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در  يافشار آب حفرهمقدار دقيق  تخمين ي،خاك يسدها يداريدر مديريت پاموارد مهم   يكي از
 يمصنوع يعصب يمدل متفاوت شبكه سهاست. در اين تحقيق از سد در حين ساخت آن  يبدنه

)ANN( يقيفازي تطب -ياستنتاج عصب ستمي)، سANFISژن ( انيب يسينو) و برنامهGEPي) برا 
در زمان ساخت مورد  استان گلستاني كبودوال خاك يسدها يدر بدنه يافشار آب حفره نيتخم

زمان ساخت سد، تراز مخزن  ،ريزيخاكشامل تراز  يژگيپنج و. مطالعه و مقايسه قرار گرفت
ساله به  4 يا 1391-1388آماري  يدر طول دوره ريزيخاكو سرعت  يري)، سرعت آبگيري(آبگ

سه ويژگي نخست با  است. هشد استفاده ي سدشده در بدنهپيزومتر نصب 4ها در مدل يعنوان ورود
 يمصنوع يشبكه عصب نشان داد كه جينتاها بودند. موثرترين ورودي توجه به تابع همبستگي متقابل،

ائه ژن ار انيب يزيرنسبت به برنامه يترقيدق يهاجوابهاي آماري، با توجه به شاخص زومتريدر دو پ
در  GEPو  ANFISهاي همچنين مدلامر برعكس بود.  نيا گريد زومتريدر دو پ يكرده است ول

ارائه  ANNتري نسبت به مدل هاي دقيقپيزومترهايي كه داراي پراكندگي بيشتري بودند، جواب
روابط رياضي بين متغيرهاي ورودي و متغير خروجي استخراج  GEPكردند. در نهايت بر اساس مدل 

  .دهدا نشان ميهشد كه برتري اين مدل را نسبت به ديگر مدل
  هاي كليديواژه

) و ANFIS( يقيفازي تطب -ياستنتاج عصب ستمي)، سANN( يمصنوع يعصب يسد خاكي، شبكه
ايفشار آب حفره ،)GEPژن ( انيب يسينوبرنامه
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  مقدمه
 نيو تأم يمسائل اقتصاد يدر توسعه يديكل يسدها نقش

كه  1976آب دارند. پس از وقوع شكست سد تتون در سال 
دالر  ونيليصدها م لينفر و تحم نيبا كشته شدن چند
 قيدق يسدها به ابزارها زيتجه شنهاديخسارت همراه بود، پ
). ايمني و 2014ي و همكاران، مي(حك ديمناسب مطرح گرد
ن ساخت، اولين آبگيري و در در حي بايدعملكرد يك سد 

 ،خانسر يميحك و يكنترل شود (سلماس يبرداردوران بهره
 يدر بدنه يادقيق فشار آب حفره بينيپيش ).2021
 يدارياركان در مديريت پا نيتريكي از مهم يخاك يسدها
اتخاذ تدابير مناسب مانند  نياست؛ بنابرا يخاك يسدها

ساخت  نيدر ح يخاكسد  يدر بدنه و پ قينصب ابزار دق
در همه  يافشار آب حفره قيدق يريگاندازه يآن، برا
و همكاران، خانسر  يمي(حك رديگيصورت م يخاك يسدها

مناسب و دقيق در  يها). در حقيقت حصول روش2017
به عنوان يكي از  توانيرا م يافشار آب حفره ينيبشيپ

دانست. مقدار  يخاك يهاها در ساخت سدچالش نيترمهم
 نيا ريدر غ رايمجاز باشد، ز يدر محدوده ديپارامتر با نيا

 ينيبشيپ نيبنابرا افتد؛يسد به خطر م يداريصورت پا
 وخانسر  يمياست (حك تيبااهم اريپارامتر بس نيا زانيم

هاي متعددي جهت ). اگر چه روش2017همكاران، 
وجود  يعدد يهامانند روش يافشار آب حفره يمحاسبه
 ياستفاده ،يهوش مصنوع يهابا گسترش روش يدارد ول

 اريمختلف در علوم گوناگون بس يرهايمتغ نيها در تخمآن
 يكيژئوتكن هايدادهعدم وجود  ليبه دل. شده است متداول

بودن  گيروقتبر و  نهيو هز يخاك يزمان ساخت سدها در
 مدل هوش از ،يعدد سازيمدل يبرا هاآن گيرياندازه

و   (پارسا استفاده شده است  يمدل عدد يبه جا يمصنوع
). چون پارامترهاي مقاومتي خاك 1400همكاران،
از نتايج آزمايشگاهي  ،يعدد يهايسازشده در مدلاستفاده

فرضيات  زيبه دست آمده است و ن يبرگشت زيآنال اي
مثل فرض كرنش  ،يسازساده يشده در آن برااستفاده
انطباق  تگرد بودن خاك، كامالً با واقعياي و همسانصفحه

                                                                                                                                                                 
1 Miao 
2 Ranković 
3 Novakovic 

 يسد و نتايج خروج قيابزار دق يهاندارد، بنابراين بين داده
اختالف  نياختالف وجود دارد كه ا يعدد يسازاز مدل

). 2019و همكاران،  يباشد (سلماس اديز اريممكن است بس
در  افتهيمطالعات انجام نيتراز مهم يبخش به برخ نيدر ا
هوش  يهابا روش يخاك يرفتار سدها ينيبشيپ ينهيزم

 يميپرداخته شده است. حك يعدد يسازو مدل يمصنوع
رفتار سد  يبه بررس يدر تحقيق )1392(خانسر و همكاران 

گل در استان گلستان پرداختند و فشار  نيسو و زرخاكي قره
و نيز نشست سد در دوران  جادشدهيهاي اتنش ،ياآب حفره

حاصل از تحليل عددي مقايسه شده است.  يرساخت با مقاد
انتخاب  ريتأث يقيدر تحق )1394( يشهاب يو ملك يرستم

 يپنهان و نوع تابع آموزش يهيتعداد ال ،يآموزش يتعداد گره
ورد م يعصب يهابا شبكه يافشار آب حفره ينيبشيبر پ
 نياز ا كيكه هر  دنشان دا جيقرار گرفته است. نتا يبررس

 تيدارد. از نظر اهم ينيبشيدر دقت پ ياديز ريعوامل تأث
 يآموزش يپنهان و تعداد گره يهيتعداد ال ،ينوع تابع آموزش

) به 2012و همكاران ( 1ااويقرار دارند. م تياهم بيبه ترت
شور در ك  يسد خاكيك  يتراوش از بدنه ينيبشيمطالعه پ

 يمدل شبكه كيو  كيژنت تمياستفاده از الگور با ن،يچ
از مجموعه  يسازپرداختند. جهت مدل ديجد يعصب
 و همكاران 2چيداده استفاده شد. رانوكو 381شامل  يهاداده

ردار ب ونيرا با استفاده از رگرس يسد بتن كي) رفتار 2014(
كه  بود نيا انگريب جيكردند كه نتا يسازمدل بانيپشت
. دهديرا ارائه م يقيدق جينتا يهوش مصنوع يهامدل

 يبرا يعصب-يمدل فاز كي) از 2014( و همكاران 3چينواكوو
استفاده نموده  24آيرون گيت  سد كيزومتريهد پ نيتخم

