
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

عصبی مصنوعی و رگرسیون  های شبکهتخمین رسوب رودخانه با استفاده از مدل

 ای )مطالعه موردی: رودخانه حصار(تکه
         3 شیرنگی سیداحسان، 2فرهادخام چین مقدم،، *1جواد ابراهیمی کردیانی

 ایران،مشهد، آزاداسالمی عمران،واحدمشهد،دانشگاه مهندسی گروه    -1

 ایران،مشهد، آزاداسالمی عمران،واحدمشهد،دانشگاه سیمهند گروه    -2

 ایران،کرج، آزاداسالمی ،دانشگاهکرجعمران،واحد مهندسی گروه    -3
 

 

 

 

 

 

  چکیده

ای در تخمین و مدل رگرسیون تکه عصبی مصنوعی،  های شبکهدر این تحقیق به بررسی عملکرد مدل

های شبکه عصبی مصنوعی، از شبکۀ عملکرد مدلرسوب رودخانه پرداخته شده است. به منظور بررسی 

استفاده شده است و همچنین عوامل  (RBF)و تابع پایه شعاعی   (MLP)عصبی پرسپترون چند الیه

منظور تخمین رسوب، مورد بررسی قرار گرفته شده است، های عصبی مصنوعی بهتأثیرگذار بر عملکرد شبکه

های الیۀ میانی بر عملکرد شبکه، نوع توابع محرک انتخابی برای نرون توان به تأثیر تعدادکه از جملۀ آنها می

 در نهایت نتایج حاصل از مدل ها اشاره کرد.سازی دادههای الیۀ میانی و همچنین تأثیر و نقش  نرمالنرون

-ها بهنتایج حاصل از عملکرد این مدل ای مقایسه شده است.شبکه عصبی مصنوعی با، مدل رگرسیون تکه

منظور تخمین رسوب، در مراحل آموزش و ارزیابی با استفاده از معیارهای تعریف شده برای سنجش خطا با 

 های مختلف، بهترین مدل انتخاب شده است. مقادیر مشاهداتی مقایسه شده است، و پس از مقایسۀ مدل
 

 ایکهرسوب رودخانه، شبکۀ عصبی پرسپترون چند الیه، مدل رگرسیون ت کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
-هدف بهره با مهندسی  هایطرح در است. اهمیت دارای مختلف هایجنبه از هارودخانه توسط شدهحمل رسوب مقدار تعیین

 رودخانه رسوبی بار پمپاژ، هایایستگاه و مخزنی سدهای جریان، انحراف و تنظیم تاسیسات نظیر رودخانه آب منابع از برداری

 هارودخانه ساماندهی در شود.می تلقی آنها مفید عمر و سازه هندسی هایمشخصه تعیین در تاثیرگذار و مهم عوامل از جمله

 شدهحمل رسوب میزان از آگاهی گیردمی انجام سیالب دفع و بستر تثبیت یا و گذاریرسوب و فرسایش مهار به منظور که

 رودخانه در کشتیرانی اهداف که مواردی در عالوه به باشد.می ضروری حفاظتی، اقدامات از آن تاثیرپذیری رودخانه و توسط

 از گردد. مشخص پیشاپیش رودخانه توسط شدهحمل رسوب مقدار است ضروری الیروبی عملیات برای انجام است نظرمد

 در دیرباز زا ماسه و شن برداشت و شده قلمداد عمرانی هایطرح نیاز مورد مصالح تامین برای منبع مناسبی هارودخانه طرفی

 .(Graf, (1984))است  بوده متداول عرصه این
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تلقی  هارودخانه شناسیریخت خصوصیات و هندسی ساختار گیریشکل در مهمی عامل آب جریان توسط شدهحمل رسوب

 ،2زاییترازاف یا و 1کنیکف پدیده وقوع جمله از مختلفی پیامدهای رودخانه رسوبی بار افزایش یا و کاهش هرگونه .شودمی

  .(Culberston, (1967))دارد پیدر راآن 4طولی نیمرخ و 3مسطحه شکل و مصالح بندیتغییر دانه

 ، Sichingabula) .((1998)،(Lorens et al. (1997))،  .(Williams, (1989))همچون زیادی محققان

(Lenzi, Marchi (2000))،(Picouet et al(2001)) ،(Alexandrov et al(2003)) و (Seeger et al(2004))تغییرات غلظت 

 .تحلیل نمودند سیالب تغییرات به نسبت را معلق رسوبات

Zhou  از  2002و همکاران در سالANN کردند.  استفاده چین در ایرودخانه در معلق رسوب مقدار برآورد سازیمدل برای

 روزانه، جریان آمار با شده طراحی هایبه شبکه نسبت بهتری نتایج اقلیمی شده طراحی هایشبکه داد که نشان پژوهش این

