
Geography and Sustainability of Environment 29 (2019) 75-87 

Online ISSN: 2322-3197 

Print ISSN: 2676-5683 

Geography and Sustainability of Environment 
journal homepage: http://ges.razi.ac.ir/ 

 

 

The Effect of Hydraulic Partitioning on Prediction the Rate of Bed 

Load Transport in Gravel-bed Rivers using Support Vector Machine 

Kiyoumars Roushangar
1*

, Mohammad Hosseini
2
, Saman Shahnazi

2
 

1 Associate Professor of Water Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
2 M.Sc. Graduated Student of Water and Hydraulic Structures Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran 
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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
Evaluation and prediction of sediment transport and associated processes 

have been one of the main issues of hydraulic and river engineers. There 

are some variables which affect the amount of bed load of a stream or river 

which may carry such as hydraulic, hydrological and sediment parameters 

caused the complexity of sediment transport phenomenon. Furthermore, 

gravel-bed rivers have features that distinguish them from sand-bed rivers 

and caused problems and challenges in their analysis. Considering the 

influential parameters to predict bed load transport rate in 20 gravel-bed 

rivers, in this study, the accuracy of support vector machine was 

investigated in different intervals of hydraulic and sediment parameters. 

The obtained results confirm the superiority of the model with input 

parameters of Froude number, the ratio of average velocity to shear velocity 

(   ⁄ ), the ratio of hydraulic radius to the median grain diameter (    ⁄ ) 

and shields number ( ) with Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) of 0.806. In a 

second step, the data in different intervals are categorized according to the 

hydraulic and sediment characteristics using trial and error. Obtained results 

show that prediction of bed load transport with the median diameters of 

sediment particles (D50) ranging from 1 to 1.4 mm led to significant 

outcomes of NSE= 0.952, as well as flow condition in the intervals of 0.65 

and 0.75 of Froude number generate better predictive ability with NSE= 

0.925. Besides, it is found that hydraulic conditions govern the rivers flow 

in specific intervals of Shear Reynolds number and bed slope of channel led 

to better predictive ability of bed load transport rate in gravel-bed rivers.  
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ماشین  با استفاده ازبستر شنی های با بندی هیدرولیکی در تخمین بار بستر رودخانهتأثیر بازه

 بردار پشتیبان

 9سامان شهنازی، 9محمد حسینی ،*7کیومرث روشنگر

 تبریز، تبریز، ایران دانشگاه ،مهندسی آبدانشیار  7
 تبریز، تبریز، ایران، دانشگاه های هیدرولیکیمهندسی آب و سازه ارشدکارشناسی آموختةدانش 9

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
ارزیابی و برآورد انتقال رسوب و فرایندهای همراه با آن، از دیرباز یکی از مسائل عمدده و الد ی مهندسدان    

 از را هدا  آن کده  دارندد  هدایی ویژگدی  شدنی،  بسدتر  بدا  هدای هیدرولیک و رودخانده بدوده اسدرو رودخانده    

 وشدود  مدی  هدا آن تح یدل  در هایی چالش و مسائل ایجاد باعث و کرده متمایز ایماسه بستر با های رودخانه

شدود، بده عوامدل متتداوتی ازجم ده پارامترهدای       هدا حمدل مدی    تعیین میزان بار بستری که در رودخانده 

همین عامل سبب پیچیددگی و همچندین دشدواری     هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و رسوبی بستگی داشته و

برآورد این پدیده شده اسرو در پژوهش حاضر پس از تعیین پارامترهای تأثیرگذار در تخمدین بدار بسدتر    

 پارامترهدای  براسدا   مخت تی های بازه در شدهکار گرفتههای به رودخانه با بستر شنی، داده 92انتقالی در 

و دقّر ماشدین بدردار پشدتیبان در بدرآورد      شده بندیدسته خطا و مونآز لورتبه رسوبی و هیدرولیکی

آمدده نشدان داد مددل بدا چهدار ورودی شدامل        دسر گرفرو نتایج به قرار بررسی مورد بازه هر بار بستر در

(، نسدبر شدعاع هیددرولیکی بده     ⁄   عدد فرود، نسبر سرعر متوسّط بده سدرعر برشدی جریدان )    

 = 728/2سداتک ی  برابدر بدا    -( و با معیدار ندا    ( و عدد شی دز )⁄    ی )متوسّط اندازة ذرّات رسوب

NSE گرفتده نشدان داد   هدای لدورت  همچنین ارزیابی از دقّر باالتری در برآورد بار بستر برخوردار اسر؛

بدازة  متر، مربوط به قطر متوسّط ذرّات عبوری بار بسدتر و  می ی 4/7تا  7که فرایند برآورد بار بستر در بازة 

=  279/2ترتیدب برابدر بدا    ساتک ی  به-ترتیب با دارابودن معیار نا ، مربوط به عدد فرود به17/2تا  87/2

NSE  297/2و = NSE هرکددا    بندی براسدا  افزون بر این، در بازه از دقّر باالتری برخوردار هستند؛

ی شد که شرایط حداک  بدر جریدان    هایی بررساز پارامترهای عدد رینولدز برشی و شیب ک  رودخانه بازه

 شودو  بینی بار بستر میها موجب افزایش قاب یر پیشدر آن

 تاریخچة مقاله:
 7921 مهر 79 دریافر

 7921آذر  92 پذیر 

 7921 استند 9دسترسی آنالین 

 ها:ک یدواژه
بار بسدتر، انتقدال رسدوب، ماشدین بدردار      

هددای شددنی، دقّددر  پشددتیبان، رودخاندده

 برآوردو

حسددینی،  ؛کیددومرث، روشددنگر اسدتناد: 

(و تأثیر 7921) سامان شهنازی، ؛محمد

بندی هیدرولیکی در تخمدین بدار   بازه

های بدا بسدتر شدنی بدا     بستر رودخانه

اسددتتاده از ماشددین بددردار پشددتیبانو  
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 مهمقدّ
گدذاری، کنتدرل   فرسدایش، رسدوب   ةیکی از مسائل الد ی در زمیند  های طبیعی برآورد نرخ انتقال رسوب در رودخانه

