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چاي، ليقَاى حَضِتيٌي جرياى رٍدخاًِ ليقَاى )هطالعِ هَردي تعييي تْتريي رٍش پيص

 ّاي درياچِ ارٍهيِ(حَضِاز زير

 

، هْذي 3ًيا، هْذي راکري3احوذ دّقاًي، اهير3، هَسي حسام2، اتَالفضل هساعذي1هرتضي ًثي زادُ
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 چکيذُ

ت وشدُ، هؼئلِ افت ػغح آة دسيبچِ اسٍهيِ اػت وِ اص لحبػ يىي اص هؼبئلي وِ تَخِ ثيـتش هحميمي هحيظ صيؼت سا ثِ خَد خل

ثيٌي خشيبى ٍسٍدي ثِ ّبي خلَگيشي اص ايي فبخؼِ، پيؾصيؼت هحيغي ايي دسيبچِ سا ثب خغش خذي هَاخِ ػبختِ اػت. يىي اص ساُ

ثيٌي خشيبى سٍدخبًِ ليمَاى، ؾثبؿذ. دس ايي تحميك خْت پيايي دسيبچِ ٍ اتخبر تلويوبت هذيشيتي كحيح ثب تَخِ ثِ ًتبيح آى هي

ػيؼتن  اص دٍ سٍؽ اػتفبدُ ؿذُ اػت. ثشاي ايي هٌظَسّبي دسيبچِ اسٍهيِ( حَضِچبي )اص صيشليمَاى حَضِّبي دثي اص دادُ

ػپغ ثب همبيؼِ ًتبيح ايي دٍ هذل  اػتفبدُ ؿذُ اػت. (ANFIS) ػلجي تغجيمي -ٍ ػيؼتن اػتٌتبج فبصي (FIS) اػتٌتبج فبصي

 تشيًتبيح دليك ANFISػبتىليف، هـبّذُ ؿذ وِ سٍؽ  -بدُ اص هؼيبسّبي هختلف آهبسي اص خولِ هؼيبس ًبؽثب اػتف

(989/0CNS=)  سا ًؼجت ثِ سٍؽFIS (942/0CNS= )وٌذ.ػبصي هيّبي پيه سا ثِ خَثي ؿجيٍِ ايي سٍؽ دثي اسائِ دادُ اػت 

 حَضِ(، ANFISػلجي تغجيمي ) -(، ػيؼتن اػتٌتبج فبصيFISثيٌي خشيبى، ػيؼتن اػتٌتبج فبصي )پيؾّاي کليذي: ٍاژُ

   ، هؼبئل صيؼت هحيغيچبيليمَاى

 

 هقذهِ

 لحبػ اص وِ اػت اسٍهيِ دسيبچِ آة ػغح افت هؼئلِ وشدُ، خلت خَد ثِ سا صيؼت هحيظ هحميمي ثيـتش تَخِ وِ هؼبئلي اص يىي

ثيٌي خشيبى ٍسٍدي ثِ ّبي خلَگيشي اص ايي فبخؼِ، پيؾاص ساُ اػت. يىي ػبختِ هَاخِ خذي خغش ثب سا دسيبچِ ايي هحيغي صيؼت

-يىي اص هْوتشيي هؼبئل دس هٌْذػي هٌبثغ آة، پيؾثبؿذ. ايي دسيبچِ ٍ اتخبر تلويوبت هذيشيتي كحيح ثب تَخِ ثِ ًتبيح آى هي

لَطي ثِ هؼٌي تخويي ؿشايظ ثيٌي دس ّيذسٍثبؿذ وِ اص لحبػ هذيشيتي حبئض اّويت اػت. پيؾثيٌي هيضاى آٍسد سٍدخبًِ هي
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ثيٌي گَيي، پيؾگَيي دس ايي اػت وِ پيؾثيٌي ثب پيؾثبؿذ. تفبٍت پيؾّيذسٍلَطيىي ٍ َّاؿٌبػي دس يه ثبصُ صهبًي خبف هي

-ؿشايظ آيٌذُ اػت ثذٍى ايٌىِ ثِ ؿشايظ خبكي هشثَط ثبؿذ. ثِ ػٌَاى هثبل تخويي ٍسٍدي ثِ هخضى ػذ دس ػِ هبُ آيٌذُ سا پيؾ

ًبهٌذ. ٌّگبهي وِ افك صهبًي گَيي هيػبلِ دس سٍدخبًِ ٍ احتوبل ٍلَع آى دس يه ػبل آثي سا پيؾ 100ٍ تخويي يه ػيالة ثيٌي 

