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 چكيذُ

ٍ  داهاذاساى  سا تاش دٍؽ  يػاٌگيٌ هؼاوَييت   ،وي ٍ تاا کيييات تاا    يؿيش اخشيذ  يتشا هلشف کٌٌذگاى يتقاضا

 .تااصاس قاشاس دادُ اػات   تاِ  کيييت تاا    تا ييثٌ يّا ٍ فشآٍسدُ ؿيش ػشضِ تَييذ ٍ يتشا يكاحثاى کاسخاًدات يثٌ

 داهاذاساى  تَػاظ ، تَييذ ؿيش خام تحت دقيقتشيي اػتاًذاسدّاي تْذاؿاتي  تا  اٍييي گام دس تَييذ ؿيش تا کيييت

 ياتيا سا خْات اسص  يؼاتن هٌاػاث  ي صم اػات ػ  ياسخاًدات يثٌا کش دس يافت ؿيي دسيي هؼوَييّوچٌ .تاؿذ يه

تشاي اسصياتي کيييت  سا هٌغق فاصي ػيؼتن هثتٌي تش اػتذ ل. س داؿتِ تاؿٌذايدس اخت يافتيش خام دسيت ؿيييک

هتَػظ ٍ خَب، خيلي خَب، تِ كَست ػايي،  تَاى يسا ه کيييت ؿيش .ذيًوا يههغشح  آى يتٌذ ٍ دسخِ خامؿيش 

ت ؿايش  دس هقايؼِ تا ػيؼتن کًٌَي تؼيايي کيييا  حاکي اص آى اػت کِ اػتذ ل فاصي  ًتايح .کشدتٌذي  عثقِ تذ

تَاًاذ ياس ػيؼاتن داٍسي قاَي      هي( ّاي آصهايـگاّي تِ عَس هؼتقين تا هـخلات اػتاًذاسد هقايؼِ دادُ)خام 

 .گيشي دس هَسد کيييت ؿيش خام فشاّن کٌذ تشاي تلوين

 

 يذيکل کلوات

  يفاص هٌغق ،کيييتاسصياتي  خام، ؿيش :يذيکل کلوات
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 هقذهِ .1

 اسصؽ تا ٍ داهي پشٍتويي هٌثغ يس ػٌَاى تِ کِ تَدُ تـش عثيؼي غزاّاي تشييضشٍسي ٍ کاهلتشيي هْوتشيي، اص يكي ؿيش

 کـَس دس غزايي هادُ ايي .تاؿذهي داسا ػايخَسدگاى ٍ کَدکاى تَيظُ هختلف ػٌي ّايگشٍُ تغزيِ دس سا ايٍيظُ خايگاُ تا ، غزايي

 1388 ػال دس تي ّضاس 9552 تِ 1387 ػال دس تي سّضا 8772 اص ؿيش تَييذ هيضاى کِ عَسي تِ اػت تَخِ هَسد تؼياس ًيض ها

 دس هْوي خايگاُ اص کـَس کل ؿيش دسكذ 48/7 هؼادل تَييذ تا سضَي خشاػاى اػتاى ٍ اػت سؿذ دسكذ 9/8 ًـاًگش ٍ سػيذُ

 کٌٌذُ، هلشف ػالهتي تضويي تش ػالٍُ تَاًذ هي ؿيش تْذاؿتي فشآٍسي ٍ تَييذ [.3] اػت تشخَسداس کـَس دس هحلَل ايي تَييذ

 اقتلادي، ّاي سقاتت ػشكِ ٍ خْاًي تاصاسّاي دس عشفي اص .تاؿذ داؿتِ ّوشاُ تِ تَييذکٌٌذُ تشاي ًيض سا تيـتشي ػَد

 [.6] ًوايٌذ اسايِ کٌٌذگاى هلشف تِ سا تشتش کيييت تا هحلَ تي تتَاًٌذ کِ تَد خَاٌّذ هَفق تَييذکٌٌذگاًي

 ٍ ؿيش تَييذکٌٌذگاى تشاي آى دس هَخَد تشکيثات گيشي اًذاصُ ٍ اسصؽ تا ُفشآٍسد ايي کٌتشل ؿيش، خلَكيات تِ تَخِ تا

 تش هؼتقيوي تأثيش ؿيش کيييت کِ تاؿذ هي اّويت حائض خْت آى اص اهش ايي .اػت ضشٍسي کاهال يثٌي ّايفشآٍسدُ تَييذ كٌايغ

 ّاي ػلَل تؼذاد ش،يؿ ػالهت ٍ تيييک ياتيهْن اسص ّاي ؿاخق اص يكي [.16] داسد تَييذي هحلَ ت کيييت ٍ ؿيش فشآٍسي

