات متوسط تغییرات ی :  نحوه3شکل 

 

 

 

                                                           
5 Epoch 
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 دبی رسوب ماهانه سازی مدل در شارانت پس الگوریتم با دیده آموزش ی بهینه عصبی ی شبکه عملکرد -7-1
 رود جاجرود

 ی مرحله در که حوضه جاجرودهای ایستگاه  رسوب دبی از هایی داده سازی مدل در بهینه ی شبكه ( قابلیت1های ) شكل در

 نمیزا واقعی مقادیر ی دهنده نشان فوق های ( شكلyعمودی)محور محور است. شده ارائه اند شده استفاده آزمایش و آموزش

 دهد. می ارائه را بهینه ی شبكه توسط شده بینی پیش ( میزانx)محور  افقی محور حالیكه در بوده رسوب رودک

 درجه 15 مشكی خط به توخالی های دایره دهد ارائه را کمتری خطای میزان و باشد تر دقیق شده طراحی ی شبكه هرچه
 .گیرند می قرار آن روی کامل دقت حالت در و شده نزدیكتر

 

 

 دبی رسوب ایستگاه رودک میزان آموزش های داده تخمین در بهینه ی شبکه :  دقت4شکل 

 

 گیری نتیجه -8

 می توان ذیل را در مدل سازی ارائه شده استخراج نمود.با توجه به مطالب فوق و همچنین بررسی عملكرد شبكه 

 ی عملكرد قابل قبول می باشد.با توجه به مقادیر واقعی و همچنین پیش بینی شده شبكه ارائه شده دارا -3

و  5  متوسط نسبی اختلاف مطلق قدر است مخفی ی لایه در نرون 3 با ای شبكه که شده طراحی ی بهینه ی شبكه -2
 که است داده خود  نشان رسوب رودک از دبی میزان سازی مدل را در 5513برازش   به مربوط همبستگی ضریب و
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 داده نشان خود از قرار دارد آنها مخفی ی لایه در نرون بیست تا یك بین هک هایی شبكه بین در را عملكرد بهترین
 .است

مبنای داده های ورودی مدل ایجاد شده یعنی بارش روزانه میانگین ماهانه دمای روزانه حوضه و دبی جریان روزانه  -1

 به عنوان متغییر های مستقل تابع رسوب در این تحقیق به نظر مبنای مناسبی است.
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