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   چکيده
  

 يباران ياريآب يهاسامانه خصوص به و فشار تحت آبياري يهاسامانه طراحي در عملکرد يابيارز يارهايمع ترينمهم از يكي
 ژن انيب ريزي برنامه و يعصب -يفاز استنتاج ةسامان عملکرد ،قيتحق نيا در .باشدمي آب پخش يكنواختي شاخص ک،يکالس
 باد، سرعت نظر از مختلف طيشرا در ثابت کيکالس يباران ياريآب سامانه در آب پخش يکنواختي بيضر نيتخم منظور به
 کيکالس يباران ياريآب ةسامان کي ،منظور نيهم به گرفت. قرار سهيمقا و يابيارز مورد هاآبپاش نوع و يدب ها،آبپاش شيآرا

 يابيارز براي يامزرعه شيآزما ٥٤ تعداد شد. اجرا و يطراح هاآبپاش و هالوله مختلف يهاشيآرا گرفتن نظر در با ثابت
 يفاز استنتاج يهاروش يبرا مطلق يخطا نيانگيم مقدار نيکمتر .شد انجام ثابت کيکالس يباران ياريآب سامانه کي عملکرد

 ٧٢/٠ و ٧٧/٠ترتيب  به مذکور يهاروش يبرا يهمبستگ بيضر ريمقاد نيشتريب و درصد ١/٥ و ٢/٦ با برابرترتيب  به ژن انيب و
 و بود زيناچ يفاز استنتاج سامانه و ژن انيب ريزي برنامه روش دو عملکرد نيب اختالف ،يکل طور به آمد. دست هب

 يکنواختي بيضر راتييتغ بر را اثر نيشتريب و نيکمتر ترتيب به باد سرعت و دما عامل داد، نشان ها مدل يسنج تيحساس
 يخوب به هوشمند يهامدل داد، نشان آب پخش يکنواختي بيضر ةافتي نيتخم ريمقاد يبررسهمچنين  داشتند. آب پخش
 كنند. سازي شبيه آب پخش يکنواختي مقدار کاهش بر را هاآبپاش فواصل و باد سرعت همچون يعوامل اثر اندتوانسته
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   مقدمه
 ،كشور نقاط اغلب در آب منابع محدوديت به توجه با

 منابع توسعه هايطرح در آب از بهينه ةاستفاد ضرورت
 و علمي هايراهكار از برداري بهره و محدود امري آب،
 عملكرد مداوم ارزيابي جمله از ،خصوص اين در عملي
 است تأكيد و توصيه مورد زهكشي و آبياري هاي سامانه

 ةاستفاد يراهکارها از يکي ).١٣٨٩ مکاران،ه و يسهراب(
 ياريآب يهاسامانه توسعه کشور، در يآب منابع از نهيبه
 .باشديم فشار تحت ياريآب يهاروش جمله از ،نينو

 يهاسامانه عملكرد از قيدق اطالع و يامزرعه ارزيابي
 يابزار عنوان به ،طرح مختلف طيشرا در فشار تحت آبياري
 كه شود يم محسوب هاسامانه نيا حيصح ةتوسع در مهم
 آب تلفات كاهش و وريبهره افزايش به منجر ،نهايت در

 در عملکرد يابيارز يارهايمع ترينمهم از يكي .شد خواهد
 خصوص به و فشار تحت آبياري يهاسامانه طراحي
 يكنواختي شاخص ک،يکالس يباران ياريآب يها سامانه
 يها يريگندازها ،گريد يسو از .باشدمي آب پخش
 مختلف طيشرا در آب پخش يکنواختي شاخص يا مزرعه
 مستلزم هاطرح يياجرا مشخصات و يکيدروليه ،يمياقل

 از استفاده رو، اين از و باشديم اديز نهيهز و وقت صرف
 يهاروش و يساز مدل جمله از ،ميرمستقيغ يهاروش

 ،رياخ هايسال در .باشد واقع ديمف تواند يم هوشمند
 کي عنوان به يخوب به يمصنوع هوش بر يمبتن هايروش
 يسنت هاي روش مشکالت بر غلبه براي نيگزيجا راهکار
 سامانه يمحاسبات هايساختار كارگيري به .اندافتهي ارتقا
 يمحاسبات الگوهاي جاديا به منجر توانديم ،يکيولوژيب

 و (قزلباش شود دهيچيپ و مبهم مسائل براي بهتري
 انجام مطالعات نيترمهم به ،ادامه رد ).۱۳۹۳ همکاران،

 يسازمدل وي امزرعه يهايابيارز خصوص در گرفته 
 يباران ياريآب يهاسامانه در آب پخش يکنواختي شاخص
 همکاران و يلياسماع خيش است. شده پرداخته کيکالس

 رينظ ،يطراح يپارامترها نهيبه ريمقاد يبررس با )١٣٨٦(
 آب عيتوز يکنواختي بر هاآن اثر و اهآبپاش فواصل ش،يآرا
 متحرک آبپاش با ثابت کيکالس يباران ياريآب سامانه در
 يکنواختي بيضر مقدار نيشتريب که دنديرس جهينت نيا به
 بيضر ،نيهمچن .ديآ يم دست هب يمربع شيآرا با
 شيآرا يهاحالت همه در باد سرعت شيافزا با يکنواختي
 منتظر .ابدي يم کاهش يخط طور به هاآبپاش فواصل و
 و آبپاش کارکرد فشار باد، سرعت اثر يبررس به )١٣٨٧(

