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چکیده
امروزه بهدلیل وجود عدم قطعیت باال در تخمین بارش در مناطق مختلف جغرافیایی ،بهکارگیری روشهای هوش محاسباتی بر
مبنای الگوریتمهای بهینهساز جهت تخمین دقیق بارشهای روزانه مورد توجه مهندسین آب قرار گرفته است .در پژوهش حاضر،
از سیستم تطبیقی فازی عصبی استنتاجی ) (ANFISبههمراه تبدیل موجک ) (Wبهعنوان پیشپردازشگر دادههای بارش روزانه
جهت تخمین مقادیر ،مورد استفاده قرار گرفت .ساختار مدل ترکیبی  W-ANFISبا استفاده از روش خوشهبندی میانگینهای c
فازی ) (FCMدر مرحله آموزش توسعه داده شد .همچنین ،ضرایب ثابت توابع عضویت موجود در مدل  ANFISبا بهکارگیری
چهار الگوریتم بهینهساز وراثتی ( ،)GAازدحام ذرات ( ،)PSOتکامل تفاضلی ( )DEو جامعه مورچگان ) (ACOبهینه شدند .در
این پژوهش ،آمار بارندگی دوره  11 yrحوضه ازمیر واقع در غرب کشور ترکیه استفاده شد .با بهکارگیری پنج تأخیر زمانی در
آمار بارش روزانه و همچنین تجزیهشدن هر یک از تأخیرهای زمانی در سه سطح حاصل از تبدیل موجک ،هر یک از مدلهای
بهینه  W-ANFISدارای  20متغیر ورودی شدند .نتایج حاصل از آنالیز آماری مراحل آموزش و آزمایش با استفاده از پارامترهای
ریشه میانگین مربعات خطا ) (RMSEو خطای مطلق میانگین ) (MAEنشان دادند که کاربرد الگوریتم تکامل تفاضلی در
ساختار مدل  W-ANFISبا داشتن  RMSEو  MAEبرابر با  22/22و  17/11 mmدر مقایسه با سایر مدلهای ترکیبی حاصل
از  28/11( PSOو  30/41( ACO ،)24 /11 mmو  )26/50 mmو  18/11( GAو  )25/70 mmاز دقت باالیی برخوردار
میباشد.
واژههای کلیدی :الگوریتمهای تکاملی؛ تبدیل موجک؛ تخمین بارش؛ خوشهبندی دادهها؛ سیستم فازی استنتاجی.
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نجفزاده و همکاران1400 ،

 -1مقدمه
امروزه تخمین بارش و برآورد صحیحی از آن برای
کشورهایی که با مشکل کمآبی و خشکسالی مواجهاند،
اهمیت فراوانی پیدا کرده است .همچنین به دلیل کاربردهای
فراوان هوش مصنوعی ،استفاده از این روشها در سالهای
اخیر بهمنظور حل بسیاری از مسائل از جمله تخمین
بارندگی گسترش یافته است .ازاینرو ،درزمینه تخمین بارش
با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتمهای تکاملی تحقیقات
بسیاری صورت گرفتهاند Kisi and Shiri (2011) .بارش
روزانه ایستگاه ازمیر واقع در کشور ترکیه را با مدلهای هوش
مصنوعی تابع موجک و عصبی-فازی (W-NF) 1و تابع
موجک و برنامهنویسی بیان ژن (W-GEP) 2با دقت نسبتاً
قابل قبولی تخمین زدند .همچنین در تحقیقی مشابهKisi ،
)and Cimen (2012نشان دادند که مدل هوش مصنوعی
تابع موجک و ماشین بردار پشتیبان (W-SVM) 3از سطح
عملکرد نسبتاً خوبی جهت پیشبینی بارش روزانه در ایستگاه
ازمیر میباشد Abbot and Marohasy (2014) .با انتخاب
ورودی و بهینهسازی با استفاده از شبکههای عصبی
مصنوعی ،(ANNs) 4بارش ماهانه در کویینزلند استرالیا را
پیشبینی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که
پیشبینیها با استفاده از شبکه عصبی نسبت به مدل
پیشبینی کننده اقیانوسی که مدل فعلی مورد استفاده است،
دقیقتر میباشد.
) He et al.(2014عملکرد دو روش شبکه عصبی مصنوعی و
سیستم تطبیقی عصبی فازی استنتاجی (ANFIS) 5برای
پیشبینی جریان رودخانه  Heiheدر ناحیهای کوهستانی و
نیمهخشک را ارزیابی نمودند .نتایج آنها نشان داد که شبکه
عصبی و سیستم تطبیقی عصبی فازی برای مقادیر جریان
کم ،خطای کمتری دارد .در پژوهش دیگری تأثیر کاربرد
مؤلفههای تبدیل موجک گسسته  (DWC) 6بر عملکرد
پیشبینی مدلهای تطبیقی عصبی-فازی مبتنی بر
موجک (W-ANFIS) 7در حوضه رودخانههای Kamla
 and Kosiدر هند توسط ) Sehgal et al. (2014بررسی
1
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گردید .نتایج کار آنها نشان داد که مدل ویولت تطبیقی
عصبی فازی با دادههای مجزا نسبت به مدل ویولت عصبی
فازی سریهای زمانی اصالح شده  (DWC) 8عملکرد بهتری
دارد Nikam and Gupta (2013) .دقت مدل هوش
مصنوعی  SVMبرای پیشبینیهای بارندگی کوتاهمدت در
مقیاس محلی در منطقه شهری مومبای هند را بررسی
کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که مدل مربوطه میتواند
بهطور مؤثری به پیشبینی بارشهای شدید با زمان تأخیر
پنج تا بیست دقیقه بپردازدHardwinarto and Aipassa .
) (2015با استفاده از شبکههای عصبی دادههای بارش را با
ساختار دوالیه شبکه عصبی بر مبنای الگوریتم آموزشی
انتشار برگشتی (BP) 9آزمایش کردند و به این نتیجه
رسیدند که الگوریتم انتشار برگشتی مدل خوبی برای
پیشبینی بارش ارائه میدهد .در پژوهش دیگری نیز که
توسط ) Phukoetphim et al. (2016انجام شد ،از شبکه
عصبی مصنوعی و رگرسیون نمادی بهمنظور ترکیب دبیهای
تخمینی مدلهای بارش-رواناب در حوضههای واقع در تایلند
و نیوزیلند استفاده شد .نتایج نشان داد روشهای چند مدلی
برای تخمین جریان ،به نوع و خصوصیات حوضه بستگی
دارند.
) Sarzaeim et al. (2017بهمنظور پیشبینی رواناب تحت
شرایط تغییر اقلیم ،روشهای هوش مصنوعی از جمله
الگوریتم وراثتی (GA) 10و شبکه عصبی و ماشین بردار
پشتیبان در حوضه رودخانهی آیدونموش در ایران را به کار
گرفته و به این نتیجه رسیدند که روش ماشین بردار
پشتیبان ،عملکردی بهتر نسبت به شبکه عصبی و الگوریتم
وراثتی را ارائه میدهد .تحقیقات اخیر نشان داد که استفاده
از روشهای هوشمند بر مبنای الگوریتمهای تکاملی میتواند
دقت باالیی در تخمین مؤلفههای چرخه هیدرولوژی ارائه
دهد .همچنین از مطالعات اخیر میتوان نتیجه گرفت که
معرفی یک مدل هوشمند که بتواند بارش را با خطای کمتر
برآورد نماید ،میتواند در حل بسیاری از مسائل مطرح در
مدیریت منابع آب از جمله تأمین آب شرب ،توسعه و رونق
اقتصادی کشورها مفید واقع گردد .در مطالعه حاضر ،در
مرحله نخست ساختار مدلهای تطبیقی عصبی-فازی مبتنی
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بر ویولت با استفاده از مدل خوشهبندی میانگینهای c

