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  چکيده
  

 جريان، متوسط عمق کانال، عرض پارامترهاي توسط لبريز دبي شرايط در آبرفتي هايکانال دستپايين يکيدروليه ي هندسه
 ذرات متوسط قطر جريان، دبي مستقل پارامترهاي توسط ،متغيرها اين شود. مي تعريف جريان متوسط سرعت و کانال شيب
 مختلط هوشمند مدل و GMDH محور داده هوشمند مدل عملکرد ،تحقيق اين در هستند. تعريف قابل شيلدز پارامتر و بستر

GMDH-HS پارامترهاي حسب بر آبرفتي هاي کانال دستپايين يکيدروليه ي هندسه متغيرهاي بين رابطه بهترين بيان براي 
 شرايط تحت آزمايشگاهي هايکانال و هارودخانه از شده  گيرياندازه داده سري ۸۸۰ است. قرارگرفته بررسي مورد مستقل
 د.ش استفاده هامدل ارزيابي براي هيبق و آموزش براي داده سري ۴۹۸ که شد، آوريجمع متفاوت بسترهاي و جريان
توسعه  هايمدل عملکرد ارزيابي گرفت. انجام گالس- مکي زمانيسري از استفاده با شده  داده توسعه  هايمدل سنجي صحت

 مدل دو هر بخشرضايت عملکرد از حاکي R2 و CE، MSRE، MAPE، RMSE، RB آماري هايشاخص از استفاده با شده  داده 
 چهار هر براي مدل دو نتايج ي مقايسه و تردقيق بررسي است. آبرفتي هايکانال دستپايين يکيدروليه ي هندسه بينيپيش در

 باالتري بسيار عملکرد آبرفتي هايکانال دست پايين يکيدروليه ي هندسه بينيپيش در GMDH-HS مدل که داد نشان متغير
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  مقدمه
 يکيدروليه ي هندسه همواره ،يآبرفت يهارودخانه

)Hydraulic geometry( تعادل به دنيرس يبرا را خود 
 دهند.يم رييتغ يخروج و يورود رسوب آب، يدب نيب

 شکل تکامل بر خاص طور به يکيدروليه ي هندسه
 تمرکز تکامل نيا بر کانال و بستر ريتأث يچگونگ و رودخانه

 يآبرفت يهارودخانه يمورفولوژ ).۲۰۱۵ سون،ي(گل دارد
 ي هندسه )۱ است: شده مفهوم دو جاديا به منجر

 At-a-station hydraulic( ستگاهيا کي در يکيدروليه

geometry( دست نييپا يکيدروليه ي هندسه )۲ و 
)Downstream hydraulic geometry( ژول)۲۰۱۵ ن،ي.( 

 ييباال عرض توسط ،دست نييپا يکيدروليه ي هندسه
 بيش و انيجر متوسط سرعت ان،يجر متوسط عمق کانال،
 شود.يم فيتعر زيلبر يدب طيشرا تحت انيجر يانرژ

 از يتابع عنوان به دست نييپا يکيدروليه ي هندسه 
 يدب جمله از بستر طيشرا و يکيدروليه يپارامترها

 توسط لدزيش متراپار و بستر ذرات متوسط قطر ان،يجر
 از ؛است شده انيب و يبررس مختلف يهاروش با محققان
 يتجرب يهاروش به توانيم مطالعه مورد يهاروش جمله
 و هارودخانه از شده  يآورجمع اطالعات و آمار بر يمبتن
 و يه ؛۱۹۵۳ مادوک، و لئوپولد ؛۱۸۹۵ ،ي(کند هاکانال
 و مهريافضل ؛۲۰۰۲ کرس، و کاليپت ؛۱۹۸۶ تورن،

 امرسون، ؛۲۰۱۱ همکاران، و سيآگورد ؛۲۰۱۰ همکاران،
 ،انيجر بر حاکم معادالت بر يمبتن يتئور روابط و )۲۰۱۶
 انيجر ان،يجر مقابل در مقاومت ان،يجر سرعت مانند
 و ني(ژول يآبرفت يهارودخانه در رسوب انتقال و هيثانو

 )۲۰۰۶ ن،يژول و يل ؛۲۰۰۰ الر،يم ؛۱۹۹۵ وارگاداالم،
 يمنطق تطابق يتئور روابط از حاصل جينتا که کرد اشاره

  است. داده نشان يدانيم يهايريگاندازه با
 محور داده هوشمند يهاروش از يانواع ،رياخ يهاسال در
 دهيچيپ يهامدل يرهايمتغ نيتخم و ينيبشيپ يبرا
 يهاروش از يکي اند.گرفته قرار استفاده مورد يکيدروليه

 هاداده يگروه يبنددسته روش محور، داده پرکاربرد
)Group Method of Data Handling (GMDH)( با 
 مسائل حل ييتوانا که است يدهسازمانخود کرديرو
 دارد را ترساده ساختار و باالتر دقت با يرخطيغ ي دهيچيپ

 توسط بار نياول روش نيا .)٢٠١٧ همکاران، و ي(غالم
 چند با ييهاستميس يسازمدل يبرا )١٩٦٨( وانخنکويا

 GMDH مدل شد. ارائه يخروج کي و يورود ريمتغ

 شامل ،اقتصاد و علوم ،يمهندس در ياگسترده طور به
 ها،نديفرا مدت کوتاه ينيب شيپ ،يکيزيف نيقوان ييشناسا
 مورد گسسته و وستهيپ يرهايمتغ در الگوها ييشناسا

