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ABSTRACT
In hydraulic and river engineering, solid load sediment play an essential role in determining river behavior and
morphological control; For this reason, the assessment and correct estimation of solid load sediment transfport
from a long time ago is one of the important issues in the sciences related to river engineering and the
environment. The purpose of this study is to estimate the bed load transfer in 19 gravel-bed rivers. For this
purpose, first the statistical correlation trend between sediment transport parameter (bed load discharge) and
hydraulic and sedimentary parameters (flow discharge, flow depth, flow velocity, the median bed material
particle diameter, Froude number,…) is investigated and the bed load discharge is estimated as a univariate
regression function. According to the presented results, a favorable correlation was reached between the
sediment transport parameter and hydraulic and sedimentary parameters and the results showed that these
simple regression relationships in most rivers had acceptable accuracy. Also, the performance of 10
experimental formulas in bed load prediction was investigated. All formulas have had very poor results. For
this reason, the parameters related to the formulas that had relatively better results than the other formulas were
selected and, in order to increase the estimation accuracy, once again using two kernel-based machine learning
methods: Support Vector Machine (SVM). Gaussian process regression (GPR) modeling was performed. The
results showed that the machine methods have acceptable accuracy in predicting the bed load and the model is
related to the parameters of Begnold formula, which includes the parameters of the stream power, the average
flow depth and the median bed material particle diameter, with R =0.923 and NSE =0.851 has the best results
in the machine methods.
Keywords: Sediment Prediction, Statistical Correlation, Experimental Formula, Support Vector Machine,
Gaussian Process Regression.
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بررسی روند تأثيرات پارامترهای هيدروليکی و رسوبی بر ميزان انتقال بار بستر با استفاده از همبستگیهای
آماری و روشهای يادگيری ماشين
کيومرث روشنگر* 1و سميرا جوالزاده
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 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده عمران دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت -1400/8/15 :تاریخ بازنگری -1400/11/11 :تاریخ تصویب)1400/11/17 :

چکيده
در مهندسی هیدرولیک و رودخانه ،بارهای جامد رسوبی نقش اساسی را در تعیین رفتار رودخانه و کنترل مورفولوژی دارند؛
به همین دلیل ارزیابی و برآورد صحیح انتقال بار جامد رسوبی از دیرباز یکی از مسائل عمده و اصلی در علوم مرتبط با
مهندسی رودخانه و محیطزیست میباشد .هدف از این تحقیق برآورد میزان انتقال بار بستر در  19رودخانه با بستر شنی
می باشد .بدین منظور ،ابتدا روند همبستگی آماری بین پارامتر انتقال رسوب (دبی بار بستر) و پارامترهای هیدرولیکی و
رسوبی (دبی جریان ،عمق جریان ،سرعت متوسط جریان ،قطر متوسط ذرات رسوب ،عدد فرود و )...بررسی شده و دبی بار
بستر بهصورت تابع رگرسیونی تکمتغیره برآورد می شود .مطابق نتایج ارائه شده به یک همبستگی مطلوبی بین پارامتر
انتقال رسوب و پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی رسیده شد و نتایج نشان داد این روابط رگرسیون ساده در اکثر رودخانهها
از دقت قابلقبولی برخوردار بوده است .ثانیاً ،عملکرد  10رابطه تجربی در پیشبینی بار بستر مورد بررسی قرار گرفت .همة
فرمولها از نتایج خیلی ضعیفی برخوردار بودهاند؛ به همین دلیل پارامتـرهای مربوط به فرمولهایی که نتایج نسبتاً بهتری
نسبت به فرمولهای دیگر داشتهاند ،انتخاب شده و به منظور افزایش دقت برآورد ،بار دیگر با استفاده از دو روش یادگیری
ماشین مبتنی بر کرنل :ماشین بردار پشتیبان ) ،(SVMرگرسیون فرآیند گاوسی ) (GPRمدلسازی انجام شد .نتایج حاصله
نشان داد روشهای ماشینی از دقت قابلقبولی در پیشبینی بار بستر برخوردار بوده اند و مدل مربوط به پارامترهای فرمول
بگنولد که شامل پارامترهای قدرت جریان ،عمق جریان و قطر متوسط ذرات رسوب میباشد ،با دارا بودن ضریب همبستگی
و شاخص نش  -ساتکلیف به ترتیب برابر  R=0/923و  NSE=0/851برترین مدل حاصل از روشهای ماشینی میباشد.
واژههای کليدی :پیشبینی رسوب ،همبستگی آماری ،روابط تجربی ،ماشین بردار پشتیبان ،رگرسیون فرآیند گاوسی.

رودخانه یک سیستم پویا میباشد که توسط فرآیندهای
هیدرولیکی و رسوبی کنترل میشود .با گذشت زمان ،رودخانه به
فرسایش و افزایش یا کاهش ظرفیت حمل رسوب در طول مسیر
رودخانه پاسخ میدهد ،همه اینها بر پایداری ساحل و مورفولوژی

رسوب صورتگرفته است .اما آنها هرگز به درجه جهانی برای
استفاده در همه موارد نرسیدند .اغلب این فرمولها به دلیل
پیچیدگی مسئله تجربی ،نیمهتجربی و گاهاً نظری از طریق اعمال
برخی فرضیات ساده کننده میباشند .در این روشها ،دبی جامد
بهصورت تابعی از یک یا دو عامل غالب نظیر تنش برشی ،سرعت

رودخانه تأثیر میگذارد .برای حفظ تحوالت فرهنگی و اقتصادی

متوسط جریان ،شیب انرژی و دبی جریان ارائه شده است.

در امتداد یک رودخانه ،درک اصول انتقال رسوب برای کاربرد در
مهندسی و مشکالت زیستمحیطی مرتبط با وضعیت طبیعی و
فعالیتهای انسانی آن ضروری است (Azamathulla et al.,
) .2009حملونقل رسوبات یک پدیده بسیار پیچیده است و این
واقعیت که بستر رودخانهها از رسوبات با دانهبندی ضعیف تشکیل
شدهاند ،مشکل را بیشتر میکند ) .(Kitsikoudis et al., 2014در
شرایط طبیعی ،انتقال بار رسوب یک فرآیند پایدار نیست و
تغییرات زمانی و مکانی فراوانی دارد ) .(Batalla, 1997تاکنون
چندین تالش برای یافتن رابطهای برای پیشبینی میزان بار