فازی1

)(FCMتوسعه داده میشود .در مرحله دوم با بهکارگیری
الگوریتمهای بهینهساز وراثتی ،ازدحام ذرات ،(PSO) 2جامعه
مورچگان (ACO) 3و تکامل تفاضلی ،(DE) 4اجزای مدل
 W-ANFISبهینه شد .بدین منظور ،از دادههای یازده ساله
روزانه بارش ایستگاه آبسنجی ازمیر در کشور ترکیه جهت
انجام مراحل آموزش و آزمایش استفاده گردید .در نهایت،
عملکرد مدلهای بهینه  W-ANFISبا بهکارگیری
پارامترهای آماری بررسی شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2دادهها و منطقه مورد مطالعه
مقادیر بارش روزانه مربوط به شهر ازمیر ،واقع در غرب کشور
ترکیه میباشد .دادههای بارش مورد استفاده در این پژوهش
دادههای به کار رفته در پژوهش )Kisi and Shiri (2011
است که مربوط به یک دوره  11ساله ( )1987-1998می-
باشند .مدل مورد نظر جهت تخمین بارش بهصورت تابعی از
تأخیرهای اول تا پنجم بهصورت رابطه ( )1فرض میشود.
])P(t) = f[P(t-5)P(t-4)P(t-5)P(t-4)P(t-5
()1
در ای ن پ ژوهش ،دادهه ای مرب وط ب ه ب ارش 7
ای
هعنوان دادهه
ال اول ( )2551 dayب
س
آموزش ی ،دادهه ای مرب وط ب ه چه ار س ال بع د
( )1455 dayب همنظ ور آزم ایش در مح یط
برنامهنویس ی  MATLABبهص ورت تص ادفی در
آمده و مورد استفاده قرار گرفتند.
 -2-2معرفی مدلهای پیش پردازشگر و هوش
مصنوعی
 -1-2-2تبدیل موجک

بهمنظور آنالیز سیگنالها و استخراج اطالعاتی که دسترسی
به آنها از طریق سیگنالهای خام بهراحتی امکانپذیر
نمیباشد ،تبدیلهای ریاضی به کار برده میشوند .تبدیل
موجک از تبدیلهای کارآمد ریاضی درزمینه پردازش
سیگنال میباشد .موجکها توابع ریاضی هستند که شکل
مقیاس زمان از سریهای زمانی و روابط آنها جهت آنالیز

سریهای زمانی که شامل متغیرها و غیرثابتها میباشند را
ارائه میدهد .موجک به معنای یک موج کوچک است و
قسمتی از یک موج بوده که طول مؤثر محدودی دارد و در
آن طول متوسط ،دارای مقدار صفر است (رابطه .)2

  (t )dt = 0

() 2

پیوسته5

دو نوع تبدیل موجک وجود دارد :تبدیل موجک
) (CWTو تبدیل موجک گسسته ،که تبدیل موجک پیوسته
با رابطه ( )3بیان میشود.
1
= ) CW T S ( at
() 3
و dttSbو( ( ) a*b
)

a
رابطه ( )3تابعی از دو متغیر  aو  bاست که  aنشان دهنده
مقیاس(6عکس فرکانس) و  bنشان دهنده انتقال 7است.
همچنین عالمت * نشان دهنده مزدوج مختلط 8میباشد،
پارامترهای  aو  bاعداد حقیقی میباشند که  aهمواره مثبت
بوده ،همچنین  aو  bدر تبدیل موجکی پیوسته و گسسته
بهترتیب دارای مقادیر پیوسته و گسسته هستند Ψ(𝑡) .تابع
انتقال بوده و موج مادر 9نام دارد که توابع (موجکهای)
مختلف بهوجود آمده بر اساس پارامترهای انتقال و مقیاس
همگی از تابع پایه (موج مادر) ناشی میشوند .موج مادر ،موج
اصلی برای تولید توابع پنجره دیگر است .این توابع پنجره،
تابع موجکی نامیده شده و از رابطه ( )4بهدست میآیند.
()4

 t −b 

 a 

 ) =  و ab (t

در انج ام ای ن پ ژوهش اق دام ب ه تجزی ه س ریهای
زم انی بارن دگی ایس تگاه ازمی ر واق ع در غ رب ترکی ه
ت ا چه ار س طح ب ا اس تفاده از ت ابع موج ک م ادر
 haarتوس ط رابط ه تجرب ی ( )5ش د (Kisi and
).Shiri 2011
() 5

))

L = int ( log ( N

ک ه L ،بی انگر س طح تجزی ه N ،تع داد مجموع ه
دادهه ای س ری زم انی و  intبی انگر قس مت ص حیح
ع دد ب هدس ت آم ده میباش د.که در ای ن مطالع ه،
سه سطح تجزیه مورد استفاده قرار گرفت.