 کاّؾ يهحلَ ت يثٌ اص يتؼض ذيتَي ساًذهاى ٍ فشآٍسي تيييک ش،يؿ س دسيػَهات ّاي ػلَل تؼذاد ؾيافضا تا .اػت سيػَهات

 شيؿ گزاسي وتيق هٌظَس تِ شيؿ يتْذاؿت ياتياسص ؿاخق ػٌَاى تِ سيػَهات ّاي ػلَل تؼذاد اص اص کـَسّا، اسييتؼ دس. اتذي يه

 اػتيادُ آى کٌْگي يا تاصگي تؼييي خْت ؿيش هيكشٍتيَيَطيكي ٍ فيضيكَؿيويايي ّايٍيظگي اص تشخي. [17]ؿَد  يه اػتيادُ امخ

 ّايهيكشٍاسگاًيضم کلي ؿواسؽ [.13] اًذخولِ آى اص ّاهيكشٍاسگاًيضم کلي ؿواسؽ ٍ اػيذيتِ ،pH گيشياًذاصُ کِ ؿَدهي

 دسکاسخاًِ دسيافتي خام ؿيش تٌذي دسخِ هثٌاي اهشٍصُ کِ اػت ؿيش تْذاؿتي کيييت تؼييي شايت اٍييِ ّايآصهايؾ اص يكي َّاصي

 يس، دسخِ هوتاص،) دسخِ چْاس تِ هيكشٍتي تاس هيضاى تشاػاع خام ؿيش ايشاى، 2406 ؿواسُ هلي اػتاًذاسد هغاتق [.13] تاؿذهي

 5×105 تيي ٍ 5×105 تا 1×105 تيي ،1×105 تا 3×104 تيي ،3×104 اص کوتش :تشتية تِ کِ اػت ؿذُ تقؼين (ػِ دسخِ ٍ دٍ دسخِ

 يّا يگظيش ٍيشا ػايتاؿذ ص يًو يسٍؽ خاهؼ يتٌذ ي سٍؽ دسخِياها ا .[9] اػت ؿذُ تؼييي ييتش هيلي ّش دس تاکتشي 1×106 تا

 ،وي ٍ تا کيييت تا ياؿيش خشيذ  يتشا هلشف کٌٌذگاى يتقاضاٌكِ اهشٍصُ يتا تَخِ تِ ا. ش خام دس ًظش گشفتِ ًـذُ اػتيؿ

تِ تا کيييت تا   ييثٌ يّا ٍ فشآٍسدُ ؿيش ػشضِ تَييذ ٍ يتشا يكاحثاى کاسخاًدات يثٌٍ  داهذاساى سا تش دٍؽ يػٌگيٌهؼوَييت 

 ػٌَاى تِ خامؿيش  يّا تدضيِ ٍ تحليل آصهَى. سػذ يتِ ًظش ه يکاسآهذ ضشٍس يؼتن دسخِ تٌذيس ػي، اسائِ تاصاس قشاس دادُ اػت

 يفاص ٍ اص اتْام يدسخِ ا ّا يداهذاس ؿذُ اص يخوغ آٍس خام يّا دادُ اها،. اس هْن اػتيتؼخام ش يؿ تيييک تْثَد يتشا اتضاسس ي

هٌغق  تش يهثتٌ اػتذ ل سٍؽ .تاؿذ يٍاقؼ يايدً ي ذُيچيپ تيهاّ تِ ػلت هوكي اػت ي هـكليا کِ تاؿٌذ يسا داسا ه تَدى

  .اػة اػتهٌ هـكل ييا حل يتشا يتِ خَت يفاص

 هٌغق فاصي .ؿًَذ هي اػتيادُ گًَاگَى کاسي ّاي صهيٌِ دس تٌذي هؼائل دسخِ تشاي اغلة قَاػذ، پايِ تش خثشُ ّاي ػيؼتن

 تْثَد پَؿاى، ّاي ّن دسخِ کشدى تؼشيف تشاي فاصي ّاي هدوَػِ اص تا اػتيادُ سا 1تلوين ياس ّاي ػيؼتن ٍ ّا تٌذي دسخِ تَاًذ هي

2آًگاُ -اگش" قَاػذ اػوال .تثخـذ
 تٌذّا دسخِ ػاختاس سٍي تاصتشي تش ديذ ٍ تخـيذُ تْثَد سا ًتايح تيؼيش ٍ تؼثيشفاصي ّوچٌيي  "

 .[12] کٌذ يه فشاّن گيشي تلوين فشايٌذ ٍ

 يّا دادُ اػاع تش ٍ دادًذ قشاس ياسصيات هَسد يفاص هٌغق اص اػتيادُ تا سا تاًس تايس ؿيش کيييت (2008) ّوكاساى ٍ چا

 هـكل ٍ تاييٌي تحت پؼتاى ٍسم هـكل کشدى، تويض هـكل کٌٌذُ، خٌس هـكل خَب، کيييت ػايي، گشٍُ ؿؾ تِ سا آًْا يٍسٍد

