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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 ) ANFIS(تحمين رسوب معلق رودخانه طالقانرود با استفاده از روش نوروفازي 

       3حميد غالمي,  2آبادي ابوالحسن فتح ,1ْعلي سالجقه   
  دهيچك

 يكـ ي.  تخمين رسوب معلق رودخانه از روش هاي مختلف هيدرولوژيكي و هيدروليكي استفاده مي شـود    به منظور 
بـا توجـه بـه      .  باشـد  ي سنجه رسوب م   ي روش منحن   رودخانه ن رسوب معلق  ي تخم  جهت ن روش ها  ياز متداول تر  

فاقد كارايي الزم جهت    منحني سنجه رسوب    , ن دبي آب و رسوب    ي ماب يت ها يوجود روابط غير خطي و عدم قطع      
ـ  م ANFIS يوفاز-ق با استفاده از روش نور     ين تحق يدر ا  .جهت تخمين رسوب معلق مي باشد      زان رسـوب معلـق     ي

 يگـر ي و د  يك بند ي داده ها در دو حالت بدون تفك       يمدل ساز . ن زده شد  ينك تحم يستگاه گل يقان در ا  رودخانه طال 
تم ير لگـار  يگـر تـاث   يدر قـسمت د   . زمستان صورت گرفت  -ز  يي تابستان و پا   - داده ها به دو فصل بهار      يك بند يتفك
  ANFISروشق نشان داد ي تحقنيج اينتا.  قرار گرفتي مختلف مورد بررسي عملكرد مدل هاي داده ها بر رويريگ

 از  يريتم گ ين لگار ي داشته و همچن   ي سنجه رسوب عملكرد خوب    ي و منحن  ي مصنوع ي شبكه عصب  ينسبت به مدل ها   
  .  مختلف نداشته استي عملكرد مدل هاي بر روير چندانيداده ها قبل از ورود آنها به شبكه تاث

  ودخانه طالقانر، ، شبكه عصبيANFISرسوب معلق، نوروفازي : كلمات كليدي
Estimation suspended sediment in Thaleghan River using neuro-fuzzy (ANFIS) 

method 
 

In order to suspended sediment estimation various hydrological and hydrolytically 
methods are used. One of the most conventionally method for suspended sediment is 
sediment rating curve. Notacing to ancertentety and nonlinear relation between water 
discharge and suspended sediment load this method have not efficiency for suspended 
sediment estimation. In this study using neuro-fuzzy (ANFIS) suspended sediment on 
Talghan River in Glinak station were estimated. Modeling data have been applied in two 
cases 1-no clustering and 2-clustering in two seasons spring –summer and otmn-winter. 
In this study the effect of Logogram on model application were investigated. Results 
showed that ANFIS method had better performance than artificial neural network and 
sediment rating curve methods and Logogram had nod effect on the performance of 
various methods.  
Key word: suspended sediment, neuro-fuzzy (ANFIS), artificial neural network and Talghan River  

 
 
  

                                                 
 استاديار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران 1
 دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه تهران 2
    دانشجوي كارشناسي ارشد بيابان زدايي دانشگاه تهران3
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  مقدمه
 مطالعـه   ,طراحـي سـدها   ,  تخمين و پيش بيني بار معلق رودخانه در طيف گسترده اي از مسائل نظير مهندسي رودخانـه                

محتلفـي جهـت بـر      روش هاي   . آبخيزداري و بسياري از بخش هاي منابع آب كاربرد دارد          مسائل, يش رودخانه ا  يفرسا
و روش هـاي    هيـدروليكي   بـه دو دسـته روش هـاي         ان  كه بطـور كلـي مـي تـو        وجود دارد   رسوب معلق رودخانه    آورد  

در برآورد و تخمين بار معلق رودخانه معموال از روش هاي هيدرولوژيكي استفاده مـي               . هيدرولوژيكي تقسيم بندي كرد   
در روش هاي هيدرولوژيكي بهترين روش برآورد بار معلق برآورد مستقيم مي باشد در اين روش بايد آمار مفصلي            . شود