بر  ييتوسط مدل شناسا شدهينيبشيپ ريمقاد يسهيكه مقا
 يمشاهدات يهابا داده 5SVR پشتيبان يا بردار ماشين اساس
 پشتيبان بردار ماشين يياز آن بود كه مدل شناسا يحاك
 ي) برا2012(و همكاران  ي. نوراندهديارائه م يقيدق جينتا

 يهامدل ران،يدر ا يسد خاك كي كيزومتريهد پ يبررس
تراز آب  يهابا استفاده از داده  يمصنوع يعصب شبكه

 دهمبه دست آ جينموده و نتا جاديدست سد ا نييپا-باالدست

4 Iron Gate2 
5 Support Vector Regression 
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 دنديرس جهينت نيكردند و به ا سهيمقا 1يعددمدل  جيرا با نتا
 نيگزيجا توانديم يمصنوع يعصب شبكهكه مدل  دنديرس

) 2005(و همكاران  2فوريباشد. تاي مدل عدد يبرا يمناسب
در لهستان را به روش المان محدود و  3يمقدار نشت سد د

و  دستها سطح آب در باالكردند. آن يبررس يعصب يشبكه
 مدل هوشمند و يهايسد را به عنوان ورود دستنييپا

 آن قرار يرا به عنوان خروج زومتريسطح آب در داخل پ
 يسازحاصل از مدل جينشان داد كه نتا هابررسيدادند. 

توسط المان محدود است  يسازتر از مدلقيدق يشبكه عصب
 يتوسط شبكه عصب يسازكه مدل دنديرس جهينت نيو به ا

ه را ارائ يمناسب جيسطح آب در داخل خاك، نتا يبررس يبرا
نشت از  يسازمدل ي) برا2013( يو بابا خان ي. نوراندهديم

شبكه تابع بنيادي را با روش  يمصنوع يسدها، شبكه
 ندديرس جهينت نيها به اكردند. آن بيترك )RBF( 4شعاعي

آن قادر به  يريپذبه سبب انعطاف يعصب يكه شبكه
و  ينشت خواهد بود. سلماس رياز مقاد يمناسب ينيبشيپ

رفتار سد كبودوال در  ني) به تخم1399انسر (خ يميحك
پرداختند و  يسه بعد يعدد يسازساخت با مدل نيح

ا ب يبرگشت ليبا تحل يعدد يسازهيحاصل از شب ريمقاد
 جيكردند. نتا سهيسد مقا قيابزار دق يهاداده رينظ ريمقاد

ست تنش، نش ،يافشار آب حفره شيافزا نهيشينشان داد كه ب
و مقدار آن در  دهديرخ م يانيدر بخش م يافق ييو جابجا

 يآن است. كماس نياز طرف شتريسد ب يمحور و بخش مركز
سد  يقائم و افق يهاييجابجا ي) به بررس1399( رانونديو ب
 يو مدل عدد قيبا استفاده از ابزار دق وشانيا يخاك

ينيبشيو پ يمشاهدات يهاداده قيبه منظور تطب. پرداختند
 نييتع بيضر اريو از مع رهيچند متغ ونياز رگرس شده

 نيب يدرصد 85حدود  يخوانهم  جياستفاده شد كه نتا
   را نشان داد. شدهينيبشيو پ يمشاهدات يهاداده

در  با توجه به منابع مطالعاتي، اكثر تحقيقات صورت گرفته
ي عددي است. سازمدلاي با سازي فشار آب حفرهمورد مدل

 ي هوش مصنوعي صورت گرفته هايسازمدلهمچنين در 
و همكاران،  ي(نورانويژگي تراز آب مخزن استفاده شده است 

                                                                                                                                                                 
1 FEM 
2 Tayfur 
3 Dey 
4 Radial Basis Function approximation 

. بنابراين از آنجا كه ممكن در حين ساخت سدهاي )2012
ي هايورودخاكي، آبگيري سد صورت نگيرد، در اين تحقيق 

جديد براي مدل سازي  با هوش مصنوعي در اين زمينه، ارائه 
  شد. 
 يعصب يشبكه ،يهوش مصنوع يهامدل از قيتحق نيا در

 يقيفازي تطب -ياستنتاج عصب ستمي)، سANN( يمصنوع
)5ANFIS6ژن ( انيب يسينو) و برنامهGEP جهت (

د س يبدنه يافشار آب حفره راتييتغ نيو تخم يسازمدل
در كبودوال در طول ساخت سد، استفاده شده است.  يخاك

سازي اين پديده هاي جديد براي مدلاين تحقيق ورودي
 نينچهمپيشنهاد شد و نتايج در چند پيزومتر بررسي شد. 

 كير ه ييشد و كارا انيآن ب ينيبشيپ يبرا ياضيروابط ر
  شده است. يبررس يهوش مصنوع يهااز مدل
  يسد خاك قيو ابزار دق تيموقع
و در  رانيشرق ا ) در شمالنگليسو زركبودوال (قره سد

 ريو در مس آباديشهر عل ياستان گلستان، جنوب شرق
سد در حد فاصل طول  ناي. دارد قرار مشهد–گرگان
 قهيدق 56درجه و  54تا  قهيدق 40درجه و  54 ييايجغراف
 37تا  قهيدق 54درجه و  36 ييايجغراف يهاو عرض يشرق

قرار دارد. سد كبودوال همگن و  يقه شماليدق 60درجه و 
 تيموقع )1( است. در شكل ليو زهكش ما لتريف يدارا

سد كبودوال نشان  يو مقطع تيپ عرضي بدنه ييايجغراف
  ).2017و همكاران، خانسر  يميداده شده است (حك

سد، رطوبت خاك حوالي رطوبت  يدر هنگام ساخت بدنه
در زمان متراكم درصد است،  98بهينه و درصد تراكم حدود 

خاك حالت بيش تحكيم  ،خاكريزيتراز  شيكردن و افزا
 يفشار آب منفذي در بدنه شوديو باعث م كندييافته پيدا م

). وجود آب  2010 ،زاد ينيمب وبزاز  يشود (بلور اديسد ز
 جاديحجم، ا رييحالت تنش در خاك، تغ رييتغباعث 

و  يت برشمقاوم ريينده، تراكم خاك، تغشرويپ يختگيگس
 اي يفشار آب منفذ نيبنابرا شود،ينشست در آن م جاديا

ساخت  نياست كه در ح يمهم ياز پارامترها يكي ياحفره
شده در آن نصب قيابزار دق يوسيله به يخاك يسدها

5 Adaptive Neuro-fuzzy Inference System 
6 Gene expression programming 
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 شدهينيبشيپ نيو اگر مقدار آن از حد مع شوديمحاسبه م
منجر  تيكه در نها شود؛يسد م يداريشود، باعث ناپا شتريب

و همكاران،  خانسر يميسد خواهد شد (حك يبه خراب
 نيشده ابزار در حثبت ياعمده فشار آب حفره). 2017

در  نهيشيآن، به طور ب 19ساخت سد كبودوال و در مقطع 
ناشي از  توانديكه م ستپاسكال بوده ا لويك 60حدود 

در اثر بارگذاري  يااضافه فشار آب حفره يتجمع شيافزا
آب ليتراز آب مخزن به دل شيافزا نيچنسد و هم يبدنه

