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چکیده
در این مطالعه ،جهت تخمین ضربی دی رربریایاک گرهب اک ،از یک روش تکامل یب مبراک نبو -فازک اررفااد شر  .یه
مرظور یهیرهررازک اارامفبیاک رریترفا اررفرفاص ی رب  -فازک ررازاار ) (ANFISاز الهوریفا گبمشربفا ) (FFAاررفااد
ابدی  .در م لرررازک روشیاک  ANFISو  ، ANFIS-FFAجهت یبرررر ی م عطعیت م ل ،از شرربیهرررازک مونت گارلو
اررفااد شر  .یالو یب این ،یا اررفااد از روش ایفبارررری نر ییه اع ام یه ارائه م لیای شر گه از انعطافاذیبک و
تعمیاارذیبک عرایرت توجه یبروردار یود .در ایفر ا ،ارارامفبیراک ی یعر ورودک شرررامرت یر د فبود ) ،(Frنتررربرت یر روک
رربریا یه ارتاا رربریا ) ،(HT/Pزاویه راس ) ،(αنتربت وول تاص رربریا یه یبک گانال ) ،(Lc/Wنتربت وول راس رربریا
یه یبک زاویه راس ) (A/wو نتبت یبک زاویه راس یه ارتاا ربریا ) (w/Pتعبیف و یباک  ANFISو  ANFIS-FFAیات
م ل مخفلف تورررعه داد شرر ن  .ررر ب یا ارررفااد از تحلیت حترراررریت ،م لیاک یبتب ( ANFIS 5و  )ANFIS-FFA 5و
موثبتبین اارامفب ورودک (ی د فبود) شرراررای ابدی ن  .یمچرین ،نفایج توزیع رطا نشرا داد گه تربیبا  70درصر نفایج
م ل یبتب ( )ANFIS-FFA 5رطای گمفب از  5درصر ر داشرررفر  .یهیبارت دیهب ،دعت رو م ل یبتب یه لحاظ آمارک تایی
ابدی  .در انفها تحلیت ی م عطعیت یباک م لیاک یبتب اجبا ابدی .
واژههای کلیدی :الهوریفا گبم شبتا  ،انایب ،یهیرهرازک ،ربریا گرهب اک ،ضبیب دی

1400  سال/ 1  شماره31 جلد/ نشریه دانش آب و خاک

. . .  نجارچی و،شفیعی

46

Modeling the Discharge Coefficient of Labyrinth Weirs Using Artificial
Intelligence Techniques
S Shafiei1, M Najarchi2*, S Shabanlou3
Received: 15.03.2019
Accepted:26.08.2020
1
Ph.D. Student, Dept. of Civil Eng., Arak Branch, Islamic Azad Univ., Arak, Iran
2
Assoc. Prof., Dept. of Civil Eng., Arak Branch, Islamic Azad Univ., Arak, Iran
3
Assoc. Prof., Dept. of Water Eng., Kermanshah Branch, Islamic Azad Univ., Kermanshah, Iran
* Corresponding Author, E-mail: m-najarchi@iau-arak.ac.ir

Abstract
In this research, an evolutionary based Neuro-fuzzy technique was utilized to estimate the discharge
coefficient of labyrinth weirs. In order to optimize the parameters of the adaptive Neuro-fuzzy inference system
(ANFIS), the Firefly Algorithm (FFA) was implemented. In modeling the ANFIS-FFA and ANFIS methods,
the Monte Carlo simulation was used to evaluate uncertainty of the model. Furthermore, several models with
significant flexibility and generalizability were provided using the k-fold cross validation method. First, the
input dimensionless parameters including the Froude number (Fr), ratio of the head above the weir to the weir
height (HT/P), cycle sidewall angle (α), ratio of length of the weir crest to the channel width (Lc/W), ratio of
length of the apex geometry to the width of a single cycle (A/w) and the ratio of width of a single cycle to weir
height (w/P) were defined. After that, seven different models were introduced for ANFIS and ANFIS-FFA.
Then, using a sensitivity analysis, the superior models (ANFIS-FFA 5 and ANFIS 5) and the most effective
input parameter (Froude number) were identified. In addition, the error distribution results showed that about
70% of the superior model (ANFIS-FFA 5) results had an error less than 5%. In other words, the superior
model had a high statistical significance. Ultimately, the uncertainty analysis for the superior models was
carried out.
Keywords: ANFIS, Discharge coefficient, Firefly algorithm, Labyrinth weir, Optimization
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) جبیرا از روک رررربریایراک2011( گومرار و یمکرارا
 آنهرا یرا تحلیرت.  را مورد مطرالعره عبار دادنر،ل،گرهب اک م
 روایط را یه یروا تایع از ی آ، نفایج آزمایشررهای
روک رربریا یه ارتاا تاص رربریا جهت محارربه ضربیب
 نانترو. دی این نو از رربریایاک نبمال ارائه نمودن
) یرا اررررفاراد از تکریرک حیا میبدائم یب2013( و وانر
 درجه را90 ،ل، دی یبورک از روک ربریایاک م، زما
 آنهرا یمچرین یرا اررررفاراد از معرادلره. گرالیبب نمودنر
ایوررررفه رایطره یین دی و ارتارا آ یرایدرررررت را
) رففرار2017(  گرارولو و یمکرارا. اررررفخباص نمودنر

مقدمه
یه وور گل رربریایا یه صرورت اترفبد اک یباک ترظیا
و ان از ایبک جبیا درو گانالیاک یاز مورد ارررفااد
، یمچرین یرا توجره یره گراریبد نو رررربریا. عبار م ایبنر
این نو از رراز یاک یی رولیک در شرکتیاک مخفلا از
 دایبوک و گرهب اک یره گرار ابففره، ،ل، م، عبیرت مترررفطیل
 یالو یب این ضربیب دی یک رربریا مهمفبین. م شرون
 یه.اارامفب وباح این نو از رراز یا محترو م شرود
 مطالعات فباوان توررر،دلیت ایمیت فباوا ررربریایا
محررین مخفلا یب روک رففرار ییر رولیک رررربریایرا
 یراعبک و حیر راور:رال، یره یروا م.اررررت