 .[2] کشدًذ يتٌذ عثقِ کشدى تويض ٍ پؼتاى ٍسم اص تشکيثي

 اػتيادُ دسيايي ّايػيؼتن ػالهت کييي ػاصي هذل هٌظَس تِ فاصي هٌغق سٍؽ اص (2001) ّوكاساى ٍ ػي ػيٌگ

 تَيظُ اعويٌاى ػذم اص تا يي ػغَح داساي ّايػيؼتن تا استثاط دس اػت هوكي هشػَم ّايسٍؽ اػاع تش ػالهت اسصياتي .ًوَدًذ

 قَاًيي اص اػتيادُ تا فاصي هٌغق سٍؽ ،هقاتل دس .ًثاؿذ هٌاػة دسيايي ػيؼتن يس دس ساّكاس عشاحي هشاحل ٍ ػٌدي اهكاى دس

                                                 
1
 Decision Support Systems 

2
 IF-THEN Rules 
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 ػاصي هذل دقيق کييي آًاييضّاي تكاسگيشي تذٍى سا تشّاى ٍ دييل پشداصؽ ٍ تـش داًؾ کييي ّايخٌثِ تَاًذهي "آًگاُ -اگش"

 .[18] کٌذ

 سٍؽ، ايي .ًوَد اػتيادُ تْذاؿتي ٍ کييي ّايٍيظگي اػاع تش خام ؿيش تٌذيدسخِ تشاي فاصي هٌغق اص (1998) ّشيغ

 تاؿذ صهيٌِ ايي دس ياس تلوين ػيؼتن يس اػاع َاًذتهي کِ آٍسد فشاّن هَخَد ّايسٍؽ تِ ًؼثت تشيخاهغ ٍ ٍاضح اسصياتي

[5]. 

 اص اتَهاتيس دٍؿي ؿيش ػيؼتن يس دس ؿيشي ّايگاٍ پؼتاى ٍسم کٌتشل ٍ تٌذي عثقِ تشاي (2006) ّوكاساى ٍ کاٍسٍ

 تِ ؿيش خشياى ػشػت ٍ ؿيش تَييذ هيضاى ايكتشيكي، تيّذا اص اػتيادُ تا فاصي هٌغق هذل .ًوَدًذ اػتيادُ فاصي هٌغق هذل

 تَاًذ هي هذل ايي کِ داد ًـاى آهَصؿي، ّاي دادُ ي تَػيلِ آصهَى هَسد يّا دادُ ًتايح تاييذ .ؿذ ايداد ٍسٍدي ّاي دادُ ػٌَاى

 .[1] تاؿذ يه پؼتاى ٍسم ؿٌاػايي خْت يهذي تَػؼِ يتشا هييذ اتضاس يس فاصي هٌغق ٍ ؿَد دادُ تؼوين

 ٍ تا يهثلث ػضَيت تاتغ تا فاصي هٌغق تِ کوس کاسؿٌاػاى خثشُ، ًظش اص اػتيادُ ضوي ؿذُ اػت يهقايِ ػؼ ايي دس

 .اسائِ گشدد ؿيش خام تيييک ياتياسص يتشا يف فاصياص تَك يا هدوَػِ ؿيش خام، يّا حاكل اص آصهايؾ ًوًَِ ّاي دادُ اص اػتيادُ

 

 ّا هَاد ٍ سٍؽ .2

 ّا گشدآٍسي دادُ .  1. 2

 اص پغ .ؿذ تشداسي ًوًَِ هـْذ ؿْشػتاى كٌؼتي ّاي داهذاسي اص ؿيشخام وًًَِ يتؼذاداص، يهَسد ً يّا دادُ يتِ هٌظَس گشدآٍس

ّاي َّاصي،  ّا ؿاهل ؿواسؽ کلي هيكشٍاسگاًيؼن آصهَى ،IDF Standards 122C [7] اػتاًذاسد عثق ّاًوًَِ ػاصي آهادُ

 ، ISO 6610 [11]اسدّاي ػَهاتيس، دسكذ چشتي، دسكذ هادُ خـس تذٍى چشتي تِ تشتية هغاتق اػتاًذ يّا ؿواسؽ ػلَل

ISO 13366-2[10 ] ٍIDF Standard 141B [8 ]ش يؿ يييک يّا يظگيق ٍيي تحقيدس ا يؼتن فاصيػ يّا يٍسٍد. اًدام ؿذ

ػپغ تا هَتَس اػتٌتاج . کٌذ يل هيتثذ يسا تِ فاص 1يي اػذاد قغؼياتتذا ا يؼتن فاصيػ. تاؿٌذ يه يقيخام تَد کِ تلَست اػذاد حق

