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چکیده
بهمنظور مدیریت صحیح آب در بخش کشاورزی ،بهبود مدیریت بهرهبرداری سامانههای توزیع آب کشاورزی و ارزیاابی آنهاا
ضروری است .در تحقیق حاضر برای تحقق هدف یادشده ،از مدلهای سیستم استنتاج فازی ( ،)FISشاب ۀ عصابی ( )ANNو
سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی ( ،)ANFISبرای توسعۀ مدل هوشمند ارزیابی کفایت تحویل آب در یک کانال آبیاری ،باا
در نظر گرفتن عدم قطعیتهای موجود در فرایند بهرهبرداری اساتفاده شاد .باهمنظاور توساعه و بررسای چگاونگی عمل ارد
مدلهای توسعه دادهشده ،کانال اصلی شب ۀ آبیاری رودشت در استان اصفهان که با مش ل نوسانهاای شادید جریاان ورودی
روبهرو است ،به عنوان مطالعۀ موردی انتخاب شد .از مدل شبیهساز هیدرودینامی ی  ،HEC-RASبرای تولیاد ا العاا

ماورد

نیاز آموزش و صحتسنجی مدلهای یادشده استفاده شد .نتاای نشاان داد براسااا شااما آمااری  ،MAPEساامتارهاای
منتخب در دو مدل  ANNو  ANFISدر تخمین شاما کفایت تحویل آب کشاورزی نسبت به مدل  ،FISبهترتیب باه مقادار
 78/86 ،70/10درصد بهبود یافته است .بررسی نتای نشان داد مدلهای توسعه دادهشدۀ هوشمند نسبت به روشهاای مرساوم
ارزیابی (مدلهای هیدرودینامی ی و شاماهای ارزیابی) نهتنها زمانبر نبوده بل ه با در نظر گرفتن عدم قطعیت ،نتای دقیقای
را ارائه میدهند .همچنین ،مدلهای  ANNو  ANFISنسبت به  FISعمل رد بهتری داشتند ،بنابراین قابلیت استفاده برای ساایر
سامانههای توزیع آب کشاورزی را نیز دارند.
کلیدواژگان :توزیع آب کشاورزی ،کفایت تحویل ANN ،FIS ،و .ANFIS