گَيي ثِ ثيٌي ٍ پيؾوٌذ تب خبيي وِ همبديش پيؾثيٌي افضايؾ پيذا هيّب دس پيؾؿَد، ػذم لغؼيتثيٌي افضايؾ دادُ هيپيؾ

 (.1384ًظاد، ػشاليؿًَذ )وبسآهَص ٍ يىذيگش ًضديه هي

چبي ٍالغ دس اػتبى آرسثبيدبى ؿشلي سا ثب اػتفبدُ اص ػِ ليمَاى حَضِسٍاًبة  -هذل ثبسؽ ،خَد كي( دس تحم1387)ي ٍ كبلح يَساًً

-وِ تَػظ هذل حَضِفبصي تغجيمي اسائِ ًوَدًذ ٍ ثْتشيي هذل ثشاي ايي  -ي ػلجيػلجي، اػتٌتبج فبصي ٍ ؿجىِ سٍؽ ؿجىِ

خغي ٍ ّوچٌيي ػبصي غيشدِ  ايٌىِ ؿجىِ ػلجي ثب هذلفبصي تغجيمي هي ثبؿذ سا اسائِ ًوَدًذ. ًتي -ٍؽ ؿجىِ ػلجيػبصي ثب س

ٍلي دس كَست  ،ثبؿذي تب حذٍدي لبدس ثِ ثيبى هذل يه حَضِ ّيذسٍلَطيىي ًوييّشوذام ثِ تٌْب ،تَاثغ ػضَيت هٌغك فبصي ثب اسائِ

 .هي تَاًذ حبكل ؿَدػبصي خْت هذل َةهغل دًِتي وِ تلفيك ايي دٍ سٍؽ هي تَاى گفت

آثشيزض صًدزبًشٍد    حَضِػبصي ثبس هؼلك سٍدخبًِ ثب اػتفبدُ اص هٌغك فبصي دس ( ثِ ثشسػي اهىبى هذل1388هؼتوذ ٍصيشي ٍ ّوىبساى )

گيشي اص هذل ، ثب ثْشUSBR  ٍFAOُپشداختٌذ. ايـبى ضوي ثشآٍسد سػَة هؼلك ايؼتگبُ ػشچن ثب دٍ سٍؽ هؼوَل ّيذسٍلَطيىي 

ثش پبيِ اكَل هٌغك فبصي ًيض هيضاى سػَة هؼلك ايؼتگبُ يبد ؿذُ سا ثزشآٍسد وشدًزذ. ًتزبيح     1ظٍال ثيؼيه    عشاحي ؿذُ دس هحيظ ٍي

ّزبي  تش الگَي اًتمبل سػَة ثِ ٍيظُ دس ؿشايظ ػيالثي، ًؼجت ثِ سٍؽثيبًگش ايي ٍالؼيت اػت وِ سٍؽ فبصي، ثِ ػلت ؿٌبخت دليك

تشي سا اسائِ ًوَد ٍ ثِ دليل ٍاسد ًوَدى ػبهل صهبى دس هحبػجبت، اهىبى ثشسػي تغييشات صهزبًي هيزضاى سػزَثبت    يح دليكيبد ؿذُ ًتب

 ثبؿذ.پزيش هيحول ؿذُ تَػظ خشيبى ثب هذل فبصي اهىبى

خبًِ ليمَاى پشداختِ ثيٌي خشيبى سٍدي تغجيمي ثِ پيؾػلج – ياػتٌتبج فبص يؼتنػثب اػتفبدُ اص  (الف 1389صادُ )ًجيٍ  دّمبًي

. ًتبيح اػتفبدُ وشدًذ( 81تب  76ػبل )اص ػبل آثي  6 ثب عَل دٍسُثِ كَست سٍصاًِ ّبي دثي ايي سٍدخبًِ ايـبى اص دادُ. پشداختٌذ

ثَد. دس اًتْب ثب  ثيٌي خشيبى سٍدخبًِ ليمَاىدس پيؾ ي تغجيميػلج – ياػتٌتبج فبص يؼتنػدلت ثبالي  ايي تحميك ًـبى دٌّذُ

ؿذ وِ  قٍ هـخ ػبصي دثي هَسد ثشسػي لشاس گشفتّبي ٍسٍدي ثش ًتبيح ؿجيِ، تبثيش وذگزاسي سٍي دادًُتخبة هذل ثْيٌِا

 وذگزاسي، تأثيش هحؼَػي سٍي ًتبيح ًذاسد.