 ياراض در خاک رطوبت عيتوز يکنواختي بر نيزم بيش
 ،تينها در پرداخت. يباران ياريآب سامانه به مجهز
 دو با خاک رطوبت عيتوز يکنواختي بيضر نيب يا همعادل
 داد. ارائه آب عيتوز يکنواختي بيضر و بستر بيش پارامتر
 عيتوز يکنواختي بيضر يوابستگ ،آمده دست به جينتا طبق
 سامانه کارکرد فشار با سهيمقا در باد سرعت پارامتر به آب
 ريتبخ تلفات )١٣٨٩( همکاران و يآباد رحمت بود. شتريب
 سامانه در  عيتوز يکنواختي بيضر نيهمچن و يبادبردگ و
 متحرک ADF 25° آبپاش  اب ثابت کيکالس يباران ياريآب
 بخار فشار کمبود و باد سرعت دادند. قرار يبررس مورد را

 تلفات بر مؤثر عوامل نيترمهم عنوان به طيمح اشباع
 نشان آمده دست به جينتا شدند. شناخته يبادبردگ و ريتبخ
 در پاشش قطر به هاآبپاش فواصل نسبت کاهش با داد،

 آب پخش يکنواختي بيضر شده، گرفته نظر در فواصل
 روش از )١٣٩٠( همکاران و يبيهزارجر .ابدييم شيافزا
 آب عيتوز يکنواختي شاخص برآورد براي کيژنت تميالگور
 ارتفاع کارکرد، فشار مختلف ريمقاد در ،يباران ارييآب در
 فاصله و يجانب لوله روي هاآبپاش فاصله آبپاش، هيپا

 باالي ييراکا و کردند استفاده گريکدي از يجانب هاي لوله
 ند.كرد دييتأ مذکور شاخص يسازمدل در را روش نيا

 و فشار نيب ارتباط که افتنديدر )١٣٩١( همکاران و ياکبر
 شيآزما مورد يهاآبپاش هيکل در آب عيتوز يکنواختي

 - فشار يمنحن بيش ن،ييپا يهافشار در و نبوده يخط
 عيتوز يکنواختي نيشتريب و شده شتريب يکنواختي بيضر
 شيآرا به مربوط يبررس مورد يهافشار هيکل در آب
 باد سرعت نيب ارتباط ،يطرف از بود. هاآبپاش متر ٢٠×٢٥
 باد سرعت همعادل که دهديم نشان آب عيتوز يکنواختي و
 يخط يبررس مورد يهاآبپاش در يکنواختي بيضر و

 شدت با يکنواختي بيضر باد، سرعت شيافزا با و نبوده
 )١٣٩٢( نژاد يورد و ييباباآ .ابدييم کاهش يشتريب

 با را فشار تحت آبياري هايسيستم هيدروليكي عملكرد
 ناپارامتري رگرسيون و مصنوعي عصبي شبكه از استفاده
- ساده امكان داد، نشان مطالعه نيا جينتا ند.كرد برآورد
 يا كل جايگزيني با هيدروليكي پيچيده هايمدل سازي
 شبكه و آماري ترساده هايمدل با هامدل اين از بخشي
- مدل پيچيدگي به توجه با مسئله اين و دارد وجود عصبي
 هايسيستم سازيبهينه يندافر در ويژه به هيدروليكي، هاي

 همکاران و قزلباش .گيرد قرار توجه مورد تواندمي آبياري،
 ةشبک و ژن انيب زيير برنامه روش دو عملکرد )١٣٩٣(
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 عيتوز يکنواختي بيضر نيتخم براي را يمصنوع يعصب
 ةسيمقا با دادند. قرار سهيمقا مورد يباران ارييآب در آب

 يبرا خطا مربعات نيانگيم ةشير ،يمحاسبات جينتا آماري
 و ٠٦/٠ برابر AQ-٢٠ آبپاش در ANN و GEPي هاروش
 و ٠٦٧/٠ برابرترتيب  به زين KA-٦ آبپاش در و ٠٦٢/٠
 به قادر GEP مدل که ييجا آن از .آمد دست به ٠٦٤/٠
 ،بود يکنواختي بيضر نيتخم يبرا حيصر ياهمعادل ارائه
 همکاران و ييفوکو .دش يمعرف تريکاربرد روش عنوان به
 نشان يباران ياريآب يکنواختي اي رايانه يابيارز در )١٩٨٠(

 شيآرا در آب عيتوز يکنواختي بيضر حداکثر که دادند
 .دشو يم حاصل هم از هاآبپاش ترکم فواصل در و يمثلث

 يکنواختي بيضر )٢٠١٠( همکاران و پور معروف
 يامزرعه مختلف طيشرا تحت راي باران ياريآب يها سامانه
 نشان جينتا دادند. قرار يابيارز مورد کردستان استان در
 به يبستگ مختلف يکنواختي بيضرا از استفاده که داد
 خاص يکنواختي بيضر هر ،نيهمچن و دارد مزرعه طيشرا
 است. مناسب مخصوص يامزرعه طيشرا يبرا فقط

 هاي تفاضل تميالگور )٢٠١٤( همکاران و يمنصور
 در آب عيتوز يکنواختي بيضر نيتخم براي راي ميتقس
 از استفاده با دادند. قرار مطالعه مورد يباران ياريآب

 نيتخم معادله ةشد يساز نهيبه بيضرا نظر، مورد تميالگور
CU دقت نظر مورد تميالگور داد، نشان جينتا شد. حاصل 
 و منزس دارد. آب عيتوز يکنواختي نيتخم يبرا ييباال

 يبرا راي مصنوع يعصب شبکه مدل )٢٠١٥( همکاران
 قرار يبررس مورد يباران ياريآب در آب عيتوز سازي شبيه
 پخش شدت ريمقاد نيب يهمبستگ بيضر مقدار دادند.

