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 .1استاديار ،گروه مهندسي آبخيزداري دانشگاه لرستان
 .2دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آبخيزداري دانشگاه لرستان
(تاريخ دريافت - 1393/12/01 :تاريخ تصويب)1394/03/01 :

چکیده
مقدار دبي يا رواناب خروجي از يك حوضة آبخيز از اهميت زيادي برخوردار استت؛ زيترا كمبتود آن ممکت استت موجتب
خسارات مالي و مازاد آن بهصورت سيالب ممک است موجب خسارات جاني و مالي شتود .در ايت وتشوها بتا استتااده از
شبکة عصبي مصنوعي ورسپترون چنداليه ( )MLPو مدل فازي عصبي تطبيقي ( )ANFISو روش رگرسيون چندمتغيره ،فراينتد
بارش -رواناب بهصورت روزانه در حوضة آبخيتز ختر آبتاد شتبيهستازي شتد .بتراي وروديهتا از تركيتبهتاي مختلت

از

وروديهاي بارندگي همان روز ،يك روز قبل و دو روز قبل استااده شد .تابع عضويت وروديهاي مدل  ANFISاستاادهشتده
در اي مطالعه ،ذوزنقهاي ،مثلثي ،گوسي و گوسي نوع  2است .مدل  MLPبهكاررفته با يك الية ونهان و تعداد نورونهاي متغير
ارزيابي شد .نتايج نشان داد كه مدل عصبي فازي تطبيقتي ( )ANFISعملکترد بهتتري از شتبکة عصتبي مصتنوعي ورستپترون
چنداليه ( )MLPو مدل رگرسيون چندمتغيره دارد .همچني با افزايا تعداد وروديها و دخالت دادن بارندگي يتك و دو روز
قبل ،عملکرد هر سه مدل بهتر ميشود.
واژههای کلیددی :ورستپترون چنداليته ،حوضتة آبخيتز ختر آبتاد ،سيستت فتازي -عصتبي تطبيقتي ،رگرستيون چنتدمتغيره ،روانتاب.