-يمَاىثيٌي دثي سٍصاًِ سٍدخبًِ لػلجي ثِ پيؾ -( ثب اػتفبدُ اس ػيؼتن اػتٌتبج فبصي ٍ هذل فبصية 1389صادُ ٍ ّوىبساى )ًجي

ّبي ٍسٍدي سا ّوجؼتگي دثي دس تبخيشّبي هختلف هذلّب ٍ همبديش خَدچبي پشداختٌذ. ايـبى اثتذا ثب ثشسػي وشٍلَگشام دادُ

ثيٌي ثيٌي دثي سٍصاًِ پشداختٌذ. ًتبيح ًـبى داد وِ پيؾػلجي ثِ پيؾ -عشاحي ٍ ػپغ ثب ػيؼتن اػتٌتبج فبصي ٍ هذل فبصي

 تش هي ثبؿذ.هـبّذاتي ًضديه ّبيػلجي ثِ دادُ -هذل فبصي

ثيٌي خـىؼبلي دس وـَس تشويِ اػتفبدُ ًوَدًذ. همبيؼبت ثؼول آهذُ  ثشاي پيؾ ANFIS( اص هذل 2008ٍ ّوىبساى ) 2ثبوبًلي

اػتفبدُ ؿذُ ثَد. ّوچٌيي اص هيبى  SPIّب اص تشويت همبديش پيـيي ثبسًذگي ٍ ؿبخق ّبيي ثَد وِ دس آى ًـبًگش ثشتشي هذل

تشي سا ًـبى داد. ثِ هٌظَس اسصيبثي  ّبي هَسد ثشسػي ًتبيح هٌبػت هبِّ دس توبم ايؼتگبُ 12، هميبع SPIي صهبًي هختلف ّب هميبع

                                                           
1
 Visual Basic 6.6 

2
 Bacanli 
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1ػلجي   ّبي ؿجىِ ّب ثب سٍؽ ، ّوبى دادANFISُّبي  ثْتش ًتبيح هذل
FFNN ًًِيض هَسد آصهَى  2ٍ هذل سگشػيَى خغي چٌذگب

 .ًؼجت ثِ دٍ هذل ديگش ثَد ANFISّب حبوي اص اسخحيت هذل  م ايؼتگبُلشاس گشفتٌذ وِ ًتبيح ثذػت آهذُ دس توب

ّبي صهبًي ّيذسٍلَطيىي اػتفبدُ ًوَدًذ. ثشاي ايي  ثيٌي ػشي ثِ هٌظَس پيؾ ANFIS(، اص هذل 2008لت ) رًٍؼوت وشهبًي ٍ تـٌِ

تَاى اص  س گشفت. ًتبيح ًـبى داد وِ اگشچِ ًويخشيبى ػِ سٍدخبًِ ٍالغ دس ايبالت هتحذُ اهشيىب هَسد ثشسػي لشا  هٌظَس سفتبس سٍصاًِ

ّب صيبد  ػلجي اػتفبدُ ًوَد، اهب دس حبلتي وِ پشاوٌذگي دادُ -ي فبصي يه ػبختبس ثبثت ٍ يىتب ثِ ػٌَاى ثْتشيي ػبختبس ثشاي ؿجىِ

ذ. ػالٍُ ثش آى ًتبيح دّ ّب ًـبى هي تشي سا ًؼجت ثِ افضايؾ تؼذاد ٍسٍدي ًتبيح هٌبػت ANFISثبؿذ افضايؾ تَاثغ ػضَيت دس 

دس  ANFISًيض هَسد همبيؼِ لشاس گشفت وِ ًـبًگش ثشتشي هذل  ، ثب يه هذل خَد ّوجؼتگيANFISثذػت آهذُ اص هذل 

 ثيٌي ثَد. پيؾ

فزبصي اػزتفبدُ وشدًزذ. ايزي      -ّبي آثخيض ثذٍى ايؼتگبُ اص هذل ػلزجي  حَضِاي ػيالة دس  ( ثشاي آًبليض هٌغم2008ِ) 4ٍ اٍسدا 3ؿَ

آثخيض دس اػتبى وجه وبًبدا اخشا ؿذ ٍ ًتزبيح حبكزل اص آى ثزب هزذل ؿزجىِ ػلزجي هلزٌَػي ٍ سگشػزيَى          حَضِ 151دس  تىٌيه

ّزبي فبلزذ    حَضِفبصي لبثليت ثْتشي دس ثشآٍسد ػيل دس  -غيشخغي همبيؼِ ؿذ. ًتبيح حبكل اص ايي آًبليض ًـبى داد وِ هذل ػلجي

 .ايؼتگبُ ّيذسٍهتشي ًؼجت ثِ دٍ هذل ديگش داسد

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

 (ANFISعصثي تطثيقي ) -سيستن استٌتاج فازي

ANFIS   ِاػتخشاج لَاًيي فبصي سا  ثٌذي داسد ٍ ّوچٌيي داساي ايي هضيت اػت وِ اخبصُلبثليت خَثي دس آهَصؽ، ػبخت ٍ عجم