 کاربرد از يزيآمتيموفق جينتا و است گرفته قرار استفاده
 شده گزارش آب منابع تيريمد يمهندس مسائل در آن

 رقوم راتييتغ يبررس به توانيم ،ها آن ي جمله از ؛است
 يبرداربهره )،٢٠٠٤ همکاران، و ي(فلز خزر يايدر سطح

 و ي(قادر تهران دشت ي چندگانه مخازن از هوشمند
 و (ژانگ يازهيوار انيجر ينيبشيپ )،١٣٨٩ همکاران،
 رواناب - بارش نديفرا يسازمدل )،٢٠١٣ همکاران،

 ستميس در معلق بار برآورد )،١٣٩٣ همکاران، و پورنعمت(
 بيضر نيتخم )،١٣٩٥ همکاران، و يواني(ا ايرودخانه
 ي(قادر يعيطب هايرودخانه در هاندهيآال يطول يپراکندگ

 ي هندسه يرهايمتغ ينيبشيپ و )١٣٩٥ زاده،نيحس و
 )٢٠١٧ همکاران، و ي(غالم داريپا يهاکانال يکيدروليه

 يخوب عملکرد و دقت ،موارد ي همه در که کرد اشاره
  است. شده گزارش
 ريسا با آن بيترک از ،GMDH روش بر عالوه نامحقق
 و اند برده بهره يسازنهيبه و يمصنوع هوش يهاروش
 دهيچيپ مسائل حل يبرا را مختلط هوشمند يهامدل

 LSSVM و GMDH بيترک اند.کرده جاديا يمهندس
) Wavelet Machines Vector Support Squares Least

Packet( سامسود رودخانه انيجر ينيبشيپ يبرا)و ني 
 ها سونيک يباالبرندگ تيظرف ينيبشيپ )،۲۰۱۱ همکاران،

 GMDH-HS مختلط هوشمند مدل از استفاده با
 هوشمند مدل ي توسعه و )٢٠١٦ همکاران، و ي(معصوم
WPGMDH ) Method Group-Packet Wavelet مختلط

of Data Handling( موسو رواناب ينيبشيپ يبرا)و ي 
 مختلط يهامدل يباال عملکرد ج،ينتا ).۲۰۱۷ همکاران،
  دهد.يم نشان هاستميس يسازمدل در را هوشمند

 يهاروش از يکي ،)HS( يهارمون يجستجو تميالگور
 است يرخطيغ مسائل حل در استفاده مورد يسازنهيبه
 يمعرف يفراشناخت کيتکن بر هيتک با ۲۰۰۱ سال در که

 نيا يايمزا از ).۲۰۱۱ وهمکاران، مي(گ است شده
 ييهمگرا حل، راه افتني يبرا کمتر محاسبات تم،يالگور
 نهيبه حل راه به دنيرس در توجه قابل ييتوانا و عيسر
 دليل به ،HS تميالگور است. آن مناسب ساختار دليل به

 از يکي به ،وستهيپ و گسسته مسائل در بودن  يکاربرد
 است. شده ليتبد يسازنهيبه يهاتميالگور نيپرکاربردتر
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 را يهارمون يجستجو تميالگور )۲۰۱۵( همکاران و يريبش
  دادند. توسعه نزمخا از نهيبه يبردار بهره يبرا
 روابط دقت بهبود و ينيبشيپمنظور  به ،قيتحق نيا در

 ،يآبرفت يهاکانال دست نييپا يکيدروليه ي هندسه
 و GMDH محور داده هوشمند روش بر يمبتن ييها مدل
 تميالگور و GMDH مدل بيترک از مختلط هوشمند روش

 در يسينو برنامه با GMDH-HS نام به HS يساز نهيبه
 مختلط روش است. شده  داده توسعه  MATLAB افزارنرم

GMDH-HS با مشابه GMDH  ،که تفاوت نيا با است 
 يهارمون يجستجو تميالگور از استفاده با هانرون يهاوزن

(HS) داده توسعه  يهامدل يابيارز يبرا د.نشويم محاسبه  
 از شده  يآور جمع يهاداده يسر ۸۸۰ مجموع از شده
  يريگ اندازه ريمقاد با جينتا ي سهيمقا و نيشيپ قاتيتحق
 جينتا با حاصل، جينتا نيهمچن است. شده استفاده شده،

  د.ش سهيمقا محققان توسط شده  ارائه يتئور معادالت
  

  ها روش و مواد
  (GMDH) اه داده يگروه يبند دسته روش

 ،ييشناسا در قدرتمند و يکاربرد يها تميالگور از يکي
 روش ده،يچيپ يها سامانه ينيبشيپ و يساز دلم

 ي واسطه به روش نيا .ستها داده يگروه يبند دسته
 خود عملکرد يابيارز طول در يدرون خودسازمانده کرديرو
 هايداده مجموعه انيم در تريدهيچيپ هايمدل جيتدر به

 ريسا به نسبت رو، نيا از ؛کنديم ديتول يخروج و ورودي
 GMDH ياصل ي دهيا د.کنيم عمل هوشمندتر ها تميالگور

 ي شبکه کي بر يمبتن يليتحل تابع کي ساختن صورت به
 از حاصل دوم ي درجه انتقال توابع اساس بر روندهشيپ

 ن،ي و ي(تسا است کولموگروف شده  گسسته ياچندجمله
 ي شبکه ،GMDH روندهشيپ ساختار به توجه با ).٢٠١٧

 شده ليتشک يورود دو حداقل با بانيپشت يهانرون از آن
 ياجملهچند کي صورت به هانرون نيا انتقال تابع که است