انیرام شررر

) یرا اررررفاراد از تئورک ابدا آزاد ضررربیرب دی2010(
 آنها ییا. ررربریایاک متررفطیل لبه تیا را تخمین زدن

 ی آ، (Q ) نمودن گه ضبیب دی تایع از دی جبیا
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ییر رولیک رررربریایراک گرهب اک م،ل ،را مورد مطرالعره

) (FFAارررت گه در ایش ییر ضرربیب دی ررربریایاک

آزمایشررهای عبار دادن  .آنها روایط را یباک محاررربه

گرهب اک تا گرو مورد ارررفااد عبار نهبففه ارررت .این

دی یبورک از روک این شکت از ربریایا ارائه نمودن و

روش یک الهوریفا یهیرهررازک ع رتمر اررت گه م لیاک

ایشررررهرراد دادن ر گرره رایطرره مررذگور را م توا یباک

یوش م رروی تورر آ یا یهیرهررازک م شرون  .یالو

ربریایاک لبه اهن نیا مورد ارفااد عبار داد.

یب این ،اررررفاراد از  ANFISیره یروا یرک روش عوک در

امبوز یه مرظور حت متررائت میب رط و ررریتررفایاک
ایچی

یلوم مخفلف از تکریکیاک مخفلف شرربکه ی ررب

ایش ییر ضربیب دی  ،شررارفه شر

اررت .یرایباین ،یک

روش تبگیب مورررروم یره  ANFIS-FFAجهرت ایش ییر

و الهوریفایراک ی رررب  -فرازک اررررفاراد اترررفبد اک

ضربیب دی رربریایاک گرهب اک ،ارائه م شرود .در این

م شود .اریبا محررین فباوان ا ی یاک یی رولیک را

تحریق ،یباک اولین یار ،ضربیب دی رربریایاک گرهب اک

یا اررفااد از محارربات نبم یبآورد و ایشییر نمود ان

تورر  ANFIS-FFAشربیهررازک م شرود .یباک یبررر

یره یروا م،رال ،حریرای و یمکرارا ( )2017ضررربیرب دی

دعت م لیاک یوش م روی از شبیهرازک مونت گارلو

ررربریایاک ارهب اک شررکت را یه وررریله شرربکه ی ررب

و یباک ایفبرارررررری نفرایج مر لیراک  ANFISو

م رروی  MPLو م ل  ANFISشربیهررازک گبدن  .آنها یا

 FFAاز روش ایفبارررری نر ییه یهب ابففه م شرود.

تیایره و تحلیرت نفرایج مطرالعره رود نشرررا دادنر گره مر ل

ررر ب یا ارررفااد از تحلیت حترراررریت دعیقتبین م ل

 ANFISداراک دعت ییشررفبک ارررت .روشرررهب و یمکارا

یر دک معبف م شرررود .یمچرین یرا تیایره و تحلیرت نفرایج

( )2017ضررربیب دی رررربریایاک گرهب اک را تورررر

م لررازکیا ،موثبتبین اارامفب یباک تخمین ضربیب دی

مر لیراک  ANFISو  GEPتخمین زدنر  .آنهرا یرا تیایره و

ارائرره م ابدد .یرررایباین ی ر ف اصرررل در این تحریق،

تحلیت نفایج م لترازکیا نشرا دادن گه م ل  GEPداراک

یهیررهررررازک مر ل  ANFISیرا اررررفاراد از الهوریفا گبم

دعرت ییشرررفبک یود .یالو یب این ،روشررررهب و یمکرارا

شبتا ارت .یالو یب این ،یا انیام یک تحلیت حتاریت،

( )2018یا اررفااد از ماشرین یبدار اشرفیبا  1ضربیب دی

مر ل یبتب و موثبتبین ارارامفب ورودک نیا شررررراررررای

رربریایاک گرهب اک و عورر را م لررازک نمودن  .آنها

ش ان .

ANFIS-

یرا تیایره و تحلیرت نفرایج مر لرررررازکیرا ،مر ل یبتب و
موثبتبین اارامفب ورودک را معبف نمودن  .یزم یه بگب

مواد و روشها

ارررررت گره یظیم و یمکررارا ( )2019ضررربیرب دی

شبکه انفیس

رربریایاک جانب واعع یب گانالیاک بوزنرهاک را تورر

شرربکه انایب تبگیب از ررریتررفا فازک و شرربکه ی ررب

روش ماشرین یبدار اشرفیبا شربیهررازک نمودن  .آنها یا

م رررروی ارررررت یطوریکره ماایراک یب دو را یره وور

تیایره و تحلیرت نفرایج مطرالعره رود مر ل یبتب و موثبتبین

یرمرامررا در یربدارد( .یروراارویریرن و مررایررانرفررا.)2008 ،

ارارامفب ورودک را شرررررارررررای نمودنر  .یرک مراتبیب

رررارفار مرارررب  ANFISمفرارررب یا داد یاک ورودک،

محارربات یباک تخمین ضربیب دی این نو از رراز یاک

درجه یضرویت ،عوانین و توایع درجه یضرویت ربوج ،

یی رولیک ارائه ش .

انفخرا

یک از الهوریفا یرای گره اریبا گراریبدیراک موفر در

ورودک یه یاز یاک مخفلف فازک مشررخم م شررود .یا

مهر ررر یی رولیک داشررفه ارررت ،الهوریفا گبمشرربفا

ضررب مرادیب ورودک یه یب اب در یک یهب ،وز عانو

Support Vector Machine

1

م شرررود .در ییره اول ورودک میاا تعلق یب
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یا ) (wiدر ییه دوم ی ررررت م آی  .در ییه رررروم ،یمت

یترفر گه در این تحریق از میمویه فازک رط اررفااد

محاررربه وز نتررب عوانین انیام م ایبد .ییه نهارم،

شر

ییه عوانین اررررت گه از انیرام یملیرات یب روک رررریهرال

جهت آموزش شرربکه یبایب یا  5000در نظب ابففه شرر

یراک ورودک یره این ییره ،حراصرررت م شرررود  .ییره آرب،

اررت .روش مورد اررفااد جهت تولی رریترفا اررفرفاص

ربوج شررربکره ) (fاررررت گره یر ف آ حر اعرت نمود

فرازک ) (FISدر این تحریق ،روش روشرررهیرر ک  Cفرازک

از شرربکه و ربوج واعع

) (FCMاررررت گره نتررربرت یره روشیراک دیهب ،یره تعر اد

ارفالف ربوج ی رررت ام

اررت .یالو یب این ،تع اد تکبار در نظب ابففه شر

ارت.