ش يلِ غيت تِ ٍػيآًْا اًدام دادُ، دس ًْا ي صم سا سٍ يّا سا اػوال ًوَدُ ٍ پشداصؽ يقَاػذ فاص[ 15] يهوذاً( ونيٌيه)حاكلضشب 

ش خام هَسد آصهَى يؿ تيييدسخِ کٌذُ يکِ ًوا يقيَست ػذد حقًوَدُ ٍ تل يش فاصيّا، حاكل سا غ ونيػاص هشکض هاکض يفاص

اػتيادُ اص تا دس ايي هغايؼِ هٌغق فاصي هثتٌي تش ػيؼتن اػتذ ل  (.1 ؿواسُ ؿكل)دّذ  ياس کاستش قشاس هيتاؿذ، دس اخت يه

پيادُ فشايٌذ  ػاصي اتَهاتيس ٍ هٌظَس هذلتِ  .قشاس گشفتآصهايؾ  ٍ هَسدػاصي  هذل ؿيش خامتشاي اسصياتي کيييت  ّاي هَخَد دادُ

ٍ خؼثِ اتضاس هٌغق  7010000499ًؼخِ MATALB  (2010 )ي هشتَط تِ ؿيش خام، ًشم افضاسّا اي اص دادُ ػاصي اص هدوَػِ

 . [4]اػتيادُ ؿذ فاصي 

 

 

 

 ش خاميؿ يدسخِ تٌذ يتشا يؼتن اػتٌتاج فاصيػ : 1ؿكل 

 

 يهدوَػِ فاص .  2. 2

 تِ آى هشص کِقغؼي  ػضَ تذٍى هدوَػِ يس اص ػثاستؼت فاصي هدوَػِيس  .ؿَد هي ؿشٍع فاصي هدوَػِ هيَْم تا فاصي هٌغق

2هشخغ هدوَػِ ػٌاكش توام تَاًذ هدوَػِ هي ايي .دؿَ هي تؼشيف ٍاضح عَس
 تاؿذ ؿاهل تؼلق اص دسخِ ًؼثي يس تا فقظ سا 

 :ؿَد هي تؼشيف صيش كَست تِ هشتة ّاي صٍج اص اي هدوَػِ كَست تِ فاصي هدوَػِ ديگش ػثاست تِ .[4،20]

(1)  }1,0)(,))(,{(  xXxXxD DD  

                                                 
1
 Crisp 

2
 Universe of discourse 

 (ش خاميدسخِ ؿ)ي خشٍخ غيش فاصي ػاصي پايگاُ قَاػذ قاصي فاصي ػاصي (ضيكَؿيوياييٍ في يكيَيَطيكشٍتيه يّا يٍيظگ)ي ٍسٍد
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 Dهدوَػِ  ػضَيت 1تؼلق تاتغ μD(x)، 1ساتغِ  دس. اػتX فاصي دس  ِيس هدوَػD ٍ X هشخغ هدوَػِ اص ػٌلشي xآى  دس کِ

. اػت هتؼلق Dفاصي  هدوَػِ تِ دسخِ تا آى Xهدوَػِ دس هَخَد xػٌلش  ّش کِ دّذ هي ًـاى سا اي ستثِ يا دسخِ تاؿذ کِ هي

دسخِ  ًـاًگش μD(x)تضسگتش  هقاديش. دّذ هي اختلاف ]1,0 [تاصُ اص μD(x)عثيؼي  ػذد يس، Dدس x ػٌلش  تِ ّش فَق تؼشيف

 تا داسين ًياص تؼلق تاتغ استياع، ٍ ػشم هثال ػٌَاى تِ گيشي، اًذاصُهَسد  ػاهل ّش ّاي صيشگشٍُ تؼذاد تِ .اػت تيـتش ػضَيت

 ّش کٌذ چگًَِ هي کِ هـخق هٌحٌي يس اص ػثاستؼت، (MF)تؼلق  تاتغ يس .[14] تٌَيؼين سا فاصي قَاػذ تتَاًين

 ٍسٍدي فضاي. ؿَد هيًگاؿت  يس ٍ كيش تيي (تؼلق دسخِ يا)تؼلق  هقذاس يس ٍسٍدي تِ فضاي دس (ًقغِ)ًوًَِ 

 ؿاهل ٍ تؼشيف ؿذُ خشٍخي ٍ ٍسٍدي هتغيشّاي تشاي هؼوَ  تؼلق تَاتغ .تاؿذ يه هشخغ هدوَػِ اٍقات گاّي

3اي رٍصًقِ ،2هثلثي هثل هختليي اًَاع
4ؿكل ٍ گَػي 

 خشٍخي ٍ شّاي ٍسٍديهتغي تشاي تحقيق ايي دس .تاؿٌذ يه 

 يس هحذٍدُ تغييشات اص ًقغِ ػِ داؿتي تا هثلثي تؼلق تاتغ يس .اًذ اًتخاب ؿذُ اي رٍصًقِ ٍ هثلثي ًَع تَاتغ