 ،خانسر يميحك و يمرده هم زمان سد باشد (سلماس يريگ
2021.(   

 يدنهپي و ب فاصل حدپيزومتر الكتريكي در داخل بدنه سد،  
سد  يسد و در داخل پي سد، در مقاطع مختلف از بدنه

نصب  ايحفرهمقدار فشار آب  گيرياندازه يكبودوال، برا
 قيابزار دق يهااز داده قيشده است. جهت انجام اين تحق

 راستا نيدر ا سد كبودوال، استفاده شد. 19مربوط به مقطع 

شده در بدنه سد كبودوال به نصب يزومترهايپ يهمه زا
كه  EP19.9و  EP19.6 ، EP19.7 ،EP19.8يهانام

 د،يكنيمشاهده م )1(را در شكل  زومترهايپ نيا جانمايي
از  قيتحق نيساله در  4آماري  ي. طول دورهدياستفاده گرد

و خانسر  يمياست (حك 19/12/1391تا  16/9/1387
  ).2014همكاران، 

   هاي هوش مصنوعيروش
 يعصب يشبكه يهوش مصنوع يهااز مدل قيتحق نيدر ا

 ستنتاجا ستميس، MLP)1(اليه  چندپرسپترون  يمصنوع
 ژن انيب يسينوبرنامه و  (ANFIS) يقيفازي تطب -يعصب

(GEP)   يبدنه يافشار آب حفره راتييتغ سازيمدلجهت 
كبودوال در طول ساخت، استفاده شده است. هر  يسد خاك

خاص خود را دارند، لذا  يهاتيمز يسه مدل هوش مصنوع
و  ايزده شد و مزا نيسه مدل، تخم نيبا ا يافشار آب حفره

  .ديگرد انيهر مدل ب بيعام
  

  

  
  19 شماره در مقطع عرضي شدهنصبيي ابزار دقيق جانما: موقعيت جغرافيايي، مقطع تيپ و )1(شكل 

                                                                                                                                                                 
1 Multilayer perceptron 
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   )1ANN (يمصنوع يعصب شبكه
 يكيولوژيب يعصب ستميمشابه س يمصنوع يعصب هايشبكه

 شبكه انتشار به عقب، ،يهاي عصبانواع شبكه انياست. در م
دارد. ثابت شده است كه مدل شبكه پس  شترييكاربرد ب

گونه  در هر يسازهيو شب ينيبشيپ يبرا هيانتشار با سه ال
 ني. در ادهديرا ارائه م يقابل قبول جينتا يمسائل مهندس

 )2(با توجه به شكل  يمصنوع يي عصبپژوهش نوع شبكه
پس انتشار خطا  تمي) با الگورMLP( اليه چند پرسپترون
  .انتخاب شد

  
  تحقيق در مصنوعي عصبي يشبكه : ساختار)2( شكل

الح اص رييادگيقانون  يهياساس روش پس انتشار خطا بر پا
يم ليو برگشت تشك رفت ياصل ريخطا است كه از دو مس

شده و رفت، بردار ورودي به شبكه اعمال ري. در مسشود
ار انتش يخروج يهيبه ال يانيم هايهيال قياز طر راتشيتأث
. دينمايم ديشبكه را تول يپاسخ واقع يو بردار خروج ابدييم

ورودي، پنهان و  يهياز سه ال MLP يي عصبساختار شبكه
 هيكه براي معماري شبكه در هر ال شدهليتشك يخروج

جود هاي مو. تعداد نرونشوديتعدادي نرون در نظر گرفته م
 يمسئله تيبا توجه به ماه يورودي و خروج هايهيال در

هاي حال آن كه تعداد نرون شود،يمشخص م ،بررسي مورد
با  هاهيال نيتعداد ا نيچنو هم يپنهان هايهيموجود در ال

 و خطا در جهت كاهش مقدار خطا توسط طراح  يسع
  .)2012(نوروزي و همكاران،  گردديم شخصم

  )ANFISتطبيقي ( فازي - عصبي استنتاج سيستم
) شامل ANFIS( يقيفازي تطب -ياستنتاج عصب ستميس

 هايتميالگور و از هستند ايهيچند ال يهاي عصبشبكه
 يطراح منظور فازي به -و منطق يعصب يشبكه رييادگي

استفاده  يخروج فضاي ورودي و نيب يرخطينگاشت غ
درت ق بيترك دريي با توجه به توانا ستميس ني. اكنندمي

                                                                                                                                                                 
1Artificial neural network 
2 Jang 

 ،يصبع يشبكه كي عددي با قدرتفازي  ستميس كي يزبان
 دهيچيپ هايستميو كنترل س سازيمدلدر  ارييبس توفيق
  . اندداشته

 شد. يمعرف) 1993( 2جانگ توسط ابتدا در  ANFISسيستم
 يقيحق توابع ساز تقريباز ابزارهاي  يكيبه عنوان  از آن پس

 سطح دقت) در يدرجهو مقدار دلخواه  با هر(و  وستهيپ
شباهت از نظر عملكرد  ستميس نياشد. استفاده  يجهان

استنتاج  يسامانهدارد. فازي  -استنتاج هايستميسزيادي به 
اضر، ح قيدر تحق شدهگرفته كار به يقتطبي فازي –يعصب

 يدر سامانهاست.  3سوگنوي معادل مدل فازي از مرتبه
عضويت،  يورودي، درجه هايداده توجه بهبا فازي  -عصبي

 كيشود. مي تعيين خروجي و توابع درجه عضويت نيقوان
ي خروج ريمتغ كي yو  x رياستنتاج فازي با دو متغ ستميس
f نو كه وگاول س ي. مدل فازي مرتبهشوديدر نظر گرفته م

 صورت به توانديم ؛است "آنگاه –اگر"شامل دو قانون فازي 
  . نشان داده شود )2و () 1روابط (
  :باشد آنگاه  برابر y و  برابر xاول: اگر  قانون

)1(   
  :باشد آنگاه  برابر y و  برابر xقانون دوم: اگر 

)2(   
 .است شده داده نشان )3(شكل  در حاصل فازي سيستم
مربوط  هايخروجي وزني ميانگين از عبارت fخروجي  متغير

ذكر شده است. همچنين اين شكل  هايقانون از يك هر به
 در مدل هااليهاز عملكرد و ارتباط بين  ايسادهالگوريتم 
 در چنينهم .دهدنشان مي راتطبيقي  يعصبي فاز استنتاج

 هايويژگياصالح  آموزش، با يمرحله ها دراين سيستم
، مقادير قبولقابلخطاي  زانيم اساس برعضويت  يدرجه

 هايروششوند. مي ترنزديك خروجي به مقادير واقعي
 4بريديه و خطا انتشارروش پس   ،ANFISدر  آموزش رايج

 بيش الگوريتم ازاست. در روش پس انتشار خطا با استفاده 
و  گرددمي ها پخشنزولي خطا، مقدار خطا به سمت ورودي

روش گراديان نزولي  بيترك از .گردندمي حيتصح هاويژگي
. شودمي استفاده بريديو كمترين مربعات خطا در روش ه

است كه در آموزش و  ايمسئلهها انتخاب تصادفي داده

3 Sugeno 
4 Hybrid 
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(جانگ و  توجه كرد هاآنبايد به  ANFISشبكه  آزمون
  ).1997همكاران، 