ارارامفب گمفبک نیراز دارد و یملکبد موفر در مطرالعرات

شبکه  ANFISداراک  mویژا ورودک و  nعانو ارت

اریب داشرفه اررت .در مورد نحو یهیره ررازک در شربکه

گه یب عانو یه صورت زیب ییا م شود:

 ،ANFISدو روش یهیره رررازک ) backpropagation (BPو

][2

Ri : if ( x1 is fi1 ) and ( x j is fij ) and ...
output = fi

( xm is fim ) then

 Hybridگه تبگیب از  BPو

) least square (LSارررت (BP-

) ،LSالهوریفا یاک گالرریک جهت آموزش این شربکه یکار

xj

ابففه م شرون  .در این تحریق یالو یب اررفااد از روش

و  fiربوج عرانو اررررت .توایع یضرررویرت  gijگره داراک

تبگیب  ،از الهوریفا گبم شررربترا گره یرک الهوریفا فبا

شکت ااور ارت ،یه صورت زیب تعبیف م شود:

ایفکارک ج ی و ع رتمر در حت متررائت میبرط ارررت،

گه در ا  jth ،xjورودک و  fijتایع یضررویت عانو روک

][3






2





 1 x−c
ij
gij ( x ) = exp  − 
 2   ij


از ضب یه یروا یملهب ” “ANDارفااد ش  ،در نفییه

نیا ارررفااد م شررود .این الهوریفا جهت یهیره رررازک
ضرربایب تایع یضررویت شررامت ( cو  )σیباک ورودکیاک
مخفلف ،مورد اررررفاراد عبار م ایبد .در ادامره ،نهونه
یملکبد این الهوریفا ییا م شود.

رواییا داشت:
) i =  g ( ij ) ( x j
m

][4

گه در آ  μiدرجه فعال شررر

j =1

عانو را نشرررا م دی .

ربوج ررریتررفا نیا یا رایطه مبگا ثرت یه صررورت زیب
محاربه م شود»
][5

i f i




n

i =1
n


i =1 i

= )f ( x

الگوریتم کرم شبتاب
الهوریفا گبم شربتا ) (FAیباک اولین یار تورر (یان ،
 )2010ارائه شر  .ای

اصرل این الهوریفا از ارتبا نورک

میا گبم یاک شرررب تا الهام ابففه شررر

اررررت .این

الهوریفا را م توا از مظایب یوش ازدحام دانترت گه
در آ یمکرارک و احفمرای رعرایرت ایضررراک رررراد و گا
یوش ،مبتبره یرایتبک از یوشرررم ر ک را اییراد م گر ر گره

ارج یرامرت مها و موثب در مر لترررازک  ،ANFISیبرارتر از

عطعرا تورررر یی یرک از اجاا ،عرایرت ح رررول نیترررت.

نو میمویرهیراک فرازک ورودک ،تعر اد میمویرهیراک فرازک

الهوریفا گبم شرررب ترا یب ارایره عوانین زیب ،ارائره شررر

ورودک ،نو میمویه فازک ربوج  ،شریو یهیره ررازک

ارت (یان :)2010 ،

و تع اد تکباریارت .میمویه یاک فازک ورودک در انوا

 )1یمه گبم شربتا یا دو جرتریف یترفر  ،یعر صربف

مخفلا مرانرر توایع م،ل ، ،بوزنررهاک ،اورررر و میب

نظب از جرترریت رود یهصررورت جذا تب و شررااف تبک

یترررفرر  .در این تحریق ،یرا توجره یره یملکبد رو ترایع

حبگرت روای ر گبد یطورکگره یرک گبم شرررب ترا  ،تمرام

اور ر در مطالعات اریب ،از این نو ارررفااد م شررود.

گبم شبتا یاک دیهب را جذ م گر .

میمویره یراک فرازک ربوج نیا در دو نو ثرایرت و رط
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 )2درجره جرذاییرت یرک گبم شررربترا یرا دررشرررش آ

 -5حبگرت دیهب افباد جمعیرت یره ررررمرت یهفبین فبد و یره

مفراررب اررت .یمچرین ممکن اررت دررشرر ا یا افاایش

روزرران ش ت نور یا توجه یه آ

فاصله از گبم شبتا یاک دیهب ،گایش یای  .حال ااب یک

 -6یبرررر شرربای توعفر ااب شرربای توعف مهیا یود،

گبم شررربترا جرذا تبک وجود نر اشرررفره یراشررر  ،آنهرا

حبگت یه رررمت مبحله یع  ،در میب این صررورت ،حبگت

یهصورت ت ادف حبگت روای گبد.

یه رمت اام 4

 )3دررشررر ا یا شرر ت نور یک گبم شرربتا  ،توررر

 -7اایا الهوریفا.

مر ار تایع ی ف تعیین م شرود .در مترائت گمیرهررازک،

یملکبد الهوریفا گبم شرررب ترا یره وور گرامرت یره تعر اد

گبم شرررب تا یا نور زیادتب ،گبمیاک شرررب تا یا نور

جمعیت اولیه ،تایع جذ و ضربیب جذ وایترفه اررت .یب

گمفب را یره رود جرذ م گرر و فبک گریر  nتعر اد گبم

نه ضربیب جذ نور ییشرفب یاشر  ،رربیت جذ ایضرا

شررب تا  xi ،موععیت بر  ithو ) f(xiتایع یایره یاشرر  .لذا

جمعیت یه رمت ابنورتبین یضو ،ییشفب م شود.