 ٩٧ تا ٩٢ محدوده در يامشاهده و شده يسازهيشب بآ
 مدل داد، نشان قيتحق نيا جينتا آمد. دست به درصد
 بارش شدت سازي شبيه در يمصنوع يعصب شبکه
 است. داشته يمناسب عملکرد يباران ياريآب يها سامانه
 بيضر سازي شبيه ةنيزم در شده انجام مطالعات يبررس
 نشان يباران ياريآب يهاسامانه در آب پخش يکنواختي

 يکنواختي بيضر نيتخم ةنيزم در يامطالعه تاکنون داد،
 سامانه روش از استفاده با يباران ياريآب در آب عيتوز

 ياجرا است. نگرفته انجام (ANFIS) يعصب - يفاز استنتاج
 ياريآب يهاسامانه عملکرد يابيارز به مربوط يهاشيآزما
 طرح يکيزيف و يمياقل نظر از مختلف طيشرا در يباران

 مواجه زمان و نهيهز نظر از ييهاتيمحدود با همواره
 امکان حد تا شد يسع زين قيتحق نيا در که باشد يم

 يبررس مورد آب پخش يکنواختي بر اثرگذار عوامل
 هدف با حاضر پژوهش ،نيبنابرا .دنريگ قرار يا مزرعه
 آن سهيامق و يعصبي فاز استنتاج سامانه عملکرد يبررس
 بيضر نيتخم براي ژن انيب ريزي برنامه روش جينتا با
 کيکالس يباران ياريآب سامانه در آب پخش يکنواختي

 يکيزيف و يکيدروليه ،يمياقل مختلف طيشرا در ثابت
  شد. انجام کيکالس يباران ياريآب يهاسامانه

  
  ها روش و مواد
   يامزرعه يهايريگاندازه
 بيضر يريگاندازه منظور به يامزرعه يهاشيآزما
 ٢/٢ يبيتقر مساحت به يامزرعه در آب پخش يکنواختي

 سامانه .شد انجام زنجان دانشگاه يکينزد در واقع هکتار
 خط شناور، الکتروپمپ عدد کي شامل ،يباران ياريآب
 ،کار حال در زمان هم آبپاش چهار تعداد و الترال دو ،ياصل
 نيا در مطالعه مورد يهاآبپاش شد. جراا و يطراح

 -١٥٥VYR و نازله دو Ambo مدل نوع دو شامل ،پژوهش
 ،هاآبپاش مختلف يهاشيآرا ياجرا براي بود. نازله سه

 ها،الترال فاصله مقدار سه و آبپاش فاصله مقدار سه شامل
 بر هم از يمتر ٢٥ و ٢٢ ،١٨ فاصله سه در رخودکارهايش
 نصب فواصل ،نيهمچن شدند. نصب يرعف يهالوله يرو
 ٢٢ ،١٨ مقدار سه يبرا ياصل ةلول يرو بر يفرع يهالوله
 فشار کنترل منظور به شد. اجرا و ميتنظ يمتر ٢٥ و

 رانش لوله يرو بر که يافلکه ريش از ها،آبپاش کارکرد
 چهار ازين بر مازاد آب .شد استفاده داشت، وجود پمپ
 توسط داشت، انيجر ياصل لوله رد که کار حال در آبپاش

 .افتييم انتقال مزرعه در موجود استخر به گريد لوله کي
 از آب پخش يکنواختي بيضر نييتع شيآزما ۵۴ تعداد
 ٢٣/١ و ٩٣/٠ يخروج ي(دب آبپاش مدل نوع دو بيترک
 ،۱۸×۱۸( هاآبپاش مختلف شيآرا نه تعداد )،هيثان بر تريل

۲۲×۱۸، ۲۵×۱۸، ۱۸×۲۲، ۲۲×۲۲، ۲۵×۲۲، ۱۸×۲۵، 
 مختلف باد سرعت محدوده سه در و )۲۵×۲۵ و ۲۵×۲۲

 در شد. انجام )هيثان بر متر ۵ از شتريب و ۵-۵/۲ ،٠-٥/٢(
 از آب پخش يکنواختي بيضر نييتع منظور به شيآزما هر
 فواصل شد. استفاده آب يبردار نمونه يقوط ةشبک کي

 شد. تهگرف نظر در متر ٣×٥/٣ متوسط طور به هايقوط
 متفاوت زين هايقوط تعداد هاآبپاش شيآرا نوع به بسته
 يقوط تعداد نيشتريب و نيکمتر که يطور به ؛بود
 در بود. عدد ۴۹ و ۲۵ترتيب  به نيزم سطح در شده دهيچ
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 آب فشار ،يحجم روش به آبپاش يدب مقدار شيآزما هر
 سرعت و يفلز سنجفشار کي قيطر از آن ياصل روزنه در
 قهيدق ٥ يبيتقر يزمان فواصل در ينسب رطوبت و دما باد،
 يهواشناس يتاليجيد يريگاندازه دستگاه از استفاده با
)kestrel 4000( محل يکينزد به توجه با شد. يريگاندازه 

 آمار از زنجان، دانشگاه يهواشناس ستگاهيا به هاشيآزما
 دستگاه جينتا يسنجصحت براي ستگاهيا نيا يهواشناس

 آب پخش يکنواختي بيضر ،تينها در شد. فادهاست
  شد: نييتع )١( ةمعادل از انسنيستيکر

)۱(  CUt=  1-
∑  Vi-V n

i=1

V ×n
 ×100 

 كريستيانسن يكنواختي ضريب  CUt ،)١( ةمعادل در
 آوري جمع هاي قوطي از يك هر در آب حجم Vi ،(درصد)

