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بررسی دقت مدلهای  SVM ،ANFISو  GPدر مدلسازی مقادیر دبی جریان رودخانه
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4

 .1دانشجوی دکتری منابع آب ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 .2استادیار دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 .3دانشجوی دکتری منابع آب ،دانشکدۀ علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .4دانشجوی دکتری آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه کاشان
(تاریخ دریافت 1395/08/29؛ تاریخ تصویب )1395/09/29

چکیده
پیشبینی دقیق جریان رودخانهها در مدیریت بهینۀ منابع آبهای سطحی اهمیتت بتهستزایی دارد .یتافت متد مناستب بترای
پیشبینی دقیق ای پارامتر یکی از راههای مهم اقدامات در شبیهسازی و پیشبینتی استت .در ایت مطاععته سته متد ،ANFIS
 SVMو  GPبرای مد سازی دبی ماهانۀ رودخانۀ نازعوچای در محل ایستگاه هیدرومتری تپیک واقع در غرب دریاچتۀ ارومیته
تحت تأثیر بارش حوضۀ رودخانۀ مطاععهشده بررسی و مقایسه شد .در همۀ روشهای یادشده اعگوهای  M1تتا  M5دادههتای
دبی جریان با تأخیر یک تا پنج و اعگوهای  M6تا  M10اعگوی ترکیبی با دادههای بارش و دبی و با تأخیرهای یک تا پتنج متاه
بررسی شدند .برای بررسی مقادیر خطای ناشی از مد سازی از سه روش ضریب تبیی  ،مجذور میانگی مربعات خطا و معیتار
کارایی مد استفاده شد .نتایج بررسی دقت و میزان خطای مد ها نشان داد اعگوی ترکیبی فقط در مد  SVMبهتری نتیجه را
داده است و در دو مد  GPو  ANFISاعگوهای تکسری بهتری نتیجه را ارائه کردند .از بتی سته متد بررستیشتده ،متد
 ANFISبا اعگوی ورودی چهار و پنج تأخیر بهتری نتیجه را داد .بهطور کلی ،نتایج نشان داد با بتهکتارییری متد  ANFISدر
مد سازی دبی جریان ماهانۀ رودخانۀ نازعوچای ،خطای مد نسبت به دو مد  GPو  SVMبهترتیتب حتدود  23و  3درصتد
(در واحد دبی جریان) کاهش و دقت مد نیز نسبت به دو مد  GPو  SVMبهترتیب حدود  10و  4درصد افزایش مییابد.
کلیدواژگان :اعگوریتم ژنتیک ،دبی جریان ،دریاچۀ ارومیه ،ماشی بردار پشتیبان.

نویسندۀمسئول


 Email: srhashemi@birjand.ac.ir
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مقدمه
نیازروزافزونبهآبسببشدد اسد هدهبانامدهریدز هدا 

مدددیای بددهمنظددورهن ددالمآددارآبدرآینددد اهمی د 
جایانرودخانههاعدوو بدا

باشد.باپیشبین 

بیش ا داش ه
مدیای بها بادار ازمنداب آب مد تدوانودوادطیبی د 
نظیدداسددی وخشکسددا رانیددزپددیشبین د ومهددارهدداد.
همچنینم توانازن ایجنوع مدلشدبیهسداز بدهمنظدور
بارس صح داد هاویااصوحوتکمی آنهدااسد ااد هداد.
گووینداراجو()2000م قداس مددلهدای هدهامداوز در
هیددرو وی اسد ااد مد شددوند شدام مدددلهدا ریاید د
اولمدلهدا 

فیزیک ؛یئومورفو وییک وتجاب هس ند.دس ۀ
بااساسخآوصیاتفیزیک سیسد هسد ندهدهبدهصدورت
م ادالتدیااانسی بیانم شدوند امدادسد ۀدومبدامبندا 
خآوصیاتیئومورفو وییک سیسد هیددرو وییک مددنظدا
شوند.مدلها تجاب بدونتوجهبهپارام اها سد 

بیانم 
رابطها بینداد هدا ورود وخاوجد دارنددهده
درایجاد 
هابهمدلها ج بۀسیا یامیانگین نیزم اوراندد.


اینمدل
تاهندونمحققدانمخ لاد درسااسداجهدانبدارو هدا 
مخ لفاقدامبهپیشبین جایانرودخانههادرمقیداسهدا 
زمان ساع روزانهوماهانههاد اندد.بانامدهریدز ین ید 1
شاخها ازا گوری ها تکامل اس ههتواندای مددلسداز 

فاایندها هاموًغیاخطد وپویدارادارد.رو بانامدهریدز 

ین ی نخس ینبارتوسطهوزا()1992توس هداد شدد.ایدن
رو جزءرو ها ا گوری تکامل محسوبمد شدودهده
مبندا آنهدابدااسداسنظایددۀتکامد دارویدناسد واراسد .
یادشد اقدامبهت ایفی تاب هددردرقا دب
ا گوری ها  
م یارها هیا م هنندوسپستاب یادشد راباا مقایسۀ
جوابها مخ لدفود مسدئلهدرید فااینددگدامبدهگدام

بههدارمد گیاندد ودرنهاید جدواب
تآحیحساخ ارداد ها 
مناسبراارائهم دهند.رو بانامهریز ین ید جدیددتاین
شیو ازبینرو ها ا گدوری تکدامل  اسد هدهبدهد ید 
داش ندق هاف هاربادبیش ا دارد].[3یبد تحقیقدات
آی وهمکارانش()2008رو بانامهریز ین ید روشد 
مناسبوعلم درپیشبین روابطبار درواناباس .وانگ
وهمکارانش()2009بهمقایسۀعملکادمدلخودهمبسد هو
چندددینمدددلهوشددمندشددام شددبکۀعآددب مآددنوع  2
1. Genetic Programming
)2. Artificial Neural Network (ANN

پیشبین سدا 
بانامهریز ین ی وSVM4باا  

ANFIS3
زمان دب جایاندرمقیاسماهانهپاداخ ند.ن ایجآنهانشدان
بهازا داد ها اس ااد شد درمااو آمدوز وآزمدون 
داد 
به اینعملکادباتوجهبهم یارها مخ لفارزیاب خطدابده
مددددلهدددا GP ANFISوSVMاخ آددداادارد.گدددوون
پددیشبیندد دبدد جایددانروزانددۀرودخانددۀ