 (Zhou et al(2007)).کنندمی ارائه

 Alp وCigizoglu  الگوریتم دو از در پژوهشی 2002سال  در ANN انتشار پس پیشخور الگوریتم و شعاعی پایه توابع شامل 

 بار هایداده و بارندگی از سازیمدل این برای کردند. استفاده آمریکا Juniataآبخیز  حوزه در رسوب معلق بار سازیمدل برای

  .(Alp, Cigizoglu (2007))شد استفاده معلق رسوب

Kisi دادند، قرار بررسی مورد ماهانه معلق بار رسوبات در تخمین را تطبیقی فازی -عصبی محاسباتی روش دقت همکاران و 

 (Kisi et al(2009)).زندمی تخمین را رسوبات ترییشب دقت با تطبیقی فازی -عصبی محاسباتی روش که داد نشان نتایج

 

 هامواد و روش

 مطالعه مورد منطقه

منطقه مورد بحث که در غرب شهر مشهد در استان خراسان رضوی واقع شده جزئی از حوضه آبریز کشف بوده و در دامنه 

تفاعات بینالود از شرق به حوضه آبریز رودخانه الرأس ارشمالی ارتفاعات بینالود قرار گرفته است. این منطقه از جنوب به خط

شرق به شمال به دشت مشهد از غرب به حوضه آبریز رودخانه گلمکان محدود شده و توسط دو رودخانه شاندیز و طرق از شمال

بوده و های مذکور دارای رژیم برفی بارانی شود. رودخانهشرق کشیده شده زهکشی میغرب به سمت شمالگلستان که از جنوب

های زمستانه و بهاری در مواقع گردد. ولی سیالبها در نواحی کوهستانی قبل از ورود به دشت مشهد مصرف میجریان پایه آن

شوند ها سبب تغذیه سفره آب زیرزمینی دشت مشهد میبارندگی وارد دشت مشهد شده و پس از پخش شدن در مخروط افکنه

 ریزند.شدید به رودخانه کشف رود میهای گاهی در مواقع جاری شدن سیالب

 های ورودی از آمار موجودتهیۀ داده

ای بین صفر و یک تصویر دست آوردن جواب مناسب از مدل شبکۀ عصبی، بهتر است که آمار موجود را در محدودههجهت ب

 شبکه بازۀ مقادیر ورودی و خروجی محدود کردن سازی،نرمال هدف از فرآیندنامند. ها میسازی دادهنماییم. این عمل را نرمال

 این تابع از بازۀ ،گیریم. به عنوان مثال تابع محرک سیگموئیدی را در نظر میاست  اما برد این تابع  ،گیردمقدار می ,

 محرک در بازۀ 1,0 در بازۀ خروجی مطلوبهای همحدود کردن داد ،سازی مناسب در این موردنرمالیک  ،باشدمی  1,0 

 آنها را در محدودۀ ،ها به شبکهیعنی اینکه قبل از ارائه داده است، 1,0  که از  باشداین کار دارای مزایایی می .کنندمینگاشت

یکنواختی نیز  اًها از توزیع نسبتبا این کار داده های پرت اشاره کرد. همچنینداده توان به تشخیص و جداسازیجملۀ آنها می

 ،کندهای آموزشی برخورد میها در مواقعی که شبکه با مقداری خارج از بازۀ دادهسازی دادهنرمالاهمیت  .شوندبرخوردار می

                                                 
1-  Degradation 
2-  Aggradation 
3-  Planform 
4-  Longitudinal Profile 
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باشد که در مرحلۀ زیرا برونیابی توسط شبکۀ عصبی ممکن نبوده و شبکه قادر به تولید مقادیری می ،شودبیشتر آشکار می

 ( استفاده شده است.1ها، از رابطۀ )سازی دادهلبرای نرما  آموزش با آنها برخورد کرده است.

minmax

min

XX

XX
X




 (1)                                                                                                        

 باشد.ها میمقدار واقعی داده  Xو هامقادیر حداقل و حداکثر داده maxXو  minX، مقادیر نرمال، Xکه در آن 

 های آموزشی و ارزیابیهای موجود به دادهنحوۀ دسته بندی و تقسیم داده

-ها میوزشی و ارزیابی وجود دارد، همسان بودن تقریبی این دادههای آمهای موجود به دادهمسأله مهمی که در تقسیم داده

ها انتخاب کرد. نکتۀ دیگری که بایستی در های آموزشی و ارزیابی را از گروه خاصی از دادهباشد، بدین معنی که نبایستی داده

ی مرحلۀ ارزیابی نیز در هاآموزش شبکه به آن توجه نمود انتخاب یک مجموعۀ آموزشی فراگیر است، به طوری که داده

