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 خالصه 

باشد كه در بسياري از پروژه    يبرآورد مقدار مواد رسوبي كه يك جريان مشخص قادر به حمل آن است يكي از موضوعات اصلي تحقيقات رسوب م

مورفولوژي و تغييرات بستر رودخانه، برآورد رسوب ساليانه براي آبگيرهاي رودخانه،  ب، ريزي و طراحي منابع ذخيره آ هاي مهندسي همچون برنامه 

  ي آبرفت  يهار يدر مس   ي حمل بار رسوب  .باشد طراحي و نگهداري كانال هاي آبياري پايدار، حفاظت سواحل، اليروبي كانال ها و غيره حائز اهميت مي 

برآورد نرخ حمل هم اكنون   ارائه شده است.    ييصحرا  اي  يشگاهي براساس اطالعات آزما  يمورد مطالعه قرار گرفته است و روابط متفاوت  يعيبطور وس

از  .  بين نتايج روشهاي مختلف وجود داردروشهاي هيدروليكي و هيدرولوژيكي انجام مي شود و اختالف قابل مالحظه اي  با استفاده از    يببار رسو

همچون شبكه هاي عصبي    روش هايي   مي توان با استفاده ازدر علوم مهندسي    روش هاي هوش مصنوعيو  ها  طرفي با توجه به پيشرفت الگوريتم  

يق با استفاده از قابليت تعليم شبكه  مصنوعي، برآورد خوبي از بار رسوبي انجام داد و موجب افزايش دقت و اطمينان در تخمين ها شد. در اين تحق

و مقاطعي از رودخانه  بابلرود استان مازندران  رودخانه، اقدام به تعليم و ارزيابي اين شبكه ها در  STEنرم افزار توسعه يافته   در هاي عصبي مصنوعي

تعليم و استفاده از اين شبكه ها ضمن ارائه توزيع عرضي دبي بار رسوب در عرض رودخانه ها با دقتي   شده است. نتايج نشان داد  هاي استان گلستان

 قابل توجه، مي تواند به تخمين دقيق تر دبي بار رسوب كمك كند.  

 

نرم افزار    ,مندهوش  یهاروش  ,مدلسازی دو بعدی بار رسوبی  ,شبکه های عصبی مصنوعی  ,برآورد بار بسترکلمات کلیدی:  
STE 

 

 

   مقدمه .1
 

  ي كه در مجار  ي . معموال رسوباتباشدينموده، مسئله رسوب م  داي پ  يخاص  ت ياهم  ياز منابع آب  يكه در رابطه با بهره بردار  ي از مسائل و مشكالت  يكي

  است.   يآب  يمنشأ آنها از بدنه و كف خود مجرا  ايشوند و    يباالدست به آبراهه ها منتقل م  ي حوزه ها  شيفرسا  ق ياز طر  ايدر حال حركت هستند    يآب

ارائه شده    ييصحرا  اي  يشگاهيبراساس اطالعات آزما  يمورد مطالعه قرار گرفته است و روابط متفاوت  يعيبطور وس  يآبرفت  يهاريدر مس  يحمل بار رسوب

. برآورد مقدار مواد رسوبي كه يك  ستنديقابل اعتماد ن شهيكه هم  دهنديم يمتفاوت جيبا استفاده از معادالت مختلف نتا ياست. برآورد نرخ حمل بار رسوب 

ريزي و    باشد كه در بسياري از پروژه هاي مهندسي همچون برنامه  يجريان مشخص قادر به حمل آن است يكي از موضوعات اصلي تحقيقات رسوب م

كانال هاي آبياري    ي مورفولوژي و تغييرات بستر رودخانه، برآورد رسوب ساليانه براي آبگيرهاي رودخانه، طراحي و نگهدار  طراحي منابع ذخيره آب،

شده در زمينه انتقال  باشد. در مقايسه با شاخه هاي ديگر علم هيدروليك، پيشرفت انجامپايدار، حفاظت سواحل، اليروبي كانال ها و غيره حائز اهميت مي

ها فرموله كردن  متقابل آن ريو تأث  تداخلسيار كمتر بوده است و دليل آن ارتباط پيچيده تعداد زيادي از پارامترهاي رسوب و جريان آب هست كه  رسوب ب

  نهيدر زم  ليمسا  نياز مهم تر  يكيهمواره    د،يمقدار را محاسبه نما  نيتر  قي كه بتواند دق   يا  رابطه  نييبرآورد رسوب و تع  سازد.  يپديده انتقال را مشكل م

رودخانه    كيدر    يشده در مخازن سدها بوده است. مقدار رسوب انتقال  رهيذخ  يبهتر منابع آب و آبها   تيريمد  يبرا  ، يكيدرول يه   ي آب و سازه ها  يمهندس

عوامل فوق، ارتباط مقدار رسوب با   ن يمنطقه كامالً وابسته است. در ب ي شناسنيو زم يكيولوژي ب ،يك يدرولي ه ،يك يدرولوژي ه  ،يآب و هوائ ات يبه خصوص
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كه بسته    اندافتهيتوسعه    ياديز  يتجربمهيو ن  يتجرب  بطها، روا. براي محاسبه بار بستر در رودخانهكنديتر جلوه ممهم  يكيدرولوژيو ه   يكي درولي عوامل ه