()2009بدداا 
شوی هی درایاالتم حد رو بانامهریز ین ید خطد 
رابههاربادون ایجبهدسد آمدد رابدادوا گدوازرو هدا 
شبکۀعآب مقایسههداد.و نشداندادهدادورو ن دایج
قاب قبو داش هاند امارو بانامهریز ین ی خط دقد 
بیش ا نسب بهرو ها شدبکۀعآدب داشد .قابدان و
همکارانش()2010عملکادسدهرو بانامدهریدز ین ید 
شبکۀعآدب مآدنوع وناوفداز 5رادررونددیاب سدیوب
رودخانۀقزلایاماقتاهیهارزیاب هادند.ن دایجمطا دۀآنهدا
بانامهریز ین ی بدا
نشاندادازبینسهرو یادشد مدل 
دق بیش ا هیدروگاارخاوج راشدبیهسداز مد هندد.
ظهیا وعظم اهلل()2014باا پیشبین دبد جایداندر
مقای ماهبازدورو بانامهریدز ین ید خطد ومددل
درخ M5اس ااد هادند.ن دایجنشداندادهاچنددهدادو
مدلدق زیاد باا پیشبیند جایدانداشد ند امدادقد 
رو بانامهریز ین ی خطد بیشد اازمددلدرخ د M5
بود.ماشینبادارپشد یباننیدزیکد ازرو هدا یدادگیا 
تح نظارت6اس ههه باا دس هبند وهد رگاسدیون
قاب اس ااد اس .اینرو توسطوپنید ()1998بداپایدۀ
تئور یادگیا آمار 7بنانهداد شدد اسد .ماشدینبدادار
یبقهبند دوتای درفضا ویژگ هدا 
پش یبانروش باا  
د خوا اس وازاینروروش مناسبباا مسائ پدیشبیند 
بهشمارمد رود].[10ماشدینبدادارپشد یباندراصد ید 

دوهوسهاس هههوسهاراتوسدطندوع 
دس هبند هنندۀ 
مازخط ازهد جددامد هندد.درایدنرو نزدید تداین
نمونههابهمازتآمی گیا رابادارها پشد یبانمد نامندد.

اینبادارهام اد ۀمازتآدمی گیدا رامشدخممد هنندد.
ا گوری ها شبیهساز هوشمندهوسی مانندشدبکههدا 
عآب مآنوع م موالًقدرمطل خطایدامجمدومماب دات

)3. Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS
)4. Support Vector Machine (SVM
5. Neuro-Fuzzy
6. Supervised Learning
7. Statistical Learning Theory
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خطا داد ها آموزش راوداق م هنند و د مددلهدا 
بههارم گیاندد
 SVMاص وداق ساز خطا ساخ ار را 
ایددنمدددلهددادرگسدد اۀوسددی ازمسددائ 

].[11امدداوز 
بهویژ پیشبین جایدانرودخاندههدابدههدار
هیدرو وییک و 
رف ددهانددد.درمطا ددها آداموفسددک وپااشددا()2012بدداا 
پیشبین جایانروزانهدروویۀهوهس ان سدیانج 1واقد 

درمنطقۀهیما یا هندوس انازدورو رگاسدیونماشدین
بادارپش یبانوشبکهها موج 2اسد ااد هادندد.مقایسدۀ
ن ایجپژوهشآنهانشاندادگاچههادورو دق خوب در
پیشبین جایانروزانهداش ند امدادقد رو شدبکههدا 

موج انده بیش ابود.چوب وهمکارانش()2014ازمددل
SVMباا پدیشبیند وداد هداو جایدانورود بدهسدد
نارمادا3واق درایا مادهایاپااد 4هندداسد ااد هادنددو
نشاندادنداینرو توانای بسدیارخدوب درمددلسداز و
پیشبین جایانمیدانمددتماهاندهدارد.امداوز بداتاهیدب

موفقی آمیزب ض رو هداهمچدونشدبکۀعآدب منطد 
فاز ومحاسباتتکامل رو ها جدید بهناممحاسدبات
ندداموهوشددمندایجددادشددد اندددوتوسدد هیاف ددهانددد.ایددن
بههارم روند.
درزمینهها مخ لفمهندس  

تکنی ها نام
ناوفددداز ندددوع سیسد د هیبایدددد ماهدددبازتواندددای 
تآمی گیا منط فاز باقابلی وسدابگا شدبکۀعآدب 
اس وسطحپیچید وباالی رابداا مددلهدادنوتخمدین
پیشنهادم هندد.بداایدناسداسقسدم فداز مخد مبده
گاو بند داد ها ورود بدهمجموعدههدای هدهبدادرجدۀ
عضوی مشخمم شوند(ههم تواندهاعدد بدین0و1
باشد)وتآمی گیا باا ف ا ی ب د بااساسید سدا 
قوانینوواه بهماولۀب د اس .اب داسیسد اسد ن ا 
عآب دفاز تطبیق توسطجانگ()1993م اف وسدپس
یبسازتواب وقیق پیوس ه(وبدا
بهعنوانیک ازابزارها تقا 

هامقدارد خوا درجۀدق )درسطحجهدان اسد ااد شدد.
اینسیس ازنظاعملکادمشابهسیس ها اسد ن ا فداز 
اس د .نویددا وهمکددارانش()2004درهنددد ث دان خددان و
هیسدد ( )2012یددا وهمکددارانش()2010وگددویسو
یشبیند جایدان
همکارانش()2013رو ناوفاز راباا پ 
مناسبتشخیمدادندد.چدنوهمکدارانش()2006ازرو 
1. Sianji
2. Wavelet Networks
3. Narmada
4. Madhya Pradesh
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رودخانها درماهدزتدایوانبهدا 

یشبین سی 
ناوفاز درپ 
بهعنوانورود مددلناوفداز 
بادند.آنهاازآماربار ودب  
اس ااد هادندد.ن دایجنشداندادرو ناوفداز دقد قابد 
قبدو درپددیشبیند داشد هواسد ااد ازبارندددگ موجددب
هاهشخطا مدلشد اس .هد وهمکدارانش()2014در
پیشبین جایدانرودخاندهدرمنطقدها 
پژوهش دیگاباا  
شمالغاب چینازماشدین

نیمهخش واق  
در
و 
هوهس ان  
ماشینبادار

هه 
مدل
بادارپش یباناس ااد هادندودریاف ند 
پشد یبانعملکدداد مناسددببددهمنظدورپددیشبیند جایددان
ونسدب بده
رودخانهدرمنای هوهس ان نیمدهخشد دارد 
وسیسد اسد ن ا فداز 
مدلها شبکۀعآدب مآدنوع  
 
دق مطلوب دارد.باتوجهبهموارد یادشد م تدواندریافد 
ههتخمدینپارام اهدا هیددرو وییک همچدونپدیشبیند 
رودخانههاازدیابازموردتوجهمحققانامابدود اسد 

جایان
بدینمنظوررو ها م دد ازجملهمددلهدا تجابد د
و 
نیمهتجاب سا ها زمدان ومددلهدا هوشدمندتوسد ه

مدلها هوشمندبداا هدامگداف ناز
یاف هاندههدراینمیان 
یبی قادربهتخمدینپارام اهدا  مخد مبدهپدیدد هدا 
یبی بادق قاب قبول هس ندونیزدقد شدایانتدوجه 
نسب بهسایارو هادارند.بندابااین درایدنتحقید سد 
بانامهریدز ین ید 
شد اس ههعملکادسهمدلهوشمند 
درپیشبین جایانماهاندۀرودخاندۀ

(ANFIS )GPوSVM
ناز وچددا بددااسدد ااد ازداد هددا بددار ماهانددهمنطقددۀ
مطا هشد بارس ومقایسهشود.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

منطقۀبارس شد دراینمطا هوویۀآبایزناز وچدا در
اس انآذربایجانغاب اس هدهدرشدک 1قابد مشداهد 
اس .وویۀآبایزناز وچا درقسم غاب دریاچۀارومیده
واق شد اسد .ایدنوویدهبدامسداو باابدا1881/62
هیلدوم امابد ومحیطد باابدا296/46هیلدوم ادریددول
جغاافیای ʹʹ44o49ʹ1وعاضجغاافیدای ʹʹ37o40ʹ1واقد 
شد اس .یولرودخانۀاصل دراینوویهباابدا110/94
هیلوم ا شیبم وسدطرودخاندهباابدا35درصدد همیندۀ
ارتااموویه1294م ا بیشینۀارتااموویه3576م داو
میانگینارتااموویهباابا1834م ااس .