شامل دبی   عصبی مصنوعی شبکۀ هایمدل ارزیابی و آموزش برای استفاده مورد هایداده یابی شبکه قرارگیرند.محدودۀ درون

 00های موجود، تقریباً باشد. از مجموع دادهجریان و دبی رسوب روزانه مربوط به دو ایستگاه حصار مایان و حصار دهبار می

 درصد برای ارزیابی عملکرد شبکه مورد استفاده قرار گرفته شده است.  20آموزش و  درصد برای

 معیارهای سنجش خطا و نکوئی برازش

شود. در این تحقیق از چهار معیار برای مقایسه عملکرد مدل با مقادیر مشاهداتی، از معیارهای ارزیابی میزان دقت استفاده می

اند. در هر چهار معیار فاده شده است که در ادامه، همراه با رابطه محاسباتی آنها ارائه شدهها استبرای ارزیابی و مقایسه مدل

iO  ،مقدار مشاهداتیiS  ،مقدار محاسباتیiO ،میانگین مقادیر مشاهداتیiS تی و میانگین مقادیر محاسباn  نیز تعداد

 باشد.مقادیر مشاهداتی یا محاسباتی می

 

 5ضریب همبستگی

 شود.تعریف می (2)ضریب همبستگی به صورت رابطه 
 

(2) 

 6خطا مربعات ریشه میانگین 

 شود. می تعریف (3)معیار آماری به صورت رابطه  این

(3) 

 

 7میانگین قدر مطلق خطا

 شود.تعریف می (4)رابطه  طلق خطا به صورتمیانگین قدر م

                                                 
5- Correlation Coefficient 
1- Root mean square error  
7 - Mean absolute error 
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 ,Nash, Sutcliffe) گرددتعریف می (5د طبق رابطۀ )شوساتکلیف که به آن ضریب کارایی مدل نیز گفته می -شاخص ناش

(1970)) . 
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 منظور تخمین رسوب به (MLP)مدل اول شبکۀ عصبی 

انتشار خطا برای ایم، یک مدل سه الیۀ پیشخور بوده که از روش پسانتخاب کردهدخانه رسوب رواولین مدلی که برای تخمین 

های الیۀ ورودی و های عصبی نیز توضیح داده شد، تعداد نرونآموزش آن استفاده شده است. همانطور که در مبحث شبکه

-گیرد، قابل تعیین میی مورد بررسی قرار میهای عصبای که با استفاده از شبکههمچنین الیۀ خروجی با توجه به نوع مسأله

باشد. در نتیجه با توجه به پارامترهای ورودی و می نیز دبی رسوب مدل این پارامتر ورودی مدل دبی جریان و خروجی باشد.

 خروجی مدل، به یک نرون در الیه ورودی و یک نرون در الیه خروجی نیاز داریم.

بایستی توجه  .با آزمایش حاالت مختلف و بررسی خطای شبکه در هر حالت تعیین گرددهای میانی نیز بایستی تعداد نرون

داشت که با تغییر تعداد پارامترهای ورودی به شبکه، بایستی عملیات سعی و خطا به منظور یافتن تعداد نرون بهینه برای الیه 

 های مختلف شبکه به صورت زیر می باشد:الیهنحوۀ عملکرد شبکۀ عصبی و محاسبات انجام شده در  میانی را تکرار نمود.

هیچ در این مرحله،  فرستد.های عصبی الیۀ بعدی میبردار ورودی مفروضی داده شده است. الیۀ ورودی این مقادیر را به سلول

 شود.ها انجام نمیهای ورودی بر روی دادهپردازشی توسط نرون

)محاسبۀ مقدار  هایک مجموع وزنی از ورودی ۀشامل محاسب ،شودنجام میهای میانی و خروجی اگام پردازشی که توسط نرون

 . باشدمدل می هایبرای بدست آوردن خروجی ،بر روی مجموع ،fیک تابع محرک مخصوص  اعمالو  خالص ورودی(

در گرفته است.  همچنین برای الیۀ میانی این شبکه، دو نوع تابع محرک سیگموئیدی و تانژانت هیپربولیک مورد بررسی قرار

آموزش داده شده به  ۀهای چند الیانتشار خطا برای آموزش شبکه استفاده شده است که البته شبکهاین مدل از روش پس

کردن تابع خطا از طریق اصالح  انتشار خطا مینیممهدف در روش پس باشند.های متداول میانتشار خطا از شبکهروش پس

 .باشدها میر بایاسهمچنین مقادی های اتصال ووزن

در  شوند.استخراج می 1و  -1 ها نیز از اعداد تصادفی تولید شده در بازههای اتصال و همچنین بایاسمقادیر اولیه مربوط به وزن

