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داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ(
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ 1و رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﯽ

2

 -1داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ

 -2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ) ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول(reza.dehghani26@gmail.com :

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ93/10/4 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش94/4/1 :

ﭼﮑﯿﺪه

ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ) (ECﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮد
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ ،ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ ﻣﺪل
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ .ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﯿﺪروژن ﮐﺮﺑﻨﺎت ،ﮐﻠﺮﯾﺪ ،ﺳﻮﻟﻔﺎت ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﺳﺪﯾﻢ و دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن در
ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻃﯽ دوره آﻣﺎري ) (1347-1393ﺑﻌﻨﻮان ورودي و ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،رﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺶ ﺳﺎﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ) ،(0/977ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ) (0/032 ds/mو ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺶ ﺳﺎﺗﮑﻠﯿﻒ ) (0/847در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .درﻣﺠﻤﻮع
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼ ﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي :ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ ،ﻣﺪل ،ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آب
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزي و ﺷﺮب از اﻫﻤﯿﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺷﻬﺮي
ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪﻧﺤﻮيﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﯿﺎﺗﯽ آب را ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﺪي ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ورود ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزي و ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزي
)ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ( و
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف آب در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤـــﺪه آب
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺮور و ﺷﻮري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(5اﻣﺮوزه
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي
ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﻮﺟﮏ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻐﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در ﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﯾﮏ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
) .(7،13ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ) (19ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي روز ﺳﺎل ،دﺑﯽ ،اﺷﻞ ﺳﻄﺢ آب و دﻣﺎي آب
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه را ﺑﻪﻋﻨﻮان وروديﻫﺎي ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬب ﺳﺪﯾﻢ را ﺗﺨﻤﯿﻦ
زدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻣﺪل را ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ

رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و اﺳﺪاﻟﻬﯽ ) (16از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﯽ ﭼﺎي دو روش
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ از ﻧﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ) 1(RNNو ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ) 2(mlpﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار داده و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داراي
ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل و ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آب اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﻧﮋاد و
ﻫﻤﮑﺎران ) (1ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺟﺮود و ﻗﺮهﺳﻮ را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ ﺧﻄﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ در
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ دارد .ﻣﺎرﯾﺮ و دﻧﺪي ) (10ﻣﯿﺰان
ﺷﻮري رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎري را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ
زدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ اﺑﺰاري دﻗﯿﻖ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﯿﻨﮓ ) (15ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ
ﻋﺼﺒﯽ را ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و
اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس  11ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
آب در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ،ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي
ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ دارد .در ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺠﺎح و ﻫﻤﮑﺎران
) (11ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ
ﻣﺤﻠﻮل ،ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﮐﺪورت رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮﻫﻮر در ﻣﺎﻟﺰي
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰز و ﻫﻤﮑﺎران ) (6از
ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ
آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﻨﺘﺎ واﻗﻊ در ﻣﺎﻟﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
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داد ﮐﻪ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪلﺳﺎزي
ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ واﻗﻊ در ﻟﺮﺳﺘﺎن و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آن ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ
ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﻮﺟﮏ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي داﺋﻤﯽ اﺳﺘﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده و از ﮐﻮهﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻟﺸﺘﺮ و
ﺑﺨﺶ ﭼﻐﻠﻮﻧﺪي )ﻫﺮود( ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺤﺪوده
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻟﺸﺘﺮ ﺑﻨﺎم ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ″
 48 ° 15ﺗﺎ  49 °درﺟﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ و  32 ° 22 ″اﻟﯽ° 52 ″
 33درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ و در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺧﺮمآﺑﺎد واﻗﻊﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺮﺧﻪ را در زاﮔﺮس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  1ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دادهﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن

Figure1. Study area

ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﯾﻮﻟﺖ ﮐﻪ وﯾﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺗﺌﻮري وﯾﻮﻟﺖﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ) .(18اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻫﻢ از ﻣﺰاﯾﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻫﻢ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎ و

ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﯿﺎس )  (xﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