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،3پاییز 1395

350

شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده و ایستگاه هیدرومتری منتخب

جدول  .1مشخصات آماری دادههای استفادهشده

هیدروم ا

تپی

سینوپ ی

تپی

1971-2014

نوع ایستگاه

ایستگاه

دورۀ آماری

تعداد دادهها

متوسط

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

چولگی

516ما

(m3s-1)11/7

516ما

27/3

0/01
)(m3s-1
0/0

102/0

15/6

2/6

148/6

)(mm

)(mm

24/6

1/4

روش سیستم استنتاج فازیـ عصبی تطبیقـی )(ANFIS

رو سیس اسد ن ا فداز دعآدب تطبیقدد  روشد 
تاهیب اس ههدرآنبخشفاز رابطۀبدینم غیاهدا 
دومشخآددههددا 

ورود وخاوجدد راباقدداارمدد هندد
بهوسددیلۀشددبکۀ
مخ مبهتواب عضوی بخشفاز نیز 
عدآب ت یینم شود.درسیس اس ن ا فاز دعآدب 
تطبیقد اب دداسداخ ارمدددلبدداپارام اهدا مشدخم
م ناسبباورود ها درجۀعضوی وقوانینوتواب درجۀ
عضددوی خاوج د ان خددابم د شددود.سددپسبخش د از
داد ها موجودبهعنوانورود دخاوج ان خابم شدود
ههقاب اس ااد باا آموز اینسیس باشد.درماولۀ
آمدوز بدااصدوحمشخدآههدا درجۀعضوی بااساس
میزانخطا قاب قبول مشخآدههدا مددلبدهمقدادیا
واق نزدید مد شدوند.سیس اس ن ا فداز دعآدب 

)(mm

)(m3s-1

تطبیق بیش ابااسدد ااد ازسیددس فدداز سددوگنوو
بدهصدورتساخ ارشبکها پیشروند اس ااد م شودهه

پنج الیهدارد (شک .[21])2سدامانۀفداز منطبد بدا
قوانینفاز اس .هدرازمنط فاز او مالها سدی 
تحلی هدا نظایدۀاسد خاا ن دایجدقید بدااسد ااد از
مجموعهقوانین اسد هدهافداادخبدا وم خآدمآنرا

ت ایفهاد اند.ازیاف شبکهها عآب قابلی آموز 
ویددادگیا دارندددوم د توانندددبددااس د ااد ازداد هددا 
مشاهد شد پارام اها شبکهرابهگونها م ینهنندهه
بهازا ورود د خوا خاوج مطلدوببدهدسد آیدد.در

عینوال شدبکههدا عآدب قابلید اسد ااد ازداندش
بشا راندارندونم تواننددماننددسدامانههدا فداز بدا
تها زبان ن یجهگیا هنند].[21
عبار 
اس ااد از 
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شکل  .2ساختار شبکۀ ANFIS

بنابااین باا دس یاب بهقابلی یدادگیا به دا دقد 
تقایببیش اوساخ ارساد تا بداا هدامازقابلید یدادگیا 
شبکهها عآب وخواااس نباطسامانهها فاز درمددل

فاز شبکهها فاز دعآب تطبیق موسومبدهANFISدر
سال1999ارائهشدد.ایدنشدبکههدایدمنداشد نقابلید 
یادگیا شبکهها عآب وقدرتاس ن ا سامانهها فاز 
توانای یاف نهانوممدلیانگاشد غیاخطد رادارنددهده
ب وانندبهیوردقی ورود هدا(مقدادیااو یده)رابداخاوجد 
پیشبین شدد مداتبطسدازند.بندابااینANFISمب ند بدا

سامانهها فاز اس ههسداخ ارآندرشدک 2نشدانداد 

شددد اس د .درایددنسدداخ ار گددا هددا ورود وخاوج د 
بهتاتیبمقدادیاپدیشبیند شدد رانشدانمد دهندد.بداا 

سددداد سددداز ورود ومقدددادیاید د شدددبکه دوورود د
ت خاوج درنظاگاف هشد اس .باا نموندهدوقدانوندر
اینجاآورد شد اس :
قانوننخس :اگاxبااباA1وyبااباA1باشد آنگا :
()1
f 1  p1x  q1 y  r1
قانوندوم:اگاxبااباA2وyبااباA2باشد آنگا :
()2
F2  p2 x  q2 y  r2
همانیورههدرشک 2مشداهد مد شدودANFIS
پنجالیهاس وهاالیهگدا هدا مخ لدفداردو
شبکها  

الیهها مخ لف
هاگا دری الیۀثاب یاتطبیق اس  .
باگا ها م ناظاآنهابدهیدورخوصدهدراینجداتوصدیف
شد اند.الیۀنخس گا ها ورود هسد ند.هداگدا از
اینالیه مقادیاعضوی اس ههبههای ازم غیاهدا 
ورود مدل(xو)yنسب داد م شود.مقدادیاعضدوی 
بااساست ل ورود هابههای ازمجموعهها فاز A1

وB1م ینم شود.بهبیاندیگا خاوج هاگدا درایدن
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الیهدرجۀعضوی تخآیمداد شد بهم غیاها ورود 
مجموعهها فاز اس ههبهشک زیابیانم شود:

در
()3
i  1, 2 O1,i  µAi  X 
()4
i  3, 4 O2,i  µBi 2  X 
درروابط3وx 4وyورود ها غیافداز گدا iاموAi
وBiتواب عضوی فاز هس ند.همچنین مقدارعضوی هدا
بهعنوانخاوج اولبدا (μAi) xو (μBi ) yمشدخم
ورود  
م شود.بندابااین بایددپارام اهدا توابد عضدوی مشدخم
شوندهدهبدهعندوانپارام اهدا بخدشمقددمقدوانینفداز 
شناخ هم شوندوازدس ۀپارام اها غیاخطد هسد ند.در
سدداخ ارANFISم مددوالًازفدداز سدداز گوس د 1اس د ااد 
سازهادرسامانهها فاز اسد .