. و همچنين  دبي آب متناظر در دست باشد  ) كه معرف تغييرات غلظت در طول زمان مورد نظر باشد           ( ت رسوب   از غلظ 
نيروي انساني و باال بودن هزينه امكان برداشت داده رسوب و دبي به انـدازه               , اغلب موارد به علت كمبود امكانات      كه در 

ش هاي غير مستقيم برآورد بار معلق كـه شـامل            رو يش ها  از رو  نقين منظور اغلب محق   يبد. [1]كافي مقدور نمي باشد   
. در روش برون يابي از منحني سنجه رسوب استفاده مي شود          . روش هاي درون يابي و برون يابي است استفاده مي شود          

از اين روش بطور گسترده اي در جهان اسـتفاده          . كه در اين حالت يك رابطه اي بين دبي آب و رسوب برقرار مي گردد              
اما اين روش نيز داراي يك سري معايبي مي باشد به عنوان مثال در رودخانه ها  غلظت رسـوب بـراي مقـدار                        .  شود مي

معيني از دبي آب در شاخه باالرونده هيدروگراف بيشتر از غلظت رسوب براي همان مقدار دبي براي شاخه پايين رونده                    
خطـي بـودن را مدلـسازي       غيرمنحني سنجه نمي توانـد ايـن        كه نوعي رابطه غير خطي ايجاد كرده و روش          . آن مي باشد  

ر يدر مسائل غ  ) ي و منطق فاز   يشبكه عصب (ي هوش مصنوع  ي دهه گذشته شاهد كاربرد گسترده روش ها       يدر ط . [6]كند
 بر داده قادرند بـدون در نظـر گـرفتن           ين روش ها به عنوان مدل مبتن      يا. مي هست يدرولوژيط و ه  يده در مح  يچي و پ  يخط

بـا  . بر قـرار كننـد   ي مشاهده ايبا استفاده از داده ها ي و خروجين ورودي بيك ارتباط منطقيط  ي مح يكيزي ف تيمحدود
ن يد برا اعتقاتوجه به عدم قطعيت ها و پيچيدگي هايي كه نوعي رابطه غير خطي بين دبي رسوب و دبي آب برقرار كرده                      

را  رودخانـه  بـار معلـق و دبـي         ن  يب ما غير خطي    ابط رو  مي توانند  يقادرند به راحت   ي هوش مصنوع  ياست كه روش ها   
  . ندن كيه سازيشب

 ي گـسترده ا    كـاربرد  ي و شبكه عصب   ي كاربرد از جمله روش نوروفاز     ي هوش مصنوع  ي روش ها   گذشته يها در سال 
اقـدام بـه تخمـين رسـوب معلـق          )1385( نجفـي و همكـاران     كه از جملـه   . دا كرده اند  ين بار معلق رودخانه پ    يدر تخم 

ايـن   در. خانه زاينده رود با استفاده از منحني سنجه رسوب و مدل هاي شبكه عصبي پرسپترون چند اليـه كردنـد                   رود
تمامي داده هـاي انـدازه گيـري        – 1 مختلف مدل شامل     دو روش از شبكه هاي عصبي مصنوعي، در سه حالت         تحقيق  

 دو زيـر   داده هـا بـه   - 3وبي و غير سيالبي داده ها به دو زيرمجموعه سيال    تقسيم    -2شده، بدون هيچ گونه تفكيكي      
 در MLPمـدل  داد نـشان  ايـن تحقيـق   نتايج .  شدند مدل سازي شدمجموعه با غلظت رسوبات كم و زياد دسته بندي 

زان ين م ي در تخم  ي عملكرد بهتر   و رگرسيون آماري   )شبكه عصبي رگرسيون تعميم يافته    (GRNNمقايسه با روش هاي     
باعث بهبـود عملكـرد مـدل هـا         دسته بندي داده ها بر اساس غلظت رسوب،         ن  يهمچن.  است بار معلق رودخانه داشته   