)m,k ( x)  2 m / 2  (2 m x  k ) m, k  z (1
اﮔﺮ )  (xرا ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺎدر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ
m

 2و  kﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﯿﺎس

ﻣﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﯿﺎس رزوﻟﻮﺷﻦ  ، m,k ( x) ،mدر اﺻﻞ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري  vmدر رزوﻟﻮﺷﻦ  mﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻓﻀﺎي ﺑﺮداري  vmﺣﺎوي ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ
)  m ,k ( x

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
) f(xﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  mو ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﺑﻊ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺮداري  vm ﺣﺎوي ﺗﻘﺮﯾﺐﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺎﺑﻊ ) f(xدر رزوﻟﻮﺷﻦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ  wmرا

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.178

رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ در ارﺗﻔﺎع  1550ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ آبﻫﺎي
آزاد ﻗﺮار دارد .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ  1148ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و
داراي رودﺧﺎﻧﻪاي ﺑﻄﻮل  85ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ
ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﮑﺎن ،ﺳﯿﻤﺮه و ﮐﺮﺧﻪ،
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﻣﯽرﯾﺰد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دادهﻫﺎي
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ در ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﯿﺪروژن ﮐﺮﺑﻨﺎت ) ،(HCO3ﮐﻠﺮﯾﺪ ) ،(Clﺳﻮﻟﻔﺎت )،(SO4
ﮐﻠﺴﯿﻢ ) ،(Caﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ) ،(Mgﺳﺪﯾﻢ ) (Naﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ
ﻟﯿﺘﺮ ) (mg/litو دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ) (Qﺑﺮﺣﺴﺐ  lit/sو ﻧﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ) (ECﺑﺮﺣﺴﺐ دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ) (ds/mﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮود )ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ( از ﺳﺎل  1347ﺗﺎ  1393ﮐﻪ در
ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﺎﻗﺪ دادهﻫﺎي ﻣﻔﻘﻮد ﺑﻮده و آزﻣﻮن ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﺪل ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮيﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ وﯾﻮﻟﺘﻬﺎ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﻨﺪ
ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در وﯾﻮﻧﺖ ﻫﺎ از دودﺳﺘﻪ ﺗﻮاﺑﻊ وﯾﻮﻟﺖ
و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﯿﺎس ) (scaling functionsاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ
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v

فضای برداری متعامد با  mدر رزولوشن  mفرض کنیم آنگاه
میتوان دستهای دیگر از پایههای متعامد فضای  wmکه
ویولت )  (xنامیده میشوند را نیز بصورت زیر بیان نمود
(:)01
m / 2
m
)  m ,k ( x )  2  ( 2 x  k
(m, k  z )1
در حالت کلی همه توابع فیزیکی را میتوان به کمک
ویولتها و توابع مقیاس بصورت زیر بیان نمود:

0
()3
)f ( x)  f 0 ( x)    d m,k m,k ( x
m k  

()4

) f 0 ( x )   a0 , k  0 , k ( x
k

روابط فوق بیان میدارند که هر تابع فیزیکی را میتوان ابتدا
به کمک تعدادی توابع مقیاس در رزولوشن صفر تقریب زد و
سپس به کمک توابع ویولت در رزولوشنهای مختلف آن
تقریب را تا میزان دقت موردنظر ادامه داد.

شبکه عصبی ویونت بر مبنای روابط ( )3و ( )4شکل میگیرد
و دارای الگوریتمهای آموزش مخصوص خود میباشد که در
پژوهش وانگ و همکاران ( )08بهصورت کامل موردبررسی
قرارگرفته است .الزم به ذکر است در حالت کلی خانواده
ویولتهای پیوسته نیز بهصورت زیر بیان میشود:
a, b  R

()5

t b
)
a

(

1
a

 a,b (t ) 

و تبدیل ویولت برای توابع پیوسته بهوسیله رابطه زیر محاسبه
میشود:
()6

t b
)dt
a

( f (t ) 