 تَاًذ تجذيل پيچيذُايي، هي ػبصد. ػالٍُ ثشثٌيبد هي -دّذ ٍ ثِ عَس تغجيمي يه لبػذُاص اعالػبت ػذدي يب داًؾ هتخلق هي

، احتيبج ًؼجتبٌ صيبد ثِ صهبى ثشاي آهَصؽ ANFIS ثيٌيّبي فبصي سا تٌظين وٌذ. هـىل اكلي هذل پيؾَّؽ ثـشي ثِ ػيؼتن

ٍ يه  x   ٍyؿَد وِ ػيؼتن اػتٌتبخي هَسد ًظش دٍ ٍسٍديػبصي، فشم هيثبؿذ. ثِ هٌظَس ػبدُػبختبس ٍ تؼييي پبساهتشّب هي

آًگبُ فبصي ثِ  -ػَگٌَ دسخِ اٍل، هيتَاى يه هدوَػِ لبًَى ًوًَِ سا ثب دٍ لبًَى اگش -داسد. ثشاي يه هذل فبصي تبوبگيz خشٍخي 

 كَست صيش ثيبى وشد:

ryqxpzثبؿذ آًگبُ  B1ثشاثش  A1  ٍyثشاثش  x لبًَى اٍل: اگش 1111  

ryqxpzثبؿذ آًگبُ  B2 ثشاثش  A2  ٍy ثشاثش  x لبًَى دٍم: : اگش 2222  

                                                           
1
 Feed Forward Neural Network 

2
 Multiple Linear Regression 

3
 Shu 

4
 Ouarda 
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(. ػبختبس 1385ػَگٌَ دسخِ اٍل ّؼتٌذ )عبسليبى ٍ ّوىبساى،  -( پبساهتشّبي خغي تبلي هذل فبصي تبوبگيi=1,2)  pi ، qi ٍri وِ

ANFIS (.1)ؿىل  ثبؿذ ؿبهل پٌح اليِ هي 

 

 ANFISًَِ از ساختار هذل يک ًو (:1) ضکل

 

 ((FISسيستن استٌتاج فازي

ؿزَد.   ّبي فبصي ؿزشٍع هزي   ّبي فبصي ثَدُ ٍ دس ٍالغ هٌغك فبصي ثب هفَْم هدوَػِ تشيي هفَْم تئَسي فبصي هفَْم هدوَػِ اػبػي

ِ           ثشاي ايي وِ هؼٌبي هدوَػِ الػزيه چيؼزت.   ّزبي و  ّبي فزبصي سا هتَخزِ ؿزَين، اثتزذا ثبيزذ ثجيٌزين وزِ هٌظزَس هزب اص هدوَػز

ِ  Xثبؿزٌذ. فزشم وٌيزذ     هزي  1ّبيي اص يزه هدوَػزِ هشخزغ    ّبي والػيه ٍ فبصي صيشهدوَػِ هدوَػِ يزه   Aهشخزغ ٍ    هدوَػز

ثبؿذ. ثٌبثشايي ّش الوبى اص هدوَػِ هشخغ  داساي هشص دليك، كشيح ٍ هؼيي هي Aوالػيه   ثبؿذ. هدوَػِ Xوالػيه اص   صيشهدوَػِ

X ِيب ثِ هدوَػ  A  يب ًذاسد. ثؼجبست ديگش ػضَيت يه الوبى ثِ هدوَػِتؼلك داسد  A هي   ِ دسػزت يزب     كزَست يزه گزضاسُ    تَاًزذ ثز

ِ    ىي اص سٍؽيؿَد.  ّبي هزوَس تخليق دادُ هي ًبدسػت ثبؿذ وِ همبديش يه ٍ كفش ثِ تشتيت ثِ گضاسُ دس  A  ّزبي تؼشيزف هدوَػز

ًوزبيؾ   xA)( 4سا ثب تبثغ ػضَيت A  ثِ هدوَػِ xالوبى  3ثبؿذ. عجك ايي سٍؽ، اگش دسخِ ػضَيت هي 2ايي حبلت، سٍؽ ػضَيت

 دّين خَاّين داؿت:

 

(1) 









Ax

Ax
xA

0

1
)(  

 

ثزِ تشتيزت ثشاثزش يزه ٍ كزفش       Aوالػيه   ثِ هدوَػِ a  ٍbّبي  تَاى ًتيدِ گشفت وِ دسخِ ػضَيت الوبى ( هي1ثش اػبع ساثغِ )

 .(1388پَس، )حؼيي ثبؿذ هي
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 Universal Set 