 در شده جمع آب يهاحجم متوسط  V تر)،يليليم( آب
 آبي آور جمعي هايقوط تعداد n و )تريليليم( ها قوطي

  باشد.يم
  

 )ANFIS(ي قيتطبي عصب -يفاز استنتاج ةسامان
ي هاسامانه در آب عيتوزي کنواختي بيضر برآورد براي
ي عصب -يفازي هاشبکه ثابت، کيکالسي باراني اريآب

 در جانگ توسط هامدل نيا .ندگرفت قرار استفاده مورد
 -يفاز منطق ةساماني هاشبکه افت.ي گسترش ١٩٩٣ سال
 وي عصبي هاشبکهي ريادگي تيقابل داشتن ضمن يعصب
 نوع هر افتني تيقابل ،يفازي هاسامانه استنتاج قدرت
 طور به تواننديم و دارند راي رخطيغ نگاشت اي هيشب
 ري(مقادي خروج با را ه)ياول ري(مقاد هايورود ق،يدق
 هيال پنج شامل ،ANFIS سازند. مرتبط شده) ينيب شيپ
 نيا از گره هر و بودهي ورودي هاگره اول، ةيال باشد. يم
 فازى هاىمجموعه از کي هر به که را تىيعضو ريمقاد هيال

 ديتول تيعضو تابع از استفاده با دارند، تعلق مناسب
  .کند مى
)۲(  O1,i = µAi

(x), for i= 1, 2 
)۳(  O1,i= µB   (y),  for i= 3, 4 
 بهي فازريغي هايورود ،y اي x ،)٣) و (٢( معادالت در

ترتيب  به که هستندي زباني هابرچسب ، B وA1  ؛i گروه
 دوم، هيال شوند.يم مشخص  µB و  µA  تيعضو توابع با

 گناليس در هيال نيا در گره هر و باشديم قاعدهي هاگره
ي تمام ازي اجهينتي خروج و شود مي ضربي ورود
  است.ي ورودي هاگناليس

)٤               (O2,i  = Wi= µ  (x)× µ  (y), i= 1, 2  
 نيامi هيال نيا در و باشديم متوسطي هاگره سوم، هيال

 درجه مجموع به را امi قانون تيفعال درجه نسبت گره،
ي ساز نرمال) ٥( معادلهصورت  به نيقوان هيکل تيفعال
 نيا در i گره و بوده جهينتي هاگره چهارم، هيال کند. يم
 با مدلي خروج سمت به را امi  قانون مشارکت هيال

  :کند يم محاسبه) ٦( معادله از استفاده
)٥                            (O3,i= Wi= wi

w1+ w , i= 1, 2  
  

)٦               (O4,i = w if= w i pi+ qi+ ri , i= 1, 2  
 ,pi, qi{ و سه هيالي خروج  wi، ،)٦( و) ٥( معادالت در

ri{، ي هاگره پنجم، هيال هستند. پارامترها مجموعه
 ANFISي کلي خروج ه،يال نيا گره تنها و استي خروج
 که مدلي هايورود تمام ازي بندجمع عنوان به را
  :کند يم محاسبه) ٧( معادله مطابق اند، شدهي فازريغ
)٧                            (O5,i=∑ w i f 4

i= 1 = ∑ wi f 4
i=1∑ wi 4
i=1

  
 توان يم روش سه از )يساز ي(فازي فاز سامانه ديتولي برا

ي بندخوشه -٢ ؛١ياشبکهي بندبخش -١ کرد: استفاده
 کهي هنگام .means C–يفازي بندخوشه -٣ و ٢نيگزيجا

ي بندبخش روش ،دنباش اديزي ورودي هاداده تعداد
 زمان بهي فاز قواعد تعداد شيافزا به توجه باي اشبکه

 ،٢ شکل در داشت. خواهد ازين محاسبات برايي اديز
ي نشان داده شده عصب-يفاز مدل از شده يطراح نمونه
  است.

  

 
  (ANFIS)ي عصب - يفازي استنتاج مدل ساختار - ٢ شکل

 
 ژن انيبي زيربرنامه
 ارائه رايفر توسط بار نياولي برا ژن انيبي زيربرنامه روش
 هايکروموزوم ،يزيربرنامه نيا در ).٢٠٠١ را،ي(فر شد
 در که چه آن با مشابه ثابت، طول با ساده و يخط
 با ايشاخه ساختارهاي و شوديم استفاده کيژنت تميالگور

                                                
1- Grid Partition 
2- Sub clustering 
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 در هيتجز درختان با مشابه متفاوت، يهاشکل و هااندازه
 در مرحله نياول شوند.يم بيترک ک،يژنت زييربرنامه
 از هياول تيجمع ديتول افزار،نرم نيا کمک به هايسازهيشب
 هاناليترم و توابعي سر کي کمک به که هاستحلراه

ي درخت انيبصورت  به هاکرموزوم ،سپس رد.يگ يم صورت
 صورت در شوند.يمي ابيارز برازش تابع توسط و داده نشان
 تعداد به هانسل دنيرس اي و مطلوب حلراه بهي ابيدست
 اگر شود.يم ارائه حلراه نيبهتر و متوقف تکامل ن،يمع
 و رديگيم صورتي نيگزنخبه نشود، حاصل توقف طيشرا
 نيا شوند.يم واگذاري نشيگزي نديافر به هاحلراهي باق
 رفتن شيپ با و شود مي تکرار نسل نيچندي برا نديافر

 بهبودي نسب طور به زين تيجمع تيفيک جلو به نسل
 با مختلفي هادهيپد ،روش نيا در ).٢٠٠٦ را،ي(فر ابدي يم

