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پيشبينی جريان ورودی به سد علويان با استفاده از سيستم تطبيقی فازی-عصبی بهينهشده
فرهاد ميثاقی
استادیار و عضو هیئتعلمی گروه مهندسی آب ،دانشگاه زنجان
(تاریخ دریافت – 8131/1/81 :تاریخ تصویب)8131/82/02 :

چکيده
در این تحقیق با استفاده از اطالعات روزانه ،هفتگی 82 ،روزه و ماهانه آب ورودی به سد علویان در شمال غرب ایران،
جریان بهنگام آب ورودی به مخزن با استفاده از سیستم تطبیقی فازی-عصبی بهینهشده ) (OANFISپیشبینیشده
است .بهمنظور تعیین تعداد و فواصل زمانی ورودیهای مدل ،از دو الگوریتم جستجوی ترتیبی ( )Sequential Searchو
جستجوی جامع ) (Exhaustive Searchجهت حداقل نمودن خطای پیشبینی استفادهشده است .در جستجوی ترتیبی
 81مدل در مقیاس زمانی روزانه ،هفتگی 82 ،روزه و ماهانه با ورودی جریان آب به مخزن سد در گامهای زمانی مختلف،
بهعنوان ورودی و جریان در زمان )V(tبهعنوان خروجی ،توسعه و مقایسه شده است .در جستجوی جامع نیز ترکیب  0از
 82و  1از  82که شامل  14و  802مدل در گام زمانی )V(t-1تا ) V(t-10بهعنوان ورودی و خروجی در گام زمانی )،V(t
توسعه و مقایسه شده است .بهمنظور ارزیابی کارایی مدلهای توسعهیافته ،از شاخصهای آماری و آزمون نکویی برازش
استفادهشده است .در الگوریتم ترتیبی و مقیاس روزانه در اولین گام ورودی )V(t-1با  RMSEصحت یابی برابر 2/088
میلیون مترمکعب ،در گام دوم ترکیب ورودی )V(t-1و ) V(t-8با  RMSEصحت یابی برابر  2/811میلیون مترمکعب و در گام
سوم ) V(t-4),V(t-3),V(t-1با  RMSEصحت یابی برابر  8/4011میلیون مترمکعب انتخابشده است .در مقیاس هفتگی در
اولین گام ورودی ) V(t-1با  RMSEصحت یابی برابر  2/814میلیون مترمکعب ،در گام دوم ترکیب ورودی )V(t-1و )V(t-3با
 RMSEصحت یابی برابر  2/830میلیون مترمکعب و در گام سوم ) V(t-9),V(t-8),V(t-1با  RMSEصحت یابی برابر 2/1380
میلیون مترمکعب انتخابشده است .در کلیه مدلهای بهینه در مقیاسهای زمانی موردبررسی ،ورودی  )V(t-1بهعنوان یک
متغیر تأثیرگذار حضورداشته و خروجی مدل از حساسیت باالیی نسبت به تغییرات آنکه دارای کمترین فاصله زمانی با
خروجی نیز میباشد ،برخوردار است.
واژههای کليدی :سیستم تطبیقی فازی-عصبی بهینهشده ) ،(OANFISجستجوی ترتیبی و جامع.

مقدمه

*

در سرزمینی مانند ایران که بخش بزرگی از آن در مناطق
خشک و نیمهخشک قرارگرفته است ،از دیرباز تأمین آب یکی از
مهمترین دغدغههای ساکنان آن بوده است .آب بهعنوان محور و
رکن اصلی در بخش تولیدات کشاورزی ،نظر و دیدگاه تمامی
جوامع بشری را در اعمال دقیق و سنجیده مدیریت بهینه
مصرف آب به خود معطوف داشته است .در طی نیمقرن اخیر
سیستمها و الگوهای ریاضی و منطقی متنوعی در این جهت
توسعه و بسط یافته است .یکی از این مدلها سیستم تطبیقی
فازی-عصبی  ANFISمیباشد که مبتنی بر قواعد منطقی
شرط-نتیجه است و با استفاده از مفهوم متغیرهای زبانی و روند
تصمیمگیری فازی (منطق فازی) ،فضای متغیرهای ورودی را به
فضای متغیرهای خروجی نگاشت مینماید ( Guan and Shang,
* نویسنده مسئولFarhad_Misaghi@znu.ac.ir :