میاا دررشررر ا یب گبم ،یبایب یا مر ار تایع یایره آ
روای یود:

مدل آزمایشگاهی

I i = f ( xi ) , 1  i  n

در این مطالعه ،یباک صرحت ررری نفایج م لیاک ی دک

یب گبم شرربتا داراک یک مشررخ رره نور م یاش ر گه

از مرادیب آزمایشرهای ان از ایبک شر

تورر گومار و

نشرا م دی تا نه ان از اک عوک اررت .این مشرخ ره

یمکارا ( )2011و ررریمونا ( )2014ارررفااد م شررود.

j

م ل آزمایشررهای گومار و یمکارا ( )2011شررامت یک

][6

مر ارک نتررب یود و یا تیییب فاصررله یین دو گبم  iو
تیییب م گر  .تایع جذ یهصورت زیب تعبیف م شود:
2

][7

 ( r ) = 0 e −  r

گه در آ  β0میاا جذ یه ازا  r=0و  γضربیب جذ نور
م یاشررر  .حبگت گبم  iیا موععیت  xiیه ررررمت گبم  jیا
موععیرت ( xjیرا نور ییشرررفب) یرهصرررورت زیب محرارررربره
م شود:
][8

) xi ( t + 1) = xi ( t ) + r ( x j − xi

یه وور گل  ،فلونارت مبیو یه الهوریفا گبم شبتا
یهصورت زیب م یاش :
 -1تعیین و مر اردی اولیه گبم یاک شرررب تا (جمعیت
اولیه)
 -2یره دررررت آورد ترایع یایرره یباک یب فبد از جمعیرت
در موععیت رود
 -3تخ یم ت ادف ش ت نور یه یب فبد از جمعیت
 -4تعیین یهفبین (ابنورتبین) فبد در جمعیت یه وارررطه
محاربه توایع یایره گت افباد جمعیت

گانال متررفطیل یه وول  12مفب ،یبک  0/28مفب و یمق
 0/41مفب م یاشر  .ررربریا از صرراحات فویدک رررارفه
شر

گه در فاصرله  11مفبک از ورودک گانال مترفطیل

ن رب گبدی

اررت .یمچرین م ل آزمایشرهای رریمونا

( )2014در یک گانال متررفطیل یه وول  14/6مفب ،یبک
 1/2مفب و ارتاا  0/9مفب انیام شر

ارررت .شرریب گانال

در گلیره انر از ایبکیرا یبایب صررراب و گرانرال افر یود .او
مرادیب آزمایشرهای را در دو حالت رربریایاک گرهب اک
یررا وضرررعیررت عبارایبک معمول ) (NLWsو رررربریا
گرررهرب اک یررا وضرررعریررت عرباراریربک یرب یرکرب

)(ILWs

انر از ایبک گبد .در این مطرالعرات دی جبیرا ( ،)Qیر گرت
روک تاص رربریا ( ،)HTارتاا تاص رربریا ( ،)Pزاویه راس
( ،)αوول تاص ررربریا ( ،)Lcگت یبک ررربریا گرهب اک
( ،)Wوول یرر رررر راس ( )Aو یبک زاویره راس ()w
یترفر  .در شرکت  1وبح گل م ل آزمایشرهای گومار و
یمکارا ( )2011و ررریمونا ( )2014یه ت ررویب گشرری
شر

اررت .یالو یب این دامره مرادیب آزمایشرهای مورد

اررفااد یباک شربیهررازک ضربیب دی تورر م لیاک
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ی دک یباک گومار و یمکارا ( )2011و رریمونا ()2014
ارت.

در ج ول  1مبتب ش

شکل  -1طرح کلی مدل آزمایشگاهی ) (aکومار و همکاران ( (b) )2011سیمونز (.)2014
جدول  -1محدوده مقادیر آزمایشگاهی کومار و همکاران ( )2011و سیمونز (.)2014
A/w

w/P

)α(degree

Lc/W

HT/P

Parameter

Fr

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

مح ود

3/043

2/593

0

0

1/932

0/5

90

15

6/968

0/186

0/111

0/001

کومار و همکاران ()2011

2/017

0/120 1/892

0

1/869 1/210

12

12

0/835

0/053

0/445

0/017

سیمونز ()2014

ضریب دبی
یه وور گل ضبیب دی ربریایاک نبمال از رایطه زیب
محاربه م شود:
][9

یمچرین ضبیب دی

3
Q
2 2g Lc H T3 2

= Cd

ربریایاک گرهب اک تایع

از

اارامفبیاک زیب ارت:
][10

) Cd = f ( Fr,HT P , ,Lc W , A w,w P

شکل  -2ترکیب مدلهای  ANFISو .ANFIS-FFA

یرایباین در مطالعه حاضررب یباک محاررربه ضرربیب دی

در این مطالعه ،یباک یبرررر توانای م لیاک  ANFISو

تورررر مر ل یوش م رررروی از ارارامفبیراک یر و یعر

 ANFIS-FFAاز شرربیهرررازکیاک مونت گارلو ارررفااد

رایطه ( )10اررررفااد م شرررود .نحو تبگیب اارامفبیاک
ورودک یباک توررعه م لیاک یوش م رروی در شرکت
 2نشا داد ش

ارت.

م شررود .تع اد تکباریاک در نظب ابففه شرر

جهت حت

متاله مورد نظب ،یبایب یا  10000م یاش  .یالو یب این،
از روش ایفبار ررررری نر ییه یباک صرررحت ررررری
م لیاک  ANFISو  ANFIS-FFAیهب ابففه م شررود .در
روش ایفبرارررررری نر ییره اک ،نمونره اصرررل یره وور

51

مدلسازی ضریب دبی سر ریزهای کنگرهای توسط تکنیک . . .