  )GEP( ريزي بيان ژنروش برنامه
، ساده بسيار ژنتيكي تنوع اريمعبه دليل  GEPدر مدل 
از كنند كه مي عمل كروموزوم سطح در ژنتيك عملگرهاي
 روش، اين قوت نقاط ديگر از شود.آن محسوب مي نقاط قوت

 كه آن بودن ژني فرد چندمنحصربه طبيعت از است عبارت

 زير چندين شامل كه را ايپيچيده هايمدل ارزيابيي زمينه
مدل ). فرآيند2001فريرا، آورد (مي فراهم باشند رامي مدل

 نيكبودوال در ح يسد خاك ياحفره آب فشار نيسازي تخم
. گرفت صورت در پنج گام حاضر روش ساخت با استفاده از

 نيانگيتابع جذر م(اول، انتخاب تابع برازش مناسب  گام
ورودي و  متغيرهايدوم، انتخاب مجموعه  گام )مربعات خطا

 تحقيق. در بود هاكروموزوم ديتول منظور بهمجموعه توابع 
خاكريزي تراز  ريمتشكل از مقاد هاناليحاضر مجموعه ترم

)F(،  خزنمتراز آب )R(،  سد زمان ساخت)T(،  فشار و نيز
از  همچنيندر نظر گرفته شد.  ،)P( زمان فعلي ايحفرهآب 

 توابع زيو ن و * و / ) –(+ و  كه شامل يچهار عملگر اصل
 ،* ،– ،+() و  X و X و e و Ln و/  و*  و – و(+ رياضي 

. گام شداستفاده  ) Cosx و tanx و sinx و Arctgx و /
در . است هاكروموزوم سوم، شامل انتخاب ساختار و معماري

تعداد  اساس بر هاژنطول هر راس و تعداد  ،اندازهاين روش 
تابع  انتخاب چهارم گام. شودميورودي انتخاب  رهاييمتغ

 جاديتابع جمع كننده (مجموع) براي ا از كه است؛ وندييپ
در گام پنجم  ت،ي. در نهاشد استفاده هازيرشاخه نيب ونديپ

روابط مشخص  و  هاآناز  كيو نرخ هر  كيژنت هايعملگر
آب  فشار ينيبشيپ ياز هر زير درخت برا شدهحاصل

افزار از نرم GEPي مختلف ارائه شد. در مدل زومترهايپ
GeneXproTools5 هاي استفاده شده است و در مورد مدل

ANN  وANFIS نوشته  2014 1اي در محيط متلببرنامه
هاي يكسان و ها از وروديي مدلشد و سپس در همه

ها در بخش آموزش و آزمون بندي يكسان دادهتقسيم
 ANFIS و ANN هايمدل مورد استفاده گرديد. در

 در سپس و شد نوشته 2014 متلب محيط در ايبرنامه

                                                                                                                                                                 
1 MATLAB 

 يكسان بنديتقسيم و يكسان هايورودي از هامدل يهمه
 در كد اين. گرديد استفاده آزمون و آموزش بخش در هاداده
 قابل متلب محيط در كه است جداگانه M-File فايل چند
  .است اجرا

  
  (الف)

  
  (ب)

 يرمدل فازي مرتبه اول سوگنو با دو متغ): (الف) 3شكل (
    ANFISموجود در ساختار مدل  هاييهالو (ب)  )yو  xورودي (

  ها ارزيابي كارايي مدل
تبيين و  آماري، ضريب هايشاخص از ي حاضرمطالعه در

 يهينما زين) و RMSE( خطاها مربع ي ميانگينريشه
ها دقت مدل ارزيابي و بررسي منظور ) به2SIي (پراكندگ

با  بيترت بهيادشده هاي استفاده به عمل آمد. شاخص
  :باشنديم محاسبهقابل رياستفاده از روابط ز

)3(  R
∑

∑ ∑

)4(  RMSE=
∑ pi-Oi

2n
i=1

N
 

)5(  SI=
RMSE

Oi
 

2 Statistical index 
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شده از ابزار برداشت واقعيمقادير  O ي باالرابطهكه در 
هاي تعداد داده nاست. مقدار خروجي شبكه  pدقيق سد و 

) روزانه اسيمقنظر ( مورد يزمان يشمارنده  iاستفاده، و مورد
  است.

و مانند  شدهساخته 1RMSE بر اساس شاخص SIشاخص 
 RMSE مزيت اين شاخص نسبت به كند.يم عمل يزنآن 

ي كرد. دقت كارايي بندطبقهتوان آن را يماين است كه 
بحث  )1320(و همكاران  2ها با اين شاخص توسط ليمدل

ي كيفي عملكرد شده است. بر اساس اين شاخص، مقايسه
ها به چهار قسمت بسيار عالي، خوب، منصفانه و ضعيف  مدل

  شوند.يمي بندطبقه) 6ي (به صورت رابطه

 )6(  

0.1 		بسيار	عالي
0.1 0.2 خوب

0.2 0.3 متوسط				
0.3 ضعبف

 

ي بر اساس منابع مطالعاتي براي همهها داده يمجموعه
 هايداده به سه دسته شامل يتصادف صورت ها و بهمدل

 درصد) و 10( يهاي اعتبارسنجدرصد)، داده 70آموزش (
  شدند. ميدرصد) تقس 20آزمون ( هايداده

  هاها و تأخيرهاي زماني ويژگيورودي مدل انتخاب
سد  از 19مقطع هاي پيزومتر يهاداده يبا بررسدر ابتدا 

راز ت، (m.a.s.l) بر حسب (R) كبودوال، تراز آب مخزن
  (T)، زمان ساخت سد(m.a.s.l) بر حسب (F) ريزيخاك

.( بر حسب يري، و سرعت آبگ(day) بر حسب . .،( 
.حسب ( بر ريزيخاكسرعت  .  و يبه عنوان ورود  ).

در زمان ساخت، به  (kPa) بر حسب (P) ايفشار آب حفره
 زيآنالگرديد. انتخاب  هاي تركيبيمدل يعنوان خروج

ها و داده تأخير زماني ةدربار گيريتصميم يبرا يهمبستگ
 افزارها با همبستگي پايين با استفاده از نرمحذف ورودي

SPSS تابعاز در اين راستا شده است.  نجاما 2014ي نسخه 

 95 نانياطم ةمحدودو  )10تا  0( ريأخخود همبستگي، ت
قبل و  زمان بيانگر ،يمنف ريمقاد( .شده استدرصد استفاده 

به  توجه است). بابعد  زمان يدهندهنشانمثبت،  ريمقاد
 EP19.9) براي پيزومتر 4در شكل ( SPSSافزار خروجي نرم

                                                                                                                                                                 
1 Root-Mean-Square Error 
2 Li 

ها كه با تأخير زماني منفي همبستگي بين ويژگي است واضح
هاي ورودي ريادقم فعلي طيشرايافته است، در نتيجه كاهش

هاي تركيبي لمدي برا يبه عنوان ورود توانندمذكور مي
هاي سرعت . همچنين در اين پيزومتر ويژگيباشند يكاف

آبگيري و سرعت خاكريزي به علت همبستگي پايين و نيز 
هاي ي اطمينان از ورودي مدلگرفتن در محدودهقرار ن

تركيبي حذف شده است. اين روند در سه پيزومتر ديگر نيز 
ها و محدوديت در صفحات مشاهده شد، به علت تشابه شكل

