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  )يقطورچا رودخانه :يمورد (مطالعه

  
  *٢احمد خزائي پولو ١ علي طالبي

  
  

  دهيچک
  

 يتلق اه هرودخان يشناس ختير اتيخصوص و يهندس ساختار رييگ شکل در يمهم عامل آب انيجر با شده حمل رسوب
 رييتغ ،ييترازافزا اي و يکن کف دهيپد وقوع جمله از يمختلف امدهاييپ رودخانه يرسوب بار شيافزا اي و کاهش گونه هر .شود يم

 احداث به ازني ها رودخانه آب منابع از استفاده نيهمچن دارد. دنبال  به يطول مرخين و مقطع سطح شکل و مصالح بندي دانه
 زانيم از يآگاه ها آن از برداري بهره و يطراح که است آن مانند و انتقال هاي انالک بند، سد، مثل انيجر کنترل هاي سازه
 نکهيا اي و هستند کاربرد سهولت يدارا که رسوب نيتخم نينو يها وهيش گسترش پس .کند يم ممکن ريغ را هشد حمل رسوب
 بر زدکاني پل ستگاهيا يرو که يبررس نيا در داشت. خواهد را يمهم نقش ،کنند تيهدا تر قيدق جينتا يسو به را گرانپژوهش
 HAS (Hybrid of ANN به موسوم يبيترک مدل کي ييکارا است، شده  انجام يغرب جانيآذربا استان در يقطورچا رودخانه

and SRC) يمصنوع يعصب شبکه يها روش از منتج )ANN( رسوب سنجه يمنحن و )SRC( يبررس نيا در .گردد مي يابيارز، 
 کمک به SRC جينتا يساز نهيبه اساس بر HAS مدل سپس و شده يبررس ANN و SRC يها مدل از کي هر يياکار ابتدا

ANN مدل يبرتر از نشان جينتا شد. گرفته کار به ها داده همان با HAS شهير که طوري  هب ،بود گريد مدل دو به نسبت 
 در و روز) بر (تن ٠٢٨/٢٦٢ و ٣٠٥/٢٣٨ برابر بيترت به يمصنوع يعصب شبکه و سنجه يمنحن روش در خطا مربعات نيانگيم

  د.کر دايپ کاهش روز) بر (تن ٤٤/٢١٣ عدد به HAS يبيترک مدل
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  مقدمه
 ساله هر که گفت ديبا آن انتقال و رسوب تياهم بحث در

 شسته زيآبخ يها حوزه سطح از جامد مواد از تن هزاران
 که  يطور به ابد.ي يم انتقال گريد محل به يمحل از و شده
 لهيوس  به رسوب تن ارديليم ٢٠ سال کي طول در

 ساکن يها آب در و افتهي انتقال جهان يها رودخانه
 ونيليم ١٠٠ بر بالغ زين ما کشور در و شده نينش ته

 خاطر به يمخزن يسدها شيگنجا از مترمکعب
 نيهمچن ).١٣٨٨ ،ي(کاظم شود يم کاسته يگذار رسوب
 آب، منابع از برداري بهره ،يآب ساتيسأت يطراح در

 يسامانده مختلف اقدامات و يرانيکشت گسترش
 .دارد را ييسزا هب نقش رسوب انتقال نديفرآ ها، رودخانه
 ميتقس قابل ٢معلق بار و ١بستر بار بخش دو به خود رسوب
 يشناس ختير و يکيدروليه عملکرد و رفتار يبررس است.