* نویسنده مسئول

Email: Haghizadeh.a@lu.ac.ir
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مقدمه
پیشبینی و تقاضای آب ،ابزاری اساسیی رر میدیتیم منیاب
آب بهشمار میرور .لزوم پیشبینیی مناسی رتییاآ آب رر
رورخانهها رر کارهای عمتانی ،ساماندهی رورخانه ،طتاحی و
بتنامهریزی مناب آبهای سطحی و زیتزمینی و سامانههیای
هشدار سیل از اهمییم رتاوانیی بتخیوررار اسیم .همچنیی
شبیهسازی رتیاآ رورخانه بهمنظور آگاهی از آورر رورخانیه
رر رورههیای زمیانی آینیده از مسیائل مهی و کیاربتری رر
مدیتیم مناب آب اسیم ] .[1وریور روابیغ ریتخطیی بیی
عوامل مؤثت بت پدیدههای مختلف هییدرولوژیکی بیت اهمییم
ای موضوع مییارزایید .رر ایی بیی شیبکههیای عصیبی و
مصنوعی ) (ANNو سیست استنتاج رازی  -عصبی تطبیقیی
( )ANFISبهرلیل استفاره از الگوریت های خاص و پیچییده،
قابلییم مناسیبی بیتای پییشبینیی پدییدههیای پیچییده و
ریتخطی مانند روانیاب رارنید ] [9و نیوعی از ایی میدلهیا
هستند که استفاره از آنها رر رتایندها هیدرولوژیکی از رمله
مدلسازی بیار  -روانیاب ،رر سیالهیای اخییت میورر توریه
بسییاری از محققیاآ قیتار گترتیه اسیم .از رملیه مطالایا
سالهای اخیت رر ای زمینه میتواآ به موارر زیت اشاره کتر.
هنت و همکاراآ ] [2بیتای بیتآورر ضیتی ربیی سیتریزهای
رییانبی بییا اسییتفاره از سیسییت اسییتنتاج رییازی – عصییبی
( )ANFISاقدام کترند .نتایج ای مطالاه نشاآ رار که اضاره
کترآ منطق رازی به شبکة عصبی با تاب عضیویم گوسیی و
رو آموز هیبتید با سه قانوآ رازی میتواند مایار ررصد
میانگی مطلق خطا بتای تخمی ضتی ربی ستریز ریانبی
تخم و مایل را بهتتتی تا مقدار  1/58و  5/53ررصد کاهش
رهد .بنابتای میتواآ گفم شبکههای عصبی -رازی قاررنید
ربی ستریزهای رانبی را رقیقتت از ریگت مدلهای مورور رر
ای زمینه بتآورر کنند .عتاقینیاار و همکیاراآ ] [3از شیبکة
عصبی مصنوعی و سیست استنتاج ریازی بیتای پییشبینیی
بلندمد حج رتیاآ رورخانة زاینیدهرور اسیتفاره کترنید.
نتایج آنها نشاآ رار که ای رو مدل بهخصوص هنگامی که رر
تتکی با ه بهکار ررتند ،از رقم مناسبی بتای پییشبینیی
رواناب بهصور بلندمد بتخوررار بورند .نورانی و همکیاراآ
] [4از سه مدل هوشمند شیبکة عصیبی مصینوعی ،سیسیت
اسیتنتاج ریازی و سیسیت ریازی  -عصیبی تطبیقیی بیتای
پیشبینی رواناب ماهانه و روزانه رر حوضة آبتیز لیقواآچیای
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رر استاآ آذربایجاآ شتقی استفاره کترند .رر نهاییم نتیایج
سه مدل مذکور با نتایج بهرسمآمده از رو های رگتسییوآ
خطی و مدل ستی زمانی  ARIMAمقایسه شد .نتایج نشیاآ
رار که مدلسازی رازی (تطبیقی و اسیتنتاری از میدلهیای
ریگت رقیقتت بور و بیشتتی مقدار نا  -ساتکلیف و کمتتی
خطا را رر پی راشم .نبییزاره و همکیاراآ ] [5بیه تخمیی
هوشمند ربی روزانه با بهتهگیتی از سامانة استنباط ریازی -
عصیبی تطبیقیی رر رورخانیة لیقیواآ رر آذربایجیاآ شیتقی
پتراختند .ارزیابی نتایج پیشبینیها با استفاره از مایارهیای
گوناگوآ از رمله مایار نا  -ساتکلیف نشیاآ رار کیه میدل
 ANFISرقم زیار و خطای کمی رر پیشبینی راشته اسیم
و ای رو مییتوانید بیهعنیواآ روشیی کارامید و رقییق رر
پیشبینی رتیاآ رورخانه بهکیار گترتیه شیور .زارع ابیانیه و
همکاراآ ] [6کاربتر شیبکة عصیبی ) ،(ANNمیدل شیبکة
عصبی -رازی ) (CANFISو مدلهیای تجتبیی را رر بیتآورر
رواناب رر حوضة سد زایندهرور بترسیی کترنید .نتیایج آنهیا
نشاآ رار که شبکة عصبی مصنوعی و شبکة عصبی -رازی از
رقم مناسبی رر بتآورر رواناب بتخوررار بورند .احمدزاره قته
گویز و همکاراآ ] [7به مقایسة سیست های هو مصینوعی
( ANFISو  )ANNرر تخمی مییزاآ تبخییت و تایت گییاه
متر رر مناطق بسیار خشك اییتاآ پتراختنید .نتیایج ایی
مطالاه نشاآ رار که رو های  ANFISو  ANNبا مورقییم
تبخیت و تات متر روزانه را بتآورر میکنند .میدل ANFIS
تنها با سه پارامتت وروری شامل تشاش خورشییدی ،رمیای
حداکثت هوا و ستعم بار نسبم به تمامی وروریهای تجتبیی
مورر استفاره ،از رقم بیشتتی بتخوررار اسم.
کورتولوس و همکاراآ ] [9توانایی پیشبینی ربیی روزانیة
آبخواآ کارسم را با رو رو تكوروری (بار باراآ یا سیط
پیزومتتییك رر مقابیل چنید الییة وروری (بارنیدگی و سیط
پیزومتتیك رر حوضة آبخیز کارستی الروچفوکولد رر رنیوب
رتب رتانسه با رو های منطیق ریازی ) ،(FLشیبکة عصیبی-
مصنوعی ( )ANNو سیست عصبی -تطبیقی ریازی ()ANFIS
مقایسه کترند .یارتههای آنها نشاآ رار که هت رو مدل  ANNو
 ANFISربی روزانیة مشیاهدهای آبخیواآ کارسیم را مناسی
پیشبینی کترند .هنگیامی کیه تایدار وروریهیا رر رو میدل
ارزایش یارم ،عملکتر رو مدل بهبور یاریم .بیا ایی حیال رو
 ANFISعملکتر بهتتی نسبم به مدل  ANNبهخصوص بتای