) .2008تحقیقی در مناطق نیمهخشک ایران بر روی پیشبینی
میزان تبخیر و تعرق مرجع محاسباتی با معادالت پنمن-مانتیث
اصالحشده فائو  ،45با روش ماشین بردار پشتیبان ،8سیستم
تطبیقی فازی-عصبی ،رگرسیون خطی 0و غیرخطی 1انجامشده
است .بر اساس نتایج حاصله مدلهای ماشین بردار پشتیبان و
سیستم تطبیقی فازی-عصبی با چهار ورودی میانگین دما،
رطوبت نسبی ،سرعت باد و میزان تشعشع بهترین نتایج با
کمترین خطا را در مقایسه با مدلهای رگرسیون خطی و
غیرخطی و روشهای برآوردی تبخیر و تعرق مرجع با اطالعات
محدودتر اقلیمی را داشته است ) .(Tabari et al., 2012در
مطالعه دیگری در منطقه بودان1هندوستان ،نوسان سطح آب
زیرزمینی با استفاده از دو مدل فازی و دو مدل سیستم تطبیقی
)1. Support Vector Machines (SVM
)2. Multiple Linear Regression (MLR
)3. Multiple Non-Linear Regression (MNLR
4. Budaun District
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فازی-عصبی در مقیاس ماهانه شبیهسازی و پیشبینیشده
است .نتایج نشان داد که مدلهای  ANFISدر مقایسه با
معادالت و قواعد فازی دقت بهتری دارند )(Bisht et al., 2009
در تحقیق دیگری که با استفاده از پانزده مدل  ANFISبرای
شبیهسازی و پیشبینی بارش-رواناب توسعه یافت تأثیر تقدم و
تأخر زمانی در اطالعات ورودی بارندگی و رواناب بررسی شد .بر
این اساس دو مدل با ورودی سری زمانی ترتیبی ،8چهار مدل با
ورودی سری زمانی بارندگی هرس شده ترتیبی ،0دو مدل با
ورودی ساده رواناب در گام زمانی ) (t-1و ) (t-2و هفت مدل با
سری زمانی بارندگی بدون ترتیب 1توسعه و با یکدیگر مقایسه
شده است .نتایج نشان داد که مدلها با ورودی سری زمانی
بدون ترتیب به همراه رواناب کمترین خطا در پیشبینی رواناب
را داشته و در مقابل مدلها با سری زمانی هرس شده نتایج
غیرواقعی و مدلها با ورودی بارندگی ترتیبی خروجی اشتباه
تولید نموده است ).(Taleia et al., 2010
در این تحقیق با استفاده از اطالعات روزانه ،هفتگی82 ،
روزه و ماهانه آب ورودی به مخزن سد علویان در شمال غرب
ایران طی سالهای ( )8113-11میباشد ،جریان بهنگام آب
ورودی به سد با استفاده از اطالعات ثبتشده در دورههای زمانی
قبل بهعنوان ورودی مدل سیستم تطبیقی فازی-عصبی و میزان
جریان دوره زمانی ) (tبهعنوان خروجی ،پیشبینیشده است.
بهمنظور تعیین مدل بهینه و حداقل نمودن خطای پیشبینی از
دو الگوریتم جستجوی ترتیبی 1و جستجوی جامع 4استفاده شده
است .بدین منظور با برنامهنویسی در محیط نرمافزار MATLAB
و استفاده از امکانات آن ،الگوریتمهای جستجوی مذکور
گسترشیافته است .نتایج در طی یک سال ( 154روز)
گسترشیافته و با مقادیر ثبتشده مقایسه شده است که
نشاندهنده دقت مناسب و قابلقبول این مدلها میباشد.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

دشت مراغه در شمال غرب ایران و دامنههای جنوبی کوههای
سهند و جنوب شرقی دریاچه ارومیه و بین  15تا 15 88
طول شرقی و  11 88تا  11 01عرض شمالی واقع شده
است .صوفیچای منبع اصلی آب سطحی دشت مراغه میباشد.