م شودههیک ازانوامفاز 
بهد ی اینکهسامانهها واق وهاربادها مهندس همدوار 

بام غیاها عدد ساوهاردارند باا اینکهب دوانازسدامانۀ
فاز باا توصیفیامدلسداز هداسدامانۀواق د اسد ااد 
هاد بایدنگاش بینورود ها عدد (غیافاز )سدامانهو
همینمنظدورازفداز سدازها
ی مجموعۀفاز ایجادهاد.به 
اس ااد م شود.بهبیاندیگا فاز سازقابلی آنراداردتابه
شک ی رابط هاورود غیافاز (عدد )رابهی ورود 
سازهابهیدورهامد درماجد 

فاز تبدی هند.ایننومفاز 
(مندان وعآیون  )1975توصیفشد اند.الیدۀدومشدام 
گا ها قوانیناس .هاگا دراینالیهدرجدۀف ا ید ید 
قانونرامحاسبهم هند.دراینالیهازعملگاوباا محاسبۀ
درجۀمشاره هداقدانوناسد ااد مد شدود O2,k .نمایدانگا
خاوج گدا   kامدرالیدۀدوموباابداواصد یدابدرجدۀ
عضوی هاورود اس .
()5
O 2, k  µAi  x  * µ Bj  y 
الیۀسومشام گا ها نامالشدد اسد هدهنسدب 
درجۀمشاره هاقانونبهمجمومدرجۀمشداره همدۀ
قوانینرامحاسبهم هند.درن یجده ایدنالیدهبدهشدک 
رابطۀ6ت ایفم شود:
wi

()6

4

k

w

O 3 ,i  w i 

k 1

الیۀچهارممش م باگا ها تطبیقد اسد هدهبدا
اس ااد ازپارام اها ن یجه خاوج هاگدا رامحاسدبه
م هندوبهشک رابطۀ7ت ایفم شود:
1. Gaussian Fuzzifier
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) O4,1  w i f i  w i ( pi x  qi y  ri

()7
ههwiخاوج iامینگا ازالیۀقبل اس و}{pi, ri, qi
پارام اها تطبیق خط هس ند.
الیۀپنج مش م باگدا خاوجد اسد هدهمقددار
نهای خاوج رابهشک مجمومخاوج گدا هدا الیدۀ
قبل بیانم هند:
4

fi

()8
i

i

w
i 1
4

w

O 5,i  w i f i 

i 1

ا گددوری یددادگیا شددبکۀANFISنددوع ا گددوری 
یادگیا هیباید مش م باا گدوری گاادیداننزو د و
رو وداق مابد بازگشد اسد .ازا گدوری گاادیدان
بهروزرسان پارام اهدا غیاخطد شدبکهواز
نزو باا  
تخمینزنوداق ماب بازگشد بداا تنظدی وزنهدا 

شبکهاس ااد م شود.خطدا آمدوز شدبکهبدهصدورت
رابطۀ9ت ایفشد اس :
N

()9

E   (f i  fˆi )2
i 1

بهتاتیبخاوجد مطلدوبوتخمدین
ههدرآن  f iو   fˆi
بهازا  iامینورود هس ند.همچندین  N
زد شدۀشبکه 
ت دددادهدد زو داد هددا ورود دددخاوجدد (داد هددا 
آموزش )شبکهاس ].[22
برنامهریزی بیان ژن

درسدال1999توسدطفد یداا
بیانین  
بانامهریز  
رو  
بانامهریدز 
اینرو تاهیب از رو ها  
هشد] .[23
ارائ 
درآن هاومدوزومهدا 
ین ی وا گوری ین ی اس هده 
درا گدوری 
یولثابد مشدابهبداآنچده 
با 
وساد  
خط  
باانداز هاو
شاخها  
وساخ ارها  
شود 
ین ی اس ااد م  
دربانامدهریدز 
اشکال م اداوت مشدابهدرخ دان تجزیده  


اینرو پدید هدا مخ لدف
در 
شوند .

تاهیبم 

ین ی 
تامینالها مددلسداز 

مجموعها ازتواب و

بااس ااد از 
 
م شوند.مجموعۀتواب م موالًشام تواب اصل وسداب 
نومتاب ریای دیگا {√,
ها 
یا 
} {/ ,× ,- ,+تواب مثلثات  
}x2, exp, log, sin, cos,...ویاتواب ت ایفشدد توسدط
هاربااس هدهبداا تاسدیامددلمناسدباندد.مجموعدۀ
وم غیاهدا مسد ق تشدکی 
مقادیاثابد  

تامینالها  
از


شد اند].[23

ماشین بردار پشتیبان

ینهارباداینرو درمسائ آبتوسدطدیبدا و
نخس 
مدلساز بارنددگ -روانداب
با 
سال  2001
در 
همکارانش 
ارائددهشددد].[24ماشددینبددادارپشدد یبانیدد سیسدد 
بهینهساز مقیداس هده
بامبنا تئور  
آمد 
هار 
یادگیا  
همینهسداز خطدا سداخ ار اسد ااد 

ازاص اس قاا 
 
درمددل
جواببهینۀهل منجام شود .

بهی 
و 
م هند 
ماتبطبام غیداوابسد ۀ  Yبداآورد

رگاسیون SVMتاب 

مشابه
خودتاب ازچندم غیامس ق  xاس  .
م شودهه 
سددایامسددائ رگاسددیون فدداضم د شددودرابط دۀمیددان
ووابسد هبداتداب جبدا مانندد )f (x
م غیاها مسد ق  
ووۀمقدار اغ شا (خطا مجاز) εمشدخمشدود
بهع 

(رابطۀ.[25])11

f  x  W T .  x   b

()10

y  f  x   noise

()11

باداریداایب)و ( bثابد )مشخآدههدا 
چنانچه  (W

آنگدا هددر
تاب رگاسدیون ونیدزتداب هاند باشدد  
پیداهادنفامتاب باا )f (xاس .اینهدرباآمدوز 
 
ازنمونددههددا(مجموعدده
مدددل SVMتوسددطمجموعددها  
آموز ) محق م شود.بنابااین باا محاسبۀ  wو  bالزم
اسدد تدداب خطددا(رابطددۀ)12درمدددل  -SVMبددا
درنظاگاف نشداایطمنددر دررابطۀ13بهیندهشود.
()12

N
N
*
1 T
W W
.  C   C 
i
i
2
i 1
i 1

*
i

()13

W T . (x i )  b  y    
i

W . (x i )  b    

y

T

i

i  1,..., N

,

0

*
i

i

 ,
i

درروابطیادشد  Cعدد صحیحومثب اس ههعامد 
رخدادنخطا آموز مددلاسد .
ت یدینجایمهبههنگام 

.تاب هان N 1ت دادنموندههداودومشخآدۀ   iو   i
*

م غیاهمبود2هس ندههوددبداالوپدایینخطدا آمدوز 
مخ مبهمقدارخطا مجاز  εرامشخمم هنند.درمسدائ 
پیشبین م شودههداد ها درونبازۀمداز   εقداارگیاندد.