تياى  .داسين ًياص ًقغِ چْاس اي رٍصًقِ تؼلق تاتغ يس کِ تشاي حايي دس ،(2 ؿواسُ ؿكل) ؿَد هي تؼشيف هتغيش

 :اػت آهذُ 2هؼاديِ  دس هثلثي تؼلق تاتغ سياضي يس

(2) 
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,

,

,0

),,;( 

 :ًوَد ًيض تؼشيف (3فشهَل )تش  فـشدُ كَست تِ سا آى تَاى يه کِ

(3) )0),,max(min(),,;(
bc

xc

ab

ax
cbaxf








 

 .[4] آيٌذ يه دػت تِ گيشي اًذاصُ ساُ اص هؼوَ  کِ ػذدي تَدb, a  ٍ cُ پاساهتشّاي ٍ ٍسٍدي تشداس xآى،  دس کِ

 

 
 ؿكل هثلثي تؼلق غتات کلي ؿكل : 2 ؿكل

 

حقيقت  دس "آًگاُ -اگش" قَاػذ. ّؼتٌذ فاصي هٌغق يّا ٍ فؼل ّا فاػل فاصي، ػولگشّاي ٍ فاصي يّا هدوَػِ

 يس .آٍسًذ يه دس فشهَل كَست تِ سا فاصي تَػظ هٌغق تٌذي دسخِ اهش تِ گيشي تلوين تشاي  صم يّا ؿشط

 :تاؿذ يه 4ساتغِ  كَست تِ هٌيشد قاػذُ فاصي

                                                 
1
 Membership Function (MF) 

2
 Triangular 

3
 Trapezoidal 

4
 Gaussian 
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(4) BisyTHENAisxIf 

 دس فاصي يّا هدوَػِ تَػيلx ٍ  yِصتاًي  هتغيشّاي ؿذُ تشاي تؼشيف صتاًي هقاديش تشتية تA  ٍ Bِآى  دس کِ

 y is“قاػذُ  thenقؼوت  ٍ 1هقذهِ يا ؿشط ”x is A“قاػذُ if قؼوت  .ّؼتٌذ X  ٍYهشخغ  يّا هدوَػِ هحذٍدُ

B”  ِ2تايي يا ًتيد
 :ؿًَذ تياى ANDػولگش  تَػظ صيش هشکة تَاًٌذ تلَست يه ػذقَا .ؿَد هي ًاهيذُ 

(5) 
iiiiiii CiszTHENBisyTHENAisxIfR : 

هتَػظ ٍ  کَچس، هثل صتاًي هتغيشّاي کِ ّؼتٌذxi  ٍ yiيّا ٍسٍدي تشاي فاصي يّا هدوَػِ Ai   ٍBiآى  دس کِ

 صتاًي هقاديش ّا Ci، 5هشکة  غِسات thenقؼوت  دس. تاؿذ يه قَاػذ تؼذاد ًيض nٍ  دٌّذ يه اختلاف خَد تِ تضسگ سا

خشٍخي  هتغيش zi .تذ تاؿذ يلي، خَب، هتَػظ، تذ ٍ خيكَست ػاي تِ تَاًذ يهش خام يؿ تٌذي دسخِ تشاي کِ تاؿٌذ يه

 .تاؿذ يه امi قاػذُ  ًيض Riٍ ( ش خاميؿ دسخِ)

تشاي  يكي ٍ يهيكشٍتيَيَطيك يّا يٍيظگ تشاي يكي دٍ ؿشط اص ش خام،يؿ تٌذي دسخِ خْت تحقيق ايي دس

 ي، ؿواسؽ کليكيَيَطيهيكشٍت يّا يٍيظگ يتشا. اػت ؿذُ اػتيادُ هقذهِ قَاػذ قؼوت دس ييايويكَؿيضيف يّا يٍيظگ

ٍ دسكذ هادُ خـس  ي، دسكذ چشتييفيضيكَؿيويا يّا يٍيظگ يس ٍ تشايػَهات يّا ٍ تؼذاد ػلَل يَّاص يّا هيكشٍاسگاًيؼن

 دس ٍ ؿذُ هـاّذُ ّوضهاى عَس تِ تايذ ييفيضيكَؿيويا ٍ يشٍتيَيَطيكهيك فاکتَسّاي چَى. اػت ؿذُ اػتيادُ

 کِ اين ًوَدُ اػوال سا AND هٌغقي ػولگش ؿًَذ، دادُ دخايت ؿيش خام تٌذي دسخِ خْت فاصي گيشي تلوين

 :اػت آهذُ 6 ساتغِ دس آى تؼشيف

(6) ),min( BABA  
 

، (30000کوتش اص ) کن يليخ تاتغ تؼلق پٌح يَّاص يّا هيكشٍاسگاًيؼن يؿواسؽ کل هتغيش تشاي فاصي، قَاػذ ًَؿتي خْت