  است: شده فيتعر ))١( ي (معادله
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.�� ؛يخروج ،�  هک  ،�� تا �� و ؛يورود يرهايمتغ ،��
 آموزش هستند. ياجمله چند يهاوزن اي و بيضرا

 کرديرو بر اساس مدل نيا ياشبکه درون يپارامترها
 نيا به توجه با رد.يگيم صورت مربعات حداقل نيتخم
 و هاهيال تعداد GMDH ي شبکه ساختار در که نکته

 به توجه با اول ي هيال در ،است نامعلوم هيال هر در ها نرون
 هانرون تعداد ،يورود يرهايمتغ ييدوتا باتيترک تعداد

��2 هانرون تعداد يورود ريمتغ m يازا (به دشويم محاسبه  بيضرا ها،نرون انتقال تابع به توجه با بود). خواهد �
 مربعات حداقل نيتخم روش با نرون هر يبرا يوزن

 کي يخروج هر يبرا ديبا روش نيا در شود.يم محاسبه
 از استفاده با مقدار نيا شود. يمعرف مدل به آستانه مقدار
  شود:يم فيتعر )۲( ي همعادل
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 يخروج ،(�)� ؛شده  يريگاندازه يخروج ،y که
 بيضر ،R2 و ؛مدل يمحاسبات يخروج نيانگيم ،(�)�� ؛شده يريگاندازه يخروج نيانگيم ،y ؛مدل يمحاسبات
 هر در GMDH ي شبکه .است هانرون عملکرد يهمبستگ

 يهايخروج از دسته آن رو، نيا از شود؛ همگرا ديبا هيال
 مقدار از شتريب هاآن يهمبستگ بيضر که اول ي هيال

 فرستاده يبعد ي هيال به ريمتغ صورت به ،هستند آستانه
 ريمتغ دو تنها که ابدي يم ادامه يزمان تا روند نيا شوند. يم

 باشند. مانده يباق آخر ي هيال به انتقال يبرا يورود
 
 (HS) يهارمون يجستجو تميالگور
 و نيترساده از يکي ،يهارمون يجستجو تميالگور
 نديفرا در که است يفراابتکار يهاروش نيدتريجد

 يهانت يگذار هم کنار روند از نه،يبه جواب يجستجو
 ياستانداردها يدارا آهنگ کي ساخت يبرا يقيموس

 سهيمقا در HS تميالگور .است گرفته الهام يشناسييبايز
 يکمتر ياتياضير الزامات يفراابتکار يهاروش ريسا با

 رييتغ با يمهندس مختلف مسائل در را آن توانيم و دارد
 يهايژگيو گريد از .داد مطابقت پارامترها و عملگرها در

 در که است نيا ،يهارمون يجستجو تميالگور شاخص
 عملکرد ي محدوده با حل يفضاها يمناسب زمان مدت
 که يصورت در يژگيو نيا .کنديم ييشناسا را يبهتر
 ،باشد برخوردار ٤يمحل ي نهيبه از مطالعه مورد ي هئلمس

 و شده متوقف يمحل ي هنيبه در و شوديم خطا دچار
 ،مشکل نيا ليدل برسد. ٥يسراسر ي هنيبه به تواند ينم

 مسائل در يمحل يجستجو ياجرا در تميالگور يناکارآمد

                                                           
4- Optimum Local 
5- Optimum Global 
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 ).٢٠٠٧ همکاران، و ي(مهدو است گسسته يسازنهيبه
 :است شده ليتشک ريز مراحل از تميالگور نيا
 هياول يمقدارده تميالگور ميتنظ قابل يپارامترها -١
 کي جاديا -۳ ؛يهارمون ي حافظه يمقدارده -۲ ؛شوند يم

 ي حافظه کردنروز به -۴ ؛افتهي بهبود ديجد يهارمون
 تا ۴ و ۳ يهاگام تکرار توقف: اريمع يبررس-۵ و ؛يهارمون
 رديپذ انيپا تکرارها اي شود برقرار توقف اريمع که يزمان
   ).٢٠١٥ لند،ي(و
  

  GMDH-HS مختلط هوشمند تميالگور
 استفاده با يتجمع يخطا کاهش هدف با حاضر ي مقاله در
 ،(HS) يهارمون يجستجو تميالگور و GMDH بيترک از

 شده  داده توسعه  GMDH-HS مختلط هوشمند تميالگور
 يبرا يهارمون يجستجو تميالگور روش، نيا در است.
 نرون هر يهاوزن اي و نامعلوم بيضرا ونيبراسيکال
 تميالگور در مربعات حداقل نيتخم روش نيگزيجا

GMDH شود.يم  
 خود کرديرو يدارا GMDH تميالگور که آنجا از

 است، نامشخص ابتدا در آن ساختار و است يده سازمان
 و آموزش يبرا يهارمون يجستجو تميالگور نيبنابرا

 GMDH شبکه در نرون هر ساختار در هاوزن يسازنهيبه
 ،HS مدلريز هدف ،واقع در رد.يگيم قرار استفاده مورد

 به يابيدست يبرا کوتاه زمان در مطلوب يهاوزن نييتع
 يتجمع يخطا کردن حداقل و GMDH مطلوب ساختار

 است. يمحاسبات و شده يريگ اندازه يهاداده مجموعه نيب

 را GMDH-HS مختلط هوشمند روش فلوچارت ،١ شکل
  دهد.يم نشان

  
  هاي سري داده تجزيه و تحليل مجموعه

هاي ي هيدروليکي کانال بيني هندسهمنظور پيش به
از  GMDH-HSآبرفتي با استفاده از مدل هوشمند مختلط 