محمدلو و همکاران:
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پیشبینی ربیی اوج نشیاآ رار .رارورکیار و همکیاراآ ] [10از
مدل ریتخطی شبکة عصیبی و مصینوعی بیتای شیبیهسیازی
رتیاآ روزانه رر رو حوضة بزرگ و کوچیك اسیتفاره کترنید و
نشاآ رارند که با تقسی یك حوضة بزرگ به چنید زیتحوضیة
آبخیز کوچك ،نتایج بهتتی حاصل مییشیور .رییتا و گنگیور
] [11رر بتآورر ربی روزانة رورخانة گتییم منیدرس رر شیت
تتکیه از مدل  ANFISاستفاره کترند .نتایج آنها نشاآ رار کیه
مدل  ANFISرقم و قابلییم اطمینیاآ زییاری بیتای بیتآورر
رتیاآ رورخانه رارر .روروم و همکاراآ ] [12رر مطالایهای بیه
مدلسازی رابطة بار  -رواناب رر حوضیة آبخییز  Susurlukرر
تتکیه با استفاره از  ANNو  ANFISپتراختند و به ای نتیجه
رسیدند که مدلهای  ANNو  ANFISنسیبم بیه رو هیای
سنتی مثل رگتسیوآ چندمتغیته ( )MRنتیجیة مناسی تیتی
رارند .کیسی و همکیاراآ ] [13بیا ارزییابی سیه میدل ،ANN
 ANFISو  Gep1بتای شبیهسیازی رتاینید بیار  -روانیاب رر
حوضییة آبخیییز  Kurukavaرر شییمال تتکیییه بییه ای ی نتیجییه
رسیدند که مدل Gepنتیجیة بهتیتی رر شیبیهسیازی رتاینید
بار  -رواناب رارر .بهاتییا و همکیاراآ ] [14بیا اسیتفاره از رو
مدل SD-ANN 2و شبکة عصبی از نوع پیشخور به مدلسازی
بار  -رواناب رر حوضة آبخیز کومار رر هند پتراختند .نتیایج
ای تحقیق نشیاآ رار کیه هیت رو میدل بیا کیارایی مناسیبی
میتوانند آبنمور ختوری حوضة آبخیز را شبیهسیازی کننید.
وراخواه ] [15با هدف مقایسة رو های پییشبینیی هوشیمند
مبتنی بت شبکة عصبی مصنوعی ،نتورازی و ستیهای زمیانی،
به پیشبینی ربی رر رورخانة حیاریقوشیاآ واقی رر اسیتاآ
گلستاآ پتراخم .نتایج نشاآ رار که سیست نتوریازی بتتیت از
شبکة عصبی و مصنوعی و ستی زمانی میتوانید روانیاب ییك
رورة زمانی رو به رلو را پیشبینی کند .رر پیشبینیی روانیاب
رو رورة زمانی رو بیه رلیو نتوریازی بتتیت از شیبکة عصیبی و
مصنوعی تشخیص راره شد و رر پیشبینی سه رورة زمانی رو
به رلو شبکة عصبی و مصنوعی بتتت از نتورازی اسم.
رر ای مطالاه از رارههای بارندگی ایستگاههای مجیاور
حوضة آبخیز ختمآبار بهعنواآ وروری اسیتفاره مییشیور و
رواناب خارجشده رر ایستگاه چ انجیت بیهعنیواآ ختوریی
بتای مدلهای سیسیت اسیتنتاج عصیبی -ریازی تطبیقیی

1. Gene Expression Programming
2. Stream flow Decomposition Based Integrated ANN
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( ، ANFISمدل پتسپتتوآ چندالییه  MLP)3و رگتسییوآ
چندمتغیتة خطی ررنظت گترته مییشیور .شیبیهسیازی بیا
استفاره از تتکیبیا مختلیف از وروری بارنیدگی روزانیه و
روزهییای قبییل و مامییاریهییای مختلییف سییه رو انجییام
میگیتر و رر نهاییم بهتیتی عملکیتر و سیاختار مناسی
مدلهای مزبور مقایسه شده و بحث و بترسی میشور.
مواد و روشها
منطقة تحقیق