والاگاداد ا خار ازبازۀ  εقداارگافد ی خطام دادل
1. Kernel Function
2. Slack Variable
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*
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بنددددابااین بددددام افدددد 2یددددایبالگاانددددژ  a iو  a *i
مددسئلۀبهینهساز باوداهثاساز عددد تداب درجدۀدوم

زیا(م اد ۀ)16بداشاایطم اد ۀ17و خواهدشد].[25

مدلSVMمشکوتناش ازه تخمین وفوقباازش رابدا
همینههادنه زماندوتام W T .W / 2وخطدا آموزشد 

ی ندد  )  C  ( i   iدررابطددۀ14ودد مدد هندددد.
*

N

i 1

)  y (a  a )    (a  a ) 0.5  (a  a )(a  a ) (x i )  (x j
T

()14

*
j

*

j

i

i

i , j 1

*

i

i

تاب هدرباالدررابطۀ16تاب محددباسد وبندابااین
جوابرابطدۀ16یک داوبهیندهخواهددبدود.پدسازت ایدف
مشخدآههددا  wو  bدرمدددل

یاایبالگاانژدررابطۀ16
هوهندتدداها
SVMرگاسدیون بددااس ااد ازتئور هاا د 
محاسددبهمدد شددودهددهدرآن

N

)   (a i  a i ) (x i
j 1
*

W

اسد .درن یجهباا مدل  SVMرگاسیون خواهی داش :
N

W   (a i  a i ) (x i )  (x)  b
i 1
T

*

i

i

i

i 1

N

 (a  a )  0

*

()18

*

i 1

0  a i  C , 0  a i  C , i  1, 2,..., N

()15

()16

N

N

N

*
i

 Q i' )2

i

i 1

n

i

( Q

RMSE 

i 1

S

.2آزمونیایبتبیین()r
()19
.3یایبهارای (نشدساتکلیف)
T

2

)  ( Qi Q

2

( Q

'
i

i 1
T

CE 1 

تامهدا الگااندد ژ
بایدتوجهداش هه 
مد توانددندصداایداغیاصدااباشددند.بنددابااین فقددط

()20

مجموعدهداد هدای هدهیاایب  a iآنهاغیاصداااسد 
درم اد دۀرگاسدیوننهدای واردم شوندواینمجموعه
بهعنوانبادارها پش یبانشدناخ همد شدوند.در
داد ها 
نهای تاب  SVMرگاسدیون رامد تدوانبدهصدورتزیدا
بازنویس هاد:

هدده : Q iداد هددا واق د یددامشدداهد ا  ': Qiداد هددا 

) ) ( (a i  a i
*

()17

N

f (x )  a i (x i )  (x j )  b
i 1
T

دررابطۀ17محاسبۀ ) (xدرفضا مشخآۀآنممکدن
اس بسیارپیچید باشدد.بداا ودد ایددنمددشک رونددد
م مددولدرمدددل SVMرگاسدددیون ان خددددابیدددد 
T
بدددهصددددورت  K (x i , x )   (x i )  b 2  4ac
تددداب هانددد  
اس .م توانازتواب مخ لفهان باا ساخ انواممخ لف
مدل -SVMاس ااد هاد].[25
معیارهای ارزیابی

بهمنظورارزیاب دق وهارای مددلهدا بارسد شدد از

یایبتبیین جذرمیانگینماب اتخطاونشدساتکلیف
بهشاحزیااس ااد شد.
.1جذرمیانگینماب اتخطا(:)RMSE

) Q i

i

i 1

پددیشبیند میددانگینداد هددا Sت دددادداد هدداو '   Qو
i

  Qiبددهتاتیددبباابدداواریددانسداد هددا پددیشبین د و
26د.[28
مشاهدات اس ] 
نتایج و بحث
دراینمطا هقب ازمدلساز وبارس دق مددلهدا 
مطا هشد اب داباا ان خابداد هدا بدار هدهتد ثیا
زیاد درایس گا هیدروم ا تپی داش هباشدد ازرو 
تیسنباا ان خدابایسد گا سدینوپ ی اسد ااد شددو
ایس گا ها سدینوپ ی م د ثادرهدامنطقدهمشدخمو
ن ایجدرشک 3ارائهشد.
درمددلسداز ان خدابتاهیدب
یک ازمااو مهد  
ازم غیاهددا ورود اسدد .ازایددنرو اب دددا
مناسددب  
وخاوجدد 
همبسدد گ م قابدد بددینم غیاهددا ورود  
بهمنظدور دسد یداب بده
محاسبه شد.پارام اها ورود  

در
مدلبهینهباا تخمینمیدزاندبد روزاندهان خدابو 

جدول2ارائهشد.
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شکل  .3تیسنبندی ایستگاههای هواشناسی حوضۀ نازلوچای

جدول  .2ترکیبهای منتخب پارامترهای ورودی مدلهای  ،ANFISبرنامهریزی بیان ژن و ماشین بردار پشتیبان
Output
)Q(t
)Q(t
)Q(t
)Q(t
)Q(t
)Q(t
)Q(t
)Q(t
)Q(t
)Q(t

Input
Qt,Qt-1
Qt,Qt-1,Qt-2
Qt-1,Qt-2,Qt-3
Qt-1,Qt-2,Qt-3,Qt-4
Qt-1,Qt-2,Qt-3,Qt-4,Qt-5
Qt,Qt-1,Rt-1
Qt,Qt-1,Qt-2,Rt-1,Rt-2
Qt-1,Qt-2,Qt-3,Rt-1,Rt-2,Rt-3
Qt-1,Qt-2,Qt-3,Qt-4,Rt-1,Rt-2,Rt-3,Rt-4
Qt-1,Qt-2,Qt-3,Qt-4,Qt-5,Rt-1,Rt-2,Rt-3,Rt-4,Rt-5

سا زمان دب

Model
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
=Q

و

سا زمان بار

=**R


نتایج مدلسازی ANFIS

درمطا ۀوایابداا مددلسداز دبد ماهاندۀایسد گا 
تپی رودخانۀناز وچا بدااسد ااد از ANFISداد هدا 
34سال(1971د)2005باا آموز و9سدال(2005د
بهعنوانداد هدا صدح سدنج ان خدابشددند.
 )2014
بهیورهل 80درصدداد هاباا آموز و20درصدنیز

باا آزمایشدرنظاگاف هشدند.جدول3تواب عضدوی 
اس ااد شد درمدلANFISرابداا مددلهدا مخ لدف
نشانم دهدد.درجددول4نیدزن دایجارزیداب ا گوهدا 
مخ لفورود ANFISباا مددلسداز دبد ماهاندهدر
مااو آموز وصح سنج ارائهشد اس .باتوجهبده
اینجدولمد تدوانن یجدهگافد هدهدرهد عملکداد
درپیشبین دب ماهانهبسیارمناسباس .اگدا

ANFIS
صاف ازوافظۀسا دب ماهانهباا پیشبیند اسد ااد 
شددود بددااسدداسجدددول4مشدداهد م د شددودهددهدق د 
بهیورم وسدط
مدلساز بهبیش اینمقدارخودم رسد .


درا گوهددا ورود M1تدداM6خطددا مدددلسدداز در
ماولۀآموز ودود22درصدودرماولۀآزمایشودود
38درصدنسب بهم وسطا گوها ورود M6تداM10
هم ااس .همچنیندق مدلسداز درا گوهدا ورود 
ت سا (M1تدا)M6نسدب بدها گدو ورود M6تدا
بهیورم وسطودود13و22درصددبدهتاتیدبدر
 M10
ماولۀآموز وآزمایشبیش ااس  .بامقایسۀ وا هه
بهعنوانورود ها مدلاس ااد م شدود
ازوافظۀسا  
(وا دد نخسدد )نسددب بددهوددا هددهازم غیاهددا 
هواشناس درتخمدینمقدادیادبد ماهاندهبهدا گافد  
هم اینمقدارخطداراارائدههداد.ن دایجبارسد مقدادیا
هارای مدل(نشـساتکلیف)نیزبیانگاآناس ههوا د 
دومدق هم ا دارد.میانگینخطادروا نخس 9/5
ودروا دد دوم11/5ونیددزمیددانگیندقدد (یددایب
بهتاتیبباا وا د نخسد و
همبس گ ) 0/81و 0/71
دومبهدس آمد.ا گو M5نیزبیشینۀیایبهمبس گ 

ناظری تهرودی و همکاران :بررسی دقت مدلهای  SVM ،ANFISو  GPدر مدلسازی مقادیر دبی جریان رودخانه

وهم اینمقدارخطارادرماولۀآموز ارائههاد اس .
درماولددۀآزمددایشنیددزا گددو M4بیشددینۀیددایب
همبس گ و5بدود.مقددارRMSEبداا هد مددلهدا 
ارائهشد بدین 7/7تدا13/6م امک دببداثانیده
 ANFIS
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نمودارتغییدااتمقدادیاRMSEوRرا

م غیابود.شک 4
درمااودد آمددوز وآزمددایشنشددانمدد دهددد.ن ددایج
مدلساز مقادیادب ایس گا مطا هشد دردورۀآمدار 

بارس شد درشک ها 5و6ارائهشد.