2
 Membership Method 

3
 Membership Degree 

4
 Membership Function 
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 هٌطقِ هَرد هطالعِ

ويلزَهتش هشثزغ دس داهٌزة ؿزوبلي ػزٌْذ ثزيي        76ّبي دسيبچة اسٍهيِ ثَدُ ٍ ثب ٍػؼتي هؼبدل  حَضة آثشيض ليمَاى يىي اص صيشحَضِ

دليمزِ ٍ   42ٍ دسخزِ   37ّبي ؿوبلي  ثبًيِ ٍ ػشم 30دليمِ ٍ  27دسخِ ٍ  46 ثبًيِ تب 30دليمِ ٍ  20دسخِ ٍ  46ّبي ؿشلي  عَل

ّزبي ثشفزي    ثبًيِ، گؼتشدُ ؿذُ اػت. ثِ عَس ولي حَضِ آثشيض ليمَاى ثِ ػلت ٍخَد پَؿؾ 30دليمِ ٍ  49دسخِ ٍ  37ثبًيِ تب  55

ّزب دس   ثزبساى   دائوي دس استفبػبتِ هختلف آى داساي سطين ثشفي اػت. رٍة ثشف دس خشيبى دائوي آى هؤثش ٍ لبثل هالحظِ اػت. سيزضؽ 

ٍ تبثؼتبى ؿذيذ ثَدُ ٍ ايي اهش اثش لبثل تَخْي دس ثبال ثشدى همذاس دثي سٍدخبًِ داسد. هتَػظ خشيزبى سٍدخبًزِ دس عزي     ّبي ثْبس هبُ

دثزي ٍ ثبسًزذگي سٍصاًزِ     ّبي دهزب، دس ايي تحميك اص دادُ اػت. هتش هىؼت ثش ثبًيِ ثشآٍسد ؿذُ 82/0 ثشاثش ثب آهبسي هَسد هغبلؼِ دٍسُ

 .(2)ؿىل  اػتػبل( اػتفبدُ ؿذُ  20)يؼٌي ثِ هذت  1385-86تب ػبل آثي  1366-67اص ػبل آثي  حَضِايي 
 

 
 هَقعيت حَضِ ليقَاى (:2)ضکل 

 

 ًتايج ٍ تحث
 ّاي ٍرٍدي ٍ تأخيرّاي زهاًي هٌاسةتعييي هذل

 1385 -1386تب ػبل آثي  1366 -1367ل آثي ّبي دثي ايي سٍدخبًِ اص ػبثيٌي خشيبى سٍصاًِ سٍدخبًِ ليمَاى، دادُثشاي پيؾ

 -1381تب ػبل آثي  1366 -1367ػبل )اص ػبل آثي  15ػبل،  20ػبل ثِ ػٌَاى ٍسٍدي اًتخبة گشديذ. اص ايي  20يؼٌي خوؼبً 

 اثتذا. اًتخبة ؿذ 2( ثِ ػٌَاى آصهَى1385 -1386تب ػبل آثي  1381 -1382ػبل )اص ػبل آثي  5ٍ  1ثِ ػٌَاى آهَصؽ (1380

ّب گشفت. ثب تَخِ ثِ وشٍلَگشام دادُّب هَسد ثشسػي لشاسّب ٍ تؼييي ثْتشيي تأخيشّب، خَد ّوجؼتگي ثيي دادُخْت ثشسػي اٍليِ دادُ

ثب تَخِ ثِ ايي ًوَداس خْت ثٌب ثش ايي، ثبؿذ. تأخيش، داساي ؿشايظ خَثي هي 5تب  1ّب ثشاي ّوجؼتگي دادُضشيت خَد (3 )ؿىل

 اػتفبدُ گشديذ. سٍص لجل 5تب  1دثيثيٌي سٍصاًِ خشيبى، اص پيؾ

 

                                                           
1
 Train 

2
 Test 
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 ضرية خَدّوثستگي دتي در تأخيرّاي هختلف :(3ضکل )

 

 اسائِ ؿذُ اػت.( 1)ثيٌي دثي سٍصاًِ دس خذٍل ّبي عشاحي ؿذُ ثشاي پيؾػبختبس سيبضي هذل

 

 طراحي ضذُهذل ّاي  رياضي ساختار  (:1)جذٍل 

 

 

 

 

 تيٌي جرياى تا سيستن استٌتاج فازيپيص

ّبي صهبًي هتغيشّبي ٍسٍدي ٍ خشٍخي هشحلِ لجل ثِ كزَست يزه   اثتذا ػشي: ّا سازي هتغيرّاي ٍرٍدي ٍ خرٍجي هذلفازي