 يضرور را بستر بار جشسن به توجه ضرورت ها رودخانه
 بستر و معلق رسوب بار محاسبه (راهنماي است نموده
 داراي بستر بار رييگ اندازه راستا نيا در .)۱۳۹۱، رودخانه
 خوردن برهم امر نيا ليدل است. ادييز هاي تيمحدود
 کف در رييگ اندازه دستگاه استقرار از يناش انيجر طيشرا

 بار حرکت يعيطب ويالگ يعمل  طور  به که است رودخانه
 ثبت در مهم نکات گريد از .کند يم اختالل دچار را بستر
 به که است تيواقع نيا به توجه بستر، بار آماري هاي داده
 ،يرسوب هاي انباشته ييجا هجاب و ها تلماسه عبور ليدل

 در يژگيو نيا و بوده ينوسان صورت به بستر بار انتقال
 به توجه با نيبنابرا .است رگذاريثأت بستر بار نييتع
 گستره يدارا بستر بار آماري هاي داده برداشت، يدگيچيپ

 معلق) بار يآمار يها داده با سهيمقا در ژهيو  ه(ب کمتري
 بستر، بار محاسبه از يناش مشکالت به توجه با .است
 از استفاده در د.کر استفاده يتجرب يها روش از ديبا ريناگز
 است مهم تجربه و قضاوت نقش ييسو از ييها مدل نيچن
 ،گريد يسو از شود. يم نادرست برآورد بروز سبب يگاه و
 کمتر و دارد را خود به مخصوص طيشرا زيآبخحوزه  هر
 يبرا آمده دست به حوزه کي يبرا که را يروش توان يم

 يبرا يحل راه افتني مهم لهئمس اما برد. کار  هب گريدحوزه 
 وجود ليدل به يستيبا رابطه نيا در است. مشکل نيا رفع

 از که در پيش گرفته شود يروش عتيطب در دهيچيپ روابط
 داشته يخوب برآورد زين و کند يدور دهيچيپ يها ليتحل

                                                
1- Bedload 
2- suspended load 

 هوش يها مدل از استفاده دهيا ر،ياخ يها دهه در باشد.
 است. دهکر جلب خود به را پژوهشگران نظر يمصنوع
 را يآل دهيا برآورد اند نتوانسته ييتنها به ها روش نيا يگاه
 ياريبس در ها آن يبيترک استفاده اما ،کنند ارائه مجهول از
 مثال يبرا است. بوده يمناسب جينتا نيمب ها يبررس از
 حاکم روابط بر يمبتن که يمصنوع هوش روش از توان يم
 است ييباال يريپذ انعطاف قدرت يدارا و است عتيطب بر
  د.کر استفاده رسوب سنجه يمنحن روش با بيترک در

 رسوب زانيم نيتخم يبرا )١٣٨١( همکاران و منتظر
 دو از مرغک يدرومتريه ستگاهيا محل در بازفت رودخانه
 در و کردند استفاده ٣انتشار سپ شبکه و پرسپترون شبکه
 سنجه يمنحن روش با را ها شبکه از حاصل جينتا تينها

 بود. يبهتر جينتا يدارا که کردند سهيمقا رسوب
 و سنجش به )١٣٨٣( همکاران و يرينخج طلب راحت
 رابطه ١٦( کف بار برآورد يها روش نيتر مناسب نشيگز

 پرداختند. گلستان استان گل نيزر رودخانه در مختلف)
 مولر، و تريپ ريم روابط بيترت به که داد نشان جينتا

 گل نيزر رودخانه کف بار نييتع يبرا نيشتيان و يتوفالت
 رسوب زانيم )١٣٨٥( همکاران و يفتاح مناسبند.
 برآورد يمصنوع يعصب شبکه کمک به را نکا رودخانه
 يعصب شبکه از رسوب برآورد يبرا پژوهش نيا در کردند.

 استفاده رسوب سنجه) ي(منحن يونيرگرس يها روش زين و
 ارائه يبهتر جينتا يمصنوع يعصب شبکه که است شده
 يعصبه شبک نيب يا سهيمقا )٢٠٠٢( زوگلويگيس داد.