) Barry et al. (2004از دادههای میدانی  24رودخانه برای
ارزیابی عملکرد  8فرمول تجربی انتقال رسوب استفاده کرده؛ و
نتایج نشان داده است که تفاوت اساسی در عملکرد فرمولها وجود
دارد ،بااینحال فرمولهایی که حاوی پارامتـر آستانه حرکت برای
انتقال بار بستـر میباشد به طور معمول عملکرد ضعیفتری را از
خود نشان میدهند Zhang et al. (2010) .باتوجهبه آزمایشها
انجام شده روی نرخ انتقال رسوب در  14رودخانه کوهستانی،
دریافتند که نرخ انتقال بار بستر در واحد عرض با تغییرات ساختار
بستر رودخانه و قدرت جریان در واحد عرض تغییر میکند؛
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بهطوریکه با افزایش قدرت جریان در واحد عرض ،میزان انتقال
بار بستر به طرز چشمگیری افزایش مییابدAzamathulla et al. .
)(2010از روش ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبهعنوان یک مدل
جدید برای پیشبینی بار رسوب در سه رودخانه مالزی استفاده
کردند .عملکرد روش  SVMقابلیت پیشبینی آن و امکان تعمیم
مدل به مسائل غیرخطی برای برنامههای مهندسی رودخانه را
نشان میدهد López et al. (2013) .از  10فرمول تجربی و یک
رابطه رگرسیونی ساده بین دبی بار بستر و دبی جریان با R2=0/46
برای پیشبینی بار بستر یک رودخانه بزرگ با بستر درشتدانه
استفاده کردند .هیچ رابطه آشکاری بین قدرت پیشبینی و رویکرد
نظری (دبی ،قدرت جریان و احتمال) یافت نشده است .در تحقیق
انجامشده توسط ) Tarrío et al. (2015ابتدا با تحلیل رگرسیونی
ساده بین پارامتر انتقال بار بستر و تنش برشی مرزی به یک
همبستگی خوبی با  R2=0/847رسیده شده است .سپس عملکرد
 9معادله پیشبینی بار بستر نسبت به این معادله ساده رگرسیونی
و نسبت به مقادیر مشاهداتی ،ارزیابی و مقایسه شده است .که
بهاستثنای فرمول ویلکاک  -کرو هیچکدام از فرمولها برآورد
دقیقی از میزان انتقال رسوب نداشتهاندRoushangar and .
) Koosheh (2015از روش  SVMبرای پیشبینی بار بستر در سه
رودخانه با بستر شنی استفاده کردند و همچنین از الگوریتم
ژنتیک بهمنظور بهینهسازی پارامترهای ورودی بهره بردند .در این
تحقیق از چهار تابع کرنل برای مدلسازی استفاده شده است؛ که
نتایج حاصل نشان میدهد مدل  GA-SVMبا تابع شعاعی نمایی
) (ERBFدقت باالتری نسبت به سایر مدلها دارد .در تحقیق
انجام شده توسط ) Joudi and Sattari (2016میزان بار رسوب
معلق رودخانه صوفی چای ،با استفاده از روشهای سنتی مانند
منحنی سنجه رسوب و با روشهای مدرن ماشینی مبتنی بر توابع
کرنل مانند رگرسیون فرآیند گاوسی و رگرسیون بردار پشتیبان
برآورد شده است .نتایج نشان میدهد که هر دو روش بررسی شده
در این مطالعه بهتر از روشهای سنتی عمل میکنند .و در بین
دو روش مذکور ،روش رگرسیون فرآیند گاوسی با تابع کرنل پایه
شعاعی نتایج قابلاطمینانتری را ارائه داده استRoushangar .
) ،and Shahnazi (2019از رگرسیون فرآیند گاوسی ) (GPRو
 SVMبرای پیشبینی میزان انتقال رسوب استفاده کردند .نتایج
بهدستآمده نشان داد که مدلهای  GPRدر مقایسه با مدلهای
 SVMو سایر فرمولهای تجربی رسوب عملکرد بهتری دارند .و
آنالیز حساسیت نشان داد که نسبت سرعت متوسط به سرعت
جریان برشی مؤثرترین پارامتر بوده و عدد فرود بهعنوان پارامتر
ورودی در همه مدلهای برتر نقش مهمی را در پیشبینی میزان
1- Kernel Extreme Learning Machine
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انتقال رسوب در رودخانههای با بستر شنی دارد.
) and Shahnazi (2020در تحقیـق دیگر ،به ارزیابی عملکرد سه
روش مبتنی بر کرنل :رگرسیون فرآیند گاوسی ( ،)GPRماشین
بردار پشتیبان ( )SVMو یادگیری ماشین افراطی )KELM( 1در
پیشبینی بار کل رسوب پرداختند .ورودی این سه مدل بر اساس
دو سناریو انتخاب شده است .مطابق نتایج ارائه شده سناریو اول
با در نظرگیری پارامترهای هیدرولیکی بهعنوان ورودی ،برآورد
مطلوبتری از بار کل داشته است .همچنین مدل  KELMبا سه
پارامتر ورودی :عدد فرود ،نسبت سرعت متوسط به سرعت برشی
و پارامتر شیلدز با مقدار ضریب نش  -ساتکلیف NSE=0/903
مدل برتر بوده است Mahmoodzadeh et al. (2021) .از چهار
روش یادگیری ماشین عبارتاند از ،SVM ،GPR :شبکه عصبی
مصنوعی ) (ANNو رگرسیون خطی ) (LRبرای پیشبینی پارامتر
زمینشناسی تعیین کیفیت سنگ ) (RQDاستفاده کردند نتایج
مقایسهها نشان میدهد که نتایج پیشبینی مدل  GPRبهطورکلی
با نتایج واقعی مطابقت خوبی دارد .و  GPRپیشنهادی ،بهتر از
روشها  ANN ،SVMو  LRعمل میکند .بررسی منابع مشخص
میگردد که به دلیل کمبود دادههای اندازهگیری شده برای
رودخانههای شنی ،تحقیقات انجام شده در این راستا محدود بوده
و تحقیق چندانی در زمینه امکانسنجی کاربرد روشهای
هوشمند برای تخمین بار کل رسوب در رودخانههای شنی وجود
ندارد .این در حالی است که پیچیدگیهای حاکم بر پدیدة انتقال
رسوب ،فرآیند پیشبینی با استفاده از روشهای هوشمند و
کالسیک را در شرایط مختلف هیدرولیکی تحتتأثیر قرار داده و
موجب کاهش دقت مدلسازی میشود؛ همچنین باتوجهبه
گسترش بهکارگیری روشهای هوشمند در برآورد بار رسوبی
رودخانهها با شرایط هیدرولیکی و مورفرلوژیکی مختلف ،ارزیابی
قابلیت این روشها در برآورد بار بستر تحت این شرایط ضروری
به نظر میرسد؛ لذا هدف از این مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد دو
روش یادگیری ماشین در پیش بار بستر  19رودخانه با بستر شنی
میباشد .بدین منظور ابتدا با استفاده از تحلیلهای همبستگی
بین دبی بار بستر و پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی ،سعی شده
است به یک رابطه ساده ریاضی که در آن دبی بار بستر بهصورت
یک تابع از یک متغیر هیدرولیکی و رسوبی تعریف شده ،رسیده
شود و پارامترهایی که بیشترین همبستگی را ارائه دادهاند بهعنوان
ورودی شبکههای هوشمند استفاده شود .ثانی ًا با استفاده از 10
رابطه تجربی پرکاربرد به پیشبینی بار بستر پرداخته شده و
پارامترهای فرمولهایی که نتایج بهتری نسبت بقیه فرمولها ارائه
دادهاند انتخاب شده و بهعنوان ورودی مدلهای شبکههای
Roushangar
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ماشینی استفاده خواهد شد .و در نهایت نتایج روشها و مدلهای
ذکر شده مقایسه خواهد شد.

مواد و روش تحقيق
منطقه موردمطالعه

در سال  ،1980سازمان جنگلداری ایاالت متحده 1با همکاری
سازمان زمینشناسی2برای درک بهتری از ماهیت انتقال رسوبات
در رودخانههای منطقه آیداهو ،3تعدادی ایستگاه اندازهگیری در
مرکز و جنوب ایالت آیداهو بهمنظور اندازهگیری دبی آب و رسوب
و سایر مشخصات هیدرولیکی و رسوبی رودخانهها ایجاد نمودند.
بخش اعظمی از این دادهها در بین سالهای  1994و 2000
اندازهگیری شدهاند که شامل مقادیر مربوط به هندسه کانال،
مشخصات هیدرولیکی و مشخصات رسوبی شامل بار بستر ،بار
معلق و قطر متوسط ذرات رسوبی ( )D50است .در این تحقیق نیز
از دادههای مربوط به این پایگاه داده که شامل  1108دادة مربوط
به  19رودخانه میباشد ،برای پیشبینی انتقال بار بستر استفاده
خواهد شد .اهمیت این پایگاه داده به این دلیل میباشد که طیف
وسیعی از ویژگیهای جریان را شامل میشود .تمامی رودخانههای
موردمطالعه زیر حوضة رودخانه اسنیک 4بوده و از جریانها و
رودخانههای مختلفی با شرایط مختلف توپوگرافی ،زمینشناسی،
هیدرولیکی و رسوبی تشکیل شده است (شکل  .)1همة رودخانهها

دارای بستر درشتی هستند که عمدتاً از شن و سنگریزه تشکیل
شدهاند .میانگین قطر متوسط مواد بستر سطحی بین  0/73الی
 2/9میلیمتر ،متوسط دبی جریان از  0/5الی  40مترمکعب بر
ثانیه ،مساحت حوضه آبریز از  21الی  990کیلومترمربع و شیب
متوسط از  0/0025الی  0/0414متغیر است .خالصهای از
مشخصات دادههای بهکاررفته در این مطالعه در جدول ( )1ارائه
شده است .بررسی جامع منطقه موردمطالعه و جزئیات روشهای
بهکاررفته برای اندازهگیری و جمعآوری دادههای مختلف
بهتفصیل در تحقیقات ) King et al. (2004آمده است.

