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چکیده
تعیین عمق آبشستگی پایه پل در هنگام وقوع سیالب یکی از پارامترهای اصلی در طراحی شالوده پایه پلها م یباش ک ه از دیرب از م ورد توه ه
پژوهشگران مختلف ههت ارایه روشهای دقیق برای محاسبه آن بوده است .با این وه ود رواب تررب ی م ورد اس تداده ب ه عل ت پیچی گی زی اد و
پارامترهای متع د دخیل در این پ ی ه از دقت و کارایی کافی برخوردار نبوده و امکان طراحی اقتصادی و فنی بر اساس نتایج آنها مق ور نیس ت .ب ین
منظور در این پژوهش با استداده از سیستم استنتاهی عصبی -فازی تطبیقی و بهینهسازی آن با استداده از الگوریتم رقابت استعماری ی ک م هه ت
تخمین عمق آبشستگی پایه پل ارایه ش ه است .مقایسه نتایج م پیشنهادی حاضر با نتایج م مبنا بر اساس ضریب تعیین ب ست آم ه نشان داد ک ه
دقت و کارایی م مبنا با بهینه سازیهای صورت گرفته به مق ار  51درص افزایش یافته است .همچنین مقایسه نتایج م پیشنهادی با نت ایج رواب
ترربی با استداده از خطای هذر میانگین مربعات نشان داد م پیشنهادی نسبت به رواب مذکور نتایج بهتری را کسب کرده است .به عنوان مثا میزان
خطای هذر میانگین مربعات در مقایسه با رابطه فروهلیچ که بهترین عملکرد را در بین رواب ترربی دارد  17درص کمتر ش ه است.

واژههایکلیدی :آبشستگی الگوریتم رقابت استعماری پایه پل سیستم استنتاهی عصبی -فازی تطبیقی رواب ترربی 

مقدمه 1
آبشستگی پایه و تکیهگ اه پ ل در مس یر رودخان هه ا ب ه عن وان
پ ی های بسیار پیچی ه و از علتهای اصلی تخریب اکثر پلها شناخته
م یش ود ( Chiew., 1992; Clopper et al., 2007; Lu et al.,
.)2008با توهه به تخریب پلهای متع د در اث ر آبشس تگی نی از ب ه
محافظت پلها در برابر این پ ی ه کامال محسوس میباش بنابراین با
درک بهتر پ ی ه آبشستگی و ارایه روشهای تخمین کارآم تر در ای ن
زمینه میتوان آبشستگی در اطراف پایه پله ا را ب ه ش یوه اقتص ادی
کنتر نمود .طبق تحقیقات پژوهشگران متع د راهکاره ای مختلد ی
ههت تخمین عمق آبشستگی پایه پلها ارایه گردی ه است که اغل ب
آنها بر مبنای نتایج آزمایشگاهی و رواب تررب ی مس تخرا از داده-
ه ای آزمایش گاهی ب وده و ب ا پ ارامتره ای مح ود ب س ت
 -1استاد دانشک ه مهن سی عمران دانشگاه تبریز
 -2استاد دانشک ه مهن سی عمران دانشگاه تبریز
 -3استادیار گروه مهن سی عمران دانشک ه فنی و مهن سی دانشگاه ش هی م نی
آذربایران
 -4دانشروی دکتری سازههای هی رولیکی دانش ک ه مهن س ی عم ران دانش گاه
تبریز
)Email: Amin.Jafari@tabrizu.ac.ir
(*  -نویسن ه مسئو :

(.)Sheppard et al., 2013

آم هان
مولرو همکاران با بررسی  22رابطه ترربی نشان دادن که عم ق
آبشستگی حاصل از فرمو های ترربی در برخی از مواقع چن ین برابر
بیشتر از مقادیر واقعی میباش (.)Mueller and Wagner., 2005
ش درد و همک اران ب ا مطالع ه  23رابط ه تررب ی پ یشبین ی عم ق
آبشستگی پایه پل به این نتیره رسی ن که با گذش ت زم ان ک ارایی
م های ه ی تر افزایش یافته است به صورتیکه تع ادی از م -
های ابت ایی حتی مقادیر مند ی ب رای آبشس تگی تخم ین م یزنن
( .)Sheppard et al., 2013کیو و همکاران با بررسی  3ن وع رابط ه
 65-1Rو  65-2و  HEC-18و  Melvilleب ا اس تداده از  126داده
آزمایشگاهی و  408داده واقعی ان ازهگیری ش ه به این نتیره رسی ن
که رواب چینی  65-1Rو  65-2برای دادههای آزمایش گاهی مق ادیر
بسیار کمتری را پیشبینی میکن در حالیکه برای دادههای واقعی از
دقت بهتری برخوردار اس ت .رواب  HEC-18و  Melvilleدر داده-
های آزمایشگاهی نتایج نزدیکی ب ه مق ادیر ان ازهگی ری ش ه ارای ه
کردن در حالیکه برای دادههای واقعی بهصورت چشمگی ری مق ادیر
ب ست آم ه محافظه کارانه بوده و خیلی بیشت ر از عم ق آبشس تگی
ان ازهگیری ش ه است( .)Qi et al., 2016بنابراین با نظر ب ه ماهی ت
محافظهکارانه این رواب طراحی اقتصادی پلها بر اساس این رواب
سخت بوده و نیاز به ارایه روشهای ه ی احساس میگردد .با توه ه
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به هزینه زیاد م سازی فیزیکی و مح ودیتهای آزمایش گاهی آن و
همچنین به علت دقت نه چن ان زی اد رواب تررب ی ک ه معم وا از
ضریب اطمینان خیل ی ب اایی برخ وردار هس تن روشه ای ه وش
مصنوعی را میتوان به عن وان ه ایگزین مناس بی ب رای روشه ای
مذکور مطرح کرد ( .)Bateni et al., 2007این روشه ا ب ر اس اس
بانک اطالعات موهود و اس تداده از روشه ای دادهک اوی 1نت ایج را
پیشبینی مینماین .
مطالعات متع دی بر اساس روشهای اشاره ش ه ب رای تخم ین
بیشینه عمق آبشستگی پیرامون پایه پل انر ام ش ه اس ت .ب اتنی و
همک اران عم ق آبشس تگی پای ه پ ل را ب ا اس تداده از دادهه ای
آزمایشگاهی و شبکه عصبی م سازی کردن  .نتایج آنه ا نش ان داد
که شبکه عصبی توسعه یافته عمق آبشستگی را بهتر از رواب موهود
پیشبین ی م یکن ( .)Bateni et al., 2007ف رات و همک اران ب ا
استداده از دادههای آزمایشگاهی عمق آبشستگی پایه پل را با استداده
از روش شبکه عصبی م نموده و به این نتیره رس ی ن ک ه نت ایج
ب ست آم ه با نت ایج آزمایش گاهی تط ابق خ وبی دارن ( Firat and
.)Gungor., 2009کرمانی و همکاران ب ا اس تداده از روش الگ وریتم
پس انتشار خطا و شبکه عصبی پایه ش عاعی عم ق آبشس تگی را در
گروه پایه پیشبینی کردن  .نتایج نشان داد این روشها از دقت ک افی
برای تخم ین عم ق آبشس تگی اط راف پای ه پ ل برخ وردار هس تن
( .)Zounemat-Kermani et al., 2009پالو همکاران نش ان دادن
که روشهای شبکه عصبی و رگرسیون بردار پشتیبان نتایج بهتری در
مقایسه با رواب ترربی دارن ( .)Pal et al., 2011روشنگر و همکاران
با استداده از شبکه عصبی پیشخور شعاع مبنا رگرسیون تعمیم ی و
شبکه فازی عصبی عمق آبشستگی اط راف پای ه پ ل را پ یشبین ی
نموده و نشان دادن سیستم استنتاا عصبی -فازی تطبیقی بهص ورت
نسبی از دقت خ وبی برخ وردار اس ت (روش نگر و همک اران .)1391
چنگ و همکاران با استداده از شبکه عصبی مبتنی ب ر ت ابع ش عاعی
آبشستگی پایه پل را محاسبه نموده و نشان دادن ک ه ای ن روش در
مقایسه با رواب ترربی موهود کارایی بهتری داشته و به خوبی عم ق
آبشس تگی را پ یشبین ی م یکن ( .)Cheng et al., 2014آکی ب و
همکاران در تحقیقات خود برت ری روش سیس تم اس تنتاهی عص بی
فازی به روش رگرسیون خطی در پیشبینی عمق آبشستگی پایه پ ل
را نشان دادن ( .)Akib et al., 2014سی یان و همکاران ( )1395ب ا
ترکیب م های روش ترکیبی میانگین رگرس یون خط ی و ماش ین
بردار پشتیبان  5رابطه تخمین عمق آبشستگی را که خطای کمت ری
داشتن ترکیب کرده و باعث بهبود نتایج م های مذکورش ن .
با توهه به کاربرد گسترده روشهای مبتنی بر شبکه عصبی ههت
م سازی عمق آبشستگی در این پ ژوهش س عی گردی ه اس ت ب ا
1- Data Mining
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بهینهسازی روش شبکه عصبی کارایی این روش در پیشبینی بیشینه
عمق آبشستگی بهبود یاب  .در پژوهش حاضر تخمین عمق آبشستگی
پایه پل بر اساس روش ترکیبی ه ی میباش که از ترکی ب سیس تم
استنتاهی عصبی فازی 2با الگوریتم رقاب ت اس تعماری تش کیل ش ه
است .م ه ی با استداده از الگوریتم رقابت اس تعماری پارامتره ای
سیستم استنتاهی عصبی -فازی را بهینهس ازی نم وده و دق ت آن را
از مرموع ه دادهه ای اداره
افزایش میده  .بهمنظ ور توس عه م
م یریت بزرگراههای آمریکا3برای آموزش و اعتبارسنری م استداده
ش  .کارایی این روش با معیارهای مرسوم ارزیابی بررسی و ب ا نت ایج
رواب ترربی موهود در ادبیات فنی مقایسه گردی .