هاي هاي طبيعي و کانالسري داده رودخانه ۸۸۰
ي گسترده از  آزمايشگاهي استفاده شد. اين مجموعه

 هيدروليکي خصوصيات از وسيع ايمحدوده بيانگر ها، داده
 و هستند مختلف هاي آبرفتيها و کانالرودخانه و هندسي

 قرار استفاده مورد محققان همچنين، توسط ديگر
 اين از حاصل نتايجي  مقايسه امکان اند. بنابراين، گرفته
اين داشت. وجود خواهد  شده  ارائه نتايج ديگر با تحقيق
آوري شدند ) جمع١٩٩٥ژولين و وارگاداالم (ها توسط داده

) ۲۰۰۶و لي و ژولين () ١٩٩٥ژولين و وارگاداالم (توسط و 
هاي آبرفتي ي هيدروليکي کانال ي هندسه محاسبه براي

ها، شامل اين مجموعه داده اند. مورد استفاده قرار گرفته
مواد اي، از جمله ي وسيعي از خصوصيات رودخانه محدوده

بستر، شکل هندسي رودخانه، شرايط جريان و در دوحالت 
هاي آزمايشگاهي هستند. از  هاي طبيعي و کانالرودخانه

 ٣٨٢سري داده براي آموزش و  ٤٩٨اين مجموعه تعداد 
هاي مورد نظر استفاده شد. اين دو سري براي ارزيابي مدل

ها اند که خصوصيات آماري آنمجموعه، چنان انتخاب شده
، مشخصات آماري ۱تقريباً يکسان باشد. در جدول 

هاي مورد استفاده، شامل حداقل، ميانگين، مجموعه داده
حداکثر، انحراف معيار و چولگي براي هر پارامتر ارائه شده 

  .است
  

  هامشخصات آماري مجموعه داده - ١جدول 
V(m/s) S H(m) W(m) τ* d50(mm) Q(m3/s) پارامتر 

٠٩/٠  ٠٠٠٠٤/٠  ٠٠٣/٠  ١٦/٠  ٠٠١/٠  ٠٠٠١/٠  ٠٠٠٢/٠  حداقل 

٥٠٨/١  ٠٠٥/٠  ٦١/١  ٢٢/٧٣  ٢٨١/٠  ٠٤٥/٠  ٣/٥٢٨  ميانگين 

٧/٤  ٠٨١/٠  ٦٧/١٥  ٣/١٠٩٧  ٤٩٢/٨  ٤/٠  ٤/٢٦٥٦٠  حداکثر 

٥٢/٠  ٠٧٨/٠  ٦٣/٠  ٦٥/٢  ١١١/٠  ٣٧٨/٠  ٨١/٢  انحراف معيار 

٥٦٦/٠  ٦٤٤/٤  ٢١/٣  ٨٠/٣  ٥٤٠/٥  ٢١٨/٢  ٠٨/٢  چولگي 
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  GMDH-HSفلوچارت الگوریتم هوشمند مختلط  -1شکل 

  
  شده  داده توسعه  يهامدل يسنج صحت

 و ينيبشيپ يبرا شده  داده توسعه  يهامدل ياجرا از قبل
 ،يآبرفت يهاکانال يکيدروليه ي هندسه روابط دقت بهبود
 يبررس مورد هاآن از حاصل جينتا صحت که است الزم
 استاندارد يزمانيسر از محققان معمول، طور به رد.يگ قرار
 ي معادله با )Mackey and Glass( کالس -يمگ
  داده  توسعه يهامدل صحت يبررس يبرا )٣( يليفرانسيد

  کنند.يم استفاده شده،

)۳(  ( ) ( )
( )

( )tbx
tx

tax
dt

tdx
-

-+
-

=
t

t
101

 

 نيا .هستند ١/٠ و ٢/٠ ترتيب به ،b و a ريمقاد که
 يزمانيسر گذشته ريمقاد از استفادهمنظور  به يساز مدل

 شود.يم استفاده t+Δ يزمان گام ينيبشيپ يبرا t گام تا
 با برابر D آن در که يانقطه D نگاشت کي ،منظور نيبد

 شوديم جاديا Δ يزمان ي فاصله با ،رهاستيمتغ تعداد
)۵=D ۶و=Δ.( و هياول مقدار t، گام و ۱۷ و ۲/۱ ترتيب به 

 آستفلد، و ني(سلومات شد گرفته نظر در ۱/۰ يزمان
 تا ۰ نيب t يبرا گالس-يمک يزمانيسر حل از ).۲۰۰۸
 و سطر ۱۰۰۰ با يخروج- يورود يهاداده سيماتر ،۲۰۰۰
 يسر ريمقاد به توجه با واقع در د.شويم حاصل ستون ۶

 پایان

 بله
 خیر

 ←Wبردار بهینه جواب 

 هاي الیه بعديانتخاب نرون

NN==1 

  R2 (RC) کردن شرطوارد 
 R2> RCهاي خروجی با نرون انتخاب

NNها: تعداد نرون 

 GMDH-HS بررسی شرط توقف

 شروع

 GMDH پارامترهايتعیین 
Xobs & Yobs :هاي مشاهداتیسري داده 

NVتعداد پارامترهاي مستقل : 

NN: ها در هر الیهتعداد نرون 

q←1, NN 

 هامحاسبه ماتریس توابع نرون

 Ycalcبراي محاسبه  W و NFتولید 
 Yobs & Ycalc محاسبه ضریب همبستگی بین

 HS تعیین پارامترهاي اولیه

تولید تصادفی بردارهاي جواب، محاسبه ومرتب سازي 
 HMوایجاد ماتریس  MSEبردارها برحسب 