 نویسندۀ مسئول

Email: roozbahany@ut.ac.ir
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مقدمه
با توجه به محدودیت منابع آبی کشور ،افزایش جمعیتت و بته
تبع آن ،نیاز روزافزون به تولید محصوالت کشتاورز ،،استفاادۀ
بهینه از آب موجود در بخش کشاورز ،بهعنتوان عمتد تتیی
مصیفکنندۀ آب ،اجفنابناپذیی به نظی میرستد ستامانههتا،
توزیع آب کشاورز ،تأثیی زیاد ،بتی استفاادۀ بهینته از آب در
بخش کشاورز ،دارند اما بهرغم تحقیقات گستفید در زمینت
بهساز ،،عملکید زیاد ،ندارند ] [1نخسفی گام بتیا ،بهبتود
عملکید سامانهها ،توزیع آب کشاورز ،،ارزیابی وضع موجتود
آنهاست به ایت منظتور ،بایتد رففتار هیتدرولیکی جییتان در
کانالها ،آبیار ،توسط مدلها ،هیدرودینامیکی شبیهساز،
شد و سپس ،شاخصها ،ارزیابی عملکید محاستبه شتود بتا
وجود اینکه روشها ،میستوم ارزیتابی عملکتید ستامانههتا،
توزی تع آب کشتتاورز ،امکتتان بیرستتی گزینتتههتتا ،مخفلتت
بهی بیدار ،و تحقق تصمیمگیتی،هتا ،مناستد در متدیییت
بهی بیدار ،سامانهها ،توزیع آب کشاورز ،را فیاهم میکننتد،
اما زمانبی بود و همچنی همیا با پیچیدگی و عتدم قطعیتت
زیاد ،هسفند از ایت رو ،وجتود ایت محتدودیتهتا و نتاتوانی
بس تیار ،از متتدلهتتا ،موجتتود در بیرستتی ابهامتتات و عتتدم
قطعیتها ،پارامفیها ،گونتاگون و واستن ی وقتتگیتی آنهتا،
رویکید به تئور ،فاز ،و سایی مدلها ،هوشمند را بتهعنتوان
تکنیکها ،جدید و ابزار ،توانمنتد در فیاینتدهتایی پیچیتد
مانند پیشبینی ،توجیهپذیی میکند ][2
مزیت اصلی ای مدلها ،هوشمند نسبت به روشها،
رایج ای است که در مدتزمتان نستبفا کوتتاهی قتادر بته
بیرستی ت تأثیی انتتواپ پارامفیهتتا ،در دستتفی  ،بتتی فیاینتتد
بیرسیشد هسفند ] [3که در ادامه به مزیتت و دلیتل هتی
یک از مدلها پیداخفه میشتود سیستفم استفنفا فتاز،،
ابزار ،توانمند بیا ،حل مستالل میبتوب بته سیستفمهتا،
غییخطی و مساللی که وابسفه به اسفدالل ،تصمیمگیتی ،و
اسفنباب بشی ،هسفند ،به شمار میآید ] [4همچنتی  ،بتا
اسفااد از آن میتوان عدم قطعیتها ،موجود را به همیا
درک روابتتط ذات تی می تان داد هتتا متتدلستتاز ،کتتید ][5
شبکهها ،عصبی مصنوعی نیز یکتی از روشهتا ،مفتداول
جعبهسیا در پیشبینی و تحلیل سیسفمهتا ،غیتیخطتی
هسفند ،همچنی ایت قابلیتت را دارنتد کته بتهآستانی بتا
اطالعتتات موجتتود تطتتابق پی تدا کننتتد ،از رو ،ی تکستتی،
اطالعات آموزش ببیننتد و رابطت مناستد بتی اطالعتات
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بیقیار کنند ] [4یک مدل آمار ،نیز کته بتهتتازگی توجته
بسیار ،را به خود معطوف کید استت سیستفم استفنفا
فتتاز-،عصتتبی تطبیقتی ) (ANFIS1استتت کتته تیکیبتی از
قابلیتتتهتتا ،دو متتدل  FIS2و  ANN3را دارد همچنتتی ،
مزایا ،خاص ختود را دارد کته از آن جملته متیتتوان بته
توانایی شبیهساز ،سامانهها ،غییخطی ،دقت زیاد و زمان
کمفی ساخت مدل و محاسبات آن اشار کید ] [6بتا توجته
به موارد یادشد و قابلیتها ،بیانشد سه متدل سیستفم
اسفنفا فاز ،،شتبک عصتبی و سیستفم استفنفا فتاز-،
عصبی تطبیقتی در تحقیتق حاضتی بته توستع متدلهتا،
یادشد بیا ،ارزیابی شاخص کاایت تحویل آب کشتاورز،
در شبک آبیار ،رودشت ،پیداخفه شد پژوهشها ،زیاد،
نیز درمورد کاربید مدلهتا ،یادشتد در زمینت مهندستی
علوم صورت گیففه است که میتوان بته متوارد ،همچتون
مدلساز ،خشکستالی ،متدیییت بحتیان ،بتیآورد رستوب،
پیشبینی هوا ،سیالب و جییان رودخانه اشار کید ] [4در
ادامه ،به بیخی از ای مطالعات اشار میشود:
حسینی و همکتاران ،بتیا ،متدلستاز ،عوامتل متؤثی بتی
فیسایش شتیار ،،از سیستفم استفنفا فتاز (FIS) ،استفااد
کیدند .نفایج پژوهش آنها نشتان داد تتابع عوتویت گوستی بتا
روش د،فاز ،کوچکتیی ماکزیمم بهعنوان متدل بهینته در
پیشبینی فیسایش شیار ،در منطق احمتدآباد مشتهد استت
] Ghordoyee Milan [2و همکتاران بتیا ،استفاادۀ پایتدار از
منابع آب سطحی و زییزمینی از مدل بهینهساز ،خطی فتاز،
و سیسفم اسفنفا فاز (FIS) ،اسفااد کیدند و توانسفند عدم
قطعیتتت موجتتود در میتتزان تبخیتتی و بیداشتتت از آبهتتا،
زییزمینی و همچنی میزان روانتاب را در نظتی بگیینتد نفتایج
پژوهش آنها نشان داد ای مدلها قادر بته پتیشبینتی مقتدار
بهین بیداشت آبها ،زییزمینی هسفند و میتوانند جتایگزی
روشها ،بهینهساز ،عدد ،شوند ] Tiri [7و همکتاران طتی
تحقیقی بیا ،بیرسی کیایت آب از لحاظ شیب با هتدف ارالت
شاخص کیایت آب ) (WQIاز سیسفم استفنفا فتاز(FIS) ،
اسفااد کیدند و از مقادیی پارامفیها ،هیدروشیمیایی آبهتا،
سطحی بهی بیدند تا بفوانند مدلی را بیا ،ارزیابی کیایتت آب
سطحی تهیه کنند ][8
1. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
2. Fuzzy Inference System
3. Artificial Neural Networks
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 Ahmed & Shahاز سیستتفم استتفنفا فتتاز -،عصتتبی
تطبیقی ) (ANFISبیا ،بیآورد تقاضا ،اکسیژن بیوشتیمیایی
) (BODرودخان سورما از بتنگالدش ،استفااد کیدنتد نفتایج
مطالع آنهتا نشتان داد  ANFISقتادر استت میتزان اکستیژن
بیوشیمیایی را با دقت معقول پیشبینی کند و میتوانتد بتیا،
ای اد مدل پیشبینی کیایت آب رودخانه استفااد شتود ][9
حیاتی و همکاران بهمنظور پیشبینی ضیید دبی ستیریزهتا،
مثلثی در پالن از مدل سیسفم اسفنفا فاز-،عصبی تطبیقتی
) (ANFISو الگوریفم تکامل تااضلی اسفااد کیدند سپس ،بتا
اسفااد از پارامفیها ،مؤثی بی ضیید دبی ،شش مدل تیکیبتی
را معیفی کیدند در نهایتت ،بتیاستا ت زیتهوتحلیتل نفتایج
مدلساز ،،عدد فیود جییان ،مؤثیتیی پارامفی در مدلستاز،
ضیید دبی سیریزها ،مثلثی در پالن را با اسفااد از الگوریفم
تیکیبی نیو_فاز ،و الگوریفم تکامل تااضلی شناستایی کیدنتد
] [11گیستتاوندانی و همکتتاران قابلی تت متتدلهتتا ،سیستتفم
اسفنفا فتاز-،عصتبی تطبیقتی ،شتبک عصتبی مصتنوعی و
رگیسیونی در تحلیل منطقها ،سیالب در حوض آبییز کیخته
را ارزیابی کیدند آنها با مقایس متدل  ANN ،ANFISو متدل
رگیسیونی نشان دادنتد کته متدل  ANFISدر مقایست ANN
منفخد و مدل رگیسیونی بهخصتوص در دورۀ بازگشتتهتا،
زیاد دقت بیشفی ،دارد ولی در م موپ از نظی دقت پیشبینی
 ANFISدر تمام دورۀ بازگشتها ،دبی سیالب مطابقت بستیار
زیاد ،با دبی سیالب واقعتی دارد و متیتتوان آن را بتهعنتوان
بهفیی ابزار بیا ،پیشبینی دبی سیالب در دورۀ بازگشتها،
مخفلتت معیفتتی کتتید ] Zaher Mundher Yaseen [11و
همکاران بهمنظور پیشبینی جییان ماهانت رودخانت Pahang
در مالز ،از تیکید مدل  ANFISبا الگتوریفم کتیم شتدتتاب
بهعنوان ابزار بهینهساز ،اسفااد کیدند نفایج پژوهش آنها نشان
میدهد بهینهساز  FFA1میتواند از دقت و صحت مدل سنفی
 ANFISبه طور کلی پیشی بگیید و قادر بته حتذف داد هتا،
پیشبینی غلط (نادرست) در مدل  ANFISبیا ،جییتانهتا،
بسیار کم است نفایج حاضی پیامدها ،گسفید تی ،نهتنها بیا،
اهداف پیشبینی جییتان دارد ،بلکته بتیا ،ستایی مفغیتیهتا،
پیشبینی هیدروهواشناسی نیز کتاربید دارد ] Hai Tao [12و
همکاران با هدف پیشبینی تبخیی و تعیق میجع منطقها ،در
بورکینافاسو از تیکید مدل  ANFISبا الگوریفم کیمشتدتتاب