فـازي مقـدار رسـوب معلـق را بـراي      - با استفاده از روش هاي شبكه عصبي مصنوعي و نـورو   )2005(كيسي .گردشد
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

سيون چند متغيـره و      تخمين زده و عملكرد آنها را نسبت به رگر         USGS متعلق   5 و ريو والنسيا   4ايستگاه كوبرادا باالنس  
در اين تحقيق به منظور تخمين رسوب معلق از تركيبات مختلف مربوط به دبي آب               . منحني سنجه رسوب مقايسه كرد    

فـازي  -در نهايت نتايج اين تحقيـق نـشان داد كـه روش نـورو          . و رسوب به عنوان ورودي هاي هر روش استفاده شد         
شـبكه عـصبي و     ,  با استفاده از سه روش منطق فـازي        [3] دوغان   .عملكرد بهتري نسبت به ساير روش ها داشته است        

نوروفازي ميزان رسوب معلق را در رودخانه الور ساركيا  تركيه تخمـين زد نتـايج ايـن تحقيـق نـشان داد كـه روش                          
ملكـرد روش    ع )2008 ( و همكـاران   يسيق ك يدر تحق . تس ا نوروفازي عملكرد بهتري نسبت به دو روش ديگر داشته        

 شبكه  يه نسبت به مدل ها    ي و سالور كوپروسو در ترك     6ولوسيرودخانه ك   دو  ماهانه ن رسوب معلق  ي در تخم  ينوروفاز
 در  يعملكرد بهتر  يق نشان داد روش نوروفاز    ين تحق يج ا ينتا. دي گرد ي سنجه رسوب بررس   ي و منحن  ي مصنوع يعصب
  . گر داشته استيزان بار معلق رودخانه نسبت به دو روش دين ميتخم
ق اقدام بـه    ين تحف يدر ا  رت منابع آب و مهندسي رودخانه     يل مد ي از قب  ين رسوب معلق در مسائل    يت تخم يه اهم ب جهبا تو 
با اسـتفاده از روش هـاي هـوش مـصنوعي شـامل شـبكه               نك  يستگاه گل ين رسوب معلق رودخانه طالقان در محل ا       يتخم

سبت به يكديگر بررسي و همچنـين مقايـسه اي           ها ن   مدل كارايي هر يك از اين    . ديگرد فازي   –و نورو    عصبي مصنوعي 
  .  گرفتبين اين روش ها و روش هاي سنتي منحني سنجه رسوب صورت 

  
  مواد و روش ها 
مساحت   با حوزه آبخيز طالقان  .  باشد ينك م يستگاه گل يق رودخانه طالقان در محل ا     ين تحق ي در ا  همنطقه مورد مطالع  

اين حوزه . تهران واقع شده است   شهر  كيلومتري شمال غربي     120در استان تهران و در       هكتار   80428/82
از جنـوب بـه     , آبخيز يكي از زير حوزه هاي سفيد رود مي باشد كه از شمال به حـوزه آبخيـز المـوت                   

از شرق به بخشي از حوزه آبخيز كرج و از غرب به حـوزه آبخيـز شـاهرود                  , منطقه زياران و صمغ آباد    
 عـرض   36ْ ,20 َ   ,93/45" تـا    36ْ ,5 َ   ،45/17" يستگاه گلينك در محـدوده      منطقه منتهي به ا   . منتهي مي شود  

ق از آمار لحظـه     ين تحق يدر ا .  طول شرقي واقع گرديده است     51 ْ ,11 َ ,5/26" تا   50 ْ ,39 َ   ,39/33"شمالي و   
  . دي استفاده گرد1351 تا 1349 ي و رسوب مربوط سال هايدب

 ANFIS ينوروفاز

اين مدل يـك    .  معرفي گرديد  [4] مي باشد كه توسط ژانگ     ANFISفازي سيستم   - هاي نورو  يكي از متداول ترين سيستم    
سيستم فازي سوگنو را در يك ساختار عصبي اجرا مي كند و براي فرآيند آموزش از تركيبي از روش هاي آموزش پـس                       