F(x) :MSE هرنرون  

Xi ها)گیري (وزن: پارامتر تصمیم 
 HMCR, PAR, BWپارامترهاي اولیه HS 

 انتخاب یک بردار جواب تصادفی

�� بهبود هر جواب با توجه به دو عدد تصادفی < ����. �� < ��� �� انتخاب یک همسایگی   ⇒⬚ < ����. �� > ��� ⬚⇒ بدون تغییر    �� > ����  عدد رندم جدید بین ماکزیمم و مینیمم بازه⇒⬚

 و مقایسه با بدترین بردار محاسبه تابع هدف بردار جدید

 ؟HSبرقراري شرط توقف
 خیر

 بله

 هاساخت نرون
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18t يهازمان در -، 12t -، 6t  يخروج ريمقاد t و -
6t در يزمان يسر  منظور به شود.يم ينيبشيپ +

 آموزش يبرا مذکور يسر از اول سطر ۵۰۰ يسنج صحت
 از حاصل جينتا يبررس .اند رفته کار هب يابيارز يبرا هيبق و

 توسط اغلب گالس -يمک يزمانيسر يمدلساز
 يبرا جينتا نيا رد.يگيم صورت يآمار يها شاخص
 ارائه ۲ جدول در GMDH-HS و GMDH يها روش
  اند. شده

  

 يبرا گالس-يمک يزمانيسر ينيبشيپ جينتا - ٢ جدول
  GMDH-HS و GMDH يهاروش

 CE RMSE MAPE MRSE RB روش

GMDH 933/0  0592/0  237/5  0041/0  001/0  
GMDH-

HS 996/0  0123/0  826/0  002/0  001/0  
  

CE، ييکارا بيضر ي دهنده نشان )Coefficient of 

Efficiency( با يهامدل و است مدل CE ۹/۰ تا ۸/۰ نيب 
 باال اريبس دقت يبرا اما ؛ندهست قبول قابل دقت يدارا
 ي دهنده نشان ،RMSE باشد. ۱ تا ۹/۰ نيب بيضر نيا ديبا
 و يمشاهدات يخروج مجذور اختالف نيانگيم شهير

 هرچه و است )Root Mean Square Error( يمحاسبات
 است. تر قيدق مدل باشد، تر کينزد صفر به آن مقدار

MSRE، ينسب يخطا مربعات نيانگيم زين )Mean 

Square Relative Error( ۵/۰ از کمتر مقدار و است 
 نشان ،MAPE بيضر .است مدل دقت ي دهنده نشان
 Mean( ستخطا مطلق درصد نيانگيم ي دهنده

Absolute Percentage Error( ييکارا با يهامدل يبرا که 
 است ينسب انحراف ،RB باشد. درصد ۵۰ از کمتر ديبا باال

)Relative Bias( اريمع انحراف مقدار ي دهنده نشان که 
 .است يمحاسبات يها داده به نسبت يمشاهدات يها داده
 مدل باشد، تر کينزد صفر به هرچه ،پارامتر نيا مقدار

 جينتا ي سهيمقا ).۲۰۰۹ همکاران، و (وانگ است تر قيدق
 روش دو در گالس- يمک يسر يساز مدل از حاصل

GMDH و GMDH-HS يباال اريبس دقت با يهابازه و 
توسعه  يهامدل نيا که دهديم نشان يآمار يهاشاخص

 نيتخم و ينيبشيپ در ييباال اريبس عملکرد شده  داده 
 دو جينتا نيب تر قيدق ي سهيمقا با و دارند يزمان يهايسر

 GMDH-HS روش که شوديم مشاهده ۲ جدول در روش
 در GMDH روش به نسبت يبهتر اريبس عملکرد

  است. داشته يزمان يهايسر ينيب شيپ

  و بحث جينتا
 يهامدل از حاصل جينتا زيمتما گروه دو در بخش نيا در

 مدل دو عملکرد ابتدا در شود.يم يبررس شده  داده توسعه 
 و ينيبشيپ در GMDH-HS و GMDH شده  داده توسعه 
 يهارودخانه يکيدروليه ي هندسه روابط دقت بهبود
 يهادوره در جينتا و رديگيم قرار يبررس مورد يآبرفت

 عمق ،(W) کانال عرض ريمتغ چهار يبرا يابيارز و آموزش
 متوسط سرعت و (S) کانال بيش ،(h) انيجر متوسط

 ارائه نمودارها و يآمار يهاشاخص کمک به (V) انيجر
 با شده  داده توسعه  يهامدل عملکرد ،ادامه در گردد.يم
 نيژول و يل توسط شده ارائ يتئور روابط از حاصل جينتا
 شود.يم سهيمقا )٢٠٠٦(

  

  GMDH-HS و GMDHيهاروش جينتا
 يکيدروليه ي هندسه ي کننده نييتع ريمتغ چهار
 d50 بستر ذرات متوسط قطر بر اساس ،يآبرفت يها کانال

(m)، انيجر يدب Q (m3/s) لذريش پارامتر و �∗ = �ℎ� (�� −  زبر متالطم انيجر طيشرا تحت ⁄���(�
 در ثرؤم يپارامترها به توجه با شوند.يم ينيبشيپ

  نوشت: توانيم يآبرفت يهاکانال يکيدروليه ي هندسه
 50 *( , , , ) ( , , )W h S V f d Q t= )۴( 

