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 :چکيده

رسوباتی که در اثر یک واقعه آب و هوایی معین ایجاد می شود به  .شدت فرسایش در زمانها و مکان های مختلف متغیر است

برآورد . شرایط توپوگرافی، نوع خاک و نحوه استفاده از زمین بستگی دارد و این امر موجب تغییرات موضعی فرسایش می شود

انی آینده از مدوره های زانه ها در خیزان رسوب رودمآگاهی از  .رسوب در حوضه ها و طرح های آبی مسئله حائز اهمیتی است

پیچیدگی سیستم طبیعی، نظیر فرآیندهای هیدرولوژیکی، استفاده .ی باشدمیز خدیریت حوضه های آبم و کاربردی در مهمسائل م

برای پیش بینی  فازی-سیستم استنتاج تطبیقی عصبی دلمدر تحقیق حاضر از . از مدل های فیزیکی را با مشکل روبرو می سازد

بخشی از شبکه های پیش خور چند الیه است که برای پیش بینی ANFIS در حوضه نوران استفاده گردید،یزان رسوب م

ته شده نسبت به روش های تجربی عالوه بر خدل انفیس سامی دهد که منتایج نشان  .غیرخطی مورد استفاده قرار می گیرد

در برآورد  ینان پیش بینیمدرصد اط9/99دل دارای مکه این باشد،ی موردار خینان بیشتری برمان اجرای کوتاهتر،از اطمسادگی و ز

 . است رسوب

 حوضه نورانانفيس ،فازي،  -عصبی،رسوب، سيستم استنتاج تطبيقی  فرسایش و برآورد  :کلمات کليدي
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 :مقدمه

کمتر منطقه ای امروزه (. 991:991:،محسنی وهمکاران)یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور خاک می باشد

را در سطح زمین می توان یافت که در معرض تخریب و فرسایش قرار نگرفته باشد و البته عامل اصلی آن 

زایی یکی از  فرسایش و رسوب (.931:991:،احمدی)افزایش جمعیت و استفاده بیش از حد از زمین است

دهای ناشی از آن با تشدید بهره فرسایش، پیام. مشکالت مهم در مدیریت حوضه های آبخیز کشور می باشد

برداری انسان از طبیعت از اوایل قرن بیستم، اثرات منفی خود را بر اکوسیستم حیاتی وارد ساخته 

حمل رسوب از جمله ویژگیهای شاخص رودخانه ها در شرایط طبیعی  (.991:993،تاجگردان وهمکاران)است

ای هندسی رودخانه و خصوصیات جریان، فرصت ترسیب مواد رسوبی حمل شده به پیروی از تغییر ویژگیه. است

. یافته و این فرآیند به صورت پدیده تراز افزایی یا رسوبگذاری  در بازه های مختلف رودخانه خودنمایی میکند

بخشی از مواد رسوبی حمل شده حاصل فرسایش بستر و سواحل رودخانه و بخشی از منابع رسوبی رودخانه نیز 

های توده ای  شته و حاصل فرسایش خاک سطحی و یا فرسایشهای خندقی و جابه جایمنشاء حوضه ای دا

از این رو از دیدگاه مهندسی رسوب، امکان وقوع همزمان فرسایش و . ناشی از رانش زمین و مانند آن است

برآورد . (91 9911:.سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور)رسوبگذاری دربازه های مختلف رودخانه میسر است

دقیق میزان رسوب در مسائلی از جمله طراحی مخازن، انتقال رسوب، برآورد آلودگی دریاچه، طراحی کانال ها و 

الیروبی آن ها بعد ازسیالب ها، تعیین خسارات ناشی از رسوب گذاری به محیط زیست و تعیین تاثیرات مدیریت 

 برای هوشمند های سیستم از استفاده اخیر لهایسا در (.91 9991:طهمورث وهمکاران)آبخیز، مورد نیاز است

اصول مدل . (1391:999میر لطیفی وهمکاران،)است داشته چشمگیری افزایش هیدرولوژی های برآورد پدیده

نماینده ساده ای از کل یک  سیستم و به عبارتی نماینگر واقعیت های موجود در یک سیستم است و مدل 

به . دهنده تقریباً کلیه فرآیندهایی است که در یک حوضه آبریز رخ  می دهدهیدرولوژیکی مدلی است که نشان 

دلیل وجود روابط غیر خطی،عدم قطعیت، ویژگی های متغیر زمانی و مکانی در پدیده های هیدرولوژیکی، به کار 

. (:1 991:نظیف کار،)گیری مدل هایی با فرض ایستایی و خطی بودن مناسب نیست و به خوبی عمل نمی کنند

این . فازی است -یک مدل آماری که اخیراً توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است، سامانه های عصبی 