 سازيمدل ها،ناليترم و توابع ازي امجموعه از استفاده
 ،يحساب ياصل توابع شامل معموالً توابع، مجموعه .شوند يم

 که هستند کاربر توسط شده فيتعر توابع اي و يمثلثات
 باشند. مناسب مدل ريتفس براي تواننديم است، معتقد

 مستقل رهاييمتغ و ثابت ريمقاد از ها،ناليترم مجموعه
 با باال در شده ذکري پارامترها ةهم اند. شده ليتشک مسئله
ي همبستگ بيضر حداکثر بهي ابي دست تا خطا وي سع
 از ،پژوهش نيا در د.نشو يم انتخاب کاربر توسط )R( مدل
 مدلي ريکارگ بهي برا GeneXpro Tools 5.0 افزار نرم

 گوناگوني هامدل .شد استفاده ژن انيبي زيربرنامه
 مدلي ورود هاي بيترک همان با ژن انيبي زير برنامه

ANFIS مدلي ورودي هاحالت نيبهتر در ANFIS جاديا 
 برازش تابع کي انتخاب مدل،ي بررس در نخست گام شدند.
 داد، نشان برازش تابع هياول انتخاب جينتا است. مناسب
 شهير و )R(ي همبستگ بيضر برازش تابع از استفاده
 توابع، ريسا با سهيمقا در )RMSE( خطا مربعاتي نسب

 شامل پيوند، توابع نيب از همچنين، دارند.ي بهتر عملکرد
 سهيمقا در بهتري عملکرد جمع ونديپ تابع ضرب، و جمع
 عملگرهاي انتخاب گام، نيآخر و دارد ضرب ونديپ تابع با
 مناسب ياضير توابع و هيتجز درخت ساخت براي ياصل
  .باشد يم مدل ريتفس براي

  
  هامدلي خروج وي ورودي هاداده

 وي عصب - يفاز استنتاج سامانهي ورودي پارامترها
 آبپاشي دب عوامل ازي بيترک شامل ،ژن انيبي زير برنامه

(Q)، هاآبپاش فواصل (Area)، هواي نسب رطوبت (RH)، 

 و (Wind mean) باد سرعت نيانگيم ،(Tmean) دما نيانگيم
 بود. (Wind direction) شيآزما زمان مدت در غالب باد جهت
ي کنواختي بيضر ها،يسازهيشب همة دري خروج پارامتر
 دو هري اجرا در بود. درصد حسب بر )CU( آب پخش
 آمده دست بهي امزرعهي هاداده درصد ٧٠هوشمند، مدل
 آزموني برا زين هاداده درصد ٣٠ و هامدلي ريادگي يبرا

ي ورودي هادادهي استانداردساز براي .شد استفاده هامدل
 :ديگرد استفاده) ٨( معادله از ها،مدل در استفاده مورد

)۸(  Xn=0.8  X-Xmin Xmax-Xmin

 +0.1 

 داده X شده، استاندارد داده Xn ،)٨( معادله در
ي هاداده معرفترتيب  به ،Xmax و Xmin ،يا مشاهده
  است. حداکثر و حداقلي امشاهده

  
  هامدل سهيمقا براي آماري ارهاييمع
 در هوشمندي هامدل عملکردي ابيارز و سهيمقا منظور به

ي اريآبي هاسامانه آب پخشي کنواختي بيضر نيتخم
 رسون،يپي همبستگ بيضري هاآماره از ک،يکالسي باران
 به خطا مطلق قدر نيانگيم و خطا مربعات نيانگيم شهير

     شد. استفاده ريز معادالت شرح

)۹(  R =  ∑ (xi-xmean)(yi-ymean)n
i=1 ∑ (xi-xmean)n

i=1
2 ∑ (yi-ymean)n

i=1
2
 

)۱۰(  
RMSE=  1

n
  (yi-xi)

2
n

i=1
 

)۱۱(  MAE= 1
n
   yi-xi n

i=1
 

ي هاداده yi شده، يريگاندازهي هاداده xi باال، معادالت در
ي هاداده نيانگيمترتيب  به ،ymean و xmean شده، يسازهيشب

ي هاداده تعداد n و شده يسازهيشب شده، يريگاندازه
  باشند.يمي مشاهدات

  

 بحث و جينتا
 استفاده با انسنيستيکر آب عيتوزي کنواختي بيضر مقدار
 محاسبهي امزرعهي هاشيآزما از آمده دست به اطالعات از
 مقدار نيکمتر .اند شده ارائه ١ جدول در آن جينتا که شد
 شيآرا با Vyr-١٥٥ آبپاش به مربوطي کنواختي بيضر
ي برا هيثان بر متر ٥ تا ٥/٢ باد سرعت در و متر ٢٢×٢٥

 نيشتريب شد. نييتع درصد ١/٤٥ با برابر Vyr-١٥٥ آبپاش
 با Ambo آبپاش به مربوط زيني کنواختي بيضر مقدار
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 هيثان بر متر ٥ -٥/٢ باد سرعت در و متر ١٨×١٨ شيآرا
 نشان جينتاي کل طور به آمد. دستبه درصد ٦/٨٨ با برابر
 فاصله شيافزا با ،Ambo آبپاش از استفاده صورت در داد،

 آب پخشي کنواختي بيضر زانيم باد، سرعت و هاالترال
 فاصله شيافزا با ،Vyr-١٥٥ آبپاش در ابد.ييم کاهش
 شيافزا هاشيآزماي برخ دري کنواختي بيضر هاالترال

 در كه بود نيا انگريبي امزرعه هاي دهمشاه است. افتهي
 Vyr-١٥٥ به نسبت Ambo آبپاش کسان،ي طيشرا

 داشته آب پخشي کنواختي نظر ازي ترمناسب عملکرد
  است.