~
1
Wa,b ( f )  f (a,b)   a,b (t ), f (t ) 
a

در اینجا پارامتر aبعنوان پارامتر گسترش و متناسب با فرکانس
میباشدد ( بعبدارت دیگدر پدارامتر تدخخیر کوكدک متندابر بدا
فرکانس باال و پارامتر تخخیر بزرگ متنابر بدا فرکدانس پدایین
میباشد) و پارامتر  bبعنوان پارامتر انتقال و متناسب بدا زمدان
میباشد .نمونه ایی از ساختار شدبکه سده الیدهای متشدکل از
یکالیه ورودی ،یکالیه مخفی ،و یکالیه خروجی در شکل
 1نشان دادهشده است.

الگوریتم ویولت

شبکه عصبی مصنوعی

شبکههای عصبی مصنوعی با الهام از سیستم پردازش
اطالعات م ز طراحی و به عرصه بهور رسیدهاند که به کمک
فرآیند یادگیری 0و با استفاده از پردازشگرهایی به نام نرون
تالش میکند با شناخت روابط ذاتی بین دادهها ،نگاشتی میان
1- Multi layer perceptron
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تلفیق تئوری موجک با مفداهیم شدبکه عصدبی منجدر بده
ایجاد شبکه عصبی موجک میگردد و بکارگیری آن میتواندد
جایگزین مناسبی در شبکههای عصبی پیشخور جهت تخمین
و تقریب توابع غیرخطی اختیاری باشدد .شدبکههدای عصدبی
پیشخور ،دارای تابع فعدال سدازی سدیگمویید در الیده پنهدان
میباشد در حالیکه در شبکههای عصبی موجک ،توابع موجک
بعنوان تابع فعالسازی الیده پنهدان شدبکه پیشدخور در نظدر
گرفته میشوند در این شبکهها هدر دو پدارامتر انتقدال و ت یدر
مقیاس موجدکهدا در کندار وزنهایشدان بهینده مدیگردندد.
درمجموع گامهای مهم در آمدوزش و صدحت سدنجی شدبکه
عصبی موجک بصورت زیر است.
الف -دادههای ورودی بده دودسدته جهدت آمدوزش شدبکه و
صحت سنجی مورداستفاده قرار میگیرند.
ب -موجک مادر با احراز شرایط یادشده پس از اعمال ضرایب

انتقال و مقیاس مناسب به موجک فرزند تبدیل میشود.
ج -توابع فعال سازی نرونهای الیه پنهان شدبکه عصدبی بدا
انواع موجکهای فرزند جایگزین میشود.
د -شبکه عصبی ویولدت ایجادشدده بدا اسدتفاده از مجموعده
دادههای مربوط به آموزش شبکه ،آموزش داده میشود.
ه -عملکرد کلدی شدبکه موجدک بدا تجزیده و تحلیدل نحدوه
تخمین دادههای صحت سنجی موردبررسی قرار میگیرد .و با
رضایت بخش بودن عملکرد شبکه مرحلده آمدوزش بده اتمدام
میرسد .در غیراینصورت مراحل قبل تا دسدتیابی بده بهتدرین
حالت مورد ارزیابی قرار میگیرد (.)9

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

شکل  -1نمای کلی یک شبکه عصبی موجک سه الیهای

Figure 2. A three-layer Wavelet neural network overview
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فضاي ورودي (الیه ورودي) و فضاي مطلوب (الیه خروجي)
ارائه دهد .الیه یا الیههاي مخفي ،اطالعات دریافت شده از
الیه ورودي را پردازش کرده و در اختیار الیه خروجي قرار
خروجی

ميدهند .نمونه ایي از ساختار شبکه سه الیهاي متشکل از
یکالیه ورودي ،یکالیه مخفي ،و یکالیه خروجي در شکل
 9نشان دادهشده است.
پنهان ورودی