شکل  -1منطقه موردمطالعه
جدول  -1مشخصات هيدروليکی و رسوبی رودخانههای موردمطالعه
نام رودخانه

تاریخ اندازه گیری

تعداد

مساحت حوضة آبریز

(میالدی)

دادهه ا

(کیلومتر مربع)

شیب متوسط

بازه  D50بار بستر

بازه دبی (متر

(میلی متر)

مکعب بر ثانیه)

Big Wood

1999-2000

38

356/1

0/0091

0/7-40/7

6/03-30/87

Bruneau Final

1998-2002

27

989/4

0/0054

0/69-34/92

4/81-20/78

Fourth of July Creek

1994-1995

39

44/3

0/0202

0/38-3/11

0/15-3/88

Hawley Creek

1990-1996

65

109/3

0/0233

0/48-9/79

0/28-2/68

Herd Creek

1994-1995

33

284/9

0/0077

0/3-9/7

0/29-8/13

Jarbidge Final

1998-2002

27

79/3

0/016

0/85-35/35

1/43-11/89

Johns Creek

1986-1995

40

292/7

0/0207

0/34-5/28

0/6-21/24

Little Slate Creek

1986-1997

96

162/1

0/0268

0/42-17/5

0/53-18/32

Lolo Creek

1982-1997

47

106/2

0/0097

0/46-10/23

0/76-22/91

Main Ford Red

1986-1999

125

128/7

0/0059

0/31-38/90

0/28-18/29

Marsh Creek

1994-1995

42

205/9

0/006

0/69-23/36

0/85-22/54

Rapid

1986-2000

116

279/7

0/0108

0/31-37/20

0/91-36/81

Salmon near Obsidian

1999

20

246/2

0/006

0/86-10/73

7/48-2093

South Fork Red

1986-1999

122

98/9

0/0146

0/43-40

0/17-5/38

South Fork Salmon

1985-1997

51

852/9

0/0025

0/54-2/29

3/88-148/95

)Squaw Creek (USFS

1991-1996

38

37

0/024

0/59-5/93

0/03-1/52

)Squaw Creek (USGS

1994-1995

43

185/4

0/01

2/08-10/29

0/14-1/37

T hompson Creek

1994-1995

40

56/5

0/0153

0/39-7/07

0/23-3/51

T rapper Creek

1986-1997

99

20/8

0/0414

0/46-6/41

0/05-3/82

پارامترهای هيدروليکی و رسوبی
1. United States Forest Service
)2. United States Geological Survey (USGS

در این تحقیق به بررسی روند همبستگی بین دبی بار بستر و 14
3. Idaho
4. Snake
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(علمی  -پژوهشی)

پارامتر مختلف هیدرولیکی و رسوبی بهصورت مجزا پرداخته شده
است 14 .پارامتر بهکاررفته عبارتاند از :دبی جریان ) ،(Qعمق
جریان ) ،(Yسرعت متوسط جریان ) ،(Vقطر متوسط ذرات رسوب
) ،(D50عدد فرود ) ،(Frعدد رینولدز ) ،(Reشیب بستر ) ،(Sتنش
برشی بستر )𝝉( ،پارامتر شیلدز ) ،(Ɵسرعت برشی )* ،(Uنسبت
سرعت متوسط به سرعت برشی )* ،(V/Uعدد فرود ذره )،(Fgr
عدد رینولدز مرزی )* (Reو قدرت جریان در واحد عرض )(ω
میباشد .ابتدا سعی خواهد شد بین بین دبی بار بستر و پارامترهای
انتخاب شده به یک همبستگی قابلقبولی رسیده شود؛ سپس با
استفاده از روابط ساده رگرسیونی که در آن دبی بار بستر بهصورت
تابعی از پارامتر هیدرولیکی یا رسوبی بیان میشود ،به پیشبینی
بار بستر پرداخته میشود .به دلیل ماهیت مختلف رودخانههای
مختلف در انتقال رسوب ،دادههای  19رودخانه بهصورت جداگانه
تحلیل شدهاند.

103

ویلکاک  -کرو ) ،(W-Cوانگ و پارکر ) (W-Pو باتاچاریا و همکاران
) (Btبه پیشبینی میزان انتقال بار بستر پرداخته میشود .نتایج
حاصل از این  10فرمول با استفاده از شاخص اختالف r 1ارزیابی
شده است .شاخص  rمطابق رابطه ( )1برابر است با نسبت مقدار
پیشبینی شده به مقدار مشاهداتی )(López et al., 2013؛ به بیان
دیگر ،نسبت برآورد هر فرمول را نشان میدهد .به دلیل ماهیت
منحصربهفرد هر رودخانه ،عملکرد فرمولها برای هر رودخانه
بهصورت جداگانه بررسی شده است .فرمولهای مذکور بهتفصیل
در جدول ( )2شرح داده شدهاند که در این جدول  Qدبی جریان،
 Yعمق جریان V ،سرعت متوسط جریان D50 ،قطر متوسط ذرات
رسوب Fr ،عدد فرود Re ،عدد رینولدز S ،شیب بستر 𝝉 ،تنش
برشی بستر Ɵ ،پارامتر شیلدز U* ،سرعت برشی Fgr ،عدد فرود
ذره Re* ،عدد رینولدز مرزی ω ،قدرت جریان در واحد عرضωc ،
قدرت جریان بحرانی در ابتدای حرکت K ،مقاومت بسترK'،
مقاومت ناشی از زبری دانهها W* ،نرخ بیبعد انتقال رسوبD* ،
قطر بیبعد ذرات T ،پارامتر حرکت و  qsدبی بار بستر بر حسب
کیلوگرم بر ثانیه در واحد عرض میباشد.

فرمولهای تجربی

در این تحقیق با استفاده از  10فرمول بار بستر انتخاب شده از
تحقیق ) Khorram and Ergil (2010که عبارتاند از :میر  -پیتر
و مولر) ،(MP-Mشوکلیج ) ،(Schاینشتین  -براون ) ،(E-Bروتنر
) ،(Rبگنولد ) ،(Bپارکر و همکاران ) ،(P-K-Mون راین )،(V

𝑖𝑝𝑄
𝑖𝑜𝑄

(رابطه )1

=r

جدول  -2فرمولهای بار بستر
محدودة کاربرد

نام فرمول و تئوری

)0.4 ≤ D50 ≤ 30 (mm
0.25 ≤ Gs ≤ 3.2
θcr = 0.047
)1 ≤ R h ≤ 120 (cm
0.25 ≤ Sf ≤ 3.2

