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بهبود عملکرد مدل شبکۀ عصبی مصنوعی با کمک تبدیل موجک و روش  PCAبرای مدلسازی و
پیشبینی اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی )(BOD
فریدون رادمنش ،*1امیر پورحقی ،2اباذر سلگی
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 .1دانشیار گروه هیدرولوژی و منابع آب ،دانشکدۀ مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 2و  .3دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب ،دانشکدۀ مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
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چکیده
در دهههای اخیر ،توسعۀ مدلهای هوش مصنوعی برای پیشبینی پدیدههای هیدرولوژیکی کاربرد زیادی پیدا کررده اسرتد در
این مطالعه ،توانایی مدلهای شبکۀ عصبی مصنوعی بهمنظور مدلسازی و پیشبینی اکسیژن مورد نیراز بیولروژیکی ) (BODدر
رودخانۀ کارون واقع در غرب کشور ایران ارزیابی شدد بهمنظور بهبود نتایج شبیهسازی از آنالیز موجک بهعنروان مردل ترکیبری
استفاده شدد سری زمانی ماهانۀ شاخص  BODرودخانۀ کارون در ایستگاه مالثانی بهمدت 13سال (1381ر  )1393و با استفاده
از متغیرهای کمکی اکسیژن محلول ( ،)DOجریان رودخانه و دمای ماهانه شبیهسازی شردد بهتررین ورودی مردلهرای برهکرار
گرفتهشده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی ) (PCAانتخاب شدد برای ارزیابی و مقایسۀ عملکرد مردلهرا از
جذر میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEضریب تعیین ( )R2و معیار اطالعاتی آکائیک ( )AICاستفاده شردد نترایج برهدسرتآمرده
بیانگر آن بود که شبکۀ عصبی مصرنوعی میرزان خطرای  0/0412و ضرریب تعیرین  0/76دارد و اعمرال تبردیل موجرک روی
دادههای ورودی مدل ،سبب بهبود نتایج تا ضریب تعیین  0/89و میزان خطای

 0/0273شد.

کلیدواژگان :تبدیل موجک ،رودخانۀ کارونPCA ،BOD ،د
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مقدمه
آب بهعنوان بنیانگذار همۀ تمدنهای بشریی نرناه ه نرد
است و رودهانهها نیر ییرا ام منرابص ا ر ا ترممین آب ایرن
تمدنها بود انرد ] .[1در همرۀ اهردا بشری بریای اسر اد ام
رودهانه ،کی یت آب ماتواند مهمتیین عامل محدودکننرد در
اس اد ام این منابص بهنمار آیرد ] .[2امریوم رنرد رنوت و
توسوۀ نهیی ام دالیل مهم اف ایش آلودگا رودهانرههراسرت.
رودهانهها همروار عرهو بری ترممین آب مرورد نیرام اوامرص،
بهعنروان منبورا سرهلالو رول و تددیردپرذیی بریای تخ یرۀ
آلودگاها نی مد نظی بود اند ].[1
 BODام مهمتیین نراه هرا بریای بیرسرا سرهمت
رودهانه بهنمار ماآید ] BOD .[2مقردار اکسری ن مرورد
نیام میییوارگانیسرمهرای هروامی موارود در نمونره بریای
اکسیداسیون مواد آلا است ].[3
مقدار بیش ام حد  BODسبب کاهش غ ظت اکسری ن
مح ول و ایداد نریای نامناسرب منردگا بریای گیاهران و
اانوران رودهانه مانود [ .]4مواد مغذی و نور سبب رند
فی وپهنگ ونها و اف ایش غ ظت اکسی ن مح ول مرانرود
که این ماتواند مقدار  BODآب را کاهش دهد ] .[5فیایند
اندام گییی مقردار  BODموارود در آب نیاممنرد ممران و
فیاهمکیدن نیای مورد نیرام انردام گیریی اسرت .در ایرن
فیایند که پرن روم بره ورول مرااندامرد مقردار اکسری ن
مصی ند میییوارگانیسمهای مواود در آب در دمای 20
دراۀ سان اگیاد اندام گییی مانود ].[6
مدلهای مخ ا در سالهای اهیی بیای مردیییت کی را
رودهانه ارائه ند است .اغ ب این مدلها به داد هرای ورودی
مخ ا نیام دارند که اندام گییی آنها ممانبی و ه ینهبی اسرت
] .[7با اینحال ،ام آندا که م غییهای میرادی روی پارام یهرای
کی یت آب مؤثی هس ند و یک رابطۀ غییهطا و پیچید برین
آنها بیقیار است ،روشهای مومول بههوبا نماتواننرد مسرئ ۀ
مدیییت کی ا منابص آب را حل کننرد ] 8و  .[9در دهرههرای
اهیی ،تینیکهای هوش مصنوعا بیای پیشبینا پدیرد هرای
مخ ف هیدرولوژییا تحول ب رگرا را ایدراد کرید انرد ].[10
این مدلها توانایا هود را در مدیییت منابص آب بههوبا نشان
داد انررد ] .[11تحقیقرراا اهیرری نشرران مررادهررد مرردلهررای
اوبهسیا همچون  ANNمراتواننرد ارایگ ین هروبا بریای
روشهای مومول بهنمار آینرد ] 13 ،12 ،2و  .[14تحقیقراا
هوبا در دنیا در ممینۀ اس اد ام مدل  ANNارائه ند است.
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چییس و و همیارانش ] [15یک مردل  ANNو همچنرین
یک سیی موادالا ویاحا بریای پریشبینرا حرذ  BODو
 CODدر اییرران مییسررطحا در ترراالبهررای مصررنوعا ارائرره
دادنررد .ن ررای مرردل  ANNنسرربت برره مقررادیی مشرراهد ای
همبس گا هوبا دان ه است .ن رای نشران داد حرذ COD
بهندا به حرذ  BODوابسر ه اسرت و یرک موادلره بریای
پیشبینا حذ  CODنی ارائه ند .ندرا و همیرارانش ][16
توانایا میاد نربیههرای عصربا را در تخمرین نراه هرای
کی ا آب رودهانرۀ  Johorمرال ی و بریآورد مقردار  ECو کرل
اامداا مح رول ( )TDSو کردورا در ایرن حو ره را تمکیرد
کیدند.
اسداهلل فیدی و همیارانش ] [17توانایا دو مدل نبیۀ
عصبا مصنوعا و نربیۀ عصربا بامگشر ا را در تخمرین
ناه کی ا آب رودهانۀ ت خهرود در آذربایدران نریقا
بیای بیآورد پارام ی  TDSبیرسا کیدنرد .ون و همیرارانش
] [18اکسی ن مح ول رودهانۀ  Heiheچین را برا اسر اد
ام نبیۀ عصبا مصنوعا پیشبینا کیدند .ن رای پر وهش
آنها بیرانگی دقرت و توانرایا میراد مردل پیشرنهادی بریای
پیشبینا و نبیهسامی پارام ی اکسی ن مح ول بود.
پارمار و بهاردواج ] [19تد یه و تح یرل آمراری و موارک
پارام یهای کی را آب ( CODتقا رای نریمیایا اکسری ن)،
( BODنیام بیونیمیایا به اکسی ن)( DO ،اکسی ن مح رول)،
( WTدمررای آب)( AMM ،آمونیرراآ آماد)( TKN ،نی رریوژن
کد ردال)( TC ،کررل ک ی ری))( FC ،ک ی رری) مرردفوعا) و PH
(پ انسرریل هیرردروژن) رودهانررۀ  Yamunaدر هنررد را برریای
داد هررای ماهانرۀ یررک دورۀ د سرراله بیرسررا کیدنررد؛ در ایررن
مطالوه ام تابص مواک  Db5اس اد ند است.
در یک تحقیق به ورا میوری روشهای اس اد ند
بیای نیام  BODارائه ند است ].[20
روش بهینهسامی پارام یها بیای مدل پویرای کی یرت آب
بررریاسرررا تئررروری مب نر را بررری داد (based on data-
 )driventheoryتوس لیانر و همیرارانش ] [21ارائره نرد
اسررت .ع یررایا و همیررارانش ] [22نرربیهسررامی تغییرریاا
نرراه هررای  BODو  DOرا برریای رودهان رۀ درۀ میادبی ر
همدان با اس اد ام نبیۀ عصربا مصرنوعا بیرسرا کیدنرد.
ن ای پ وهش آنها بیانگی کارایا میاد نبیۀ عصبا در تخمرین
ناه های کی ا یادند دانت.