5
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 -2-2-2سیستم تطبیقی عصبی-فازی استنتاجی

مدل هوشمند  ANFISیک سیستم ترکیبی فازی عصبی
محسوب میگردد که در زمینههای مختلف علوم مهندسی
دارای کاربردهای فراوانی میباشد ANFIS .از دادههای
ورودی-خروجی بهمنظور ایجاد یک سیستم استنتاج فازی1
) (FISپایه استفاده میکند .پارامترهای توابع عضویت
 ANFISبا استفاده از الگوریتم پس انتشار یا ترکیب با روش
حداقل مربعات تنظیم میگردند .این تنظیمات به یادگیری
ساختار سامانههای فازی از مجموعه دادههای ورودی خواهد
انجامید .ساختار  ANFISبهصورت مدلی که ویژگیهای
ورودی را به توابع عضویت ورودی ،توابع عضویت ورودی را به
قواعد ،قواعد را به مجموعهای از ویژگیهای خروجی،
ویژگیهای خروجی را به توابع عضویت خروجی و در آخر نیز
توابع عضویت خروجی را به یک مقدار خروجی نگاشت
مینماید ،تعریف میگردد ( Malakmohammady and
.)Nasrollahi 2016
الیه اول :هر گره  iدر این الیه دارای تابع درونی بهصورت
رابطه ( )6میباشد.

) Oi1 = Ai ( x

()6

که در آن  xورودی گره  iو  Aمجموعه فازی بیانگر یک
برچسب زمانی 2مانند کوچک ،متوسط ،بلند و یا غیره
میباشد 𝑂𝑖1 .تابع عضویت مجموعه  Aiبوده و درجه عضویت
عضو  xرا در مجموعه برمیگرداند.
الیه دوم :هر گره در این الیه با عالمت  Πبیان میشود که
در یکدیگر ضرب شده و حاصل بهصورت خروجی بیان
میگردد .خروجی این گرهها بیانگر میزان قوت هریک از
گزارههای فازی بوده و عمل ضربی که در آنها انجام میگردد
نوعی عملگر"و" در مجموعههای فازی میباشد که میتوان
بهجای آن از عملگر "حداقل" نیز استفاده نمود که خروجی
این الیه با توجه به رابطه ( )7حاصل میشود.
() 7

) w 1 = Ai ( x ) Bi ( y

الیه سوم :گرههای این الیه با حرف بزرگ  Nنشان داده
شده که در واقع هر گره این الیه بیانگر درستی قوانین فازی
بهکار رفته در ساختار مدل  ANFISمیباشد .خروجی این

الیه قوتهای نرمالشده نامیده میشوند و رابطه آن بهصورت
رابطه ( )8میباشد.
Wi
W 1 +W 2

() 8

= Wi

الیه چهارم :در گرههای این الیه مقادیر خروجی تابع درونی
از طریق رابطه ( )9میباشد.
() 9

) Oi4 = w i f i = w i ( pi ( x ) + q i ( y ) + ri

𝑤 خروجی الیه قبلی و 𝑖𝑟 و 𝑖𝑞 و 𝑖𝑝 پارامترهای
که در آن 𝑖 ̅
قابل تعیین در الیه بوده و معموالً پارامترهای این الیه
پارامترهای نتیجهگیری نامیده میشوند.
الیه پنجم :گره این الیه بیانگر خروجی نهایی سیستم
 ANFISمیباشد ،که از طریق رابطه ( )10محاسبه میگردد.
خروجی  ANFISمعادل با یک شبکه استنتاج فازی از نوع
سوگنو میباشد .در این نوع سیستم استنتاج از قوانین "اگر-
آنگاه" تاکاگی-سوگنو-کانت 3استفاده میگردد که خروجی
هر گزاره یک ترکیب خطی از مقادیر ورودی بهاضافه یک
مقدار ثابت میباشد و خروجی نهایی میانگین وزنی مقادیر
خروجی هر گزاره با توجه به نقطه قوت آن گزاره میباشد
(.)Malakmohammady and Nasrollahi 2016
()10

 iw i f i
wi

i



= O i5 =  i w i f i

 -3-2-2مدل خوشهبندی میانگینهای  cفازی

روش خوشهبندی دادهها قادر به ایجاد سیستم استنتاج فازی
سوگنو میباشد که الگوی رفتاری دادهها به بهترین شکل با
بهکارگیری از کمترین تعداد قوانین فازی مدلسازی میگردد.
در روش الگوریتم خوشهبندی میانگینهای  cفازی ابتدا باید
تعداد خوشهها فرض شود .در تحقیق حاضر از مدل FCM
جهت ساخت مدل  ANFISاستفاده شده است .در روش
مذکور هر نقطه انتخابی (ردیف دادهها) از دادهها تا درجهای
که توسط درجه عضویت فازی مشخص میگردد ،به یک
خوشه تعلق پیدا میکند .در واقع مدل  FCMتوسط تفکیک
(مرز) بندی فازی ،امکان عضویت یک نقطه را در چندین
خوشه با درجه عضویت بین صفر و یک فراهم میسازد .فن
 FCMمجموعهای از  nبردار  i=1,…,nو  xiرا به  cگروه
فازی تفکیک مینماید و در هر گروه یک مقدار مرکز خوشه

1

Fuzzy Inference System
Linguistic Labels

2

محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره ،2تابستان 1400
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محاسبه مینماید بطوریکه کمترین مقدار یک تابع هدف
حاصل میگردد .در روش  ،FCMتابع هدف به شکل رابطه
( )11میباشد(.)Hashemi Jowkar 2012
2

()11

j i =  i =1  j u ijm c i − x j
c

n

c
i =1



که در آن 𝑗𝑖𝑢 درجه عضویت و مقادیر عددی آن بین  0و 1
میباشد 𝑐𝑖 ،مرکز خوشه گروه فازی  ‖𝑐𝑖 − 𝑥𝑗 ‖ ،iفاصله
اقلیدسی  iامین مرکز خوشه و  jامین نقطه داده است و
)∞ mϵ[1,یک توازن وزنی است .درایههای ماتریس عضویت

)

(u − 1 )13

(

c

i =1 ij

+  j =1  j
n

2

u ijm x j

n


=

n

j =1
n

um
j =1 ij

1

()15

2
)( m −1





 d ij

k =1 
 d kj

c

ci

= u ij



جهت دستیابی به سیستم عصبی -فازی با معماری بهینه ،در
ابتدا تعداد خوشهها و تکرار (چرخه) در مرحله آموزش در
برنامه  ANFISکه در محیط برنامهنویسی MATLAB
میباشد ،تعیین میگردند .در طی این فرآیند سعی و خطا،
دادهها ابتدا خوشهبندی شده و سپس معماری مدل ANFIS
بر اساس آنها و مرحله آموزش انجام میگردد .در روش
 ،FCMتعداد خوشهها برابر با تعداد قوانین فازی در طول
مرحله آموزش پارامترهای مرتبط با تابع عضویت تغییر
میباشند (.(Naeeni 2011
()17

𝑛 ∑𝑐𝑖=1 𝑢𝑖𝑗 = 1, ∀𝑗 , … ,

()12

شرط الزم جهت دست بابی به کمترین مقدار رابطه ( )11را
میتوان با تعریف یک تابع هدف جدید به شکل رابطه ()13
ارائه داد.