میر  -پیتر و مولر)1948( 2
تئوری تعادل شیب انرژی

)0.305 ≤ D50 ≤ 7.02(mm
)0.24 ≤ V ≤ 1.37 (m/s
3.66 × 10−5 ≤ Sf ≤ 0.017

شوکلیج)1950( 3
تئوری دبی بحرانی

)0.088 ≤ D50 ≤ 5.66 (mm

اینشتین  -براون)1950( 4
تئوری احتماالتی

)0.088 ≤ D50 ≤ 45.3 (mm

روتنر)1959( 5
تحلیل رگرسیونی

فرمول
3
2

3
𝐾′ 2

1
2

𝑠𝛾
𝑔
] ] [ ] [( ) 𝛾𝑅𝑆 − 0.047(𝛾𝑠 − 𝛾)𝐷50
𝛾 𝛾 𝛾𝑠 −
𝐾

[ 𝑞𝑠 = 8

𝛾𝑠 −1 3
) 𝑐𝑞 𝑞𝑠 = 2.5𝜌𝑠 [ ] 𝑆 2 (𝑞 −
𝛾
5
3
7
𝑠𝛾
3
2 −6
𝑞𝑐 = 0.26 [ − 1] 𝐷50
𝑆
𝛾

0.5

36𝑣 2
] ] 𝑓′
𝑔(𝑠 − 1)𝐷3

1

0.5

[−

𝛾 𝛾𝑠 −
36𝑣 2
2 2
𝑔𝐷50 3 ] [[ +
]
𝛾
3 𝑔(𝑠 − 1)𝐷3
0.391
2.15 exp (−
)
𝜃 < 0.182
𝜃
′
{= 𝑓
[ 𝑠𝜌 = 𝑠𝑞

40𝜃 3

𝜃 ≥ 0.182
3
2

2

1

𝛾 𝛾𝑠 −
𝑉
2 𝐷50 3
𝐷50 3
2
[ 𝑠𝜌 = 𝑠𝑞
] 𝑔𝑦 3
) ( ) + 0.14) − 0.778
( (1
𝛾
3
𝑦
𝑦
𝛾 𝛾𝑠 −
2
]𝑦𝑔 𝛾 [[
]

1. Discrepancy Index
2. Meyer-Peter and Müller
3. Schoklitsch

4. Einstein–Brown
1. Rottner
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1

)0.088 ≤ D50 ≤ 1.41 (mm

بگنولد)1980( 1
تئوری قدرت جریان

, 𝜃𝑐 = 0.0876
)2 ≤ D50 < 45.3 (mm
θcr = 0.0876
0.003 < Sf

پارکر و همکارانش)1982( 2
تئوری
جابهجایی مساوری

)0.2 ≤ D50 ≤ 2 (mm
0.9 > Fr
)0.31 ≤ V ≤ 1.29 (m/s
)0.1 ≤ R h ≤ 1 (m
0.001 ≤ Sf ≤ 0.01

ون راین)1984( 3
تحلیل رگرسیونی

3

2

𝑠𝜌
𝜔 − 𝜔𝑐 2 𝑦 −3 𝐷50 −2
𝑠𝜌 𝑟𝑠𝑞 = 𝑠𝑞
[
[ ] [ ]
]
𝑟𝑦 𝑟) 𝑐𝜔 𝜌𝑠 − 𝜌 (𝜔 −
𝑟𝐷50
3
𝑦12
2
𝜔 = 𝜌𝑦𝑆𝑉 , 𝜔𝑐 = 290𝐷50
( log
) , (𝜔 − 𝜔𝑐 )𝑟 = 0.5 𝑘𝑚−1 𝑠 −1
𝐷50
𝑞𝑠𝑟 = 0.1 𝑘𝑚−1 𝑠 −1
,
𝑚 𝑦𝑟 = 0.1
,
𝐷50𝑟 = 0.0011 𝑚.

𝑆𝑅𝛾
(𝛾𝑠 − 𝛾)𝐷50

𝜃
𝑐𝜃

=𝜃 ,

= , ∅50

0.822 4.5
)
∅50

∅50 > 1.65

𝑠𝜌 𝑊 ∗ 𝑢∗3
𝛾 = 𝑠𝑞
𝑔 )( 𝑠 − 1
𝛾
11.2 (1 −

𝑊 ∗ = 0.0025𝑒𝑥𝑝[14.2(∅50 − 1) − 9.28(∅50 − 1)2 ] 0.95 < ∅50 < 1.65
{ 0.0025∅5014.2

∅50 < 0.95
1

)2 ≤ D50 ≤ 45.3 (mm

1/3
𝛾 𝛾𝑠 −
𝑔)
𝛾
]
𝑣2

2.1
𝛾 𝛾𝑠 −
𝑇2
[ 𝑠𝜌𝑞𝑠 = 0.053
𝑔𝐷50 3 ] 0.3
𝛾
∗𝐷

(
[ , 𝐷∗ = 𝐷50

𝑆𝑅𝛾
(𝛾𝑠 − 𝛾)𝐷50

ویلکاک  -کرو)2003( 4
تئوری
جابهجایی مساوری

=𝜃

𝑆𝑅𝛾
=𝜃 ,
(𝛾𝑠 − 𝛾)𝐷50
𝜃
𝑐𝜃

,

∅50 ≥ 1.35

0.894

) 0.5

)0.088 ≤ D50 ≤ 4 (mm

)0.088 ≤ D50 ≤ 5.66 (mm

باتاچاریا و همکاران)2007( 6
تحلیل رگرسیونی و یادگیری
ماشین

∅50

14 (1 −

= ∗𝑊

7.5
{ 0.002∅50

∅50 < 1.35

وانگ – پارکر)2006( 5
تئوری تنش برشی

𝑠𝜌 𝑊 ∗ 𝑢∗3
𝛾 = 𝑠𝑞
𝑔 )( 𝑠 − 1
𝛾

= ∅50
4.5

𝑐𝜃 𝜃 −
=𝑇
𝑐𝜃

1

1.6
𝛾 𝛾𝑠 −
𝑆𝑅𝛾
2
[ 𝑠𝜌𝑞𝑠 = 4.93
[ ] 𝑔𝐷50 3
] − 0.047
𝛾
(𝛾𝑠 − 𝛾)𝐷50

𝑆𝑅𝛾
(𝛾𝑠 − 𝛾)𝐷50

=𝜃

,

𝑐𝜃 𝜃 −
𝑐𝜃

1

= ∗𝑇

𝛾 𝛾𝑠 −
2
𝑏𝑔𝐷50 3 ] Ф
𝛾
𝑇∗0.893
𝐷∗0.353

𝑇∗ > 0.04

𝑇∗ ≤ 0.04 & 𝐷∗ ≤ 181.3

𝑇∗ ≤ 0.04 & 𝐷∗ > 181.3

[ 𝑠𝜌 = 𝑠𝑞

0.072078

𝑇∗0.13
0.000182 0.0673
∗𝐷
𝑇∗0.13
𝐷∗0.0673

0.0000124

= 𝑏Ф

{

مطابق جدول ( ،)2رابطه میر  -پیتر و مولر ،رابطه مبتنی بر

شده در اثر ذره را مشخص میکند .که در این تحقیق با فرض

’ Kمیزان انرژی مستهلک
شده در اثر فرم بستر ،در آن صورت S
K f

نبودن فرم بستر ضریب  Kبرابر واحد در نظر گرفته میشود .رابطه
شوکلیج از دبی بحرانی برای پیشبینی بار بستر بهره میجوید.
دبی بحرانی ،دبی است که تحت آن مواد بستر در آستانهی حرکت
قرار دارند .در رابطه سوم ،اینشتین بر مبنای اصول فیزیک سعی
کرد تا رابطه ای برای محاسبه میزان بار بستر ارائه دهد .در این
روش اوالً از اصل آستانه حرکت در بهوجود آوردن رابطه اجتناب

’ Kکه در این
دادههای آزمایشگاهی و با ملحوظ داشتن ضریب
K
رابطه تأثیر فرم بستر را در نظر میگیرد ,ارائه شده است .در
حقیقت شیب خط انرژی  Sfمیزان استهالک انرژی را مشخص
میکند .با فرض این که حمل بار بستر متناسب با میزان انرژی
مستهلک شده در اثر ذره میباشد و نه با میزان انرژی مستهلک