خاص خود را دارد که از آن جمله می توان به توانایی شبیه سازی سامانه های غیر خطی، دقت  مدل مزایای 
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باتوجه به اینکه خاک یکی از با . ( :931:99:فی،اشر)اره کردزیاد و زمان کمتر ساخت مدل و محاسبات آن اش

اگر استفاده از خاک براساس استعداد و قدرت تولیدی آن و مبتنی بر .ارزش ترین ثروت های ملی هر کشور است

در این تحقیق . (1:9 999:،رفاهی)رعایت اصول صحیح و علمی باشد، میزان هدر رفت خاک به حداقل می رسد

ه به اهمیت این مسئله، فرایند فرسایش و مسئله رسوبگذاری با استفاده از با توجه به چنین واقعیتی و با توج

مدل سازی شده،این مدل سازی بر روی خروجی سیستم استنتاج فازی -سیستم استنتاج تطبیقی عصبی

فازی  رسوب به عنوان سری زمانی انجام می شود،تا با این مدل سازی و نتایج حاصل ازبرآورد رسوب،در -عصبی

 .  رد مطالعه مدیریت اصولی بر خاک وآب اعمال شودحوضه مو

 

 

 مواد و روشها

 :            موقعيت منطقه مورد مطالعه 

کیلومتر مربع  91:/19حوضه آبریز نوران در شمال غرب ایران استان اردبیل واقع شده است، حوضه آبریز نوران با مساحتی معادل 

 ́ 99˝) و عرض شمالی( 79ْ  :: ́  :7˝)تا( 73ْ   33́  :3˝) در سه کلیومتری غرب اردبیل دارای مختصات جغرافیایی طول شرقی 

متر از سطح دریا و 9193حوضه آبریز نوران در دامنه های سبالن با حداکثر ارتفاع . قرار دارد( 99ْ   3: ́  93 ˝) تا( 99ْ    1:

شیب متوسط حوضه . متر در محل ایستگاه هیدرومتری نوران قرار گرفته و یکی از زیر حوضه های قره سو می باشد713:حداقل 

 (.:شکل)متر می باشد:.911:درصدوارتفاع متوسط وزنی حوضه  9.1

 

 

 موقعیت جغرافیای منطقه1 :شکل 

 فازي-سيستم استنتاج تطبيقی عصبی
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 بیه  ورودی دادن بیا  کیه  اسیت  نشیده  ارائیه  خاصیی  توابع یا تئوری غیرخطی، و دینامیکی سیستمهای کاربردهای از بسیاری برای

:نیرم  محاسیبات  میدلهای  عنیوان  تحیت  انعطیاف پیذیری   غیرتئورییک  مدلهای حال، عین در اما .دست آید به آن،خروجی
 جهیت  

 (Anders, U. and Korn, O., 1999; Tokar, A.S. and .Johnson, P.A., 1999 )ارائه گردیده است غیرخطی سیستمهای

9مصنوعی شبکه های عصبی
9فازی هایسیستم و 

 مختلیف  علوم در که می باشند نرم محاسبات هایمدل مهمترین از نمونه هایی 

 عصیبی  شیبکه  پاییه  بیر  فیازی  استنتاج سیستم های عنوان تحت قدرتمندی سیستمهای اخیر سال چند در .دارند وسیعی کاربرد

7تطبیقی
 (ANFIS) و عصبی شبکه های آموزش قدرت از بهره گیری با سیستم ها نوع این .می شود برده کار به مختلف علوم در 

 عمیل  قدرتمنید  بسیار پیچیده فرآیندهای تحلیل جهت در مدل دو این مزایای از است فازی توانسته سیستم های زبانی مزیت

میی   سازیمدل و پیش بینی زمینه در کارآمد روشهای از یکی تطبیقی شبکه عصبی برپایه فازی هایسیستم امروزه .کند

  (Nayak, P.C et al., 2004:55; .Zounemat-Kermani, M. and Teshnelab. M., 2008:930 ) .باشد

 استنباط و گیری تصمیم استدالل، به وابسته که مسائلی یا و باشدمی مشکل آنها که درک ایههای پیچیدسیستم در

 سازیمدل برای مناسب رویکرد و روش یک انتخاب .رود شمارمی به مؤثر ابزاری عنوان به فازی منطق هستند، بشری

 شناخت و دانش میزان با ارتباط معکوس نیز پیچیدگی و دارد سیستم آن پیچیدگی میزان به بستگی کامال سیستم، یک

اما  کند، مدل سازی ممکن دقت بیشترین با را سیستم که بوده این بر انسان تالش همیشه. دارد سیستم آن از ما

 سیستم، از خود شناخت میزان با را مدل از موردنظر دقت مجبور است باشد، نداشته آن به نسبت کافی شناخت چنانچه