 با شبکه ،يورود مستقل پارامتر سه به باتوجه رو، نيا از
 و GMDH يهاروش يبرا اول ي هيال در نرون شش

GMDH-HS گرفت. انجام هاينيبشيپ و جاديا  
 ينيبشيپ جينتا يپراکندگ عيتوز ينمودارها ،٢ شکل
 مشاهدات مقابل در را GMDH-HS و GMDH يها مدل
 ي مشاهده دهد.يم نشان V و W، h، S ريمتغ چهار يبرا

 ،مدل دو هر که دهديم نشان يپراکندگ عيتوز ينمودارها
 ي هندسه يهاريمتغ ينيبشيپ در يمطلوب جينتا
 مدل از حاصل جينتا اما ؛اندداده ارائه يکيدروليه

GMDH-HS نييتب بيضر مقدار و بوده تربخش تيرضا 
(R2) مدل يپراکندگ عيتوز نمودار چهار هر در GMDH-

HS ي محدوده در نقاط عيتوز ،نيا بر عالوه .است باالتر 
 تراکم با همراه درصد ١٠ ينسب يخطا خطوط يانيم
 ريمقاد ،٣ شکل در است. درجه ٤٥ خط اطراف در شتريب

 يابيارز ي دوره در يمشاهدات ريمقاد و شده  يسازهيشب
 شده ارائه يآبرفت يهاکانال يکيدروليه ي هندسه يبرا

 GMDH مدل دو توسط يسازهيشب جينتا ي سهيمقا است.
 توانايي داراي مدل دو هر دهدمي نشان  GMDH-HS و

 عملکرد از GMDH-HS مدل و هستند بينيپيش در باال
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 مقادير جمله از مختلف مقادير بينيپيش در بهتري
  دارد. مختلف هايمتغير حداکثري

شده   داده دهد که هر دو مدل توسعه ، نشان مي٣جدول 
بيني عرض کانال عملکرد خوبي داشته و روش در پيش

GMDH-HS بخشي داشته است و  عملکرد بسيار رضايت
بيني عرض کانال آن در پيش (CE)مقدار ضريب کارايي 

است. اين نتيجه با توجه به  ٩٣١/٠ي ارزيابي  در مرحله
در دو مرحله  RBو  RMSE ،MAPE ،MSREمقادير 

در  GMDH-HSشود. روش آموزش و ارزيابي نيز تأييد مي
ي آموزش و ارزيابي  مرحلهبيني عمق کانال در هر دو پيش

ي  دهندهداشته که نشان ٨/٠ضريب کارايي باالتر از 
با  GMDHعملکرد خوب اين روش در مقايسه با روش 

در مرحله ارزيابي است. بررسي  ٧٩٤/٠ضريب کارايي 
ي ارزيابي در روش  در مرحله CEدهد که تر نشان ميدقيق

GMDH-HS  ز را دارا بوده که نشان ا ٩٢٤/٠مقدار
بيني عمق کانال عملکرد بسيار باالي اين روش در پيش

دارد. همچنين، اين روش کمترين ميزان خطا را در 
  بيني عمق کانال دارد.در پيش GMDHمقايسه با روش 

  

  

 (W) عرض لف:ا

  

 (h) عمق ب:

  

 (S) شیب ج:

  

 (V) سرعت د:

  
 عمق ب) ،(W) کانال عرض الف) :GMDH-HS و GMDH مدل دو يبرا %١٠ ينسب يخطا محدوده در يپراکندگ عيتوز نمودار -٢ شکل

  (V) انيجر متوسط د)سرعت و (S) کانال بيش ج) ،(h) انيجر متوسط
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عرض الف:  

(W) 

 

  (h) عمق ب:

 

  (S) شيب ج:

 

سرعت د:  

(V) 

  سرعت د) و شيب ج) عمق، ب) عرض، الف) ارزيابي: دوره در GMDH-HS و GMDH هايمدل سازيشبيه نتايج مقايسه -٣ شکل
  

 عرض و عمق يرهايمتغ برخالف کانال بيش ينيبشيپ در
 بوده يباالتر ييکارا بيضر يدارا فقط GMDH-HS روش

 دو هر در بيضر نيا ريمقاد که است يتوجه قابل البته و
 روش اما ند.هست ٩/٠ از تربزرگ يابيارز مرحله در روش

GMDH روش به کينزد ييکارا بيضر با GMDH-HS و 
 نيب ينسب انحراف و خطا زانيم نيکمتر نيهمچن

 ريمقاد با ترتيب به شده  ينيبشيپ ريمقاد و مشاهدات
 يبهتر عملکرد يدارا ١١٩/٠ و ٢٧١/٠ ،٣٩/٣٧ ،٠٠٢/٠
 نمودار به توجه با مسئله نيا .است بيش ينيبشيپ در
 بينيپيش در که است مشاهده قابل زين ٢ شکل در بيش

 داراي ترتيب به GMDH-HS و GMDH روش دو هر شيب
 نزديک بسيار و بوده ٩٣٠/٠ و ٩٢٨/٠ (R2) تبيين ضريب

 سه برخالف د.نکرد عمل شيب بينيپيش در يکديگر به

 مشاهده جريان متوسط سرعت بينيپيش در ديگر پارمتر
 روش و داشته تريپايين عملکرد روش دو هر که شودمي

GMDH و بوده ضعيف بسيار CE داشته پاييني بسيار 
 عملکرد GMDH-HS مختلط روش نيز ،مورد اين در است.
 ،RMSE مقادير بودن پايين با عملکرد اين و داشته بهتري