’K

Bagnold
Parker et al.
Van Rijn
Wilcock and Crowe
Wong and Parker
Bhattacharya et al.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

(علمی  -پژوهشی)

شده است و ثانیاً میزان حمل بار بستر به شدت جریان درهم و
تغییرات آن ربط داده شده است و نه به میزان متوسط نیروهایی
که به ذره وارد میشود .از این رو در این روش آستانهی حرکت
ذرات بر مبنای احتماالت میباشد .فرمول روتنر معادله سادهای بر
اساس تحلیل ابعادی و با در نظر گیری چند ضریب تجربی ارائه
داده است .بگنولد ،فرمول انتقال رسوبات بستر را بر اساس مفاهیم
تعادل انرژی توسعه داد .وی اظهار داشت که قدرت موجود جریان،
انرژی الزم انتقال رسوبات بستر را تأمین میکند .معادله پارکر و
همکارانش از معدود روابطی است که از دادههای میدانی بدست
آمده است .دو رابطه پارکر  -همکارانش و ویلکاک  -کرو بر اساس
اندازه متوسط ذرات الیه زیرین بستر استوار است .از مزایای این
رویکرد ،عدم نیاز به وجود آستانه برای انتقال رسوب میباشد .ون
راین با انجام تحلیل رگرسیونی و ارزیابی  600داده آزمایشگاهی،
معادلهای را بهصورت تابعی از قطر بیبعد ذرات * Dو پارامتر
حرکت  Tپیشنهاد دادند .وانگ – پارکر معادلهای را بر اساس
معادله میر – پیتر و مولر توسعه دادند؛ آنها ضریب مربوط به
مقاومت ناشی از زبری بستر را ضریبی غیر ضروری برای پیشبینی
انتقال بار بستر دانسته و در غیاب این ضریب به نتایج بهتری
رسیدند .و در نهایت با تغییر ضرایب ثابت مربوط به معادله میر -
پیتر و مولر معادله جدیدی را ارائه دادند .باتاچاریا و همکارانش از
دو روش یادگیری ماشین شامل شبکه عصبی مصنوعی و مدل
درختی برای مدلسازی انتقال بار بستر استفاده کردند .دادههای
ورودی این مدلها با استفاده از تحلیلهای رگرسیونی متناسب
سازی شدهاند .و در نهایت منجر به ایجاد چند روابط ساده ریاضی
شده است.
رگرسيون فرآيند گاوسی

روشهای رگرسیون بهعنوان یکی از روشهای نوین بهینهسازی
مدلهای غیرخطی مورداستفاده بوده و کاربردهای فراوانی دارد.
رگرسیون یعنی بازگشت ،یعنی پیشبینی و بیان تغییرات یک
متغیر بر اساس اطالعات متغیر دیگر است و مدلهای رگرسیون
فرآیند گاوسی بر مبنای این فرض هستند که مشاهدات تنظیم
باید حامل اطالعاتی دربارة همدیگر باشد .فرآیندهای گاوسی
راهی برای مشخصکردن اولویتی بهصورت مستقیم روی فضای
تابع هستند .این کار تعمیم طبیعی توزیع گاوسی است که به طور
کامل توسط میانگین ) m(xو تابع کواریانس خود )' cov(x,xکه
به ترتیب یک بردار و ماتریس است تعریف میشود .توزیع گاوسی
روی بردارها است درحالیکه فرآیند گاوسی روی توابع است و در
نتیجه ،مدلهای فرآیند گاوسی به دلیل دانش قبلی دربارة
وابستگیهای تابعی و دادهها ،برای تعمیم ،به هیچ فرآیند
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اعتبارسنجی نیاز ندارند و مدلهای رگرسیون فرآیند گاوسی قادر
به درک توزیع پیشبینی متناظر با ورودی آزمون هستند ( Pal
 .)& Deswal, 2010طبق فرض اصلی رگرسیون فرآیند گاوسی
مقادیر متغیرهای خروجی  yاز رابطه زیر به دست میآید:
(رابطه
𝜉 𝑦 = 𝑓(𝑥(𝑘)) +
)2
که در رابطه فوق x ،و 𝑦 به ترتیب نشان دهندهی دامنهای
از ورودیها و خروجیها f ،تابع وابسته مجهول و 𝜉 مقدار نویز
گاوسی با واریانس  𝜎 2میباشد .پس از تعیین میانگین و کواریانس،
پیشبینی متغیرهای خروجی برای نمونه از متغیرهای ورودی *x
بهصورت توزیع گاوسی پیشبینی شده ) ∗𝑥 𝑝(𝑦∗ |𝑋,𝑦,با میانگین
و تابع کواریانس به شکل زیر ارائه میشود:
(رابطه )3
)) ∗ŷ∗ = m(x∗ ) + K T∗ (K + σ2n I)−1 (y − m(x

(رابطه )4
∗ σ2n I)−1 K

+

k T∗ (K

−

σ2n

= k∗ +

∗σ2y

در روابط فوق K ،ماتریس کواریانس و  Iماتریس همانی
میباشند .باتوجهبه رابطه باال ،مشاهده میشود که فرآیند
پیشبینی مبتنی بر آموزش دادههای  xو  yبوده که در تضاد با
روشهای مرسوم رگرسیون میباشد و در آنها فقط از پارامترها
بهمنظور پیشبینی مسئله موردنظر استفاده میگردد .بهمنظور
پیشبینی دقیق ،پارامترهای میانگین و تابع کواریانس بایستی از
روی دادههای موجود تخمین زده شوند که به آنها هایپرپارامتر
گفته میشود .هایپرپارامترها در واقع تعریفکننده ویژگیهای
توزیع احتمال پیشبینی میباشند .مقادیر پارامترها معموالً با
بیشینهسازی )𝑋|𝑦(𝑝  logکه درست نمایی بر حسب لگاریتم
میباشد ،به دست میآید (.)Rasmussen and William, 2006
(رابطه )5
1

1

2

2

log 𝑝(𝑦|𝑋) = − 𝑦 𝑇 (𝐾 + 𝜎 2 𝐼)−1 𝑦 − log|𝐾 − 𝜎 2 𝐼| −
)𝜋log(2

𝑛
2

ماشين بردار پشتيبان

مدل ماشین بردار پشتیبان ( )SVMاولین بار توسط
) (1995برای حل مسائل طبقهبندی اطالعات و طبقهبندی
مجموعهدادهها مطرح شده و سپس برای حل مسائل رگرسیون
غیرخطی و تخمین چگالی توسعه داده شده است (Kumar,
) .2009در روش  SVMابتدا کل دادهها به دو دسته آموزش و
آزمون جدا میشوند؛ هر نمونهای از دادههای مجموعه آموزش
دارای یک مقدار هدف  xو چندین ویژگی ( dویژگی یا متغیر
مشاهداتی) میباشد .هدف در روش  SVMایجاد مدلی بر اساس
دادههای آموزش است؛ بهطوریکه بتوان مقادیر هدف دادههای
Vapnik
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آزمون ) (xرا از روی ویژگیهای دادههای آزمون ) (dپیشبینی
کرد .ایده اصلی  SVMبرای رگرسیون ،انتقال غیرخطی دادههای
اصلی  xدر یک فضای با ابعاد باالتر و اعمال یک رگرسیون خطی
در فضای ویژگیها است .باتوجهبه مجموعهدادههای آموزش
𝑖𝑁}) 𝑖𝑑 {(𝑥𝑖 ,که 𝑁 تعداد الگوهای دادهها است؛ تابع کلی
رگرسیون  SVMبه شرح زیر است:
𝑏 𝑓(𝑥) = 𝑤φ(𝑥) +