ت رررادف یره  kنمونره فبی یرا انر از متررراوک ترتررریا
م شرررود .در یین نمونرهیراک فبی  ،kیرک نمونره فبی
آنها یهیروا

یهیروا داد یاک ایفباررررری و یاع مان

2

][15

داد یاک آزمو این م ل اررفااد م شرون  .رر ب رون
ایفباررررری نر ییه  kیار تکبار م شررود (یبایب تع اد

][16

2

م ایبن  .نفایج ی رت آم از  kییه مذگور مفور ایبک
شررر

و یرهیروا یرک تخمین ارائره م شرررود .مایرت این

روش ،تکبار ت ررادف نمونه یاک فبی در رون آزمو
و آموزش یباک گلیه مشرای ات اررت و یب مشرای دعیرا
یکیار یباک ایفبارررری مورد اررفااد عبار م ایبد .در
اررت .اررفااد

این مطالعه مر ار  kیبایب یا  5فبک شر

از روش  k-fold cross validationمرفج یره افاایش تعمیا
م ل مورد نظب م شود (ایفهاص و یمکارا .)2016 ،

i

− R (Observed )i

)  100




ییرهیرا) ،یب گر ام از نمونرهیراک فبی  kدعیررا یرکیرار
یرهیروا داد یراک ایفبرار ررررری مورد اررررفاراد عبار

)
)

) − R( Pr edicted

( ( R
n

Observed )i

Observed )i

i =1
n

( ( R

(

Nash = 1 −

i =1

 var R
( Pr edicted )i − R( Observed )i
VAF = 1 −

) var R( Pr edicted

i


(

)

][16

در مرعررادیت مررذگرور مررررادیرب ،(R)(Predicted)i ،(R)(Observed)i

 ( R )(Observed )iو  nیرهتبتیرب یبایب مررادیب آزمرایشرررهرای ،

نفرایج ایشییر شررر

تورررر مر لیراک یر دک ،میرانهین

مرادیب آزمایشهای و تع اد ان از ایبکیاک آزمایشهای
یترررفر  .شرررارمیاک آمارک معبف شررر  ،مرایتررره
یمامران از میرانهین و واریرانب مر لیرا را ارائره نم گر ر .
یرایباین شرررارم اوالیات آگیاگ ) (AICیباک مرایتررره
ضربیب دی ایشییر شر

یا ضربیب دی آزمایشرهای

یهصورت زیب معبف م شود (ایفهاص و یمکارا :)2016 ،
][17

دقت مدلهای عددی



)  + 2k


2

1 n
AIC = n.log   R(Observed )i − R( Pr edicted )i
 n i =1

(

در این مطرالعره یباک یبررررر دعرت مر لیراک یر دک از
شرررارمیراک آمرارک ضررربیرب تبیین ) ،(R2رطراک جرذر

در ایریا  kیبایب تع اد اارامفبیاک تخمین زد شر

میرانهین مبیعرات ) ،(RMSEرطراک مطلق میرانهین )،(MAE

اررررفااد در م ل ی دک اررررت .اارامفب  ACIیهیروا یک

شرارم اباگر ا ) ،(SIضربیب یهب ورک نش -رراتکلیف

معیار یباک انطباق مرارررب یک م ل آمارک در نظب ابففه

) (Nashو شرارم یملکبد ) (VAFیهصرورت زیب اررفااد

م شرررود .یمچرین این شرررارم یرهیروا ایاارک یباک

م شود:

انفخا م ل اررفااد م ابدد و یه وور یماما ایچی ا

][11

و دعت م ل ی دک را توصیف م گر .

2

)

R( Pr edicted )i R(Observed )i −  i =1 R( Pr edicted )i  i =1 R(Observed )i
n

n

) 
2

() −  ( R
n

Pr edicted )i

i =1

) 

2

2

][12

][13

][14

)

2

(

n n R
  i =1 ( Pr edicted )i

1

() −  ( R
2

n

Observed )i

i =1

n
i =1

( n
=
(

n n R
  i =1 (Observed )i


(

مدل های هوش مصنوعی



در ادامه یا انیام تحلیت حترارریت نفایج م لیاک

= RMSE

1 n
) (R )(Predicted) − (R )(Observed
n i=1

i

R

نتایج و بحث

1 n
 R(P redicted)i − R(Observed)i
n i =1

i

2

مورد

ANFIS

 1ترا  ANFIS 7یبررررر م شرررونر  .مررایترررره گلیره
شرررارمیراک آمرارک یباک این مر لیرا در شرررکرت  3عرایرت

= MAE

RMSE
)(R )(Observed

مشرررای

اررررت .یمچرین مرایتررره مرادیب ضررربیب دی

آزمایشرهای و شربیهررازک شر
= SI

تورر م لیاک یوش

م رروی در شرکتیاک  5و  6نشرا داد شر

اررت .م ل

 ANFIS 1مررادیب ضررربیرب دی رررربریا گرهب اک را یرا
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تبگیب از گلیره ارارامفبیراک ورودک