رادمنش و همکاران :بهبود عملکرد مدل شبکۀ عصبی مصنوعی با کمک تبدیل موجک و روش ...

هی چند ام این مدلها بهورور گسر ید اسر اد نرد
اسررت ،ولررا هنگرراما کرره رف ررار دینررامییا یررک سیسر م
هیدرولوژییا با گذنت ممان تغییری مراکنرد ،مردلهرای
یادند بیای پیشبینا پارام یهای منابص آب توانایا کرافا
ندارند و مدلهای مناسبا نیس ند ] .[23سییهای ممرانا
هیدرولوژییا دارای مشخصاا غییایس ا ،1پیش ،2رونرد 3و
تغیییاا ناگهانا در بسامد هس ند که بیای مدلسامی آنها
اس اد ام الگوری مهرا ،مورادالا غییهطرا و نظییرههرای
ادید ریا ا یوری بهنظی مارسد ] .[24در حالت ک را
بیای آنالی مشخصاا مخ ا در سرییهرای ممرانا بایرد ام
تبدیلکنند های ریا ا اس اد کید ].[25
تبدیل مواک 4تابوا است که نسخۀ بهبودیاف ه تبدیل
فوریه را تداعا ماکند .تبدیل فوریه در آنالی سیگنالهای
ناایس ا به نیست مندری مرانرود .در حرالا کره تبردیل
مواک ااام مادهد سیگنالهای نراایسر ا نیر برههروبا
آنالی نوند ] .[26تیکیب مواک برا مردلهرای هیبییردی
اهیرریا بررهعنرروان نرروعا روش اررایگ ین در نرربیهسررامی
فیایندهای هیردرولوژییا برهکرار برید مرانرود .در ایرن
مدلها ،عهو بی ومنها ،موقویت و مقیا موارکهرا نیر
بهینهسامی مانوند ] .[27اهییا تبدیل موارک برهعنروان
نوعا تینیک پیشپیدامند عم یید بسیارهوبا با تواه بره
توان هود در آنالی فیکانس داد ها بریای مردلسرامیهرای
هیدرولوژییا ام هود نشان داد است ].[28
ع ی ر اد و کاویرران ور ] [29اس ر اد ام مرردل تیکیبررا
 WANNرا بیای پیشبینا پارام یهای کی را در اقیرانو
آرا) ،ه رری  Hiloاندررا) دادنررد .تیکیرربهررای مخ ررا ام
پارام یها بهعنوان ورودی به مدل بریای پریشبینرا مقردار
نوری ،دما و  DOرومانه و مقرادیی سراع ا  DOوارد نرد.
ن ای نشان داد مدل  WANNعم یرید به ریی نسربت بره
مدل  ANNدارد.
هررد ام ایررن مطالورره ،بیرسررا توانررایا مرردل ANN
بهمنظور پیشبینا پارام ی ماهانۀ  BODبیاسا داد هرای
مواود دما DO ،و اییان رودهانه است .با تواه بره رف رار
دینامییا سیس مهای هیدرولوژییا و برهمنظرور افر ایش
1. Non Stationary
2. Drift
3. Trend
4. Wavelet Transform
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دقت در پیشبینا ،ام آنالی مواک بهعنوان مدل تیکیبرا
اس اد ند .با تواره بره اسر اد ام م غییهرای کمیرا و
تبدیل مواک بیای اف ایش دقت مردل ،ام الگروری م PCA
به منظور ان خاب ورودی مناسب و بهینه به مردل اسر اد
ند .در آهی بهمنظور بیرسا عم یرید مردلهرا ،مویارهرای
ارمیابا R2و  RMSEبیای هییک ام مدلها محاسبه ند.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