(رابطه )6

که  wبردار وزن b ،ثابت بایز 1و ) φ(xیک تابع انتقال
غیرخطی از ویژگیهای ورودی  xمیباشد .متغیرهای  wو  bرا
میتوان با بهینهسازی تابع خطا رابطه ( )7و اعمال محدودیتهای
رابطه ( )8پیشبینی کرد ):(Wang, 2013
(رابطه )7
𝑁

1
) ∗𝑖𝜉 ‖𝑤‖2 + 𝐶 ∑( 𝜉𝑖 +
2
𝑖=1

(رابطه )8
∗ 𝜉 𝑤𝑖 φ(𝑥𝑖 ) + 𝑏𝑖 − 𝑑𝑖 ≤ 𝜀 +
i=1,…,N

∗ 𝜉 𝑑𝑖 − 𝑤𝑖 φ(𝑥𝑖 ) + 𝑏𝑖 ≤ 𝜀 +
𝜉𝑖 ,𝜉𝑖∗ ≥ 0

که در این روابط C ،تابع جریمه ξ∗i ،2و  ξiضرایب
میباشند .در روش ماشین بردار پشتیبان ،برای تفکیک خطی
دادهها ،متغیرهای ورودی  xبه یک فضای با ابعاد بیشتر منتقل
میشوند ،که در این فضا از نظر تئوری یک رگرسیون خطی ساده
میتواند با رگرسیون پیچیده غیرخطی فضای ورودی مقابله کند
) .)Vapnik, 1995برای این انتقال ،تابعی غیرخطی به نام تابع
کرنل 4بهصورت K(xi ,xj ) = φi × φj ،تعریف میشود .در
رگرسیون فرآیند گاوسی نیز ،تابع کواریانس مفهومی مشابه با تابع
کرنل در روش ماشین بردار پشتیبان دارد .بر اساس تحقیقات
قبلی ،از میان توابع کرنل مختلف ،تابع پایه شعاعی ) (RBFمطابق
رابطه ( )9مطلوبترین عملکرد را داشته است ;(Pal et al., 2014

کمبود3

;Dibike et al., 2001; Roushangar and Ghasempour, 2017
) Azamathulla et al., 2016به همین دلیل در این تحقیق نیز از

و خطا بهینه میشوند.
2

‖ 𝑗𝑥‖𝑥𝑖 ,
)
2𝛾 2

(رابطه )9

K(xi ,xj ) = exp (−

روند آموزش

یکی از مراحل پیشپردازش دادهها ،نرمالسازی آنها میباشد که
میتواند باعث افزایش کارایی مدلهای هوشمند باشد .وارد کردن
دادهها بهصورت خام باعث کاهش سرعت و دقت شبکه میشود
لذا نرمالیزه کردن دادهها خصوصاً زمانی که دامنه تغییرات
ورودیها زیاد باشد کمک شایانی به آموزش بهتر و سریعتر مدل
میکند .به همین دلیل در این تحقیق ابتدا دادهها به روش
) (Legates and McCabe, 1999در بازة بین  0,1و  1مطابق
رابطه ( )10نرمالسازی میشود .نرمالیزه کردن دادهها تنها
محدوده (مقیاس) دادهها را عوض میکند و پس از مدلسازی
کردن میتوان آنها را به محدودة واقعی برگرداند .برای رسیدن
به نتایج بهتر و دقیقتر روند آموزش چند بار تکرار گردیده و در
نهایت  75درصد دادهها برای آموزش مدل و  25درصد نیز برای
قسمت صحتسنجی استفاده شده است.
(رابطه )10

) 𝑛𝑖𝑚𝑥 (𝑥 −
× 𝑥𝑛 = 0.1 + 0.9
𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥𝑚𝑎𝑥 −

در این رابطه  xminو  xmaxبه ترتیب حداقل و حداکثر داده
ها و  xnدادهها نرمالشده میباشد.
بهمنظور ارزیابی مدلها و پیشبینی دقیق آنها،
شاخصهای آماری مختلفی تدوین شده است .که در این تحقیق
پرکاربردترین آنها عبارتاند از :ضریب همبستگی ( ،)Rشاخص
نش  -ساتکلیف ( )NSEو جذر میانگین مربعات خطاها ()RMSE
مورداستفاده قرار خواهند گرفت .که هرچقدر  Rو  NSEبیشتر و
به یک نزدیکتر و برعکس  RMSEکمتر و به صفر نزدیکتر باشد
بیانگر مطلوب بودن مدل و دقت قابلقبول آن میباشد.
(رابطه )11
) 𝑚𝑝𝑄 ∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑜𝑖 − 𝑄𝑜𝑚 ) × (𝑄𝑝𝑖 −

√∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑜𝑖 − 𝑄𝑜𝑚 )2 × ∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑝𝑖 − 𝑄𝑝𝑚 )2

=𝑅

(رابطه )12

تابع کرنل پایه شعاعی استفاده خواهد شد .هر دو روش ماشین
بردار پشتیبان و رگرسیون فرآیند گاوسی در محیط نرم افزار
 Matlabکدنویسی شده و اجرا شدهاند .در روش  ،SVMانتخاب
سه پارامتر حداکثر حاشیه اطمینان  ،εپارامتر جریمه  Cو از همه
مهمتر پارامتر تابع کرنل  λو در روش  GPRانتخاب دو پارامتر،
تابع کرنل و مقدار نویز گاوسی تأثیر زیادی در دقت پیشبینی
مدل دارند؛ این پارامترها برای افزایش دقت مدلها به روش سعی

در روابط ذکر شده  Qoiبیانگر مقادیر مشاهداتی Qpi ،مقادیر
پیشبینی شده Qom ،میانگین مقادیر مشاهداتی Qpm ،میانگین

1. Bias
2. Loss Function

3. Slack Variables
4. Kernel Functions

∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑜𝑖 − 𝑄𝑝𝑖 )2
𝑛

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

(رابطه )13
2
) 𝑖𝑝𝑄 ∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑜𝑖 −
∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑜𝑖 − 𝑄𝑜𝑚 )2

𝑁𝑆𝐸 = 1 −
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مقادیر پیشبینی شده و  nتعداد کل دادهها میباشد.

نتايج و بحث
در شکل ( )2نمودار مربوط به نتایج همبستگی بین پارامتر انتقال
رسوب و پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی برای  19رودخانه
نمایشدادهشده است .در نمودار مذکور برای هر رودخانه پارامتری
که بیشترین همبستگی را با دبی بار بستر داشته است انتخاب
شده و همراه با ضریب همبستگی مربوطه نمایشدادهشده است.
در اکثر رودخانهها ،تابع رگرسیون چندجملهای درجهدو از بهترین
نتایج برخوردار بوده است .به همین دلیل تمامی توابع بهکاررفته
در این قسمت از نوع تابع چندجملهای درجهدو انتخاب شده است
و برای ارزیابی نتایج از شاخصهای  Rو  NSEاستفاده شده است.
همانطور که قابلمشاهده است در اکثر رودخانههای موردمطالعه
به یک همبستگی مطلوبی بین پارامتر انتقال رسوب و پارامترهای
هیدرولیکی و رسوبی رسیده شده است و نتایج نشان میدهد این
روابط رگرسیون ساده دقت قابلقبولی را در پیشبینی بار بستر
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داشتهاند .از میان  14پارامتر ذکر شده چهار پارامتر دبی جریان
) ،(Qعدد رینولدز ) ،(Reتنش برشی بستر )𝝉( و قدرت جریان در
واحد عرض ) (ωبیشترین همبستگی را با دبی بار بستر ارائه
دادهاند .بهطوریکه دبی بار بستر در  5رودخانه ضریب همبستگی
باالتر از  0/8با دبی بار بستر داشته است .عدد رینولدز در دو
رودخانه بیشترین همبستگی را با دبی بستر داشته بهطوریکه در
رودخانه ) Squaw creek (USFSDاین ضریب به مقدار  0/98نیز
رسیده است .تنش برشی بستر در دو رودخانه موردمطالعه ضریب
همبستگی باالتر از  0/9را ارائه داده است و پارامتر قدرت جریان
در واحد عرض در  4رودخانه بیشترین همبستگی را با دبی بار
بستر داشته و در اکثر رودخانه ها ضریب همبستگی باالتر از 0/8
را با دبی بار بستر ارائه داده است .نمودار مربوط به پراکندگی
دادههای بار بستر نسبت به  4پارامتر مذکور برای رودخانههایی
که در آنها دبی بار بستر بیشترین همبستگی را با پارامترهای
مذکور داشته همراه با معادله و شاخصهای آماری مربوطه ،در
شکل ( )3نمایشدادهشده است.