1. Sequential
2. Pruned Sequential Rainfall Time Series
3. Non-Sequential
4. Sequential Search
5. Exhaustive Search

در زمان پرآبی از آب رودخانه برای آبیاری اراضی کشاورزی و
باغات منطقه استفاده میشود .در ماههای گرم سال که جریان
رودخانه کاهش پیدا مینماید ،عمده جریان رودخانه توسط
زارعین مناطق باالدست برداشتشده و مناطق پائیندست با
کمبود آب مواجه شده و برای تأمین آب موردنیاز کشاورزی از
آب زیرزمینی استفاده مینمایند .بهمنظور حل مشکل فوق و
همچنین جلوگیری از وارد آمدن خسارت به آبخوان دشت
مراغه ،سد مخزنی علویان با ظرفیت مفید  41میلیون مترمکعب
بر روی رودخانه صوفیچای در نزدیکی روستای علویان واقع در
 1/4کیلومتری شمال مراغه در سال  8114ساختهشده است .در
شکل ( )8موقعیت سد علویان در دشت مراغه نشان دادهشده
است.

شکل -3موقعيت سد علويان در دشت مراغه
سيستم تطبيقی فازی-عصبی )(ANFIS

سیستم فازی ،یک سیستم مبتنی بر قواعد منطقی شرط-نتیجه
است که با استفاده از مفهوم متغیرهای زبانی و روند
تصمیمگیری فازی (منطق فازی) ،فضای متغیرهای ورودی را بر
فضای متغیرهای خروجی نگاشت مینماید .پایگاه قواعد فازی
که مجموعه قوانین منطقی بیانکننده رابطه بین متغیرهای
فازی است ،مهمترین بخش یک سیستم فازی بشمار میرود .از
آنجائی که دادههای موجود همواره مقادیر قطعی دارند ،از
یکفازی ساز (تابع عضویت ورودی) برای تبدیل آنها به متغیر
فازی استفادهشده و از یک غیر فازی ساز (تابع عضویت خروجی)
برای تبدیل نتایج فازی به مقادیر قطعی استفاده میشود .یکی از
مهمترین سیستمهای فازی ،سیستم سوگنو است که قواعد اگر-
آنگاه در پایگاه قواعد ذخیره میشوند .اصطالح  ANFISمخفف
عبارت سیستم استنتاج فازی تطبیقپذیر مبتنی بر شبکههای
عصبی مصنوعی میباشد ANFIS .با استفاده از قابلیت یادگیری
شبکههای عصبی مصنوعی رابطه ورودی-خروجی را به دست

ميثاقی :پيشبينی جريان ورودی به سد علويان با ...

آورده و با استفاده از استدالل منطق فازی نتایج را تولید
مینماید ،و دارای یک سیستم فازی سوگنو بهصورت ساختار
شبکهای پیشرونده میباشد .مطابق شکل ( )0ساختار ANFIS
دارای پنج الیه میباشد که عملکرد هر یک از آنها به شرح زیر
میباشد:

773
8

 .)2006روش اصلی آموزش در این سیستم ،پس انتشار خطا
میباشد .همچنین با استفاده از الگوریتم شیب نزولی خطا ،
مقدار خطا به سمت ورودیها پخششده و پارامترها و وزن
ارتباطات الیهها تصحیح میگردند.
0

اليه اول-گرههای ورودی :هر گره این الیه یک
مجموعه فازی است و خروجی هر گره در این الیه درجه
عضویت متغیر ورودی در این مجموعه فازی است .خروجی گره
 iام بهصورت زیر میباشد:
) (
(رابطۀ )8
) (
(رابطۀ )0
که در آن ) :  Ai (xدرجه عضویت  xدر مجموعه  Aiو

) :  Bi (xدرجه عضویت  yدر مجموعه  Biاست.

شکل  -2سيستم فازی-عصبی معادل سيستم فازی سوگنو با تابع عضويت

اليه دوم-گرههای قاعده :هر گره در این الیه
سیگنالهای ورودی از الیه اول را در هم ضرب کرده و شدت
برانگیختگی یک قانون را بهصورت زیر محاسبه مینماید:
) (
) (
(رابطۀ )1
اليه سوم-گرههای متوسط :در این الیه شدت
برانگیختگی نرمال محاسبه میشود و  iامین گره نسبت شدت
برانگیختگی قانون  iام را به مجموع شدت برانگیختگی کلیه
قوانین بهصورت زیر محاسبه مینماید:
̅̅̅
(رابطۀ )1
که در آن  wiشدت برانگیختگی نرمال شده قانون  iام
است.
اليه چهارم-گرههای نتيجه :در این الیه ،شدت
برانگیختگی نرمال شده در پارامترهای نتیجه ضرب شده و
خروجی هر گره برابر است با:
(
)
(رابطۀ )4
که در آن  pi ، qi ، riپارامترهای تطبیقی الیهاند و بنام
پارامترهای نتیجه نامیده میشوند.
اليه پنجم-گرههای خروجی :در این الیه خروجی
نهایی بهصورت جمع سیگنالهای ورودی از الیه چهارم بهصورت
زیر محاسبه میشود (تعداد گرهها برابر تعداد خروجیهاست):
(رابطۀ )5