و نتایج بدست  گردیدبه شبکه اعمال  ی مرحله ارزیابیهاپس دادهس ،آموزش داده شد ،های آموزشینهایت شبکه توسط داده

  (Burian et al (2000)). مقادیر واقعی مقایسه شدآمده با 

های میانی از قبل مشخص نبوده بلکه بایستی با سعی و خطا و با توجه به برآورد خطای شبکه در حاالت مختلف به تعداد نرون

ی منجر به افزایش های الیۀ میانتوان گفت که افزایش تعداد نرونتعداد بهینۀ آن دست یافت. ولی به عنوان یک قانون کلی می

شود، پذیری مدل میپارامترهای تابع تقریب شده و در مقابل تعداد یکسانی از الگوهای آموزشی، باعث کم شدن قدرت   تعمیم

های مرحلۀ ارزیابی خطاهای بسیار های مرحلۀ آموزش، خطای قابل قبولی را ارائه داده ولی در برابر دادهیعنی مدل به ازای داده

های الیه میانی، شبکه با دو نوع تابع کند. در این مرحله به منظور یافتن تعداد بهینه و نوع تابع محرک نرونتولید میبزرگی را 

محرک سیگموئیدی و تانژانت هیپربولیک و به ازای تعداد متفاوت نرون میانی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آزمون 

تابع محرک سیگموئید و تانژانت هیپربولیک، در نهایت مدل با پنج نرون در الیه میانی  های میانی با دو نوعتعداد متفاوت نرون
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و تابع محرک سیگموئیدی به عنوان مدل بهینه به منظور تخمین رسوب هر دو ایستگاه حصار مایان و حصار دهبار انتخاب 

 شده است. 

 تخمین رسوبمنظور به (RBF)مدل دوم شبکه عصبی 

های اساسی این نوع باشد، از تفاوتمی RBFدهیم، شبکۀ عصبی از نوع رسوب مورد بررسی قرار میتخمین  مدل دومی که برای

های اولیه، یادگیری سریع و عدم وجود توان به امکان آموزش با کمترین تعداد داده، میMLPهای ها نسبت به شبکهشبکه

ها و ، نحوۀ محاسبه ورودی نرونMLPهای ها با شبکهنوع شبکههای این های محلی اشاره کرد. از دیگر تفاوتمشکل حداقل

 باشد.همچنین نوع تابع محرک الیۀ میانی می

های بیشتر و همچنین تعداد نرون MLPهای پذیری کمتر نسبت به شبکهتوان به قدرت تعمیمها نیز میاز معایب این نوع شبکه

 مود.ها با همان میزان خطا اشاره ننسبت به این شبکه

باشد. در این نوع شبکه نیازی به می MLPروند کار متفاوت با آموزش شبکه  RBF در مورد تعیین ساختار و آموزش شبکه

های ورودی تنظیم باشد زیراکه این پارامتر مستقیماً از فضای دادههای پنهان نمیانجام سعی و خطا جهت تعیین تعداد نرون

شود. با توجه به پارامتر شعاع تأثیر نرون و توسط کاربر تعیین می 8هاشعاع تأثیر نرون FRBی شود. برای اجرای یک شبکهمی

شود. این کار تا زمانی ادامه پی به شبکه نرون اضافه میدرپی RBFخطای مطلوب اعمال شده به شبکه، در روند آموزش شبکه 

9یابد که خطای می
MSE کمتر شود. یعنی در هر تکرار در صورت باال بودن  از میزان خطای مطلوب تعیین شده برای شبکه

گردد، و این کار تا جایی که خطای شود و دوباره خطای مربوط به شبکه کنترل میخطا هر بار یک نرون به شبکه اضافه می

 کند.شبکه به مقدار خطای مطلوب تعیین شده برسد ادامه پیدا می

 RBFهای پنهان و عملکرد شبکه و خطای مطلوب تأثیر زیادی در تعداد نرون مقدار تعیین شده برای پارامترهای شعاع تأثیر

دارد، به طوریکه قرار دادن شعاع تأثیر کوچک، عملکرد شبکه را در مرحله آموزش بهتر کرده، ولی باعث عملکرد ضعیف شبکه 

باعث افزایش دقت شبکه در  طور چنانچه مقدار خطای مطلوب نیز خیلی کوچک انتخاب شودشود. و همیندر ارزیابی می

 کند. تر میآموزش شده ولی عملکرد مدل را در ارزیابی ضعیف

 باشد. منظور تخمین رسوب مشابه مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه میپارامترهای ورودی و خروجی بهدر این مدل نیز، 

 10ایقطعه رگرسیون مدل

-در سیالب و دارد نمایی توانی رشد  الگوی. است رسوب-دبی نمونه بر توانی الگوی یک برازش تخمین بارمعلق، مرسوم روش