رودهانۀ کارون ام رن هکو ماگی سیچشرمه مراگیرید و
پس ام عبور ام مسیی کوهس انا در ن دییا نهی گ وند بره
دنت هومس ان وارد مانرود .رودهانرۀ کرارون در نرمال
نون ی به دو ناهه تقسیم مانود که در انروب نونر ی
با ییدیگی پیوند ماهورند .در این مسیی پی ام پیچوهرم آب
مورد نیام نیب ،کشاورمی و رنوت د هرا نرهی و روسر ا،
ه اران هی رار ارا را کشراورمی ،تولیرد انریژی بری آبرا،
چندین ویح پیورش ماها و ویحها و کارهانههای نو ا
را تررممین مراکنررد .نرریل  1موقویررت رودهانرۀ کررارون و
ایسر گا مهثرانا را نشران مرادهرد .ایسر گا مهثررانا در
مخ صاا ' 48˚52''40نمالا و ' 31˚35''01نریقا قریار
دارد .ادول  1پارام یهای اس اد نرد در ایرن تحقیرق را
ارائه مادهد.
بهع ت اینیه واردکیدن داد هرا بره رورا هرا) سربب
کاهش سیعت و دقرت مرانرود ،ام روش اس انداردسرامی
داد ها اس اد ند است که این کرار مرانص کوچرکنردن
بیش ام حد ومنها و سبب ا روگییی ام انربا مودهنگرا)
نیونها مانود .با روش اس انداردسامی هی عدد به عرددی
بین ی تا یک تبدیل مانود ] .[30با تواه بره پیشرنهاد
س گا ] [31ام رابطۀ  1بیای نیمالسامی (اس انداردسرامی)
اس اد ند است.

 x x 
()1
y  0/ 5 0/ 5 

 x max  x min 
̅ میانگین داد هراXmax ،
که در این رابطه  Xدادۀ مد نظیX ،
بیشرر ر یین داد هررررا Xmin ،حررررداقل داد هررررا و  yدادۀ
اس انداردند است .در این تحقیق ام  75در رد داد هرای
 BODبیای آمومش و  25در د بیای نبیهسامی اسر اد
ند است.
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شکل  .1موقعیت رودخانۀ کارون در استان خوزستان و ایران
جدول  .1پارامترهای ماهانۀ استفادهشده در این تحقیق
نام

مشخصات جغرافیایی

ارتفاع از

کد ایستگاه

متغیر اقلیمی

میانگین

حداکثر

حداقل

مهثانا

21-307

مهثانا

21-307

7/19

9/72

5/0

48 52 40

31 35 01

مهثانا

21-307

403/03

1626/63

111/6

48 52 40

31 35 01

17

مهثانا

21-307

دما (دراۀ سان اگیاد)
اکسی ن مح ول
(می اگی) بی لی ی)
اییان (م یمیوب در
ثانیه)
اکسی ن مورد نیام
بیولوژییا (می اگی) بی
لی ی)

21/00

25/00

12/0

48 52 40

2/71

5/22

1/14

48 52 40

31 35 01

17

ایستگاه

شبکۀ عصبی مصنوعی )(ANN

تئوری مدلهای نبیۀ عصبا مصنوعا بیای نخسر ینبرار
توس مک کوالچ 1و وال ی پی  2در سال 1943مطیح نرد
] [32و بود ام آن رومنبها 3در سال  1962ایدۀ پیس یون
را پیشنهاد داد ] .[33امریوم نربیۀ عصربا مصرنوعا در
مطالواا هیدرولوژی و مدیییت منابص آب کراربید وسریوا
دارد .مدل  ANNماتواند ارتباط پیچید و غییهطا برین

1. Mcculloch
2. Walter Pitts
3. Rosenblatt

طول (درجه،

عرض (درجه،

سطح دریا

دقیقه ،ثانیه)

دقیقه ،ثانیه)

(متر)