MAPE، MSRE و RB است. شده ييدأت  
 روش عملکرد شودمي مشاهده ٣ جدول نتايج به توجه با

 مدل عملکرد از تربخش رضايت بسيار GMDH-HS مختلط
توسعه  ساختار دليل به مسئله اين و است GMDH پايه

 ي پايه روش ترکيب و GMDH-HS روش ي شده  داده 
GMDH سازيبهينه الگوريتم با HS و ضرايب تعيين و 

  .است آن کمک به هاوزن
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  ارزيابي و آموزش مرحله دو در GMDH-HS و GMDH هايمدل آماري هايشاخص عملکرد مقايسه -٣ جدول

  روش  متغير
CE  RMSE MAPE  MSRE  RB  

  ارزيابي  آموزش  ارزيابي  آموزش  ارزيابي  آموزش  ارزيابي  آموزش  ارزيابي  آموزش

  GMDH  ۸۶۱/۰  ۹۲۶/۰  ۳۹۷/۰  ۳۴۹/۰  ۰۹/۴۷  ۳۶/۴۴  ۵۱/۰  ۵۰/۰  ۴۹۵/۰  ۴۷۶/۰  عرض
GMDH-HS  ۸۹۹/۰  ۹۳۱/۰  ۳۳۹/۰  ۳۲۶/۰  ۴۵/۴۱  ۴۹/۴۳  ۴۶/۰  ۴۸/۰  ۴۷۱/۰  ۴۶۷/۰  

  GMDH  ۸۴۸/۰  ۷۹۴/۰  ۵۶۲/۰  ۶۹۱/۰  ۲۳/۲۷  ۸۷/۲۶  ۱۸۲/۰  ۲۳۸/۰  ۰۶۱/۰  ۰۵۷/۰  عمق
GMDH-HS  ۸۹۲/۰  ۹۲۴/۰  ۴۹۳/۰  ۴۴۵/۰  ۶۳/۲۶  ۱۲/۲۵  ۱۷۷/۰  ۲۲۵/۰  ۰۶۰/۰  ۰۶۱/۰  

  GMDH  ۸۸۳/۰  ۹۲۸/۰  ۰۰۲/۰  ۰۰۲/۰  ۲۰/۳۶  ۳۹/۳۷  ۲۵۵/۰  ۲۷۱/۰  ۱۳۲/۰  ۱۱۹/۰  شيب
GMDH-HS  ۸۹۲/۰  ۹۳۸/۰  ۰۰۲/۰  ۰۰۲/۰  ۳۴/۴۱  ۹۰/۴۰  ۳۵۰/۰  ۴۲۴/۰  ۱۶۴/۰  ۱۳۶/۰  

  GMDH  ۵۳۲/۰  ۵۲۸/۰  ۵۳۰/۰  ۵۲۸/۰  ۷۲/۲۶  ۶۰/۲۶  ۱۴/۰  ۱۳۵/۰  ۰۵۶/۰  ۰۸۶/۰  سرعت
GMDH-HS  ۷۳۱/۰  ۸۲۷/۰  ۳۹۶/۰  ۳۱۸/۰  ۸۷/۲۲  ۷۱/۲۲  ۰۹۹/۰  ۱۲۹/۰  ۰۵۳/۰  ۰۴۲/۰  

 

 و GMDH-HS و GMDH يهاروش جينتا سهيمقا
  يتئور معادالت

 چهار بیترک ي هیپا بر وارگاداالم و نیژول 1995 سال در
 ان،یجر مقابل در مقاومت ان،یجر سرعت یاصل ي معادله
 هاخم در انیجر هیثانو يروین و بستر مواد حرکت
 ان،یجر متوسط عمق کانال، عرص نییتع يبرا یمعادالت
 در آوردند. دست هب انیجر متوسط سرعت و کانال بیش

 بر را يدیجد معادالت 2007 سال در نیژول و یل ،ادامه
 ریز شرح به معادالت نیا دادند. ارائه یقبل معادالت ي هیپا

  ند:هست
)۵(  0.479 0.148 * 0.148

502.349W Q d t- -=  

)۶(  0.357 0.082 * 0.0590.183 sh Q d t- -=  

)۷(  0.346 .955 * 60 .0 964.981 sS Q d t-=  

)۸(  0.114 .238 * 0.23404.419 sV Q d t -=  

 يهاروش و شده  داده توسعه  يهاروش ي سهیمقامنظور  به
 ي مرحله در روش سه هر يآمار يهاشاخص ،يتئور
 یکیدرولیه ي هندسه ي مشخصه يرهایمتغ يبرا یابیارز
  است. شده ارائه 4 جدول در یآبرفت يهاکانال دست نییپا
 در شده  داده توسعه  يهاروش از حاصل جینتا ي سهیمقا
 نیژول و یل يتئور معادالت از حاصل جینتا و قیتحق نیا
 و GMDH روش دو هر که دهدیم نشان  )2006(

GMDH-HS ي هندسه ینیبشیپ در يبهتر جینتا 
 روش به نسبت یآبرفت يها کانال دست نییپا یکیدرولیه
 ریمتغ سه در CE و R2 ریمقاد دارند. )2006( نیژول و یل

 مختلط مدل از حاصل جینتا در بیش و عمق عرض،
 که ،است 9/0 از باالتر GMDH-HS شده  داده  توسعه

 روش نیا بخش تیرضا و باال اریبس عملکرد ي کننده انیب
 ان،یجر سرعت ینیبشیپ در .سترهایمتغ ینیبشیپ در