 پیشنهاد نقیصه این رفع ای برایتکه هایالگو .دهدمی غیرواقعی هایجواب رسوب، بودن کراندار علتبه )برونیابی( های بزرگ

  است. خطی آن رشد و رعایت را هاکران الگو این .شودمی

 دو دوم هایتوان کمترین ،11پیوسته حالتی چند یا دو رگرسیون ،ایتکه رگرسیون هاینام به که خطی ایقطعه رگرسیون

 در مستقل متغیر آن در که است رگرسیونی تحلیل هایروش از یکی است، معروف 12شکسته خط رگرسیون و ایمرحله

-می نامیده 13شکست نقاط طعاتق بین مرز و شده داده برازش جداگانه رگرسیونی خط یک فاصله هر برای و تقسیم فواصلی

 بندیقطعه برای روشی ایقطعه رگرسیون مدل .شودمی گفته نیز 15گره و 14تغییر نقطه اتصال، نقاط شکست، نقاط به. شود

 حالت این در .شوندمی جدا هم از شکست نقاط توسط هاقطعه این که است جداگانه خطی هایتکه به خطیغیر رگرسیونی مدل

                                                 
1- Spread 

2- Mean square error 
10 - Piecewise Regression 
11 - Continuse two-or multiphase 
12 - Break line 
13 - breakpoints 
14 - Change point 
15 - Knot 
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cx. در صورتی که تنها یک نقطه شکست در داشت خواهیم متفاوت  پارامترهای با خطی رگرسیون تابع کی قطعه هر برای  

 .باشدمی قطعه هر برای رگرسیونی توابع و شکست نقطه دهندهنشان  که شودمی بیان زیر کلی صورت به مدلداشته باشیم 

(9) 

 

cxشکست در صورتیکه تابع رگرسیون در نقطه    پیوسته باشد، بایستی مقدارy  به دست آمده از هر دو معادله یکسان

 باشد در نتیجه داریم.

(10) 

 

 داریم.( 9)در روابط  2aبا جایگزین کردن مقدار 

(11) 

 

 ایقطعه رگرسیون در ستیبای که مواردیاستفاده نمود.  مربعات حداقل روش از تواننیز می ایقطعه رگرسیون مدل برازش برای

 ,Sandra) باشندمی شکست نقاط بودن نامعلوم یا معلوم و شکست نقاط مکان شکست، نقاط تعداد شامل گیرد، قرار توجه مورد

Laurie (2007)). 

 نتایج و بحث

 های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین رسوببررسی عملکرد مدل

های آموزشی، آموزش داده پس از انتخاب معماری مناسب شبکه، برای بررسی عملکرد مدل، بایستی در ابتدا شبکه توسط داده

-شود. پس از اینکه الگوهای آموزشی به شبکه اعمال گردید در مرحلۀ بعد، شبکه را در مقابل الگوهای مرحلۀ ارزیابی قرار می

پذیری مدل را مورد بررسی دهیم که شبکه در مرحلۀ آموزش با آنها برخورد نکرده است، در حقیقت در این مرحله قدرت تعمیم

های عصبی مصنوعی برای ایستگاه حصار مایان در دو مرحله انجام شده است در سازی با استفاده از شبکهدهیم. مدلقرار می

ها استفاده شده است و در به دبی جریان و دبی رسوب، برای آموزش و ارزیابی مدل مربوط داده 63مرحله اول از مجموع 

مورد بررسی قرار گرفته شده است. در   65/6در دبی  336/4090 ها بدون در نظرگرفتن دبی رسوب حداکثریمرحله بعد مدل

سازی سازی از جمله نرمالمدلبایستی کلیه مراحل   65/6در دبی  336/4090 این مرحله با حذف دبی رسوب حداکثری

ها مجددا انجام شود. برای بررسی عملکرد مدل در مرحلۀ های الیه میانی، آموزش و ارزیابی مدلها، تعیین تعداد نرونداده

ها در مراحل آموزش و ارزیابی شبکه، در قالب های مشاهداتی و محاسباتی به دست آمده از مدلآموزش و ارزیابی، داده

 (، ارائه شده است.6( تا )1ی )نمودارها
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 MLP، به دست آمده از شبکۀ عصبی ایستگاه حصار مایان( نمودار پراکندگی مقادیر رسوب مشاهداتی به محاسباتی 1شکل )

 های آموزشی و ارزیابی با تابع محرک سیگموئیدی، به ازای داده
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با  MLP، به دست آمده از شبکۀ عصبی ایستگاه حصار مایان( نمودار پراکندگی مقادیر رسوب مشاهداتی به محاسباتی 2شکل )