اسفااد کیدند نفایج پتژوهش آنهتا نشتان داد متدل تیکیبتی
 ANFIS_FAنسبت به متدل  ANFISدارا ،عملکتید بهفتی،
بود و دقت پیشبینتی بته طتیز چشتمگیی ،افتزایش داشتت
اسفیاتژ ،مدلساز ،تیکیبی میتواند یک سیستفم هوشتمند
مفخصص خبی را بیا ،پیشبینتی تبخیتی و تعتیق میجتع در
کویی غیبی آفییقا به ارمغتان آورد ] VanHieu Nguyen [13و
همکاران در پژوهشی به پیشبینی خشکسالی و مقدار کمی از
شاخصها ،خشکستالی در استفان  khanhhoویفنتام بتا سته
ایسفگا هواشناسی ،با اسفااد از سیسفم اسفنفا فاز-،عصبی
تطبیقی پیداخفند نفتایج تحقیتق آنهتا نشتان داد متدلهتا،
پیشبینی  ANFISبا وقایع  SSTA2بهعنوان مفغییها ،ورود،
میتوانند مدت زمتان طتوالنیتتی از  SPI3بتارش را بتهعنتوان
مفغییها ،ورود ،پیشبینی کنند مدل پیشبینی  ANFISبتا
وقایع  SSTAبتهعنتوان مفغییهتا ،ورود ،بتا موفقیتت قابتل
اسفااد است و دقت و قابلیت اطمینان زیاد را بیا ،پیشبینی
خشکسالی فیاهم میکنتد ] Zaher Mundher Yaseen .[14و
همکاران بیا ،پیشبینتی الگتو ،بتارش در حوضت رودخانت
پاهانگ واقع در شبهجزییۀ متالز ،،از متدل سیستفم استفنفا
فاز-،عصبی تطبیقی با الگوریفم بهینهساز ،کتیم شتدتتاب،
اسفااد کیدند نفایج پژوهش آنها دقتت زیتاد متدل ANFIS-
 FFAنسبت به متدل  ANFISرا نشتان داد همچنتی  ،متدل
یادشد نوعی روش مدلساز ،دقیق است که متیتوانتد بتیا،
شبیهساز ،باران در منطق مطالعهشد اتخاذ شود ].[15
 Wenو همکارانش اکسیژن محلول رودخان  Heiheچتی
را با اسفااد از شتبک عصتبی مصتنوعی ) (ANNپتیشبینتی
کیدند نفایج پژوهش آنهتا بیتانگی دقتت و توانتایی زیتاد متدل
پیشنهاد ،بیا ،پتیشبینتی و شتبیهستاز ،پتارامفی اکستیژن
محلتتول بتتود ] shadmani [16و همکتتاران در پژوهشتتی بتته
مدلساز ،منطقها ،دبی سیالبی در اسفان همدان با استفااد
از شبک عصبی مصنوعی پیداخفند در ای پتژوهش بتا توجته
به نفایج بهدستآمد مشخص شد که در منطق مطالعتهشتد
بهفیی ساخفار شبک عصبی مصنوعی پتیشختور بتا دو الیت
پنهان بتود ] Malekzadeh and Fereydooni [17بته بیرستی
شبک  MLPبیا ،پیشبینی جییان آب رودخانت فییوزآبتاد و
سد تنگابتاد (شتییاز) پیداخفنتد ستپس ،بتا تعیتی معمتار،
مناسد شبکه و تقستیمبنتد ،داد هتا بته دو دستف تستت و

1. Sea Surface Temperature Anomalies

2. Firfly Optimization Algorithm
3. Standardized Precipitation Index
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آمتتوزش ،از آمتتار هتتا ،میتتانگی میبعتتات خطتتا و ضتتیید
همبسفگی بیا ،بیرستی دقتت متدل استفااد کیدنتد نفتایج
پژوهش ایشان نشان داد مدل شبک عصبی ،توانایی زیتاد ،در
پیشبینی داد ها ،دبی بی استا ورود،هتا ،منفختد دارد
] Cheng [18و همکاران پیشبینی جییتان روزانت ورود ،بته
مخزن سد هونگ جیادو در چی را بتا داد هتا ،دورۀ آمتار،
 2116تا  2114و بی اسا قاعدۀ بهینتهستاز ،ازدحتام ذرات
تحت  ANNان ام دادند نفتایج بیرستی آنهتا نشتان داد روش
پیشنهادشد صحت و دقت بیشفی ،نسبت بته شتبک عصتبی
دارد و روش ارالهشد  ،میتواند نوعی تکنیتک جتایگزی بتیا،
میحل آموزش در شبک عصبی بیا ،انفخاب پارامفیها ،متؤثی
باشد ] Youngmin Seo .[19و همکاران با هتدف پتیشبینتی
روزان سطح آب از دو مدل تیکیبی شبک عصتبی مبفنتی بتی
موجک  (WANN)1و سیسفم اسفنفا عصبی_فتاز ،ستازگار
با موجک  (WANFIS)2اسفااد کیدند نفایج بهدستتآمتد از
مطالع یادشد نشان میدهتد کته تیکیتد ت زیت موجتک و
مدلها ،هوش مصنوعی میتواند ابزار ،ماید بیا ،پیشبینی
دقیق سطح آب روزانه باشد و میتواند بازد بهفی ،نستبت بته
مدلها ،پیشبینی معمولی داشفه باشد ].[21
جمعبند ،مطالعات پیشی نشان متیدهتد تتا کنتون
مطالعها ،که با هدف جایگزینی مدلهتا ،شتبیهستاز ،و
ارزیابی توزیع آب کشاورز ،به اسفااد از مدلهتا ،هتوش
مصنوعی بپیدازد ،صورت نگیففه است بنابیای  ،با توجه بته
اینکتته در ستتامانههتتا ،توزیتتع آب کشتتاورز ،در متتورد
پارامفیهایی مانند دبی ورود ،به سیاب ،دبتی تحتویلی بته
آبگییها ،دبی متورد نیتاز (حقابته) و تلاتاتی کته در مستیی
انفقال کانال اصلی رخ میدهد ،عدم قطعیتت وجتود دارد و
همچنی  ،با اسفناد به قابلیتها ،سه مدل یادشد  ،چنتی
اسفنباب میشود که ارزیابی متؤثی ستامانههتا ،توزیتع آب
کشاورز ،زمانی ان ام میشود کته متوارد یادشتد تتأمی
شود از ای رو ،تحقیق حاضی بیا ،نخسفی بتار بته توستع
مدلها ،سیسفم اسفنفا فاز ،،شتبک عصتبی و سیستفم
استتفنفا فتتاز-،عصتتبی تطبیقتتی ،بتتیا ،ارالت یتتک متتدل
جایگزی ارزیابی عملکتید توزیتع آب کشتاورز ،پیداخفته
است

1. Wavelet-based Artificial Neural Network
2. Wavelet-based Adaptive Neuro-fuzzy Inference System
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مواد روشها
روش تحقیق

روند کلی و میاحل ان ام تحقیق حاضی بهصورت زیی است:
 1توسع مدل شبیهساز ،هیدرودینامیکی توزیتع آب
کشاورز ،،بهعنوان داد ها ،ورود ،و مشاهداتی؛
 2دستتفهبنتتد ،میتتزان آبتتدهی شتتبکه و اطالعتتات
بهی بیدار ،به شکل فاز،؛
 3تدوی متدلهتا ،سیستفم استفنفا فتاز ،،شتبک
عصبی و سیسفم تطبیقی عصبی_فاز،؛
 4استتفااد از داد هتتا ،دبتتی تحتتویلی بتتهعنتتوان ورود،
مدلها و بیآورد شاخص کاایت تحویتل کشتاورز ،بتهعنتوان
خیوجی؛
 5واستتن ی و صتتحتستتن ی متتدلهتتا ،یادشتتد بتتا
اسفااد از روش اعفبارسن ی مفقابل k-fold؛
 6ارزیابی نفایج بهدستآمد با معیارها ،آمار،
منطقۀ مطالعاتی