 ي، تشا(1000000ـتش اص يت) اديص يليخ ٍ (500000-1000000)اد يص، (100000-500000)هتَػظ ، (30000-100000)کن 

-1000000)اد يص، (200000-500000) هتَػظ ،(200000کوتش اص ) کن س چْاس تاتغ تؼلقيػَهات يّا ش تؼذاد ػلَليهتغ

، (4-5)اد ي، ص(5ـتش اص يت)اد يص يليختاتغ تؼلق  چْاس يش دسكذ چشتيهتغ يتشا، (1000000ـتش اص يت) اديص يليخ ٍ( 500000

اد ي، ص(12ـتش اص يت)اد يص يليض چْاس تاتغ تؼلق خيً يهتغيش دسكذ هادُ خـس تذٍى چشت يٍ تشا( 3کوتش اص )ٍ کن ( 3-4)هتَػظ 

 ANDػولگش تا  if-thenقاػذُ 320 هدوَع ن کِ دسيدس ًظش گشفت (5/8کوتش اص )ٍ کن ( 5/8-5/10)، هتَػظ (12-5/10)

 ايي کِ ؿذ، گشفتِ ًظش دس تذ ٍ هتَػظخَب، ، خَب خيلي، يػاي تؼلق تاتغ پٌح ًيض خشٍخي تشاي .ؿذ حاكل

  .اًذ ؿذُ دادُ ًـاى 4ٍ  3 ؿواسُ ؿكل دس تؼلق تَاتغ

 

                                                 
1
 Antecedent or premise 

2
 Consequent 
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 (ّا هيكشٍاسگاًيضم يؽ کلؿواس) يش ٍسٍديهتغ -ايف

 

 
 (ػَهاتيس يّا ؿواسؽ ػلَل) يش ٍسٍديهتغ -ب

 
 (يدسكذ چشت) يش ٍسٍديهتغ -ج

 
 (يدسكذ هادُ خـس تذٍى چشت) يش ٍسٍديهتغ -د

 فاصي ػيؼتن ٍسٍدي هتغيشّاي تشاي تؼلق تَاتغ : 3 ؿكل
 

 
 (ت ؿيش خاميييک) يش خشٍخيهتغ

 فاصي ػيؼتن خشٍخيهتغيش تشاي تؼلق تاتغ : 4 ؿكل

 

 ّاي سٍؽ ؿاهل ػاصي فاصي غيش .کٌين هي تثذيل قغؼي ػذد يس تِ ػاصي فاصي غيش تا سا خشٍخي هتغيش

2هاکضيون هياًگيي ،1ثقل هشکض هثل هختليي
3هاکضيون اٍييي ٍ ّا هاکضيون هشکض 

 اص تحقيق ايي دس .[21] تاؿذ هي 

 صيش ػغح اص ٍصًي دسخِ يس اص ػثاستؼت ّا هاکضيون هشکض سٍؽ .اػت ؿذُ اػتيادُ ّا هاکضيون هشکض سٍؽ

 دسخِ تحقيق ايي دس هثال ػٌَاى تِ .خشٍخي تؼلق تَاتغ دس ًظش هَسد دسخِ آى تشاي ؿذُ تَييذ ّاي هٌحٌي

 تشؽ تا  اص آى ٍصى ًؼثت تِ خشٍخي تؼلق تاتغ کِ اػت، دػتياتي قاتل قاػذُ 18 ًَؿتي تا خيلي خَب

 (. 5 ؿواسُ ؿكل) ؿَد هي تثذيل اي ٍصًقِر حايت تِ هثلثي حايت اص ٍ خَسدُ

                                                 
1
 Center of gravity (COG) 

2
 Mean of maximum (MOM) 

3
 First of maximum (FOM) 
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 خاف دسخِ يس تشاي ٍصًي خشٍخي تؼلق تَاتغ : 5 ؿكل

 

 سٍي ػغَح آى هشاکض هختلات Cn ، C2،C1 ...ٍ( 4 ؿكل) ؿذُ دادُ تشؽ هثلثي ػغَح an ،a2 ،a1 ... اگش

 :اص اػت ػثاست آًْا ػغح هشکض كَست، آى دس تاؿٌذ، ّاX هحَس

(7) 








n

i

i

n

i

ii

a

Ca

G

1

1 

 هَقؼيت Gٍ ( تاؿذ هي 18 تشاتش تحقيق ايي دس ػايي تشاي دسخِ)تاؿذ  هي ًظش هَسد ػغَح تؼذاد nآى  دس کِ

 تِ تَخِ تا سا آصهَى هَسد ؿيش خام کيييت دسخِهشکض ػغح،  هَقؼيت .[19]تاؿذ  هي ػغَح کل هشکض ػغح