                                                 
6- Quebrada Blanca station                                                                                                                                  
7- Rio Valenciano                                                                                                                                                  
6 Kuylus 
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 z و يك خروجـي y وxفرض كنيد يك سيستم فازي با دو ورودي  . انتشار خطا و حداقل مربعات خطا استفاده مي كند        
  . آنگاه آن به صورت زير مي باشد-داريم با استفاده از سيستم تاكاگي سوگنو قوانين اگر

1111                                                :1         قانون      )           1( ryqxpf ++= then  1A and y is 1B  IF x                              
2222:                                                          2قانون)           2( ryqxpf ++=  IF x is A2 and y is B2 then  

 را   ANFISچنانچه خروجي هر اليه مدل. نشان داده شده است) 1(ه اين مثال در شكل ي الANFIS   5ساختار
ilOبصورت  امين اليه بوده، آنگاه مي توانيم عملكرد اليه هاي مختلف را l امين گره در  iكه خروجي نشان دهيم,

  . بصورت زير بيان كنيم
خروجي هر گره در اين اليـه برابـر درجـه عـضويت             . هر گره در اين اليه معادل يك مجموعه فازي مي باشد          :  1    اليه

  . متغيير ورودي در اين مجموعه مي باشد
,)(                            1وi=2   براي                                                                                )3( xAO Iil μ=         
,2)(                 4وi =3       براي                                                                                )4( yBO Iil == μ  
  .  يك قانون مي باشد7)زشيقوه انگ(خروجي هر گره در اين اليه ميزان فعاليت : 2ه يال

 امين قانون را به جمع درجه هاي فعاليت كليه i نشان داده شده كه نسبت درجه فعاليت N  هر گره در اين اليه با :3اليه 
  ). 5رابطه (قوانين محاسبه مي كند

)5     (2.1=i                   
21

,3 ww
w

wO i
ii +
==  

iOكه   .  ام استi شده قانون 8ر درجه فعاليت نرمالخروجي اين اليه و براب3,
رابطه (خروجي هر گره در اين اليه بصورت . گره هاي اين اليه گره هاي تطبيق پذير با عملكرد گرهي مي باشند: 4اليه 

  .  است) 6
)6   (                                                                                       )(,4 iiiiiii ryqxpwfwO ++==                              

كه در آن
iwخروجي اليه سوم و},,{ iii rqpموعه پارامترهاي تطبيقي اين اليه مي باشندمج .  

محاسبه مي ) 7رابطه (نشان داده شده است مقدار خروجي نهايي را بصورت ∑هرگره در اين اليه كه بصورت : 5اليه 

  ). تعداد گره ها برابر تعداد خروجي ها مي باشد ( كند 
)7        (                                                                                                   

∑
∑∑ ==

i i

i ii
i

I
ii w

fw
fwO ,5

  

  قيروش تحق
در مرحله بعد . دي داده ها حذف گردي پرت را از سري كرده و داده هاي و رسوب را بررسي دبي در ابتدا داده ها

 هوش ي كه روش هايياز آنجا. ديل داده ها انتخاب گردن كي از بياعتبار و تست سنج,  آموزشي هاهمجموعه داد
 باشد لذا مجموعه داده ين ميين روش ها نسبتا پاي ايابي قدرت برون و بوده ي خوبيابيان ي ميي تواناي دارايمصنوع

                                                 
7 Firing strength 
8 Normalized  Firing strength  

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 ٥

گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  انحراف ونيانگيل مي از قبي آماريار هاي انتحاب گردند كه از نظر معيد طوري و تست با سنجياعتبار,  آموزشيها
ق يقحن تيدرا. اعتبار و تست آورده شده است,  آموزشي مجموعه داده ها)1(در جدول. گر باشنديكديه يار شبيمع

 در صورتي كه يدر شبكه عصب. ديكل داده ها انتحاب گرد 15/0 و 15/0, 75/0ب ياعتبار و تست به ترت, ر آموزشيمقاد
ياد داده ها تاثير متفاوتي بر روي شبكه گذاشته بطوري كه داده ها به صورت خام وارد شبكه شوند به علت تغيييرات ز