 های آموزشی و ارزیابی تابع محرک سیگموئیدی، به ازای داده
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با  MLP( نمودار پراکندگی مقادیر رسوب مشاهداتی به محاسباتی ایستگاه حصار دهبار، به دست آمده از شبکۀ عصبی 3شکل )

 آموزشی و ارزیابی  هایتابع محرک سیگموئیدی، به ازای داده
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، RBF( نمودار پراکندگی مقادیر رسوب مشاهداتی به محاسباتی ایستگاه حصار مایان، به دست آمده از شبکۀ عصبی 4شکل )

 های آموزشی و ارزیابی به ازای داده
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، RBFشبکۀ عصبی  ، به دست آمده ازایستگاه حصار مایان( نمودار پراکندگی مقادیر رسوب مشاهداتی به محاسباتی 5شکل )

 های آموزشی و ارزیابی به ازای داده
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، RBF( نمودار پراکندگی مقادیر رسوب مشاهداتی به محاسباتی ایستگاه حصار دهبار، به دست آمده از شبکۀ عصبی 6شکل )

 های آموزشی و ارزیابی به ازای داده

 

های آموزشی و ارزیابی به ازای داده RBFو   MLPیعصب ۀشبک ۀلیوس بهرسوب  نیتخم در شده دیتول یخطا( 1جدول )

 ایستگاه حصار مایان

 

 معیار سنجش خطا مدل ایستگاه حصار مایان
Validation Train 

0.9161 0.9955 MLP 2R 
0.9622 0.9947 RBF 

111.6436 56.2463 MLP 
RMSE 

85.1838 60.6321 RBF 

65.4379 26.8123 MLP 
MAE 

47.50155 19.9169 RBF 

0.7548 0.9908 MLP 
NSC 

0.8572 0.9893 RBF 

 

های آموزشی و ارزیابی به ازای داده RBFو   MLPیعصب ۀشبک ۀلیوس بهرسوب  نیتخم در شده دیتول یخطا( 2جدول )

 ایستگاه حصار مایان

 معیار سنجش خطا مدل ایستگاه حصار مایان
Validation Train 

0.9761 0.9868 MLP 2R 
0.9671 0.9398 RBF 

39.9625 28.7380 MLP 
RMSE 

83.6593 59.2527 RBF 

25.7970 16.0789 MLP 
MAE 

48.9421 17.0972 RBF 

0.9522 0.9737 MLP 
NSC 

0.8729 0.8574 RBF 

 

های آموزشی و ارزیابی به ازای داده RBFو   MLPیعصب ۀشبک ۀلیوس بهرسوب  نیتخم در شده دیتول یخطا( 3جدول )

 گاه حصار دهبارایست
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 معیار سنجش خطا مدل ایستگاه حصار دهبار
Validation Train 

0.9166 0.9907 MLP 2R 
0.8452 0.9781 RBF 

111.8718 76.5254 MLP 
RMSE 

158.4073 117.4830 RBF 

60.2810 22.5456 MLP 
MAE 

79.2619 38.2867 RBF 

0.8203 0.9812 MLP 
NSC 

0.6398 0.9558 RBF 

 

، ایستگاه RBFو   MLPیعصب ۀشبک ۀلیوس به( میانگین و انحراف معیار مقادیر رسوب مشاهداتی و محاسباتی 4جدول )

 حصار مایان در مراحل آموزش و ارزیابی 
Predicted Observed آماره مدل 

Validation Train Validation Train 

126.7536 158.1033745 166.4436 147.6678 MLP 
Mean 

123.5395 139.4115149 166.4436 147.6678 RBF 

160.7161 588.6038259 234.6714 591.3053 MLP 
Std. Deviation 

183.6151 584.2725734 234.6714 591.3053 RBF 

 

، ایستگاه RBFو   MLPیعصب ۀشبک ۀلیوس به( میانگین و انحراف معیار مقادیر رسوب مشاهداتی و محاسباتی 5جدول )

 ر مایان در مراحل آموزش و ارزیابی حصا

Predicted Observed آماره مدل 
Validation Train Validation Train 

178.3007 76.9852 142.1540 76.3872 MLP 
Mean 

136.6752 58.7870 142.1540 76.3872 RBF 

175.2682 178.3007 182.8108 178.9197 MLP 
Std. Deviation 

185.9697 136.6752 182.8108 178.9197 RBF 

 

، ایستگاه RBFو   MLPیعصب ۀشبک ۀلیوس به( میانگین و انحراف معیار مقادیر رسوب مشاهداتی و محاسباتی 6جدول )

 حصار دهبار در مراحل آموزش و ارزیابی 
Predicted Observed آماره مدل 

Validation Train Validation Train 

104.1643 163.4363 116.9120 171.5972 MLP 
Mean 

90.31735 157.9264 116.9120 171.5972 RBF 

211.3188 551.7340 269.3725 561.53752 MLP 
Std. Deviation 

159.3098 539.2877 269.3725 561.53752 RBF 

و نوع شبکه عصبی شود که هر د( مالحظه می3( تا )1های )با توجه به مقادیر معیارهای سنجش خطا ارائه شده در جدول

عملکرد مناسبی   (RBF) با تابع محرک سیگموئیدی در الیه میانی و شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (MLP) پرسپترون چندالیه

( نیز میانگین و انحراف معیار مقادیر رسوب مشاهداتی و محاسباتی 6( تا )4های )در جدول در تخمین رسوب مشاهداتی دارند.