 با رودخانه دو يبرا رسوبسنجه  يمنحن و يمصنوع
 مقدار دادند. انجام سيانگل شمال در مشابه مساحت
 آمد دست به يمصنوع يعصب شبکه روش با که يرسوب
 يهماهنگ شتريب تيواقع با رسوب سنجه يمنحن به نسبت
 از يا يبررس در )٢٠٠٦( همکاران و حکمت داشت.
 GRNN ٤افتهي ميتعم يصنوعم يعصب يها شبکه تميالگور
 حوزه در رودخانه معلق رسوبات برآورد يبرا FFBP و

 يبرآوردها کردند. استفاده کايآمر متحده التيا ياتايجون
 جينتا با را يمصنوع يعصب شبکه روش دو از آمده دست به

 يخط چند يونيرگرس روش و مرسوم رسوب سنجه يمنحن
 هعمد طور  به يمصنوع يها شبکه يابيارز کردند. سهيمقا
 همکاران و ايبهاتاچار بود. متداول يها روش از بهتر

 در يگذار رسوب ينيب شيپ به پژوهشي در )٢٠٠٦(

                                                
3- Back propagation 
4- Generalized regression neural network 
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 دو با نيرا رودخانه سواحل در ماسموند نام به يا منطقه
 پرداختند. ميتصم درخت و يمصنوع يعصب شبکه روش
 يپوش چشم قابل ها کيپ در ژهيو  به خطاها نکهيا با

 تا ١٠ حدود در ييخطا با يگذار رسوب روند يول ،اند نبوده
 و ايبهاتاچار است. شده ينيب شيپ يخوب به درصد ٣٠

 بستر رسوب برآورد به پژوهشي ديگر در )٢٠٠٧( همکاران
 و يمصنوع يعصب شبکه مدل دو از استفاده با کل بار و

 پرداختند. يتجرب يها روش با سهيمقا در تصميم درخت
 شبکه و تصميم درخت مدل که داد اننش حاصل جينتا
 به نسبت کل بار و بستر بار مورد دو هر در يعصب
 دارند. يواقع يها داده با يبهتر يهماهنگ يتجرب يها روش
 يعصب شبکه از استفاده با )٢٠٠٧( همکاران و وگلويکيارد
 برآورد را معلق رسوبات يخطا انتشار پس ،خور شيپ

 و نوکيگو رودخانه اگيکا ستگاهيا آمار از ها آن کردند.
 کشور در راتيف زيآبخ حوزه در واقع رودخانه پالو ستگاهيا

 روش با اسيق در مذکور جينتا کردند. استفاده ،هيترک
 يمصنوع يعصب شبکه که داد نشان يخط ونيرگرس
 يديحم داد. نشان را يبهتر برآورد ها روش ريسا به نسبت

 معلق سوباتر برآورد يبرا يپژوهش )٢٠٠٧( الپيکا و
 کشور کاراکوگالن يها کوه در واقع سيگريت رودخانه

 دادند. انجام يمصنوع يعصبشبکه  از استفاده با ه،يترک
 شبکه يونيرگرس ليتحل با سهيمقا دركاربرد اين روش 

 و پاک کيه داد. ارائه يخوب برآورد يمصنوع يعصب
 ونيرگرس و يمصنوع يعصب شبکه از )٢٠٠٩( همکاران

 در بروند زيآبخ حوزه در رسوب ينيب شيپ يبرا يخط
 جينتا کردند. استفاده کايامر کشور در ايفرنيکال جنوب
 در يمصنوع يعصب شبکه روش باالتر دقت از حکايت
 همکاران و ييرجا .داشت يخط ونيرگرس روش با مقايسه

 -يعصب ،يمصنوع يعصب شبکه از اي مطالعه در )٢٠٠٩(
 يبرا رسوب هسنج  يمنحن و يرخطيغ ونيرگرس ،يفاز

 استفاده کايآمر در رودخانه دو در معلق رسوب برآورد
 هوش بر يمبتن يها روش پژوهش نيا در که دندکر

 خود از ها روش ريسا به نسبت را يبهتر جينتا يمصنوع
 يرو را يگريد يبررس )٢٠١١( ييرجا دند.کر ارائه

 کايآمر ينيوکارولينا التيا در )Yadkin( نيادکي رودخانه
 موج يمصنوع يعصبشبکه  از يبررس نيا در داد. نجاما