بار    ي دب  ديشد  رات ييبا توجه به تغ  . ندينما  هيارا  ي بهتر  ج يروابط نتا  نياز ا  يو مشخصات رسوب در هر رودخانه، ممكن است برخ  يكي درولي ه  ط يبه شرا

بار رسوب   يدب يعرض عيبرآورد توز  ،يمهندس يرودخانه و پروژه ها يمنابع آب، مهندس تيريدر مد راتييتغ نيا تي در عرض رودخانه ها و اهم يرسوب

و آستانه حركت    ي تنش برش  ان،يسرعت جر  ان،يعمق جر  يهاپارامتر    راتييبار رسوب در رودخانه وابسته به تغ عرضي    رات ييمهم است. تغ  اريدر عرض بس

حداقل    مناسب با  ياضيمدل ر  كيتوسط پژوهشگران مختلف صورت گرفته است تا    ارييتاكنون تالشهاي بس  1986از سال  باشد.    يذرات در عرض م

در رودخانه ها،    انيو رسوب در رودخانه ها ارائه شود. با توجه به آشفته بودن جر  انيجر  ك يدرولي سازي ه  ه يو داده هاي ورودي اندك براي شب  يدگ يچيپ

اختالط    ليشود. به عبارت بهتر به دل  يسرعت در رودخانه ها استفاده م  يعمق  رييعمق قابل توجه نبوده و معموالً از انتگرال گ  رد  انيسرعت جر  راتييتغ

. به  شوديم  كتريو سرعت ذرات در اعماق مختلف به هم نزد  شوديسرعت پرتر م  لي ذرات آب با سرعت هاي مختلف، پروف   نيو تبادل مومنتوم ب   انيجر

و رسوب در عرض    انيجر گريسرعت و پارامترهاي د  عيمدل ها، توز نيدر ا  نيبنابراشود.     يگفته م  يعرض  عيتوز ايها، مدلهاي شبه دوبعدي    لمد  نگونه يا

متفاوت   طيآبگذري رودخانه ها را در شرا  تيتوان ظرف   يسرعت و غلظت رسوب در رودخانه ها م  يعرض  عي شوند. با محاسبه توز  يرودخانه محاسبه م

بعدي دارند. در    كي  ي مدلها  ج يعمده اي نسبت به نتا  تيارائه شده توسط مدلهاي شبه دوبعدي مز  ج ي( برآورد نمود. نتاالبيتا س  ي)كم آب  انيجر  يدب

ان  يرا براي هر عمق دلخواه جر  يسرعت و تنش برش  يعرض  عيتوان توز  يم  درومتري،يه   ستگاه يمدل در مقاطع رودخانه اي داراي ا  نيا  يضمن با واسنج

است، اشاره نمود.    پر ريسك و مشكلسرعت ها، كاري    رييكه اندازه گ  البيدر هنگام وقوع س  ژه يو  طيه شراتوان ب  يروش م  نيا  اييمحاسبه نمود. از مزا

در عرض   يرسوب گذار  اي  شيالگوي فرسا نيي رسوب معلق و بار بستر، تع يو رسوب گذار در عرض رودخانه، محاسبه دب يشينقاط فرسا نييتع ن يهمچن

خواهد شد. مدلهاي شبه دوبعدي    ريرودخانه ها امكانپذ  يروبيال  اتيو انجام عمل   نده يسازي انتقال مواد آال  هيرودخانه، شب  داريمقاطع پا  يرودخانه، طراح

اندازه    نديدارند. فرآ  يكاربردي خوب  جي مناسب، نتا  ي در رودخانه ها داشته و در صورت واسنج  انيجر  يمحاسبات معمول دب  نديبا فرآ  ي خوب  ي همخوان

 باً يهاي نمونه بردار( در رودخانه ها، تقر( و غلظت رسوب )به كمك دستگاه نهي)به كمك دستگاه سرعت سنج مول   انيداده هاي سرعت جر ليو تحل  رييگ

و رسوب به صورت   انيجر مترهايپارا ،ياضيو هم در مدل ر عتيشبه دوبعدي است به طوري كه هم در طب ياضيتئوري حاكم بر مدلهاي ر نديمشابه فرآ

غلظت رسوب در عرض    عيمحاسبه توز  نهيدر زم  يشود. تاكنون مطالعات كم   يآن ها درعرض رودخانه ارائه م  راتييمتوسط در عمق محاسبه شده و تغ

 . ]13[ , ]12[استبعدي، دو بعدي و سه بعدي انجام شده  كي ياضيرودخانه ها صورت گرفته و اغلب مطالعات با استفاده از مدل هاي ر

ا  با توجه به پيشرفت رايانه ها و الگوريتم هاي هوشمند، جهت اطمينان از دقت برآورد ها مي توان از اين روش ها كمك گرفت و محاسبات را ب

ابزار  يمصنوع  ي عصب  هايشبكه  هايمدل   ،ر ياخ  هايدهه  يطدقت بيشتري انجام داد.   پ  يبه  نتا  دهش   ليتبد  ي نبيشيجهت  قبول   ج يو    هاي نهيدر زم  يقابل 

  كيعملكرد    يمعرف   قياست كه از طر  يهوش مصنوع  يانسان، نوع  ي عصب  ستميبا الهام از س   يمصنوع  يمختلف از خود نشان داده است. مدل شبكه عصب