حوضة آبخیت ختمآبار با مساحم  1640کیلیومتت متبی رر
استاآ لتستاآ با موقایم رغتاریایی  33ررره و  26رقیقه
و  76ثانیة عتض شیمالی تیا  48ررریه و  14رقیقیه و 77
ثانیة طول شتقی واق شده اسیم .ایی حوضیة حیدور 16
ررصد وسام حوضة کشکاآ را رر بت گترته و رارای شیی
متوسغ  24/36ررصد اسم که نسیبم بیه شیی متوسیغ
کشکاآ کمتت اسم .تتاک زهکشیی رر حوضیه  62ررصید
اسم که کمتت از تتاک زهکشی کشکاآ یانیی  74ررصید
اسم .رورخانة ختمآبار با طول آبتاهیة اصیلی حیدور 44/5
کیلومتت پس از عبور از شهت ختمآبار و رشم رنوبی آآ ،و
پس از رریارم آب از شاخههای رتعی مختلف رر نهایم به
رورخانة کشکاآ مییرییزر .حیداکثت ارتفیاع حوضیة میورر
مطالاه  2876متت و حداقل ارتفاع حوضه  1112متت اسیم
] .[8موقایم حوضة آبخیز رورخانة خیتمآبیار رر شیکل 1
نشاآ راره شده اسم.
معرفی مدل شبکة عصبی و مصنوعی ()ANN

شبکة عصبی مصنوعی 4نامی نوی رر علوم مهندسی اسم.
ای شیوه از ساختاری نیورونی و هوشیمند بیا الگیوبتراری
مناس از نوروآهای مورور رر مغز انساآ سای میکنید از
طتیییق توابیی تاتیییفشییدة ریاضییی ررتییار رروآسییلولی
نوروآهای مغز را شیبیه سیازی کنید و از طتییق وزآهیای
محاسباتی مورور رر خطوط ارتباطی نوروآهای مصنوعی،
عملکتر سیناپسی را رر نوروآ های طبیای به مدل ررآورر.
ماهیم و ذا تجتبی و مناطف ای رو مور مییشیور
رر مسائلی مانند مقولة پیشبینیی کیه چنیی نگتشیی رر
ساختار آنهیا مشیاهده میی شیور و از ررتیاری ریتخطیی و
لجامگسیخته بتخوررارند ،بهخوبی قابل اسیتفاره باشید .رر
3. Multilayer Perceptron
4. Artificial Neural Network
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بسیاری از مسائل پیچیدة ریاضی که به حل ماارال بغتنج
ریتخطی منجت می شیور ،ییك شیبکة عصیبی و مصینوعی
میتواند بهسارگی بیا تاتییف اوزاآ و توابی مناسی میورر
استفاره قتار گیتر .تواب راالیم مختلفی به رتاخور اسلوب
مسئله رر نوروآها استفاره میشور .ایی رو رر بترسیی

سامانههای پویای ریتخطی و ریگت مسیائل تقتیی تیاب از
اهمیم بسیاری بتخوررار اسم .رر ای نوع شبکهها از ییك
الیة وروری بتای اعمال وروریهای مسیئله ،ییك ییا چنید
الیة پنهاآ و یك الیة ختوریی کیه رر نهاییم پاسی هیای
مسئله را ارائه میکنند ،استفاره میشور.

شکل  .1موقعیت حوضة آبخیز مورد مطالعه در ایران و استان لرستان
شبکة فازی -عصبی تطبیقی ()ANFIS

رر سالهای اخیت از تتکی منطق رازی با شبکههای عصیبی
مصنوعی ،سیست های رازی -عصبی بهوریور آمیدهانید .ییك
شبکة تطبیقی ،یك ساختار پیشتو چندالییه اسیم کیه ررتیار
کلی ختوری آآ بتاساس مقدار یك مجموعیه از پارامتتهیای
اصالحشدنی تایی میشور .بهعبیار ریگیت سیاختار شیبکة
تطبیقی شامل مجموعهای از گتههای متصل به ه اسم کیه
بهطور مستقی به ه متتبغ شدهانید و رر آآ هیت گیته ییك
واحد پتراز محسوب میشور .ای سیست ها مشکل اصیلی
رر طتاحی سیست های رازی )بهرسیم آوررآ قواعید «اگیت -
آآگیاه» رر سیسیت ریازی را بیا اسیتفارة میؤثت از قابلییم
ییارگیتی  ANNبیهمنظیور تولیید خورکیار ایی قواعید و
بهینهسازی پارامتتها ،حل کیترهانید .یکیی از متیداولتیتی
سیست های عصبی -رازی ANFIS ،اسم کیه ییك سیسیت