برخي از نرون هاي خيلي زود به حد آتش رسيده در حالي كه برخي ديگر از نرون ها حتي به آستانه فعاليت نيز نرسيده 
  باشد قرار مي ) 1و0(يعني بين يك دامنه عددي كه معموال, لذا در ابتدا الزم است كه داده ها معيار سازي شوند. اند

 ضريب چولگي  انحراف معيار ميانگين   

 1/70 1631/66 1588/20 آموزش
 1/81 1560/09 1504/35 اعتبار سنجي 

 كل داده ها

 0/91 1136/26 1599/73 تست
 1/53 1717/42 1775/17 آموزش

 تابستان 0/62 1488/48 1744/22 اعتبار سنجي 

 2/06 1654/33 1632/81 تست
 1/57 994/92 1019/40 آموزش

  زمستان 1/11 711/68 1009/24 اعتبار سنجي 

 0/80 895/34 1210/61 تست

  خصوصيات آماري داده هاي مورد استفاده):1(جدول
  

 قرار 9/0 و 1/0ن ين رابطه داده ها بيد با استفاده از اي داده ها گرديار سازيمع) 8(ن منظور با استفاده از رابطه يبد. گيرند
  . رديگ يم
)8(  
  

  . بزرگترين داده سري داده هاي مي باشدmaxX كوچكترين داده و minXدر اين رابطه 
 از ي شبكه عصبين مرحله برايدر ا.  ساحته شدي و نوروفازي محتلف شبكه عصبي داده ها مدل هايپس از آماده ساز

ن بار معلق استفاده ي نرون بود جهت تحم10 تا 2ن ي آن بيه مخفي الي تعداد نرون هاه كهي پرسپترون سه اليشبكه عصب
 ين فازين شده تا قواين كالس طبقه بندي به چنديه اول هر پارامتر وروديدر ال ANFIS ينوروفازدر روش . ديگرد

 داده ها وجود ي بنده اول دو روش تفكيك شبكه اي و تفكيك خوشه جهت كالسهين منظور در اليبد. ساخته شوند
در تفكيك شبكه اي داده هاي ورودي به چند قسمت مساوي تقسيم مي شوند در اين حالت با افزايش تعداد . دارد

رامترها به طور تواني افزايش پيدا كرده بطوري كه در مواقعي كه تعداد ورودي ها زياد باشند فرآيند تقسيمات تعداد پا
 داده هاي ورودي با توجه به اندازه شعاع تاثير يدر حالت تفكيك خوشه ا. آموزش شبكه ساعت ها به طول مي انجامد

و غير خطي به طور قابل مالحظه اي كاهش پيدا به چند دسته تقسيم مي شوند، در اين حالت تعداد پارامترهاي خطي 
    و شبكه يك خوشه ايق هر دو روش تفكين تحقيدر ا.  گردديكرده كه اين امر باعث تسهيل در فرآيند آموزش شبكه م

1.*8.
minmax

min +
−
−

=
XX

XXy i
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 كه تعداد  اي و زنگولهيمثلث, يت گوسيسه تابع عضوشبكه اي ك ي با تفك ANFISيبرا.  مورد استفاده قرار گرفتيا
 كه تعداد يت گوسيتابع عضوخوشه اي ك ي با تفك ANFIS ير بوده و برايي عدد متغ10 تا 2ن يت آن بيتوابع عضو
  .  قرار گرفتير بود مورد بررسيي عدد متغ10 تا 2ن يت آن بيتوابع عضو

 استفاده MAE   وRMSE, در اين تحقيق براي مقايسه مدل هاي مختلف از معيارهاي آماري ضريب همبستگي
  . گرديد

) 9                                                                                                   (2