جدول  .3توابع عضویت ورودی و خروجی مدل ANFIS

تابع عضویت ورودی

تعداد توابع عضویت برای هر ورودی

تابع عضویت خروجی

الگوی ورودی

Tri

4
4
3
4
4
4
3
4
4
4

Linear

M1

Linear

M2
M3
M4
M5
M6
M7

Linear

M8

Linear

M9

Linear

M10

Gauss
Tri
Tri
Gauss
Tri
Gauss
Gauss
Gauss
Tri

Linear
Linear
Linear
Linear
Linear

14

16
14

12

12
10

10
8

8

6
6

4

R*10
RMSE

R*10
RMSE

2

4
M10

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M2

M3

M1

M10

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M3

M2

M1

ال گوهاي ورودي

ال گوهاي ورودي

شکل  .4نتایج بررسی دقت و خطای مدل  ANFISدر مدلسازی دبی ماهانۀ ایستگاه تپیک در مرحلۀ آموزش (سمت راست) و مرحلۀ
آزمایش (سمت چپ)
جدول  .4نتایج آماری الگوهای ورودی مدل  ANFISدر پیشبینی جریان ماهانه
الگوی
ورودی
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

آموزش

آزمایش
NS

R

RMSE

NS

R

RMSE

0/346
0/477
0/503
0/629
0/566
0/248
-1/776
0/346
0/346
0/346

0/63
0/78
0/79
0/80
0/68
0/64
0/37
0/63
0/63
0/59

7/89
7/05
6/88
5/94
7/76
8/46
16/25
7/89
7/89
8/55

0/451
0/672
0/691
0/741
0/783
0/566
0/757
0/451
0/451
0/451

0/67
0/82
0/83
0/86
0/88
0/75
0/87
0/67
0/67
0/59

12/35
9/56
9/29
8/52
7/77
10/97
8/21
12/35
12/35
13/65

باوسبم امک بباثانیهاس .
*:واود RMSE
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شکل  .5نتایج مدلسازی مقادیر دبی جریان با استفاده از الگوی  M5در دو مرحلۀ ( Trainسمت چپ) و ( Testسمت راست) با استفاده
از مدل ANFIS
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شکل  .6نتایج مدلسازی مقادیر دبی جریان با استفاده از الگوی  M4در دو مرحلۀ ( Trainسمت چپ) و ( Testسمت راست) و مدل
ANFIS

نتایج مدلسازی SVM

درمطا ۀوایاباا مدلساز دب ماهانهبااسد ااد از
رو  SVMنیزهمانندرو  ANFISداد ها 34سدال
(1971د)2005باا آمدوز و9سدال(2005د)2014
بهعنوانداد ها صح سنج ان خدابشددند.درماولدۀ

مشخآههدا مددلSVMشدام εوC

ب دمقادیابهینۀ
ت یددینم د شددود.همچنددیندرایددنمطا ددهتدداب هان د 
اس ااد شد تاب RBFان خابشدچوندق بیش ا در
باآورددب ماهانهداش .دراینتاب نیزمشخآدۀγبایدد
ت یینشود.بنابااین دروا هل باا پدیشبیند دبد 
ماهانهتوسطمدلSVMرگاسیون بایدمقادیابهینۀسه
بدینمنظوردومشخآۀε
بهدس آیدهه 
مشخآۀیادشد  
وCتوسطا گوری بهیندهسداز جسد وجدو شدبکهو

بهصورتآزمونوخطامحاسدبهشددند.ا ب ده
م غیاγنیز 
شایانیادآور اس هها گوری بهینهساز جس وجو 
شبکهبسیارهندعم م هندوزمان محاسبات زیداد را
بهخوداخ آاام دهد.بداا ود ایدنمشدک یبد 
توصیۀچدنو همکدارانش()2006ازبانامدۀ اصدوحشددۀ
ا گددوری جسدد وجددو شددبکههددهبددهندداما گددوری 
دوماولدها م داوراسد بدههمداا 
جس وجو شبکۀ 
اع بارسنج م قای  1اس ااد شد.باا اینمنظوراب دابا
مشخآهها  εو

شبکههای بااب ادبزرگ محدودۀ
ان خاب 
بهازا مقدارثابد مشخآدۀγت یدینشدد.سدپسبدا
 C
مشخمشدنمحدودۀیادشد وتقسی آنبهشدبکههدای 

بااب ادریزتا مقدادیادقید دو مشخآدۀ  εو Cمشدخم
1. Cross-Validation

ناظری تهرودی و همکاران :بررسی دقت مدلهای  SVM ،ANFISو  GPدر مدلسازی مقادیر دبی جریان رودخانه

شدند.روندیادشد باا دیگامقادیاγنیزتکاارشددواز
مدلها م ااوت باتغییدادرمقددارγبدهدسد 
اینرا  
بینمدلها توس هداد شد مدل

آمدند.والم تواناز
باهم اینخطارات یینومشخآدههدا آنرابدهعندوان
مقادیابهینۀC εوγان خابهاد.باا هاا گو ورود 
شبکههدا مخ لاد سداخ هوآمدوز 
باتغییاC εو γ
داد شدودرنهای ساخ ار هههم اینخطاوبیش این
بهعنوانمناسدبتداینا گدوان خدابشدد.
دق راداش  
شاخمها آمار مخ مبهن ایجبهدسد آمدد 

جدول5
ازهدداربادمدددلSVMرابدداا هدداا گددو ورود نشددان
م دهد.باتوجهبهاینجدولم توانن یجهگاف ههدر
درپیشبین دب ماهانهبسیارمناسدب

ه عملکادSVM
اس .همانیورههدرجدول5مشاهد م شدوداگدااز
وافظۀخودسا دب ماهاندهبداا مددلسداز اسد ااد 
شود دق مدلساز رف هرف هتاچهارت خیازمان بهبود
م یابددودرگدامزمدان چهدارمبیشدینۀدقد بااسداس
شاخمها RMSE NSوRبهدس م آید.بدامقایسده