هاي مربوط به سه پيزومتر ديگر آورده نشده مقاله شكل
  است. 
  هاي هوشمندمدل
ت، تراز طور كه بيان شد از سه ويژگي زمان ساخهمان
ريزي و تراز مخزن با توجه به تابع همبستگي متقابل خاك

هاي هوشمند استفاده شد. در مورد به عنوان ورودي مدل
خطا  ميانگين ترينكم با انتقال توابع ، بهترينANNمدل 

ابع تانژانت هايپربوليك و براي ت انتقال تابع پنهان يهيال يبرا
 اليه چند عصبي يآموزش شبكه از خروجي تابع خطي پس

ي زومترهايپ در .انتخاب گرديد پرسپترون،
EP19.6،EP19.7 ،EP19.8  وEP19.9  و آزمون از روش

نرون  3براي تعيين بهترين معماري براي اين شبكه، از  خطا
با تابع هدف تانژانت  نرون 7با  پنهان هيال كي ،يورود

با تعداد  خطيبا تابع  ينرون خروج كيو  هايپربيوليك
جليلي  اساس تحقيقات مير بر ، استفاده شد.1000رارتك
ي ي عصبي از رابطه) تعداد نرون بهينه در مدل شبكه2015(

  آيد.زير به دست مي
)7(  m	 	2	n	 	1 
براي  .ها استي نرونتعداد بهينه m ها وتعداد ورودي n كه

الگوريتم آموزشي  از MLP مصنوعيعصبي  يآموزش شبكه
هاي تعداد گام نيچناستفاده شد. هم 3لون برگ ماركو

گام در نظر  1000اليه، چند ANNدر آموزش  فرضپيش
هاي بهينه اين آوردن تعداد نرون دست به دليل .گرفته شد

بسيار حساس  هابه اين نرون هاي عصبيشبكهكه  است
و  شودميكم باعث عدم انطباق  هاينرونتعداد  هستند.

و منحني  شودميبرازش  بيشها، باعث تعداد زياد نرون

3 levenbergmarqua 
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در اين  كند.مي نوسان شدت بهبرازشي بين اين نقاط 
 همچنين .پنهان استفاده شد ياليهپژوهش از يك، دو و سه 

دن ش بهترپنهان هيچ تأثيري در  ياليهسه دو يا استفاده از 
كه در  هاييمدل دانيمميكه  طورهمانها ندارد. شرايط مدل

 نهاييت به توانندنمي شدهاستفادهع متغير فقط از يك نو هاآن
ا بيش از يك عامل ي ، بنابراين در اين تحقيقكافي باشند

اين موضوع داده شده است. دخالت  سازيدر مدل متغير
 يافشار آب حفره تأثير عوامل مختلف بر  يدهندهنشان

ي عصبي داراي ) بهترين آرايش شبكه1در جدول (است. 
 ANFIS مدلدر مورد ه آورده شده است. بهترين جواب بهين

 و در هر مرحله، پس شداستفاده  يآموزش ديبريه تمياز الگور
، )و گوسي يامثلثي، ذوزنقه( متعدد تياز آزمون توابع عضو

 ره يتابع با توجه به مقدار حداقل مربع خطاها برا نيبهتر
 ANFIS مدل اجراي براي. دياز پيزومترها انتخاب گرد يك

 عصبي مصنوعي يشبكه مدل با مشابه هايورودياز 

 يافتهانجامو خطاي  يمبناي مراحل سع برگرديد.  استفاده
در هر مورد و براي هر  تيتعداد توابع عضو ق،يتحق نيدر ا

در  در نظر گرفته شد.تابع  5 تا 3 ورودي رهايياز متغ كي
 تابعو تعداد  نوع ANFIS مدل) و براي 1در جدول (نهايت 
ه آورد براي هر يك از پيزومترها با بهترين برازش، عضويت

تابع  4هاي با بيش از نتايج نشان داد كه ورودي .شده است
   عضويت سبب بهبود نتايج نشد.

مدل شبكه عصبي  با مشابه هايورودي نيز از GEP مدل در
ي تركيبي از كليه حاضر، پژوهش در .استفاده شد مصنوعي
رگشت، سه نوع مختلف ترانهش و سه بجهش،  نظير عملگرها

 يعدد ريمقاددر ادامه . شد استفادهمجدد  تركيب عملگرنوع 
 1كروموزوم تعداد است: آمدهخالصه  صورت بهپارامترها  اين

عملگر  ،8 3، اندازه سر3 2ژن در كروموزوم ، تعداد هر30
 044/0 5جهش +)، نرخ يا سرعت( جمع 4هاژنرياضي بين 

انتخاب گرديد.  01/0 6يا سرعت وارونگي نرخ برگشتو 

                                                                                                                                                                 
1 Chromosomes 
2 Number Of Genes 
3 Head size 
4 Linking Function 
5 Mutation rate 
6 Inversion Rate  
7 Two-point RecombinationRate 

 بينرخ ترك، 3/0 7اينقطه مجدد دو بينرخ تركهمچنين 
نرخ  ،2/0 9ايمجدد تك نقطه بينرخ ترك، 2/0 8يمجدد ژن
 نرخ ترانهش ،1/0 11، نرخ ترانهش درج متوالي1/0 10ترانهش

انتخاب  RMSE 13و معيار خطاي تابع 1/0 12ريشه درج
 يسازدر مدل ياضير يلگرهاتوابع و عم نييتعشدند. 
توابع و  نيا رايز بسيار مهم استژن  انيب يزيربرنامه

 انيمدل در درخت ب هايورودي نيكه ب ياعملگرها در رابطه
با توجه به  GEPدر مدل . گذار استريتأث ،آيدميبه وجود 

توابع مختلف  و استفاده از Rشاخص ضريب تبيين يا 
 عنوان به و * و /} –[+ و  شامل يچهار عملگر اصل ،ياضير

 .ديمختلف انتخاب گرد يزومترهايپ يبرا تابع عملگر نيبهتر
  ارائه شده است. )2(در جدول  جينتا

  (واسنجي) ي آموزشدوره
 آماري هايشاخص از يك هر به مربوط ) مقادير1جدول (

 يدر دوره را ايفشار آب حفره مختلف هايمدل به مربوط
هاي آماري مربوط به در مورد شاخص دهد.مي نشان آموزش

 مربعات ميانگين جذر كه اندازه هر توان گفت:اين تحقيق مي

 ضريب و صفر به )SIي (پراكندگ هينما و RMSE خطا

 كه دهدمي نشان باشند، ترنزديك يك ) بهRتبيين (

 به شدهبينيپيش واقعي و بوده و مقادير ترها دقيقخروجي

ها و حالتها براي مدلشاخص نيا يبا بررسترند. نزديك هم
ها اختالف در دقت مدل كه شودميمختلف مالحظه  هاي

 كيو نزد قبولقابلهر سه مدل جواب و  بسيار ناچيز است
سنجي) صحتآزمون ( يدر دوره استفادهقابلو  شتهدا هم به

  .هستند
  سنجي)ي آزمون (صحتدوره

-عصبي مدل استنتاج سه ارزيابي معيارهاي )،1در جدول (
 ريزيبرنامه و عصبي مصنوعي هايشبكه تطبيقي، فازي