( Fr, HT/P, α, Lc/W,

متررراوک یرا  0/068و  0/039تخمین زد شررر انر  .مر ل

 )A/w, w/Pتخمین م زن  .یباک این م

ل ،مرادیب RMSE ،SI

 ANFIS 7مرادیب تایع ی ف را یب حتب اارامفبیاک ی و

و  AICیره تبتیرب یبایب یرا  0/037 ،0/064و -431/147

یعر  HT/P, α, Lc/W, A/w, w/Pتخمین م زنر  .یباک این

تخمین زد شر ن  .در ادامه یه یبررر م لیاک یا تبگیب

م ل تاثیب اارامفب ی د فبود ( )Frحذف ش ر

از ارج اررارامفب ورودک ابدارفرره م شرررود .م ر لیرراک

مر ل مرذگور مررادیب  RMSEو  VAFیره تبتیرب متررراوک یرا

 SAELM 7 to SAELM 2مرادیب تایع ی ف را یب حترررب

 0/086و  56/142محاررربه ابدی

ارررت .یالو یب این،

ارج ارارامفب ورودک تخمین م زنرر  .یرهیروا م،رال ،مر ل

یباک مر ل  ANFIS-FFA 1مررادیب  MAEو  AICیره تبتیرب

Fr, HT/P, α,

متراوک یا  0/024و  -445/622محارربه شر ان  .یمچرین

 ANFIS 2مرادیب ضرربیب دی را یب حتررب

Lc/W, A/wشربیهررازک گبد .یباک این م ل تاثیب اارامفب
ی و یع  w Pحذف شر

ارررت .یباک

یباک مر لیراک  ANFIS-FFA 3 ،ANFIS-FFA 2و

ANFIS-

اررت .یزم یه بگب اررت گه

 FFA 4مر ار  Nashیهتبتیب مترراوک یا  0/901 ،0/910و

یباک  ANFIS 2مررادیب  MAE ،RMSEو  Nashیره تبتیرب

 0/912یر ررررت آمر انر  .در مررایرت در یین گلیره مر لیراک

یبایب یا  0/029 ،0/039و  0/901ی رررت آم ن  .ر ر ب یه

یوش م رررروی  ANFIS-FFA 5 ،داراک ییشرررفبین دعت

ارزیای م ل  ANFIS 3ابدارفه م شررود .این م ل مرادیب

ارررررت .یرهیروا م،رال ،یباک  ANFIS-FFA 5مررادیب ،SI

ضربیب دی را یب حترب  Fr, HT/P, α, Lc/W, w/Pایشییر

 MAEو  AICیررهترربترریررب مترررراوک  0/021 ،0/049و

ابففره

 -469/029یر ررررت آمر نر  .این در حرال اررررت گره ،یباک

گبد .یره ییرا دیهب یباک این مر ل تراثیب  A/wنرادیر

ارررت .یباک این م ل مرادیب شررارمیاک آمارک

 ANFIS-FFA 6و  ANFIS-FFA 7شارم  RMSEیه تبتیب

 SI ،Nashو  MAEیرره ترربترریررب  /066 ،0/907و 0/027

متراوک یا  0/038و  0/036تخمین زد شر ن  .یب ارراس

Fr, HT/P, α, A/w,

نفرایج تحلیرت حترررارررریرت ،در یین مر لیراک  ANFISمر ل

شرر

محارربه شر ن  .م ل  ANFIS 4تایع از

 w/Pم یاشر و یباک تخمین ضربیب دی تورر این م ل
تاثیب  Lc/Wنادی

اررررت .یباک م ل مذگور

 FFA 5یره یروا مر ل یبتب معبف شررر نر  .یب دوک این

مررادیب  MAEو  SIیره تبتیرب متررراوک یرا  0/027و 0/065

م لیاک یوش م رروی مرادیب ضربیب دی رربریایاک

محرارررربره شررر

ابففه شررر

 ANFIS 5و در یین مر لیراک  ANFIS-FFAمر ل

ANFIS-

اررررت .در میرا گلیره مر لیراک یوش

گرهب اک را یب حترررب ارارامفبیراک یر و یعر

Fr, HT/P,

م رررروی یرا ارج ارارامفب ورودک ،مر ل  ANFIS 5مررادیب

 Lc/W, A/w, w/Pشربیهررازک نمودن  .یزم یه بگب اررت گه

ضربیب دی را یا دعت ییشرفبک شربیهررازک گبد .این م ل

یا حذف اارامفب ی د فبود ،دعت شررربیهررررازک م لیاک

تایع  Fr, HT/P, Lc/W, A/w, w/Pم یاشررر  .یباک این م ل

یوش م رررروی یرهشرررکرت عرایرت مالحظرهاک گرایش یرافرت

SI

یررررایربایرن ی ر د فربود ( )Frمروثربتربیرن اررارامرفرب ورودک

یباک  ANFIS 5یره تبتیرب مترررراوک یرا  0/941و 0/054

شرررارررای شرر  .یزم یه بگب ارررت گه یا توجه یه نفایج

تراثیب ارارامفب  حرذف شررر

اررررت .مررادیب  Nashو

محارربه شر  .یب ارراس نفایج م لررازک ،م

ل ANFIS 6

مر لررررازکیرا ،یعر از یر د فبود ،ارارامفبیراک یر و یعر

در میرا گلیره مر لیراک یوش م رررروی داراک گمفبین

 HT/Pو  A/wیرهتبتیرب اثبارذارتبین ارارامفبیراک ورودک

مر ار یمبترفه یا مرادیب مشرای ات اررت .یباک تخمین

شرارای ابدی ن .

ضرربیب دی ررربریایاک گرهب اک تور ر این م ل تاثیب
ارارامفبیراک  Fr, α, Lc/W, A/w, w/Pدر نظب ابففره شررر
اررت .یزم یه بگب اررت گه تاثیب اارامفب  HT/Pحذف شر
ارررررت .یباک  ANFIS 6مررادیب  SIو  RMSEیره تبتیرب
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شکل  -3مقایسه شاخصهای آماری مختلف برای مدلهای
 ANFISو .ANFIS-FFA
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شکل  -4مقایسه مقادیر ضریب دبی مشاهداتی و شبیه-
سازی برای مدل )ANFIS 3 (c) ANFIS 2 (b) ANFIS 1 (a

).ANFIS 7 (g) ANFIS 6 (f) ANFIS 5 (e) ANFIS 4 (d

شکل  -5مقایسه مقادیر ضریب دبی مشاهداتی و شبیه-
سازی برای مدل )ANFIS-FFA 2 (b) ANFIS-FFA 1 (a
)ANFIS-FFA (e) ANFIS-FFA 4 (d) ANFIS-FFA 3 (c
.ANFIS-FFA 7 (g) ANFIS-FFA 6 (f) 5

در شرررکرت  6توزیع رطرا یباک مر لیراک  ANFIS 1ترا
 ANFIS 7نشرررا داد شررر

اررررت .یب ارررراس نفرایج

مر لررررازک ،مرر ار  R2یباک  ANFIS 1متررراوک 0/919
محارربه شر  .یمچرین ح ودا  63درصر نفایج تخمین زد
شرر

توررر  ANFIS 1داراک رطای گمفب از  5درصرر

یودنر  .یالو یب این تربیبرا  26درصررر نفرایج این مر ل
داراک رطرای یین  5ترا  10درصررر یودنر  .یمچرین م ر ار
شرارم  R2یباک م لیاک  ANFIS 2و  ANFIS 3یه تبتیب
متراوک  0/912و  0/915تخمین زد شر  .یمچرین تربیبا
 11درصرر نفایج م ل  ANFIS 3داراک رطای ییشررفب از
 10درصر یودن  .یالو یب این مر ار ضربیب تبیین یباک
مر ل  ANFIS 4یبایب یرا  0/917تخمین زد شرر ر  .یباک
م لیاک  ANFIS 5و  ANFIS 6مر ار  R2یه تبتیب یبایب یا
 0/944و  0/911محاررربه شرر  .یباک م ل  ANFIS 5نیا
تربیبا  65درصر نفایج رطای گمفب از  5درصر داشفر و
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تربیبرا یرک نهرارم نفرایج این مر ل رطرای گمفب از 10

 5درصرر یود .یزم یه بگب ارررت گه مر ار  R2یباک م ل

درص ر و ییشررفب از  5درص ر یه رود ارف رراد دادن .