1

)(1∑
=

−=
n

i

c
t

o
t SS

n
RMSE    

 ∑
=

−
=

n

I
o
t

t
c

o
t

S
SS

N
AARE

1

100*)(1 )10                                                                                          (  

o  تعداد داده ها،n روابط  ايندر     
tS مشاهداتي و رسوب معلق c

tS مي باشندتخمين زده شده  رسوب معلق.  
  نتايج

در اين تحقيق داده هاي در دو حالت مورد استفاده قرار گرفت، در حالت اول تمـام داده هـا بـدون تفكيـك بنـدي و در                 
از آنجـايي كـه در طـي دوره آمـاري           . اساس فصل تفكيك بندي شدند و مدل سازي انجام گرفـت          حالت دوم داده ها بر      

مورد بررسي تعداد داده هاي دبي و رسوب مربوط به فصول تابستان و پاييز كم بود لذا دو فصل بهار و تابستان با هـم و                          
  ها بدون تفكيك فصلي مورد استفاده قراردر حالت كه كل داده . زمستان و پاييز را به عنوان يك فصل در نظر گرفته شد

.  مورد بود116ز ييپا- و زمستان348 تابستان - فصل بهاريه هاداد,  عدد464 برابر و رسوب يگرفت تعداد داده ها دب
ج مربوط به ينتاپس از ساخت مدل هاي مختلف و تعيين پارامترهاي آن اقدام به تخمين بار معلق رودخانه گرديد كه 

ن يج مربوط به بهترينتاها ن جدول يابل ذكر است در اق.  آورده شده است)4(تا ) 2( هاي لف در جدول محتيمدل ها
 مورد يك بندي كه تمام داده ها بدون تفكي در حالت شودي ممالحظه) 2(با توجه به جدول . مدل ها آورده شده است

ن عملكرد ين عملكرد را داشته و بدتري بهترثلثيمت ي و تابع عضويك شبكه اي با تفكيرند مدل نوروفازياستفاده قرار گ
 مدل  ANFIS ي شود در مدل هاين جدول مالحظه ميبا توجه به ا.  به خود اختصاص داده استيرا مدل شبكه عصب

 - فصل بهاريج مربوط به داده هاينتا. ن عملكرد را به خود احتصاص داده اندين بهترييت پايها با تعداد توابع عضو
 و تابع يك شبكه اي با تفكيمربوط به مدل نوروفازج ين نتاين فصل بهتريدر ا. آورده شده است) 3( جدول تابستان در

ن يبدتر. ر مدل ها داشته استي نسبت به ساي عملكرد بهتريشبكه عصب, ن روشي ااز باشد بعد ي ميت زنگوله ايعضو
رند با يزمستان مورد استفاده قرار گ- زيي فصل پايها ه كه داديدر حالت.  باشديجه رسوب من سيز مربوط به منحنيج نينتا

ن مدل ير مدل ها داشته و پس از اي نسبت به ساي عملكرد بهتريشبكه عصب شود يمالحظه م) 4(توجه به جدول 
  .  داشته استي عملكرد بهتريوشه اخك ي با تفكينوروفاز

سپس در شبكه مورد استفاده قرار گيرد در جدول هاي نتايج مربوط به حالتي كه ابتدا از داده ها لگاريتم گيري شده و 
در حالتي كه كل داده ها بدون هيچ گونه تفكيك بندي فصلي مورد استفاده قرار گيرند مدل . آورده شده اند) 7(تا ) 5(

 با تفكيك شبكه اي و  ANFISنوروفازي با تفكيك شبكه اي بهترين عملكرد را به خود اختصاص داده بعد از اين مدل
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 عملكرد تقريبا يكساني داشته ANFISدر اين فصل تمام مدل هاي . سه تابع عضويت گوسي عملكرد بهتري داشته است
 مالحظه مي شود در حالتي كه داده هاي داده ها لگاريتم گيري شوند نسبت به حالتي كه) 5(و )2(با توجه به جدول . اند

 بهتر شده اما  AAREرار گيرند مقادير ضريب همبستگي و معيارداده ها بدون لگاريتم گيري در شبكه مورد استفاده ق
تابستان و در حالتي كه از داده ها لگاريتم گيري شود در - نتايج مربوط به فصل بهار.  بدتر شده است RMSEمقادير