∑

∑

درواقع الیه پنجم عمل دیفازی سازی را انجام میدهد.
بدینصورت میتوان یک سیستم فازی که قابلیت یادگیری دارد
را پیادهسازی نمود ( Nayak et al.,2004; Firat and Gungor.,

مثلثی)(Sugeno et al., 2008

اطالعات مورداستفاده

در این مطالعه از اطالعات حجم آب ورودی به مخزن سد علویان
بهصورت روزانه که در ایستگاه هیدرومتری علویان در طی دوره
آماری ( )8111-11ثبت گردیده ،استفادهشده است .سری زمانی
این اطالعات بهصورت متوسط ورودی به مخزن سد علویان ،در
دورههای زمانی روزانه ،هفتگی 82 ،روزه و ماهانه مرتبشدهاند.
مدلهای گسترشيافته

همواره انتخاب مدل بهینه با کمترین خطای پیشبینی یکی از
اهداف محققین و کاربران از سیستمها و مدلهای هوشمند و
جعبه سیاه ( )Black Boxبوده است .در این تحقیق از دو
الگوریتم جستجوی ترتیبی و جامع بهمنظور انتخاب ترکیب
بهینه ورودیهای مدل  (OANFIS)1باهدف حداقل نمودن
خطای پیشبینی استفادهشده است .در این مطالعه با تقسیم
دادههای موجود به دو مجموعه آموزش و صحت یابی با نسبت
 12و  12درصدی ،مدلهای توسعهیافته آموزش و صحت یابی
شدهاند .بدین منظور  82ورودی ،شامل آب ورودی به مخزن سد
علویان در دورههای زمانی )V(t-1تا ) V(t-10انتخاب و سعی شده
است با استفاده از دو الگوریتم جستجوی ترتیبی و جستجوی
جامع ،مدل بهینه با  0و  1ورودی از بین ترکیبات مختلف از 82
ورودی مذکور انتخاب و معرفی شوند .در الگوریتم جستجوی
ترتیبی ورودیها به ترتیب انتخاب میشوند ،بدینصورت که
ابتدا  82مدل  OANFISبا یک ورودی )V(t-1تا )V(t-10
1. Errors Back-Propagation
2. Gradient Decent Method
3. Optimized Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
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گسترشیافته و خطای مراحل مدلسازی و صحت یابی برای هر
یک از آنها محاسبه میشود .سپس از بین آنها مدلی که
کمترین خطا را دارد انتخابشده و در مرحله بعد ترکیب آن با 3
ورودی دیگر دوباره بررسی میگردد .بهعنوانمثال در اولین گام
ورودی )V(t-1انتخاب میشود و در گام دوم مدل با ترکیب
ورودی )V(t-1و ) V(t-3کمترین خطا را داشته و همین روند تا
رسیدن به ترکیب بهینه از بین مجموعه  82ورودی ادامه
مییابد .در شکل ( )1فلوچارت جستجوی ترتیبی ارائهشده است.
در الگوریتم جستجوی جامع کلیه ترکیبات مختلف از بین
ورودیها اجرا میشود و سپس ترکیب بهینه بر اساس کمترین
خطا در مرحله آموزش و صحت یابی انتخاب و معرفی میشود.
در این تحقیق هدف انتخاب ترکیب  0و  1ورودی از بین 82
ورودی میباشد که در این وضعیت ترکیب  0از  82یعنی  14و
ترکیب  1از  82یعنی  802مدل بررسی میشود و از بین آنها
مدل بهینه انتخابشده است .در شکل ( )1فلوچارت جستجوی
جامع ارائهشده است.
معيارهای ارزيابی نتايج