شبک آبیار ،رودشت در جنوب شیقی اصاهان با مستاحت
حدود  45هزار هکفتار استت در ایت شتبکه حتدود 311
دریچ آبگیی نصد شد است که ای دریچههتا بتی استا
مقدار معینی از دبی ورود ،به شبکه باز متیشتوند از ایت
تعداد 26 ،آبگیی رو ،کانال اصتلی واقتعانتد کته آب را بته
کانالها ،فیعتی درجت  2تحویتل متیدهنتد در تحقیتق
حاضی ،کانال اصلی چپ شبک آبیتار ،رودشتت بتهعنتوان
مورد مطالعاتی انفخاب شد است (شکل  )1ای قسمت از
کانال دارا ،شید مالیم و شامل  14ستاز آببنتد (ستازۀ
تنظیمکنندۀ سطح آب) استت کته بتی ایت استا  ،کانتال
مطالعهشد به  13دریچ باز تقستیم متیشتود همچنتی ،
رودشتت آختیی دشتفی استت کته از زاینتد رود آبگیتی،
میکند بنابیای  ،هم نوسانها ،رودخانته در مستیی 351
کیلومفی ،به صتورت نوستانهتا ،متداوم دبتی ورود ،بته
شبکه و در نفی ه ،اخفالل در کارکید شبکه بیوز میکند از
ای رو ،یکی از کانالها ،پیمشکل آبیتار ،کشتور از لحتاظ
مدیییت تأمی و توزیع آب کشتاورز ،استت و بته همتی
دلیل انفختاب شتد استت تتا عملکتید متدلهتا ،توستعه
داد شد به گون مناسبی بیرسی شود
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شکل  .9شماتیک کانال اصلی شاخۀ چپ شبکۀ آبیاری رودشت

شبیهسازی جریان با استفاده از مددل هیددرودینامیکی
HEC-RAS

مدلها ،هیدرودینامیکی امکان شتبیهستاز ،هیتدرولیکی
جییان در کانتالهتا ،آبیتار ،و نیتز بیرستی گزینتههتا،
مخفل مدیییت بهی بیدار ،را فیاهم آورد اند با اسفااد از
داد ها ،خیوجی ای مدلها متیتتوان اقتدام بته ارزیتابی
فیایند تحویل و توزیع آب کید ایت متدلهتا شتامل حتل
عدد ،معادالت اساسی حاکم بتی جییتان هستفند در ایت
میتتان ،متتیتتتوان بتته متتدلهتتا،Mikell ،HEC-RAS ،
 Sobek ،ICSS ،CanalCadو  CANALMANاشتتار کتتید
نیمافزار  HEC-RASبیا ،ان ام محاستبات هیتدرولیکی در
حالت یکبعد ،،دوبعد ،و یتا تیکیتد ایت دو ،در شتبک
کانالها ،طبیعی و مصنوعی طیاحی شد است ای متدل
شامل بخشهایی بیا ،تحلیل هیدرولیکی جییان است کته
عبارتاند از :محاسبات میبوب به پیوفیتل ستطح آب بتیا،
حالتتت مانتتدگار ،شتتبیهستتاز ،جییتتان مانتتدگار در حالتتت
یکبعد ،و دوبعد ،،محاسبات میبوب به انفقال رستوب در
میز مفحیک و تحلیل کیای آب
در تحقیق پیش رو نیز بتیا ،شتبیهستاز ،جییتان در
کانال اصلی آبیتار ،از متدل هیتدرودینامیکی HEC-RAS
کالیبی شد توسط کاغذچی و همکتاران ( )1398استفااد
شتتد استتت [ ]2در ایتت خصتتوص ستتناریوها ،مخفلتت
بهی بیدار ،از کانال با توجه با شیایط مخفل دبتی ورود،
در محل سیاب کانتال اصتلی ،بتیا ،بیرستی بهتی بتیدار،
موجود در نظی گیففه شد و از سناریوها« ،نوسانی مالیتم»
و «نوسانی مفوسط» و «نوسانی شدید» استفااد شتد ،کته
بهتیتید در هتی یتک از ستناریوها دبتی ورود ،بته کانتال
نسبت به دبی نیمال بی  1تا  21درصد 21 ،تا 41

درصد و  +41تتا  -41 ،+46تتا  -91درصتد مفغیتی استت
بهازا ،هی سناریو ،محدودۀ دبی ورود ،به کانال تعیی شد
و به ازا ،هی یتک از ایت دبتیهتا ،متدل هیتدرودینامیکی
کالیبی شد اجیا شد و دبیها ،تحویلی به هی 26آبگیی بته
دست آمدند با مشخص شدن دبی تحتویلی بته آبگیتیهتا،
شاخص کاایت تحویل کشاورز ،محاستبه شتد در جتدول
 ،1محدودۀ تغیییات شاخص کاایت تحویتل کشتاورز ،بته
تاکیک سناریوها ،مخفل آورد شد است بتا توجته بته
جدول  1مالحظه میشود که وضعیت تحویل و توزیتع آب
با روش بهی بیدار ،موجود در کانتال چتپ شتاخ شتمالی
شتبک آبیتار ،رودشتتت ،از نظتی شتتاخص کاایتت تحویتتل
کشاورز ،مناسد نیست
در ای میحله با در دست داشف داد ها ،بهدستآمد
از فیایندها ،ارزیابی و شبیهساز ،،بته توستع متدلهتا،
هوشمند سیسفم اسفنفا فاز ،،شتبک عصتبی و سیستفم
تطبیقی عصبی_فاز ،بهمنظور ارزیابی عملکید سامانههتا،
توزیتتع آب کشتتاورز ،پیداخفتته شتتد در ای ت خصتتوص از
مفوسط داد ها ،دبی تحویلی به آبگییها و شاخص کاایتت
تحویتتل کشتتاورز ،بتتهعنتتوان داد هتتا ،ورود ،و آمتتوزش
مدلها ،یادشد اسفااد شد
جدول  .9محدودۀ تغییرات شاخص کفایت تحویل کشاورزی
سناریوی محدودۀ دبی سراب ) (M3/Sکفایت تحویل کشاورزی ()%
نوسانی مالیم کاهشی 51/6-64/8 3/6-4/49
نوسانی مفوسط کاهشی 38/8-51/5 2/7-3/59
نوسانی شدید کاهشی 1/125-38/7 1/44-2/69
نوسانی مالیم افزایشی 64/8-73/2 4/51-5/4
نوسانی مفوسط افزایشی 73/3-81/6 5/41-6/3
نوسانی شدید افزایشی 81/6-82/6 6/31-6/6
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شاخص کفایت تحویل آب کشاورزی