رازی سوگنو را رر یك سیاختار عصیبی اریتا مییکنید .ایی
سیست بتای رتایند آموز از تتکیبیی از رو هیای آمیوز
پسانتشار خطا و کمینة متباا خطا بهتهگیتی مییکنید .رر
سیست  ANFISالزم اسم که رر الیة اول نوع تاب عضویم و
تادار آآ مشخص شور .بتای ای منظور رر الیة اول رو رو
تفکیك شبکهای و تفکیك خوشهای بتی طبقهبنیدی رارههیا
ورور رارر .انواع تواب موریور رر ایی شیبکه شیامل مثلثیی
گوسی ،گوسی نوع رو ،زنگولهای و ریتهاند .مدل رازی عصبی
تطبیقی بتاساس تغییت رر مقاریت متکز و رامنة تواب تالیق رر
تکتارهای مختلف بهمنظور رسیدآ به شبکة مناس بت اساس
حداقل خطای مورور عمل میکند .ماماری مامول سیسیت
استنتاج رازی سوگنو و ساختار  ANFISرر شکلهیای  2و 3
نشاآ راره شدهاند.
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شکل  .2سیستم استنتاج نوع سوگنو ][16

شکل  .3نمونة طراحیشده از مدل تطبیقی عصبی -فازی

یافتهها
عصبی مصنوعی )(MLP

رر ای مطالاه با استفاره از شبکة
و شیییبکة عصیییبی -ریییازی تطبیقیییی ) (ANFISو رو
رگتسیوآ چنیدمتغیتة خطیی ،روانیاب ختوریی از حوضیة
آبخیز ختمآبار با استفاره از تتکی های مختلف از رارههای
وروری بارندگی شبیهسیازی شید .نظیت بیه اینکیه پیارامتت
بارندگی رارای پتاکنش مکانی و زمانی زیاری اسیم ،ابتیدا
بییا اسییتفاره از رو پلیییگییونی تیس ی از چهییار ایسییتگاه
باراآسنجی اطتاف و راخل حوضه که رارای توزی مکانی و
ارتفاعی مناسبی نسبم به حوضة ختمآبار بورنید ،مییانگی
وزنی گترته شد و سپس از میانگی بهرسمآمده بیهعنیواآ
وروری بتای بتآورر رواناب ختوری بیه میدلهیای میذکور
استفاره شد .موقایم چهار ایستگاه مزبیور و ضیتی وزنیی

هت یك از ایستگاهها رر ردول  1آمده اسم .از مجموع کل
ستیهای زمانی رارههای روزانه 70 ،ررصید رارههیا بیتای
رتایند آموز و  30ررصد باقیمانده بتای رتایند آزمیایش
استفاره شد و عملکتر مدلها ارزیابی شید .شیبکة عصیبی
بهکارررته رر ای مطالاه از نوع پتسپتتوآ چندالییه اسیم.
تادار الیههای پنهاآ یك عدر و تایدار نیوروآهیا رر الییة
پنهاآ با رو سای و خطا انتخاب شده اسم .تیاب انتقیال
یا تاب تحتیك رر الیة پنهاآ تاناانیم هیپتبولییك اسیم و
تاب ختوری از نوع خطی اسم .ازآنجا کیه رر شیبکههیای
عصبی مقاریت وزآها و بایاسهیا رر هیت بیار اریتای میدل
تغییت مییابند و نیز ازآنجا که رارههای آموز و آزمیایش
رر هت بار ارتای مدل بهصور تصارری انتخیاب مییشیور،
نتایج هت بار ارتا نیز متفیاو خواهید بیور و بیا تکتارهیای
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مختلف باید عملکیتر میدل را سینجید و بهتیتی نتیایج و
عملکییتر را بیهرسییم آورر .رر مییدل  ،ANFISتاییدار تییاب
عضویم رر الیة اول  5عدر ،بتای رارههای وروری از توابی
عضویم گوسی ،گوسی نوع  ،2مثلثی و ذوزنقهای اسیتفاره
شد .تاب عضویم الیة ختوری از نیوع خطیی اسیم .رو
بهینهسازی مدل از نوع تتکیبی و هیبتیدی اسم .حیداکثت
تکتارها بتابت با  100رر نظت گترته شده اسم .بتای ارزیابی
عملکتر مدلها با یکدیگت ،از آمارههای ضیتی همبسیتگی
( ،(Rمتباا خطا ( MSEو ریشة متباا خطیا ()RMSE
استفاره شیده اسیم .ریدولهیای  2و  4نتیایج حاصیل از
عملکتر رو میدل عصیبی ریازی تطبیقیی و میدل  MLPرا
نشاآ میرهند .هماآگونه که مشاهده میشور ،بیا اریزایش
تادار وروریها عملکتر رو مدل ارزایش مییابید .رر شیکل
 4نتیجة حاصل از بهتتی ساختار شبکة عصبی مصنوعی با
تادار سه وروری و یك الیة پنهاآ با هشیم نیوروآ نشیاآ