 با سهيمقا از پس که دکر استفاده )WANN( ١يا ضربه
 ونيرگرس ،يمصنوع يعصب شبکه يها روش جينتا

                                                
1- Wavelet Artificial Neural Network 

 به روش نيا يبرتر رسوب، سنجه يمنحن و يرخطيغ
 روش جينتا يساز نهيبه ،يبررس نيا از هدف د.يرس اثبات
 به بستر کف وباترس برآورد در رسوب سنجه يمنحن
 کي منظور، بدين است. يمصنوع يعصب ستميس کمک
 و شد ايجاد مذکور يها روش اساس رب يبيترک مدل

 از کي هر جينتا با شده داده توسعه يبيترک مدل عملکرد
  .شد سهيمقا ييتنها به ها روش

  
  ها روش و مواد

 استان در و ارس زيآبر حوزه در يقطورچا رودخانه
 يدارا است. اين حوزه گرفته قرار يغرب جانيآذربا
 از و است لومترمربعيک ٩/٣٤٧١ بر بالغ يمساحت

 به زاگرس جبال سلسله يغرب شمال يها يخوردگ نيچ
 و بوده تند بيش يدارا آن ياراض که يطور به آمده، وجود
 شود. يم مشاهده منطقه نيا در مسطح ياراض کمتر

 ٢٤٨ يمرز لهيم تا يچاقطورحوزه رودخانه  مساحت
 ٢٩٠ ارتفاع در ران)يا به يچاقطور رودخانه يورود (محل
 در ياصل يها آبراهه طول و لومترمربعيک ٨١٠ ،يمتر
 که است يادآوري به الزم .است لومتريک ١١٥ هيترک

 هشد برآورد ٢٥٠٠٠٠/١نقشه  از استفاده با مشخصات
   است.

 محل در رانيا خاک به ورود از پس چاي قطوررودخانه 
 واحد درون در شرق به غرب از يريمس در مذکور

 اطراف ابد.ي يم انيجر القعر خط کي در خود کيدرولوژيه
 يمرتفع يها کوه يخو دشت يابتدا تا را رودخانه نيا

 ٧٠ يخو شهرستان تا يمرزله يمفاصله  و داده ليتشک
 زيبرآ حوزه که است ذکر به الزم ).١ (شکل است لومتريک

 تيمحدود عامل نيتر همم عنوان به يچا قطور سرشاخه
 که جلفا شهرستان محدوده در ژهيو  هب ارس رودخانه آب
 شناخته ،است رودخانه نيا به رسوبات نيشتريب ورود محل
 پوشش عدم ليدل به رودخانه نيا يباال کدورت است. شده
 شسته حوزه خاک ،ها يبارندگ جهينت در که بوده ياهيگ

 يها داده از يررسب اين در .شود يم رودخانه وارد و شده
 استفاده رودخانه نيا يرو زدکاني پل يدرومتريه ستگاهيا

  .شد
هاي دبي، بار معلق و بار رسوب کف  در اين بررسي داده

مربوط به ايستگاه پل يزدکان روي رودخانه قطورچاي از 
جمع آوري شد. در مجموع  ١٣٨٨تا سال  ١٣٧٧هاي  سال
ها  بود که داده رديف داده براي انجام پژوهش موجود ١٢٣
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 ٧٥شدند. بخش اول که شامل بندي  به دو بخش تقسيم
هاي بخش (الف) و بخش  ها بود به داده درصد کل داده

گذاري  هاي بخش (ب) نام ادهدرصد باقيمانده به د ٢٥دوم، 
  شدند.