31 35 01

17
17

پدید های هیردرولوژییا را برا اسر اد ام روابر پیچیردۀ
ریا ا مدلسامی کند ] 34و  .[35ساه ار نربیۀ عصربا
موموال ام الیۀ ورودی ،الیۀ میانا و الیۀ هیوارا تشرییل
ند است .الیۀ ورودی الیره ای ان قرالدهنرد و وسری های
برریای تهیررهکرریدن داد هررا ،الیرۀ هیواررا نررامل مقررادیی
پیشبیناند توس نبیه و الیۀ میانا یرا مخ را محرل
پیدامش داد هاست .هی الیه ام چند نیون یرا گری تشرییل
ند است ] .[36سیگنالها با عبرور ام نریونهرا برهوسری ۀ
ومنها و توابص ان قال بهینه یا ا هح مانود .این فیایند ترا
اایا که الیۀ هیواا  reachedنود تییار مانرود ].[37
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بیای مطالوۀ بیش ی به مطالواا آپوس ولوفولو و همیرارانش
] ،[38مینسیا و پارپیا ] ،[39اون و همیرارانش ] [40و
نورانا و همیارانش ] [41میااوه نود.
تبدیل موجک

به کمیتهای م غیی در ممان یا میانا سیگنال گویند که قابرل
اندام گییی باند .بیای تح یل سیگنالها ،مبردلهرای ریا را
اس اد مانود ترا ب روان اوهعراتا را بره دسرت آورد کره ام
سیگنالهای ها) بهآسانا بهدست نمراآیرد .تبردیل موارک
ییا ام تبدیلهای ریا ا کارآمد در ممینۀ پریدامش سریگنال
است .تبدیل مواک سیگنال را به مدموعهای ام توابص اساسرا
سیگنال تد یه ماکند و در حقیقت مدموعهای ترابص اساسرا
ام تمهیی و تغییی در مقیا موارک مرادر برهدسرت مراآیرد.
م یت مهم تبدیل مروایا ایرن اسرت کره اوهعراا ممران و
فیکانس را بهوور مؤثیی ام سیگنال م غیی در ممران اسر خیاج
ماکند .تابص مواک )𝑡(𝜓 مواک مادر نامیرد مرانرود کره
سه مشخصۀ توداد نوسان محدود ،بامگشت سییص بره ر ی در
هی دو اهت مثبت و من ا در دامنۀ هود و میانگین ی دارد
(این سه وی گا نیط الم) است کره ترابوا ب وانرد برهعنروان
تبدیل موایا عمل کند) که نیط مقبولیت نامید مانرود.
تابص موج )𝑡(𝜓 بهنیل ریا ا میی توییف مانود ].[42


()2

 t  d t   0



ام انوا موارکهرای مرادر کره بریای آنرالی سریگنال
اس اد مانوند ،ماتوان به مواک Morlet, ،Haar ،Sym
) Meyer ،Daubechies(dbو غیی انار کید )𝑡( )𝑏 .𝜓(𝑎,با
اس اد ام تمهیی و تغییی مقیا مواک مرادر ام فیمرول 3
بهدست ماآید ].[42
 t b 

( ,a  R ,b  R ,a  0 )3
 a 
تبدیلهای موایا به دو دس ۀ پیوس ه و گسس ه تقسریم
0/ 5

 a ,b  t   a

مانوند .بریای کاربیدهرای عم را ،هیدرولوژیسرتهرا اغ رب
سیگنالهای ممرانا پیوسر ه در اه یرار ندارنرد ،ب یره بیشر ی
سرریگنالهررای ممررانا گسسرر ه در اه یررار آنهاسررت .اگرری
ان خابهای مقیا و موقویرت مبنرا بری م یرتهرای هری دو
(مقیا ها و موقویرتهرای دوترایا) بانرد ،تح یرلهرا دقیرق
هواهد بود .تبدیل مواک گسس ه ام بانرکهرای فی ری بریای
بامسامی سطح چندت یییا ممانر فیکانس بهی مابید .بریای
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اینکرار اب ردا سرییهرای ممرانا  ،DO ،BODدمرا و اییران
رودهانه در چند میح ه (تا اایا کره بسرامد سریی داد هرا ام
بین بیود) به چند مییسیی تد یه و بود بهعنوان ورودی مردل
در نظی گیف ه ند .هی چه توداد میاحل من خب بریای تد یره
بیش ی باند ،سیگنال به همان توداد به بسرامدهای براالگرذر و
پایینگذر تد یه مانود و دقت کرار افر ایش مرایابرد ،امرا ام
میح های به بود مقادیی بسامدها تقییبا ثابرت براقا مراماننرد.
بود ام تد یرهنردن مییسریگنالهرا ام روش تد یره و تح یرل
مؤل ههای ا ا اس اد و میریسریگنالهرای مهرم برهعنروان
ورودی به مدلهای مخ ف اس اد مانوند.
تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی ()PCA

تد یه و تح یل مؤل ههای ا ر ا  )PCA(1نروعا تد یره و
تح یل آماری است که توداد کم ریی ام عوامرل را بره نرا)
مؤل ههای ا ا ام میران عوامرل اولیره گر ینش مراکنرد،
بهووری که تودادی اوهعاا کماهمیرت حرذ مرانرود.
بره ایرن روش
در ورتاکه فاک ور تسرت  2KMOمخر
کم ی ام  0/5باند ،داد هرا بریای تد یره و تح یرل عوامرل
ا ا مناسب نخواهد بود و اگی مقدار آن بین  0/5تا 0/69
باند باید برا اح یراط بیشر ی بره تد یره و تح یرل عوامرل
پیداهت .اما در ورتاکه مقدار آن بر ر تری ام  0/7بانرد،
همبس گاهای مواود در بین داد ها بیای تد یه و تح یل
مناسب هواهد بود ].[43
با اسر اد ام ایرن روش ،تیکیبراتا ام  Pم غیری اولیره
 ، x 1, x 2 ,x pبرریای ایدرراد حررداکثی  Pمؤل رۀ مس ر قل

به ورا  PC1, PC 2 ,PC pایداد مانود ].[44
هی یک ام مؤل ههای ا ا ماتواند با دنبالۀ ارائهند
در رابطۀ  4مشخ نود.
PC 1  w 11x 1  w 12x 2  w 1p x p
()4

PC 2  w 21x 1  w 22x 2  w 2 p x p
...
PC p  w p1x 1  w p 2x 2  w pp x p

کرره در آن  PC 1مورری مؤل رۀ مررد نظرری w ij ،ررییب
مخ

به م غییهای اولیه و  x iنیر م غیری اولیره اسرت.