  ا  با تفكيك شبكه اي و تابع عضويت زنگوله اي بهترين عملكرد ر ANFISدر اين فصل مدل. جدول آورده شده است
   كل داده هاي براي مختلف نوروفازيج مدل هاينتا): 2(جدول 

 نوع تفكيك تفكيك  خوشه اي  تفكيك شبكه اي 
 تابع عضويت گوسي  مثلثي  زنگوله اي  گوسي 

 تعداد توابع عضويت 3 5 3 3

 ضريب همبستگي  0/41 0/42 0/41 0/41

1159/66 1160/81 1153/39 1160/30 RMSE 

67/40 67/63 67/14 67/64 AARE  

  
   تابستان- نتايج مدل هاي مختلف نوروفازي براي فصل بهار ): 3(جدول 

 نوع تفكيك تفكيك  خوشه اي تفكيك شبكه اي شبكه عصبي   سنجهيمنحن

 تابع عضويت گوسي مثلثي زنگوله اي گوسي  

 تعداد توابع عضويت 2 3 2 2 نرون 5 

 گيضريب همبست 0/39 0/40 0/38 0/38 0/40 0/31

1227/34 1335/43 1082/30 1072/48 1046/03 1058/36 RMSE 

80/63 136/56 106/31 106/02 112/83 110/54 AARE 

  
   زمستان-نتايج مدل هاي مختلف نوروفازي براي فصل پاييز): 4(جدول                        

 نوع تفكيك تفكيك  خوشه اي تفكيك شبكه اي شبكه عصبي   سنجهيمنحن

 تابع عضويت گوسي مثلثي زنگوله اي سيگو  

 تعداد توابع عضويت 2 7 4 3 نرون 5 

 ضريب همبستگي 0/76 0/71 0/78 0/79 0/80 0/55

1552/58 1211/08 1220/87 1190/88 1229/18 1293/02 RMSE 
181/14 294/32 288/35 295/75 272/05 291/55 AARE 

  
   براي كل داده ها در حالتي كه داده لگاريتم گيري شدهنتايج مدل هاي مختلف نوروفازي): 5(جدول 

 نوع تفكيك تفكيك  خوشه اي تفكيك شبكه اي شبكه عصبي   سنجهيمنحن

 تابع عضويت گوسي مثلثي زنگوله اي گوسي  

 تعداد توابع عضويت 7 5 8 10 نرون 3 

 ضريب همبستگي 0/47 0/44 0/36 0/42 0/59 0/3

955/74 738/38 837/20 871/86 861/76 845/06 RMSE 

54/94 110/99 64/94 70/41 71/95 77/91 AARE 
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گاناد ی  ع  نا شاورزی و  وم  عه 

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

   تابستان در حالتي كه داده لگاريتم گيري شده-نتايج مدل هاي مختلف نوروفازي براي فصل بهار ): 6(جدول 
 كينوع تفك  يك  خوشه ايتفك  يك شبكه ايتفك

 تيتابع عضو  يگوس  يمثلث  يزنگوله ا  يگوس

 تيتعداد توابع عضو 2 6 3 2

  يب همبستگيضر 0/72 0/71 0/76 0/72

1363/76 1314/95 1348/44 1360/68 RMSE 
136/37 142/71 146/56 138/30 AARE  

  
  در حالتي كه داده لگاريتم گيري شده زمستان -نتايج مدل هاي مختلف نوروفازي براي فصل پاييز): 7(جدول 

 كيوع تفكن  يك  خوشه ايتفك  يك شبكه ايتفك

 تيتابع عضو  يگوس  يمثلث  يزنگوله ا  يگوس

 تيتعداد توابع عضو 9 7 9 8

  يب همبستگيضر 0/39 0/40 0/48 0/45

895/99 888/99 923/37 912/62 RMSE 

56/21 57/32 58/71 61/41 AARE  

  
عملكرد مدل هاي محتلف مالحظه مي شود ) 6(و) 3(در اين قسمت با توجه به جداول . به خود اختصاص داده است