در انجام اين پژوهش از دو روش منحني سنجه رسوب و 
مه نحوه شبکه عصبي مصنوعي استفاده شده است. در ادا

ها بررسي  گونگي ترکيب آنها و چ ساخت هر يک از مدل
  شود. مي

براي ساخت مدل به کمک روش منحني سنجه رسوب 
هاي مربوط به بخش (الف) استفاده شدند. بدين  داده

هاي دبي و بار رسوب کف  ترتيب که ابتدا با کمک داده

ها به صورت تواني  مربوط به اين بخش معادله حاکم بر آن
  )).١ته شد (معادله (ياف
)١(  0.5336195.81SQ Q=  

دبي در  Qمقدار بار رسوب بستر و  Qsدر اين معادله 
دهند. منحني  ايستگاه هيدرومتري يزدکان را نشان مي

قابل مشاهده  ٢ها در شکل  لگاريتمي اين معادله بين داده
 است.

الزم به ذکر است که بعد از ساختن مدل به کمک اين 
 )ب(هاي دبي مربوط به بخش  ، براي ارزيابي آن دادهروش
گذاري شد تا مقادير بار رسوب بستر  ) جاي١( معادلهدر 

بيني با مقادير  . پس از برآورد، مقادير پيششودبرآورد 
 .ارزيابي شودتا کارايي اين مدل  شدنداي مقايسه  مشاهده

 

 
  طور چاي)(حوضه رودخانه ق يبررس مورد منطقه از نمايي -١ شکل

 

 
  زدکاني يدرومتريه ستگاهيا در رسوب سنجه يمنحن يونيرگرس رابطه -٢ شکل

 
 تراشه يا افزاري نرم برنامه يك مصنوعي عصبي شبكه
 در .کند عمل انسان مغز همانند بتواند كه است هادي نيمه

 براي است اي ايده نوعيمص عصبي شبكه يك قتيحق
 گرفته الهام زيستي عصبي سيستم از كه العاتاط پردازش
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 اين پردازد. مي اطالعات پردازش به مغز مانند و شده
 ،١نرون نام به پردازشي عناصر زيادي شمار از سيستم
 هماهنگ هم با لهئمس يك حل براي كه است شده تشكيل
  شبكه بر يمبتن هاي مدل اخير هاي سال در كنند. مي عمل
 اناييتو با كارآمد ابزار يك عنوان به مصنوعي عصبي
 مختلف هاي زمينه در اي گسترده صورت به مناسب
 هاي پژوهش مختلف هاي عرصه كه است شده استفاده
 پوشش نيز را رسوب زمينه در ژهيو  به آب به مربوط
 و هنگ )،٢٠١٢( باالسوندرام و اني(معمار دهد مي

 يمصطف )،٢٠١٣( همکاران و ييکاکا )،٢٠١٣( يسوتسوگ
  .))٢٠١٤( يسيع و
 ستگاهيا در بستر رسوب بار ينيب شيپ يبرا ژوهشپ نيا در
 کمک با يمصنوع يعصب ستميس مدل کي زدکاني

 شد. ساخته يورود پارامتر عنوان به بستر رسوب يها داده
 از و آموزش يبرا الف بخشي ها داده از مدل ساخت در
 عبارت به شد. استفادهبراي آزمون  ب بخش هاي داده
 مدل کي فقط مشابه يها داده با و مشابه هدف يبرا ،گريد

 هسنج يمنحن مدل نيگزيجا يمصنوع يعصب شبکه
 نيا در که يمناسب مدل به دنيرس يبرا شد. رسوب
 ،دنک برآورد ممکن نحو نيبهتر به را جينتا بتواند قسمت
 اثر ها آن از کي هر در که شد انجام يگوناگون يها شيآزما

  .شد يابيارز مختلف يپارامترها
  

 شبکه جينتا بر گوناگون يپارامترها اثر يبررس
  يمصنوع يعصب
 حالت نيبهتر و نهيبه جواب به دنيرس يراب عمل نيا

 يعصب شبکه جينتا در که چرا رد.يپذ يم صورت ممکن
 ،يانيم يها هيال تعداد مانند يگوناگون يپارامترها يمصنوع
دخالت  ... و يآموزش توابع نوع ها، نرون تعداد ها، آن نوع
  .دارند
 نيمتخصص هيتوص به :يانيم هيال در ها نرون تعداد -الف
 n با نهيبه يمصنوع يعصب شبکه مدل کي ساختن يبرا