راره شده اسم .شکلهای  5و  6عملکتر مدل عصبی رازی
مورر مطالاه بتای حالیم ییك وروری  Rtو تیاب عضیویم
گوسی نوع  2را بهعنیواآ مثیال بیتای رارههیای آمیوز و
آزمایش و شکلهای  7و  8نیز ایی مقیاریت را بیتای میدل
مذکور وروری  R tو تاب عضویم مثلثی نشیاآ مییرهنید.
ردولهای  4و  5عملکیتر رو رگتسییوآ چنیدمتغیته را
رر شبیه سازی رتایند بار  -رواناب نشاآ میرهند؛ طوری
که بیا رخاالیم رارآ تتکیی هیای مختلیف از وروریهیای
بارندگی امتوز ( ، Pبارندگی یك روز قبیل ( P1و بارنیدگی
رو روز قبل ( P2بتای بتآورر روانیاب ( Qنتیایج متفیاوتی
حاصل می شور .از طیتف ریگیت همیاآگونیه کیه مشیاهده
میشور ،عملکتر مدل رگتسیونی با ارزایش تادار وروریها
بهبور مییابد .با ای حال بهرلیل حاک بورآ روابغ پیچیدة
ریتخطی بیت رتاینید بیار  -روانیاب ،عملکیتر ایی رو
مناس نیسم.

جدول  .1موقعیت ایستگاههای باران سنجی مورد استفاده و ضرایب وزنی هر کدام از آنها

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

(طول شرقی)

(عرض شمالی)

ارتینه

"48° 53' 00

"33° 35' 00

0/07

کاکارضا

"48° 15' 00

"33° 43'54

0/54

چ انجیت

"48° 14' 77

"33° 26' 76

0/23

ختمآبار

"48° 46' 00

"33° 30' 00

0/16

نام ایستگاه

بحث و نتیجهگیری
پیشبینی مناس رتییاآ آب رر رورخانیههیا رر کارهیای
عمتانی ،ساماندهی رورخانه ،طتاحی و بتنامیهرییزی منیاب
آبهای سطحی و زیتزمینی و سامانههای هشیدار سییل از
اهمیم رتاوانی بتخوررار اسم .همچنی شبیهسازی رتیاآ
رورخانه بهمنظور آگاهی از آورر رورخانه رر رورههای زمانی
آینده از مسائل مه و کاربتری رر مدیتیم مناب آب اسیم.
رر ای مطالایه بیا اسیتفاره از سیه میدل شیبکة عصیبی-
مصنوعی پتسپتتوآ چندالیه ( )MLPو مدل عصبی -رازی
تطبیقی ( )ANFISو رگتسیوآ چندمتغیتة خطیی ،رتاینید
بار  -رواناب رر حوضة آبخیز ختمآبار شیبیهسیازی شید.
وروریهای مورر نظت بارندگی با تأخیتهیای مختلیف t-1 ،t
و  t-2روزه هستند .بیا اسیتفاره از تتکیی هیای مختلیف از