موادوروشها 
با وهود ک ارایی ب یشت ر روشه ای مبتن ی ب ر ش بکه عص بی
مصنوعی 4نسبت ب ه رواب تررب ی موه ود همچن ان م یت وان ب ا
بهینهسازی این روشها به نتایج مطلوبت ری دس ت یاف ت .سیس تم
استنتاهی عصبی -فازی که در این پژوهش ب هعن وان روش مبن ا در
نظر گرفته ش ه است از ترکیب شبکه عصبی و سیستم فازی تشکیل
ش ه و میتوان آن را بهعنوان هایگزینی مناسب برای سایر روشهای
مبتنی بر شبکه عصبی در نظر گرفت .برای بهینهسازی م ف وا از
الگوریتم رقابت استعماری بهره گرفت ه ش ه اس ت .الگ وریتم رقاب ت
استعماری از روشهای ه ی در حوزه بهینهسازی بوده ک ه از فرآین
تکامل اهتم اعی و سیاس ی هوام ع بش ری الگ وبرداری ش ه اس ت
( .)Atashpaz-Gargari and Lucas., 2007عملکرد ای ن الگ وریتم
همانن سایر روشهای مطرح در این زمین ه نظی ر الگ وریتم ینتی ک
روش بهینهسازی ازدحام ذرات و الگوریتم کلونی مورچهها ب ر مبن ای
مرموعهی اولیهای از پاسخها تشکیل یافته و طی رون ی نتایج بهبود
یافته و سرانرام بهترین پاسخ که در این الگوریتم کشور مطلوب است
مشخص میگردد.
شبکهعصبیمصنوعی 

شبکه عصبی مصنوعی شامل روشهای محاسباتی و تکنیکهای
یادگیری بر اساس دادههای ورودی و خروهی با رواب پیچی ه اس ت
که در حالت عادی م سازی ریاضی آنها با روشهای سنتی مشکل
و در اکثر موارد غیرممکن است .یکی از تواناییهای مه م ای ن روش
قابلیت یادگیری آن از دادههای قبلی و تعمیم آن ب ه س ایر مس ائل و
همچنین قابلیت بهروزرسانی آن میباش  .در این روش ابت ا با استداده
از دادههای ورودی م سعی در یادگیری رواب بین دادهها نم وده و
)2- Adaptive Neuro-fuzzy inference system (ANFIS
)3- Federal Highway Administration (FHWA
4- Artificial Neural Network
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پس از ی ادگیری رواب ب ین آنه ا و انر ام پ ردازشه ای داخل ی
خروهیهای مطلوب را پیشبین ی م یکن ( .)Kasabov., 1996در
شکل  1یک ش بکه عص بی س اده ب ه هم راه پارامتره ای ورودی و
خروهی بکار رفته در تحقیق حاضر نشان داده ش ه است.
سیستماستنتاجعصبی-فازیتطبیقی 

این روش که بهصورت خالصه با نام  ANFISشناخته م یش ود
نوعی شبکه عصبی مصنوعی است که بر اساس سیستم فازی تاکاگی
سونگو 1در سا  1990توسعه یافته است .در این روش شبکه عص بی
و سیستم فازی در یک ساختار هماهنگ با یک یگر ترکیب م یش ون .
این م را میتوان شبکه عصبی با پارامتر ف ازی و ی ا ی ک سیس تم
فازی با یادگیری توزیع ش ه دانست .معماری این الگ وریتم در حال ت
کلی آن از  5ایه مطابق شکل  1تشکیل ش ه است .گرههای ایهه ا
به  2نوع تقسیم میشون به ص ورتیک ه گ رهه ای ای هه ای او و
چه ارم از ن وع انطب اقی و س ایر گ رهه ا از ن وع ثاب ت م یباش ن
(.)Abraham., 2005
اگ ر  xبراب ر  A1و  yبراب ر  B1باش ق انون او عب ارت اس ت از
(رابطه:)1
𝑓 = 𝑝1 𝑥 + 𝑞1 𝑦 + 𝑟1