 .کٌذ هي هـخق ٍسٍدي ّاي دادُ

 

 ح ٍ تحثيًتا .3

 خشٍخي ٍ ّا ٍسٍدي تيي هٌاػة قَاػذ ؿذًذ، هـخق فاصي ّاي هدوَػِ تا هٌاػة خشٍخي ٍ ّا يٍسٍد ايٌكِ اص تؼذ

 کِ اي قاػذُ 18 هثال ػٌَاى تِ .داسًذ ّوخَاًي ايي صهيٌِ دس خثشُ کاسؿٌاع ًظش تا قَاػذ ايي ضوي دس ،ؿًَذ تؼشيف تايؼتي

 :صا ػثاستٌذ اًذ، ؿذُ ًَؿتِ ػاييتا کيييت  ش خاميؿ تٌذي دسخِ تشاي

1. If (TC is VL) and (SCC is L) and (Fat is VH) and (SNF is VH) then (Quality is Excellent) 

2. If (TC is VL) and (SCC is L) and (Fat is VH) and (SNF is H) then (Quality is Excellent) 

3. If (TC is VL) and (SCC is L) and (Fat is VH) and (SNF is M) then (Quality is Excellent) 

4. If (TC is VL) and (SCC is L) and (Fat is H) and (SNF is VH) then (Quality is Excellent) 

5. If (TC is VL) and (SCC is L) and (Fat is H) and (SNF is H) then (Quality is Excellent) 

6. If (TC is VL) and (SCC is L) and (Fat is H) and (SNF is M) then (Quality is Excellent) 

7. If (TC is VL) and (SCC is L) and (Fat is M) and (SNF is VH) then (Quality is Excellent) 

8. If (TC is VL) and (SCC is L) and (Fat is M) and (SNF is H) then (Quality is Excellent) 

9. If (TC is VL) and (SCC is L) and (Fat is M) and (SNF is M) then (Quality is Excellent) 

10. If (TC is VL) and (SCC is M) and (Fat is VH) and (SNF is VH) then (Quality is Excellent) 

11. If (TC is VL) and (SCC is M) and (Fat is VH) and (SNF is H) then (Quality is Excellent) 

12. If (TC is VL) and (SCC is M) and (Fat is VH) and (SNF is M) then (Quality is Excellent) 

13. If (TC is VL) and (SCC is M) and (Fat is H) and (SNF is VH) then (Quality is Excellent) 

14. If (TC is VL) and (SCC is M) and (Fat is H) and (SNF is H) then (Quality is Excellent) 

15. If (TC is VL) and (SCC is M) and (Fat is H) and (SNF is M) then (Quality is Excellent) 

16. If (TC is VL) and (SCC is M) and (Fat is M) and (SNF is VH) then (Quality is Excellent) 

17. If (TC is VL) and (SCC is M) and (Fat is M) and (SNF is H) then (Quality is Excellent) 

18. If (TC is VL) and (SCC is M) and (Fat is M) and (SNF is M) then (Quality is Excellent) 
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دسكذ هادُ خـس  SNFدسكذ چشتي ٍ  Fatّاي ػَهاتيس،  ؿواسؽ ػلَل SCCّا،  ؿواسؽ کلي هيكشٍاسگاًيضم TCکِ دس آى 

( ػاييتِ تشتية خيلي کن، کن، هتَػظ، صياد، خيلي صياد ٍ ) VL ،L ،M ،H ،VH  ٍExcellentتاؿذ ٍ  تذٍى چشتي هي

( دسخِ کيييت ؿيش خام)ًيض هتغيش خشٍخي  Quality. تاؿٌذ تؼشيف ؿذُ دس هدوَػِ هشخغ هي( تَاتغ تؼلق)هتغيشّاي صتاًي 

 :ّاي صيش ًيض دس سّيافت فاصي اًتخاب ؿذًذ ػالٍُ تش تَاتغ تؼلق ٍ قَاػذ فاصي، سٍؽ. اػت
Type= “mamdani” 

Decision method for fuzzy logic operators AND: ”MIN” 

Decision method for fuzzy logic operators OR: ”MAX” 

Implication method: “MIN” 

Aggregation method: “MAX” 

Defuzzification: “MOM” (Mean of maximum) 
 

 کٌتشل ػغح .اػت ؿذُ آٍسدُ 1  خذٍل دس اص اخشا تؼذ قَاػذ هدوَػِ ٍ فاصي ػيؼتن تشًاهِ خشٍخي خالكِ

 هقذاس چگًَِ کِ تؼييي کشد تَاى هي لاؿكا ايي دس .ؿذُ اػت دادُ ًـاى 8ٍ  7، 6ؿكل  دس قاػذُ 320 تا