ضریب وزنی

وروری ها ،رواناب ختوری از حوضه شبیه سازی شد .نتیایج
شبیهسازی نشیاآرهنیدة عملکیتر بهتیت میدل  ANFISرر
مقایسه بیا شیبکة عصیبی مصینوعی پتسیپتتوآ چندالییه
( )MLPو رگتسیوآ چندمتغیته اسم؛ طوریکه با اریزایش
تادار وروریهیا رر شیبکة عصیبی -ریازی تطبیقیی میورر
مطالاه ،عملکتر مدل بهبور مییابد .یانیی رر حیالتی کیه
بارندگی با تأخیتهای یك و روروزه نیز بهعنیواآ وروری رر
نظت گترته میشور ،عملکتر بهبور مییابد .هتچنید کیه رر
بخش آزمایش ،مدل عملکتر ضایفتیتی نسیبم بیه میدل
 MLPرارر .ای مسئله رر میورر شیبکة عصیبی مصینوعی
پتسپتتوآ چندالیه ( )MLPو مدل رگتسییوآ چنیدمتغیته
نیز صیار اسیم .نتیایج حاصیل از میدلهیای رگتسییوآ
چندمتغیتة خطی نشاآ میرهد که ای میدلهیا بیهرلییل
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مدلهای ریاضی استفاره شور .ازآنجا که یکی از اهداف ای
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اطالعا رر اکثیت حوضیه هیای آبخییز کشیور ،اسیتفاره از
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مدلهای ریاضیی کیه بتواننید رتاینیدهای ریتخطیی را بیا
رارههییای محییدور شییبیهسییازی کننیید ،بییتای مییدیتیم و
بتنامهریزیهای اصولی و ررسم پیشنهار میشور .ارزوآبیت
ای با ارزایش تادار وروریها و پارامتتهای بیشتت اقلیمی و
اراریکی حوضههای آبخیز ،میتواآ عملکتر ای میدلهیا را
به منظور شبیهسازی و پیشبینیی روانیاب رورههیای آتیی،
رقیقتت ارزیابی کتر.

جدول  .2مقادیر نمایههای آماری R،MSE ،RMSEبرای شبکة عصبی فازی تطبیقی ()ANFIS

ورودی مدل

Rt

Rt-1، R t

Rt-،Rt-1 ، R t
2

تابع عضویت

بخش آموزش
RMSE

MSE

بخش آزمایش
RMSE

MSE

R

R

ذوزنقهای

8/82

0/48 77/77

6/98

48/73

0/24

مثلثی

8/76

0/49 76/75

7/03

49/39

0/23

گوسی

8/8

0/48 77/51

7/03

49/50

0/28

گوسی نوع2

8/8

0/48 77/51

7/08

50/13

0/32

ذوزنقهای

6/93

48/1

0/72

9/72

94/48

29/0

مثلثی

6/92

0/73 47/98

21/23

0/28 450/71

گوسی

6/82

0/73 46/53

29/49

869/66

0/29

گوسی نوع2

6/77

0/74 45/83

15/47

0/24 239/32

ذوزنقهای

5/49

0/84 30/14

11/48

0/07 131/79

مثلثی

5/29

0/85 27/98

14/71

0/24 216/38

گوسی

5/31

0/85 28/20

20/39

0/28 415/75

گوسی نوع2

5/35

0/85 28/62

18/64

0/35 347/46

جدول  .3مقادیر نمایههای آماری  MSE ،RMSEو  Rبرای مدل شبکة عصبی( )ANNبا یك الیة پنهان و هشت نورون در الیة پنهان

وروری مدل

ماماری

Rt

1-9-1-1

Rt-1، R t

2-9-1-1

،Rt-1 ، R t
Rt-2

3-9-1-1

تاب تحتیك
الیة مخفی
تاناانم
هیپتبولیك
تاناانم
هیپتبولیك
تاناانم
هیپتبولیك

بخش آزمایش

بخش آموز
RMSE

MSE

R

RMSE

MSE

R

10/178

116/3

0/2

9/54

91/03

0/16

8/75

76/53

0/5

4/87

23/72

0/66

8/53

72/77

0/54

4/33

18/78

0/61
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شکل  .4نتایج حاصل از ساختار شبکة عصبی مصنوعی با بهترین عملکرد و سه ورودی در شبیهسازی رواناب
جدول  .4معادالت مربوط به رگرسیون چندمتغیرۀ خطی در شبیهسازی فرایند بارش -رواناب و ارزیابی عملکرد آنها در بخش آموزش