گيشًزذ. ثٌزبثشايي   ثبؿزذ، لزشاس هزي   ّبي اٍليِ ٍ خشٍخي دس ػتَى آخش هياي يه ػشي ٍسٍدي دس ػتَىهدوَػِ وِ ّش سديف آى داس

ٍ  2، هتَػزظ 1ثبصُ هختلزف وزن   3ّب ّب ثِ ػالٍُ يه )خشٍخي(. دس هشحلِ ثؼذ ثشاي ايي دادُّب ثشاثش اػت ثب تؼذاد ٍسٍديتؼذاد ػتَى

 ثبؿذ.  ّش ثبصُ تمشيجبً يىؼبى هي ّب دسوِ تَصيغ دادُگيشين ثِ عَسيدس ًظش هي 3صيبد

لزَاًيي هَخزَد دس ثزيي     2003 4افزضاس اوؼزل  ًَيؼي دس ًشمثب اػتفبدُ اص ثشًبهِ ّب،ثٌذي دادُپغ اص ايي ثبصُ: ّاتعييي قَاًيي هذل

 ّب هحبػجِ ٍ اػتخشاج ؿذُ ٍ فشاٍاًي ّش يه اص ايي لَاًيي هحبػجِ ؿذ. دادُ
                                                           
1
 Low 

2
 Medium 

3
 High 

4
 Excel 

 ساختار هذل  ًام هذل

M1 Qt = f(Qt-1,Qt-2)
 

M2 Qt = f(Qt-2,Qt-3) 

M3 Qt = f(Qt-3,Qt-4) 

M4 Qt = f(Qt-4,Qt-5) 
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دس هشحلِ ٍاػٌدي ثبيذ ثِ سٍؽ ػؼي ٍ خغب ثِ حبلت ثْيٌِ تَاثزغ ػضزَيت ٍ ػزبيش    : زيٍاسٌجي )آهَزش( سيستن استٌتاج فا

ػولگشّبي ػيؼتن فبصي سػيذ. ثشاي ايي هٌظَس پغ اص تؼييي تبثغ ػضَيت هٌبػت، ّشيه اص ػولگشّبي فزبصي ثزِ كزَست ػزؼي ٍ     

ِ ايي هشحلِ تَاثغ ػضَيت هثلثي، رٍصًمِثيٌي اًدبم گيشد. دس خغب هَسد آصهبيؾ لشاس گشفت تب ثْتشيي آًْب اًتخبة ٍ پيؾ -اي، صًگَلز

 هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتٌذ. ّوچٌيي تؼذاد لَاًيي ٍسٍدي ثِ هذل ًيض ثش اػبع سٍؽ ػؼي ٍ خغب تؼييي ؿذًذ. 2اي، گَػي ٍ گَػي

يزضاى خشٍخزي   ػبل دادُ، آهَصؽ ديذُ ثزَد، ه  15ًْبيتبً ثشاػبع ػيؼتوي وِ ثب : سٌجي )آزهَى( سيستن استٌتاج فازيصحت

 ( لبثل هحبػجِ ؿذ.  1385 -1386تب ػبل آثي  1381 -1382اص ػبل آثي ػبل آهبسي دٍسُ آصهَى ) 5هذل ثشاي 

ثبؿذ، خَاة ًْبيي ػيؼزتن وزِ   دس ايي هشحلِ وِ هشحلِ ًْبيي ٍ گبم آخش ّش ػيؼتن اػتٌتبج فبصي هي: زدايي خرٍجي هذلفازي

ؿَد. ايي سٍؽ ًيزض هبًٌزذ   ػبص ثِ يه ػذد هؼوَلي تجذيل هيّبي غيشفبصييىي اص سٍؽثِ كَست يه ػذد فبصي اػت، ثب اػتفبدُ اص 

 آيذ.ػبيش اخضاي ػيؼتن ثِ كَست ػؼي ٍ خغب ثذػت هي

 

 عصثي تطثيقي -تيٌي جرياى تا سيستن استٌتاج فازيپيص

 -ٍ آصهَى اص ّن هدضا ؿذُ ٍ ٍاسد هذل فزبصي ّبي آهَصؽ ػبلِ ثِ ػٌَاى دادُ 5ػبلِ ٍ  15ّب دس دٍ ثخؾ ثشاي ايي هٌظَس اثتذا دادُ

ِ    5ػلجي ؿذًذ. ثشاي ّش هذل،  ِ تبثغ ػضزَيت هثلثزي، رٍصًمز هزَسد آصهزَى لزشاس گشفزت. تؼزذاد       2اي، گَػزي ٍ گَػزي   اي، صًگَلز