شکل  -2نتايج حاصل از همبستگیهای آماری برای  19رودخانه موردمطالعه
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South fork salmon

Big Wood

y = 0.0084x2 - 0.0745x + 0.1484
R = 0.959 , NSE = 0.919

8

y = 0.2915x2 - 0.4497x + 0.2123
R = 0.969 , NSE = 0.939
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شکل  -3پراکندگی دادههای بار بستر نسبت به  4پارامتر برتر در  4رودخانه

باتاچاریا با جذر میانگین مربعات خطاها  RMSE=1/9میباشد.
از میان روابط موجود فرمول اینشتین با مقدار  RMSE=716/5و
 R=0/502ضعیفترین نتایج را داشته و  95درصد دادهها را با
شاخص اختالف بیش از  100پیشبینی کرده است .در شکل ()4
نتایج مربوط به  10فرمول تجربی با شاخص اختالف  rبهصورت
نمودار جعبهای نمایشدادهشده و مقایسه شده است .در این
نمودار برای نمایش بهتر پراکندگی دادهها از مقیاس لگاریتمی
برای محور قائم استفاده شده و مقدار شاخص اختالف  r=1با خط
پررنگ نشاندادهشده است که هرچقدر مقادیر مربوطه به فرمولها
به این مقدار نزدیکتر باشد نشاندهندة بهتر بودن نتایج آن
فرمول میباشد .همانطور که مشاهده میشود فرمول اینشتین -
براون بیشترین فاصله از خط مذکور را داشته و دو فرمول روتنر و
باتاچاریا نزدیکترین نمودار به این خط میباشند.

نتايج حاصل از روابط تجربی
میانگین نتایج کلی  10فرمول برای  19رودخانه در جدول ()3
آورده شده است .نتایج حاصل بیانگر عملکرد ضعیف  10فرمول
در پیشبینی بار بستر میباشد .بهطوری که درصد شاخص
اختالف ) (rبرای هر  10فرمول در بازه  0/5الی  2کمتر از 10
درصد میباشد .و اکثر فرمولها ،بار بستر را با شاخص اختالف
rبیشتر از  100پیشبینی کردهاند .تمامی  10فرمول مقدار
شاخص  NSEمنفی و خطای  RMSEزیاد و نامطلوبی ارائه
دادهاند .فرمول روتنر با شاخص اختالف  13/3درصد در بازة 0/1
الی  10و  41/9درصد در بازة  10الی  100در این تحقیق دقت
نسبتاً بهتری نسبت به بقیه فرمولها در پیشبینی بار رسوب
داشته است .همچنین بیشترین ضریب همبستگی مربوط به
فرمول روتنر با  R=0/513و کمترین خطا مربوط به فرمول

جدول  -3نتايج حاصل از فرمولهای تجربی
r(>100)%

فرمول

r(0/5-2)%

r(0/2-5)%

r(0/1-10)%

r(10-100)%

MP-M

0/2

0/3

0/4

3/4

95

Sch

0/7

2/3

5/2

26/4

63/5

E-B

0

0/6

1/5

3/9

94/3

R

NSE

R

RMSE

-188955

0/487

55/8

-6441

0/401

10/3

-31167903

0/205

716/5

2/6

6/9

13/3

41/9

38/9

-1427

0/513

4/9

B

0/7

2/6

5/8

26/5

64/8

-11193

0/328

13/6

P-K-M

0/3

1/2

1/8

1/6

93/8

-413000

0/477

82/5

V

0/9

2/8

4/9

18

75/6

-43031

0/229

26/6

W-C

1/2

2/4

4/2

13/4

79/8

-83353

0/372

37/1

W-P

0/1

0/4

0/8

6/1

91/8

-75549

0/469

35/3

Bt

0/4

1/3

5/3

38/6

55/2

-221

0/475

1/9
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شکل  -4نمودار مربوط به نتايج حاصل از فرمولهای تجربی

نتايج حاصل از روشهای ماشينی

برای تعیین پارامترهای ورودی مدلها از نتایج بخشهای قبلی
بهره گرفته شده است .مطابق جدول ( )4در  5مدل اول از
پارامترهای بهکاررفته در فرمولهای تجربی استفاده میشود .از
مدلسازی چهار فرمول میر  -پیتر و مولر ،اینشتین  -براون ،پارکر
و همکاران و وانگ و پارکر که نتایج ضعیفی نسبت به فرمولهای
دیگر داشتهاند ،صرفنظر شده است .و دو فرمول باتاچاریا و
ونراین که دارای پارامترهای مشترک میباشند بهصورت یک
مدل ارائه شدهاند .و در چهار مدل دیگر از پارامترهای فرمولهای
روتنر ،بگنولد ،شوکلیج و ویلکاک  -کرو بهره گرفته شده است .در
واقع هدف از انتخاب این مدلها این است که آیا پارامترهای
انتخابی هر فرمول میتواند بهعنوان ورودی شبکههای هوشمند به
جواب دقیقتری برسد .در مدل نیز آخر برای مدلسازی ،از نتایج
مربوط به همبستگیهای آماری استفاده شده و چهار پارامتری که
بیشترین همبستگی را با پارامتر انتقال رسوب داشتهاند بهعنوان
ورودی مدل ششم به کار رفتهاند.
جدول  -4مدلهای تعريف شده برای روشهای ماشينی
مدل

فرمول

پارامترهای ورودی

model 1

روتنر
باتاچاریا
بگنولد
شوکلیج
ویلکاک-کرو
پارامترهای همبستگی

()Y , V , D50
()D* , T
()Y , ω , D50
()q , S , D50
(*)∅50 , u
()ω , 𝝉 , Re , Q

model 2
model 3
model 4
model 5
model 6

نتایج حاصل از دو روش  SVMو  GPRو  6مدل تعریف
شده مطابق جدول ( )5میباشد .همانطور که مشاهده میشود
در اکثر مدلها روش  GPRنتایج دقیقتری نسبت به روش SVM

ارائه داده است .در مدل  2که مربوط به فرمول باتاچاریا میباشد
روش  SVMدر هر دو قسمت آموزش و آزمون دقیقتر از روش
 GPRعمل کرده است .همچنین در مدل  3که مربوط به فرمول
بگنولد میباشد با اینکه دقت شبکه  GPRبرای دادههای آموزش
بهتر است ولی در قسمت آزمون روش  SVMمطابق دو شاخص
 Rو  NSEنتایج بهتری داشته است .ولی بااینحال نتایج روش
 GPRنزدیک به روش  SVMبوده و اختالف اندکی دارد .در بقیه
مدلهای مورد بررسی (مدلهای  5 ،4 ،1و  )6مشاهده میشود
که روش  GPRبرای دو هر دو قسمت آموزش و آزمون نتایج
دقیقتری را نسبت به روش  SVMارائه داده است .در مقایسه
مدلهای مذکور ،مدل  3که مربوط به فرمول بگنولد با پارامترهای
ورودی :قدرت جریان در واحد عرض ،عمق جریان و قطر متوسط
ذرات رسوب میباشد ،برترین مدل حاصل از دو روش مذکور می-
باشد .مدل  1مربوط به فرمول روتنر به دلیل داشتن دو پارامتر
مشترک با مدل بگنولد (عمق جریان و قطر متوسط ذرات رسوب)
نتایج خیلی نزدیکی را با نتایج فرمول مذکور داشته است که این
نشاندهندة اهمیت دو پارامتر عمق جریان و قطر متوسط ذرات
رسوب در پیشبینی بار رسوب میباشد .همچنین مدل  4که
مربوط به فرمول شوکلیج میباشد نیز از دقت قابلقبولی برخوردار
است .پارامتر مشترک این سه مدل ذکر شده ،پارامتر قطر متوسط
ذرات رسوب ) (D50میباشد که نشاندهندة نقش کلیدی این
پارامتر در پیشبینی بار بستر میباشد .دو مدل  2و  5که مربوط
به فرمولهای باتاچاریا و ویلکاک  -کرو میباشند ضعیفترین
نتایج را نسبت به مدلهای دیگر داشتهاند .فرمول باتاچاریا که در
قسمت فرمولهای تجربی دارای کمترین خطای  RMSEبود در
روشهای ماشینی بیشترین خطا را ارائه داده است؛ دلیل آن می-
تواند تعداد و نوع پارامترهای بهکاررفته در مدلها باشد .بهطوری
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مدل مربوط به فرمول بگنـولد حاصـل از روش  GPRبا R=0/970