)

u − 1 = i =1  j u ijm c i − x j

که در آن  ciو  uijبهصورت رابطههای ( )14و ( )15تعریف
میگردند.
()14

 Uمیتواند مقادیری بین  0و  1داشته باشند ،که با انجام
نرمالسازی دادهها ،مجموع درجات عضویت یک مجموعه
داده بهصورت رابطه ( )12همیشه مقدار واحد را دارا میباشد
(.)Naeeni 2011

c

(

c

i =1 ij

j (U , c1 ,..., cc ) +  j =1  j
n

 -4-2-2توسعه مدل  W-ANFISبا الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات

الگوریتم بهینهساز ازدحام ذرات یکی از روشهای بهینهسازی
تکاملی الهام گرفته شده از طبیعت میباشد .در این الگوریتم،
تعدادی ذره طور تصادفی در فضای جستجوی ایجاد
میگردند که تابع هدف مسئله را کمینه نمایند .مقدار تابع
هدف توسط هر ذره در موقعیت فعلی خود محاسبه میگردد.
سپس بهترین موقعیت قبلی ذره از نظر مقدار تابع هدف و
اطالعات یک یا چند عدد از بهترین ذرات با استفاده از
ترکیب اطالعاتی که در اختیار قرار گرفته ،مشخص میگردد
و در نهایت جهتی برای حرکت جدید ذره انتخاب میگردد.
زمانی حرکت یک مرحله از الگوریتم بهینهسازی به اتمام
میرسد که تکرار این مراحل منجر به کسب پاسخ مطلوب
شود ( .)Hoseynipoor 2015از آنجایی که هنگام شروع
الگوریتم ،ذرات دارای موقعیتها و سرعتهای تصادفی
میباشند ،بعد از شروع الگوریتم ،مکان و سرعت هر یک از
ذرات از اطالعات مرحله قبلی تعیین شده و با توجه به
رابطههای ( )16و ( )17مکان و سرعت ذرات بهروز میگردند.
()16

x i t + 1 = x i t  + i t + 1

) i t + 1 =  i t  + cc1r1 ( x ibest t  − x i t ) + cc 2r2 ( x gbest t  − x i t 

که 𝑥 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 [𝑡] ، 𝑥 𝑖𝑏𝑒𝑠𝑡 [𝑡] ، 𝑣 𝑖 [𝑡] ، 𝑥 𝑖 [𝑡] ،به ترتیب
بیانگر موقعیت کنونی ذره ،سرعت حرکت ذره ،بهترین
موقعیت ذره و بهترین موقعیت مجموعه ذرات میباشند .در
رابطه ( )15ضرایب  cc1و  cc2مقادیر ثابتی هستند که برای
وزن دهی به اجزا خودی و جمعی استفاده میشوند و
ضرایب شتاب نامیده میشوند .همچنین  r1و  r2اعداد
تصادفی با توزیع یکنواخت بین صفر تا یک بوده که قادر به
الگوریتم
بودن
تصادفی
ویژگی
حفظ

محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،2تابستان 1400

هستند( .)Hoseynipoor 2015مدل الگوریتم ازدحام
ذرات میتواند ساختار  W-ANFISرا به گونهای بهینه
نماید که ضرایب توابع عضویت گوسین به کار رفته در W-
 ANFISبهینه گردند .ازاینرو ،الگوریتم بهینهساز ازدحام
ذرات دارای پارامترهای قابل تنظیمی میباشد که با توجه
به دادههای بارش روزانه و انتخاب بهترین جواب ،این
مقادیر (ویژگیهای  )PSOدر جدول ( )1ارائه گردید.
همچنین بایستی اشاره نمود که تنظیمات مربوط به
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استفاده قرار گرفتند.

الگوریتم ازدحام ذرات بهصورت تجربی حاصل شده و مورد

جدول -1پارامترهای تنظیمی مربوط به الگوریتم ازدحام ذرات بهکار رفته در ساختار W-ANFIS
Table 1 Control parameters of the particle swarm algorithm used in the W-ANFIS structure
Best value of
fitness function

cc2

cc1

Number of
particles

Maximum
iteration

Lower bound
search space

Upper bound
search space

Model

115.3071

2

2

30

500

-1

1

W-ANFISPSO

 -5-2-2توسعه مدل  W-ANFISبا الگوریتم وراثتی

الگوریتم وراثتی یک مدل محاسباتی بر مبنای تکامل طبیعی
است .سامانهای که بایستی بهینه گردد ،بهصورت رشته
دودویی که پارامترهای سیستم را رمزگذاری کرده ،نشان
داده میشود .جمعیتی از رشتهها با پارامترهای تصادفی اولیه
مورد استفاده قرار میگیرند .تعدادی از نسلها با عملگرهایی
که نشان دهنده اجزاِء مهم تکامل مانند رقابت ،انتخاب بر
مبنای برازش ،ترکیب و جهش هستند ،شبیهسازی میشوند.
با این وجود ،روند تکاملی منجر به پاالیه شدن عناصر
جمعیت که به تابع هدف مسئله بهینهسازی نزدیکترند،
میشود .اگر نقطه بهینه یکتا باشد ،روند از طریق بهبود مدام

برازش به آن نزدیک میشود و اگر این نقطه بهینه یکتا
نباشد ،روش به یکی از جوابهای بهینه نزدیک میشود
( .)Keshawarzmehr 2012در این پژوهش ،الگوریتم
وراثتی بهگونهای در ساختار مدل  W-ANFISبکار برده
میشود که ضرایب ثابت تابع عضویت گوسین بهینه
میگردند .در همین راستا ،اجرای همزمان الگوریتم بهینهساز
وراثتی و مدل  W-ANFISبا هدف رسیدن به جواب بهینه،
نیازمند تعیین پارامترهای قابل تنظیم الگوریتم وراثتی
میباشد .در پژوهش حاضر ،مقادیر پارامترهای الگوریتم
وراثتی در جدول ( )2ارائه شدهاند و مدل توسعه یافته دارای
 10قانون فازی میباشد.