 جدول مقادير از كه طوري همان است. شده آورده ژنتيك

 و SI ، RMSEمعيارهاي ريا توجه به مقاداست، ب مشخص

8 Gene Recombination Rate 
9 One-point Recombination Rate 
10 Gene Transposition Rate 
11IS Transposition Rate 
12 RIS transposition Rate  
13 Fitness Function Errore Type 
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R ي آزمون، در پيزومتردوره در EP19.6 مدل ANN 
و  0146/0، 0252/0  با برابربه ترتيب R و  SI ، RMSEبا

 SI ، RMSE با ANFIS مدلنخست،  تيدر اولو 9978/0

در  9944/0و  0207/0، 0312/0به ترتيب برابر با  R و
به ترتيب R و SI ، RMSEبا GP مدل دوم و باالخره تياولو

سوم قرار  تيدر اولو 9931/0و  0175/0، 0401/0برابر با 
 SI ، RMSEبا ANN مدل EP19.7زومتريدر پ .گيردمي

در  9990/0و  0095/0، 0185/0به ترتيب برابر با R و
به ترتيب برابر R و SI ، RMSEبا GP مدلنخست،  تياولو
دوم و مدل  تيدر اولو 9977/0و  0253/0،0145/0با 

ANFIS باSI ، RMSE  و R 0252/0به ترتيب برابر با ،
 رزومتي. در پردگيميسوم قرار  تيدر اولو 9907/0و  0306/0

EP19.8 مدل GP باSI ، RMSE  و R به ترتيب برابر با
 مدلنخست،  تيدر اولو 9986/0و  0092/0، 0209/0
ANN باSI ، RMSE   و R 0369/0به ترتيب برابر با ،
 ، SIبا ANFISدوم و مدل  تيدر اولو 9966/0و  0200/0

RMSE  و R و  0239/0، 0441/0به ترتيب برابر با
در چنين و هم گيرد؛ميسوم قرار  تيدر اولو 9952/0

به R و SI ، RMSEبا ANFIS مدل EP19.9 زومتريپ
 تيدر اولو 9951/0و  0241/0، 0451/0ترتيب برابر با 

به ترتيب برابر با R و   SI ،RMSEبا GEP مدلنخست، 
 ANNدوم و مدل  تيدر اولو 9948/0و  0258/0، 0460/0

و  0171/0، 0896/0به ترتيب برابر با R و  SI ، RMSEبا
گيرد. در كل با توجه به ميسوم قرار  تيدر اولو 9926/0

از  آمدهدستبه جينتاتوان گفت ) مي5) و شكل (1جدول (
و  EP19.6( زومتريدر دو پ يمصنوع يعصب يشبكه

EP19.7( يهاجوابهاي آماري، با توجه به شاخص 
 يژن ارائه كرده است ول انيب يزيرنسبت به برنامه يترقيدق

امر برعكس  نيا )EP19.9و  EP19.8( گريد زومتريدر دو پ
  بود.

را  ANFIS ) ساختار بهينه شبكه عصبي و مدل2جدول (
شود تعداد بيش از طور كه مشاهده مي دهد. هماننشان مي

 دل نشد. همچنينسه تابع عضويت باعث افزايش دقت اين م
نوع تابع عضويت نيز بيان شده است. اين امر مويد آن است 
كه شبكه عصبي در پيزومترهايي كه داراي همبستگي بااليي 

تري است ولي هاي دقيقسازي هستند داراي جوابدر مدل
ها و در پيزومترهايي كه همبستگي پاييني بين ورودي

ي است اما در ترهاي ضعيفخروجي وجود دارد داراي جواب
   اين امر برعكس است. ANFISو  GEPهاي مدل

  و آزمون در دوره آموزش ايفشار آب حفره نيهاي مختلف تخمهاي آماري مربوط به مدلمؤلفه ):1(جدول 

  پارامتر آزمون آموزش  Piezometer  مدل
SI RMSE RSI RMSE  R  

ANN 

EP19.6  0176/0 0101/0 9988/0 0252/0 0146/0  9978/0  MLP 3-7-1 - 
EP19.7 0211/0 0120/0 9984/0 0185/0 0095/0 9990/0 MLP 3-7-1 - 
EP19.8 0349/0 0168/0 9974/0 0369/0 0200/0  9966/0  MLP 3-7-1 - 
EP19.9 0589/0 0249/0 9962/0 0896/0 0171/0  9926/0  MLP 3-7-1 - 

ANFIS  

EP19.6  0046/0  0026/0  9999/0  0312/0  0207/0  9944/0  MF Type = 
Gauss2mf 

تابع  3
  عضويت

EP19.7 0080/0  004/0  9997/0  0616/0  0306/0  9907/0  MF Type = 
Gaussmf 

تابع  4
 عضويت

EP19.8 0044/0  0021/0  9999/0  0441/0  0239/0  9952/0  MF Type = 
psagmf 

تابع  3
 عضويت

EP19.9 0218/0  0065/0  9994/0  0451/0  0241/0  9951/0  MF Type = 
Gaussmf 

تابع  3
 عضويت

GEP  

EP19.6  0311/0 0204/0 9942/0 0401/0 0175/0  9931/0  - - 
EP19.7 0251/0 0147/0 9978/0 0253/0 0145/0  9977/0  - - 
EP19.8 0254/0 0145/0 9977/0 0209/0 0092/0  9986/0  - - 
EP19.9 0455/0 0254/0 9949/0 0460/0 0258/0  9948/0  - - 
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فشار آب  زمان ساخت و بين متقابل ) همبستگيA: شكل (EP19.6استفاده در پيزومتر  مورد هايداده همبستگي ): آناليز4( شكل
و  بين تراز آب مخزن متقابل ) همبستگيCشكل (اي، و فشار آب حفره تراز خاكريزي بين متقابل ) همبستگيBاي، شكل (حفره

بين سرعت  متقابل ) همبستگيFاي، شكل (و فشار آب حفره سرعت آب گيري بين متقابل ) همبستگيDاي، شكل (فشار آب حفره
  اي.فشار آب حفره و خاكريزي

  ي مختلفزومترهايپي احفرهآب  فشار ينيبشيپ ياز هر زير درخت برا شدهحاصلروابط  ):2( دولج
Piezometer  ياحفره آب فشار ينيبشيپ ياز هر زير درخت برا شدهحاصلروابط   

EP19.6 
 = ((( ( )*( -6.1717))/((( )* ( ))- ( ))) -6.1717)+ ((( ( ) +6.1717) 

/( ( ) - (	 ))) -6.1717+)+ ( ) 
9936/0 

EP19.7 
 = ( ( )- ( ))+ ((-0.6524)*( ( )/ ( )))+ ((( )/(( ( )+ ( ))))+ ( )) 

  
9972/0 

EP19.8  = (( )/ ( ))+ ((( )/ ( ))/ ( ))+ ( ) 9969/0 

EP19.9  = ((( ))/( ( ))/ ( ))) +(-9.5818/((( ( )* ( ))+ ( ))/(( ( )+9.3273)+ ( ))))  9948/0 

 SIبندي نتايج در تمام پيزومترها با شاخص ) طبقه5شكل (
) و با 1دهد. بر اساس اين شاخص در جدول (را نشان مي

ها در تمام پيزومترها داراي ي مدل)، همه7توجه به شكل (
). در پيزومتر SI <0.1عملكرد عالي هستند (به دليل