 کارا n٢ +١ و n٢ ،n٢ -١ يها فرمول يورود پارامتر
 يدارا يبررس نيا يها شيآزما نکهيا به توجه با .هستند

 به ها نرون تعداد نيبنابرا بود، )n=١( يورود پارامتر کي
   شدند. انتخاب عدد ٣ و ٢ ،١ بيترت

                                                
1- Neuron 

 قسمت نيا در :يانيم متفاوت يها هيال تعداد -ب
 يانيم هيال سه و دو ک،ي با بيرتت به را مختلف يها نمونه
 .ميکرد يابيارز
 شبکه نوع سه از بخش نيا يبرا شبکه: نوع رييتغ -ج

  .ميا گرفته بهره ٤  newfftdو  ٣  newlrn، ٢  newffت متفاو
 يمختلف انواع يگريد شيآزما در مختلف: آموزش توابع -د
 ،٥ trainlm ليقب از يتوابع .شدند يبررس آموزش توابع از

traingdm و ٦ traingdx ٧.   
 کي با يآموزش مدل از گوناگون يها شيآزما انجام از پس
 يآموزش تابع و newff شبکه نوع شد. استفاده يانيم هيال

 از انواع ريسا به نسبت را يبهتر جينتا مارکوات لونبرگ
 تانژانت نوع از پنهان هيال انتقال تابع دادند. نشان خود
 نهيبه جينتا يدارا يخط نوع از يخروج هيال و ديگموئيس
  .ندبود
  

  يبيترک مدل ساخت
 يمنحن مدل جينتا بهبود يبرا ،پژوهش از قسمت نيا در

 شد. گرفته کار به يمصنوع يعصب روش رسوب، سنجه
 ساخت يبرا شد. ساخته يبيرکت مدل کي منظور نيبد

 رسوب سنجه يمنحن مدل جينتا تا بود ازين يبيترک مدل
 شبکه استفاده مورد و شد گرفته درنظر ها داده کل يبرا
 يمنحن مدل ساختن يبرا رد.يگ قرار يمصنوع يعصب
 )١( معادله )،الف( بخش يها داده کمک به رسوب سنجه
 داده )١( دلهمعا به ها داده يدب سپس .شد گرفته درنظر
 از يخروج عنوان به بستر رسوب بار متناظر ريمقاد و شد
 کل بار )١( مدل صورت نيبد واقع در .دش استخراج آن
  مرحله در مرحله، نيا از پس .کند يم يساز مدل را ها داده
 و )الف( بخش دو يبرا يساز مدل نيا به مربوط جينتا بعد

   .شوند يم جدا )ب(
 شبکه مدل کي بخش نيا رد ):HAS( يبيترک مدل
 پارامتر کي عنوان به معلق بار يها داده با يمصنوع يعصب
 آن محاسبه نحوه که ،رسوب سنجه يمنحن جينتا و يورود
 يورود پارامتر عنوان به ،شد داده شرح قبل پاراگراف در
 يبرا بستر رسوب بار زانيم آن کمک با تا شد ساخته دوم،

                                                
2- Feed forward back propagation network 
3- Layered recurrent network 
4- Feed forward input time delay back propagation network 
5- Levenberg Marquardt back propagation 
6- Gradient descent with momentum back propagation 
7- Gradient descent with momentum and adaptive learning back 
propagation 
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 از مدل آموزش يبرا .دشو ينيب شيپ )ب( بخش يها داده
 بخش يها داده از مدل آزمون يبرا و )الف( بخش يها داده

  شد. استفاده )ب(
 اريمع سه از جينتا هسيمقا و يابيارز يبرا :يارزياب يارهايمع

 و خطا مربعات نيانگيم دوم شهير ،)R( يهمبستگ ضريب
 که است ذکر به الزم .شد استفاده ساتکليف -نش بيضر
 يخط ارتباط زانيم که است ياريمع يهمبستگ بيضر
 .کند يم انيب را يمشاهدات و شده ينيب شيپ يها داده نيب