بهعندوانورود هدا مددل
بینوا ههازوافظۀسا  
اس ااد م شود(وا نخس )نسدب بدهودا هدهاز
م غیاها هواشناس درتخمینمقادیادبد بهدا گاف ده
م شود(وا دوم)باخدورمددل ANFISوا د دوم
بهیورم وسطدرا گوها ورود M6
دق بیش ا دارد .
تاM10خطا مددلسداز درماولدۀآمدوز وددود7
درصدددودرماولددۀآزمددایشودددود6درصدددنسددب بدده
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م وسطا گوها ورود M1تاM6هم ااس .همچندین
دق مدلساز درا گوها ورود ت سا (M1تا)M6
بهیورم وسطوددود
نسب بها گو ورود M6تا M10
بهتاتیبدرماولۀآموز وآزمایشهم ا
2/5و2درصد 
اس .بامقایسۀبینوا ههازوافظدۀسدا بدهعندوان
ورود ها مدلاس ااد م شود(وا نخس )نسب به
وا ههازم غیاها هواشناس درتخمینمقادیادبد 
ماهانهبها گاف هم شدود(وا د دوم)مد تدوانن یجده
گاف وا د دومدقد بیشد ا دارد.میدانگینخطدادر
وا اول10/3ودروا دوم9/5ونیزمیدانگیندقد 
بهتاتیبباا وا اول
(یایبهمبس گ )0/78و 0/80
ودومبهدس آمد.ا گوها M7وM8نیزبیشینۀیدایب
همبس گ وا گو M8هم داینمقددارخطدادرماولدۀ
بااساسشاخمNSا گوهدا  4
آموز ارائههاد اس  .
7 5و8به اینعملکدادرادربدینسدایاا گوهدادارندد.
بااساسیاایبندشـسداتکلیف
همچنینن ایجنشانداد 
ا گو ورود 1هم داینمیدزانهدارای رادربدینسدایا
ا گوهاایااهاد اس .درماولۀآزمدایشنیدزا گدو M7
همینۀمقدارخطاوبیش اینمقداریدایبهمبسد گ را
ارائههاد.مقدارRMSEبداا هد ا گوهدا هدارباد در
مدلSVMبین5/8تا12/8م امک بباثانیهم غیابود.
رادرمااود 
نمودارتغییااتمقدادیاRMSEو R

شک 7
آموز وآزمایشنشانم دهد.

9
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RMSE
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7
9
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شکل  .7نتایج بررسی دقت و خطای مدل  SVMدر مدلسازی دبی ماهانۀ ایستگاه تپیک در دو مرحلۀ آموزش (سمت راست) و آزمایش
(سمت چپ)
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جدول  .5نتایج تحلیل آماری الگوهای مختلف ورودی مدل  SVMدر پیشبینی دبی ماهانه
الگوی
ورودی
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

آزمایش
NS
0/339
0/478
0/527
0/592
0/576
0/369
0/604
0/604
0/367
0/081

R
0/60
0/76
0/78
0/80
0/79
0/64
0/86
0/80
0/79
0/73

آموزش
RMSE
7/93
7/05
6/70
6/22
6/35
7/74
5/98
6/98
7/53
8/18

NS
0/408
0/620
0/682
0/706
0/713
0/539
0/708
0/716
0/624
0/615

R
0/66
0/79
0/83
0/84
0/81
0/75
0/85
0/84
0/81
0/78

RMSE
12/83
10/22
9/36
9/12
9/85
11/25
8/96
8/03
9/26
10/12

باوسبم امک بباثانیهاس .
*:واود RMSE

نتایج مدلسازی برنامهریزی ژنتیک
بهد ی توانان خاب م غیّاها 
بانامهریز بیانین 
اس ااد از 
وذرم غیاهای بداتد ثیاهم دا وهمچندین
مؤثادرمدلو 
 
ۀصدایحبداا تخمدینجایدانعبدور از
توانای ارائدۀرابطد 
ایس گا تپی مدنظداقداارگافد .درمطا دۀوایدابداا 
مدلساز جایانروزانۀرودخانۀناز وچا بدااسد ااد ازایدن

1971د

رو هماننددددورو یادشددد داد هددا 34سددال(
2005د)2014بددهعنددوان

)2005بدداا آمددوز و9سددال(
بهیورهل 80درصدداد ها
داد ها آزمایشان خابشدند .
باا آموز و20درصدنیدزبداا آزمدایشدرنظداگاف ده
.دربانامهریز ین ی ان خابجم ید هدا او یدههده

شدند
همانا گوها ورود هس ند اهمی زیاد دارندد.بداتوجده
بهاینکهدراینمطا هتوا دب ما ها قب درپدیشبیند 
دب ما ها وایامدنظابود اس صدافاًازداد هدا دبد 
جایانباتوا باگش تاپنجمدا قبد بدهعندوانداد هدا 
صورتتاهیبها مخ لدفورود سدایارو هدا

آموزش  
به
اس ااد شد اس .نک ۀمه دیگدادربانامدهریدز ین ید 
ان خابعملگاها مدلباا انجاممحاسدباتاسد .درایدن
مطا ددهعملگدداتاهیددببددهد ید داشد ندقد زیدداد بدداا 
مدددلسدداز جایددانماهانددهان خددابشددد.همچنددیندرایددن
پژوهشباا ساخ درخ تجزیهوتو یدی جم ی او یده
ازرا و های اسد ااد شددهدهایدنرا ود هداازتاهیدب
 
مجموعهتواب (عملگاهدا ریاید اسد ااد شدد در

تآادف 
)ایجداد
وتامینالها(م غیاها مسدئلهواعددادثابد  

روابط)
ایننوم عملگاهاباتوجهبه

م شوند.چگونگ ود ی ان خاب

مطا دداتقابددان وهمکددارانش()2012صددورتگافدد .در
جدول6ن ایجارزیاب ا گوهدا مخ لدفورود بانامدهریدز 
ین ی باا مدلسداز جایدانماهاندۀرودخاندهدرمااود 
آموز وصح سنج رانشانمد دهدد.درایدنمددلنیدز
بهیورم وسطدرا گوها ورود M1تا(M6مدلباورود 

ت سا )خطا مدلسداز درماولدۀآمدوز نسدب بده
م وسطا گوهدا ورود M6تداM10وددود1درصددودر
ماولۀآزمایشودود14درصدهم ااسد .همچندیندقد 
مدلساز درا گوها ورود ت سا (M1تدا)M6نسدب 

بهیورم وسطوددود3درصدد
بها گو ورود M6تا M10
هم او بیش اینهمبس گ بدینا گوهدا M1تداM6بدا
همبس گ 0/8وجوددارد.درماولۀصح سنج نیدزدقد 
ا گوها ورود ت سا ودود6درصددبیشد اازا گوهدا 
M6تاM10اس .بامقایسۀوا هدهازوافظدۀسدا بده
عنوانورود ها مددلاسد ااد مد شدود(وا د نخسد )
نسدب بددهودا هددهازم غیاهدا هواشناسد درتخمددین
مقادیادب ماهانهبها گاف هم شود(وا د دوم)مد تدوان
ن یجهگاف ههدرماولدۀآمدوز ا گوهدا تاهیبد دقد 
بیش اوخطا هم ا دارند.درماولۀآموز میانگینخطا
دروا نخس (ا گو تد سدا )10.64m3s-1ودروا د 
دوم(ا گو تاهیب )m3s-110/54ودرماولۀصدح سدنج 
بهتاتیب7/25و8/22م امک بباثانیهبهدس آمد.در
نیز 
ماولددۀآمددوز ا گوهددای M3وM10بیشددینۀیددایب
همبس گ وهم اینمقدارخطاراارائههداد اندد.درماولدۀ
صح سنج نیزا گوها M3 M2وM4همینۀمقدارخطدا