در تحقیق حاضی ،بهمنظور ارزیابی شبک آبیتار ،رودشتت،
از شاخص کاایت تحویل آب کشاورز ،معیفیشد توستط
مولدن و گیفس طبق رابط  1اسفااد شد است [:]22
کاایت تحویل ) :(PA1شاخصی است که میزان توانتایی
روش بهی بیدار ،را در تحویل آب به میزان درخواستشد
در هی آبگیی بیان میکند
()1
که در آن Qr،و  Qdبهتیتید معیف مقتدار آب متورد نیتاز
(حقابه) و مقدار آب تحویلشد در عمل بتیا ،انشتعاب R
در دورۀ زمانی  Tو نمادها

بهتیتید مفوستط

زمانی و مکانی هسفند بیاسا اسفاندارد ارالهشد ارزیتابی
مطلوبیت بهی بیدار ،شاخص کاایت تحویل آب با اسفااد
از مااهیم کیای خوب ،مفوسط و ضعی ان ام میگیید به
طور ،که اگی شاخص کاایت تحویل آب عدد ،بتی  1تتا
 1/9باشد ،مطلوبیت بهی بتیدار ،ختوب استت و اگتی ایت
شاخص بی  1/8تتا  1/89باشتد ،مطلوبیتت بهتی بتیدار،
مفوستط خواهتتد بتتود و اگتتی شتتاخص کمفتتی از  1/8باشتتد،
مطلوبیت بهی بیدار ،ضعی است ][21

بهمنظور ساخت مدل فاز ،در پتژوهش حاضتی ،دامنت
تغیییات پارامفیها ،ورود( ،دبتی تحتویلی بته آبگییهتا) و
خیوجی شاخص کاایت تحویل آب کشاورز( ،با توجته بته
اطالعات موجود) مشخص شد و با استفااد از فتاز،ستازها
(توابع عوویت) فاز ،شد با توجه به کاربید گسفیدۀ توابتع
عوویت مثلثتی و ذوزنقتها ،در مستالل کتاربید ،و نفتایج
بهدست آمد از بیرسیها ،در پتژوهش پتیش رو نیتز بتیا،
فاز،ساز ،پارامفیها از هی دو تابع یادشد اسفااد شتد از
آن ا که تعیی قوانی فاز ،مفناسد بتا ورود ،و خیوجتی
مدل اسفنفا فاز ،یکی از میاحل مهم ساخت مدل فتاز،
است ،بنابیای با توجه به توابع عوویت پارامفیهتا و درجت
همپوشانی آنهتا و نیتز ارتبتاب ورود ،و خیوجتی متدل در
دورۀ آموزش ،قوانی تعیی شد بهمنظور تکمیتل میاحتل
مدلساز ،،در ای پتژوهش بتیا ،استفنفا فتاز ،از روش
ممدانی ) (Mamdaniو استفلزام 2از روش حتداقل ) (Minو
بیا ،ت میع قوانی فاز ،(Aggregation) ،از روش حداکثی
) (Maxاسفااد شد در مدلساز ،فاز ،،اسفنفا نهایی به
یک نفی فاز ،من ی میشود ،که بیا ،دسفیابی بته عتدد
حقیقی میتوان از روشها ،د،فاز،ساز ،استفااد کتید
در پژوهش حاضی با توجه به جامعیت روش میکتز ثقتل ،از
ای روش اسفااد شد
شبکۀ عصبی مصنوعی )(ANN

سیستم استنتاج فازی)(FIS

سیسفم اسفنفا فاز ،معیوف به سیسفمها ،قاعد _بنیتاد
فاز ،،نوعی تکنولوژ ،استت کته پایتهگتذار آن لطاتیزاد
( )1965بتتود و شتتیو هتتا ،میستتوم بتتیا ،طیاحتتی و
مدلساز ،یک سیسفم را که نیازمند ریاضیات پیشتیففه و
به نسبت پیچید است را بتا استفااد از مقتادیی و شتیایط
زبانی و یا به بیانی ،دانش فید خبی و با هدف ساد ساز ،و
کارآمد شدن طیاحتی سیستفم جتایگزی متیکنتد ].[23
رایجتیی شکل ارال عبارتها ،زبانی بتیا ،بیتان دانتش و
معلومات بشی ،،اسفااد از عبارتها ،شتیطی بته صتورت
قوانی «اگی -آنگا » است بتا استفااد از شتیوۀ یادشتد ،
میتوان از یک واقعیت که معلوم است ،واقعیتت دیگتی ،را
استتفنفا کتتید هتتی قتتانون فتتاز ،شتتامل دو بختتش مقتتدم
(ورود،ها ،مدل) و تالی (خیوجیها ،مدل) میشود ].[2

تئور ،مدلها ،شبک عصبی مصتنوعی بتیا ،نخستفی بتار
توسط مک کوالچ و والفی پیفتز در ستال  1943مطتی شتد
] [24و بعد از آن روزنبالت در سال  1962ایدۀ پیسپفیون را
پیشتتنهاد داد ] [25امتتیوز شتتبک عصتتبی مصتتنوعی در
مطالعات هیدرولوژ ،و متدیییت منتابع آب کتاربید وستیعی
دارد شبک عصبی مصنوعی یک مدل جعبهستیا استت کته
توانایی شناسایی رابطه از الگوها ،معی را دارد و ای امکتان
را بیا ،حل روابط غییخطی فتیاهم متیآورد ] [26و یکتی از
روشها ،محاسباتی است که به کمک فیایند یادگیی ،و بتا
اسفااد از پیدازشگیهایی بته نتام نتیون تتالش متیکنتد بتا
شناخت روابط ذاتی بی داد ها ،نگاشفی میان فوا ،ورود،
(الی ورود )،و فوا ،مطلتوب (الیت خیوجتی) ارالته دهتد
] [11معمار ،معمتولی  ANNدارا ،الیت ورود ،،پنهتان و
خیوجی است الیه یا الیهها ،پنهان ،اطالعات دریافتتشتد