نرون

نرونها
ی

خروجی

ورودی

شکل -9نماي کلي یک شبکه عصبي مصنوعي سه الیه

Figure 3. A three-layer artificial neural network overview
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در روابط باال xi ،و  yiبه ترتیب مقادیر مشاهداتي و
محاسباتي در گام زماني iام N ،تعداد گامهاي زماني x̅ ،و̅y
نیز به ترتیب میانگین مقادیر مشاهداتي و محاسباتي ميباشد.
عالوه بر معیارهاي فوق از نمودارهاي پراکنش و سري زماني
مقادیر مشاهداتي -محاسباتي نسبت به زمان نیز جهت تحلیل
بیشتر نتایج استفادهشده است .یک نکته مهم در آموزش
شبکههاي عصبي نرمالسازي دادهها قبل از استفاده در مدل
ميباشد این عمل خصوصاً وقتي دامنه تغییرات وروديها زیاد
باشد کمک شایاني به آموزش بهتر و سریعتر مدل ميکند.
اصوالً واردکردن دادهها بصورت خام باعث کاهش سرعت و
دقت شبکه ميشود( .)22براي نرمالسازي دادههاي تحقیق از
رابطه  12استفادهشده است:
()12

Xi -Xmin
max -Xmin

Xn =0.1+0.8 X

که در آن  Xnمقدار نرمال شده ورودي  Xmax ،Xiو  Xminبه
ترتیب حداکثر و حداقل دادهها ميباشد.
1- Multi layer perception
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2-Back propagation

در این تحقیق بهمنظور ارزیابي دقت و کارایي مدلها ،از
نمایههاي ضریب همبستگي ( ،)Rریشه میانگین مربعات خطا
) (RMSEو ضریب نش ساتکلیف) (NSطبق روابط زیر
استفاده گردید .بهترین مقدار براي این سه معیار به ترتیب
یک ،صفر و یک ميباشد.
()1

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.178

با توجه به ساختار شبکه عصبي مصنوعي ،ویژگيهاي
عمده آن سرعتباالي پردازش ،توانایي یادگیري الگو ،توانایي
تعمیم الگو پس از یادگیري ،انعطافپذیري در برابر خطاهاي
ناخواسته و عدم ایجاد اخالل قابلتوجه در صورت بروز اشکال
در بخشي از اتصالها به دلیل توزیع وزنهاي شبکه است.
نخستین کاربرد عملي شبکههاي عصبي مصنوعي با معرفي
شبکههاي پرسپترون چندالیه 1انجام گرفت .براي آموزش این
شبکه معموالً از الگوریتم پس انتشار ( 2)BPاستفاده ميشود
که اساس این الگوریتم بر پایه قانون یادگیري اصالح خطا
ميباشد که از دو مسیر اصلي رفتوبرگشت تشکیل ميشود.
تنظیم پارامترها در شبکه پرسپترون چندالیه توسط سیگنال
خطا و سیگنال ورودي صورت ميگیرد .تعیین تعداد الیهها و
نرون هاي موجود در آنها از مهمترین مسائل در شبیهسازي با
شبکه عصبي مصنوعي است .رایجترین توابع محرک
استفادهشده در شبکههاي انتشار برگشتي را توابع محرک
سیگموئید و تانژانت هیپربولیک ذکر کردند ( .)8در طي
آموزش شبکه  MLPبه کمک الگوریتم یادگیري  ،BPابتدا
محاسبات از ورودي بهسوي خروجي شبکه انجام ميشود،
سپس مقادیر خطاي محاسبهشده به الیههاي قبل انتشار
ميیابد .در ابتدا محاسبه خروجي بهصورت الیه به الیه انجام
ميشود و خروجي هر الیه ،ورودي الیه بعدي خواهد بود که
مراحل آموزش به کمک این الگوریتم عبارتند از (9و:)11
(الف) اختصاص ماتریس وزن به هریک از اتصاالت؛ (ب)
انتخاب بردار ورودي و خروجي متناسب با آن؛ (پ) محاسبه
خروجي نرون در هر الیه و درنتیجه محاسبه خروجي نرون ها
در الیه خروجي؛ (ت) بهنگام سازي وزنها به روش انتشار
خطاي شبکه به الیههاي قبل که خطاي یادشده ناشي از
اختالف بین خروجي واقعي و خروجي محاسبهشده است؛ (ث)
ارزیابي عملکرد شبکه آموزشدیده به کمک برخي
شاخصهاي تعریفشده مانند جذر میانگین مربعات خطا
( ،)MSEسرانجام برگشت به مرحله (پ) یا پایان آموزش.