زیابی برای هر دو ایستگاه حصار مایان و حصار دهبار مقایسه شده است که بیانگر عملکرد مناسب هردو در مراحل آموزش و ار

 باشد. مدل می

 ایدست آمده از مدل رگرسیون تکهنتایج به

 یا بودن مناسب کننده، بیانANOVAای پرداخته شده است. جدول در این بخش به بررسی نتایج حاصل از مدل رگرسیون تکه

 است، تحلیل قابل (Sig)داری معنی سطح و Fآمارۀ  طریق از فوق آزمون نتایج مدل است. برازش برای خطی رگرسیون دننبو
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 و باشدمی مدل برازش برای خطی رگرسیون روش بودن نامناسب معنی به و اولیه فرض معنی رد به باشد Sigاگر 

 تأثیر آوردن بدست و رگرسیونی مدل برازش در خطی رگرسیون بودن مناسب دهندهنشان اشد،ب Sigدرصورتیکه 

 و خواهد بود Sigکه  شودمی مشاهده 05.0گرفتن  نظر در با .است وابسته متغیر روی بر متغیرهای مستقل

 هر دو خطی برای  رگرسیون برازش بودن مناسب دهندۀنشان

نشان دهنده مناسب بودن  1Hنیست و فرض  رگرسیون مدل برازش در مناسبی مدل خطی، بیانگر این است که مدل 0Hفرض 

 (Sig)گردد مقدار احتمال مالحظه می نتایج هر دو ایستگاه همانگونه که در جدول .است مدل برازش در خطی رگرسیون مدل

دار در متغیر تغییرات معنی متغیرهای مستقل باعثتغییر در سطوح  دهدمیکه نشان است.  05/0در همه حاالت کمتر از 

 .گرددوابسته می

(12   ) 
 

های حصارمایان و حصار دهبار، ایستگاه از یک هر به مربوط رگرسیونی روابط آوردن بدست از بعد

 مقادیر با دست آمده از معادالتمقادیر بهمقایسه شده است.  حقیقی مقادیر مقادیر دبی در معادالت قرار داده شده و نتایج با

 نخواهند منطبق برهم های حقیقیداده پراکنش نمودار و شده برآورد نقاط دیگر، عبارت به بود، خواهد متفاوت آنها حقیقی

 صحت رسیبر گیریم. برایخطا در نظر می عنوان باقیمانده یا به را حقیقی مقادیر و شده بینیپیش متغییر در اختالف این شد.

 توزیع هاباقیمانده مقادیر در صورتیکه شود.می رسم شده برآورد مقادیر برابر در هاباقیمانده مقادیر رگرسیونی، روابط برآورد

 در دیگر، بیان به است. موفق بوده نظر مورد پارامتر برآورد در رگرسیونی رابطه باشند، داشته صفر مقدار حول یکنواختی

 دبی به توجه با را مقادیر رسوب رگرسیونی رابطه باشد، نداشته صفر با داریمعنی اختالف هایماندهباق میانگین صورتیکه

های حصارمایان رسوب ایستگاه -دبی آمار بر مقاله ین ا در ایرگرسیون تکه الگوی .نمود خواهد بینیپیش درستی به مشخص

 61.1cمقدارگره برای ایستگاه حصار مایان  است. ای()دوتکه ایگرهیک هاایستگاه این رفتار شد. داده برازش و حصاردهبار

 انتخاب شده است. 23.5cو برای ایستگاه حصار دهبار 

ه گیریم کشود و نتیجه میدار نیست رد میکدام از متغیرها در الگو معنیاین فرض که هیچ 05/0کمتر از  Sigبا توجه به مقدار 

دار است. با توجه به جدول ضرایب چون مقدار برای مقدار ثابت و کوچکتر از  است، فرض حداقل یکی از متغیرها در الگو معنی

گیریم که مقدار ثابت و هر دو متغیر مستقل در الگو وجود دارند. الگوی نهایی ایستگاه حصار مایان شود و نتیجه میرد می