   ثْيٌِ ًيض ثِ سٍؽ ػؼي ٍ خغب ثذػت آهذ. 1تىشاسّبي

( اػزتفبدُ  3سيـِ هيبًگيي هشثؼبت خغب )ساثغزِ  ٍ  (2ليف )ساثغِ ػبتى -ّبي ًبؽ ثيٌي اص هؼيبسّبي پيؾثِ هٌظَس اسصيبثي دلت هذل

ّب هحبػجِ ٍ هَسد اسصيبثي لشاس گشفزت ٍ ػزپغ ثْتزشيي هزذل ثزب تَخزِ ثزِ        ّب ثشاي توبم هذل. الصم ثِ روش اػت وِ ايي ؿبخقؿذ

ػبتىليف ٍصى ثيـزتشي   -ًبؽػبتىليف اًتخبة ؿذ. دس ايي تحميك خْت اًتخبة ثْتشيي هذل ٍسٍدي، ثِ هؼيبس  -ؿبخق هؼيبس ًبؽ

ّب، ًؼجت ثِ ػبيش ؿبخق ّبي آهبسي ثشخزَسداس اػزت   اختلبف دادُ ؿذ، صيشا ايي هؼيبس اص دلت لبثل لجَلي دس اسصيبثي وبسايي هذل

 (.1388)پْلَاًي، 
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Qّب، تؼذاد دادُ nدس سٍاثظ فَق، 
o

i
Qدثي هـبّذاتي، 

s

i
سيـِ  RMSEٍ  ػبتىليف -هؼيبس ًبؽ CNSػبصي ؿذُ، دثي ؿجيِ 

  ثبؿٌذ.هيبًگيي هشثؼبت خغب هي

                                                           
1
 Epochs 
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 اسائِ ؿذ.( 2)ٍل ّبي هختلف ثب تَاثغ ػضَيت هختلف، ثْتشيي ًتبيح ّش هذل دس خذپغ اص ثشسػي هذل

  

    FIS  ٍANFISّاي هذلر هعيارّاي ارزياتي تراي هقادي :(2جذٍل )

 روش مدل
تابع 

 عضويت

تعداد 

 تكرار

CNS RMSE 

 آزمون آموزش آزمون آموزش

M1 FIS مثلثي - 
0/769 0/749 0/666 0/967 

ANFIS 0/076 0/066 0/787 0/775 262 2گوسي 

M2 FIS مثلثي - 
0/793 0/846 0/953 0/369 

ANFIS 
 0/979 0/900 0/873 0/759 256 ايذوزنقه

M3 FIS مثلثي - 
0/866 0/940 0/334 0/463 

ANFIS 
 0/387 0/947 0/866 0/796 282 ايذوزنقه

M4 FIS مثلثي - 
0/893 0/990 0/396 0/486 

ANFIS 0/449 0/997 0/963 0/706 622 2گوسي 

 

ًتبيح  .ثبؿذهي 1هشثَط ثِ هذل  FIS  ٍANFISاي ّش دٍ سٍؽ ؿَد وِ ثْتشيي ًتبيح ثشهـبّذُ هي (2) ٍلثب تَخِ ثِ ًتبيح خذ

 اسائِ ؿذُ اػت. 5 ٍ 4اؿىبل دس  FIS  ٍANFISّبي ثيٌي ايي هذل ثب سٍؽپيؾ
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 FISب(   ANFISهقادير دتي هطاّذاتي ٍ هحاسثاتي الف(  :(4ضکل )
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 FIS ب(  ANFISًوَدار پراکٌص دتي هطاّذاتي ٍ هحاسثاتي الف(  :(5ضکل )

 

 پيطٌْاداتٍ  گيريًتيجِ
ّبي هجتٌي ثش هٌغك فبصي ثيٌي خشيبى سٍصاًِ سٍدخبًِ ليمَاى ٍ ثشسػي ػَاهل هؤثش ثش آى، اص هذلدس ايي پظٍّؾ، ثشاي پيؾ

فبصي ٍ  ثب همبيؼِ ًتبيح هذل (( اػتفبدُ ؿذ.ANFISػلجي تغجيمي ) -( ٍ ػيؼتن اػتٌتبج فبصيFIS)ػيؼتن اػتٌتبج فبصي )

ػلجي ثؼيبس ون اػت. ايي دس  -، ثشاي هذل فبصي(5 )ؿىل ّب دس ًوَداس پشاوٌؾؿَد وِ پشاوٌذگي دادُي، هـبّذُ هيػلج -فبصي

همبديش پيه دثي سا ثْتش  ANFIS(، هذل 4ّوچٌيي ثب تَخِ ثِ ؿىل ) هذل فبصي داساي پشاوٌذگي صيبدي اػت.ًتبيح حبليؼت وِ 