معيارهاي ارزيابي

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ( 182 ................... ........................................................

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل ﺳﺎزي ﮐﯿﻔﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن ﮐﺮﺑﻨﺎت )،(HCO3
ﮐﻠﺮﯾﺪ ) ،(Clﺳﻮﻟﻔﺎت ) ،(So4ﮐﻠﺴﯿﻢ ) ،(Caﻣﻨﯿﺰﯾﻢ )،(Mg
ﺳﺪﯾﻢ ) (Naو دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ) (Qﺑﻌﻨﻮان ورودي و ﻫﺪاﯾﺖ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آب ) (ECﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪل ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ
ﮐﻪ در ﺟﺪول  1ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه،
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده اراﺋﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  80درﺻﺪ از دادهﻫﺎ ) 190رﮐﻮرد(،
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش و  20در ﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ )47رﮐﻮرد( ،ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ
ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺟﺪول  -1ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻣﺎري ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ

Table 1. Statistical properties of qualitative variables for Kakareza River
ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ
آﻣﻮزش

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ورودي

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺧﺮوﺟﯽ

ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ

ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ

)SO4(mg/lit

0/010

0/315

4/420

0/010

0/174

1/200

)CO3(mg/lit

0/200

2/911

7/200

0/350

1/351

4/400

)Q(l/s

0

1/612

40/660

0

1/415

215

)Cl(mg/lit

0/050

0/403

4/400

0/050

0/202

0/800

)Ca(mg/lit

0/900

2/145

3/500

1/300

2/914

3/800

)Mg(mg/lit

0/100

0/976

3/300

0/200

1/248

3/500

)Na(mg/lit

0/030

0/206

1

0/030

0/244

2

)EC(ds/m

86

362/892

1015

79

178/057

528

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ
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ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪلﺳﺎزي ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎرﺿﺎ
از ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮑﯽ ﺑﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻧﺮونﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺪل ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮑﯽ
اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺟﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺳﯿﻤﻠﺖ( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺗﺒﺪﯾﻞ رويدادهﻫﺎ ،ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻘﺮﯾﺐ و ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج
ﮔﺮدﯾﺪ و دادهﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﮏ ﮐﻼه ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺗﻮاﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻖ دوم ﺗﺎﺑﻊ ﮔﻮﺳﯽ ﺑﻮده ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺷﺒﮑﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﺮادﯾﺎن ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﻪ
در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزي ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎي و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻤﺎره  3ﺑﺎ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  0/977و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﺧﻄﺎ  0/032دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺶ ﺳﺎﺗﮑﻠﯿﻒ
 0/847در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ
ﺟﻬﺖ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺷﻮري آب رودﺧﺎﻧﻪ درﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺷﮑﻞ  4ﻧﻤﻮدار ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل

ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه
اﺳﺖ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮑﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ -4ب ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖ
ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮﺟﮏ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ وﺟﻮد
دارد .ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎران ) (1ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد در
ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﺪا
ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﭼﻨﺪ
ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و دﻗﺖ ﻣﺪل را ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ،ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﮔﺬر و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮﺟﮏ ،ﺑﺮازش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻻت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،دﻗﺖ ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ ،ﻧﻮﯾﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺰﯾﻪ
از ﻣﯿﺰان ﻧﻮﯾﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﺮمﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.178
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جدول  -2نتایج حاصل از مدل شبکههای عصبی موجک در مراحل آموزش و صحت سنجی