1. Delivery Aquracy

2. Implication
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از الی ورود ،را پیدازش میکند و مسئول بیقتیار ،ارتبتاب
مناسد بی ورود،هتا و خیوجتیهاستت ] .[27هتی الیته از
چند نیون یا گی تشکیل شتد کته ستیگنالهتا بتا عبتور از
نیونها به وسیل وزنها و توابع انفقال بهینه اصال میشتوند
] .[28تابع انفقال بیانکننتدۀ پاست هتی نتیون بته ستیگنال
ورود ،آن نتتیون استتت کتته معمتتولتتتیی توابتتع انفقتتال
اسفااد شد در شبکهها ،عصبی مصنوعی تابع سیگمولید و
تانژانت هیپیبولیک هسفند ].[29
در پژوهش حاضی ،بهمنظور ساخت مدل شبک عصبی،
ساخفار پیسپفیون چندالیته  MLPانفختاب شتد کته یتک
شبک پیشخور است شبکهها ،پیشخور یک یا چند الیته،
یک یا چند الی میانی پنهان دارند که نیونهتا ،هتی الیته
فقط به همان نیونها در الیههتا ،بعتد ،ارتبتاب دارنتد و
سیگنالها ،عبور ،از قسمت ورود ،بته خیوجتی منفقتل
میشوند با استفااد از نتیمافتزار  Matlabتعتداد  6شتبک
1
عصبی پیسپفیون  3الیه بی اسا الگوریفم شتبکه FFBP
و الگتتوریفم یتتادگیی ،لتتونبی _متتارکوارت ،بتتا تعتتداد و
نیونها ،مخفلت الیت پنهتان و همچنتی توابتع انفقتال
مفااوت ای اد شد و بتا استفااد از روش  5 ،k-foldمیتبته
مورد آموزش و تست قتیار گیفتت ،ستپس بهفتیی حالتت
بیاسا معیارها ،مخفل آمار ،انفخاب شد مشخصات 6
شبک عصبی در جدول  2آمد است.
جدول  .2مشخصات شبکههای عصبی ساختهشده
شبکۀ توابع انتقال ساختار تعداد نرون
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 ANFISیتتک شتتبک پیشتتخور چندالیتته استتت کتته از
الگتتوریفمهتتا ،یتتادگیی ،شتتبک عصتتبی و منطتتق فتتاز،
بهمنظور تیسیم یک فوا ،ورود ،به یک فوتا ،خیوجتی
اسفااد میکند ساخفار  ANFISشامل پنج الیه گتی هتا،
ورود ،،گی ها ،قاعد  ،گی ها ،مفوسط ،گی ها ،نفی ته و
گی ها ،خیوجی استت (شتکل  )2ایت شتبکه متیتوانتد
بیاسا یادگیی ،با نظارت الگوریفم آمتوزش پیونتد ،کته
توسط جانگ اراله شد  ،آموزش داد شود ][31

شکل  .2ساختار ANFIS

الی اول( :گی ها ،ورود )،در ای الیه درج عوتویت
گی ها ،ورود ،به باز ها ،مخفل فاز ،با اسفااد از تتابع
عوویت ،مشخص میشود:
()2
الی دوم( :گی ها ،قاعد ) هی گی در ایت الیته درجت
فعالیت یک قانون را محاسبه میکند:
()3

2 1-1-1 logsig-purelin 1
5 1-1-1 Tansig-purelin 2
3 1-2-1 logsig-Tansig 3
3 1-2-1 logsig-logsig 4
5 1-2-1 purelin-Tansig 5
3 1-2-1 purelin-purelin 6

الی ت ستتوم( :گتتی هتتا ،مفوستتط) خیوجتتی ای ت الیتته
نیمالیز شدۀ الی قبلی است:
()4

سیستمهای استنتاج فازی-عصبی تطبیقی )(ANFIS

سیسفمهتا ،استفنفا فتاز-،عصتبی تطبیقتی
نوعی روش داد کاو ،است که نخسفی بار توسط جانگ در
سال  1993اراله شد است ای روش توانتایی پتیشبینتی
توابع واقعی پیچیتد بتا درجت قابتل قبتولی را دارد ].[11
)(ANFIS

الی چهارم( :گی ها ،نفی ه) در ای الی خیوجتی هتی
گی بیابی است با:
()5
الی پن م( :گی ها ،خیوجتی) در ایت الیته هتی گتی
مقدار خیوجی نهایی را بهصورت رابط  6محاسبه میکنتد
(تعداد گی ها بیابی تعداد خیوجیهاست):
()6

1. Feed-Forward Backprop
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در ایت تحقیتتق ،بتتهمنظتتور ستتاخت متتدل  ANFISدر
محیط مفلد از کدنویسی اسفااد شد بیا ،بیرستی تتأثیی
نوپ تابع عوویت بی دقت پیشبینی مدل از توابع مثلثتی و
گوسی  ،با تعداد  3و  5تابع عوویت اسفااد شتد پتس از
اجیاها ،مفعتدد متدل  ،ANFISبهفتیی حالتت بتیاستا
معیارها ،مخفل آمار ،انفخاب شد
ارزیابی و اعتبارسنجی مدلها

اعفبارسن ی مفقابل ،روشی آمار ،بیا ،ارزیتابی و مقایست
الگوریفمها ،یتادگیی ،استت کته داد هتا را بته دو بختش
مفمایز تقسیم میکند :یک بخش بیا ،یادگیی ،یا آموزش
مدل و دیگی ،بیا ،ارزیابی مدل اسفااد میشود ] .[31در
پتتتژوهش حاضتتتی از روش اعفبارستتتن ی مفقابتتتل k-fold
اسفااد شد در ای روش ،داد ها به صورت تصتادفی بته k
زییم موع م زا تقسیم شتد و  kبتار آمتوزش و ارزیتابی
ان تتام متتیشتتود ،بتته ایتت صتتورت کتته هتتی بتتار یکتتی از
زییم موعهها بیا ،ارزیابی متدل نگته داشتفه شتد و k-1
زییم موع دیگی ،بیا ،آموزش مدل اسفااد میشود ایت
فیاینتتد  kبتتار تکتتیار متتیشتتود ،ب ته طتتور ،کتته هیی تک از
زییم موعهها یک بار بیا ،ارزیابی مدل به کار میروند در
نهایت ،نفی ه ای  kتکیار بیا ،دستفیابی بته یتک بتیآورد
نهایی ،میانگی گیی ،میشود به ای صورت ،همت داد هتا
در هی دو گیو مورد آموزش و ارزیابی قیار متیگیینتد و از
ای منظی ،روش ارزیابی دقیقی محستوب متیشتود طتی
کلی روش اعفبارسن ی چند الیه در شکل  3قابل مشاهد
است
تکیار 5

تکیار 2

تکیار 1
الیه
آزمایش

الیه
آموزش

بنابیای  ،در تحقیق حاضی ابفدا بتا استفااد از روش
 ،foldداد ها ،آموزش بهصورت تصادفی به  5زییم موعته
م زا تقسیم شدند به ای صورت که یکی از زییم موعهها
بیا ،ارزیابی مدل و  4زییم موع دیگی ،بیا ،آموزش مدل
در نظیگیففه شد و با اسفااد از  4زیتیم موعته آمتوزش
مدلها صورت گیفت و از یک زییم موع باقیماند بتیا،
پیشبینی رففار مدلها و ارزیتابی آنهتا استفااد شتد ایت
فیایند بیا ،هییک از مدلها  5میتبه تکیار شد و میتانگی
نفی ای  5میتبه محاسبه شد
k-