ناظری تهرودی و همکاران :بررسی دقت مدلهای  SVM ،ANFISو  GPدر مدلسازی مقادیر دبی جریان رودخانه

وبیش اینمقداریایبهمبس گ راارائدههادندد.بدااسداس
محاسبهشد ن دایجبیدانگاباتدا ا گوهدا  M3

مقادیاNS
M9وM10نسب بهسایاا گوهدابدود.مقددارRMSEبداا 
ه ا گوهدا هدارباد درمددلGPبدین10/03تدا11/07
م امک بباثانیهباا ماولۀآمدوز م غیدابدود.شدک 8
نمودارتغییااتمقادیاRMSEوRمدلGPرادردوماولدۀ

آموز وآزمایشنشانم دهدد.شدایانیدادآور اسد هده
مدلGPنسب بهمدلها SVMوANFISهم اینمقددار
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NSراداش هههبیانگاهارای هم داآننسدب بدهدومددل
یادشد اس .
بررسی عملکرد مدلهای استفادهشده

ن ایجبارس ومقایسۀعملکادا گوها باتاسهمدل GP
درمدددلسدداز دبدد جایددانرودخانددۀ

ANFISوSVM
ناز وچا درمح ایس گا تپی بااساسهم داینمقددار
خطا( )RMSEبیش اینمقدارهدارای ()NSوبیشد این
مقدارتبیین()Rدرجدول7ارائهشد.

جدول  .6تحلیلهای آماری نتایج برنامهریزی ژنتیک برای الگوهای مختلف ورودی جریان ماهانۀ رودخانۀ نازلوچای
الگوی ورودی

آزمایش
R
0/64
0/76
0/73
0/73
0/72
0/62
0/69
0/73
0/73
0/62

NS
0/374
0/465
0/454
0/481
0/446
0/172
0/377
0/418
0/367
0/081

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

RMSE
7/72
7/13
7/14
7/03
7/26
8/84
7/70
7/44
7/76
9/35

آموزش
R
0/68
0/77
0/80
0/76
0/76
0/75
0/76
0/78
0/79
0/80

NS
0/455
0/595
0/639
0/580
0/567
0/559
0/580
0/600
0/626
0/630

RMSE
10/74
10/62
10/03
10/84
11/00
11/07
10/81
10/54
10/18
10/13

باوسبم امک بباثانیهاس .
*:واود RMSE
10

12

RMSE
R*10

RMSE
R*10

11

9
10

8

9

8

7
7

6

6
M10

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M3

M2

M1

M10

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M3

M2

M1

ال گوهاي ورودي

ال گوهاي ورودي

شکل  .8نتایج بررسی دقت و خطای مدل  GPدر مدلسازی دبی ماهانۀ ایستگاه تپیک در دو مرحلۀ آموزش (سمت راست) و آزمایش
(سمت چپ)
جدول  .7نتایج نهایی بررسی الگوهای مختلف ورودی مدلهای بررسیشده
مدل
ماولۀارزیاب
ا گو باتا
 RMSEهمینه
 Rبیشینه
 NSبیشینه

ANFIS
Train
Test
M5
M4
7/77
5/94
0/88
0/80
0/783
0/629

GP
Test
M4
7/03
0/76
0/481

SVM
Train
M3
10/03
0/80
0/639

Test
M7
5/98
0/86
0/604

Train
M8
3/08
0/85
0/716
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همانیورههدرجدول7مشاهد م شود دومددلGP
وANFISا گوهددا تدد سددا (ورود داد هددا دبدد بددا
بهعندوانا گوهدا 
بهعنوانورود مدل)را 
ت خیاها مخ لف 
باتادرمدلساز داد ها دب ماهانۀرودخاندۀناز وچدا در

مح ایس گا تپی م اف هادند.همچنینن دایجنشدانداد
ازبینسهمدلبارس شد مدلANFISبداهم داینم یدار
خطاوبیش اینم یارهمبس گ درماولۀآموز بدهعندوان
به اینمدلشناخ هشدد.درماولدۀصدح سدنج نیدزدو
مدلANFISوSVMن ایجتقایباًیکسان ارائههادنددامدااز
آنجاههآموز به اتوسطمدلANFISارائهشد اسد در
بهعنوانبه اینمدلان خدابمد شدود.
ماولۀصح سنج  
ایندروا اس هههارای مدلANFISدرهدادوماولدۀ
آمددوز وآزمددایشبددااسدداسشدداخمNSبیش د اازسددایا
بهیورهلد  ن دایجمقایسدۀمددلهداوا گوهدا 
مدلهاس  .

ورود مخ لددفنشدداندادمدددلANFISتوانددای به ددا در
مدلساز دب جایانرودخانهدرمح ایسد گا تپید دارد.

نایا وهمکارانش()2004نیزدربارس مددلهدا فداز ـ
عآب درمدلساز سا ها زمان هیدرو وی نشاندادندد
درمدلساز دب جایانرودخانهن ایجبه دا 

مدلANFIS
ارائددهمد هنددد.همچنددینایددنمددورددرمطا دداتیوی د و
همکارانش()2010وگوسوهمکدارانش()2013نیدزت ییدد
شد اس .

توپوگااف دشواراس .بنابااین درایدنمطا دهتجزیدهو
تحلی همبس گ م قاب دب ماهانۀجایانرودخانهبداا 
یداهادنت دادمشاهداتگذش هوارائۀورود مؤثاباا 
پ 
مدلهااس ااد شد.درهاسهمدلبارس شد 80درصدد

داد هددابدداا ماولددۀآمددوز (34سددالدادۀآمددار در
مقیاسماهانده)و20درصددداد هدا(9سدالدرمقیداس
ماهانه)باا بارس دق وصدح سدنج مددلاسد ااد 
شد.دراینراسد اازا گوهدا ورود تاهیبد (داد هدا 
دب وبار ماهاندهبدات خیاهدا مخ لدف)وتد سدا 
(داد ها ماهانۀ دب جایانبات خیاها مخ لف)اس ااد 
شد.ن ایجبارس دق ومیزانخطا مددلهدانشدانداد
ا گددو تاهیب د فقددطدرمدددلSVMبه دداینن یجددهرا
م دهدودردومددلGPوANFISا گوهدا تد سدا 
به اینن یجهراارائههادند.ازبینسهمدلبارس شدد  
مدلANFISباا گو ورود چهاروپنجتد خیا به داین
ن یجددهراارائددههدداد.بددهیددورهل د ن ددایجنشدداندادبددا
درمدلساز دب جایانماهاندۀ

بههارگیا مدلANFIS

رودخانۀناز وچا خطا مدلنسدب بدهدومددلGPو
SVMبددهتاتیددبودددود23و3درصددد(درواوددددب د 
جایان)هاهشیاف هودق مدلنیدزنسدب بدهدومددل
بهتاتیبودود10و4درصدافدزایشیاف ده
GPو SVM
اس .
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