Table 2. The results of Wavelet neural network training and validation

شماره

ساختار

1
2
9
4
5
6
9
8
3
10
11

9-2-1
9-9-1
9-4-1
9-5-1
9-9-1
9-8-1
9-3-1
9-10-1
9-12-1
9-14-1
9-15-1

تابع محرک
الیه پنهان
کاله مکزیکی
کاله مکزیکی
کاله مکزیکی
کاله مکزیکی
کاله مکزیکی
کاله مکزیکی
کاله مکزیکی
کاله مکزیکی
کاله مکزیکی
کاله مکزیکی
کاله مکزیکی

آموزش
الیه خروجی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی

NS
0/800
0/800
0/801
0/983
0/933
0/935
0/935
0/980
0/980
0/800
0/935

صحت سنجی
RMSE
)(ds/m
0/091
0/092
0/091
0/094
0/092
0/095
0/091
0/080
0/098
0/094
0/016

R
0/889
0/822
0/820
0/890
0/849
0/369
0/316
0/345
0/341
0/889
0/326

NS
0/826
0/829
0/849
0/840
0/845
0/980
0/829
0/816
0/950
0/951
0/946

RMSE
)(ds/m
0/049
0/049
0/092
0/046
0/098
0/048
0/044
0/095
0/048
0/045
0/044

R
0/349
0/364
0/399
0/329
0/329
0/351
0/360
0/391
0/358
0/390
0/364

شکل  -4نمودار حاصل از مقادیر بهینه مدل شبکه عصبی موجک برای دادههای ثبتشده مرحله آموزش و صحت سنجی
الف) مقادیر محاسباتی و مشاهداتی نسبت به زمان ب) نمودار پراکنش میان مقادیر مشاهداتی و محاسباتی

نتایج شبکه عصبی مصنوعی
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همچنین جهت مقایسه و ارزیابی نتایج شبکه عصبی
موجک ،از مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد .تابع
تانژانت هیپربولیک متداولترین شکل از توابع محرک است،
که در این تحقیق از آن برای ساخت الیه خروجی شبکههای
عصبی مصنوعی استفاده گردید .آموزش شبکههای پرسپترون
چندالیه با استفاده از الگوریتم آموزش پس انتشار خطا بنام
الگوریتم لونبرگ ـ مارکوارت به دلیل همگرایی سریعتر در
آموزش شبکه ،استفاده شد .همچنین از ترکیبات مختلف توابع
محرک در الیه (های) مخفی استفاده گردید .تعداد تکرارهای
الزم در فرآیند یادگیری شبکه  1000در نظر گرفتهشده و
عملکرد شبکه به کمک معیار میانگین مربعات خطا مورد
ارزیابی قرارگرفته است .تعداد نرونهای موجود در الیههای
ورودی و خروجی با توجه به ماهیت مساله موردبررسی
مشخصشده ،حالآنکه تعداد نرونهای موجود در الیه پنهان
با سعی و خطا در جهت کاهش مقدار خطا مشخص گردید.
روند کار با تعداد نرونهای کم آغاز و افزودن نرون های
اضافی تا زمانی ادامه مییابد که افزایش نرونهای بیشتر
تأثیری در بهبود خطا نداشته باشد ،که شبکهای با  14نرون در
الیه پنهان اول بهعنوان بهترین شبکه در فرآیند مدلسازی
حاصل شد .در جدول  9نتایج حاصل از مقایسه عملکرد
ساختارهای مختلف بهکاررفته به همراه پارامترهای آماری