معیارهای ارزیابی دقت و خطای مدلسازی

عملکتتید هتتی یتتک متتدلهتتا ،ارالتتهشتتد بتتا استتفااد از
شاخصها ،آمار ،میانگی خطا ،مطلق ) ،(MAEدرصتد
میانگی خطا ،مطلق ) ،(MAPEریشت میتانگی میبعتات
خطا ،نیمالشد ) ،(NRMSEنش -ستاتکلی ) (NASHو
 Rمطابق روابط  7تا  11ارزیابی میشود
()7
()8
()9
()11
()11
در ای روابط O ،و مقادیی مشاهداتی و میانگی آنهتا
و  Pو مقتادیی پتتیشبینتیشتتد و میتانگی آنهتتا توستتط
مدلهاست معیار  NASHو  Rمیزان رابطه بی دو مفغیتی
تتا  R ،+1در بتاز
را نشان میدهند NASH ،در بازۀ
 1تا  1تغییتی متیکننتد نزدیکتی ایت معیارهتا بته یتک،
نشاندهندۀ رابط قو ،بی دو مفغیی است روابتط  7تتا 9
نیز مقادیی ،مثبت هسفند و هی چته بته صتای نزدیتکتتی
باشند ،میزان خطا ،دو مفغیی نسبت بهم کمفی و دو مفغیی
به هم نزدیکتیند
بحث و نتایج

شکل  .3طرح کلی روش اعتبارسنجی چندالیه

نتایج مدل سیستم استنتاج فازی )(FIS

پس از ساخت مدلها ،فاز ،پیشبینتی شتاخص کاایتت

شریفی و همکاران :توسعۀ مدلهای  ANN, FISو  ANFISبرای ارزیابی شاخص کفایت در سامانههای توزیع آب ...

تحویل آب کشاورز ،و اجیا ،آن ،تعداد و نوپ بهین توابتع
عوویت و قوانی بهصورت سعی و خطا مشخص شد دبتی
تحویلی به آبگییها بهعنوان ورود ،یک بار با تعداد  3تتابع
عوویت (ضعی  ،مفوسط و خوب) و بار دیگتی بتا تعتداد 5
تابع عوویت (ضعی  ،نسبفا ضعی  ،مفوسط ،نسبفا خوب و
خوب) وارد مدلها شد در نهایت ،شاخص کاایتت تحویتل
آب کشاورز ،نیز بهعنوان خیوجی مطابق اسفاندارد مولدن
گیفس بهصورت  3تابع عوویت (ضعی  ،مفوسط و ختوب)
در نظتتی گیففتته شتتد از تیکیتتد توابتتع عوتتویت مثلثتتی و
ذوزنقها ،با همپوشانی  11درصد بیا ،در نظی گیفف عدم
قطعیت بیا ،مفغییهتا ،ورود ،و خیوجتی استفااد شتد
(شکل  )4قوانی با توجته بته توابتع عوتویت پارامفیهتا و
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درج همپوشانی آنها و نیز ارتباب ورود ،و خیوجتی متدل
در دورۀ آموزش ،تعیی شد سپس ،مدلهتا بتا استفااد از
روش  5 ،k-foldمیتبه مورد آموزش و تست قتیار گیففنتد
همچنی  ،آمار ها ،ارزیابی خطا (روابط  7تا  )11بیا ،هتی
یک از مدلها محاستبه شتد جتدول  3نفتایج هتی یتک از
متتدلهتتا بتتا معیارهتتا ،ارزیتتابی یادشتتد نشتتان متتیدهتتد
همانطور که در جدول  3قابتل مشتاهد استت ،بتا وجتود
اینکه نفایج بهدستآمد بیا ،هی دو حالت از نظتی مقتادیی
آمار ها ،ارزیابی  MAE ،NRSME ،NASH ،Rقابل قبول
است ،ولی مقدار خطا MAPE ،رضایتبخش نیستت ایت
نفایج نشان میدهد مدل فتاز ،نفوانستفه استت بتهختوبی
شاخص کاایت تحویل آب کشاورز ،را پیشبینی کند

شکل  .4توابع عضویت فازی ورودی و خروجی
جدول  .3نتایج مدل  FISپیشبینی شاخص کفایت تحویل و توزیع شبکۀ آبیاری رودشت
نوع و تعداد

R NASH NRMSE MAPE% MAE

توابع عضویت

Train Test Train Test Train Test Train Test Train Test
مثلثی ،ذوزنقه1/11 1/11 57/17 57/14 1/26 1/26 1/67 1/66 1/83 1/83 3-
مثلثی ،ذوزنقه1/12 1/12 61/39 61/36 1/29 1/28 1/59 1/59 1/82 1/81 5-
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نتایج مدل شبکۀ عصبی )(ANN

پس از آموزش شبک عصبی چندالی پیسپفیون با اسفااد
از الگوریفم لتونبی – متارکوت ،بهفتیی توابتع انفقتال بتا
کمفیی میانگی خطا بیا ،توابع انفقال  Purelinو Tansig
به دست آمد بهمنظور بیرسی تتأثیی تعتداد الیت پنهتان و
تعداد نیونها ،موجود در ای الیه و همچنی تأثیی توابتع
انفقال در ارزیتابی شتاخص کاایتت تحویتل کشتاورز ،،بتا
اسفااد از نیمافزار مفلتد بتیا ،شتبکههتا ،ستاخفهشتد
حالتها ،مخفل موارد یادشد صورت گیفت در نهایتت،
شبکهها ،ساخفهشد با اسفااد از روش  5 ،k-foldمیتبته
مورد آموزش و تست قیار گیففند نفایج حاصل از آمتوزش
شبکهها ،بیا ،یافف شبک عصبی بهینه در جدول  4همیا
معیارها ،ارزیابی آمار ،اراله شد است همانطتور کته در
جتتدول  4قابتتل مشتتاهد استتت ،از میتتان شتتبکههتتا،
آموزشدید شتد  ،شتبک  2بتا  5نتیون در الیت پنهتان و
مقتتتادیی آمتتتار هتتتا ،ارزیتتتابی ،NASH=0.99 ،R=0.99
 MAPE=0.10% ،NRMSE=0.001و MAE=0.0002

شبکها ،با بهفیی عملکتید بتود استت بته دستت آوردن
تعداد نیونها ،بهینه اهمیت دارد ،زییا تعتداد کتم ستبد
2
عدم انطباق 1و تعداد زیتاد نتیونهتا ،ستبد بتیشبتیازش
میشود و منحنی بیازشی بی ای نقتاب بتهشتدت نوستان
میکند بیرسی کلی نشان داد بتا افتزایش تعتداد نتیون در
الی پنهان دقت شبک عصبی افزایش مییابد ،همچنی در

مواقع اسفااد از توابع انفقال  Tansigو  purelinبتهتیتیتد
در الی پنهان و خیوجی نسبت به دیگی توابع انفقال ،جواب
بهفی ،حاصل میشود
نتایج مدل سیسدتم اسدتنتاج فدازی-عصدبی تطبیقدی
)(ANFIS