  
 ANFIS مدل جينتا
 بهي ورودي هاداده از مختلفي هابيترک ،٢ جدول در

ي بندخوشه روش از آمده دست به جينتا و ANFIS مدل
 داد، نشان هايسازهيشب جينتا .اند شده ارائه نيگزيجا

 آبپاش،ي دب شامل ،يورودي هادادهي تمام از استفاده
 وي نسب رطوبت باد، جهت باد، سرعت ها،آبپاش فواصل
 کي برابر مؤثر شعاع گرفتن نظر در نيهمچن و دما متوسط
 بيضر مقدار کهي طور به ؛دشو يم جهينت نيبهتر به منجر

ترتيب  به مدل آزمون و آموزش مرحلهي برا )R(ي همبستگ
 خطا مربعات نيانگيم شهير مقدار و ٧٧/٠ و ١ با برابر

)RMSE( آمد. دست به درصد ٧/٧ و ٠٣٣/٠ برابرترتيب  به  
هاي رطوبت نسبي و متوسط دما از با حذف پارامتر

هاي مدل، تغيير قابل توجهي در نتايج مدل ورودي
مشاهده نشد؛ در حالي که با حذف پارامتر سرعت باد، 

به طور قابل  RMSEنتايج خروجي مدل از جمله شاخص 
دير يافت. اين موضوع نشان داد، مقااي تغيير ميمالحظه

شده به  هاي انجامضريب يکنواختي پخش آب در آزمايش
  شدت تحت تأثير سرعت باد قرار دارد.

  
  )GEP(ريزي بيان ژن نتايج مدل برنامه

شده و نتايج  اطالعات ورودي، پارامترهاي استفاده
ريزي بيان ژن در آمده در هر بار اجراي مدل برنامه دست به

نتايج عملکرد توابع  با توجه به اند. ارائه شده ٣جدول 
مختلف در مطالعات پيشين، بهترين نتايج به دست آمده 

) exو  x  ،x3،  ∛،√، ÷، ×، ±مربوط به مجموعه توابع (
باشد که در اين پژوهش نيز مورد استفاده قرار گرفت. مي

ريزي شده، بهترين عملکرد مدل برنامه  مطابق جدول اشاره
شامل دبي  ،ورودي هايبه ترکيب دادهبيان ژن مربوط 

به  ؛باشدها، سرعت و جهت باد  ميآبپاش، فواصل آبپاش
طوري که در اين شرايط و با در نظر گرفتن توابع پيوندي 

در مرحلة آزمون جمع، بيشترين مقدار ضريب همبستگي 
درصد  ١٣/٧معادل  RMSEو کمترين مقدار  ٧٢/٠برابر با 

ي بيان ژن ريزهاي مدل برنامهحاصل شد. يکي از مزيت
هاي هوشمند، ارائه و ساير مدل ANFISنسبت به مدل 

رياضي بهينه بين متغير وابسته ضريب يکنواختي و  ةمعادل
 باشد.ساير متغيرهاي مستقل (متغيرهاي ورودي) مي

ريزي بيان ژن دست آمده توسط مدل برنامه معادله به
برآورد ضريب يکنواختي با پارامترهاي ورودي  منظور به

) و با تعداد Q، Area، Windmean، Winddirectionمدل (
 ١٠، ١٥٠ترتيب برابر با  کرموزوم، طول رأس و تعداد ژن به

براي بهترين  معادله. اين اند ارائه شده )١٢( معادلهدر  ٥و 
ريزي بيان ژن با تابع پيوند جمع حالت اجراي مدل برنامه

  دست آمد. به

Cu= V w+  224.05+2V w
2 ×Q 2

3 +  Wd-V w
2 +100.6×Q×V w 1

2 - 6.66V w
2

Wd
 + 2.25×e7.18×V w

1
2

Q2(A-128.08
  

+

⎝⎜
⎜⎜⎜
⎛(Q+4.23)- V w

Q  
(Q-0.25)3

⎠⎟
⎟⎟⎟
⎞

+  e-4.85×Wd×((-10.35-V w)3+122.77)
Wd- V w

  

)١٢( 

 

دست آمده از مدل  ضريب يکنواختي به Cuة باال، معادلدر 
ها (ليتر بر  دبي آبپاش Qريزي بيان ژن (درصد)، برنامه

ها که از ضرب مساحت تحت پوشش آبپاش Aثانيه)، 
ها از ها و فاصله بين الترالها روي الترالفاصله بين آبپاش

متوسط سرعت باد  V wشود (مترمربع)، يکديگر حاصل مي
باشد. جهت سرعت باد (درجه) مي Wd(متر بر ثانيه) و 

هاي يافته توسط مدل مقادير ضريب يکنواختي تخمين
هاي هوشمند با مقادير مشاهداتي مقايسه شد. شاخص
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اند. مطابق  ارائه شده ٤شده در جدول  آماري محاسبه
 GEPو  ANFISگردد، عملکرد دو مدل جدول مالحظه مي

گر، با حذف اختالف زيادي با يکديگر ندارد. از سوي دي
ها پارامترهاي ورودي دما و رطوبت نسبي، دقت نتايج مدل

دست آمده براي روش  تغيير فاحشي نداشته است. نتايج به
GEP ن از جمله قزلباش و همکاران يشيبا نتايج مطالعات پ

) همخواني دارد. مقدار ضريب همبستگي و شاخص ١٣٩٣(
RMSE شده براي مدل  گزارشGEP در  شانيتوسط ا
 KA-٦و در آبپاش  ٠٦/٠و  ٧٦/٠برابر با  AQ-٢٠آبپاش 