دادههای بخش آموزش و صحتسنجی ارائه شده است.
همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ساختار شماره  10با
بیشترین ضریب همبستگی  0/310و کمترین ریشه میانگین
مربعات خطا  0/062دسی زیمنس بر متر و ضریب نش
ساتکلیف  0/820در مرحله صحت سنجی نسبت به سایر
ساختارها جهت مدلسازی هدایت الکتریکی آب رودخانه
کاکارضا مناسبتر خواهد بود .همانطور که در شکل 5
مشخص است تطابق مقادیر محاسباتی هدایت الکتریکی
مربوط به مرحله صحت سنجی مدل شبکه عصبی مصنوعی
با مقادیر مشاهداتی وجود دارد .همانطور که در این شکل
نشان دادهشده است مدل شبکه عصبی مصنوعی در تخمین
برخی مقادیر کمینه و بیشینه عملکرد خوبی داشته،
بهطوریکه این مقادیر را نزدیک به مقدار واقعیشان تخمین
زده است .که با نتایج تحقیق قربانی و دهقانی ( ،)9عشقی و
همکاران ( )4و دستورانی و همکاران ( )2مطابقت دارد در
تبیین این نتایج میتوان بیان نمود با توجه به ساختار
شبکههای عصبی مصنوعی ،ویژگی عمده آن سرعت باالی
پردازش ،توانایی یادگیری الگو ،توانایی تعمیم الگو پس از
یادگیری ،انعطافپذیری در برابر خطاهای ناخواسته و عدم
ایجاد اخالل قابلتوجه در صورت بروز اشکال در بخشی از
اتصالها به دلیل توزیع وزنهای شبکه است.
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Figure 4. Diagram of optimal values of Wavelet neural network model for recorded data in validation phase
A) The observed and computed values over time B) scattered plot of observed and computed values
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جدول  -3نتایج حاصل از مدل شبکههای عصبی مصنوعی در مراحل آموزش و صحت سنجی
شماره

ساختار

تابع محرک
الیه پنهان

8
9
3
4
9
9
7
1
2
80
88

7-9-8
7-3-8
7-4-8
7-9-8
7-7-8
7-1-8
7-2-8
7-89-8
7-83-8
7-84-8
7-89-8

تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک
تانژانت هیپربولیک

Table 3. The results of artificial neural network training and validation
آموزش
صحت سنجی
R
RMSE
NS
R
RMSE
NS
الیه خروجی
)(ds/m
)(ds/m
0
/
210
0
/
894
0
/
219
0/209
0/024
0/183
خطی
0/220
0/890
0/219
0/209
0/011
0/189
خطی
0/212
0/881
0/214
0/209
0/019
0/183
خطی
0/228
0/881
0/219
0/209
0/019
0/183
خطی
0/228
0/887
0/214
0/208
0/014
0/189
خطی
0/228
0/881
0/214
0/207
0/079
0/189
خطی
0/228
0/889
0/219
0/208
0/077
0/183
خطی
0/229
0/887
0/219
0/208
0/070
0/183
خطی
0/229
0/889
0/214
0/209
0/079
0/189
خطی
0/223
0/881
0/219
0/280
0/099
0/190
خطی
0/229
0/887
0/214
0/209
0/070
0/183
خطی

Figure 5. Diagram of optimal values of artificial neural network model for recorded data in validation phase
A) The observed and computed values over time B) scattered plot of observed and computed values

مقایسه عملکرد مدلها

در ادامه با انتخاب جواب بهینه هرکدام از مدلها و
مقایسه آنها با یکدیگر مشخص شد ،هر دو مدل با دقت
خوبی میتوانند هدایت الکتریکی آب رودخانه کاکارضا را
شبیهسازی کنند .همانطور که در شکل  9نتایج هر دو مدل
نسبت به مقادیر مشاهداتی در طی زمان نشان داده شده است
مدل شبکه عصبی موجک در تخمین اکثر مقادیر عملکرد
قابل قبولی دارد بهگونه ای که کلیه مقادیر را نزدیک به مقدار
واقعی تخمین زده است .که این نتایج با نتایج وانگ و
همکاران ( )81همخوانی دارد در تبیین این نتایج میتوان بیان
نمود تجزیه موجک در جهت افزایش قدرت تفکیک سیگنال