بهمنظور ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل از روشها و مدلهای
بکار برده شده از شاخصهای آماری ریشه متوسط مجذور خطا,8
متوسط قدر مطلق خطا ،0ضریب همبستگی ،تابع هدف نرمال
1
1
شده و شاخص نش-ساتکلیف استفاده شده است ( Pennell et
 .)al, 1990; Nash and Sutcliffe, 1970روابط این معیارها به
شکل زیر میباشد:
 Pi ) 2

(رابطۀ )1

n

 (O

i

i 1

n
n

 Pi

(رابطۀ )1
(رابطۀ )3

RMSE 

i

O

n
n

n

n

i 1

i 1

i 1

i 1

MAE 

) n( Oi Pi )  ( Oi   Pi
n
n
n
 n
2
2
2 
2
n Oi  ( Oi )   n Pi  ( Pi ) 
i 1
i 1
 i 1
  i 1


(1 / n)i 1 (Oi  Pi ) 2

R2 

n

(رابطۀ )82
(رابطۀ )88

O

RMSE
NOF 

O

(Oi  Pi ) 2


NSE  1 


n

i 1
n

(Oi  O ) 2
i 1

)1. Root Mean Squre Error (RMSE
)2. Mean Absolute Error (MAE
)3. Normalized Objective Function (NOF
)4. Nash-Sutcliffe Efficiency index (NSE

که در آن:
 : Oiمقادیر مشاهدهای برای متغیر
 : Piمقادیر محاسبهای
 : nتعداد دادهها میباشد .همچنین بهمنظور ارزیابی
مدلهای توسعهیافته عالوه بر شاخصهای ارزیابی مذکور ،از
آزمونهای نیکویی برازش 4و همبستگی بین دادههای مشاهدهای
و خروجی مدلهای توسعهیافته شامل آزمون ضرایب پیرسون،5
کندال 1و اسپیرمن 1با بهرهگیری از نرمافزار آماری SPSS
استفاده شده است.

نتايج
خروجی مدلهای سیستم تطبیقی فازی – عصبی برای پیشبینی
حجم آب ورودی به مخزن سد علویان با مقادیر مشاهدهای و
ثبتشده در ایستگاه هیدرومتری علویان ،مقایسه شده و در
شکلهای ( )4تا ( )1برای مدلهای توسعهیافته در هر یک از
دورههای زمانی روزانه ،هفتگی 82 ،روزه و ماهانه ارائهشده است .در
ادامه مشخصات مدلهای شامل تعداد ورودی ،ساختار مدل ،تعداد
تابع عضویت ،نوع تابع عضویت و خروجی مدل ،به تفکیک مقیاس
زمانی پیشبینی در جدولهای ( )8تا ( )1ارائه شده است .بر این
اساس:
در دوره زمانی ماهانه مدل شماره یک با سه ورودی و یک
خروجی و تابع عضویت  gauss2mfبا  RMSEبرابر ،2/881
متوسط مطلق خطای  ،2/254ضریب همبستگی  ،2/154مقدار
تابع هدف نرمال شدهای برابر  ،2/111شاخص نش-ساتکلیف
 2/115نسبت به دو مدل دیگر در این مقیاس زمانی ،نتایج
قابلقبولتر با خطای کمتری ایجاد نموده است .ازنظر آزمونهای
نکویی برازش هم با سه شاخص مذکور در محدوده  33درصد
اطمینان ،اعتبار دارد.
در دوره زمانی  82روزه مدل شماره یک با سه ورودی و
یک خروجی و تابع عضویت  gbellmfبا  RMSEبرابر ،2/231
متوسط مطلق خطای  ،2/211ضریب همبستگی  ،2/308مقدار
تابع هدف نرمال شدهای برابر  ،2/141شاخص نش-ساتکلیف
 2/301نسبت به دو مدل دیگر در این مقیاس زمانی ،نتایج
قابلقبولتر با خطای کمتری ایجاد نموده است .ازنظر آزمونهای
نکویی برازش هم با سه شاخص مذکور در محدوده  33درصد
اطمینان ،اعتبار دارد.
5. Goodness of Fit Test
6. Pearson Correlation
7. Kendall's Correlation
8. Spearman's Correlation

ميثاقی :پيشبينی جريان ورودی به سد علويان با 773 ...