 SAELM 7یبایب یا  0/562یود و ح ودا  45درصرر نفایج

یهییا دیهب این م ل در مرایتره یا ررایب م لیاک

ANFIS

م ل مذگور مر ار رطاک ییشفب از  10درص داشفر .

داراک معرادارک آمارک عایت توجه یود .یا توجه یه نفایج
توزیع رطا ،تربیبا  64درص نفایج م ل  ANFIS 6گمفب از

شکل  -6نمودارهای توزیع خطا برای مدلهای مختلف .ANFIS

در شرررکت  7نیا نموداریاک اباگر ا و توزیع رطا یباک
م لیاک  ANFIS-FFAمخفلف نشرا داد شر

اررت .یب

اررراس نفایج شرربیهرررازکیا ،م لیاک ییببی ک

درصرر دارن  .این در حال ارررت گه مر

ار شررارم R2

یباک مر لیراک  ANFIS-FFA 5 ،ANFIS-FFA 4و

ANFIS-

ANFIS-

 FFA 6یرهتبتیرب مترررراوک یرا  0/953 ،0/920و 0/916

 FFAمرادیب تایع ی ف را گه در ایریا ضرربیب دی ارررت

تخمین زد شر ر ان  .یباک م ل  ANFIS-FFA 5تربیبا 70

را یا دعت ییشرفبک در مرایتره یا م لیاک  ANFISمفراظب

مرادیب شربیهررازک شر

رطای گمفب از  5درصر دارن و

یرا رود تخمین زدنر  .یرهیروا م،رال ،مرر ار  R2یباک مر ل

ترها  3درصر ضربایب دی م لررازک شر

 ANFIS-FFA 1مترراوک یا  0/934محاررربه ش ر

تورر این

ارررت.

م ل رطای ییشرفب از  10یه رود ارف اد داد ان  .یباک

یالو یب این ،تربیبا  22درصر نفایج این م ل رطای یین

م ل  ANFIS-FFA 5تربیبا  24درصر از ضربیب دی یاک

 5تا  10درصر ر دارن  .این در حال اررررت گه شرررارم

ایشییر شر

داراک رطای یین  5تا  10درصر داشرفر .

آمرارک ضررربیرب تبیین یباک مر لیراک  ANFIS-FFA 2و

یه ییا دیهب ،م ل  ANFIS-FFA 5در مرایتررره یا ررررایب

 ANFIS-FFA 3یهتبتیب یبایب یا  0/919و  0/911محارربه

م لیاک ییببی ک داراک معرادارک آمارک ییشرررفبک یود.

شر ان  .یزم یه بگب اررت گه ح ودا  57درصر ضربیب

یمچرین ،مر ار ضبیب تبیین یباک  ANFIS-FFA 7متاوک

دی یاک شربیهررازک شر تورر  ANFIS-FFA 2داراک

یرا  0/913م یراشررر گره تربیبرا نیم از ضررربایرب دی

مر ار رطای گمفب از  5درصرر یتررفر  .یمچرین ،تربیبا

م لررازک شر

تورر این م ل رطای گمفب از  5درصر

یک رررروم نفرایج م ل  ANFIS-FFA 3رطرای یین  5تا 10

دارن .
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ش ر  ،الهوریفا گبم شرربتا  ،م ل

گره یرا تیایره و تحلیرت نفرایج مر لرررررازکیرا ،مر ل یبتب

 ANFISرا یه دررف یهیرهرازک نمود و دعت شبیهرازک

ییببیر ک شررررراررررای ابدیر و یر د فبود نیا یرهیروا

را یه شرکت عایت مالحظهاک افاایش داد .یزم یه بگب اررت

موثبتبین اارامفب ورودک معبف ش .

مدلهای مختلف .ANFIS-FFA
شکل  -7نمودارهای توزیع خطا برای 

م شرررود .در ادامه یا اررررفااد از  ±1/64Seیهصرررورت

تحلیل عدم قطعیت
در ادامه ،تحلیت ی م عطعیت م

تربیب مریب یره  95درصررر یرانر اومیررا م ابدد .در

لیاک ANFIS 5وANFIS-

جر ول  2نیا ارارامفبیراک یر ررررت آمر

FFA 5انیام م شرررود .تحلیت ی م عطعیت یباک ارزیای
رطاک ایشییر شرر

یباک تحلیرت یر م

عطعیت م لیاک  ANFIS 5و  ANFIS-FFA 5نشرررا داد

تور ر م لیاک یوش م ررروی

مورد اررررفاراد عبار م ایبد گره در آ مرر ار رطراک

شررر

ایشییر ش تور م ل یوش م روی ( )ejیه صورت

مر ل ANFIS 5و  ANFIS-FFA 5داراک یملکبدک گمفب از

تااضرررت یین مرادیب ضررربیب دی ایشییر شرر

( )Pjو

ارررررت .یرا توجره یره تحلیرت یر م عطعیرت ،یب دو

واعع یودنر  .یره یروا م،رال ،میرانهین رطراک ایشییر

مرادیب مشای ات ( )Tjمحاربه م ابدد

یباک م ل  ANFIS 5مترراوک یا  -0/003محاررربه شرر .