یایب  w ijووری تخمین مد مانوند که اولین مؤل ره

1. Principal Component Analysis
2. Kaiser-Meyer-Olkin
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حداکثی واریانس داد ها را در نظی گیف ره و دومرین مؤل ره
حداکثی واریانس در نظی گیف ه نشد توس اولین مؤل ره را
پیشبینا ماکند و این روند ادامه مایابد تا آهیین مؤل ه
همۀ واریانس مد نظی را دربیگیید.
()5
()6

w i 12  w i 121  w i 12  1i  1,.. p
w i 1w j 1  w i 2 w j 2  w ip w jp  0

حل رابطۀ  10که در آن  Iماتییس واحد است ،مقادیی وی ۀ
𝑛 λمحاسبه مانوند.
()10

det  R  λI  0

مقدار واریانس هییک ام مؤل ههای ا ا با اسر اد ام
رابطۀ  11محاسبه مانود.
()11

det  R  λI  V h

for all i  j
بیای اندا) روش تد یه و تح یل عوامل ا ر ا میاحرل
میی اندا) ماگیید:
الف) اس انداردکیدن م غییهای ورودی :در این میح ره
داد های ورودی به گونه ای اس اندارد مانوند که میرانگین
ی و انحیا مویرار یرک دانر ه بانرند .مراتییس  Zکره
نررامل مقررادیی اس انداردنرردۀ پارام یهاسررت ام رابطررۀ 7
بهدست ماآید ].[45

) تویین مویار اس خیاج توداد عاملها:
مویار مقادیی ویر  1و مویرار در رد واریرانس و مویرار
تست بییدگا ] [46مهمتیین پارام یهای اسر خیاج تورداد
عوامل هس ند که در این فیایند بهکار گیف ه مانوند.
و) اایای چیهش مناسب روی ماتییس یایب مؤل ههرا:
این میح ه به تد یه و تح یل فاک ورهای ا ر ا 2نیر مشرهور
اسررت .در ایررن میح رره م غییهررایا کرره رریایب برراالیا در
مؤل ههای ا ا اس خیاجند دارند ،بهعنوان م غییهرای مهرم
بیای ورود به مدلسامی ان خاب مانوند ].[47

که در این رابطه 𝑥̅𝑗 ،میرانگین داد هرا و 𝑗𝑠 مقردار انحریا
مویار است.
ب) محاسبۀ فاک ور  :KMOناه  KMOاسر اد نرد
در دامنۀ ی تا یک قریار دارد .ایرن نراه ام رابطرۀ  8بره

ساختارهای مختلف برای مدلسازی

()7


 for i  1, 2,, n and j  1, 2,q



 x ij  x j
Zij  
 sj


دست ماآید که در این رابطره  rijرییب همبسر گا برین
م غییهای  iو  jو  aijییب همبس گا ا ئا برین آنهاسرت
].[43

r
r  a
2

()8

ij

2

2

ij

KMO 

ij

ج) محاسرربۀ مرراتییس همبسر گا (کوواریرانس) برریای
م غییهای اولیه :این ماتییس می ان همبس گا بین هییرک
ام م غییهای اولیه اس اد نرد را نشران مرادهرد .مقردار
هییک ام درایههای این ماتییس 𝑗𝑖𝑎 بیانگی همبس گا برین
م غییهای  iو  jاست که ام رابطۀ  9بهدست ماآید ].[45
1
()9
R  ZZ
n
د) محاسبۀ مقادیی وی ۀ  λو بیدارهای ویر ۀ میبروط بره
آن ام ماتییس همبس گا ].[45
با حل رابطرههرای  10و  11مقرادیی ویر و بیدارهرای
وی ۀ موادل هی مقدار وی محاسبه مانوند .بیدارهای وی ۀ
بهدستآمد  ،بهامای هی مقدار وی نیر برهعنروان ریایب
م غییهای اولیه در تشییل مؤل ۀ میبوط بره آن هسر ند .ام

بیای اایای مردل  ANNبرا تواره بره پارام یهرای ورودی
ه ت نو موماری مخ ف مطابق ادول  2بیرسا ند.
که پارام یهای  Tt , DOt ,Qt , BODtبهتیتیرب دمرا ،اکسری ن
مح ول ،اییان و اکسی ن مورد نیرام بیولروژییا در دورۀ ممرانا
ماهانرره و Tt 2 ,Tt 1, DOt 2 , DOt 1,Qt 2 ,Qt 1, BODt 2 , BODt 1
و بهتیتیب دما ،DO ،اییان و  BODدر دور های ممانا گذنر ه
و  𝐵𝑂𝐷𝑡+1سطح آب مییممینا در دورۀ آتا است.
بیای تیکیب  ANNبا تبردیل موارک الگروی نریل 2
ویاحا ند که چگونگا ورود داد ها و هیواا به رورا
نماتیک در آن نشان داد ند است .پارام یهرایا کره در
نیل دید مانوند عبارااند ام:
) DOa(t)،Qa(t) ،Ta(tو) :BODa(tسرریگنال تقییررب3
داد های دما ،اییان DO ،و  BODاست.
) DOd1 (t) ،Qd1 (t) ،Pd1 (tو ) :BODd1 (tسیگنال دی یل
یا ا ئیاا 4در سطح تد یۀ  1داد های دما ،اییان DO ،و
 BODاست.
) DOdi (t) ،Qdi (t) ،Tdi (tو ) :BODdi (tسیگنال ا ئیراا
در سطح تد یۀ  iداد های دما ،اییان DO ،و  BODاست.
1. Eigenvalue criterion
2. Principal Factor Analysis
3. Approximate
4. Detail
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رادمنش و همکاران :بهبود عملکرد مدل شبکۀ عصبی مصنوعی با کمک تبدیل موجک و روش ...
جدول  .2معماریهای مختلف مدل ANN