جدول  -2پارامترهای تنظیمی مربوط به الگوریتم وراثتی بهکار رفته در ساختار W-ANFIS
Table 2 Control parameters related to the GA used in the W-ANFIS structure
Best value of
fitness function

Mutation
rate

Number of
population

Maximum
iteration

Lower
bound
search
space

Upper
bound
search
space

Model

115.4485

0.2

30

500

-1

1

W-ANFIS-GA

 -6-2-2توسعه مدل  W-ANFISبا الگوریتم تکامل تفاضلی

الگوریتم تکامل تفاضلی در سالهای اخیر بهعنوان روشی که
توانایی خوبی در بهینهسازی توابع غیرخطی مشتق ناپذیر
دارد ،معرفی شده است .مشابه الگوریتم وراثتی ،این الگوریتم
با ایجاد جمعیتی اولیه و سپس با اعمال عملگرهایی نظیر،
ترکیب ،جهش و تقاطع ،نسل نوزاد را ایجاد کرده و در مرحله
بعدی شایستگی نسل نوزاد با نسل والد توسط تابع هدف در
مرحلهی انتخاب سنجیده شده و مقایسه میگردد .بعد از این
مرحله بهترین اعضا بهعنوان نسل بعدی ،وارد مرحلهی بعد
شده و این عمل تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد
یافت .این الگوریتم از اطالعات فاصله و جهت جمعیت فعلی،
بهمنظور هدایت فرآیند جستجو استفاده کرده و مهمترین
عملگر این الگوریتم ،عملگر برش میباشد که در ابتدا برای
ایجاد بردار هدف و سپس برای تولید استفاده میگردد
( .(Hawangy 2017این الگوریتم جهت غلبه بر عیب اصلی

محیط زیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره ،2تابستان 1400

الگوریتم وراثتی یعنی نبود جستجوی محلی در این الگوریتم
ارائه شده است .تفاوت اصلی بین الگوریتمهای وراثتی و
الگوریتم تفاضلی تکاملی در ترتیب عملگرهای جهش و تالقی
همچنین در نحوه کار عملگر انتخاب میباشد .مراحل مذکور
الگوریتم به صورتی خالصه میگردد که در مرحله اول،
جمعیت اولیه ایجاد میشود .در واقع جمعیت اولیه )C(0
بهطور تصادفی ایجاد شده ،که تعداد ژنهای جمعیت در هر
کروموزوم بستگی به تعداد متغیرهای تابع معیار دارد .در
مرحله دوم نیز تابع معیار در نظر گرفته میشود که برای هر
کروموزوم )𝑡( 𝑖𝑥 از جمعیت ) C(tتابع معیار محاسبه
میگردد .همچنین در مرحله سوم بردار هدف )𝑡( 𝑖𝑢 برای
هر کروموزوم با اعمال عملگر جهش بهصورت رابطه ()18
تشکیل می شود:
()18

))𝑡( 𝑢𝑖 (𝑡) = 𝑥𝑖 (𝑡) + 𝛽(𝑥𝑖2 (𝑡) − 𝑥𝑖3
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 𝑖2و  𝑖3بهصورت تصادفی طوری انتخاب میشوند که ≠ 𝑖

 .𝑖1 ≠ 𝑖2 ≠ 𝑖3در مرحله چهارم بین بردار جهش یافته
)𝑡( 𝑖𝑢 و عضو هدف که در مرحله اول انتخاب شد ،یک برش
صورت میگیرد و ژنهای فرزند )𝑡(  𝑥𝑖′بهصورت رابطه ()19
تعیین میگردند:
)𝑡( 𝑗𝑖𝑢
𝐽∉𝑗
′
{ = )𝑡(
𝑗𝑖𝑥
()19
)𝑡( 𝑗𝑖𝑢
𝐽∉𝑗
که  Jنشان دهنده ژنهای کروموزوم -iام بوده که تحت

عملگر برش قرار میگیرند .در نهایت ،مرحله پنجم به انتخاب
اختصاص دارد .درصورتیکه تابع معیار فرزند )𝑡(  𝑥𝑖′از )𝑡( 𝑖𝑥
بهتر باشد 𝑥𝑖′ (𝑡) ،به نسل بعد منتقل شده و در غیر این

صورت خود )𝑡( 𝑖𝑥 به نسل بعد منتقل خواهد شد
( .(Hawangy 2017در این پژوهش ،بهکارگیری الگوریتم
تکامل تفاضلی در ساختار مدل  ANFISبه بهینهسازی
خودکار ضرایب تابع عضویت گوسین انجامید .بهمنظور حاصل
شدن جواب بهینه در ساختار  ،ANFISپارامترهای قابل
تنظیم الگوریتم تکامل تفاضلی به شرح جدول ( )3تنظیم
شده و همچنین مدل توسعه یافتهی  W-ANFIS-DEده
قانون فازی را شامل میگردد .الزم به ذکر است که
پارامترهای تنظیمی مربوط به الگوریتم تکامل تفاضلی
بهصورت تجربی بهدست آمدند.

جدول  -3پارامترهای تنظیمی مربوط به الگوریتم تکامل تفاضلی بکار رفته در ساختار W-ANFIS
Table 3 Control parameters related to the DE algorithm used in the W-ANFIS structure
Best value of
fitness
function

Probablity of
crossover

Number of
population

Maximum
iteration

54.1038

0.2

30

500

Lower
bound
search
space
-1

Upper
bound
search
space
1

Model
W-ANFIS-DE

 -7-2-2توسعه مدل  W-ANFISبا الگوریتم جامعه مورچگان

جوابهای متغیر استفاده نمود که در آن رابطه انتقال نسبی

این الگوریتم از رفتار مورچههای واقعی در هنگام جستجوی

بهصورت روابط ( )20و ( )21بیان میشود.