که در سه فرمول برتر از  3پارامتر ورودی استفاده شده ولی در
مدلهای  2و  5فقط از  2پارامتر ورودی استفاده شده است .در
مدل  6انتظار میرفت پارامترهایی که در رودخانههای مختلف
همبستگی مطلوبی را با دبی بار بستر داشتهاند بتوانند مدلی را
برای کل دادهها ارائه دهند که بتوانند بار بستر را با دقت بیشتری
پیشبینی کنند .ولی نتایج نشان میدهد که این مدل از نظر دقت
عملکرد ،ضعیفتر از  3مدل دیگر عمل کرده است .در نهایـت

و  NSE=0/942برای قسمت آموزش و با  R=0/923و 0/851
= NSEبرای قسمت آزمون برترین مدل این تحقیـق میباشد.
نمودارهای مربوط به پراکنـش دادههای مشاهداتی و پیشبینی
شده برای مدل برتر در شکل ( )5نشاندادهشده است .باتوجهبه
پراکندگی باالی دادهها از نمودار لگاریتمی جهت مشاهدة بهتر
پراکندگی دادهها استفاده گردید.

جدول  -5نتايج حاصل از روشهای يادگيری ماشين
روش

SVM

GPR

مدل

آزمون

آموزش

پارامترهای بهینه
نویز

λ

C

ε

NSE

R

RMSE

NSE

R

RMSE

model 1

-

32

3

0/02

0/839

0/916

0/045

0/818

0/910

0/051

model 2

-

40

3

0/03

0/574

0/766

0/078

0/535

0/735

0/079

model 3

-

50

5

0/01

0/876

0/942

0/041

0/862

0/932

0/049

model 4

-

30

3

0/01

0/858

0/927

0/044

0/819

0/913

0/050

model 5

-

50

4

0/03

0/666

0/831

0/067

0/554

0/761

0/071

model 6

-

35

1

0/01

0/803

0/859

0/045

0/755

0/870

0/060

model 1

0/1

10

-

-

0/930

0/965

0/028

0/844

0/922

0/049

model 2

0/1

10

-

-

0/510

0/721

0/078

0/454

0/677

0/079

model 3

0/1

10

-

-

0/942

0/970

0/026

0/851

0/923

0/048

model 4

0/1

10

-

-

0/914

0/956

0/031

0/831

0/912

0/050

model 5

0/1

10

-

-

0/709

0/846

0/062

0/572

0/759

0/067

model 6

0/1

10

-

-

0/874

0/935

0/039

0/804

0/898

0/055

SVM: test

SVM: train

1.E+0

)qsp (Kg.m-1.s-1

1.E-2

)qsp (Kg.m-1.s-1

1.E-2

1.E-4

1.E+0

1.E-2

1.E-4

1.E-6
1.E-6

1.E-4

1.E+0

)qso (Kg.m-1.s-1

qso

)qsp (Kg.m-1.s-1

1.E+0

1.E-6
1.E-6

1.E+0

1.E-2

1.E-4

1.E-6

1.E+0

1.E-2

1.E-4

)(Kg.m-1.s-1

qso
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1.E-6

)qsp (Kg.m-1.s-1

1.E-4

1.E-2

GPR: train

1.E+0

1.E-2

)(Kg.m-1.s-1

1.E-2

1.E-4

1.E-6
1.E-6

)qso (Kg.m-1.s-1

GPR: test

1.E-4

1.E+0
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 دبی،در پیشبینی بار بستر داشتهاند بهطوری که اکثر فرمولها
 پیشبینی کرده و100 بار بستر را با شاخص اختالف بیش از
 زیادRMSE  منفی و خطایNSE تمامی فرمولها مقدار شاخص
 از روشهای، روشهای یادگیری ماشین.و نامطلوبی ارائه دادهاند
جدیدی است که در دهی اخیر به دلیل پیشرفت روزافزونش توجه
 در این تحقیق نیز.پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است
 رگرسیون فرآیند گاوسی و ماشین،از دو روش یادگیری ماشین
 نتایج.بردار پشتیبان برای پیشبینی بار بستر استفاده گردید
 قابلیت و کارایی باالی این،حاصل از روشهای یادگیری ماشین
 خروجی.روشها را در برآورد میزان انتقال بار بستر به اثبات رساند
مدلهای بهکاررفته نشاندهندة دقت باالتر روش رگرسیون فرآیند
 در مقایسه.گاوسی نسبت به ماشین بردار پشتیبان میباشد
 قدرت: مدل مربوط به فرمول بگنولد با پارامترهای ورودی،مدلها
 عمق جریان و قطر متوسط ذرات رسوب،جریان ئر عرض واحد
3  پارامتر مشترک.برترین مدل حاصل از این تحقیق میباشد
 پارامتر قطر متوسط ذرات رسوب میباشد،مدل برتر این تحقیق
که نشاندهندة نقش کلیدی این پارامتر در پیشبینی بار بستر
.میباشد
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

) پژوهشی- (علمی

نتيجهگيری
پیشبینی انتقال بار بستر به دلیل پیچیدگیهای حاکم بر جریان
رودخانه در شرایط مختلف به یک مسئله دشوار برای محققان
 در پژوهش حاضر طیف وسیعی از دادههای.تبدیل شده است
 رودخانه با بستر شنی با ویژگیهای19 جمعآوری شده از
هیدرولیکی و رسوبی مختلف برای پیشبینی انتقال بار بستر
 ابتدا سعی شد بین دبی بار بستر و پارامترهای انتخاب.استفاده شد
 سپس با استفاده.شده به یک همبستگی قابلقبولی رسیده شود
از روابط ساده رگرسیونی که در آن دبی بار بستر بهصورت تابعی
 به پیشبینی بار،از پارامتر هیدرولیکی یا رسوبی بیان میشود
 در اکثر رودخانههای موردمطالعه به یک.بستر پرداخته شود
همبستگی مطلوبی بین پارامتر انتقال رسوب و پارامترهای
هیدرولیکی و رسوبی رسیده شده و نتایج نشان داد این روابط
-رگرسیون ساده دقت قابلقبولی را در پیشبینی بار بستر داشته
 عدد، قدرت جریان در واحد عرض، دبی جریان: چهار پارامتر.اند
رینولدز و تنش برشی بستر در اکثر رودخانهها ضریب همبستگی
 فرمول10  ثانی ًا به بررسی.باالیی با دبی بار بستر ارائه دادهاند
تجربی پرکاربرد پرداخته شده است که نتایج نشان داد کلیه
فرمولهای تجربی مورد بررسی در این تحقیق نتایج خیلی ضعیفی
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