  ينگرش شبكه عصب   تيمز  نيتري  . اصلرديگيكه مدل با آن قبالً مواجه نشده است، مورد استفاده قرار م  يو در موارد  افته يآموزش    ،يكيناميد  ستميس

  لي از قب  هاند يفرا  زميمكان  حيصر   ح ي به توض  ياز ين  ي مصنوع  ي است كه شبكه عصب  ني( اهيدرولوژيكيو    هيدروليكي )  ك يكالس  هاينسبت به روش  يمصنوع

هاي    هوشمند مانند شبكه  هاي   پژوهشگران مختلف به سمت استفاده از روش  يراخاين مسأله باعث شده است كه در دهه    .]6[را نداردهيدروليكي    ميمفاه

 . ]2[ شد  در مسائل مرتبط با منابع آب مطرح 1992در سال  French اولين بار توسط ANN روي آورند. كاربرد ( ANN) عصبي مصنوعي

  يحاصل از شبكه عصب  جيو با نتا يرا بررس  ه ياروم  اچهيحوضه در  هايكل در رودخانه  يبرآورد بار رسوب  ي ( روش ها1393پوده )  يو تراب   ي فتح اله

را نسبت   اقعيتدرصد، در رودخانه سيمينه رود جواب نزديكتري به و  49آنها نشان داد كه تنها روش بگنولد با دقت تقريبي  جيكردند. نتا سهيمقا يمصنوع

ج حاصل  ر روابط دارد. در ادامه، با آموزش از شبكه عصبي مصنوعي جهت برآورد باركل رسوبي با استفاده از داده هاي صحرائي استفاده كردند. نتايبه ساي

 . ]3[كرد استفاده  هارودخانه رد رسوبي بار  تعيين در قدرتمند ابزار  يك عنوان به  توان نشان داد كه از شبكه عصبي نيز مي زياز اين قسمت نشان ن

 ي شگاهيكانال آزما  كيغلظت رسوب معلق در عرض  عيدر عرض كانال مركب، توز يدگي(  با استفاده از حل معادله پخش 2010هو و همكاران ) 

رسوب گذاري    تي وضع  زيسا  هي انتقال رسوب رودخانه كارون به منظور شب  نه يسازي نمودند. اغلب مطالعات پژوهشگران مختلف در زم  هي شب  ي را به خوب

هاي    ستگاه يرسوب معلق عبوري از ا  تيظرف   ،يمصنوع  ي( به كمك مدل شبكه عصب  2007)    يارتباط عباس  نيدر طول رودخانه بوده است. در ا  شيفرسا  اي

 . ]1[فاصله را رسوب گذار عنوان نمود نيدر ا رودخانه كارون تيرا محاسبه نموده و وضع  ات ياهواز و فارس درومتري يه

هوشمند    يها  تميو الگور  تيونا  ونو يش   ياستفاده از مدل شبه دو بعد  رينظ  ييها  تيبا قابل  يكاربرد  ي( با توسعه نرم افزار2019)  يو دهقان  يموريت

بابلرود    نه استان گلستان و رودخا  ي روش در برآورد بار بستر در رودخانه ها  34دقت    ياقدام به بررس  ، يبار رسوب  ن يدقت در تخم  شيبا هدف افزا  كيژنت

در رودخانه بابلرود و روش    ي روش توقالت تيو نا ونوي ش ي در استان مازندران كرده و نشان دادند با استفاده از نرم افزار توسعه داده شده و مدل شبه دو بعد
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قادر   يو مدل شبه دو بعد  ك يژنت   تمياز الگور  ه نرم افزار با استفاد  نيبرآورد ها را به همراه داشته و ا  نيلستان بهتردر استان گ  يرودخانه چهل چا  يبرا  انگي

 ].10,[ ]9[نام برده بوده است ي دقت در برآورد بار بستر با روش ها شيبه افزا

  نيدر حوضه رودخانه سند، هند انجام دادند. در ا  ي قيتطب  يفاز  ي استنتاج عصب  ستم يرا با استفاده از س  يبار رسوب   ن ي( تخم 2020مهنتا و همكاران )

   .]5[مدل در نظر گرفته شدند يهايدما و رطوبت به عنوان ورود ،يدر نظر گرفته شد و بارندگ يبار رسوب يابيبه منظور ارز ويسه سنار قيتحق

روش برآورد    30مدل مختلف برآورد آستانه حركت رسوبات در    12به بررسي و ارزيابي دقت   STEبا توسعه نرم افزار   (2020)  ي و دهقان  يموريت

محاسبه بار بستر در رودخانه زارم رود واقع در استان مازندران روش ساماگا و همكاران    يروش برا  نينشان داد بهتر  قيتحق  نيا  جينتابار بستر پرداختند.  