 کمدابیش  شدیب  با دانهدرشر بستری موادّ با هایرودخانهو اسرسیالب، عمر متید مخازن سدها و مهندسی رودخانه 

 تدوان  هدا،  رودخانده  ایدن  درو دارندد  قرار کوهستانینیمه مناطق یا میانی ةحوض در عموماً ،زیاد عرض و ک  عمق زیاد،

 گسدتردگی  بده  هدا آن در جریدان  مازاد، انرژی اتالف برای و بوده باال بستر بار ویژهبه رسوبات حمل پتانسیل و جریان

هدای بدا بسدتر     سه دلیل عمده موجب پیچیدگی در برآورد نرخ انتقدال رسدوب در رودخانده    میان،در این و داردتمایل 

سداختار کد     -9 ؛(9277، 7ائوگد )رسدوب در باالدسدر    ةکنندد مینأرات دیندامیکی مندابت تد   یتغی -7د: شوشنی می

رسدوبی بسدتر    ذرّات ةاندداز  -9؛ دهدد ثیر قرار میأرودخانه و سختی آن که شرایط جریان و انتقال بار بستر را تحر ت

 و(9222 و همکاران، 9سینگ) هستندی دیرات زیایکه دارای تغ

تخمین بار بستر انجدا  شدده    منظوربههای گذشته مطالعات بسیاری ر باالی این مسئ ه، در دههیّه به اهمّبا توجّ 

آزمایشدگاهی   هر یک از این روابط در شرایط خاصّشده اسرو ارائه های مخت   تئوری براسا دی نیز و روابط متعدّ

(، سدرعر جریدان و شدیب کد  کاندال      D50رسدوبی )  ذرّاتط قطر متوسّ های محدودی ازتوسعه داده شده و در بازه

در  یادشدده عدد  کدارآیی روابدط     ةدهندشده نشانهمچنین مطالعات انجا  ؛(9272، 9)خرّ  و ارگیل هستندپاسخگو 

خطاهدای بزرگدی نسدبر بده مقدادیر      شده اغ دب دارای  بینیهای مخت   بوده و مقادیر پیشبرآورد بار بستر رودخانه

 و(9221، 7؛ بترسر9224و همکاران،  4)بری هستندشده گیریاندازه

مسائل با عدد  قطعیدر بداال ازجم ده      آمیزی در حلّرقیّطور موفّهو  مصنوعی بههای های اخیر، رو در سال 

و  8اهللعظمدر انددو  بیندی بدار رسدوبی نشدان داده    شده و کارآیی باالی خود را در پیش گرفته کارهیدرولیک رسوب به

بینی بدار بسدتر   در پیش پذیر و بهینهروشی انعطافمثابة را به 1فازی - های استنتاج عصبی( سیست 9222همکاران )

 پدنج ل از ه نشان داد این رو  با استتاده از ساختاری متشدکّ شدسازی انجا مدل دندوکرهای مالزی پیشنهاد رودخانه

 بدا اسدتتاده از   شدده هدای انجدا   سدازی مددل  ،از طرف دیگر ؛اسرباالیی در برآورد بار بستر برخوردار  دقّرورودی از 

 دقّدر کارگیری تعداد کمتدری از پارامترهدای ورودی، دارای   دهد این رو  با بهمی مصنوعی نشان عصبی هایشبکه

ی از خطّد  تدابت غیدر   لدورت بده توان انتقال بار بستر را تنهدا  می ،عبارت دیگربه اسر؛مورد نظر  ةمسئ  حلّباالیی در 

همچندین   ؛(9222 ،و همکداران  7ساسدال ) کدرد بدون بعد تعری   ذرّات ةط اندازمقدار تنش برشی بدون بعد و متوسّ

 تدا  9 ةمحددود  بدا  مصالح ای،ماسه مصالح با بستر بار انتقال نرخ بینیدهد در پیشگرفته نشان میهای لورتبررسی

 سدطحی  رسدوبی  ذرّات توزیدت  بدر  مبتنی هایا، مدلمجزّ لورتبهمتر می ی 84 تا 7 ةمحدود با مصالح و مترمی ی 7

 بگنولدد  جریدان  تدوان  پارامتر و هستند زیرسطحی ذرّات توزیت بر مبتنی که دارند هاییمدل به نسبر بهتری عم کرد

 ،2هریسدانتو  و کیتسدیکودیس )اسر  عصبی مصنوعی ةبینی با استتاده از شبکپیش فرایند در پارامتر ترینمناسب نیز

 و(9279

 ةشدبک  دهدد نشان مدی های شنی تخمین بار بستر رودخانههای مخت   یادگیری ماشین در توانایی رو  بررسی 
                                                                                                                                                                          
1- Gao 
2- Singh 
3- Khorram & Ergil 
4- Barry 
5- Bathurst 
6- Azamathulla 
7- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) 
8- Sasal 
9- Kitsikoudis & Hrissanthou 



 66 های با بستر شنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبانبندی هیدرولیکی در تخمین بار بستر رودخانهتأثیر بازه
 

 دقّدر فازی دارای عم کردی مشابه در برآورد بار بستر بدوده و از   - استنتاج عصبیهای عصبی مصنوعی و نیز سیست 
نتددایج همچنددین  ؛(9274کیتسددیکودیس و همکدداران، )اسددر معمددولی برخددوردار  بدداالتری نسددبر بدده رگرسددیون

انتقدال بدار    سداز و کدار  تربودن ه به پیچیدهدهد با توجّنشان می 7پشتیبانکارگیری رگرسیون بردار آمده از به دسر به

 ؛اسدر تدری برخدوردار   پدایین  دقّدر شده در برآورد بار بستر در این شدرایط از  کار بردههای باال، رو  بهبستر در دبی
و موجدب تتداوت    داردهمچنین نوع رودخانه و رژی  جریان حاک  بر آن نیز نقشی اساسی در مکانیز  انتقال بار بستر 