شکل  -3فلوچارت جستجوی ترتيبی

شکل -7فلوچارت جستجوی جامع
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در دوره زمانی هفتگی مدل شماره یک با چهار ورودی و
یک خروجی و تابع عضویت  gauss2mfبا  RMSEبرابر ،2/211
متوسط مطلق خطای  ،2/215ضریب همبستگی  ،2/311مقدار
تابع هدف نرمال شدهای برابر  ،2/108شاخص نش-ساتکلیف
 2/312نسبت به دو مدل دیگر در این مقیاس زمانی ،نتایج
قابلقبولتر با خطای کمتری ایجاد نموده است .ازنظر آزمونهای
نکویی برازش هم با سه شاخص مذکور در محدوده  33درصد
اطمینان ،اعتبار دارد.
در دوره زمانی روزانه هم مدل شماره چهار با چهار ورودی
و یک خروجی و تابع عضویت  gauss2mfبا  RMSEبرابر
 ،2/824متوسط مطلق خطای  ،2/212ضریب همبستگی
 ،2/308مقدار تابع هدف نرمال شدهای برابر  ،2/113شاخص
نش-ساتکلیف  2/301نسبت به دو مدل دیگر در این مقیاس
زمانی ،نتایج قابلقبولتر با خطای کمتری ایجاد نموده است.
ازنظر آزمونهای نکویی برازش هم با سه شاخص مذکور در
محدوده  33درصد اطمینان ،اعتبار دارد.
در شکل ( )3بهعنوان نمونه تغییرات  RMSEمدلهای
 ANFISبرای انتخاب مدل بهینه در الگوریتم جستجوی ترتیبی
در مقیاس زمانی روزانه ،ارائهشده است .بر این اساس در
الگوریتم جستجوی ترتیبی:
در مقیاس زمانی روزانه در اولین گام ورودی )V(t-1با
 RMSEصحت یابی برابر  2/088میلیون مترمکعب انتخابشده
است .در گام دوم ترکیب ورودی )V(t-1و ) V(t-8با  RMSEصحت
یابی برابر  2/811میلیون مترمکعب و در گام سوم V(t-4),V(t-
) 3),V(t-1با  RMSEصحت یابی برابر  8/4011میلیون مترمکعب
انتخاب شده است.
در مقیاس زمانی هفتگی در اولین گام ورودی ) V(t-1با
 RMSEصحت یابی برابر  2/814میلیون مترمکعب انتخاب شده
است .در گام دوم ترکیب ورودی )V(t-1و ) V(t-3با  RMSEصحت
یابی برابر  2/830میلیون مترمکعب و در گام سوم V(t-9),V(t-
) 8),V(t-1با  RMSEصحت یابی برابر  2/1380میلیون مترمکعب
انتخاب شده است.
در مقیاس زمانی  82روزه در اولین گام ورودی )V(t-1با
 RMSEصحت یابی برابر  2/851میلیون مترمکعب انتخاب شده
است .در گام دوم ترکیب ورودی )V(t-1و )V(t-7با  RMSEصحت
یابی برابر  2/814میلیون مترمکعب و در گام سوم V(t-9),V(t-
) 3),V(t-1با  RMSEصحت یابی برابر  2/000میلیون مترمکعب
انتخاب شده است.
در مقیاس زمانی ماهانه نیز در اولین گام ورودی )V(t-4با
 RMSEصحت یابی برابر  88/05میلیون مترمکعب انتخاب شده