بعد از تهی مدلها ،سیسفم اسفنفا فاز -،عصتبی تطبیقتی
در محیط نیمافزار مفلد با اسفااد از کدنویسی ،تعتداد و نتوپ
توابع عوویت بهینه با استفااد از ستعی و خطتا تعیتی شتد
مدلهایی با توابع عوویت مثلثی و گوسی با تعداد  3و  5تتابع
عوویت بیا ،بیرسی تأثیی بی نفتایج ارزیتابی شتاخص کاایتت
تحویل کشاورز ،تدوی شد مدلها ،ساخفهشد با استفااد
از روش  5 ،k-foldمیتبه مورد آموزش و تست قیار گیفتت در
نهایت ،بهفیی ساخفار توسط آمار ها ،ارزیابی خطتا انفختاب
شد نفایج بهدستآمد از ای م موعه بیرسیهتا در جتدول 5
اراله شد است همچنان که از جدول  5اسفنباب میشتود ،در
مدلهایی که از تابع عوویت گوسی اسفااد شد است نسبت
به توابع مثلثی ،مقادیی خطاهتا کمفتی استت همچنتی  ،متدل
 ANFISبا تابع عوویت گوستی کته  5تتابع عوتویت دارد ،بتا
مقتتتادیی آمتتتار هتتتا ،ارزیتتتابی ،NASH=0.99 ،R=0.99
 MAPE=0.48% ،NRMSE=0.002و  MAE=0.001در
مقایسه با دیگی مدلها ANFIS ،بهفیی جواب را اراله کتید
است

جدول  .4نتایج مدل  ANNبرای پیشبینی شاخص کفایت تحویل آب کشاورزی شبکۀ آبیاری رودشت
شبکه R NASH NRMSE MAPE% MAE

Train Test Train Test Train Test Train Test Train Test
1/111 1/111 1/24 1/24 1/112 1/112 1/99 1/99 1/99 1/99 1
1/1112 1/1112 1/11 1/11 1/111 1/111 1/99 1/99 1/99 1/99 2
1/112 1/112 1/15 1/18 1/116 1/116 1/99 1/99 1/99 1/99 3
1/169 1/169 53/86 73/18 1/27 1/27 1/64 1/64 1/91 1/91 4
1/113 1/113 8/75 8/74 1/134 1/134 1/99 1/99 1/99 1/99 5
1/115 1/115 5/53 5/53 1/138 1/138 1/99 1/99 1/99 1/99 6


جدول  .6نتایج مدل  ANFISبرای پیشبینی شاخص کفایت تحویل و توزیع شبکۀ آبیاری رودشت
نوع و تعداد
توابع عضویت

R NASH NRMSE MAPE% MAE

Train Test Train Test Train Test Train Test Train Test
مثلثی 1/113 1/113 2/13 1/99 1/117 1/117 1/99 1/99 1/99 1/99 3
مثلثی 1/111 1/112 1/97 1/91 1/116 1/115 1/99 1/99 1/99 1/99 5
گوسی 1/112 1/112 1/89 1/87 1/117 1/117 1/99 1/99 1/99 1/99 3
گوسی 1/111 1/111 1/48 1/45 1/112 1/112 1/99 1/99 1/99 1/99 5
1. Underfitting
2. Overfitting

شریفی و همکاران :توسعۀ مدلهای  ANN, FISو  ANFISبرای ارزیابی شاخص کفایت در سامانههای توزیع آب ...

جمعبندی و نتیجهگیری
در مطالع حاضی ،رویکید جدید ،بیا ،ارزیابی عملکید توزیتع
آب کشاورز( ،از نظی کاایت تحویل آب) معیفی شتد در ایت
خصتتوص از متتدلهتتا ،هوشتتمند سیستتفم استتفنفا فتتاز،،
شبکهها ،عصبی و سیسفم استفنفا فتاز-،عصتبی تطبیقتی
اسفااد شد بته منظتور توستعه و بیرستی چگتونگی عملکتید
مدلها ،توسعه داد شد  ،کانال اصلی شبک آبیتار ،رودشتت
که با مشکل نوسانها ،شتدید جییتان ورود ،روبتهرو استت،
بهعنوان نمون مطالعاتی تحقیق انفخاب شد از مدل شبیهستاز
هیدرودینامیکی  ،HEC-RASبیا ،تولید اطالعتات متورد نیتاز
آموزش و صحتسن ی مدلها ،یادشد اسفااد شد پتس از
به دست آوردن شاخص کاایت تحویل آب بتا استفااد از سته
مدل اشار شد  ،به مقایس آنها با شاخص کاایتت تحویتل آب
مشاهداتی پیداخفه شد نفایج ای تحقیق به شی زیی خالصته
میشود:
 )1متتدل سیستتفم استتفنفا فتتاز (FIS) ،بتته دلیتتل
حساسیتهایی مانند دستفهبنتد ،اطالعتات ورود( ،دبتی
تحویلی به آبگییها) نسبت به خیوجی و همچنتی تتدوی
قوانی  ،در مقایسه با دو مدل  ANNو  ANFISدر ارزیتابی
شاخص کاایت تحویل آب از خطا ،قابلی قبولی بیختوردار
نبود و نفوانست شاخص یادشد را بهخوبی پیشبینی کند
 )2متتدل  ANNبتتهعنتتوان یکتتی از ابتتزارهتتا ،مناستتد و
قدرتمند بیا ،پیشبینی شاخص کاایت تحویل آب در شتبک
آبیار ،رودشت ،بیشفیی مطابقت را با شاخص کاایت تحویتل
آب واقعتی داشتت و بتا مقتادیی آمتار هتا ،ارزیتتابی ،R=0.99
،NRMSE=0.001

،NASH=0.99
 MAE=0.0002پیشبینی بهفی ،را اراله داد

MAPE=0.10%

و

 )3همچنی  ،متدل  ANFISنیتز بتا استفااد از توابتع
عوویت گوسی با تعداد  5تابع عوتویت ،توانستت شتاخص
کاایت تحویل کشاورز ،را بتا مقتادیی آمتار هتا ،ارزیتابی
،NRMSE=0.002

،NASH=0.99
،R=0.99
 MAPE=0.48%و  MAE=0.001بهخوبی پیشبینی کند

مقایس نفایج هی سته متدل  ANN ،FISو  ANFISنشتان
داد مدلها ANN ،و  ANFISدر مقایسته بتا متدل  ،FISبتا
دقت بیشفی و خطا ،کمفتی ،قتادر بته پتیشبینتی شتاخص
کاایت تحویل آب در منطق مطالعهشد بودند و میتوانند بته
مدییان و ذ،ناعان بتیا ،بهبتود متدیییت ستایی ستامانههتا،
توزیع آب کشاورز ،کمتک کننتد متدلهتا ،پیشتنهاد ،در
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تحقیق حاضی میتواند بیا ،ارزیابی و تخمی بهفی و ستییعتتی
شاخصها ،دیگی ،مانند شاخص راندمان و عدالت توزیتع آب
نیز به کار بید شوند بنتابیای  ،پیشتنهاد متیشتود بتهمنظتور
بهبود مدیییت و ارزیابی عملکید سایی ستامانههتا ،توزیتع آب
کشاورز ،،از مدلها ،یادشد در تخمی شاخصها ،کتارایی
میبوب به فیایند توزیع آب کشاورز ،اسفااد شود
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