 ةهدای هوشدمند ازجم ده شدبک    (و میزان کدارآیی رو  9277، 9)روشنگر و کوشه شوددر پارامترهای ورودی مدل می
ان نیز مورد بررسی قدرار گرفتده و کدارآیی بداالی     های مخت   در ایرسازی بار بستر رودخانهعصبی مصنوعی در مدل
و  مصدتایی رسدیده اسدر )   به اثبات 9رسوب ةمنحنی سنج ازجم ههای متداول برآورد رسوب آن نسبر به سایر رو 

 (و7928همکاران، 
های هو  مصنوعی در بدرآورد بدار   کاربرد رو  ةزمین شده دردهد مطالعات انجا بررسی منابت موجود نشان می 
بدوده و  محددود  هدای کالسدیک   آمدده بدا رو   دسدر نتدایج بده   ةبه تعیین پارامترهای ورودی و مقایسمحدود  ،بستر

ها در شرایط مخت   هیدرولیکی وجود ندداردو ایدن در حدالی اسدر کده      کارآیی این رو  ةزمین مطالعات چندانی در
هدای هوشدمند و کالسدیک را در    اده از رو بینی بدا اسدتت  پیش فرایندانتقال رسوب،  ةهای حاک  بر پدیدپیچیدگی

ه بده  همچندین بدا توجّد    ؛شدود سازی مدی مدل دقّرثیر قرار داده و موجب کاهش أشرایط مخت   هیدرولیکی تحر ت
هدا بدا شدرایط هیددرولیکی و مورفولدوژیکی      های هوشمند در برآورد بار رسدوبی رودخانده  کارگیری رو به گستر 

 ةلذا هددف از مطالعد   ؛رسدنظر میها در برآورد بار بستر تحر این شرایط ضروری بهرو ر این یمخت  ، ارزیابی قاب 
های قدرتمند مبتنی بدر کرندل در بدرآورد    یکی از رو مثابة بررسی عم کرد رو  ماشین بردار پشتیبان به ،پیش رو

 بدار  برآورد در برتر مدل تعیین از پس منظور و بدیناسرهای شنی و در شرایط مخت   هیدرولیکی بار بستر رودخانه

 وسدیعی  ةمجموعد  انجا  از پس و انتخاب رسوبی صاتمشخّ و جریان هیدرولیک بر مبتنی مخت تی پارامترهای بستر،
 شوندمی فیمعرّ بستر بار برآورد در برتر هایبازه خطا، و آزمون فرایند از

 هامواد و روش
شناسدی ایدن کشدور    داری آمریکدا بدا همکداری سدازمان زمدین     جنگل ةط ادارشده توسّآوریجمت هایداده ةمجموع

هدای  کدام ی از داده  ةمجموعد مشدتمل بدر   کار گرفتده شددو ایدن پایگداه داده     به پژوهشسازی در این منظور مدل به
(، B(، عدرض رودخانده )  yصات هیددرولیکی جریدان مانندد عمدق جریدان )     کانال، مشخّ ةشده شامل هندسآوری جمت

 ذرّاتط ق و قطدر متوسّد  صات رسوبی شامل بار بستر، بدار مع ّد  ( و همچنین مشخQّدبی جریان ) (،V) سرعر جریان
ایالدر آیدداهو    رودخانه با بستر شنی واقت در بیسرشده از آوریجمت ةداد 288 پژوهش، و در ایناسر( D50رسوبی )

سدطحی بدیش از    ةالی D90و  D50ها آمار مربوط به و در تمامی ایستگاهشدانتخاب و بررسی  (7)شکل  آمریکا کشور در
و نسدبر  (9: 9224و همکداران،   4کیندگ ) اسرها بودن این رودخانهدانهدرشر ةدهندزیرسطحی اسر که نشان ةالی

هدای مدورد اسدتتاده    بوده و جریان برای تمامی داده دههای مورد مطالعه بیش از عرض به عمق برای تمامی رودخانه

ط متر بدر ثانیده، متوسّد    92/9تا  79/2سرعر جریان بین  ةکاررفته دارای بازهای بهو درمجموع، دادهاسرزیر بحرانی 
 22297/2متر و شیب بستر بدین   94/9تا  27/2متر، عمق جریان بین می ی 92/91تا  97/2رسوبی بین  ذرّات ةانداز
 و(7)جدول  هستند 271/2تا 

                                                                                                                                                                          
1- Support Vector Regression (SVR) 

2- Roushangar & Koosheh 

3- Sediment Rating Curve  

4- King  
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 های مورد مطالعهت جغرافیایی رودخانهموقعیّ. 1شکل 

 پژوهشکاررفته در های بهصات داده. مشخ1ّ جدول

 نام رودخانه
 تعداد دادة

 کاررفته به
 های داده

 آموزش
 هایداده
 سنجی صحّت

مساحت 

 حوضة آبریز
)کیلومتر 

 مربع(

 شیب
 متوسّط

الیة     

 سطحی

 متر( )میلی

الیة     

 زیرسطحی

 متر( )میلی

بار     بازة 

 بستر
 متر( )میلی

دبی )متر بازة 

مکعب بر 
 ثانیه(

Big Wood 
River 

97 71 7 1/942 2227/2 772 97 72/77-78/2 7/92-8/2 

Bruneaul River 91 77 2 272 2274/2 91 - 29/94-82/2 2/92-1/4 

Fourth Of July 97 71 7 97/44 2929/2 77 - 77/9-97/2 7/9-99/2 

Herd Creek 99 77 1 8/929 2211/2 81 - 1/7-7/2 79/7-8/2 

Jarbidge River 91 77 2 97/12 2782/2 72 - 97/97-12/2 74/72-92/7 

Johns Creek 97 74 1 7/929 2921/2 9/722 1/71 97/9-42/2 2/94-21/2 
Little Slate 

Creek 
12 77 94 7/787 2987/2 7/27 8/97 7/71-49/2 99/77-79/2 

Lolo Creek 47 97 79 1/721 2221/2 81 7/72 99/4-48/2 99/78-7/7 
Main Fork Red 

River 
772 11 99 9/792 2272/2 7/72 7/77 97/7-97/2 9/77-97/2 

Marsh Creek 91 77 2 7/727 2282/2 71 - 87/99-7/7 97/99-19/9 

Rapid River 19 72 99 7/912 2727/2 7/87 1/77 9/91-47/2 7/98-27/2 
South Fork 
Red River 