()1
اگ ر  xبراب ر  A2و  yبراب ر  B2باش
(رابطه:)2
()2

ق انون دوم عب ارت اس ت از
𝑓 = 𝑝2 𝑥 + 𝑞2 𝑦 + 𝑟2

در این دو قانون  xو  yمتغیرهای ورودی  Aiو Biشرای ف ازی
خروهی و  p , q , rپارامترهای طراحی هستن که بای در طی فراین
آموزش الگوریتم  ANFISتعیین شون کاربرد ایههای مختل ف ای ن
الگوریتم به شرح رابطه  3و 4میباش در ایه او هر گره  iبه عنوان
تابع عضویت نشان داده میشود.
f

()3

)𝑥(𝑖𝐴𝜎 = 𝑖𝑂1,

()4

)𝑥(𝑖𝐵𝜎 = 𝑖𝑂1,

در رابطه  Ai 3متغیر زبانی  xورودی گره  iو  O1,iت ابع عض ویت
 Aiمیباش که معموا بهوسیله تابع گاوسی به شکل رابطه  5تعری ف
میشود:
()5

−(𝑥 − 𝑐)2
(𝑝𝑥𝑒 = )𝑥( 𝑖𝐴𝜎
)
𝜎2

در رابطه  σ 5انحراف از معی ار و cمرک ز ت ابع عض ویت گاوس ی
است .در ایه دوم ش ت برانگیختگی یک اصل توس رابط ه  6بی ان
میشود:
1- Takagi–Sugeno

𝜔𝑖 = 𝜎𝐴𝑖 (𝑥) × 𝜎𝐵𝑖(𝑥) , 𝑖 = 1,2

()6
در ایه سوم ش ت برانگیختگی ه ر قاع ه ب ر اس اس رابط ه 7
محاسبه میگردد.
()7

𝑖𝜔
𝜔1 + 𝜔2

𝜔
=̅

در ایه چهارم مرموع قواع فازی به ص ورت رابط ه  8محاس به
میشود.
()8

𝜔
𝜔 = 𝑖𝑓 𝑖̅
) 𝑖𝑟 ̅𝑖 (𝑝𝑖 𝑥 + 𝑞𝑖 𝑦 +

در ایه پنرم تمام خروهیهای ای ه چه ارم ب ا هم یگر هم ع
میشون (رابطه .)9
()9

𝑖𝑓 𝑖𝜔 𝑖∑
𝑖𝜔 𝑖∑

𝜔∑
= 𝑖𝑓 𝑖̅
𝑖

الگوریتمرقابتاستعماری 

این الگوریتم که برای اولین بار توس آت شپ ز و لوک اس ارای ه
گردی بر پایه فراین تکامل اهتماعی و سیاسی کشورها بنا ش ه است
( .)Atashpaz-Gargari and Lucas., 2007در ای ن روش همانن
سایر الگوریتمهای بهین هس ازی در ابت ا مرموع های از پاس خه ای
محتمل به صورت تصادفی در نظر گرفته میشود که در این الگوریتم
به آنها کشور اطالا میگردد .کشور مع اد کروم وزوم در الگ وریتم
ینتیک و ذره در روش بهینهسازی ازدحام ذرات م یباش  .پای هه ای
اصلی این الگوریتم را سیاست همس انس ازی 2رقاب ت اس تعماری3و
انقالب4تش کیل م یدهن  .ای ن الگ وریتم ب ا اله ام از رون تکام ل
اهتماعی اقتصادی و سیاسی کش ورها و ب ا م س ازی ریاض ی آن
عملگرهایی را در قالب منظم بهصورت الگ وریتم ارای ه م یده ک ه
میتوانن به حل مسائل پیچی ه بهینهسازی کمک کنن  .در واق ع ای ن
الگوریتم هوابهای مسئله بهینهسازی را در قالب کشورها نگریس ته و
سعی میکن در طی فرآین ی تکرار شون ه این هوابها را رفت ه رفت ه
بهبود داده و در نهایت به هواب بهینه مساله برسان  .در این الگ وریتم
ابت ا با یک مرموعه اولیه تصادفی از کشورها تشکیل و سدس در بین
آنها بهترین پاسخ بر اساس تابع هزینه بهعنوان استعمارگر5انتخاب و
باقیمان ه کشورها نیز بهعنوان مستعمره تعیین میگردد .اس تعمارگران
بسته به ق رت خود سعی در هذب مستعمرات به سمت خود مینماین .
ق رت استعمارگران توس یک م ریاضی از حاصل مرم وع ق رت
خود استعمارگر و درص ی از ق رت مس تعمرات آن تعی ین م یش ود.
شکل  2این تقسیمات را نشان میده .

2- Assimilation
3- Imperialistic Competition
4- Revolution
5- Imperialist
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شکل-1انواعشبکهعصبیمورداستفاده(الف)شبکهعصبیمصنوعیساده(ب)سیستماستنتاجعصبی-فازیتطبیقی.

شکل-2نحوهتقسیممستعمرات،میانکشورهایاستعمارگر


ه ف اصلی روشهای بهینهسازی یافتن بهترین پاسخ ممکن بر
اساس دادههای ورودی میباش ؛ ب ین منظور در ابت ا برای م سازی
ریاضی موضوع یک ماتریس به ابع اد 𝑛 ×  1ایر اد م یش ود ک ه 𝑛
تع اد پارامترهای موثر این پ ی ه میباش و تابع هزینه آن ب ه ص ورت
رابطه  10تعریف میگردد.
()10

) 𝑛𝐴 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 = (𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 , … ,
) 𝑛𝐴 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 = 𝑓(𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦) = 𝑓(𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 , … ,

برای شروع الگوریتم تع ادی  NCountryبهعنوان هامعه اولیه ایر اد
میشود سدس بر اس اس ت ابع هزین ه  Nimpاز بهت رین اعض ای ای ن
همعیت ک ه دارای ک مت رین مق ار ت ابع هزین ه هس تن ب هعن وان
امدریالیست انتخاب میگردن  .س ایر کش ورهای ب اقیمان ه در واق ع
همان کشورهای مستعمره بوده که هر ک ام تحت سلطه ی ک کش ور
استعمار دیگر خواه بود .این کشورها نیز در گروه  Ncolقرار داده می-
ش ون  .ب رای تقس یم اولی ه کش ورهای مس تعمره می ان کش ورهای
استعمارگر ق رت نرما ش ه هر یک از استعمارگران ( )Cnب ر اس اس