است .در گام دوم ترکیب ورودی )V(t-1و ) V(t-10با
صحت یابی برابر  80/41میلیون مترمکعب و در گام سوم V(t-10),
) V(t-5),V(t-1با  RMSEصحت یابی برابر  80/11میلیون
مترمکعب انتخاب شده است.
همچنین در نمودارهای ( )3تا ( )88تغییرات RMSE
مدلهای  ANFISبرای انتخاب مدل بهینه با ترکیب  0از  82در
جستجوی جامع و مقیاس زمانی روزانه ،هفتگی 82 ،روزه و
ماهانه ارائه شده است .بر این اساس در الگوریتم جستجوی
جامع:
 در مقیاس زمانی روزانه مدل با دو ورودی )V(t-1و )V(t-8و با  RMSEصحت یابی و آموزش برابر  2/811و  2/212میلیون
مترمکعب انتخاب شده است .همچنین در انتخاب مدل با سه
ورودی نیز مدل با ورودی ) V(t-5),V(t-2),V(t-1با  RMSEصحت
یابی و آموزش برابر  8/231و  2/254میلیون مترمکعب انتخاب
شده است.
 در مقیاس زمانی هفتگی مدل با دو ورودی )V(t-1و V(t-)8و با  RMSEصحت یابی و آموزش برابر  2/841و 2/213
میلیون مترمکعب انتخاب شده است .همچنین در انتخاب مدل
با سه ورودی نیز مدل با ورودی ) V(t-10),V(t-8),V(t-1با RMSE
صحت یابی و آموزش برابر  2/011و  2/212میلیون مترمکعب
انتخاب شده است.
 در مقیاس زمانی دههای مدل با دو ورودی )V(t-1و V(t-)7و با  RMSEصحت یابی و آموزش برابر  2/814و 2/881
میلیون مترمکعب انتخاب شده است .همچنین در انتخاب مدل
با سه ورودی نیز مدل با ورودی ) V(t-10),V(t-6),V(t-1با RMSE
صحت یابی و آموزش برابر  2/845و  2/231میلیون مترمکعب
انتخاب شده است.
 در مقیاس زمانی ماهانه مدل با دو ورودی )V(t-4و )V(t-8و با  RMSEصحت یابی و آموزش برابر  3/34و  1/11میلیون
مترمکعب انتخاب شده است .همچنین در انتخاب مدل با سه
ورودی نیز مدل با ورودی ) V(t-10), V(t-6),V(t-1با  RMSEصحت
یابی و آموزش برابر  80/11و  0/14میلیون مترمکعب انتخاب
شده است.
RMSE

نتيجهگيری
در این تحقیق پیشبینی جریان بهنگام ورودی به سد علویان با
استفاده از سیستم تطبیقی فازی-عصبی بهینهشده و دو
الگوریتم ترتیبی و جامع موردبررسی قرار گرفته است .بر اساس
نتایج حاصله در کلیه دورههای زمانی استفاده از اطالعات  1دوره
قبل ) V(t-3), V(t-2),V(t-1در مقایسه با سایر گامهای زمانی ،بهترین

ميثاقی :پيشبينی جريان ورودی به سد علويان با 775 ...

نتایج را با کمترین مقدار  RMSEارائه نموده است .تابع عضویت
گوسین 8نیز بهترین تابع در کلیه مدلهای  ANFISتوسعهیافته
بود .در کلیه مدلهای بهینه در مقیاسهای زمانی موردبررسی،
ورودی )V(t-1بهعنوان یک متغیر تأثیرگذار حضورداشته و خروجی
مدل از حساسیت باالیی نسبت به تغییرات آنکه دارای کمترین
)1. Gaussian membership function(gauss2mf

فاصله زمانی با خروجی ) V(tنیز میباشد ،برخوردار است .در
الگوریتم جستجوی جامع با بررسی کلیه ترکیبات مختلف در
ورودی مدل میتوان با اطمینان باالتری نسبت به انتخاب مدل
بهینه اقدام نمود که در مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته روش
جامعتری را برای معرفی مدل بهینه با کمترین خطای صحت
یابی ارائه مینماید.

شکل -5مقايسه نتايج حاصل از مدل  ANFISبا مقادير مشاهدهای در مدل روزانه با سه ورودی

شکل  -6مقايسه نتايج حاصل از مدل  ANFISبا مقادير مشاهدهای در مدل هفتگی با سه ورودی
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شکل  -4مقايسه نتايج حاصل از مدل  ANFISبا مقادير مشاهدهای در مدل  34روزه با سه ورودی

شکل  -4مقايسه نتايج حاصل از مدل  ANFISبا مقادير مشاهدهای در مدل ماهانه با سه ورودی

شکل  -9تغييرات  RMSEمدلهای  ANFISبرای انتخاب مدل بهينه روزانه با جستجوی ترتيبی

ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺑﻪ ﺳﺪ ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺑﺎ 447 ...