21 81 92 7/21 2748/2 1/727 1/98 17/72-49/2 28/79-71/2 

South Fork 
Salmon River 

77 97 78 8/779 2297/2 97 - 29/9-72/2 9/794-77/9 

Sqauw Creek 
(USGS) 

99 99 72 729 2722/2 8/48 7/92 27/4-44/2 7/1-4/2 

Thompson 
Creek 

94 78 7 7/77 2779/2 7/81 8/48 21/1-41/2 7/9-4/2 

Trapper Creek 71 82 91 9/99 2474/2 7/78 7/71 27/8-48/2 29/9-24/2 

Hawley Creek 87 47 92 7/724 2999/2 42 - 77/4-47/2 8/9-97/2 
Salmon River 
near Obsidian 

92 74 8 2/949 2288/2 7/87 7/91 71/4-78/2 2/92-41/1 

Sqauw Creek 
(USFS) 

97 98 79 8/91 2942/2 99 - 29/7-72/2 7/9-77/2 

Coom Creek 18 71 72 794 2221/2 7/28 - 77/2-49/2 24/4-4/2 
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در ماشین بدردار پشدتیبان    سازیمدل منظور، بههای موجودداده ةهای پرت، مجموعس از شناخر و حذف دادهپ

ی بندی خطّد دسته براسا های مبتنی بر توابت کرنل بوده که رو  ازجم هماشین بردار پشتیبان  کار گرفته شدندوبه

هدای اخیدر سدبب شدده تدا      (و توانایی باالی این رو  در سدال 9227و همکاران،  7ها توسعه یافته اسر )دیبایکداده

(و 9271پدور،  با عد  قطعیر باال مورد استتاده قدرار گیدرد )روشدنگر و قاسد      مسائلِ روشی قدرتمند در حلّ منزلة به

پارامترهدای مربوطده    ةزیادی به انتخاب تابت کرنل مناسدب و همچندین تعیدین بهیند     میزان کارآیی این رو  تا حدّ

 کرندل  توابدت  دیگدر  بدین  از انتخاب بهترینمثابة به 9شعاعی ةپای تابت کرنل مخت  ، کرنل توابت میان بستگی داردو در

شدده  یاد تدابت  از پژوهش این در بنابراین ؛(7927 ستاری، و جودی رضازاده ؛9222 ،9پال و وئلگ) اسر شده گزار 

و خطدا   آزمون فراینداز  ،پارامتر مربوط به تابت کرنل ةانتخاب بهین منظوربههمچنین  ؛شد استتاده کرنل تابت عنوانبه

 استتاده شده اسروسازی پارامترهای مربوط به ماشین بردار پشتیبان از رو  جستجوی شبکه بهینه منظوربهو 

ر یّد ماشین بدردار پشدتیبان از اهمّ   دقّرثیر باالی خود در أه به تتعیین مناسب ترکیب پارامترهای ورودی با توجّ

(، نسدبر  Frو بدین منظور پارامترهای مخت تی مبتنی بر هیدرولیک جریان شامل عدد فرود )اسرسزایی برخوردار به

ط بده سدرعر برشدی جریدان     ( و نسدبر سدرعر متوسّد   S0ک  کاندال ) (، شیب y/Bعمق جریان به عرض رودخانه )

د کده  شد سازی مدل ةصات رسوبی وارد چرخپارامترهای دیگری مبتنی بر مشخّ ،بر این افزون ؛( تعری  شدند⁄   )

 ذرّات ةط اندداز (، نسدبر شدعاع هیددرولیکی بده متوسّد     ⁄    رسدوبی )  ذرّات ةط اندداز شامل نسبر عمق به متوسّ

    (، عدد شی دز )⁄    رسوبی )
، 4پکتدا  ) هسدتند ( ⁄      ( و عدد رینولدز برشی )    (    )  

در  مدثثّر پارامترهدای   مثابدة به 9رابطة و عدد مقدار حرکر نیز مطابق با  7رابطة  ه به شکلهمچنین عدد ذرّ ؛(9277

 (:  9221همکاران،  و 7)باتاچاریا شودانتقال رسوب تعری  می فرایند

      [
(    ) 

  ]

 

 
7 ةرابط          

  
      

   
9 ةرابط           

ه مربوط به زبدری ذرّ  ′ سینماتیک و  لزجر و رسوب ذرّات ةویژ چگالی بیانگر ترتیببه   و   باال،  هایرابطه در 

عددی پارامترهای بدون بعدد مدورد اسدتتاده در     ةه به باالبودن بازبا توجّ وهستندنیز بیانگر عدد شی دز بحرانی     و 

 مربوطده،  هدای سدازی مددل  در پشتیبان بردار ماشین دقّر و سرعر افزایش منظوربه( و 9سازی )جدول مدل فرایند

 ؛(7227 ،8وی بدی  و داونسدون ) شددند  سدازی نرمدال  7/2-2/2 ةبداز  در 9 ةرابطد  از اسدتتاده  با استتاده مورد هایداده

 انتخداب  شدده تعرید   هدای مددل  سدنجی رلحّ برای نیز ماندهباقی %97 و آموز  منظوربه هاداده از %17 همچنین

 و آمدوز   هدای داده مجمدوع  درنهایدر  و گرفتده  انجدا   امجدزّ  لدورت بده  رودخانده  هر برای باال بندیتقسی و دندش

 وشدند گرفته کاربه سازیمدل منظوربه سنجی رلحّ

               (
        

           
9 ةرابط       (  

                                                                                                                                                                          
1- Dibike 

2- Radial Basis Function 

3- Goel & Pal 

4- Pektas  

5- Bhattacharya 

6- Dawson & Wilby 
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 سازی. بازة عددی پارامترهای بدون بعد مورد استفاده در فرایند مدل2جدول 