 قادر فازی سیستم .هستند نواقصی و مزایا دارای مصنوعی، عصبی هایشبکه و فازی هایسیستم از هرکدام.نماید منطبق

 به قادر حالیکه در کند استفاده خبره و متخصص افراد و بشری تجربیات از تواندو می باشدمی بشری زبان از استفاده به

 هایشبکه اما .داد آموزش را فازی سیستم توانای نمیمشاهده هایداده از استفاده با دیگر عبارت به .باشدنمی یادگیری

 به قادر و هستند غیرصریح عصبی هایشبکه حال عین در .دارند خودآموزی قابلیت ها،داده مجموعه از استفاده با عصبی

 زبانی قدرت از توانست 999: سال در 3جانگ بار اولین.(Kartalopoulos, S.V., 1996 ). باشندنمی بشری زبان از استفاده

 شبکه پایه بر فازی هایعنوان سیستم تحت سیستمی و نماید استفاده عصبی هایشبکه آموزش و فازی هایسیستم

برای سادگی .اندشده معروف انفیس هایسیستم به هاسیستم این (Jang, J. S. R., 1993:672 ). نماید ارائه تطبیقی عصبی

حال اگر قوانین به صورت زیر باشند . است zدارد و خروجی آن  yو  xکار فرض می کنیم که سیستم فازی ما دو ورودی 
:( Jang, J. S. R., Sun, C. T. and Mizutani, E., 1997:382) 

 

222222

111111

:2

:1

ryqxpfthenBisyandAisxifRule

ryqxpfthenBisyandAisxifRule




 

 

                                                           
 
 -Soft Computing Models 
 
 -Artificial Neural Networks 
 
 -Fuzzy Systems 
 
 -Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems 
 
 -Jang 
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 1و اگر برای غیر فازی ساز از غیر فازی ساز میانگین مراکز استفاده کنیم خروجی به صورت زیر خواهد بود
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 1الیه تشکیل شده است به صورت زیر خواهد بود 3که از   ANFISساختار معادل ( 9)شکل

 

 

 

 

 ساختار انفیس1 (b)مدل فازی مرتبه اول سوگنو  (a):1 9شکل
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 تابع از استفاده با فازی مختلف هایبازه به ورودی هایگره عضویت درجه الیه این در( ورودی هایگره)  1اول الیه

 1گردد می مشخص عضویت،

4,3),(

2,1),(

,1

,1





iforxBO

iforxAO

ii

ii




 

 

 1محاسبه می کند را قانون یک فعالیت درجه الیه این در گره هر (قاعده های گره)  :دوم الیه

 

2,1),()(,2  iyBxAwO iiii  

 

 1خروجی این الیه نرمالیزه شده الیه قبلی است :سوم الیه

2,1,
21

,3 


 i
ww

w
wO i

ii 

 :با است برابر گره هر خروجی الیه این در( نتیجه های گره1 ) چهارم الیه

 

)(,4 iiiiiii ryqxpwfwO  

 

 گره تعداد( نمایدمی محاسبه زیر صورت به را نهایی خروجی مقدار گره هر الیه این در (خروجی  هایگره( :پنجم یهال

 1 )هاست خروجی تعداد برابر ها




 

i i

i ii

i

iii
w
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 توابع به مربوط غیرخطی پارامترهای آموزشی هایداده از استفاده با که است مفهوم این به هاسیستم این آموزش

 مطلوب خروجی دلخواه، ورودی ازای به که شوند تعیین طوری چهارم الیه خطی و پارامترهای اول الیه در فازی عضویت

1هیبرید آموزش روش .شود حاصل
 عصبی شبکه برپایه فازی استنتاج هایسیستم آموزش مهمترین روشهای از یکی 

                                                           
 
 -Hybrid Learning 
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3خطا پس انتشار روش از اول الیه در آموزش جهت روش این در .باشدمی تطبیقی
 روش از سیستم چهارم درالیه و 

9مربعات کمترین تخمین
 .(Jang, J. S. R. and Sun, C. T., 1997:395)شودمی استفاده 

 :بحث و نتيجه گيري

به 999:تا :93:ربوط به رسوب حوضه نوران از سال متری نوران چای مار ایستگاه هیدرومآدر پژوهش حاضر ابتدا 

 برای  ،رسوبمو ستون دو tانیمربوط به سری زماتریس بندی گردید و داده ها در دو ستون،ستون اول ماهانه مصورت 

خروجي /در محدوده ي داده هاي پيش بيني شونده، ساختار ورودي tازاي هر  هب .اده گردیدمآ Matlabه مر برنااستفاده د
درصد داده ها به عنوان داده هاي آموزشي  07از. باشدمي s و خروجي  wآموزشي، شامل بردار چهار عضوي ورودي 