قدرمطلق اين ضريب بين صفر و يك است كه اگر مقدار 
 ها داده که است امر نيا نيمب باشد -١ اي ١ برابر آن

 قرار خط کي يرو قيدق طور  به ينيب شيپ و مشاهده
 يمنف از يعدد فيساتکل -نش بيضر نيهمچن .دارند
 تر کينزد ١ به آن مقدار چه هر که است ١ تا تينها يب

 چه هر و دارد را مدل يباال دقت و ييکارا از نشان باشد
 زانيم از ،شود کينزد تينها يب يمنف به بيضر نيا مقدار
 به ي نحوه )٤( تا )٢( هاي معادله .شود يم کاسته مدل دقت
  :کند يم انيب را روابط نيا از کي هر آوردن دست
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 يها داده P شده، مشاهده يها داده ريمقاد O روابط نيا در
 Ō و شده ينيب شيپ يها داده نيانگيم P شده، ينيب شيپ
  .است شده مشاهده يها داده نيانگيم
  
  بحث و جينتا
 ها مدل از کي هر جينتا با يبيترک مدل جينتا بخش نيا در
مقادير  است. شده سهيمقا بستر بار برآورد در ييتنها به
 و خطا مربعات نيانگيمدوم  شهير ،)R( يهمبستگ بيضر
 بيترت به ها حالت از کي هر يبرا ساتکليف -نش بيضر
بيانگر  ANNدر اين جدول  است. شده آورده ١ جدول در
 مدل ترکيبي HAS، شبکه عصبي مصنوعي به تنهايي مدل

هستند.  روش منحني سنجه رسوب به تنهايي SRCو 
هاست.  در مدل ترکيبي بهتر از ساير مدل Rميزان پارامتر 

هاي منحني سنجه رسوب و شبکه  در هر يک از مدل

 ٥٦٧/٠و  ٦٨١/٠به ترتيب برابر  Rعصبي مصنوعي مقدار 
و به  ارتقا يافته ٧٠٥/٠به عدد  ٢ترکيبي  است که در مدل
تر است. اين امر مبين همبستگي بيشتر  عدد يک نزديک

بيني در مدل  هاي مشاهداتي و نتايج حاصل از پيش داده
ميانگين مربعات دوم ريشه  ترکيبي است. همچنين نتايج

برتري نتايج مدل ترکيبي را نسبت به  روشنيبه  نيزخطا 
. ميزان خطا براي روش دهد ميهاي ديگر نشان  مدل

و براي شبکه تن در روز  ٣٠٥/٢٣٨منحني سنجه برابر 
بوده که در تن در روز  ٠٢٨/٢٦٢عصبي مصنوعي برابر 
 كاهش يافتهتن در روز  ٤٤/٢١٣مدل ترکيبي به عدد 

هرچه ميزان ضريب تر ذکر شد  گونه که پيش همان است.
دهنده  تر باشد، نشان به عدد يک نزديک ساتکليف -نش

که  دهد مي نشان ١جدول نتايج نتايج بهتر مدل است. 
بهتر از ساير  HASميزان اين پارامتر در مدل ترکيبي 

 -ها است. جالب اينجاست که ميزان ضريب نش مدل
و در  ٢٨٨/٠که در مدل منحني سنجه برابر  ساتکليف

، با کمک مدل ترکيبي است ١٣٩/٠شبکه عصبي مصنوعي 
اي  بررسي مقايسهنهايت  درا يافته است. ارتق ٤٢٨/٠ به عدد
) HASاز برتري مدل تركيبي ( نشاندست آمده  ه نتايج ب

  . استها  نسبت به ساير روش
در  اي ها با مقادير مشاهده نتايج برآورد هر يک از روش

مدل  شود كه ديده مي چنان .آورده شده است ٣شكل 
موفقيت  در تخمين نقاط اوجشبکه عصبي مصنوعي 