نقش بسزایی دارد .در نهایت اختالف مقادیر مشاهداتی هدایت
الکتریکی و محاسباتی بهینه دو مدل بهصورت درصدی از
میانگین مقادیر مشاهداتی (مقدار خطا) ،محاسبه و نمودار آن
نسبت به نمونه دادههای ثبتشده دوره آماری ترسیم گردید
(شکل  .)7همانطور که در این شکل دیده میشود برای
مدلهای مذکور(شبکه عصبی موجک و شبکه عصبی
مصنوعی) بیشتر خطا در باند  ± 80در صد قرارگرفته است .و
بیشترین میزان خطای مدلهای شبکه عصبی موجک و شبکه
عصبی مصنوعی به ترتیب  81/923و  98/099درصد از
میانگین مقادیر مشاهداتی میباشد.
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شکل  -9نمودار حاصل از مقادیر بهینه مدل شبکه عصبی مصنوعی برای دادههای ثبتشده مرحله آموزش و صحت سنجی
الف) مقادیر محاسباتی و مشاهداتی نسبت به زمان ب) مودار پراکنش میان مقادیر مشاهداتی و محاسباتی
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نمونه داده های ثبت شده
شکل  -6نمودار پراکنش و مشاهداتي  -محاسباتي مقادیر بهینه مدل شبکه عصبي موجک و شبکه عصبي مصنوعي براي دادههاي ثبتشده
مرحله آموزش و صحت سنجي
Figure 6. Diagram scatters plot and observations – computational optimal Wavelet neural network and artificial
neural network models for recorded data validation phase
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Figure 7. Optimal error diagram of both models, as percentage of the average observation values
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در پژوهش حاضر عملکرد مدلهاي شبکه عصبي
موجک و شبکه عصبي مصنوعي را جهت شبیهسازي هدایت
الکتریکي آب رودخانه کاکارضا مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج
تحقیق نشان داد که مدل شبکه عصبي موجک دقت باال و
خطاي ناچیز در تخمین هدایت الکتریکي و قابلیت بسیار
باالیي در تخمین برخي مقادیر کمینه ،بیشینه و میاني نسبت
به شبکه عصبي مصنوعي دارد .که با نتایج تحقیق بانژاد و
همکاران ( )1مطابقت دارد در تبیین این نتایج ميتوان بیان
نمود شبکه عصبي موجک قادر به پیشبیني پارامترهاي کیفي
آب در حجم باال ،احتیاج بهاندازه گیري و کارهاي

آزمایشگاهي آنها پرهزینه و زمانبر هستند ،ميباشد.
همچنین دقت باالي شبکه عصبي موجک ناشي از تجزیه
سیگنال با کمک تابع گسسته موجک ،منجر به سادهتر شدن
این سیگنالها شده و باعث ایجاد برتري محسوسي نسبت به
مدل شبکه عصبي مصنوعي ميباشد .درمجموع این تحقیق
نشان ميدهد استفاده از مدل شبکه عصبي موجک ميتواند
درزمینه تخمین هدایت الکتریکي آب رودخانهها مؤثر باشد و
گامي در اتخاذ تصمیمات مدیریتي در جهت بهبود آب
کشاورزي و شرب این رودخانهها ميباشد.
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Abstract
Electrical conductivity (EC) is an important factor in river engineering, especially studying
of river water quality. In this study we studied and evaluated wavelet neural network to predict
the electrical conductivity of the Kakareza river (in lorestan), and the results were compared
with results of artificial neural network model. For this purpose, hydrogen carbonate, chloride,
sulfate, calcium, magnesium, sodium and flow rate at monthly scale during the period (19692015) as input and output parameters were selected as electrical conductivity. The criteria of
correlation coefficient, root mean square error and of Nash Sutcliff coefficient were used to
evaluate and performance compare of models. The results showed that wavelet neural network
model has the highest correlation coefficient (0.977), the lowest root mean square error (0.032
ds/m) and the highest standards Nash Sutcliffe (0.847) became a priority in the validation phase.
The results indicate acceptable capability of wavelet neural network models to estimate the
electrical conductivity of river water.
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