معماری
1
2
3
4
5
6
7

خروجی

ورودی
𝑡𝐷𝑂𝐵 𝐵𝑂𝐷𝑡−2 , 𝐵𝑂𝐷𝑡−1 ,

𝐵𝑂𝐷𝑡+1

𝑡𝑇 𝑇𝑡−2 , 𝑇𝑡−1 ,

𝐵𝑂𝐷𝑡+1

𝑡𝑂𝐷 𝐷𝑂𝑡−2 , 𝐷𝑂𝑡−1 ,

𝐵𝑂𝐷𝑡+1

𝑡𝑄 𝑄𝑡−2 , 𝑄𝑡−1 ,

𝐵𝑂𝐷𝑡+1

𝑡𝐷𝑂𝐵 𝑇𝑡 , 𝐷𝑂𝑡 , 𝑄𝑡 ,

𝐵𝑂𝐷𝑡+1

𝑡𝐷𝑂𝐵 𝑇𝑡−1 , 𝑇𝑡 , 𝐷𝑂𝑡−1 , 𝐷𝑂𝑡 , 𝑄𝑡−1 , 𝑄𝑡 , 𝐵𝑂𝐷𝑡−1 ,

𝐵𝑂𝐷𝑡+1

𝑡𝐷𝑂𝐵 𝑇𝑡−2 , 𝑇𝑡−1 , 𝑇𝑡 , 𝐷𝑂𝑡−2 , 𝐷𝑂𝑡−1 , 𝐷𝑂𝑡 , 𝑄𝑡−2 , 𝑄𝑡−1 , 𝑄𝑡 , 𝐵𝑂𝐷𝑡−2 , 𝐵𝑂𝐷𝑡−1 ,

شکل  .2نمایش شماتیک مدل WANN

𝐵𝑂𝐷𝑡+1
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توداد گی های الیۀ ورودی به دراۀ تد یه وابسر ه اسرت.
همان وور که در نیل  2دید مانود توداد گی های ورودی
بیای نبیه بیابی ") "m(i+1است که  iدراۀ تد یۀ موارک و
 mتوداد پارام یهای ورودی است .بهورور مثرال ،بریای سرطح
تد یۀ  1در این تحقیق چون  mبیابری  4اسرت (دمرا ،اییران،
 DOو  )BODتوداد گی هرای ورودی بیابری  8اسرت .هیوارا
اکسی ن مورد نیام بیولوژییا 𝐵𝑂𝐷𝑡+1 ،اسرت .بنرابیاین ،الیرۀ
هیواا یک نیون دارد.
بیای دسر یابا بره ن رای مردل تیکیبرا  WANNبریای
مدلسامی اب دا با اس اد ام تبدیل مواک پارام یهای ورودی
به مییسریگنالهرایا تد یره نرد سر س میریسریگنالهرای

تد یهند بهعنوان ورودی به مردل  ANNوارد نرد ترا مردل
تیکیبا  WANNبهدست آید .پس ام اایای م ودد این بینامه
و در حالتهای هاص و مقایسۀ آنها با ییدیگی ن ای برهدسرت
آمد .ییا ام نیاا مهم و اساسا دربارۀ ان خراب موارکهرای
مادر ،وبیورت رهرداد پدیرد و نرو سریی ممرانا آن اسرت.
بنابیاین ،الگویاهایا ام توابص مواک مادر که ب واند بره لحرا
نیل هندسا بههوبا بی منحنا سیی ممرانا منطبرق نروند
به ی ماتوانند عمل نگانت را اندا) دهنرد و ن رای نیر به ری
هواهند بود .در این تحقیق با تواه بره آممرایش موارکهرای
مادر مخ ف و تواه به نی ۀ گ هند چهار تابص موارک میری
ان خاب ندند (نیل .)3

شکل  .3الف) تابع موجک db7؛ ب) تابع موجک sym4؛ ج) تابع موجک db2؛ د) تابع موجکHaar

بیای بهدستآوردن دراۀ تد یرۀ مناسرب بریای توابرص
مواک ،رابطۀ پیشنهادی میی ارائه ند.