EP19.9 ها داراي پراكندگي بيشتري هستندكه داده، 
 ؛داراي عملكرد بهتري هستند GEPو  ANFISهاي  مدل

شود اين دو مدل ) ديده مي5طور كه در شكل (زيرا همان
هستند.  ANNكمتري نسبت به مدل  SIداراي مقادير 

 نيو تخم يمشاهدات ريمقاد) به ترتيب 7و ( )6هاي (شكل
ينشان مي آموزش و آزمون اي را در مرحلهحفرهفشار آب 

در  شدهدادهو نمودارهاي نشان  )1( . با توجه به جدولدهد
كه هر سه مدل  نتيجه گرفت توانيم )،9) تا (6هاي (شكل

 نيرا در تخم هاآن توانيو لذا م برخوردارندمطلوبي از دقت 
كه  ونچ. كار گرفتبه اي سدهاي خاكيفشار آب حفره

 يخطا قيتحق نيدر ا شدهگرفتهبه كار  يهامدل يهمه
 هبرا  مدل كي تواننمي قطعاً، دارندرا  يقابل قبولمطلوب و 
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 سد ايحفرهفشار آب  نيمدل در تخم كارآمدترين عنوان
  .نمود يمعرفكبودوال  يخاك

  
  SIبندي نتايج در تمام پيزومترها با شاخص طبقه :)5شكل (
و  EP19.6 زومتريدر دو پ يمدل شبكه عصببهتر كارايي 

EP19.7 وجود با توجه به  كاهش زمان آموزش به دليل
 يارتباط برگشت در شبكه، كاهش ابعاد ورود كيحداقل 
 هايمدل گرياز سوي داست.  هاوزن پذيريو تعديل شبكه
ي بيتقر يمعادله يارائهبه دليل  كيژنت ريزيبرنامهبر  يمبتن

در  ينسب برتريداراي ها و خروجي، يموجود بين ورود
 باعث شده كه ،يژگيو نيا .باشنديها ممدل ريبا سا سهيمقا

 ستميو س يشبكه عصب ريها نظمدل رياز سا GEPمدل 
ه مربوط ب ياساس، معادله اين بر. باشد زيفازي متما يعصب
 .خواهد بود )2( صورت جدول به ايحفرهفشار آب  نيتخم

رياضي عملگرهاي اصلي از طرفي، از بين دو نوع مجموعه 
نتايج  ، از ذكرهامدلبه دليل تعدد  دارند.عملكرد بهتري 

مانند دوم كه شامل عملگرهاي متعدد و زيادي  يمجموعه
)-،/،*،Ln،e X،X و ()-،/،*،Arctgx،tanx ،Cosx 

،sinx (  .طور كه گفته شد،همانبود، خودداري شد 
ها ژنتيك از تركيب تصادفي مجموعه ترمينال ريزيبرنامه

از اين عملگرها ، چنانچه شودحاصل مي(اعداد ثابت) و توابع 
خطي باشد  هاخروجيو  هاورودي بين يدر مواردي كه رابطه

. نتايج اين شودمياستفاده شود، موجب كاهش دقت مدل 
 يابطهر ايفشار آب حفره يرابطهنشان داد گرچه  تحقيق

 با ايفشار آب حفره پيچيده و غيرخطي است، تخمين
مدل و كاهش دقت  زيادپيچيدگي  عملگرهاي ذكرشده باعث

ريزي ژنتيك خطي به دليل برنامهمدل و  خواهد شدمدل 
ارا را دتخمين با همان عملگرهاي اصلي توانايي  باالكارايي 
بنابراين در اين تحقيق فقط از عملگرهاي اصلي  است،

 يانيم ريمقادبيني ها بستگي به پيشستفاده شد. دقت مدلا

 EP19.9عنوان نمونه در پيزومتر  به دارد. نهيو كم نهيشيب و
باهم مقايسه شده  GP و  ANNنتايج خروجي با دو مدل 
) 7) و (6هاي (شده در شكلارائه است. با توجه به نمودارهاي

 در برخي پيزومترها نسبت به مدل ANN دليل برتري مدل
GP ست. ا نهيو كم نهيشيو ب يانيم ريمقادبيني در پيش
 كمينه و نهيشيب ريمقاد نيدر تخم يخوب قابليت ANN روش

  EP19.9ي آموزش در پيزومتردر مرحله يانيم ريو مقاد
 ريمقاد نيدر تخم يخوب تيقابل GP ولي مدل .است داشته

 يدر مرحله نهيو كم نهيشيب ريمقاد داشته و در يانيم
  عمل كرده است. ترفيآموزش ضع

 ينيو تخم يمشاهدات رينمودار مقادهمچنين براي نمونه، 
 يمرحلهدر  EP19.9 زومتريپدر  GEPو  ANN مدل

ها ديده طور كه در اين شكلآورده شده است. همان آموزش
ها به خوبي توانستند نقاط بيشينه و شود اين مدلمي

  .بيني كنندي مقادير مشاهداتي را پيشكمينه
 براي ژنتيك ريزيبرنامه درختي ) ساختار10( در شكل

عنوان دو پيزومتر با  به EP19.9و  EP19.8پيزومترهاي 
، dكنيد. پارامترهاي را مشاهده مي باالترين ميزان تخمين

d ،d  وd  در ساختار درختي به ترتيب برابر تراز
ريزي و فشار آب آب مخزن و زمان خاك و تراز ريزيخاك
  .باشنداي، ميحفره

سازي رفتار در بسياري از مطالعات از روش عددي براي مدل
سدهاي خاكي در حين ساخت استفاده شده است كه در 

هاي هوش مصنوعي قسمت منابع به آن اشاره شد، اما روش
هاي ذاتي هستند، پذيري داراي محدوديتاز نظر تعميم

يد ها در شرايط تغيير ژئوتكنيكي بابنابراين اعتبار نتايج آن
هد  يبررس ي) برا2012(و همكاران  ينورانررسي شود. ب
با استفاده  ANN مدل ران،يدر ا يسد خاك كي كيزومتريپ

 جيو نتا جاديدست سد ا نييپا-تراز آب باالدست يهااز داده
در اين  .كردند سهيمقا FEMمدل  جيبه دست آمده را با نتا

فت. ورودي جديد عالوه بر آن مورد بررسي قرار گر 4تحقيق 
ها در نقاط مختلف يك از اين ويژگي همچنين اهميت هر

سد بررسي شد. نتايج مدل هوشمند اين تحقيق و مدل 
) در پيزومتر 1399عددي سلماسي و حكيمي خانسر (

EP19.8 مقادير با هوشمند نشان داد كه مدلR، RMSE 
 بهتري عملكرد داراي 0092/0 و9986/0با  برابر ترتيب به

0
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 با عددي مدل به اي نسبتفشار آب حفره سازيمدل در
 7738/7 ،9748/0 با برابر ترتيب به R، RMSEمقادير 

 خاكي سدهاي ساخت در توجهقابل موضوعات از يكي .است
 در ANN مدل. است خاك ژئوتكنيكي پارامترهاي در تغيير

 يقدق ژئوتكنيك تغيير شرايط در است ممكن مطالعه اين
 تغيير شرايط در ANN مدل عملكرد ارزيابي بنابراين نباشد،