رابطه  11محاسبه میشود.
()11

𝑛𝑐 𝐶𝑛 = max(𝑐𝑖 ) −

که در آن  cnهزینه استعمارگر nام و ) max(ciبیشترین هزینه در
بین استعمارگران است .بنابراین اس تعمارگری ک ه دارای ب یشت رین
مق ار هزینه باش در واقع ضعیفترین اس تعمارگر ب وده و ب ر اس اس
فرمو فوا کمترین هزینه نرما را نشان میده  .همچن ین ق رت
نرما ش ه هر استعمارگر بر اساس رابطه  12نشان داده میشود.
()12

𝑛𝐶
] 𝑝𝑚𝑖𝑁
𝑖𝐶 ∑𝑖=1

[ = 𝑛𝑃

تع اد کلونیهای اولیه از رابطه  13محاسبه م یگ ردد .در رابط ه
ذیل  NCnتع اد کش ورهایی اس ت ک ه تح ت س لطه اس تعمارگرnام
هستن همچنین در رابطه ذیل  roundتابعی برای گرد کردن اع اد به
مقادیر صحیح میباش .
()13

) 𝑙𝑜𝑐𝑁 × 𝑛𝑃(𝑑𝑛𝑢𝑜𝑅 = 𝑛𝐶𝑁
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شکل-3اعمالسیاستجذبدرالگوریتمرقابتاستعماری

پس از تشکیل هامعه اولیه رقابت می ان کش ورهای اس تعمارگر
برای هذب کشورهای مستعمره شروع ش ه و کش ورهای اس تعمارگر
بر اس اس سیاس ت همس انس ازی1س عی ب ر ند وذ در مس تعمرات
مینماین که این بخش از الگوریتم به صورت حرکت مستعمرات ب ه
سمت استعمارگر م میگردد .در این راستا کشور مستعمره به ان ازه
 xواح در ههت خ واصل مستعمره ب ه اس تعمارگر و ب ه موقعی ت
ه ی مستعمره میرس که  xیک ع د تصادفی ب ا توزی ع یکنواخ ت
میباش  .حا اگر فاصله مستعمره و استعمارگر  dف ر ش ود  xب ه
صورت رابطه  14تعریف میشود:

انقالبها نیز در آن م ش ه است (شکل .)4
در این الگوریتم انقالب با یک حرکت تص ادفی از م وقعیتی ب ه
موقعیت ه ی شبیهسازی ش ه است .ای ن پ ی ه از دی گاه ریاض ی
کمک میکن تا م از دام نقاط بهنیه محلی دور ش ه و الگ وریتم
با دقت بیشتری م سازی را انرام ده .
در حالت کلی الگوریتم رقاب ت اس تعماری ب ه ه ر ن وع مس ئله
بهینه سازی ب ون هیچ مح ودیتی قابل اعما است .هم ین موض وع
باعث ش ه است تا از این الگوریتم در حل مسائل بسیاری در ح وزه-
های مختلف مهن سی اس تداده ش ود ( Biabangard-Oskouyi et

)𝑑 × 𝛽 𝑥 ≈ 𝑈(0,

al., 2009; Kaveh and Talatahari., 2010; Talatahari et
 .)al., 2012رون کلی فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری در ش کل

()14

که در آن  βیک ضریب بزرگتر از ی ک و کوچ کت ر از دو ب ا
توزیع یکنواخت میباش و باعث حرکت مستعمره به س مت اس تعمار
میگردد .شایان ذکر است لزومی ن ارد مستعمره دقیقا در کوتاهت رین
مسیر به سمت استعمارگر حرکت کن و ممکن است تح ت زاوی ه θ
حرکت کن که در شکل  3بهصورت شماتیک نشان داده ش ه است.
ق رت کل یک استعمارگر از رابطه 16محاسبه میشود.
𝑇𝐶𝑛 = 𝐶𝑜𝑠𝑡(𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑖𝑠𝑡𝑛 ) + (ζ

()15

)))) 𝑛𝑒𝑟𝑖𝑝𝑚𝐸𝑓𝑂𝑠𝑒𝑖𝑛𝑜𝑙𝑐(𝑡𝑠𝑜𝐶(𝑛𝑎𝑒𝑀( ×

که  ζدر رابطه فوا یک ع د بین ص در و ی ک م یباش که ب ه
شیوه آزمون و خطا تعیین میگردد .انتخاب مق ار زیاد برای ضریب ζ
باعث افزایش تابع هزینه مس تعمرات و در نتیر ه کش ور اس تعمارگر
ش ه و از س وی دیگ ر ک اهش مق ار آن باع ث ک اهش ق رت
امدریالیست خواه ش  .همانطور که قبال اشاره ش این الگوریتم ب ر
مبنای الگوی سیاسی و اهتماعی کشورها در طو زمان شکل گرفته
است بنابراین تغییرات گس ترده سیاس ی و اهتم اعی کش ورها مانن
1- Assimilation

 5نشان داده ش ه است.
مدلپیشنهادی 
در سیستم استنتاا عصبی -فازی تطبیقی پ ارامتره ای اولی ه و
ثانویه توس روشهای مبتنی بر گرادیان خط ای ح اقل مربع ات2و
خطای پر شیبترین نزو  3تعیین میشون  .یکی از معایب روشهای
مبتنی بر گرادیان امکان گرفتار ش ن آنها در دام نقاط بهینه محل ی
می باش  .ب ه هم ین دلی ل اس تداده از روشه ای فراکاوش ی مانن
الگوریتم رقابت استعماری که دارای ماهیت هستروی تصادفی است
بهعنوان یک روش هایگزین و مدی برای روشهای اشاره ش ه مورد
استداده قرار میگی رد .ماهی ت پیوس ته و س رعت همگرای ی ب اای
الگوریتم رقابت استعماری نسبت به سایر الگوریتمهای بهین هس ازی
تکاملی باعث ش ه است این الگوریتم بهعنوان یک انتخ اب مناس ب
برای حل مسائل پیوسته انتخاب گردد.

)2- Least Square Error (LSE
)3- Steep DescendError (SDE
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شکل-4انقالبدرالگوریتمرقابتاستعماری

شکل-5فلوچارتالگوریتمرقابتاستعماری

پارامترهای اولیه 𝑖𝑐  𝜔𝑖 , 𝜎𝑖, ,در رابطه  5که مرتب با تابع عضویت
هستن میتوانن با الگوریتمهای تکاملی بهینه شون  .هر ی ک از ای ن
پارامترها شامل nکشور هستن که این تع اد برابر تع اد توابع عضویت
است .پارامتره ای حاص له 𝑖𝑟  𝑝𝑖 , 𝑞𝑖 ,موه ود در رابط ه  8نی ز ط ی
الگوریتم بهینهسازی میتوانن آموزش ببینن  .بن ابراین 𝑟 × )(𝑖 + 1
کشور برای تولی یک امدراتوری بکار میرود .شایان ذک ر اس ت ت ابع
ه ف الگوریتم ه ای تک املی م ورد اس تداده خط ای ه ذر می انگین
مربعات1میباش .
برای حل مساله بهینهسازی تخمین عمق آبشستگی در مر اورت