()12
L  Int log  N 
در این رابطه  Lدراۀ تد یۀ پیشنهادی و  Nتوداد سریی
ممانا اعرداد اسرت ] .[48در ایرن پر وهش برا L= 2،N=156
است که بیای دقت بیش ی ،درااا تد یۀ 1تا  3بیرسا ند.
معیارهای ارزیابی مدل

با تواه به اینیه در ارمیابا عم یرید مردل در پریشبینرا
ن ای باید پارام یهای کما و کی ا مخ ا بیرسا نود تا
می ان تمثییگذاری هی پارام ی ورودی روی ن رای برهو روح
مشاهد نود ،ام پارام یهای میی در ارمیابا کارایا روشهرا
اس اد ند است.
ییب  R2می ان انطبا داد هایا که توس مدل بهواود
ماآیند و داد های واقوا را نشان مادهنرد و هری چقردر ایرن
ییب به عدد یک ن دیکتی بانرد ،بیرانگی آن اسرت کره ایرن
انطبا به ی ورا گیف ره و میر ان هطرای آن کم ری اسرت.
بنابیاین ،در همۀ حاالا بیای بیرسا میر ان تمثییگرذاری هری

پارام ی ام ام ه نو تابص مواک ،توابص ان قال ،قوانین آمرومش،
توابص عضویت و دراۀ تد یۀ مواک روی عم یید مردلهرا ام
این عامل اس اد ند است .همچنین پرارام ی  RMSEارذر
میانگین میبص هطاهرای داد هرای محاسرباتا و مشراهداتا را
بیان ماکند .وا ح است که هی چره مقردار ایرن عردد کم ری
باند ،آمومش و نبیهسامی داد ها به ی رورا گیف ره اسرت.
دربارۀ  AICمویار آکائیک نی ماتوان گ ت که هی چه رییب
آکائیک مخ به مدل کم ی باند ،آن مدل عم یرید به ریی
دارد .کم یبودن رییب آکائیرک ام دو عامرل هطرای مردل و
توداد پارام یها نانا مانود ،پس مویار هوبا بریای بیرسرا
مدلهاست.

T o 

N

2

()13
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()15
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()14
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AIC  m  ln  RMSE   2  Npar 
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 Nتوداد داد ها؛  T0داد هرای مشراهداتا؛ ̅ Tمیرانگین
داد هررای مشرراهداتا؛  Tiداد هررای محاسررباتا؛  mتوررداد
پارام یها؛  Nparتوداد داد های آمومشدید است.

577

ام تکتک پارام یهرا اسر اد نرد برود .بره همریندلیرل در
موماریهای  6و  7بام ام همۀ پارام یها ولا با ممان تمهییهرای
یک و دو ماهه اس اد نرد ترا ب روان مقایسرۀ به ریی بریای
دس یابا به موماری و ساه ار بیتی بهدست آورد.
در موماری  6ام همۀ پارام یها با یک ممان تمهیی اسر اد
ند .در این موماری ،سراه اری کره ام ترابص ان قرال  Tansigو
قوانین آمومش  LMاس اد ند برود برا رییب همبسر گا
 0/872و اذر میانگین میبواا هطای نربیهسرامی 0/0412
به یین عم یید را دانت .در موماری  7ام همۀ پارام یها برا دو
ممان تمهیی اس اد ند .در این موماری ،ساه اری که ام ترابص
ان قررال  Satlinو قرروانین آمررومش  LMاسر اد نررد بررود بررا
ییب همبسر گا  0/867و ارذر میرانگین میبوراا هطرای
نبیهسامی  0/0406به یین عم یرید را دانرت .در اردول 3
به یین ن یدۀ هییک ام موماریهای ه تگانه ارائه ند است.
بیاسا این ادول مومراری  6به ریین عم یرید بریای مردل
 ANNرا دان ه است و بورد ام آن مومراری  7ن یدرۀ به ریی
دان ه یونا اف ایش توداد تمهییهای ممانا بیش ی ام یرک گرا)
سبب کاهش عم یید مدل ند است.
نیل  4مقایسۀ مقادیی مشاهداتا را با مقادیی بیآوردی
برریای سرراه ار بیترری روش  ANNدر میح رۀ تسررت نش ران
مادهند .با تواه به ایرن نریل عم یرید مردل در میح رۀ
تست تقییبا مناسب بود است.

نتایج و بحث
ساه ارهای مخ ف در هییک ام موماریهای مخ ف مدل
 ANNبه این ورا که هی یک ام ساه ارها با توابص ان قال،
قوانین آمومش ،توداد نیونهای الیههای میرانا ،الیرههرای
میانا و توداد تییارهای مخ ف بیرسا ند .ن ای بیرسرا
موماریها ،برههصروص مومراری  1کره فقر ام داد هرای
 BODاس ر اد نررد اسررت ،نشرران داد به رریین عم یررید
به ترابص ان قرال  Tansigو قروانین آمرومش  LMبرا
مخ
ییب همبس گا  0/750و اذر میانگین میبوراا هطرای
 0/0596است (ادول .)3
در موماریهای  2و  3که بهتیتیرب ام داد هرای دمرا و
 DOاس اد ند است عم یید مدل برا تواره بره رییب
همبس گا و اذر میانگین میبواا برهدسرتآمرد رویف
بررود اسررت .در مومرراری  4هررم کرره ام داد هررای اییرران
اس اد ند عم یید مدل بام رویف برود و نشران مراداد
فقرر اسرر اد ام پارام یهررای  DO ،BODو یررا اییرران
بههیچواه مناسب نیست و در ن یده باید ام موماریهرایا
اس اد کید که تیکیبا ام پارام یهای یادند هس ند.
در موماری  5که ام داد هرای دمرا ،اییران DO ،و BOD
اس اد ند است عم یید مدل نسبت به ممانا به ی نرد کره