درصد از داده ها در   42  ني حالت روش نام برده قادر به تخم  نيكه در ااست    1964آستانه حركت رسوبات با استفاده از روش گونچاروف    نيي و تع  1986

  . ]11[باشد  يم 1.5توسط  م يتا دو با نسبت ناجور  مين ي ناجور بت بازه نس

دبي بار رسوب در عرض رودخانه ها و همچنين   راتييتغ اهميت دقت در برآورد هاي رسوبي و رغم يعل كه د دهينشان م قيبه سوابق تحق ينگاه

روش هاي هوشمند و دقت خوب آن ها در امر تخمين و پيشبيني مقادير، هنوز نرم افزاري كه بتواند مقادير اندازه گيري شده،    و  پيشرفت خوب رايانه ها 

و دسته بندي كند و شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت تخمين دقيق بار رسوبي در   ، محاسبههيدروليكي و ابتدايي را در عرض رودخانه ها دريافت، تحليل

مقطع    21شبكه هاي عصبي مصنوعي دو بعدي در    ( STE)  افتهيافزار توسعه  با استفاده از نرم  ق يتحق نيدر او لذا   وجود نداشته ا ارائه دهد  عرض رودخانه ه

 مورد تعليم و ارزيابي قرار گرفته است.  و رودخانه هاي استان گلستان  بابلرود گيري شده در عرض رودخانه  داده اندازه  400مختلف با نزديك به 

 

 مواد و روش ها  .2

 STE افزارنرم – 2-1

محاسبات، تعداد دفعات تكرار    نيدر ا  ازيمختلف مورد ن   يهاپارامتر  ن يرسوب و همچن   كيدرول يو ه   ي كيدرولي محاسبات ه  اديز  يهايدگي چيبا توجه به پ

به    ازين  ،يباتدقت و اجتناب از اشتباهات محاس  تيمختلف و از همه مهم تر اهم   يهاو رودخانه  هاستگاه يدر ا  يمختلف رسوب   يهاداده   يمحاسبات برا  نيا

داده    يو كاربر پسند با هدف راحت تر كردن دسته بند  يكاربرد  يافزاركند لذا توسعه نرم  يرا محسوس تر م  يوتر ي كامپ  يهاو برنامه  وترياستفاده از كامپ

پارامتر  ،يورود  يها ن  هياول   يهامحاسبه  بن   يانرژ  بي، ش  انيجر  يك يدرولي )مانند شعاع ه  ازيمورد  و    يكي درولي (، محاسبات هرهيو غ  يد، اطالعات دانه 

حاسبات  م   يبرا  از يهمراه با كم كردن زمان مورد ن  يمحاسبات  ي)بستر،معلق و كل( و از همه مهم تر باال بردن دقت و اجتناب از خطا ها   ي برآورد بار رسوب

 باشد.  يم

از معادله   يعمق  رييكه با انتگرال گ  تيونا  ونو يش  يمعادله مدل شبه دو بعد  يقادر به حل عدد  يبه راحت  يوتريكامپ   يو نرم افزار ها  وترياستفاده از كامپ  با

شده و با استفاده    حاسبه در عرض رودخانه قابل م  انيجر  يسرعت طول راتييبود و تغ  ميماندگار حاصل شده است، خواه   انيجر  طياستوكس در شرا  -هيناو

 شد.  ميدر عرض رود خانه ها خواه ينرخ حركت بار رسوب  يمختلف بر آورد بار رسوب قادر به مدلساز ياز روش ها 

  يسيو برنامه نو   ميتنظ   Microsoft Visual Studioطيدر مح  VB.NETكه با زبان     Sediment Transport Estimator(STE)افزار    نرم

 : كنديكاربران خود فراهم م يرا برا  ريها و امكانات ز ت يشده است قابل

  ق يافزار و هم از طرخود نرم  ق يهم از طر  ل ينوع فا  نيشده در ا  ره يكه اطالعات ذخ (accdb.) هر پروژه با پسوند  يبرا  سيتاب يد  يها  ليفا  جاديا •

 باشند  يو اصالح م يقابل فراخوان Microsoft Access افزارنرم

 ي كيدرولوژيو ه يكي درول يبه هر دو سبك ه  ي محاسبه بار رسوب •

 : كند يكاربران خود فراهم م يرا برا ريامكانات ز STE در نرم افزار يك يدرولي محاسبات ه بخش

  و محاسبه قطر رسوبات ي رسوب ي داده ها ليتحل  •

  مربوطه يپارامتر ها يسطح مقطع رودخانه و محاسبه تمام يبررس •

  با استفاده از مدل ها مختلف  يانرژ بيمحاسبه ش  •

  تيونا  ونو يش  يمدل شبه دو بعد كيو  يمدل تك بعد 7اشل با استفاده از  يدب يو ارائه منحن  انيجر ي دب نيتخم  •

  كيهوشمند ژنت تم يشده و الگور يرياندازه گ ي با استفاده از داده ها تيو نا ونو يش ي مدل شبه دو بعد يپارامتر ها يساز نهيبه •

تعل   يونيبرازش خطوط رگرس • ها  ميو  داده ها  يمصنوع  ي عصب  يشبكه  از  استفاده  برا  يرياندازه گ   يبا  دب  قيبرآورد دق  يشده  در    انيجر  يتر 

  يرودخانه مورد بررس

  يكيدرول يرابطه ه 56بار بستر با استفاده از   يبرآورد دب •
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  يكيدرولي رابطه ه 15بار معلق با استفاده از  يبرآورد دب •

  يكيدرول يرابطه ه 22بار كل با استفاده از  يبرآورد دب •

 روش مختلف براي تعيين تنش برشي در كف  17مجهز به  •

 روش نيز براي تعيين آستانه حركت رسوبات غير يكنواخت 6يكنواخت و روش براي تعيين آستانه حركت رسوبات  39مجهز به  •