 یورود پارامتر
 یسنجتصحّ یهاداده آموزش یهاداده

 استاندارد انحراف نیانگیم حداکثر حداقل استاندارد انحراف نیانگیم حداکثر حداقل

Fr 28/2 77/2 49/2 77/2 27/2 71/2 49/2 71/2 

y/B 279/2 729/2 244/2 277/2 277/2 222/2 244/2 278/2 

S0 2222787/2 278/2 2292/2 2297/2 271/2 222297/2 224/2 2297/2 

   ⁄  99/8 22/2 17/1 17/2 87/7 99/72 18/1 17/2 

    ⁄  92/97 49/9492 27/477 99/979 18/1 99/9772 17/422 72/997 

    ⁄  17/72 19/9977 29/911 97/999 44/1 99/7771 71/981 42/929 

𝛉 292/2 78/4 12/2 74/2 27/2 94/9 17/2 77/2 

   74/1 27/719 27/47 41/47 88/2 247 97/71 28/777 

T 2 97/7 72/7 79/7 24/2 49/1 77/7 77/7 

ماشدین بدردار    دقّدر ارزیدابی   منظدور بده  واسدر  مقددار  ازنظدر  داده بیشترین ximax و داده کمترین ximin آن در که 

از سده معیدار آمداری ضدریب همبسدتگی، جدذر میدانگین         ،های مخت د  مدل ةبستر و مقایسپشتیبان در برآورد بار 

ارائده شدده    8تدا   4 هایرابطهدر باال های آماره ةمحاسب ةساتک ی  استتاده شده اسرو نحو-مربعات خطا و معیار نا 

 واسرشده بینیشامل مقادیر پیش Yبیانگر مقادیر مشاهداتی و  X ،زیر هایهاسرو الز  به ذکر اسر در رابط

 ضریب همبستگی 
∑ (    ̅) (    ̅) 

   

∑ (    ̅)  (    ̅)  
   

4رابطة         

∑√ مجذور میانگین مربعات خطا 
(     )

 

 
 
7رابطة            

ساتک ی -معیار نا    7 
∑ (     )

  
   

∑ (    ̅ )
  

   

8رابطة          

  نتایج

 شدده یفد معرّ بعدد  بددون  یپارامترهدا  از یمخت تد  بید ترک بسدتر،  بار برآورد در رگذاریثأت یپارامترها نییتع منظوربه

 محدور کرندل  یهدا رو  از استتاده با مخت   یهادهیپد یسازمدل در و(9 جدول) شد یبررس حالل جینتا و انتخاب

 آمدده دسدر بده  جینتدا  دقّدر  بر تأثیر بسیار باالییپارامتر تابت کرنل  ةنیبه مقدار نییتع بانیپشت بردار نیماش ازجم ه

( γ) یشدعاع  ةید پا تدابت پارامتر مربدوط بده کرندل     ةنیبه نییتع منظوربه خطا و زمونآ ندیفرا از ،پژوهش نیا درو دارد

 ریمقداد  یازابده   یسداتک  -ندا   ارید مع راتیید تغ ةدهندد نشان که 9 شکل در شدهارائه نمودار براسا و شداستتاده 

 رخ آمدوز   شیبد  یخطدا  شانزده از ترکوچک ریمقاد یازابه ،اسر( کرنل تابت به مربوط پارامتر) گاما پارامتر مخت  

 آمدوز   یهدا داده یبدرا  ارید مع نید ا ریمقاد از شیب یسنجرلحّ یهاداده یبرا  یساتک -نا  اریمع ریمقاد و داده

 در حالدل  جینتدا  γ = 78 در و افتده ی بهبدود  زین یسنجرلحّ و آموز  یهاداده جینتا ،گاما پارامتر شیافزا باو اسر

 انتخداب  نده یبه مقددار  مثابدة بده  و شودینم خطا دچار زین شبکه آموز  نیهمچن و داشته قرار خود حالر نیشتریب

 واسر شده انجا  نهیبه جینتا کسب منظوربه نظر مورد یهامدل یتمام یبرا شده انجا  ندیفراو شودیم

 لدورت  ایدن  بررسی اهمّیّر پارامترهای مخت   در برآورد بار بستر از تح یل حسّاسیّر استتاده شدو بده  منظوربه

 مربوطده،  مددل  از پارامترهدا  از هرکدا  حذف با سپس و ایجاد پشتیبان بردار ماشین در ورودی چهار با برتر مدل که

 پدارامتر  تدأثیر  میدزان  هدا، ارزیدابی و بررسدی مقددار تغییدرات آن     معیارهدای  محاسدبة  با سپس ؛شد اجرا دوباره مدل

   (و4شد )جدول  بررسی شده حذف
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 نتایج حاصل از ماشین بردار پشتیبان در برآورد بار بستر .3جدول 

 متغیّرهای ورودی مدل
 سنجیصحّت

 مربعات خطا مجذور میانگین 1ساتکلیف-معیار ناش ضریب همبستگی

7 (      ⁄ ) 471/2 728/2 249/2 

9 (     ⁄ ) 471/2 728/2 282/2 

9 (      ⁄        ⁄ ) 172/2 747/2 247/2 

4 (      ⁄      ⁄   ) 727/2 728/2 292/2 

7 (      ⁄        ) 712/2 178/2 299/2 

8 (      ⁄      ⁄     ) 771/2 178/2 297/2 

1 (      ⁄      ⁄      ) 711/2 187/2 299/2 

7 (      ⁄      ⁄        ) 777/2 178/2 297/2 
 

 
 ازای مقادیر مختلف پارامتر گاماساتکلیف به-. نمودار تغییرات پارامتر معیار ناش2شکل 

 تاسیّنتایج حاصل از تحلیل حسّ .4جدول 

 شدهپارامتر حذف مدل برتر
 سنجیتصحّ

 مربعات خطامجذور میانگین  ساتکلیف-معیار ناش ضریب همبستگی

 4مدل 

   818/2  847/2  242/2  

   ⁄  979/2  242/2  812/2  

    ⁄  197/2  199/2  294/2  

  128/2  171/2  297/2  

و نتدایج حالدل از    ر در انتقال بار بستر انتخابثّثبرتر در برآورد بار بستر، پارامترهای مخت   مپس از تعیین مدل 