)1- Root Mean Squared Error (RMSE

پایه پل بر اساس ترکیب الگوریتم اشاره ش ه وزن 𝑖𝜔 ب ست آم ه از
پارامترهای پیشین فازی و همچنین پارامترهای خطی مانن 𝑟 𝑝, 𝑞,
بر اساس الگوریتم رقابت استعماری تعیین میش ون  .ش کل  6نم ودار
م ترکیبی پیشنهادی  ICA-ANFISرا نشان میده .
دادههایمورداستفاده 

در پژوهش حاضر با توهه به سادهس ازیه ای ص ورت گرفت ه در
اغلب کارهای آزمایشگاهی و ع م در نظر گرفتن کامل پیچی گیهای
پ ی ه آبشس تگی موض عی از مرموع ه دادهه ای واقع ی اداره
بزرگراههای آمریکا شامل دادههای مرتب با آبشستگی  79پل واقع در
 17ایالت آمریکا استداده ش ه است(.)Chou and Pham., 2017
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تعریفمساله
تولی پارامترهای اولیه توس ICA
ساخت سیستم استنتاهی عصبی -فازی تطبیقی

بهینه سازی  ANFISبا الگوریتم  ICAبر اساس پارامترهای حاصله
(ارزیابی تابع برازش)

بررسی معیارهای توقف
پایان
شکل-6نمودارعملکردمدلپیشنهادی





در این مرموعه داده برداشتهای صورت گرفته مربوط به زم ان
تعاد آبشستگی است بنابراین م پیشنهادی بر اساس عمق بیشینه
آبشستگی آموزش دی ه و در نتیره ح اکثر میزان آبشستگی را پ یش-
بینی خواه نمود .تع اد کل ان ازهگیریهای صورت گرفت ه  439ع د
بوده که در این مقاله از  237مورد آن استداده ش ه است و سایر دادهها
به علل ذیل حذف ش هان  .دادههای مرتب با آبشستگی در خاکه ای
چسبن ه به علت نیاز به زمان طوانیتر برای رسی ن به بیشینه عم ق
آبشستگی در مقایسه با خاکهای دانهای حذف ش ن ( Najafzadeh
 .)et al., 2013دادههای مرتب با پ له ای دارای انباش ت زی اد آوار
سیالبی ناشی از سیالبهای گذشته به علت افزایش زیاد آبشس تگی
ناشی از آن که باع ث تغیی ر کل ی رون و محاس به نادرس ت عم ق
آبشستگی به صورت طبیعی میشود حذف ش ن  .همچن ین دادهه ای
مرتب با گروه پایهها به علت تداوت در نوع ماهیت پایه و کلی ه داده-
های با عمق آبشستگی صدر و یا نامعین و همچنین دادههایی که نوع
خاک بستر در آن تعیین نش ه است نیز حذف ش ن  .مش ابه پ ژوهش
پا و چنگ و بر اساس موارد ذکر ش ه در پ ژوهش حاض ر از هد ت
پارامتر ورودی که شامل شکل پایه  Shعمق هریان  hسرعت هریان
 Vعر پایه  Wزاویه پایه با هریان  Skقطر متوس ذرات بستر d50
و توزیع دانهبن ی مصالح بستر  gاست برای تعیین خروهی م ک ه
همان عمق آبشستگی  hsمیباش استداده ش ه اس ت .ه مچن ین در
خصوص شکل پایه برای پایههای مربع ی ش کل ض ریب  1/3ب رای
پایههای گرد گوشه  1و برای پایههای نوک تی ز  0/7در نظ ر گرفت ه
ش ه اس ت ( .)Pal et al., 2011, Cheng et al., 2014مشخص ات
دادههای استداده ش ه در ه و  1ارایه ش ه است.

نتایجمدلسازیوبحث 
معیارهایارزیابی

برای ارزیابی عملکرد م پیش نهادی و دق ت پ یشبین ی آن از
روش های مرس وم در ادبی ات فن ی اس تداده ش ه اس ت ک ه ش امل
2
روشهای زیر میباش ؛ خطای هذر میانگین مربعات 1ضریب تعیین
میانگین مطلق خطا 3و درص میانگین مطلق خطا.4
خطایجذرمیانگینمربعات 

()16
ضریبتعیین 

ضریب تعیین میزان انطباا دادههای پیشبینی ش ه ب ا مق ادیر
واقعی را نشان میده و هر چق ر مق ار این ضریب به ی ک نزدی ک
باش نشان دهن ه دقت باای م و پوشش ب یشت ر متغی ر وابس ته
توس متغیرهای مستقل میباش .

()17
میانگینمطلقخطا 

از روش میانگین مطلق خطا برای ان ازهگی ری اخ تالف مق ادیر
پیشبینی ش ه با مقادیر واقعی استداده میشود:
()18
)1- Root-Mean-Square Error (RMSE
)2- R-squared (R2
)3- Mean Absolute Error (MAE
)4- Mean Absolute Percentage Error (MAPE
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جدول-1پارامترهایمورداستفاده

عر پایه (متر)
سرعت هریان (متر بر ثانیه)
عمق هریان (متر)
شکل پایه
زاویه پایه با هریان (درهه)
قطر متوس ذرات بستر (میلیمتر)
توزیع دانهبن ی مصالح بستر
عمق آبشستگی (متر)

نمادها

پارامترها

W

x1

V

x2

H

x3

Sh

x4

Sk

x5

D50

x6

g

x7

hs

y

کمینه  بیشینه  میانگین  انحرافمعیار 
1/179
1/555
5/5
0/3
0/819
1/529
5/4
0
3/899
4/313
22/5
0/2
0/204
0/980
1/3
0/7
18/360
9/274
85
0
25/132
17/968
95
0/12
3/139
3/728
21/8
1/2
1/326
1/124
7/7
0/1

جدول-2نتایجمدلپیشنهادی
ICA-ANFIS

تکرار 
R2

آموزش

MAPE
RMSE
MAE
R2

صحتسنری

MAPE
RMSE
MAE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

میانگین 

0/889
36
0/453
0/267
0/736
70/8
0/646
0/416

0/869
44
0/423
0/278
0/615
69/6
1/016
0/536

0/910
22
0/445
0/329
0/658
68/3
0/770
0/494

/820
57/6
0/536
0/339
0/770
43/1
0/717
0/442

0/927
45/6
0/401
0/273
0/698
47/1
0/649
0/362

0/941
42/3
0/298
0/222
0/745
42/3
0/874
0/486

0/888
37/3
0/463
0/271
0/811
71/2
0/531
0/358

0/902
50/7
0/414
0/294
0/743
65/5
0/669
0/389

0/928
42
0/332
0/238
0/738
67/8
0/769
0/538

0/912
47/9
0/402
0/269
0/792
81/8
0/589
0/412

0/899
42/6
0/417
0/278
0/730
62/8
0/723
0/443

درصدمیانگینمطلقخطا 

در روش درص می انگین مطل ق خط ا ک ه ب رای ارزی ابی دق ت
روشهای پیشبینی استداده میشود میزان خطا بر اساس درص بیان
میگردد:
𝑛