ﺷﮑﻞ  -10ﺗﻐﯿﯿﺮات  RMSEﻣﺪلﻫﺎي  ANFISﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ  2از  10ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﺎﻣﻊ

ﺷﮑﻞ  -11ﺗﻐﯿﯿﺮات  RMSEﻣﺪلﻫﺎي  ANFISﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ  3از  10ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﺎﻣﻊ
ﺟﺪول  -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ روزاﻧﻪ ﺣﺠﻢ آب ورودي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻋﻠﻮﯾﺎن و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﯾﺎﺑﯽ

ﻣﺪل
1
2
3
4
5
6
7

ورودي

ﺗﻌﺪاد ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﺮوﺟﯽ MAE RMSE

-2-1-1-1-1
(V(t-7)…V(t-1
3-2
psigmf 3-2-2-1-1-1
(V(t-6)…V(t-1
gauss2mf 3-2-2-1-1
)V(t-5)…V(t-1
)gauss2mf 3-2-2-1 V(t-4), V(t-3),V(t-2), V(t-1
3-3-3
gbellmf
)V(t-3), V(t-2),V(t-1
3-3
pimf
)V(t-2),V(t-1
3
gauss2mf
)V(t-1
gauss2mf

)V(t

2

R

Spearman's Kendall's
Pearson
NSE NOF
Correlation Correlation Correlation

0/902 0/428 0/898 0/043 0/118

**0/950

**0/859

**0/958

0/892
0/900
0/923
0/914
0/898
0/890

**0/945
**0/948
**0/961
**0/956
**0/948
**0/943

**0/858
**0/858
**0/861
**0/861
**0/863
**0/865

**0/958
**0/957
**0/958
**0/958
**0/958
**0/957

0/125
0/120
0/105
0/111
0/121
0/126

0/044
0/.043
0/040
0/041
0/042
0/043

0/887
0/895
0/921
0/911
0/894
0/885

0/450
0/434
0/379
0/402
0/437
0/455

ﺟﺪول  -2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺣﺠﻢ آب ورودي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻋﻠﻮﯾﺎن و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﯾﺎﺑﯽ

ﻣﺪل
1
2
3
4

ورودي
)V(t-4), V(t-3),V(t-2), V(t-1
)V(t-3), V(t-2),V(t-1
)V(t-2),V(t-1
)V(t-1

ﺗﻌﺪاد ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﺮوﺟﯽ
3-3-3-3
3-3-3
3-3
3

gauss2mf
gauss2mf
trapmf
dsigmf

)V(t

RMSE

MAE

0/088
0/109
0/128
0/142

0/036
0/050
0/061
0/072

R

NOF

NSE

Pearson
Correlation

Kendall's
Correlation

Spearman's
Correlation

0/938
0/903
0/954
0/835

0/321
0/398
0/464
0/512

0/940
0/908
0/874
0/846

**0/969
**0/953
**0/978
**0/920

**0/812
**0/921
**0/964
**0/801

**0/941
**0/992
**0/997
**0/938

2
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 روزه حجم آب ورودی به مخزن سد علويان و معيارهای ارزيابی در مرحله صحت يابی34  مشخصات مدلهای پيشبينی-3 جدول
Spearman's Kendall's
Pearson
Correlation Correlation Correlation
**2/312
**2/114
**2/358
**2/340
**2/331
**2/344
**2/301
**2/114
**2/320

2

NSE

NOF

R

2/301
2/110
2/181

2/141
2/115
2/441

2/308
2/114
2/131

MAE

RMSE

2/211
2/258
2/211

2/231
2/800
2/841

تابع عضویت تعداد قواعد خروجی
V(t)

1-1-1
1-1
1

gbellmf
gauss2mf
gbellmf

ورودی

مدل

V(t-3), V(t-2),V(t-1)
V(t-2),V(t-1)
V(t-1)

8
0
1

 مشخصات مدلهای پيشبينی ماهانه حجم آب ورودی به مخزن سد علويان و معيارهای ارزيابی در مرحله صحت يابی-7 جدول
Spearman's
Correlation

Kendall's
Correlation

Pearson
Correlation

**2/111
**2/328
**2/111

**2/581
**2/114
**2/104

**2/113
**2/325
**2/321

NSE

NOF

2

R

MAE RMSE خروجی

2/115 2/111 2/154 2/254 2/881
2/182 2/413 2/113 2/211 2/810
2/115 2/111 2/053 2/811 2/012

V(t)

تعداد
تابع عضویت
قواعد

ورودی

1-1-1 gauss2mf V(t-3), V(t-2),V(t-1)
1-1 gauss2mf
V(t-2),V(t-1)
1 gauss2mf
V(t-1)

مدل
8
0
1

. اعتبار دارد%99 **در سطح احتمال
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