 يس تش( ، دسكذ چشتي ٍ دسكذ هادُ خـس تذٍى چشتيّاي ػَهاتيس ؿواسؽ ػلَل ،ّا ؿواسؽ کلي هيكشٍاسگاًيضم) ّا ٍسٍدي

 کشد خَاّذ کوس ايي ٍ ديذ سا تَاى ػكغ ايؼول هي ًوا يس دس يؼٌي تأثيشگزاسًذ،( کيييت ؿيش خام)هقذاس خشٍخي 

 دس قاػذُ يس چٌاًچِ .ًثاؿذ آى دسػت ػولكشدي ّاي هـخلِ اص تشخي اگش تثخـين تْثَد فاصي سا قَاػذ کِ

 ٍ( 30000 تِ ًضديس ذاسيهق)تاؿذ  کن خيلي ّا ؿواسؽ کلي هيكشٍاسگاًيضم هتغيش هقذاس اگش ؿَد؛ گشفتِ ًظش

ؿذ  خَاّذ کيييت ؿيشخام ػايي دسخِ آًگاُ (200000 تِ ًضديس هقذاسي)تاؿذ  کن ّاي ػَهاتيس ؿواسؽ ػلَل

ّ ا ؿواسؽ کلي هيكشٍاسگاًيضم صتاًي هتغيش هقذاس کاّؾ کِ کشد تَاى هـاّذُ هي ّوچٌيي (85/0 تِ ًضديس هقذاسي)

 (. 6ؿكل)ؿَد  کوتش( ّاي ػَهاتيس ؽ ػلَلؿواس) صتاًي ديگش ؿَد کِ هتغيش هي تاػث

 

 هقايؼِ ًتايح کيييت ؿيش خام تِ ٍػيلِ ػيؼتن فاصي ٍ اػتاًذاسدّاي هلي هَخَد: 1خذٍل 

 پيؾ تيٌي ػيؼتن فاصي 

ق اػتاًذاسد
ي هغات

ًتايح اسصيات
 

2406
 

 ػايي کيييت ؿيش خام
خيلي 

 خَب
 تذ هتَػظ خَب

   1 1  2 ػايي

  3 3 2  8 خيلي خَب

  4 6   10 خَب

  4    4 هتَػظ

 7 1    8 تذ

      32 کل هـاّذات
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 (TC  ٍSCCتشاي ) ػغح کٌتشيي هدوَػِ قَاػذ: 6ؿكل 

 

 
 ( TC  ٍSNFتشاي )ػغح کٌتشيي هدوَػِ قَاػذ : 7ؿكل 

 

 
 (SCC  ٍFatتشاي )ػغح کٌتشيي هدوَػِ قَاػذ : 8ؿكل 

 

 ايي ؿَد، هي هالحظِ کِ ّواًغَس. تَاى هـاّذُ ًوَد سا هي Matlabاصي دس ًشم افضاس ، خشٍخي تشًاهِ ػيؼتن ف9دس ؿكل ؿواسُ 

تأييذ  خَتي تِ( 4ؿواسُ  ؿكل) خشٍخي هتغيش تشاي تؼلق تغييشات تَاتغ هحذٍدُ تِ تَخِ تا سا 1 خذٍل دس ثثت ؿذُ ًتايح ؿكل

 ّاي ػَهاتيس ؿواسؽ ػلَل ، cfu/ml 29000 ّا يضمؿواسؽ کلي هيكشٍاسگاً ٍسٍدي هتغيش هقذاس اگش هثال، ػٌَاى تِ .کٌذ هي

cells/ml 180000،  (تؼذ تذٍى) 82/0 خشٍخي هتغيش هقذاس تاؿٌذ، 11دسكذ هادُ خـس تذٍى چشتي  ٍ دسكذ 5دسكذ چشتي 

 .کٌذ هي تأييذ سا ًتيدِ قَي ايي عَس تِ ،4ؿواسُ ؿكل کِ داسد تؼلق ػايي تِ دسخِ کِ تَدُ
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 Matlabػيؼتن فاصي دس ًشم افضاس خشٍخي تشًاهِ : 9ؿكل 

 

ّااي   هقايؼاِ دادُ )دس هقايؼِ تا ػيؼتن کًٌَي تؼيايي کيييات ؿايش خاام     حاکي اص آى اػت کِ اػتذ ل فاصي  ايي تحقيق ًتايح

گياشي دس هاَسد کيييات ؿايش      تَاًذ يس ػيؼتن داٍسي قَي تشاي تلوين هي( آصهايـگاّي تِ عَس هؼتقين تا هـخلات اػتاًذاسد

ّاي ػَهاتيس کوتش  ّا هاًٌذ ؿواسؽ ػلَل صيشا دس حال حاضش تش اػاع اػتاًذاسدّاي هَخَد اّويت تشخي ٍيظگي ّن کٌذخام فشا

 .تاؿذ ّا هي اص ؿواسؽ کلي هيكشٍاسگاًيضم
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