و پس از انجدا  طید  وسدیعی از    شدهای مخت   ارزیابی قبل و در بازه ةدر مرح  شده انتخابسازی با مدل برتر مدل

پارامترهدای هیددرولیکی و    عندوان  بههای مخت  ، عدد فرود و شیب بستر رودخانه آزمون و خطا و بررسی بازه فرایند

ارزیدابی   منظدور بده صات رسدوب  پارامترهای مبتنی بر مشخّ مثابةرسوبی و عدد رینولدز برشی به ذرّات ةط اندازمتوسّ

سدازی بدار بسدتر در    شده و مدلانتخاب  و رسوبی برآورد بار بستر در شرایط مخت   هیدرولیکی ازنظررفتار رودخانه 

 هدای  دبدی  در هاداده باالی پراکندگی دلیل بهو (7تا  7انجا  پذیرفر )جدول  ذکرشدههای مخت تی از پارامترهای بازه

 لگداریتمی  مقیدا   در سدنجی رهای آموز  و لدحّ برای داده پراکندگی هاینمودار بهتر، درکبرای  و پایین رسوب

   و(9)شکل  اسر شده ارائه

                                                                                                                                                                          
1- Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) 

2/2 
2/7 
2/9 
2/9 
2/4 
2/7 
2/8 
2/1 
2/7 
2/2 
7/2 

7 9 9 4 7 8 1 7 2 72 77 79 79 74 77 78 71 77 72 92 

 
 نا
یار
مع

- 
 
ک ی
سات

 

γ 

 لحر سنجی آموز 
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 عدد فرود براساسبندی نتایج حاصل از بازه .5جدول 

 عدد فرود بازة تعداد داده
 سنجیصحّت

 مجذور میانگین مربعات خطا ساتکلیف-معیار ناش همبستگیضریب 

811 Fr <7/2 779/2 179/2 297/2 

972 Fr >7/2 181/2 849/2 297/2 

772 97/2-271/2 197/2 921/2 749/2 

19 9/2-97/2 471/2 427/2 279/2 

978 4/2-9/2 977/2 991/2 277/2 

797 47/2-4/2 712/2 749/2 24/2 

727 7/2-47/2 777/2 7/2 277/2 

77 77/2-7/2 997/2 972/2 271/2 

29 87/2-77/2 729/2 149/2 247/2 

78 17/2-87/2 289/2 297/2 292/2 

 (D50رسوبی ) ذرّات ةط اندازمتوسّ براساسبندی نتایج حاصل از بازه .6جدول 

 متر()میلی D50بازة  تعداد داده
 سنجیصحّت

 مجذور میانگین مربعات خطا ساتکلیف-ناشمعیار  ضریب همبستگی

 294/2 727/2 728/2 مترمی ی 9تر از کوچک 114

 277/2 -29/9 777/2 مترمی ی 9تر از بزرگ 729

978 7-97/2 742/2 724/2 277/2 

999 4/7-7 212/2 279/2 294/2 

741 7/7-4/7 877/2 847/2 272/2 

71 9/9-7/7 792/2 424/2 281/2 

72 7/9-9/9 177/2 828/2 772/2 

79 92/91-7/9 122/2 891/2 249/2 

 برشیبندی عدد رینولدز نتایج حاصل از بازه .7جدول 

 عدد رینولدز برشیبازة  تعداد داده
 سنجیصحّت

 مجذور میانگین مربعات خطا ساتکلیف-معیار ناش ضریب همبستگی

12 97-2 299/2 797/2 929/2 

979 722-97 242/2 727/2 779/2 

494 922-722 292/2 747/2 792/2 

82 472-922 477/2 27/2- 998/2 

722 1791-472 742/2 171/2 779/2 

 بندی براساس شیب رودخانهنتایج حاصل از بازه. 8جدول 

 بستر بیش ةباز داده تعداد
 یسنجتصحّ

 خطا مربعات نیانگیم مجذور فیساتکل-ناش اریمع یهمبستگ بیضر

987 22979/2-22229/2 794/2 779/2 244/2 

777 2299/2-22979/2 874/2 921/2 791/2 

792 2247/2-2299/2 998/2 727/2 277/2 

74 2247/2-2247/2 987/2 979/2 281/2 

918 2714/2-2247/2 771/2 777/2 299/2 
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 برتر هایشده برای مدلبینیهای مشاهداتی و پیش. پراکندگی بین داده3شکل 

 بحث
ورودی عددد   هدای پارامتر بامدل  شدمشاهده  آمده از ماشین بردار پشتیباندسربررسی نتایج بهبا  پژوهش حاضردر 

 ذرّات ةط اندداز (، نسبر شعاع هیدرولیکی به متوسّ⁄   ط به سرعر برشی جریان )(، نسبر سرعر متوسّ  فرود )

 = 299/2RMSE و = R = ،728/2 NSE 771/2معیارهای ارزیدابی  بودن  ( با دارا ( و عدد شی دز )⁄    رسوب )

دو  شدد ص های مخت د  مشدخّ  و با بررسی مدلدارددر برآورد بار بستر را  دقّربیشترین سنجی رهای لحّبرای داده

 ؛کنندد نقشی اساسدی ایتدا مدی   در برآورد بار بستر  های برترپارامترهای مشترک در مدل عنوان به ⁄   و    پارامتر 

 درمناسدبی   دقّدر  ،اندد پارامترهای مبتنی بر هیدرولیک جریان تعری  شده براسا هایی که تنها مدل ،بر این افزون

و     یجدا  بده    و ⁄    دو پارامتر کردن دهد جایگزیننشان می 4و  9دو مدل  ةو مقایسنداشتندبرآورد بار بستر 

سدازی  مددل  دقّدر ثیری در افزایش أهمچنین افزایش تعداد پارامترهای ورودی نیز ت و شودموجب بهبود نتایج می  

هدای  ماشین بدردار پشدتیبان در دبدی   که شود مشاهده می از مدل برتر آمده دسر بهپراکندگی  نمودار براسا و ندارد