 محاسبه سرعت سقوط يروش مختلف برا 22مجهز به  •

 روش هاي هوشمند براي پيدا كردن بهترين تركيب از مدل ها جهت افزايش دقت محاسبات مجهز به  •

   بار رسوب در عرض رودخانه ي دب عيمحاسبه توز •

  روش در رودخانه مورد مطالعه نيبهتر ي تك تك روش ها و معرف   يارائه گزارش برا ،يمحاسبات يو خطا   ينسبت ناجور يمحاسبه پارامتر ها  •

  :ذيل يبار رسوب با استفاده از روش ها يدقت در برآورد دب شيافزا •

 يك بعدي و دو بعدي  يمصنوع يعصب يشبكه ها  م يتعل( 4  اصالح معادالت( 3  ديروابط جد جاديمعادالت و ا قيتلف( 2  ونيبراسيكال بيضرا (1

 www.ste.hwstr.irر در سايت تاطالعات بيش

 

   مصنوعی شبکه های عصبی – 2-2

  ي محاسبه كننده ا  يها   ستمياتصالگر، س  يها   ستم يس  گريو به عبارت د Artificial Neural Networks اي (ANN) يمصنوع  ي عصب  ي شبكه ها

شبكه هاي عصبي مصنوعي    .نامنديم  زين   ANN  يرا به اختصار گاه  يمصنوع  يعصب  شبكه.  الهام گرفته شده اند  يستيز  يعصب   يهستند كه از شبكه ها

 استفاده شده است.  نپرسپتروهاي عصبي مصنوعي  انواع مختلفي دارند. در اين تحقيق از شبكه

   نپرسپترو – یشبکه عصب یمدل ها -2-2-1

مدل    نيپرسپترون ساده تر.  ]8[ارائه شد  Frank Rosenblattتوسط    8195بار در سال    نياست كه اول   يعصب  ي مدل شبكه ها  ن يتر  يمي قد  1پرسپترون

پردازشگر   كي  ،يورود  نيتا چند  كيتواند از    يم  1( است كه برابر با شكليهمان واحد محاسبات  اينورون )  كي پرسپترون،    كي.  است  يعصب  يشبكه ها

ضرب شده و سپس توسط   w1,w2,w3,…,wn يدر وزن ها x1,x2,x3,...,xn يورود n بيبه ترت در اين ساختار    داشته باشد.  يخروج  ك يو تنها  

در شبكه   2ي هر تابع فعال ساز.  مي شودارسال  يبه تابع فعال سازبدست آمده  در وزن بدست آمده و مقدار يورود يمجموع حاصل ضرب ها گمايتابع ز

پس از توسعه مدل پرسپترون، محققان براي شبيه    دهد.  يعدد انجام م نيا  يرا بر رو   ياضير  اتيعمل  كيكند و سپس    يم  افت يعدد را در  كي  يعصب  يها

 سازي مسايل پيچيده از تعدادي اليه پنهان در ساختار شبكه عصبي استفاده كردند و مدل پرسپترون چند اليه توسعه داده شد.  

 
 ن پرسپترو مصنوعی یشبکه عصب ساختار -1شکل 

 استفاده شده است.  Linearو در اليه خروجي از تابع فعالسازي  Leaky ReLUدر اين تحقيق براي اليه هاي پنهان از تابع فعالسازي

 STEدر نرم افزار   یبا قابلیت ارائه توزیع عرضی بار رسوب ی مصنوع  یعصب یشبکه ها -2-2-2

عرض يك مقطع از رودخانه تعليم داده  كه با استفاده از داده هاي اندازه گيري شده در  هستند    نپرسپتروشبكه هاي عصبي مصنوعي از نوع    ،اين شبكه ها

گذاري  ا كه شبكه هاي عصبي مصنوعي دو بعدي در اين نرم افزار نامشده و خروجي اصلي آن ها دبي بار رسوبي در واحد عرض است. اين شبكه ه

 
1 Perceptron 
2 Activation Function 

http://www.ste.hwstr.ir/


    

 بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 منابع طبیعی گرگاندانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و 

 1400آبان  ۶و  5
 

5 

 

  ستفاده از مقادير محاسبه شده ارائه مي شود. به تعداد نقاط مورد بررسي در عرض يك مقطع از رودخانه اجرا شده و دبي بار رسوبي كل مقطع با ا اند،شده 

 را نشان مي دهد. در مقابل مقادير اندازه گيري شده و سطح مقطع جريان  خروجي يك شبكه عصبي 2شكل 

 
 خروجی شبکه عصبی مصنوعی  -2شکل 

 STEدر نرم افزار  دو بعدی یمصنوع  یعصب شبکه ی ورودی ها -2-2-3

  مي باشد در اين نرم افزار براي اين شبكه ها ورودي هاي مختلفي قابل انتخاب است. توزيع سرعت در عرض رودخانه يكي از ورودي هاي قابل انتخاب  

باشند، مقدار نايت محاسبه و ارائه مي شود. تمامي پارامتر هايي كه در محاسبات نياز به پارامتر سرعت جريان داشته    كه توسط مدل شبه دوبعدي شيونو و

در اين    ،. با توجه به اينكه در اين نرم افزار امكان ايجاد پارامترهاي دلخواه توسط كاربران وجود داردشد  سرعت جريان توسط اين مدل فراهم خواهد 