  .بخشدمي بهبود را نتايج ژئوتكنيك
  

  
 در يمصنوع يشبكه عصب ك،يژنت يزيربرنامههاي با كاربرد مدل ياحفرهفشار آب  ينيو تخم يمشاهدات ريمقاد نمودار :)6( شكل

  آموزشنمونه در مرحله  يزومترهاياز پ يبرخ

  
 مرحله آموزش EP19.9 زومتريپ ،GP مدلي نيو تخم يمشاهدات رينمودار مقاد ):8( شكل

 
مرحله آموزش EP19.9 زومتريپ ،ANN مدل ينيو تخم يمشاهدات رينمودار مقاد ):9( شكل
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  دو پيزومتر با باالترين دقت تخمين ،EP19.9 و ب: EP19.8پيزومترهاي الف:  براي ژنتيك ريزيبرنامه درختي ): ساختار10( شكل
  گيرينتيجه

 تخمين براي هوشمند هايروش با سازيدر اين تحقيق مدل

 انجام ي سد كبودوال حين ساختاي بدنهفشار آب حفره

 از هوشمند هايمدل بيشتر چه هر پذيرفت. جهت ارزيابي

 و مصنوعي عصبي شبكه ژن، بيان ريزيروش برنامه سه
حاصل از  جينتا فازي استفاده شد. عصبي استنتاج سيستم

  .شده است سهيمقا گريكديبا  يآمار نظر
ريزي و زمان ساخت و تراز آب گيري سه عامل تراز خاك -1

ر ب ريزي تأثير بيشتريگيري و خاكسد نسبت به سرعت آب
  اي دارند.فشار آب حفره

قابل  هاي آماري، هر سه مدل با دقتبا توجه به شاخص -2
ي سد خاكي اي بدنهفشار آب حفره نيقادر به تخم يقبول

 جزئيتفاوت  وجود باو  باشنديم كبودوال در حين ساخت،
 ،كيژنت ريزيبرنامهها، و خطاي مدل نيتخم در دقت

 فازي – ياستنتاج عصب ستميس ي ومصنوع يعصب هايشبكه
 .رنديگيقرار م تيدر اولو بيترت به ،يقتطبي

 ياز شبكه عصب آمده دست به جيمطالعه نتا نيدر ا -3
 و جذر يهمبستگ بيضر يارهايبا استفاده از مع يمصنوع

 در دو پيزومتر ي پراكندگيو نمايه مربعات خطا نيانگيم
رده ژن ارائه ك انيب ريزيبرنامه نسبت به تريدقيق هايجواب
ين همچن ، ولي در دو پيزومتر ديگر اين امر برعكس بود.است
در پيزومترهايي كه داراي  GEPو  ANFISهاي مدل

مدل  تري نسبت بههاي دقيقپراكندگي بيشتري بودند جواب
ANN .ارائه كردند  

توان چون پس از واسنجي مي ،ANFISدر مورد مدل  -4
تواند در فهم اين مدل مي توابع عضويت را به دست آورد،
اي سد خاكي و تهيه آب حفره تأثير پارامترهاي مؤثر در فشار

همچنين تعداد بيش از  مدل مفهومي بسيار كارگشا است.
  سه تابع عضويت باعث افزايش دقت در اين مدل نشد.

از بين دو نوع مجموعه  GEP نشان داد كه در مدل جينتا -5
 اصلي رياضي يعملگرها ق،يشده در تحقاستفاده يعملگرها

  از عملكرد بهتري برخوردار بوده است.
 نيتخم يبرا يخوب ييتوانا يشنهاديپهاي هوشمند مدل -6

مدل با  شيوجود، آزما ني. با اندنشان داداي آب حفره فشار
 است تا از يبا خواص مختلف ضرور گريد ياستفاده از سدها

حاصل شود. با  نانياطم يواقع طيمدل در شرا نيكاربرد ا
 يهابا روش يافشار آب حفره گيرياندازه نكهيتوجه به ا

 يو زمان دارد، توسعه نهيبه هز ازين يددو ع ميمستق
و مورد استفاده قرار  يمعرف توانديداده محور م يهاروش

  . رديگ
 هاي هوشمند، گسترشهاي ذاتي مدلبه دليل پيچيدگي -7

 ااجر از قبل بنابراين،؛ است سدها دشوار ساير در هامدل اين
. گردند ارزيابي هامدل اين شودمي توصيه، سدها ساير در

 پارامترهاي در تغيير خاكي سدهاي ساخت در موضوع مهم
 ممكن مطالعه اين در ANN مدل. است خاك ژئوتكنيكي

 نابراينب عمل نكند، دقيق ژئوتكنيك تغيير شرايط در است
 ييرتغ شرايط در اين مدل عملكرد نتايج اين مدل با ارزيابي

 .تواند بهبود يابدمي ژئوتكنيك

 )ب( (الف)
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 يتكامل تميمطالعه با استفاده از الگور نيدر ا نيچنهم -8
از  يك هر يبرا ياضير يرابطه ،ژن انيب ريزيبرنامه

و مدل بر د كيژنت ريزيبرنامه برتري كهشد  انيب زومترهايپ
  دهد.نشان ميرا  گريد
قبول و قابلبا دقت  ،هاي هوشمندكه مدل نيا يكل يجهينت

 چون هم يسازي پارامترهاي خاكجهت مدل باال سرعت
ار كي سد خاكي در حين ساخت بهاي در بدنهحفرهفشار آب 

 مورددر سه روش  يورود يهاداده بيشوند. ترك برده
 يبرا وسد كبودوال مناسب بوده  ي، تنها برامطالعه
 .رداستفاده ك بايد مناسب به خود بكياز تر گاه جديدساخت

 يهوش مصنوع هايروشمختلف هر سد،  طيبا توجه به شرا
اطالعات مربوطه، امكان استفاده  افتيو در هاتحليلپس از 
 مورددر سه روش  يورود يهاداده بيترك داشت. خواهند
 يبرا وسد كبودوال مناسب بوده  ي، تنها برامطالعه
  .رداستفاده ك بايد اسب به خودمن بكياز تر گاه جديدساخت
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Estimation of pore water pressure in the body of earth dams during 
construction with intelligent models 
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Abstract 
One of the basic measures in managing the stability of earth dams is to 
accurately estimate the amount of pore water pressure in the body of the dam 
during and after its construction. In this study, three different models of 
artificial neural network (ANN), adaptive neural-fuzzy inference system 
(ANFIS) and gene expression programming (GEP) to estimate the pore water 
pressure in the body of Kabudwal earthen dams at the time of construction 
have been studied and compared. Five features including fill level, 
construction time, reservoir level, impounding rate and fill speed have been 
used during the 4-year statistical period as input of models in 4 piezometers 
installed in the dam body. The first three features were the most effective 
inputs according to the cross-correlation function. In this study, the results 
obtained from artificial neural network (ANN) in two piezometers according 
to statistical indicators, provided more accurate answers than gene expression 
programming (GEP) and ANFIS, but in the other two piezometers it was the 
opposite. Also, ANFIS and GEP models provided more accurate answers in 
piezometers that had higher data scatter than ANN model. Finally, based on 
the GEP model, mathematical relationships between input features and output 
variables were extracted. 

Keywords 
Earth dam, Artificial neural network (ANN), Adaptive neural-fuzzy inference 
system (ANFIS) and gene expression programming (GEP), Pore water 
pressure 
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