100
) 𝑖𝑦 (𝑥𝑖 −
= 𝐸𝑃𝐴𝑀
∑×
𝑛
𝑥
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نتایجمدلپیشنهادی
از بین دادههای موهود هدت اد درص آن ب رای آم وزش و س ی
درص آن برای آزمون م استداده ش ؛ بهعبارتی از  237داده موهود
 166مورد برای آموزش و بقیه برای ارزیابی م در نظر گرفت ه ش .
برای حذف وابستگی روش پیشنهادی به دادههای انتخ ابی م ده

انحراف
معیار 
0/04
9/58
0/07
0/04
0/06
13/58
0/14
0/07

بار اهرا ش به صورتیکه در ه ر تک رار دادهه ای ه ی ب ه ص ورت
تصادفی انتخاب گردی ه و م سازی صورت گرفت .نتایج م سازی-
های صورت گرفته برای تمامی تکرارها در ه و  2ارایه ش ه است.
م  ICA-ANFISاز ترکیب سیستم عصبی ف ازی تطبیق ی ب ا
الگوریتم رقابت استعماری ایراد ش ه اس ت .بررس ی نت ایج ه و 2
نشان میده م  ICA-ANFISبه نتایج خوبی دست یافته است به
صورتیکه ضریب تعیین این م برای دادههای آموزش  0/9و ب رای
دادههای آزمون  0/73با ضریب انحراف از معیار  0/04برای آموزش و
 0/06برای آزمون ب ست آم ه که نشان دهن ه دقت باای این م
است .مقادیر ب ست آم ه برای ضریب تعیین و نزدیکی آن به یک و از
سوی دیگر نتایج ب ست برای ضریب انحراف از معی ار نش ان دهن ه
ق رت م در پیشبینی نتایج و پای اری و قابلیت اطمینان آن است.

جدول-3مقایسهنتایجمدلپیشنهادیبانتایجمدلمبنا 
مدل 

آموزش 
2

صحتسنجی 
) MAE (m

R

) MAPE (%

) RMSE (m

) MAE (m

 R2

) MAPE (%

) RMSE (m

ICA-ANFIS

0/899

42/6

0/417

0/278

0/73

62/8

0/723

0/443

GENFIS-1

0/985

24/5

0/175

0/126

0/488

72/4

0/969

0/483

GENFIS-2

0/881

28/8

0/467

0/257

0/309

101/5

1/833

0/607
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تقریبا دو برابر نتایج هر دو م مبنا میباش  .همچنین بررس ی نت ایج
سایر معیار ه ای ارزی ابی نش ان داد م پیش نهادی از دق ت خ وبی
برخوردار هستن ب ه ص ورتیک ه در ه ر چه ار پ ارامتر ارزی ابی R2
MAE RMSEو  MAPEنتایج بهتری نس بت ب ه م ه ای پای ه
سیستم استنتاا عصبی فازی تطبیقی ب ون بهینهسازی ب ست آم  .ب ا
وهود اینکه سیستم استنتاا عصبی فازی تطبیقی در قسمت دادهه ای
آموزشی نتایج بهتری را نسبت به م پیش نهادی نش ان داد ول ی در
قسمت صحتسنری با دادههای ه ی نتوانست کارایی خ وبی نش ان
ده و نتایج ضعیدی کسب کرد .این امر نشان دهن ه اف زایش ق رت
پ یشبین ی و قاب ل اطمین ان ب ودن م پیش نهادی ب ا اس تداده از
بهنیه سازیهای صورت گرفته است زیرا در م مبنا با وه ود نت ایج
بسیارخوب در قسمت آموزش نتایج ضعیدی در قسمت صحتس نری
ب ست آم که نشان از ضعف م مبنا در تخم ین عم ق آبشس تگی
است .تحلیل نمودارهای شکل  7به خوبی نشان م یده ک ه م
پیشنهادی در مقایسه با م مبنا دقت خوبی دارد ب هص ورتی ک ه در
معیار ضریب تعیین به طور متوس م پیش نهادی  82درص نت ایج
بهتری را ب ست آورد.

مقایسهنتایجمدلپیشنهادیبانتایجمدلمبنا 

برای ارزیابی عملکرد م پیشنهادی و ت اثیر بهین ه س ازیه ای
صورت گرفته با استداده از الگوریتمرقابت استعماری نتایج حاص له ب ا
دو سیس تم اس تنتاا عص بی ف ازی تطبیق ی متد اوت ب ون اعم ا
بهینهسازیهای اشاره ش ه مقایسه ش  .ای ن روشه ا ک ه خ ود ب ه
تنهایی ه زو م ه ای کارآم دادهک اوی هس تن ب هعن وان اب زار
پیشبینی در بسیاری از مسائل پیچی ه مورد استداده ق رار گرفت هان .
فرآین م سازی برای هر دو م مشابه بوده تا وابس تگی نت ایج ب ه
نوع انتخاب دادهها و یا نحوه تشکیل م حذف و مقایسه در ش رای
یکسان انر ام پ ذیرد .ب ا انر ام م س ازیه ای مک رر و انتخ اب
پارامترهای بهینه ورودی سعی در ثبت بهترین پاسخها ش  .در م
 GENFIS-1شعاع تاثیر  0/3تع اد تک رار  1000ان ازه گ ام اولی ه
 0/01نرخ کاهش ان ازه گام  0/9و نرخ اف زایش ان ازه گ ام  1/1در
نظر گرفته ش  .در م  GENFIS-2نی ز تع اد کالس تر  10تع اد
تکرار  1000ح اقل میزان پیشرفت  0/0001ان ازه گام اولی ه 0/01
نرخ کاهش ان ازه گام  0/9و نرخ افزایش ان ازه گام  1/1در نظر گرفته
ش  .در ه و  2نتایج م سازی برای ده بار تک رار ب ا تقس یمبن ی
تصادفی دادههای ورودی ارایه ش ه است .بررسی نتایج ب س ت آم ه
نشان داد که ضریب تعیین م پیشنهادی در قسمت ص حتس نری