(Train Data)  اعتبارسنجيآنها به عنوان داده هاي  درصد 07و از (Check Data)  پس از تنظيم سري زماني و  شداستفاده
براي آموزش .فرا خوانده مي شود  Matlab محيط مطلباز  ANFISتعيين داده هاي آموزش و اعتبارسنجي رابط گرافيکي 

داده هاي آموزشي، بايد در . ، در مرحله اول بايد داده هاي آموزشي مورد استفاده در مدل سازي بارگذاري شودFISيک 
و مبدأ داده ها تعيين مي شود ونوع داده ها ابتدا براي بارگذاري داده ها . ستون ذخيره شده باشدقالب يک آرايه ستون به 

بار گذاري مي انفيس به اين ترتيب داده هاي مورد نظر در محيط .ی گیردمصورت (Load data) سپس فرا خواني داده ها

 را نشان مي در حوضه نوران  رسوب برآوردتعيين شده  Checkو  Trainداده هاي به ترتيب 4و0 شکل. شود

 :دهد

 

 ANFISدر  داده های آموزشبارگذاری  -9شکل

 

                                                           
 
 -Back-Propagation(BP) 
 
 -Least-Squares Estimator(LSE) 
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 ANFISدر  داده های اعتبارسنجیبارگذاری  -7شکل

اين روش از روش . استفاده شده است  آموزش ساختار انفيس از روش هيبريد براي ،پس از بار گذاري داده هاي آموزشي
هاي بهينه سازي براي آموزش پارامتر هاي تابع عضويت مي باشد که ترکيبي از روش حداقل مربعات و روش کاهشي 

 و خطاي مطلوب   ، تعداد دوره هاFISدر آموزش . شيب پس انتشار مي باشد
در اين پژوهش مقدار  .تعيين مي شود  

روال . در نظر گرفته شده است 07دوره هاي آموزش تعداد  ومقدار خطای مطلوب صفر ،درصد780/7آموزش  خطاي

کمترين خطا در دوره  5شکل  .آموزش با رسيدن به تعداد دوره ها يا دست يابي به خطاي مطلوب متوقف مي شود

 .آموزش را نشان می دهد

 

 کاهش میزان خطای آموزشی مدل با افزایش تعداد تکرار-3شکل

                                                           
9
 - Hybrid 

10
- Epochs 

11
- Error Tolerance 
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مدل بر اساس اين داده ها  آموزش ديده وسپس رفتار داده . آموزشي در اختيار مدل قرار داردبا توجه به اينکه داده هاي 
داده هاي  0در شکل  .مدل بر اساس آموزشي که ديده است، اين داده ها را پيش بيني مي کند. ها را مدل سازي مي کند
ميانگين خطاي اين مدل . مشخص شده است( ٭)و داده ي مدل سازي با عالمت ستاره ( O)آموزش به شکل دايره 

 .درصد انجام داده است 19/11درصد مي باشد و نشان مي دهد که انفيس مدل سازي را با اطمينان  780/7سازي برابر 

 

 

 مقایسه داده مدلسازی شده و داده آموزشی -1شکل

مشخص شده ( ٭)و داده هاي پيش بيني با عالمت ستاره ( +)داده هاي اعتبار سنجي با عالمت جمع 0در شکل
 .باشد درصد 9/99اطمینان پیش بینیدرصد با  /.709پيش بيني ميانگين خطاي . است

 

 مقایسه داده مدلسازی شده و دادهای اعتبارسنجی -3شکل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

فازی  -به این ترتیب می توان میزان رسوب را برای حوضه مورد مطالعه پیش بینی نموده و توان مدل شبکه عصبی

ANFIS  مورد  درصد 9/99اطمینان پیش بینیبا را در مدل سازی و پیش بینی روند تغییرات سری زمانی ذکر شده

 .ارزیابی قرار داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptive Nearo- Fuzzy  Inference System in Estimatio of Erosion and Sediment 

(case study in Nooran Area) 
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Abstract 
Severity of  erosion is  various  in  different  placesand  times.Sediments  that are  created  during  a  certain  
climate  event  depends  on  topographic  conditions.type  of  soil ,mannerof  use of  land so  this  can cause 
local erosions.   
Estimation of  sedimeent  in drairage basin is  a important  matter. Having information  about  river sediment  
rate  in  future  chronological  periods is important  in  management of drainage basin. Complexity of natural 
systems such as hydrologic procceses causes it this study we used Adaptive Neure-Fuzzy In ferences system 
model for anticipation of sediment rate in Nooran area.Anfis is a part of multilayer feed forward networks 
that user for nonlinear anticipation. Results show that ANFIS model is more confidence in comparison to 
experimenta methods, in add ition to simplicity and shorter time that needs to perform. This model has 
92.9% confidience rate in sediment detection. 
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