غذا الهام گرفته شده و در سالهای اخیر در برخی از مسائل
بهینهیابی مورد استفاده قرار گرفته است .وقتی مورچهای به
دنبال غذا میگردد ،در طول مسیر حرکت خود ،مادهای بودار
به نام فرامان از خود بهجا میگذارد که سایر مورچهها را

()21
()22

𝑗𝑖𝜏

∑ = 𝑗𝑖𝑃

ℎ𝜖𝑆 𝜏𝑖ℎ

𝛽 𝛼
𝑗𝑖𝜏
𝑗𝑖𝜂.
𝛽 𝜂𝛼 .
∑ℎ𝜖𝑆 𝜏𝑖ℎ
𝑖ℎ

= 𝑗𝑖𝑃

بهمنظور رسیدن به غذا به عبور از این مسیر تحریک می-

ک ه 𝜂𝑖𝑗 ،ه دایت کنن ده کاوش ی ب وده و دو پ ارامتر  αو β

نماید .در الگوریتم جامعه مورچگان بهمنظور رسیدن به

در رابط ه ف وه ،ب همنظور تنظ یم وزن فرام ان و اطالع ات
کاوش ی م ورد اس تفاده ق رار م ی گیرن د (Afshar et
) .al.2015در مطالع ه حاض ر ،مزی ت ترکی ب نم ودن
الگ وریتم جامع ه مورچگ ان در س اختار ،ANFIS
بهینهس ازی خودک ار ض رایب ت ابع عض ویت گوس ین ب ود،
ک ه ب دین منظ ور پارامتره ای تنظیم ی الگ وریتم جامع ه
مورچگ ان ب ا ه دف رس یدن ب ه ج واب بهین ه ب ه ش رح
ج دول ( )5تنظ یم گردی د و قاب لذکر اس ت ک ه س اختار
W-ANFIS-ACOش امل ده ق انون ف ازی میگ ردد.
همچن ین بایس تی اش اره نم ود ک ه پارامتره ای تنظیم ی
مرب وط ب ه الگ وریتم جامع ه مورچگ ان ک ه منج ر ب ه
بهینهس ازی خودک ار ض رایب ت ابع عض ویت گوس ین در
س اختار  ANFISگردی د ،بهص ورت تجرب ی حاص ل
گردیدند.

جواب بهینه از فرامان مصنوعی استفاده میشود .فرامان
مصنوعی یک عدد حقیقی 𝑅𝐼 ∈ 𝜏 بوده که به گزینههای
قابل انتخاب توسط مورچه مصنوعی تخصیص داده میشود.
در گراف هر مسئله یک مقدار فرامان 𝑗𝑖𝜏 به هر مسیر)(i,j
داده میشود ،که بیانگر مطلوب بودن مسیر است (Afshar

 .2015) et al.یک مورچه که در گره  iواقع شده ،گره بعدی
خود را بر اساس رابطه انتقال تصادفی انتخاب میکند .مقدار
𝑗𝑖𝑃 ،احتمال انتخاب گره  jتوسط مورچهای واقع در گرهی i

است که مقادیر بزرگ فرامان مسیر  ijباعث افزایش احتمال
انتخاب آن مسیر میگردد .عالوه بر فرامان ،در بسیاری از
مسائل میتوان از یک هدایت کننده کاوشی 1بهمنظور ایجاد
1

Heuristic Guidance
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جدول  -4پارامترهای تنظیمی مربوط به الگوریتم تکاملی جامعه مورچگان بکار رفته در ساختار W-ANFIS
Table 4 Control parameters related to the ACO algorithm used in the W-ANFIS structure
Best value of
fitness function
115.608

Maximum
iteration
500

Number of
populations
30

Upper bound
search space
1

Lower bound
search space
-1

Model
W-ANFIS-ACO

جدول  -5پارامترهای آماری جهت ارزیابی مراحل آموزش و آزمایش ایستگاه ازمیر
Table 5 Statistical parameters to evaluate the training and testing of Izmir station
)MAE(mm
25.50
17.11
18.11
24.11

Test stage
)RMSE(mm
30.41
22.22
25.70
28.11

R
0.904
0.954
0.930
0.90

)MAE(mm
22.14
15.15
17.55
20.18

)Observed P(t

)P(t) (mm

Testing Stage

4000

2000
3000
)Time (Day

1000

0

)Observed P(t

4000

2000
3000
)Time (Day

1000

1000

Testing Stage

800
600
400
200
0

2000
3000
)Time (Day

1000

0

1200
1000
800
600
400
200
0

…Observed

)P(t) (mm

Tra

1200

0

Testing
Stage

4000

2000
3000
)Time (Day

1000

)P(t) (mm

Testing

Training Stage
Stage

R
0.90
0.96
0.93
0.91

W-ANFIS-ACO
W-ANFIS-DE
W-ANFIS-GA
W-ANFIS-PSO

)Observed P(t
W-ANFIS-GA

4000

1200
1000
800
600
400
200
0

W-ANFIS-PSO

Training
)RMSE(mm
29.45
20.10
25.11
27.13

)P(t) (mm

1200
1000
800
600
400
200
0

Smart stage models

0

شکل  -1مقایسه عملکرد مدلهای  W-ANFISبهینه شده جهت تخمین بارش روزانه نسبت به دادههای مشاهداتی در مراحل آموزش و
آزمایش
Fig 1 Performance of W-ANFIS-ACO model compared to the observed data in the training and testing stages

 -3یافتهها و بحث
 -1-3بررسی عملکرد مدلهای ترکیبی بهینه W-
ANFIS

در این پژوهش ،با بهکارگیری پنج تأخیر زمانی و سه سطح
تجزیه مدل موجک ،مدل  W-ANFISدارای  20متغیر
ورودی گردید و جهت تخمین بارندگی و در نتیجه مدل
فازی استنتاجی تطبیقی نوع سوم ) (Genfis3بهدلیل باال
بودن حجم پارامترهای ورودی مورد توجه قرار گرفت .با انجام
روش سعی و خطا در تعیین تعداد خوشههای مورد نیاز در
مرحله آموزش ،برای هر چهار مدل بهینه  W-ANFISتعداد
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ده خوشه حاصل گردید .بهمنظور ارزیابی دقت مدلهای
مذکور ،در این پژوهش پارامترهای آماری ضریب همبستگی
) ،(Rریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)1و میانگین
خطای مطلق (MAE) 2بهکار برده شدند و روابط مربوط به
این پارامترها در منابع ارائه گردیده است (Kisi and Shiri,
) .2011با توجه به جدول ( )5و نتایج مرحله آموزش میتوان
دریافت که  W-ANFIS-DEبا داشتن ضریب همبستگی

Root Mean Square Error
Mean Absolute Error
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برابر با  0/96و  RMSEبرابر با  20/10 mmدارای عملکرد
بهتری در مقایسه با سایر مدلهای ترکیبی میباشد.
همچنین مقادیر خطای  MAEبرتری مدل هوشمند W-