جدول-4مقایسهنتایجروابطتجربیبانتایجمدلپیشنهادی

نامرابطه 
ICA-ANFIS
Mississippi
HEC-18
Laursen and Toch
Froehlich

)RMSE (m

)MAE (m

R2

رابطه

0/723
2/383
2/840
2/101
0/890

0/443
1/781
2/22
1/642
0/513

0/730
-2/24
-3/62
-1/52
0/547

-

مقایسهنتایجمدلپیشنهادیباروابطتجربی
در این بخش نتایج حاصل از تخمین عمق آبشستگی ب ا رواب
ترربی که در اغلب مس ائل م رتب ب ا آبشس تگی پای ه پ ل اس تداده
میشود با نتایج م پیشنهادی به شرح زیرمقایسه ش (ه و  .)4
رواب به کار رفته شامل م وارد زی ر اس ت؛ رابط ه  HEC-18ک ه
توس اداره ف را بزرگراهه ای آمریک ا ب ر اس اس دادهه ای واقع ی
ان ازهگیری ش ه در پلهای آمریکا ب ست آم ه اس ت (Richardson
) .and Davis, 1995رابط هMississippiک ه توس ویلس ون
( )Wilson., 1995ارایه ش  .رابطه ارس ن و همک اران ک ه در س ا
 1956ارایه ش ه است و رابطه فروهلیچ که در سا  1988ارای ه ش ه
اس ت(.)Laursen and Toch., 1956; Froehlich., 1988ب رای
بررسی نتایج از سه تابع ارزیابی خطای هذر میانگین مربعات ض ریب
تعیین و میانگین مطلق خطا استداده ش  .بررسی نتایج مطابق ه و

0.9𝑏𝑒0.6 ℎ0.4

=𝑆
𝑆

0.7 0.3

ℎ

𝑤𝑆 = 1.35
𝑆

 4نشان میده که رواب تررب ی اش اره ش ه عملک رد ض عیدی در
تخمین عمق آبشستگی دارن  .ه مچن ین ب ا مقایس ه نت ایج حاص ل
مشاه ه گردی که م پیشنهادی نتایج بسیار بهتری را در مقایسه ب ا
رواب ترربی ارایه میکن ب هعن وان نمون ه خط ای  RMSEرابط ه
 HEC-18که از رواب بسیار پرکاربرد در حوزه برآورد عمق آبشستگی
میباش چهار برابر خطای م پیشنهادی است .مقایس ه ب ین نت ایج
حاصل از رواب ترربی نشان داد هرچن رابط هی ف روهلیچ عملک رد
بهتری در مقایسه با سایر رواب دارد ولی این روش نیز در مقایسه ب ا
م پیشنهادی دقت ک مت ری داش ته و از ض ریب تعی ین ک مت ری
برخوردار است .به صورتیکه نتایج ب ست آم ه ب رای ض ریب تعی ین
م  0/73 ICA-ANFISب وده در ح الیک ه ض ریب تعی ین رابط ه
فروهلیچ  0/55است .همچنین خط ای  RMSEمحاس به ش ه ب رای
رابطه فروهلیچ  10درص بیشتر از م پیشنهادی است.

تخمين ميزان عمق آبشستگي پایه پل با استفاده از سيستم استنتاجي عصبي...

نتایج ه و  4نشان از ع م توان ایی رواب تررب ی در تخم ین
دقیق و اقتصادی عمق آبشستگی دارد که عل ت اص لی آن اس تخراا
این رواب بر اساس دادههای آزمایشگاهی و وابستگی آنها به شرای
وقوع آزمایش است و در هنگام تغییر شرای م در عم ل ک ارایی
خود را از دست داده و نتایج ب ست آم ه غیرقابل اطمینان میگردد.
نمودارهای شکل  8نشان میده به غیر از تابع فروهلیچ هر سه
رابطه ترربی دیگر دقت بسیار پایینی در تخمین عمق آبشستگی دارن
و در اکثر مواقع عمق پیشبینی ش ه دو تا سه برابر بیشت ر از مق ار
واقعی است در حالیکه م پیشنهادی اکثر م وارد پ یشبین ی ش ه
داخل مح وده خطای  +25تا  -25درص قرار دارن  .بررسی نموداره ا
نشان داد حتی رابطه فروهلیچ که نتایج بهتری نسبت به س ایر رواب
ترربی دارد خطای بیشتری نسبت به م پیشنهادی دارد.
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نتیجهگیری 
در پژوهش حاضر با توهه ب ه اهمی ت پ یشبین ی بیش ینه عم ق
آبشستگی درطراحی شالوده پایههای پ ل و ع م توان ایی م ه ای
ترربی در پیشبینی دقیق آن م ه ی ی ب رای ای ن منظ ور ارای ه
گردی  .م پیشنهادی بر مبنای سیستم استنتاا عصبی فازی تطبیقی
بنا ش ه و سدس با استداده از الگوریتم رقابت استعماری کارایی و دقت
آن افزایش یافت .برای بررسی پای اری م و حذف خطاهای ناشی از
انتخاب دادههای آموزش و صحتسنری م سازی با انتخ اب داده-
های متنوع ده بار تکرار گردی تا قابل اطمینان بودن نتایج معلوم شود.
مقایسه نتایج م پیشنهادی با نتایج م ه ای مبن ا نش ان داد ک ه
تغییرات صورت گرفته بسیار کارآم هس تن ب ه ص ورتیک ه ض ریب
تعیین را دو برابر کرده و همچنین خطای  RMSEبه طور متوس ب ا
در نظر گرفتن دادههای آزمون و آموزش نزدیک به  50درص ک اهش
یافته است.

شکل-7مقایسهنتایجمدلپیشنهادیبامدلمبنا 
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شکل-8نتایجروابطتجربیومدلپیشنهادی(خطوطخطچینبازهخطای25درصدمیباشد) 
همچنین برای بررسی بیشتر کارایی م نتایج ب ست آم ه ب ا
نتایج رواب ترربی موهود مقایسه گردی و مش اه ه ش ک ه رواب
ترربی با دقت پایینی بیشینه عمق آبشستگی را پیشبینی میکنن به
صورتیکه خطای  RMSEرابطه  HEC-18چهار برابر خط ای م
پیشنهادی بوده و عمال امکان طراحی فنی و اقتصادی پایه بر اس اس
آن مق ور نمیباش  .همچنین بررسی نتایج نشان داد م پیش نهادی
از بهترین رابطه ترربی که رابط ه ف روهلیچ اس ت نت ایج بهت ری را
کسب کرده است به صورتیکه خطای  RMSEمحاس به ش ه ب رای
رابطه فروهلیچ  10درص بیشتر از م پیشنهادی است بنابراین م

تررب ی انتخ اب ش ه

حاضر دقت بسیار باایی در مقایسه ب ا رواب
دارن .
با توهه به اینکه در پژوهش حاض ر ح اکثرعمق آبشس تگی ب ر
اساس سرعت بیشینه پیشبینی گردی و چون تغییرات سرعت نس بت
به زمان در مرموعه دادهه ای م ورد اس تداده ثب ت نگردی ه اس ت
پیشنهاد میگردد برای بررسی تاثیر هی روگراف دب ی ب ر روی می زان
آبشستگی با استداده از دادههای مربوط به هی روگراف دبی و تغییرات
عمق آبشستگی ناشی از آن کارایی م بررسی گردد.