تري نسبت به روش منحني سنجه رسوب داشته است. بيش
در ساير نقاط (نقاط غيرپيک) روش منحني سنجه داراي 

 لذااست. نسبت به شبکه عصبي مصنوعي نتايج بهتري 
هاي هر  که از قابليت کند ساخت مدلي ترکيبي کمک مي

تر در  آل و از مدلي با توانمندي ايده گرفتهها بهره  يک از آن
 د. به همين دليل است که مدلکراستفاده  برآورد نتايج

ترکيبي نيز در تخمين نقاط پيک توانسته است به خوبي 
عمل کرده و در حالت کلي نيز نتايج بهتري را از خود ارائه 

  داده است.
که در اين راستا توسط ديگر  هاي پژوهشدر قياس با ساير 

مختلف  هاي روشکه  بيان کردبايد  انجام شده پژوهشگران
هاي تجربي يا با منحني سنجه  وش مصنوعي با مدله

از  نشاننتايج حاصل،  هعمدطور   بهکه  اند مقايسه شده
اما در اين  .هوش مصنوعي بوده است هاي روشبرتري 
تا عالوه بر قياس متقابل اين  تالش کردهنگارنده  پژوهش

. جالب آنکه کنددو، در قالب مدلي ترکيبي نتايج را بررسي 
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  است. داشتهاز دو مدل به تنهايي يک  هر مقايسه باي کارايي به مراتب بهتري در مدل ترکيب
 

مقايسه پارامترهاي آماري -١جدول   

 پارامترهاي آماري ها روش
SRC HAS ANN 

٥٦٧/٠ ٧٠٥/٠ ٦٨١/٠ R 

٠٢٨/٢٦٢ ٤٤٠/٢١٣ ٣٠٥/٢٣٨ RMSE (ton/day) 

١٣٩/٠ ٤٢٨/٠ ٢٨٨/٠ N-S 

  

   رودخانه قطورچای برآورد بار كف در هاي مختلف روش حاصل از جينتا سهيمقا -٣ شکل
  

  يريگ جهينت
 يبرا يمصنوع يعصب شبکه روش ييکارا پژوهش نيا در
 برآورد در رسوب سنجه يمنحن روش جينتا يساز نهيبه

 يمنحن مدل ساختن از پس .شد يبررس بستر کف رسوب
 ستميس مدل کي آن، جينتا استخراج و رسوب سنجه
 لونبرگ يآموزش تابع از که هيال کي يصنوعم يعصب

 مدل جينتا يساز نهيبه يبرا د،کر يم استفاده مارکوات
 مدل کي و شده گرفته کار به رسوب،  سنجه يمنحن
 بهتر اريبس يبيترک مدل از يناش جينتا شد. ساخته يبيترک
 نيا قتيحق در بود. ييتنها به ها مدل از کي هر جينتا از

 يمصنوع يعصب شبکه يرگذاريثأت دهنده نشان پژوهش
  هب بود. رسوب سنجه يمنحن روش جينتا يساز نهيبه در
 روش در که خطا مربعات نيانگيمدوم  شهير که يطور
 بود، آمده دست روز در تن ٣٠٥/٢٣٨ برابر سنجه يمنحن
 دايپ کاهش روز در تن ٤٤/٢١٣ عدد به ٢ يبيترک مدل در
 به ١٣٩/٠ و ٢٨٨/٠ عدد از نش بيضر زانيم زين و دکر
 يعصب شبکه روش زين و سنجه يمنحن روش در بيترت

 در افت.ي ارتقا يبيترک مدل در ٤٢٨/٠ عدد به يمصنوع

 با روش دو که است نکته نيا گر انيب پژوهش نيا واقع
 جينتا نتوانند اگر مختلف يها يورود زين و متفاوت ساختار
 ييکارا اب تواند يم ها آن بيترک اما دهند، ارائه را يخوب
 نيتخم يبرا کارآمد ابزار کي عنوان به تر مناسب اريبس
  .شود استفاده جينتا
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