 ANFIS-DEرا نشان میدهد .ترکیب الگوریتم
بهینهسازبهینهساز  GAبا مدل فازی-عصبی ازنقطهنظر دقت
تخمین بارش روزانه با  RMSE = 25/11 mmو mm
 MAE = 17/55دارای رتبه دوم میباشد و در ادامه ،کاربرد
الگوریتمهای بهینهساز  PSOو  ACOدر ساختار مدل
هوشمند  ANFISبهترتیب با مقادیر خطای  MAEبرابر با
 20/18و  22/14از نظر سطح دقت در رتبههای سوم و
چهارم قرار دارند .در مرحلهی آزمایش نیز دقت باالتر مدل
هوشمند ترکیبی  W-ANFIS-DEبا مقدار ضریب
همبستگی برابر با  0/956و خطاهای  RMSEبرابر با
 22/22mmو  MAEبرابر با  17/11mmدر مقایسه با سایر
مدلهای هوشمند دارای باالترین سطح عملکرد میباشد.
مدل  W-ANFIS-GAبا داشتن  R=0/93و 25/7 mm
= RMSEدارای دقت باالتری در مقایسه با دو مدل هوش
مصنوعی  W-ANFIS-PSOو ( RMSE = 28/11 mmو
 )R = 0/90و RMSE = 30/41 mm(( W-ANFIS-ACO
و  )R = 0/904دارد .همچنین ،مقادیر خطای  MAEدر
مرحله آزمایش برتری نسبی کاربرد مدل تکاملی  DEدر
ساختار  W-ANFISنشان میدهد .از طرفی مقادیر بارش
محاسبه شده توسط مدل هوشمند ترکیبی الگوریتمهای
بهینهساز و  W-ANFISبرای هر دو مرحله آموزش و
آزمایش در شکل ( )1نشان داده شده است.
 -2-3آنالیز اعتبار سنجی کلی نتایج مدلهای

در این قسمت از مطالعه حاضر ،کارایی مدلهای ترکیبی W-

 ANFISجهت تخمین میزان بارش روزانه در ایستگاه ازمیر
بهوسیله معیار اعتبار سنجی کلی مورد بررسی قرار میگیرد
) .(Tropsha et al. 2003جهت استفاده از این معیار در
ابتدا مقادیر پارامترهای Kو’ Kاز طریق رابطههای ( )25و
( )26محاسبه میگردند.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅2
K = ∑NT
(i=1(𝑃(𝑡)𝑂𝑏𝑠 𝑖 × 𝑃(𝑡)𝑃𝑟𝑒 𝑖 )/𝑃(𝑡)𝑃𝑟𝑒 )25
2

()26

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
K′ = ∑NT
𝑠𝑏𝑂)𝑡(𝑃i=1(𝑃(𝑡)𝑂𝑏𝑠 𝑖 × 𝑃(𝑡)𝑃𝑟𝑒 𝑖 )/

پژوهشهای گسترده انجامگرفته در زمینه مهندسی آب
نشان داده که جهت رسیدن به سطح مطلوب عملکرد
مدلهای تجربی و هوشمند ،مقادیر عددی  Kو’ Kباید به
مقدار یک نزدیک باشند .سپس ،نسبتهای  mو  nبا رابطه-
های ریاضی ( )28( . )27زیر نیز در باالترین سطح دقت
مدلهای پیشنهادی کمتر از  0/1میباشند (Tropsha et al.
).2003
()27

𝑚 = (𝑅 2 − 𝑅02 )/𝑅2

()28

𝑛 = (𝑅 2 − 𝑅′20 )/𝑅2

همچنین ،پارامتر  Rmکه بهصورت رابطه ( )29تعریف می-
گردد در شرایط بزرگتر از  0/5نشان دهنده عملکرد مطلوب
مدل ریاضی میباشد ).(Tropsha et al. 2003
()29

𝑅𝑚 = 𝑅 2 × (1 − √|𝑅 2 − 𝑅02 |) > 0.5

که در آن پارامترهای  𝑅02و  𝑅0′2بهصورت رابطههای ()30
و ( )31محاسبه میگردند.

پیشنهادی
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ 2
𝑇𝑁∑ 𝐾) /
) 𝑒𝑟𝑃)𝑡(𝑃 𝑖=1(𝑃(𝑡)𝑃𝑟𝑒 𝑖 −
2
𝑠𝑏𝑂)𝑡(𝑃(𝑃(𝑡)𝑃𝑟𝑒 𝑖 ] (1 − 𝐾′)2 / ∑𝑛𝑖=1
2

()30
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ −
𝑝(𝑡)𝑂𝑏𝑠 )2

()31

2
𝑇𝑁∑
𝑖=1 𝑃(𝑡)𝑃𝑟𝑒 𝑖 (1 −

=1−

𝑅02

𝑇𝑁∑ 𝑅′20 = 1 −
× 𝑖 𝑠𝑏𝑂)𝑡(𝑃[𝑖=1

جدول  -6نتایج اعتبار سنجی کلی مدلهای هوشمند جهت تخمین بارش روزانه در ایستگاه بارندگی ازمیر
Table 6 Results of general validation of smart models to estimate daily rainfall in Izmir rain station
مدلهای هوشمند
R>0.8
0.85<K<1.15
0.85<K’<1.15
m<0.1
n<0.1
Rm>0.5
0.65
0.81
0.63
0.70

0.055
0.062
0.078
0.080

0.092
0.023
0.011
0.045

0.79
0.82
0.62
0.67

بهمنظور انجام محاسبات فرآیند اعتبارسنجی کلی مدلهای
پیشنهادی از کل دادههای خروجی مراحل آموزش و ارزیابی
استفاده شده است .نتایج مربوط به اعتبار سنجی مدلهای
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0.83
0.92
0.72
0.79