يىي اص هؼبيت ػيؼتن اػتٌتبج فبصي، ثبؿذ. ػلجي هي -وي اص دلت ثيـتش هذل فبصيحب ًتبيحوِ ايي  تش ثشآٍسد وشدُ اػتٍ دليك

ػلجي ثِ ٍلت ووتشي ثشاي آهَصؽ احتيبج داسد ٍ اص ايي ًظش  -ثبؿذ. ايي دس حبليؼت وِ هذل فبصيگيش ثَدى آهَصؽ آى هيٍلت

سد آصهبيؾ لشاس داد. ًتبيح تحميمبت پْلَاًي تَاى چٌذيي تبثغ ػضَيت سا ثشاي ايي هذل هَثبؿذ، ثغَسيىِ هيسٍؿي هٌبػت هي

ؿَد اص آًدب ًبؿي هي ّبثيٌي دثي ثشخي ػبلتشيي ػلت ضؼف ّش دٍ هذل دس پيؾوٌذ. ػوذُ( ًيض ايي هَضَع سا تأييذ هي1388)

اػت.  ب پَؿؾ ًذادُتذٍيي ؿذُ ثِ ايي سخذادّ لَاًيي فبصيٍ ثِ ّويي دليل،  اًذتىشاس ًـذُ ّب دس دٍسُ وبليجشاػيَىوِ ايي ػبل

ّوچٌيي ًتبيح حبكل اص ايي تحميك ًـبى داد وِ ( هغبثمت داسد. 1388) ًتبيح ايي ثخؾ اص تحميك ثب ًتبيح فالح لبلْشي ٍ ّوىبساى

ّب  ػبصي ايي ًَع اص دادُ ؿجيِ فبصي داساي تَاًبيي ثيـتشي دس -هذل ػلجي ،ثبؿذ ثيـتش ّبي ٍسٍدي هذل دادُ پشاوٌذگي ّش چِ

 ػلجي، تؼذاد -هذل فبصي ّبيذ. يىي اص هحذٍديتاً ثِ ايي ًىتِ اؿبسُ وشدُ ( دس تحميمبت خَد1387) كبلحيوِ ًَساًي ٍ  ،ثبؿذ هي

حبليىِ ػيؼتن  . دسيبثذپبساهتش ثيـتش ثبؿذ، ػشػت آهَصؽ ثِ ؿذت وبّؾ هي 5، ثغَسيىِ اگش تؼذاد آى اص ّبي آى اػتٍسٍدي

 لَاًيي تَاًذ ايي ثبؿذ وِ ثب افضايؾفبصي هي -ّبي ػلجياهب دليل ايي هحذٍديت دس ؿجىِدچبس ايي هـىل ًيؼت.  اػتٌتبج فبصي

 ػبصي ساؿَد وِ سًٍذ ؿجيِاي اص هذل تـىيل هيػبختبس پيچيذُ ٍسٍدي هذل اػت، ثب تؼذاد هتغيشّبي وِ آى ًيض هتٌبػت فبصي،

 اػت. ًىتِ اؿبسُ وشدُثِ ايي  دس تحميمبت خَد( 1388پْلَاًي )وٌذ وِ هيعَالًي  ثؼيبس

ػلجي تغجيمي اص  -دلت ػيؼتن اػتٌتبج فبصيدس ايي ؿشايظ تَاى دسيبفت وِ ثٌذي ًتبيح حبكل اص ايي دٍ سٍؽ، هيثب خوغ

پبساهتش ثَدُ ٍ يب ثتَاى ثب سٍؿي ثْيٌِ وٌٌذُ،  5ّب، ثيؾ اص وِ تؼذاد ٍسٍديثبؿذ. اهب دس كَستيػيؼتن اػتٌتبج فبصي ثيـتش هي

پيـٌْبد  ّوچٌيي ؿَد.هي پيـٌْبدثيٌي ّبي هذل فبصي سا ثِ كَست َّؿوٌذ ثْيٌِ وشد، ػيؼتن اػتٌتبج فبصي ثشاي پيؾپبساهتش

ػبص )هبًٌذ الگَسيتن طًتيه( اػتفبدُ ؿَد تب هذل ّبي ثْيٌِػبصي پبساهتشّبي ػيؼتن اػتٌتبج فبصي، اص سٍؽؿَد وِ ثشاي ثْيٌِهي

 اي ثب ايي ػولىشد ًَؿتِ ؿَد وِ ايي ػيؼتن سا ثْيٌِ وٌذ.ٍ يب ثشًبهِتشيي ٍضؼيت خَد ثشػذ، ثِ ثْيٌِ
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