 نیدز  راسدیّ تح یدل حسّ  حالدل از ه به نتایج با توجّ و برآوردی بیشتر از مقادیر مشاهداتی داشته اسر ،پایین بار بستر
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بیشدترین کداهش را بدا     ،نقش ک یدی در برآورد بار بستر ایتا کرده و معیارهدای ارزیدابی   ⁄   پارامتر  شدص مشخّ

   ودادندحذف این پارامتر نشان 

یکدی از  مثابدة  در گا  نخسر عدد فدرود بده   برآورد بار بستر تحر شرایط هیدرولیکی و رسوبی مخت  ، فراینددر  

 ةمجموعد  براسدا  بنددی مربوطده   انتخداب و بدازه  در برآورد بار بستر و نیز تعیین رژی  جریدان   ثیرگذارأپارامترهای ت

داده کده شدامل    78بدا   87/2-17/2 ةآمدده، بداز  دسرنتایج به براسا و آزمون و خطا انجا  پذیرفر فرایندوسیعی از 

 بدرای  NSE = 297/2سداتک ی  برابدر بدا    -بدودن معیدار ندا     بدا دارا  واسر های مورد استتاده از داده %2نزدیک به 

اعدداد فدرود    در محددودة همچنین انتخداب پارامترهدای ورودی    شد؛برتر انتخاب  بازة مثابةسنجی بهرهای لحّ داده

% شده، این حالی اسر که شرایط حاک  بر جریدان رودخانده   1/9سازی تا مدل دقّرموجب افزایش  47/2تا  4/2بین 

همچندین نتدایج نشدان     شود؛می NSE = 7/2سازی تا موجب افر شدید نتایج مدل 7/2تا  47/2اعداد فرود بین در 

منظور بدرآورد بدار   نیز دارای عم کرد بهتری به 7/2ز هایی با عدد فرود کمتر اماشین بردار پشتیبان در جریان دهدمی

 اسرو  بستر 

صدی  های مخت   عدد فرود از روندد مشخّ سازی در بازهمدل دقّرکه شود آمده مشاهده میدسربراسا  نتایج به 

 نوسدانات موجدب   ،تغییر در شرایط جریان ،دنبال آنو به ی نوسانات ناچیز در مقادیر عدد فرودپیروی نکرده و از سوی

هدای مخت د    ت جریدان مصدالح بسدتر در شددّ    یرات باالی انددازة یتغشودو برآورد بار بستر می دقّرقابل مالحظه در 

منظدور  سدازدو بده  بینی آن را مشدکل مدی  موجب ایجاد شرایطی پیچیده در انتقال رسوبات بستر شده که امکان پیش

رسدوبی انجدا     ذرّاتط قطدر  وسّد هدای محددودی از مت  بینی بار بستر در بازهپیش فرایندتر این موضوع، بررسی دقیق

متدر بدا   می دی  4/7تدا   7ط ورد نرخ انتقال مصالح بستر با قطر متوسّسازی، برآه به نتایج حالل از مدلو با توجّپذیرفر

ن انجدا   ( بدا اسدتتاده از ماشدین بدردار پشدتیبا     = 294/2RMSE و = 282/2R =، 279/2 NSEبسیار بداالیی )  دقّر

 اسرو   گرفته

دانده  مصدالح درشدر  متدر( و  می دی  دوتر از ط کوچکانتقال بار بستر با مصالح ریزدانه )قطر متوسّ بررسی جداگانة 

دهد برآورد نرخ انتقال بار بستر با مصالح ریزدانه کده شدامل بدیش از    متر( نشان میمی ی دوتر از ط بزرگ)قطر متوسّ

( انجا  گرفته اسدرو از دالیدل ایدن موضدوع     NSE=  727/2مناسبی ) دقّربا  ،ندهستهای مورد استتاده از داده 72%

 بداوجود دو شدو بیندی مدی  پدیش  فرایندر جریانات ک  اشاره نمود که موجب تسهیل توان به ایجاد شرایطی پایدار دمی

 ضدخامر  بدا  سدطحی و  لورت الیةدانه شده که بهرسوبی درشر ذرّاتجایی موجب جابه ،ت جریانافزایش شدّ ،این

، 7و لیدو  واندگ ) گیردقرار می ،دارد بیشتری ضخامر و تریکنواخر و ریزتر بندیدانه که زیرسطحی الیة روی بر کمتر

رایط پیچیدده در انتقدال رسدوبات    زیرین و ایجاد ش شستگی و فرسایش ناگهانی الیة(و همین عامل موجب آب9222

سداتک ی  در بدرآورد ندرخ    -نحوی که معیار ندا  ؛ بهدهدت کاهش میشدّ بینی را بهپیش فرایند دقّره که میزان شد

   واسر (NSE = -29/9دار منتی )دانه دارای مقبار بستر با مصالح درشرانتقال 

تدری در  دانه(، عدد رینولددز برشدی پدارامتر مناسدب    ستر غالب )مصالح ریزدانه یا درشربار ب انتقال بندیدر طبقه 

گر، شدرایط جریدان   عبارت دیبه ؛(9277و همکاران،  9)تورک اسر (D90یا  D50صات رسوبی )از قبیل مقایسه با مشخّ

نظدر گرفتده شدوندو    دهنددة بسدتر در  تشدکیل  ذرّاتک های رسوبی در بررسی پایداری و تحدرّ همراه ویژگیبایستی به

نتدایج   دانده خواهدد بدودو   لدورت مصدالح درشدر   ة بار بستر انتقالی بده ، عمدی با افزایش عدد رینولدز برشیطور ک ّ به

دهدد بدرآورد بدار بسدتر در     های مخت تی از عدد رینولددز برشدی نشدان مدی    سازی در بازهمدل فرایندآمده از دسر به

                                                                                                                                                                          
1- Wang & Liu  

2- Török 
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موجدب   سدر، هنیز های مورد استتاده از داده %44که نزدیک به  922تا  722هایی با عدد رینولدز برشی بین  جریان

ماشین بردار پشتیبان در بدازة رینولددز    دقّرو از طرف دیگر،  دشومی (= NSE 747/2) سازیمدل دقّر %7/9بهبود 

تدوان بده تغییدر    از دالیل این موضوع مییابدو می کاهش = NSE -27/2ه قابل توجّتا مقدار  472تا  922برشی بین 