( .)ej =Pj -Tjیمچرین مر ار میانهین رطاک ایشییر شر

یمچرین  %95فاصررله رطاک ایشییر نفایج ضرربیب دی

یره صرررورت  e =  j =1 e jیر ررررت م آیر  .یالو یب این
n

مر ار انحباف اررفان ارد مرادیب رطاک ایشییر شر
یهصرورت n − 1

2

)−e

 (e
n

j

j =1

نیا

=  Seتعبیف م شرود.
یملکبد گمفب از واعع

مرا یود مر ار  eنشررا دیر
یود  2مر ل یر دک اررررت .در مررایرت م،برت یود

 eیره
معراک یملکبد ییشررفب از واعع یود  3م ل ی دک مذگور

اررت .یزم یه بگب اررت گه ،یا اررفااد از اارامفبیاک e
و  S eیرک یرانر اومیررا در اوباف مررادیب ایشییر از یرک
رطا تورر روش ویلترو ی و ت رحی ایوررفه تولی

Underestimated performance

تخمین زد ش ر

 0/003یودن  .یمچرین انحباف اررفان ارد رطاک ایشییر
یباک  ANFIS-FFA 5یبایب یا  0/029یود.
مقایسه با سایر مطالعات
در ج ول  3مرایتره م ل ییببی ک یبتب در مطالعه حاضرب
و م لیاک  ANFISو  GEPارائه شر
یمکرارا ( )2017عرایرت مشرررایر

تورر روشررهب و

اررررت .یرهیروا م،رال،

مرادیب ضربیب نش و ضبیب یمبتفه یباک م ل
ارائه ش ر

2

تور ر  ANFIS-FFA 5یین  -0/003و

ANFIS

تور ر روشرررهب و یمکارا ( )2017یهتبتیب
Overestimated performance

3
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متررراوک یا  0/922و  0/982یودن و یباک م ل  GEPنیا

توجه شرود گه در یب دو م ل یبتب ارائه شر

یهتبتیب یبایب یا  0/929و  0/988محاررربه شرر ن  .یما

محرق نیا یرک مر ل در دو شرررارم یهفب از دیهبک یمرت

وور گه دی

تورر این

م شررود ،ضرربیب یمبتررفه یباک م لیاک

گبد و در شرررارم دیهب یملکبد ضرررعیفتبک از رود

تور روشرهب و یمکارا ( )2017یارافب یود

نشرا داد اررت .یهوورگل ی ف اصرل در این مطالعه،

ANFIS-FFA

یبررر تاثیب الهوریفا یهیرهررازک گبم شربتا یب روک

ییشرررفب از مر لیراک این محرق یود .یررایباین ،ااب نره

یملکبد م ل  ANFISیود گه این مها یهدررف انیام ش .

ارائه ش

ول در مررایرت ضررربیرب نش مر ل ییببیر ک

م لیاک ارائه ش ر تور ر روشرررهب و یمکارا ()2017
در دو شررررارم داراک یملکبد یهفبک یودنر ول یرایر
جدول  -2نتایج تحلیل عدم قطعیت برای مدلهای برتر هوش مصنوعی.

 95درص فاصله رطاک ایش-
ییر

یبک یان

انحباف

میانهین رطاک

مل

تع اد

اومیرا

معیار

ایشییر

نمونه

 -0/006تا 0/001

-0/004

0/032

-0/003

347

ANFIS 5

 -0/003تا 0/003

-0/003

0/029

-0/0001

347

ANFIS-FFA 5

جدول  -3مقایسه مدل هیبریدی برتر در مطالعه حاضر و مدلهای  ANFISو  GEPارائه شده توسط روشنگر و همکاران
(.)2017
Nash

AIC

MAE

SI

RMSE

VAF

R

مدل

0/951

-469/029

0/021

0/049

0/028

95/294

0/976

ANFIS-FFA

0/922

-

-

-

0/016

-

0/982

ANFIS

0/929

-

-

-

0/026

-

0/988

GEP

نتیجهگیری کلی

 FFAنشرررا داد گه الهوریفا گبم شررربتا یملکبد م ل

در این مطالعه یباک اولین یار ،یا اررفااد از م ل رریترفا

 ANFISرا یره شرررکرت عرایرت توجه یهبود داد .یمچرین ،یرا

اررفرفاص ی رب -فازک ررازاار ) (ANFISو م ل ییببی ک

تیایه و تحلیت نفایج م لررازک م ل یبتب

الهوریفا گبم شربتا  -رریترفا اررفرفاص ی رب -فازک

) 5و موثبتبین اارامفب (ی د فبود) معبف شر ن  ، .مرادیب

ررازاار ) (ANFIS-FFAضربیب دی رربریایاک گرهب اک

 RMSE ،R2و  Nashیباک آ یهتبتیرب متررراوک یا ،0/953

شربیهررازک شر ن  .یالو یب این ،یباک یهبود دعت نفایج

 0/028و  0/951محاررربه ش ر ن  .یمچرین ترها  3درصرر

(ANFIS-FFA

م لیاک یوش م ررروی از شرربیهرررازک مونت گارلو و

ضربیب دی یاک شربیهررازک شر

یباک صرحت ررری نفایج آنها از روش ایفبار ررری نر

رطای ییشررفب از  10درصرر یودن  .یرایباین ،نفایج م ل

ییره اررررفاراد ابدیر  .ایفر ا مهمفبین ارارامفبیراک ورودک

یبتب یه وور معرا دارک یا مرادیب مشررای ات یمبتررفه

یباک تخمین ضررربیب دی رررربریایاک گرهب اک معبف

داشرررت .یالو یب این ،تحلیرت یر م عطعیرت یباک مر لیراک

شرر ن و ررر ب یا ارررفااد از این اارامفبیاک ورودک،

یبتب اجبا شرر گه نشرررا داد م ل  ANFIS-FFA 5داراک

یباک یب یرک از مر لیراک  ANFISو  ANFIS-FFAیارت

یملکبدک گمفب از مرر ار واعع یود .در انفهرا ،نفرایج مر ل

حالت تعبیف ابدی  .مرایترره م لیاک  ANFISو

ANFIS-

تورر م ل یبتب داراک
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