و درحالتي كه داده هاي . نسبت به حالتي كه داده ها بدون لگاريتم گيري مورد استفاده قرار گيرند كاهش پيدا كرده است
 با تفكيك شبكه اي و تابع  ANFIS زمستان مورد استفاده قرار گيرد بهترين عملكرد مربوط به مدل–فصل پاييز 

فصل نسبت به حالتي كه داده ها بدون لگاريتم گيري مورد استفاده قرار گيرند عملكرد در اين . عضويت گوسي مي باشد
بطوري كه در برخي مدل ها لگاريتم گيري باعث بهبود كارايي مدل ها و در برخي ديگر از . متفاوتي از خود نشان دادند

  مدل ها 
 مشاهداتي و تخمين زده شده براي بهترين مقادير رسوب) 3(تا ) 1(در شكل هاي . عملكرد مدل ها كاهش يافته است

همانطور كه مالحظه مي شود مدل هاي مختلف مقادير در تخمين . مدل ها در هر يك از سري داده ها آورده شده است
  .رسوب حدقل و حداكثر در هر سه سري داده مورد استفاده عملكرد خوبي نداشته اند

  بحث و نتيجه گيري 
ز مدل هاي نوروفازي مقادير بار معلق رودخانه كرج در محل ايستگاه گلينك تخمين زده شد و در اين تحقيق با استفاده ا

داده هاي مورد استفاده در . عملكرد اين مدل ها نسبت به مدل هاي شبكه عصبي و منحني سنجه رسوب مقايسه گرديد
ستان و تفكيك داده ها به فصل  تاب-تفكيك داده ها به فصل بهار, اي تحقيق در سه حالت بدون تفكيك بندي فصلي

  در قسمت ديگر از تاثير لگاريتم گيري بر روي عملكرد مدل ها مورد بررسي قرار . پاييز زمستان مورد استفاده قرار گرفت
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
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   و تابع  ANFISتخمين زده شده براي مدل مقادير رسوب مشاهداتي و ):1(             شكل  و تابع  ANFISمقادير رسوب مشاهداتي و تخمين زده شده براي مدل ):1(شكل

                                 زنگوله اي و داده هاي بهار                                                                                        مثلثي و كل داده ها
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   عصبي و د اده هاي زمستانمقادير رسوب مشاهداتي و تخمين زده شده براي شبكه):2(شكل

  
 عملكرد نسبتا بهتري نسبت به شبكه عصبي و منحني سنجه رسوب ANFISدر اين تحقيق مدل هاي نوروفازي . گرفت

 در تخمين رسوب معلق) 2008(و كيسي و همكاران ) 2005(دوغان , )2005(كيسيمشابه همين نتايج را . داشته است
زان بار معلق مربوط به فصل ي مختلف ميق مدل هاين تحقيدر ا. بدست آوردند  شبكه عصبي و نوروفازيبا استفاده از

نكه ي به علت االبته. ن زده شدي زمستان تخم- زيي و پاي فصليك بندي كه داده ها بدون تفكيبهار تابستان را بهتر از حالت
 ي و تست در هر سريار سنجاعتب, جه داده ها آموزشيد و درنتي انتخاب گرديهر حالت داده ها به صورت تصادف در

 مدل ها ي داده ها در برخيريتم گيق لگارين تحقيدر ا. ح باشدي توان چندان صحيسه نمين مقاي كرد ايداده فرق م
علت اين . مدل ها نتوانست باعث بهبود عملكرد مدل ها گردد گر ازي ديد و در برخيباعث بهبود عملكرد مدل ها گرد

كه در اغلب موارد لگاريتم گيري تاثير چنداني بر روي نرمال شدن داده ها نشده بطوري كه امر را مي توان در آن دانست 
  . در برخي موارد لگاريتم گيري باعث شد تا مقدار ضريب چولگي داده ها افزايش پيدا كند
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