ط کمتدر از دو  ندرخ انتقدال مصدالح ریزدانده )قطدر متوسّد      نحدوی کده   بده  ،درودخانه در حمل رسوبات اشاره کر رفتار

 472 تدا  922 بین برشی متر( در بازة رینولدزمی ی 9)قطر متوسط بیش از  دانه درشرمتر( با نرخ انتقال مصالح  می ی

ایجاد شرایطی پیچیدده در   دانه موجبر حمل رسوبات از ریزدانه به درشردو این تغییر رفتار رودخانه دشویکسان می

بیشتر روابط موجود در بدرآورد بدار    ورا در پی داردسازی مدل دقّرکاهش شدید  انتقال رسوبات بستر شده که فرایند

و همکداران،   7سدیناکودن اندد ) ( توسدعه داده شدده  229/2ط )کمتدر از  شیب ک  تا متوسّد های با بستر برای رودخانه

ثیر مسدتقیمی بدر روی   شدیب رودخانده تدأ    راتیید تغه شدده اسدرو   ها نادیدده گرفتد  ( و اثر شیب بستر در آن9272

بیندی  ی پدیش طدور ک ّد  دهدو بده قرار می ریتأثبرآورد رسوب را نیز تحر  فرایندهیدرولیک جریان و رسوب گذاشته و 

 (و  9278و همکاران،  9اشنایدر) داردپیچیدگی بیشتری  ،ها با شیب باالانتقال رسوب در رودخانه

مخت د  از ایدن پدارامتر انتخداب و      بدازة  7در تعیدین شدرایط هیددرولیکی،    ر شدیب رودخانده   یّد ه به اهمّبا توجّ 
ه بده نتدایج   و بدا توجّد  زی شدد سدا مددل  چرخدة هدای مدورد بررسدی وارد    شیب تر نیز در محدودةهای مدل بر ورودی

کمدابیش بداال در    هدا بدا شدیب   ماشین بردار پشتیبان از توانایی مناسبی در بدرآورد بدار بسدتر رودخانده     ،آمده دسر به
برخدوردار   22979/2تدا   22229/2 ها با شیب پدایین در محددودة  و همچنین رودخانه 2714/2تا  2247/2 محدودة
شدیب بدین    رای شدرایط هیددرولیکی حداک  در بدازة    شدده بد  حالی اسر که پارامترهای ورودی انتخاب در و ایناسر

 دو  شوسازی میمدل دقّرجوابگو نبوده و باعث کاهش محسو   2247/2تا  22979/2

 گیرینتیجه
محاسدبه و  منظدور  ماد برای روابدط کالسدیک بده   جایگزینی قابل اعت مثابةهای هوشمند بههای گذشته رو در سال

های حاک  بدر جریدان رودخانده در شدرایط مخت د       پیچیدگی این در حالی اسر کهفی شدندو برآورد بار رسوبی معرّ
 حاضدر، در پدژوهش  و ندکهای هوشمند دچار مشکل میرو  وسی ةی بهبینی بار رسوبی را حتّهیدرولیکی روند پیش
هدای هیددرولیکی و مورفولدوژیکی    ا بستر شدنی بدا ویژگدی   رودخانه ب 92شده از آوریهای جمتطی  وسیعی از داده

 هدای پرکداربرد در مهندسدی هیددرولیک    عندوان یکدی از رو   وسی ة ماشین بردار پشدتیبان بده  به مخت   انتخاب و
(، نسدبر    د مدل با چهار پدارامتر ورودی عددد فدرود )   شص های مخت   مشخّبررسی مدل دو پس ازسازی ش مدل

( ⁄    رسدوبی )  ذرّات ط اندازة(، نسبر شعاع هیدرولیکی به متوسّ⁄   سرعر برشی جریان )ط به سرعر متوسّ
ثیر دهنددة تدأ  ر نیز نشدان اسیّو نتایج حالل از تح یل حسّدارددر برآورد بار بستر را  دقّر( بیشترین  و عدد شی دز )
ب یر ماشدین بدردار پشدتیبان در    امنظور ارزیابی قاسرو بههای شنی در برآورد بار بستر رودخانه ⁄   باالی پارامتر 

هدای مخت تدی از پارامترهدای    آمدده در بدازه  دسدر یط مخت   هیدرولیکی، مددل برتدر بده   برآورد بار بستر تحر شرا
 شده اجرا و نتایج مورد بررسی قرار گرفرو   تعری 
 ذرّات ط انددازة بدا متوسّد   عدد فرود و همچندین  17/2تا  87/2 بازة انتقال بار بستر در ،آمدهدسرنتایج به براسا  

هدای  بدرای داده  279/2و  297/2ترتیدب برابدر بدا    ساتک ی  به-با دارابودن معیار نا متر می ی 4/7تا  7 بین رسوبی
هدای  زهآمدده در بدا  دسدر ندو بررسی نتدایج بده  هستسنجی از قاب یر بسیار باالیی در برآورد بار بستر برخوردار رلحّ

رات انددک دارای  ید ازای تغیهدای متدوالی و بده   سدازی در بدازه  مدل دقّرمنتخب پارامترهای مخت   نشان داد میزان 
                                                                                                                                                                          
1- Sinnakaudan 

2- Schneider 
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 ،یو در حالدر ک ّد  اسرجریان رودخانه در حمل رسوبات  حاک  بر دهندة شرایط پیچیدةنوسانات باالیی بوده که نشان
شدرایط مخت د  هیددرولیکی     هدای مخت د  و نیدز   در انتقال بار بستر بدرای رودخانده   رثّمثتوان گتر پارامترهای می

های هوشدمند مطالعدات بیشدتری    رو  وسی ةسازی بهمنظور مدلت بوده و تعیین این پارامترهای تأثیرگذار بهمتتاو

بدار بسدتر، تعیدین     ثیر بداالی شدرایط هیددرولیکی حداک  بدر رودخانده در بدرآورد       ه به تدأ همچنین با توجّ ؛دارد نیاز
 واسربینی الزامی پیش فراینداز  پیشها خصولیات هیدرولیکی رودخانه
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