 باشد.می (13)مطابق رابطه 

(13)   316.3513.3130.322007.129  QQQs 

 باشد.می (14)الگوی نهایی ایستگاه حصار دهبار نیز مطابق رابطه 

(14)   415.6523.5250.883672.253  QQQs 

ها نرمال دهد که بیانگر این است که توزیع ماندهها نیز میانگین صفر و انحراف معیار یک را نشان مینمودار هیستوگرام مانده

 نشان آمده دست به نتایج. دارد الگوها برازش نکویی از نشان و انجام هامانده باقی شناسیآسیب و واریانس تحلیلباشد. می

 .است انتخابی ایدوتکه الگوهای مناسب بودن دهندۀ

 ( ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته ایستگاه حصار مایان11جدول )
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 ( چکیده الگو ایستگاه حصار مایان12جدول )

 
 ( ضرایب مربوط به ایستگاه حصار مایان13جدول )

 
 ( آنالیز واریانس مربوط به ایستگاه حصار مایان14جدول )

 

 
 ها مربوط به ایستگاه حصار مایان( نمودار هیستوگرام مانده10شکل )
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 ایستگاه حصار مایان های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی استاندارد شده مربوط به( نمودار پراکنش مانده11شکل )

 ( ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته ایستگاه حصار دهبار15جدول )

 
 ( چکیده الگو ایستگاه حصار دهبار16جدول )

 
 

 ( ضرایب مربوط به ایستگاه حصار دهبار12جدول )

 
 

 ( آنالیز واریانس مربوط به ایستگاه حصار دهبار10جدول )
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 ها مربوط به ایستگاه حصار دهباریستوگرام مانده( نمودار ه12شکل )

 
 های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی استاندارد شده مربوط به ایستگاه حصار دهبار( نمودار پراکنش مانده13شکل )

 رزیابی های آموزشی و اای به ازای دادهمدل رگرسیون تکه ۀلیوس بهرسوب  نیتخم در شده دیتول یخطا( 19جدول )
 

 معیار سنجش خطا ایستگاه حصار مایان  ایستگاه حصار دهبار
Validation Train Validation Train 

0.5233 0.8170 0.8801 0.9225 2R 

251.1905 319.4700 130.3655 63.7851 RMSE 

166.1852 164.1351 86.0384 42.4965 MAE 
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0.1009 0.6655 0.6657 0.8347 NSC 

 

 

-مدل رگرسیون تکه ۀلیوس بهمیانگین و انحراف معیار مقادیر رسوب مشاهداتی و محاسباتی ایستگاه حصار دهبار  (20جدول )

 ای در مراحل آموزش و ارزیابی 
Predicted Observed آماره 

Validation Train Validation Train 

125.0014 159.4643 116.9120 171.5972 Mean 

251.0667 475.6985 269.3725 561.53752 Std. Deviation 

 

-ۀ مدل رگرسیون تکهلیوس به ایستگاه حصار مایان ( میانگین و انحراف معیار مقادیر رسوب مشاهداتی و محاسباتی21جدول )

 ای در مراحل آموزش و ارزیابی 
Predicted Observed آماره مدل 

Validation Train Validation Train 

128.2649 77.1715 142.1540 76.3872 MLP Mean 

140.0810 163.6771 182.8108 178.9197 MLP Std. Deviation 

 

 گیرینتیجه

مورد بررسی قرار تخمین رسوب در این تحقیق عملکرد دو نوع شبکۀ عصبی پرسپترون چند الیه و تابع پایه شعاعی، به منظور

شبکۀ عصبی تابع محرک سیگموئید و تانژانت هیپربولیک برای  های میانی با دو نوعپس از آزمون تعداد متفاوت نرونگرفت. 

به منظور تخمین ، در نهایت مدل با پنج نرون در الیه میانی و تابع محرک سیگموئیدی به عنوان مدل بهینه پرسپترون چندالیه

ی شبکه عصبی هادر مرحله بعد عملکرد مدلانتخاب گردید. رسوب برای هر دو ایستگاه حصار مایان و حصار دهبار 

در مراحل آموزش و ارزیابی، از طریق مقایسه معیارهای سنجش خطا برای هر دو گروه مورد بررسی  RBFو   MLPمصنوعی

با تابع محرک سیگموئیدی   MLPقرار گرفت که در نهایت با توجه به عملکرد مناسب هردو مدل، مدل شبکه عصبی مصنوعی

ای های رگرسیون تکههای شبکه عصبی مصنوعی و مدلین نتایج حاصل از مدلبه عنوان مدل بهینه انتخاب گردید. همچن

های مدلبه  نسبت تواندبیشتر می اطمینان با و مناسب بسیار با دقت مصنوعی عصبی شبکه که داد نشان نتایجمقایسه گردید. 

 .گیرد قرار استفاده مورد رسوب بار تخمین برای ایرگرسیون تکه
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