به منظور استفاده    زين    1STEIM4 با نام  كمكي  نرم افزاري  انتخاب شده است.  1تحقيق ورودي هاي شبكه عصبي مصنوعي تعليم داده شده به صورت جدول  

و با مساعدت پارك علم و    ي و فناور قات يوزارت علوم، تحق تيتر بار رسوب با حما ق يدر برآورد دق  ي مصنوع ي عصب ي تر و راحت تر از شبكه ها عيسر

  ي داده و برا  ميمورد نظر را تعل   ي هاشبكه    ر،يمقاد  مينرم افزار كاربران با ورود مستق  نياست. در ا  افتهيگلستان تحت عنوان گرنت جوانه توسعه    ي فناور

 . كنند يرسوب از آن استفاده م زانيم نيتخم 

 ورودی شبکه عصبی مصنوعی در تحقیق حاضر پارامتر های  - 1جدول 

 شماره ورودي  پارامتر  )توزيع مقادير در مقطع عرضي( فرمول محاسبه 

𝜋1𝑖 = ℎ𝑖 𝑑50⁄  𝑑50 1نسبت عمق جريان به دانه بندي   

𝜋2𝑖 = 𝑢∗
𝑖 𝑢∗

𝑐𝑟𝑖
⁄  2 نسبت سرعت برشي به سرعت برشي آستانه حركت رسوبات  

𝜋3𝑖 = 𝑉𝑖 √𝑔ℎ𝑖⁄  i   3در موقعيت  عدد فرود جريان 

𝜋4𝑖 = 𝑉𝑖−1 √𝑔ℎ𝑖−1⁄  i-1 4عدد فرود جريان در موقعيت  

𝜋5𝑖 = 𝑉𝑖+1 √𝑔ℎ𝑖+1⁄  i+1 5عدد فرود جريان در موقعيت  

𝜋6𝑖 = 𝑢∗
𝑖 𝜔𝑠𝑖
⁄  6 به سرعت سقوط جريان برشينسبت سرعت  

، براي محاسبه تنش برشي  2رابطه لگاريتمي سرعت كولگان ،  مدل انتخابي براي محاسبه تنش برشي،  1الزم به ذكر است در محاسبه پارامتر هاي جدول  

 استفاده شده است.  2002  4مدل گوو و براي محاسبه سرعت سقوط ذرات از  1970  3از مدل گارد  حركت رسوبات  آستانه

غلظت رسوبات بستر بر    ،در اين نرم افزار خروجي هاي متفاوتي براي شبكه هاي عصبي مصنوعي قابل انتخاب است. خروجي انتخاب شده در اين تحقيق  

  خواهد رسيد  (a) به توان عددي در اين نرم افزار، خروجي اين شبكه ها  عصبي هاي  ( مي باشد. جهت افزايش دقت شبكهppmحسب قسمت در ميليون )

 كه توسط الگوريتم هوشمند ژنتيك محاسبه مي شود. 

(
𝑞𝑏𝑖

𝑞𝑤𝑖

× 106)
𝑎

= 𝐴𝑁𝑁(𝜋1𝑖 , 𝜋2𝑖 , 𝜋3𝑖 , 𝜋4𝑖 , 𝜋5𝑖 , 𝜋6𝑖)   (1                      )                                                                                                                          

 
1 Intelligence Methods for Sediment Transport Estimation 
2 Keulegan Logarithmic Relation 
3 Garde 
4 Guo 
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 لیم و ارزیابی شبکه های عصبی مصنوعی دو بعدی  تع  درمورد استفاده  یپارامترها -3-2

    (DR1ي )نسبت ناجور  يارمع

شود. محققان بر اين باورند با  رسوبي اندازه گيري شده توسط تجهيزات اندازه گيري، نسبت ناجوري گفته ميبه نسبت بين بار رسوبي محاسبه شده به بار

هاي مورد مطالعه با شرايط رابطه مربوطه  بي و يكسان نبودن شرايط در تمامي رودخانه ها و آبراههرسوتوجه به دشواري و نبود دقت كافي در محاسبه بار

 مورد قبول خواهد بود.   2تا   5/0مقادير نسبت ناجوري از 

 𝐷𝑅 =
(𝑞𝑏)𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑

(𝑞𝑏)𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑
         (2             )                                                                                                                                                                      

 باشد.  دبي بار رسوبي اندازه گيري شده مي  𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑(𝑞𝑏)دبي بار رسوبي محاسبه شده و   𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑(𝑞𝑏)كه در اين رابطه  

 (Mean DRيار نسبت ناجوري متوسط )مع

تعداد داده هايي كه يك روش  شود. در حالتي كه  به ميانگين مقادير نسبت ناجوري بدست آمده توسط روش مورد بررسي نسبت ناجوري متوسط گفته مي

برابر باشد، هرچه نسبت ناجوري متوسط يك روش به يك نزديك تر باشد آن روش برآورد بهتري داشته    در بازه نسبت ناجوري نيم تا دو محاسبه مي كند

 است.