0.88
0.93
0.89
0.91

W-ANFIS-PSO
W-ANFIS-DE
W-ANFIS-GA
W-ANFIS-ACO

هوشمند در ایستگاههای بارندگی ازمیر در جدول ( )6ارائه
گردیدهاند .همانطور که در جدول ( )6مشاهده میگردد،
مدل ترکیبی  W-ANFIS-DEبا داشتن  Rبرابر با  0/93و
مقدار  Kبرابر با  0/92در مقایسه با سایر مدلهای ترکیبی
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 W-ANFISاز دقت باالی تخمین بارش در ایستگاه بارندگی
ازمیر برخوردار میباشد .همچنین در این ایستگاه ،مدل W-
 ANFIS-DEمقادیر نسبتهای  mو  nبهترتیب برابر با
 0/023و  0/062را نتیجه داد.
از نقطهنظر سایر پارامترهای اعتبار سنجی ،مقادیر(،R )0/88
( K’)0/79و ( Rm )0/65نشان میدهند که ترکیب الگوریتم
بهینهساز  PSOو  W-ANFISدارای دومین سطح عملکرد
مطلوب در تخمین بارش روزانه میباشد .همچنین،
پارامترهای آماری جدول ( )6نشان میدهد که مدل ترکیبی
 W-ANFIS-ACOبا مقادیر  Rبرابر با  m ،0/91برابر با
 0/045و  nبرابر با 0/080دارای سطح عملکرد باالتری در
مقایسه با مدل هوش مصنوعی W-ANFIS-GA
) (R=0.89, m=0.011, and n=0.078میباشد .از طرفی
مقادیر  ،R ،n ،mو  Rmبیانگر این مطلب میباشد که هر
چهار مدل هوشمند ترکیبی سطح دقت قابل قبولی در برآورد
بارش برخوردار میباشند .نتایج پژوهش حاضر را میتوان با
پژوهشهای مشابه انجام گرفته توسط Kisi and Shiri
) (2011و ) Kisi and Cimen (2012مقایسه نمود .نتایج
آماری مرحله آزمایش جدول ( )6نشان میدهد که دقت
مدلهای بهینه  W-ANFISدر مقایسه با نتایج مدلهای
هوش مصنوعی ترکیبی RMSE = 42/17 mm( W-GEP
و  )R = 0/85و  RMSE = 92/31 mm( W-NFو 0/45
=) که توسط ) Kisi and Shiri (2011جهت تخمین بارش
ایستگاه ازمیر بهکاربرده شد ،از سطح عملکرد نسبتاً باالتری
برخوردار میباشد .همچنین نتایج پژوهش حاضر در مقایسه
با مدل ترکیبی  RMSE = 68/6 mm( W-SVMو 0/345
=  )Rکه توسط ) Kisi and Cimen (2012ارائه گردید،
دارای دقت باالیی است.

 -4نتیجه گیری
در این پژوهش به تحلیل و بررسی توانایی مدلهای بهینه
هوشمند  ANFISپرداخته شد .جهت انجام این پژوهش،
مقادیر بارش روزانه مربوط به ایستگاه ازمیر واقع در غرب

کشور ترکیه توسط پیش پردازشگر تابع موجک با استفاده از
تبدیل موجک و تابع مادر نوع  haarتجزیه شدند .مرحله
آموزش مدل  W-ANFISبهوسیله الگوریتمهای بهینهساز
 ACO ،PSO ،GAو  DEصورت گرفت و در نتیجه
مدلهای هوشمند پیشنهادی در دو مرحله آموزش و
آزمایش ،با مالک قرار دادن معیارهای آماری ،مورد ارزیابی
قرار گرفتند .نتایج زیر از پژوهش حاضر حاصل شدند:
 -1پارامترهای آماری محاسبه شده در هر دو مرحله آموزش
و ارزیابی نشان دادند که مدل بهینه  W-ANFIS-DEبا
داشتن ضریب همبستگی  0/954دارای دقت بیشتری در
مقایسه با سایر مدلهای ترکیبی  W-ANFISمیباشد.
 -2مدل  W-ANFIS-DEبا داشتن مقادیر خطاهای
 RMSEو  MAEبرابر با  22/12و  17/11 mmاز لحاظ
سطح عملکرد دارای برتری نسبی در مقایسه با مدلهای W-
 ANFIS-PSOو  W-ANFIS-GAمیباشد.
 -3نتایج آماری آنالیز اعتبارسنجی مدلهای ترکیبی هوش
مصنوعی نشان دادند که روش = 0/062( W-ANFIS-DE
 nو  )m = 0/023در مقایسه با 0/092( W-ANFIS-PSO
=  mو  n = 0/078( W-ANFIS-GA،)n = 0/055و
 ،)m = 0/011و  n = 0/080( W-ANFIS-ACOو 0/045
=  )mاز سطح دقت باالیی در تخمین بارش ایستگاه بارندگی
ازمیر برخوردار میباشد .همچنین مقادیر  K’ ،Kو  Rmنیز
برتری مدل هوش مصنوعی  W-ANFIS-DEرا نشان
میدهد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از جناب آقای دکتر کیسی استاد دانشگاه ایلیا
گرجستان جهت فراهمآوردن دادههای بارش منطقه مورد
مطالعه قدردانی بهعمل میآید.

نحوه دسترسی به دادهها
دادهها حسب درخواست ،از طرف نویسنده مسئول از طریق
ایمیل قابل ارسال است.
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Abstract
Nowadays, due to the high uncertainty in estimating precipitation in different geographical areas, the
use of computational intelligence methods based on optimization algorithms to accurately estimate
daily precipitation has been considered by water engineers. In the present study, the combined
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System and Wavelet transform (W-ANFIS) method was used as a
pre-processor for daily rainfall data to estimate precipitation values. The structure of the W-ANFIS
hybrid model was developed using the Fuzzy Clustering Means (FCM) method in the training phase.
Moreover, constant coefficients of membership functions applied in the ANFIS model were optimized
using four optimization algorithms including Genetic Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization
(PSO), Differential Evolution (DE), and Ant Colony community (ACO). In the present study, rainfall
statistics of Izmir basin in the western part of Turkey were used. Through applying five-time delays in
daily rainfall statistics as well as decomposing each time delay in the three levels of wavelet
transform, each of the W-ANFIS optimal models had twenty input variables. The results of the
statistical analysis for both training and testing stages by the Root Mean Square Error (RMSE) and
Mean Absolute Error (MAE) showed that the application of the DE algorithm into W-ANFIS
structure had the best performance (RMSE = 22.22 and MAE = 17.11mm) than other combined
models with PSO (RMSE = 28.11 and MAE = 24.11 mm), ACO (RMSE = 30.41 and MAE = 26.50
mm), and GA (RMSE = 25.70 and MAE = 18.11 mm).
Keywords: Adaptive Neuro Fuzzy Inference System; Clustering; Evolutionary Algorithms; Rainfall
Estimation; Wavelet Transform.
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