گزارش شده است. همچنين،  ٠٦٧/٠و  ٧/٠ترتيب برابر  به
شده براي مدل  مقدار ضريب همبستگي اسپيرمن گزارش

توسط منزس و همکاران  (ANN)شبکه عصبي مصنوعي 

هاي قرار داشت. شکل ٩٧/٠تا  ٩٢/٠) در محدودة ٢٠١٥(
يافته  تخمينضريب يکنواختي قادير ، مقايسة م٤و  ٣

دهند. هاي هوشمند و مشاهداتي را نشان مي توسط مدل
در مقادير پايين  GEPد، مدل شو مطابق شکل مالحظه مي

ضريب يکنواختي، عملکرد بهتري از خود نشان داده است؛ 
خصوص در محدودة  ولي با افزايش مقادير يکنواختي و به

آن کاسته شده است. مدل  درصد، از ميزان دقت ٨٠تا  ٧٠
ANFIS  نيز تقريباً مشابهGEP  در مقادير کم ضريب

تري داشته است؛ به عبارتي، يکنواختي دقت قابل قبول
اند هاي هوشمند به خوبي توانستهتوان بيان داشت مدلمي

اثر عواملي همچون سرعت باد و فواصل آبپاش را بر کاهش 
  ند.سازي كن مقدار يکنواختي پخش آب شبيه

  
 مختلفي مارهايت در (درصد) انسنيستيکر آب عيتوزي کنواختي بيضر -١ جدول

 باد سرعت  )Sm×Sl( متر حسب بر هاآبپاش فواصل
 ه)يثان بر (متر

  آبپاش نوع

٢٥×٢٥ ٢٥×٢٢ ٢٥×١٨ ٢٢×٢٥ ٢٢×٢٢ ٢٢×١٨ ١٨×٢٥ ١٨×٢٢  ١٨×١٨ 
  

٠- ٥/٢ ١/٦٧ ٤/٧٤ ٤/٦٩ ٨/٥٩ ٣/٦٧ ٨٤ ٩/٦٣ ١/٧٢  ٣/٧٦ 

Ambo ٥/٢-٥ ٩/٦٦ ٦٣ ١/٦٥ ٣/٤٦ ١/٦٦ ٣/٦١ ٥/٦١ ٧٢ ٦/٨٨ 

٥ ٥٨ ٤/٦٥ ١/٦٣ ٥/٤٧ ٢/٥٣ ٧/٥٨ ٢/٦٥ ٩/٧١ ٩/٨٠> 

٠- ٥/٢ ٤/٦٤ ٤٩ ٩/٥٩ ٢/٥٢ ٧/٤٧ ٣/٦٠ ٢/٥٧ ٤/٦٣ ٩/٥٧ 

١٥٥-Vyr ٥/٢-٥ ١/٦١  ٧/٦٩ ٦/٦٩ ١/٤٥ ٧/٦٠ ٨/٦٢ ١/٦٠ ٣/٥٧ ٣/٦٤ 

٥ ٩/٥٧ ٥٨ ٦/٧٣ ٥٨ ٧/٦٥ ٦/٦٦ ٥/٥٩ ٧/٦٧ ٨/٦٨> 

  
 يورودي هاداده مختلف بيترک با ANFIS مدل نيگزيجاي بندخوشه روش آزمون و آموزشي کل جينتا -۲ جدول

(%) خطا مربعات نيانگيم شهير يهمبستگ بيضر  يسازهيشب مشخصات   
آزمون و آموزشي ورودي هاداده فيرد   

خوشه مؤثر شعاع آموزش آزمون آموزش آزمون  

٢٥/٠ ١ ٤٧/٠ ١/٩×١٠)^-٦(  ٢٨/٩ Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection ١ 

٥/٠ ١ ٦٨/٠ ٨٨/٨×١٠)^-٥( ٩٦/٧ Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection ٢ 

٧٥/٠ ١ ٦١/٠ ٠٠٠١٧/٠ ٦٧/٨ Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection ٣ 

١ ١ ٧٧/٠ ٠٠٠٣٣/٠ ٧/٧ Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection ٤ 

٢٥/٠ ١ ٤٠/٠ ٦٧/٩×١٠)^-٦( ٥٣/١٤ Q-Area-Tmean-Windmean-Winddirection ٥ 

٥/٠ ١ ٦٧/٠ ٦٨/٣×١٠)^-٥( ٨٩/٨ Q-Area-Tmean-Windmean-Winddirection ٦ 

٧٥/٠ ١ ٧/٠ ٠١٢/٠ ٤٣/٩ Q-Area-Tmean-Windmean-Winddirection ٧ 

١ ١ ٥٩/٠ ٠١١/٠ ٢٢/١٣ Q-Area-Tmean-Windmean-Winddirection ٨ 

٢٥/٠ ١ ٥٣/٠ ٧/١×١٠)^-٥( ٧٧/٨ Q-Area-Windmean-Winddirection ٩ 

٥/٠ ١ ٧٧/٠ ٨٥/٥×١٠)^-٥( ٩٨/٧ Q-Area-Windmean-Winddirection ١٠ 

٧٥/٠ ١ ٢٣/٠ ٠١٢/٠ ٧٣/١٩ Q-Area-Windmean-Winddirection ١١ 
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  - ۲جدول ادامه 

سازيشبيهمشخصات  ضريب همبستگي ريشه ميانگين مربعات خطا (%)  
هاي ورودي آموزش و آزمونداده  رديف 