 

نسبت ناجوري  متوسط  =
∑ نسبت  هاي  ناجوري

تعداد  كل داده  ها
  (3                         )                                                                                                                                      

 ( Total Error) مقطع عرضي معيار خطاي كل 

 در يك مقطع عرضي گفته مي شود.  موجود بين هر داده اندازه گيري شده و محاسبه شده توسط شبكه عصبي  يمجموع تمامي مقادير خطابه 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = ∑ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖   (4                )                                                                                                                                                           

 ( Maximum Errorمعيار بزرگترين خطاي يك مقطع عرضي )

 اندازه گيري شده و محاسبه شده توسط شبكه عصبي در يك مقطع عرضي گفته مي شود. هاي به بزرگترين خطاي موجود بين داده 

 ( Discharge Errorمعيار خطاي دبي بار رسوبي )

 د. به خطاي موجود بين دبي بار رسوبي بدست آمده از مقادير اندازه گيري شده و دبي بار رسوبي بدست آمده از مقادير محاسبه شده گفته مي شو 

𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |(𝑄𝑏)𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 − (𝑄𝑏)𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑|   (5                         )                                                                                          

 STEدر نرم افزار  یمصنوع یعصب یشبکه ها میتعل -2-4

مشخص شوند   د يكه با ييمنظور پارامتر ها  نيا ي شود. برا ياستفاده م كيهوشمند ژنت  تم ياز الگور يمصنوع يعصب ي شبكه ها م يتعل  ينرم افزار برا نيدر ا

  د يتول   يتصادف   يريقرار گرفته، در ابتدا مقاد  كيژنت   تميالگور  تيهر نورون و ... به صورت ژن در افراد جمع  2فعال بودن يا نبودن،  اسياز جمله وزن ها، با

در اين نرم افزار تابع برازندگي براي تعليم شبكه هاي عصبي مصنوعي به دو حالت    جواب انتخاب خواهد شد.  ني شده و بهتر  نهي به  يشده مطابق تابع برازندگ

 نوشته شده است : 

سه پارامتر خطا )بزرگترين خطا، خطاي كل مقطع، خطاي دبي بار رسوبي( است و تاثير آن ها در مقدار تابع برازندگي    حداقل سازي مقدارمالك اصلي   (1

 قابل تنظيم است.   ،كندبا توجه به سهمي كه كاربر مشخص مي 

. اين مقدار به صورت يك  نسبت ناجوري بين نيم تا دو محاسبه شده باشدتعداد مقاطعي است كه دبي بار رسوبي آنها با  حداكثر سازي  مالك اصلي   (2

 . گفته شده در قسمت اول در حد اعشار در تابع هدف تاثير خواهد داشتمالك  عدد صحيح و

 انتخاب شده است.  5و  75، 20خطا ها به ترتيب   هر يك از  تعليم انتخاب و سهمدر اين تحقيق مالك دوم براي 

 منطقه مورد مطالعه - 5-2

انارستان، درون كالً    يهابازه با نام  3  مقطع عرضي از  13در    اندازه گيري شده   داده   300به    نزديك  (1393پورحسين قادي )  جيبر اساس نتا  در اين تحقيق

داده اندازه گيري شده در عرض رودخانه هاي سوسرا،   100قريب به   ( 1388و همكاران ) د يام ي قاتيطرح تحق  جي نتابر اساس  و همچنين  كاليو كالر يغرب

   ].4,[ ]7[ استفاده شد  و چهل چاي، نرماب ،قره سو، خرمالو 

 
1 Discrepancy Ratios 
2 Dropout 
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 داده ها  یو هندس یکیدرولیاطالعات ه - 2جدول 

سرعت جريان  

 )متر بر ثانيه( 

شعاع 

هيدروليكي  

 )متر( 

دبي ) متر 

مكعب بر  

 ثانيه( 

عرض 

سطح آزاد  

 آب )متر( 

دبي رسوب   

)كيلو گرم بر  

 ثانيه( 

دما 

 )سانتيگراد(

قطر  

 d)50(ميانه

 ميليمتر 

قطر  

)90(d 

 ميليمتر 

 

شيب سطح  

 انرژي

    بيشينه 
1.066 0.321 7.348 21.391 0.069 17 6.62 16.35 0.00382 

    كمينه 
0.324 0.478 1.249 7.8 0.00114 22 0.27 0.35 0.00143 

 

 نتایج و بحث  .3
رامتر  پس از تحليل داده هاي رسوبي، تعيين اندازه قطر هاي مختلف و دبي بار رسوب اندازه گيري شده، انجام محاسبات هيدروليكي و مشخص سازي پا 

  بابلرودمقطع رودخانه    10داده مربوط به    250  با استفاده از  ،   STEهاي هيدروليكي اعم از مساحت سطح مقطع، محيط خيس شده و ... توسط نرم افزار  

شبكه    رودخانه هاي استان گلستان  ي ازمقاطع  و  مقطع رودخانه بابلرود 3داده باقي مانده از    150  با استفاده   شد.  انجامدقيقه    10در مدت زمان    آموزش  فرآيند

  3و شكل    4جدول    مطابق  آزمونداده هاي  و نتايج    3مطابق جدول    آموزش قرار گرفت. نتايج داده هاي    آزمونعصبي مصنوعي تعليم داده شده مورد  

 باشد. مي

 آموزشمقادیر خطا و نسبت ناجوری مربوط به داده های  - 3 جدول

 gr/s ي بار رسوب يدب يخطا gr/s.m خطا نيبزرگتر gr/s.mخطاي كل  DRمعيار نسبت ناجوري شماره مقطع  نام رودخانه 