 جینتا در CE و R2 ریمقاد نیباالتر و خطا نیکمتر ریمقاد
 GMDH-HS مدل توسط شده انجام ینیبشیپ از حاصل
 مدل نیا ییکارا بیضر مقدار چه اگر است. شده مشاهده

 ؛است رهایمتغ ییکارا بیضرا از ترکوچک و است 827/0
 و بوده مدل مناسب عملکرد ي محدوده در همچنان اما

 نشان را عملکرد نیبهتر L-J و GMDH روش به نسبت
  .داد
  

  گیرينتیجه
هاي آبرفتی از اهمیت اساسی ي هیدرولیکی کانال هندسه
ریزي، طراحی و مدیریت مهندسی رودخانه و در برنامه
ي  هاي مرتبط با رودخانه برخوردار است. هندسهفعالیت

هیدرولیکی کانال در شرایط دبی لبریز توسط متغیرهایی 
کانال، عمق متوسط جریان، شیب کانال و مانند عرض 

سرعت متوسط جریان تحت تأثیر دبی جریان، قطر 
شود. در متوسط ذرات بستر و پارامتر شیلدز تعریف می

ي هیدرولیکی باید معادالت  واقع، براي تعیین هندسه
ي پیوستگی، مقاومت  اصلی حاکم بر جریان، شامل معادله

رو، استفاده از  از اینجریان و انتقال رسوب را حل کرد. 
بینی آن را داشته محور که توانایی پیش هاي دادهروش

  باشند، به نظر سودمند است.
براي  GMDH-HSو  GMDHدر این تحقیق، دو مدل 

هاي دست کانال ي هیدرولیکی پایین بینی هندسهپیش
هاي سنجی مدل شده است. صحت  داده آبرفتی توسعه 

گالس - زمانی مکیاده از سريشده با استف  داده توسعه 
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آموزش و ارزیابی 

نشان داد که این  GMDH-HSو  GMDHهاي  مدل
عنوان یک روش مناسب و قوي براي  توانند بهها می مدل
هاي دست رودخانه ي هیدرولیکی پایین سازي هندسه مدل



 ... هاي آبرفتي با استفاده ازدست کانالي هيدروليکي پايين هندسه بينيپيش                                                                                    ١٤٦

کار گرفته  تاه بهآبرفتی با دقت مناسب و با اجرا در زمان کو
ي نتایج پنج شاخص آماري بین  شوند. همچنین، مقایسه

دقت  GMDH-HSدو مدل نشان داد که روش مختلط 
ي هیدرولیکی  هندسه بینی متغیرهايباالتري در پیش

  هاي آبرفتی دارد.رودخانه
شده در این   داده در ادامه، عملکرد هر دو مدل توسعه 

 )2006توسط لی و ژولین (شده  تحقیق با معادالت ارائه

هاي آماري ي مقادیر شاخص مقایسه شده است. مقایسه
شده و معادالت لی و ژولین   داده هاي توسعه براي مدل

 GMDH-HS)، حاکی از توانایی باالي مدل مختلط 2006(
دست  ي هیدرولیکی پایین بینی هندسهدر پیش
  هاي آبرفتی است. رودخانه

  
  يابيارز مرحله در يتئور ومعادالت شده  داده توسعه  يهامدل يآمار يهاشاخص عملکرد سهيمقا -۴ جدول

  R2 CE  RMSE  MAPE  MSRE  RB  روش  ريمتغ

  عرض
GMDH ۹۱۹/۰  ۹۲۶/۰  ۳۴۹/۰  ۳۶/۴۴  ۵۰/۰  ۴۷۶/۰  

GMDH-HS  ۹۲۹/۰  ۹۳۱/۰  ۳۲۶/۰  ۴۹/۴۳  ۴۸/۰  ۴۶۷/۰  
L-J* ۹۰۲/۰  ۸۴۵/۰  ۴۰۳/۰  ۲۱/۴۸  ۳۹۹/۰  ۲۸۸/۰  

  عمق
GMDH  ۸۲۳/۰  ۷۹۴/۰  ۶۹۱/۰  ۸۷/۲۶  ۲۳۸/۰  ۰۵۷/۰  

GMDH-HS  ۹۲۶/۰  ۹۲۴/۰  ۴۴۵/۰  ۱۲/۲۵  ۲۲۵/۰  ۰۶۱/۰  
L-J  ۸۰۹/۰  ۷۹۳/۰  ۷۲۰/۰  ۴۸/۲۹  ۲۸۲/۰  ۱۰۲/۰  

  بيش
GMDH  ۹۲۸/۰  ۹۲۸/۰  ۰۰۲/۰  ۳۹/۳۷  ۲۷۱/۰  ۱۱۹/۰  

GMDH-HS  ۹۳/۰  ۹۳۸/۰  ۰۰۲/۰  ۹۰/۴۰  ۴۲۴/۰  ۱۳۶/۰  
L-J  ۹۲۷/۰  ۹۲۱/۰  ۰۰۲/۰  ۶۰/۳۶  ۳۶۰/۰  ۲۴۳/۰  

  سرعت
GMDH  ۶۸۱/۰  ۵۲۸/۰  ۵۲۸/۰  ۶۰/۲۶  ۱۳۵/۰  ۰۸۶/۰  

GMDH-HS  ۸۵۴/۰  ۸۲۷/۰  ۳۱۸/۰  ۷۱/۲۲  ۱۲۹/۰  ۰۴۲/۰  
L-J  ۶۵۷/۰  ۱۸۱/۰  ۵۰۴/۰  ۰۶/۴۵  ۱۰۶/۱  ۳۱/۰  

*Lee and Julien (2006) 
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