 شعاع مؤثر خوشه آموزش آزمون آموزش آزمون

١ ١ ٦٨/٠ ٤٨/٠ ٩١/١١ Q-Area-Windmean-Winddirection ١٢ 

٢٥/٠ ٩٨/٠ ٣٣/٠ ٥٢/١ ٩٣/١٥ Q-Area-Winddirection ١٣ 

٥/٠ ٩٨/٠ ٢٤/٠ ٧٨/١ ٢٤/٢١ Q-Area-Winddirection ١٤ 

٧٥/٠ ٩٦/٠ ٣٤/٠ ٣٤/٢ ٧٥/٤٥ Q-Area-Winddirection ١٥ 

١ ٨٥/٠ ٥٩/٠ ٢٣/٤ ٦٤/٨ Q-Area-Winddirection ١٦ 

  
 )GEP( ژن انيبي زيربرنامه مدل با هاداده آزمون و آموزش جينتا - ٣ جدول

  مدل سازي شبيه مشخصات  يهمبستگ بيضر (%) خطا مربعات نيانگيم شهير

 فيرد  تست و آموزشي ورودي ها داده
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  ١  Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ٨  ٣  جمع  ٨٢/٠  ٤٣/٠  ٦١/٤  ١٨/١٠

  ٢  Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ٨  ٣  ضرب  ٨٣/٠  ٦٨/٠  ٤٨/٤  ٤٩/٧

  ٣  Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ٨  ٥  جمع  ٨١/٠  ٥٥/٠  ٦٨/٤  ٤٩/٨

  ٤  Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ٨  ٥  ضرب  ٧٩/٠  ٥٨/٠  ٩/٤  ٥٩/٨

  ٥  Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ١٠  ٣  جمع  ٧٩/٠  ٤/٠  ٥  ٤٣/٩

  ٦  Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ١٠  ٣  ضرب  ٨/٠  ٣٤/٠  ٨٧/٤  ٧/٩

  ٧  Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ١٠  ٥  جمع  ٨٤/٠  ٤١/٠  ٣٥/٤  ٣٩/١٣

  ٨  Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ١٠  ٥  ضرب  ٨٣/٠  ٦٢/٠  ٥٨/٤  ٩١/٧

  ٩  Q-Area-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ٨  ٣  جمع  ٨١/٠  ٥١/٠  ٧٥/٤  ٣٢/٩

  ١٠  Q-Area-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ٨  ٣  ضرب  ٧٦/٠  ٥٧/٠  ٢٥/٥  ٥٥/٨

  ١١  Q-Area-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ٨  ٥  جمع  ٨٧/٠  ٥٥/٠  ٠٤/٤  ٠٤/٩

  ١٢  Q-Area-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ٨  ٥  ضرب  ٨٢/٠  ٥٥/٠  ٥٧/٤  ٠٤/٩

  ١٣  Q-Area-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ١٠  ٣  جمع  ٨١/٠  ٦٢/٠  ٧/٤  ١٧/٨

  ١٤  Q-Area-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ١٠  ٣  ضرب  ٨١/٠  ٥٤/٠  ٧١/٤  ١٣/٩

  ١٥  Q-Area-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ١٠  ٥  جمع  ٨٣/٠  ٧٢/٠  ٤٥/٤  ١٣/٧

  ١٦  Q-Area-Windmean-Winddirection  ١٥٠  ١٠  ٥  ضرب  ٨٤/٠  ٦/٠  ٤٢/٤  ٨٤/٨

  
 هامدلي اجرا حالت نيبهتري برا ژن انيبي زيربرنامه و سيانفي هامدلي آماري پارامترها ريمقاد - ٤ جدول

MAE (%) RMSE (%) R يورودي هاپارامتر مدل  
٩/٦  ٧/٧  ٧٧/٠  ANFIS 

Q-Area-RH-Tmean-Windmean-Winddirection ٥/٥  ٥/٧  ٦٨/٠ GEP 
٢/٦  ٩/٧  ٧٧/٠ ANFIS 

Q-Area-Windmean-Winddirection ١/٥  ١/٧  ٧٢/٠  GEP 

  
 



 ٩٣                                                                                                 ١٣٩٧زمستان / ٣١/ پياپي ٤/ شماره ١٢ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

    
  ANFISمقايسه مقادير ضريب يکنواختي براي مرحله آموزش و آزمون در بهترين حالت اجراي مدل  - ٣شکل 

   
  )GEP(ريزي بيان ژن مقايسه مقادير ضريب يکنواختي براي مرحله آموزش و آزمون در بهترين حالت اجراي مدل برنامه - ٤شکل 

  
  گيري نتيجه

هدف مقايسه و ارزيابي عملکرد سامانه  اين تحقيق با
 منظور بهريزي بيان ژن عصبي و برنامه -استنتاج فازي

هاي آبياري تخمين ضريب يکنواختي پخش آب در سامانه
  باراني کالسيک ثابت انجام گرفت.

آزمايش ارزيابي سامانه آبياري  ٥٤به همين منظور، تعداد 
دست آمده در  و اطالعات به شدباراني کالسيک ثابت انجام 

هاي هوشمند مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان مدل
ريزي بيان ژن عصبي و برنامه -داد، روش استنتاج فازي
بيني ضريب يکنواختي پخش آب عملکرد مناسبي در پيش

ها، هاي ورودي، شامل دبي، فواصل آبپاشبا استفاده از داده
وجه به اينکه يکي از سرعت و جهت باد داشتند. با ت

ه رياضي براي معادلارائة  GEPهاي مهم مدل مزيت
باشد؛ به همين بيني ضريب يکنواختي پخش آب مي پيش

عنوان گزينه برتر و  توان اين روش را بهجهت، مي
عصبي  -پيشنهادي در مقايسه با سامانه استنتاج فازي
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