 0.879359 0.7157 2.592 0.51 1 بابلرود 

 8.839172 3.23 21.77 1.33 2 بابلرود 

 7.884742 2.4 18.23 0.89 3 بابلرود 

 4.545598 4.32 21.32 0.93 4 بابلرود 

 23.2316 2.41 22.41 1.79 5 بابلرود 

 5.257126 1.77 10.53 1.2 6 بابلرود 

 7.040697 4.21 33.98 0.88 7 بابلرود 

 53.13043 6.734 61.109 0.5 8 بابلرود 

 8.345243 1.502 12.86 0.69 9 بابلرود 

 4.280378 2.065 18.96 1.17 10 بابلرود 

 123.4343 6.734 223.761 0.989 - كل داده ها 

 آزمونمقادیر خطا و نسبت ناجوری مربوط به داده های  - 4 جدول

 gr/s ي بار رسوب يدب يخطا gr/s.m خطا نيبزرگتر gr/s.mخطاي كل  DRمعيار نسبت ناجوري شماره مقطع  نام رودخانه 

 41.3208 4.357 50.25 0.557 11 بابلرود 

 22.27993 6.51 35.22 0.7 12 بابلرود 

 39.62165 5.89 43.49 0.525 13 بابلرود 

 9.900041 7.49 18.83 0.541 1 قره سو

 4.352073 3.91 12.93 1.475 2 قره سو

 0.114783 1.38 2.523 1.1 3 قره سو

 0.626648 8.367 22.897 0.97 4 قره سو

 0.328833 0.234 0.741 0.516 1 خرمالو 
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 0.088798 3.71 6.14 1.033 1 نرماب

 9.912717 5.91 9.89 0.705 1 سوسرا 

 13.65114 2.65 13.87 5.016 1 چهل چاي 

 142.1974 8.367 216.781 1.194364 - كل داده ها 

 
 )آموزش و آزمون( بر حسب مقادیر اندازه گیری شده دبی بار رسوبی بسترتغییرات مقادیر محاسبه شده  -3شکل 

درصد از مقاطع    100را در   بستر  قادر است دبي بار رسوبي  STE، شبكه عصبي مصنوعي تعليم داده شده توسط نرم افزار    3و شكل   4و   3با توجه به جدول  

دبي بار    تواند مياين در حالي است كه اين شبكه    محاسبه كند   0.989انتخاب شده جهت آموزش در بازه نسبت ناجوري نيم تا دو با نسبت ناجوري متوسط 

محاسبه كند. مقادير   1.19وسط مقاطع انتخاب شده جهت آزمون شبكه در بازه نسبت ناجوري نيم تا دو با نسبت ناجوري مت درصد از    90 رسوبي بستر را در

رخوردار  خطاي كل مقطع و بزرگترين خطا نشان مي دهد اين شبكه ها در تخمين توزيع عرضي بار رسوبي بستر در عرض رودخانه نيز از دقت قابل توجهي ب

 ه شده است. ارائ 4دو نمودار از مقادير توزيع عرضي محاسبه شده توسط شبكه عصبي مصنوعي دو بعدي در شكل باشند. مي

 
 توزیع عرضی بار رسوبی بستر محاسبه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی دو بعدی در مقابل مقادیر اندازه گیری شده  -4شکل  

 

 نتیجه گیری  .4
ي بستر در  بار رسوبتوزيع  دقت برآورد  و    مورد ارزيابي  نپرسپترودر تعليم شبكه هاي عصبي مصنوعي    STEتوانايي نرم افزار توسعه يافته    ق،يتحق  نيدر ا

عصبي  عرض رودخانه توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي اين نرم افزار مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد استفاده از شبكه هاي  

داد. شبكه عصبي مصنوعي تعليم داده شده در    مصنوعي جهت برآورد توزيع بار رسوبي در عرض رودخانه ها دقت بااليي در تخمين هاي آتي ارائه خواهد

در بازه  داده هاي بار رسوبي بستر  درصد از    100آموزش داده شده است، قادر به تخمين  بابلرود  رودخانه    مقطع از  10  اين تحقيق كه با استفاده از داده هاي

  براي برآورد بار بستر   ه در رودخانه بابلرود بهترين روش هيدروليكيمي باشد اين در حالي است ك 0.904نسبت ناجوري نيم تا دو با نسبت ناجوري متوسط 
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درصد از داده ها در بازه نسبت ناجوري نيم تا دو با نسبت ناجوري متوسط    69است كه قادر به محاسبه  توفالتي  روش    ،(2020طبق تحقيق تيموري و دهقاني ) 

از اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت با تعليم شبكه هاي عصبي مصنوعي دو بعدي مي توان ضمن كاهش پارامتر هاي مورد نياز جهت    .]10[مي باشد  0.89

تقال رسوبات  برآورد بار رسوبي باعث افزايش دقت در برآورد ها شده و از توزيع بار رسوبي در عرض رودخانه جهت مطالعه دقيق تر پديده هاي ناشي از ان

شبكه ها در رودخانه هايي كه رفتار هيدروليكي  آن رد. همچنين اين تحقيق نشان داد با تعليم شبكه هاي عصبي مصنوعي در يك رودخانه مي توان از  بهره ب

 استفاده نمود.  قابل توجهيمشابهي داشته باشند، با دقت 
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