883

...تخمين ميزان عمق آبشستگي پایه پل با استفاده از سيستم استنتاجي عصبي

Froehlich,D.C. Analysis of onsite measurements of scour at
piers. Hydraulic Engineering: Proceedings of the 1988
National Conference on Hydraulic Engineering. 534-539.
Kasabov, N. K. 1996. Foundations of neural networks, fuzzy
systems, and knowledge engineering, Marcel Alencar.
Kaveh, A. and Talatahari,S. 2010. Optimum design of skeletal
structures using imperialist competitive algorithm.
Computers and Structures. 88.21:1220-1229.
Laursen,E.M and Toch,A. 1956. Scour around bridge piers
and abutments, Iowa Highway Research Board Ames, IA.
Lu,J.Y., Hong,J.H., Su,C.C., Wang,C.Y and Lai,J.S. 2008.
Field measurements and simulation of bridge scour depth
variations during floods. Journal of Hydraulic
Engineering.13.6: 810-821.
Mueller,D.S and Wagner,C.R. 2005. Field observations and
evaluations of streambed scour at bridges (No. FHWARD-03-052).
Najafzadeh,M., Barani,G.A and Azamathulla,H.M. 2013.
GMDH to predict scour depth around a pier in cohesive
soils. Applied ocean research. 40: 35-41.
Pal,M., Singh,N and Tiwari,N. 2011. Support vector
regression based modeling of pier scour using field data.
Engineering Applications of Artificial Intelligence. 24.5:
911-916.
Qi,M., Li,J and Chen,Q. 2016. Comparison of existing
equationsfor local scour at bridge piers: parameter
influence and validation. Natural Hazards. 82.3:20892105.
Richardson,E and Davis,S. 1995. Evaluating scour at bridges:
Federal Highway Administration Hydraulic Engineering
Circular No. 18. Publication FHWA-IP-90-017.
Sheppard,D., Melville,B and Demir,H. 2013. Evaluation of
existing equations for local scour at bridge piers. Journal
of Hydraulic Engineering. 140.1: 14-23.
Talatahari,S., Azar,B.F., Sheikholeslami,R and Gandomi,A.
2012. Imperialist competitive algorithm combined with
chaos for global optimization. Communications in
Nonlinear Science and Numerical Simulation. 17.3: 13121319.
Wilson Jr,K.V. 1995. Scour at selected bridge sites in
Mississippi (No. 94-4241). US Geological Survey; Earth
Science Information Center, Open-File Reports Section
[distributor],
Zounemat-kermani,M., Beheshti,A.A., Ataie-ashtiani,B. and
Sabbagh-yazdi, S.-R. 2009. Estimation of current-induced
scour depth around pile groups using neural network and
adaptive neuro-fuzzy inference system. Applied Soft
Computing. 9.2: 746-755.

منابع
 تخمین عمق آبشستگی پایههای پل.1395 .سی یان س و فتحآبادی ا
 نش ریه. با استداده از روشهای آماری و الگ وریتمه ای هوش من
.13-1 :83 .46 .مهن سی عمران و محی زیست دانشگاه تبریز
 عملکرد سیستم ه ای ف را م در.1391 .ب,روشنگر ک و روحپرور
.تخمین عمق آبشستگی پایههای پل در خ اکه ای غیرچس بن ه
:68 .42 .نشریه مهن سی عمران و محی زیست دانش گاه تبری ز
26-13
Abraham,A. 2005. Adaptation of fuzzy inference system using
neural learning. Fuzzy systems engineering.181: 914-914.
Akib,S., Mohamad hassani, M and Jahangirzadeh, A. 2014.
Application of ANFIS and LR in prediction of scour depth
in bridges. Computers and Fluids. 91: 77-86.
Atashpaz-Gargari,E and Lucas,C. 2007. Imperialist
competitive algorithm: an algorithm for optimization
inspired by imperialistic competition.
Evolutionary
computatio. 4661-4667.
Bateni,S.M.,Boreghi,S and Jeng,D.S. 2007. Neural network
and neuro-fuzzy assessments for scour depth around
bridge piers. Engineering Applications of Artificial
Intelligence. 20. 3: 401-414.
Biabangard-oskouyi,A., Atashpaz-gargari,E., Soltani,N and
Lucas,C. 2009. Application of imperialist competitive
algorithm for materials property characterization from
sharp indentation test. International Journal of Engineering
Simulation. 10.1: 11-12.
Cheng,M.Y., Cao,M.T and Wu,Y.W. 2014. Predicting
equilibrium scour depth at bridge piers using Evolutionary
Radial Basis Function Neural Network. Journal of
Computing in Civil Engineering. 29.5: 0401-4070.
Chiew,Y.M. 1992. Scour protection at bridge piers. journal of
hydraulic engineering. 118.9: 1260-1269.
Chou,J.S. and Pham,A.D. 2017. Nature-inspired metaheuristic
optimization in least squares support vector regression for
obtaining bridge scour information. Information Sciences.
399: 64-80.
Clopper,P., Lagasse,P and Zevenbergen,L. Bridge pier scour
countermeasures.
World Environmental and Water
Resources Congress 2007: Restoring Our Natural Habitat.
1-13.
Firat,M and Gungor, M. 2009. Generalized regression neural
networks and feed forward neural networks for prediction
of scour depth around bridge piers. Advances in
Engineering Software. 40.8: 731-737.

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 4, Vol. 12, Oct.-Nov. 2018, p. 872-884

نشریه آبياري و زهكشي ایران

1397  آبان-  مهر،12  جلد،4  شماره،  نشریه آبياري و زهكشي ایران884
872-884 . ص،1397  آبان-  مهر،12  جلد،4شماره

Estimation of Bridge Pier Scour Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
Optimized with Imperialist Competitive Algorithm
Y. Hassanzadeh1, M.T. Alami2, N. Kardan3, A. Jafari Bavil Olyaei4*
Recived: Feb.05, 2018

Accepted: Apri.24, 2018

Abstract
Determining the scouring depth around bridge piers during flood has been considered as one of the main and
important parameters in designing the foundations of bridge piers. Thus, it has been the subject of numerous
studies to provide precise methods to calculate these elements. Due to the high complexity of this phenomenon
and various involved parameters, the utilized empirical relations have not sufficient accuracy and efficiency;
accordingly, economic and technical design based on their results is not feasible. In this regard, a new model is
provided to estimate the scouring depth around bridge piers using Neuro-Fuzzy Comparative Inference System
that optimized by Imperialist Competitive Algorithm. Comparing the results of proposed model with the results
of base models showed that the accuracy and efficiency of the base models increased significantly with these
optimizations. In addition, comparing the results of proposed models with the results of empirical relations from
Mississippi, HEC-18, Laursen and Toch, and Froehlich showed that proposed model has significantly better
accuracy in comparison with mentioned experimental relations.
Keywords: Adaptive neuro fuzzy inference system, Bridge pier, Empirical equations, Imperialist competitive
algorithm.
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