خطای انحراف معیار

ضریب تبیین ()R2

معادله

پارامتر

7/045
6/56
6/31
6/89
6/51
6/46
6/69

0/132
0/247
0/31
0/168
0/259
0/268
0/217

Q=6.973+0.696p

Q, P

Q=6.428+0.374P+0.729P1

Q, P, P1

Q=6.031+0.399P+0.494P1+0.506P2

Q, P, P1, P2

Q=6.852+0.786P2

Q, P2

Q=6.186+0.588P+0.695P2

Q, P, P2

Q=6.344+0.679P1+0.486P2

Q, P1, P2

Q=6.707+0.894P1

Q, P1

جدول  .5معادالت مربوط به رگرسیون چندمتغیرۀ خطی در شبیهسازی فرایند بارش -رواناب و ارزیابی عملکرد آنها در بخش آزمایش

خطای انحراف معیار

ضریب تبیین ()R2

معادله

پارامتر

10/76
9/94
9/63
10/52
10
9/8
10/09

0/116
0/246
0/295
0/154
0/237
0/267
0/222

Q=9.686+0.732P
Q=8.762+0.368P+0.857P1

Q, P
Q, P, P1

Q=8.164+0.394P+0.623P1+0.525P2

Q, P, P1, P2

Q=9.468+0.844P2

Q, P2

Q=8.459+0.626P+0.757P2
Q=8.61+0.799P1+0.505P2

Q, P, P2
Q, P1, P2

Q=9.158+1.014P1

Q, P1
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شکل  .5عملکرد شبکة عصبی -فازی تطبیقی در شبیهسازی رواناب با استفاده از ورودی  Rtو تابع عضویت گوسی نوع  2برای دادههای
آزمایش

شکل  .6عملکرد شبکة عصبی -فازی تطبیقی در شبیهسازی رواناب با استفاده از ورودی  Rtو تابع عضویت گوسی نوع  2برای دادههای
آموزش
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شکل  .7عملکرد شبکة عصبی -فازی تطبیقی در شبیهسازی رواناب با استفاده از ورودی  Rtو تابع عضویت مثلثی برای دادههای
آزمایش و نرمالشده

شکل  .8عملکرد شبکة عصبی -فازی تطبیقی در شبیهسازی رواناب با استفاده از ورودی  Rtو تابع عضویت مثلثی برای دادههای آموزش
و نرمالشده
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…  مصنوعی و- رواناب با استفاده از شبکة عصبی-شبیهسازی فرایند بارش
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- پاوهش، ANFIS( از سیست استنتاج رازی– عصبی
:2  شییمارة،  رلیید هفییده، هییای حفا ییم آب و خییا
.169-176
 پیشبینی،1384 ، محمد، شهاب؛ کارآموز، عتاقیناار.]3[
بلندمید روانیاب بیا اسیتفاره از شیبکههیای عصیبی
 تحقیقا منیاب آب،مصنوعی و سیست استنتاج رازی
.88-100 :2  شمارة،1  رلد،ایتاآ
، لیییال، محمییدعلی؛ ملکییانی، وحییید؛ کییینییاار، نییورانی.]4[
 عصیبی تطبیقیی رر- استفاره از سیست ریازی،1388
 نشیتیة مهندسیی عمیتاآ و، روانیاب- مدلسازی بیار
75-81 :4  شمارة،39  رلد،محیغ زیسم
 موسیی؛، ابوالفضل؛ حسام، متتضی؛ مساعدی، نبیزاره.]5[
 مقایسة عملکتر میدلهیای،1391 ،رهقانی امیتاحمد
مبتنی بت منطیق ریازی رر پییشبینیی آبیدهی روزانیه
 مجلیة پیاوهشهیای حفا یم آب و،رورخانیة لیقیواآ
.117-134 :1  شمارة،19  رلد، خا
 ارزیابی،1390  متی ؛، حمید؛ بیا ورکشی، زارع ابیانه.]6[
مدلهای هوشمند عصبی و تجتبیی رر تخمیی روانیاب
،  نشتیة آب و خا (علوم و صینای کشیاورزی،ساالنه
.365-379 :2  شمارة،25 رلد
 سیید مجیید؛، کیاوه؛ میتلطیفیی، احمدزاره قته گیویز.]7[
 مقایسه سیست های هو،1389 ،  کورو،محمدی
 رر تخمی میزاآ تبخیت وANN  وANFIS( مصنوعی
 نشیتیة،تات گیاه متر رر مناطق بسیار خشك ایتاآ
.679-689 :4  شمارة،26  رلد، آب و خا