جدول  .3بهترین ساختار مدل ANN

معمار

قوانین

ی

آموزش

1
2
3
4
5
6
7

*

توابع انتقال

LM

*

Tansig

LM
LM
LM
LM
LM
LM

Tansig
Satlin
Satlins
Tansig
Tansig
Satlin

بهترین
ساختار
3-4-1
3-4-1
3-3-1
3-4-1
4-3-1
8-3-1
12-3-1

تعداد تکرار
100
356
1000
134
450
1000
780

ضریب همبستگی
آموزش
0/928
0/747
0/882
0/840
0/906
0/945
0/948

تست
0/750
0/411
0/666
0/711
0/798
0/872
0/866

جذر میانگین مربعات خطا
آموزش
0/0395
0/0712
0/0515
0/0570
0/0446
0/0344
0/0334

تست
0/0596
0/0955
0/0676
0/0613
0/0516
0/0412
0/0439

*LM=Levenberg-Marquardt،Tansig=Hyperbolic Tangent Sigmoid،Satlin=Saturating Linear،Satlins= Symmetric Saturating Linear
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شکل  .4مقایسۀ نتایج مدل  ANNبا مقادیر مشاهدهای ،مرحلۀ تست

همان وور که ام بیرسا مویارهای ارمیابا بیای به یین
ساه ار هییک ام موماریهای ه تگانه مشخ نرد ترابص
ان قررال ،نررو  Tansigو ق رانون آمررومش نررو  LMبه رریین
عم یید را دان ه است.
نتایج مختص به روش PCA

بود ام اس اد ام تبدیل مواک ،چون توداد مییسریگنالهرای
میادی با تواه به نو تابص مواک و سطح تد یه بهدست آمد،
مییسیگنالهای مهم بهکمک روش  PCAتویین ند.
با تواه به بهدستآمدن مقدار  KMOبیابی( 0/701ادول
 ،)4امیان اس اد ام  PCAبی م غییهرای اسر اد نرد قابرل
تمییررد اسررت .برریای اارریای  PCAپررس ام اسرر انداردکرریدن
م غییهای ورودی ،ماتییس م قارن همبس گا  Rام میتبرۀ 16
(موادل با بیش یین توداد ورودیهرا در دورۀ ماهانره) تشرییل
ند.
 16مقدار وی و بهامای هی مقدار وی  16بیدار ویر و
با اس اد ام آنهرا  16مؤل ره یونرا بره تورداد م غییهرای
ورودی بهدست آمد .مشخصاا این مؤل رههرا در اردول 5
ارائه ند است .در ادول  5اوهعراا ارمش هری مؤل ره و

در د پیاکندگا ام م غییهای اولیه ارائره نرد اسرت کره
توس هی مؤل ه نشان مانود.
همان وور که مشاهد مانود  9مؤل ۀ اول ن دیک بره
 97در د کل پیاکنردگا و اوهعراا م غییهرای ا ر ا را
بیان ماکنند؛ در حالا که  12مؤل ه اول حدود  99در د
کل پیاکندگا و اوهعاا م غییهای ا ا را بیان ماکنند.
با تواه به اینیه با اف ایش توداد مؤل رههرای ورودی ام 10
به باال تمثیی میادی بری در رد کرل پیاکنردگا و اوهعراا
م غییهای ا ا نشان نمادهد ،تصمیم بری اسر اد ام 10
مؤل ۀ اول در این مطالوه بیای دورۀ ماهانه گیف ره نرد .در
نیل  5هم مقادیی وی و در رد واریرانس هییرک ام آنهرا
به ورا نموداری نشان داد ند است که ن رای یادنرد
را تمیید ماکند.
جدول  .4مقدار آمارۀ آزمون در روش PCA

0/701
258/019
120
0/000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy.
Approx. ChiSquare
Bartlett's Test of
Df
Sphericity
Sig.
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رادمنش و همکاران :بهبود عملکرد مدل شبکۀ عصبی مصنوعی با کمک تبدیل موجک و روش ...
جدول  .5درصد اطالعاتی از متغیرهای اولیه که توسط هر مؤلفه بیان میشود
واریانس تجمعی)(%

واریانس)(%

مقدار ویژه

مؤلفه

29/69827
46/65516
60/03725
70/5652
77/28172
83/20481
88/47621
93/68087
97/30345
99/09758
99/46077
99/66268
99/80093
99/8798
99/94984
100

29/69827
16/95689
13/38209
10/52795
6/716519
5/923085
5/2714
5/204669
3/622571
1/794139
0/363186
0/201908
0/138252
0/078867
0/070045
0/050158

1/088914
0/807545
0/500546
0/315117
0/201036
0/177287
0/157781
0/155784
0/108429
0/053701
0/010871
0/006043
0/004138
0/002361
0/002097
0/001501

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

شکل  .5نمودار پراکندگی و مقادیر ویژه در مقابل تعداد مؤلفههاو واریانس (دورۀ ماهانه)

در مدل تیکیبا سیگنالهای ا ا پارام یهای ورودی
با اس اد ام تبدیل مواک به مییسیگنالهایا تد یه ند
است .این مییسیگنالها توس کدنویسا در نی)اف ار م رب
به عدد تبدیل ند و بود ام تد یه و تح یل مؤل ههای ا ا
( )PCAبهعنوان ورودی به مدل  ANNاس اد ند تا مدل
تیکیبا نبیۀ عصبا مصنوعار موارک ( )WANNایدراد

نود .در این مدلسرامی عرهو بری بیرسرا توابرص موارک
مخ ف ،به یین حالت بیای پارام یهای مورد نیام در مردل
(مانند توداد نیونها ،توابص ان قال ،توابرص آمرومش و )...نیر
ان خاب ند تا به یین عم یید مدل تیکیبا بهدست آید.
ن ای بهدسرت آمرد ام مردلسرامی برا مردل تیکیبرا
 WANNبررهامای توابررص مواررک مخ ررف برریای دراررۀ
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ن ای مدلسامی این ساه ار بیتی بیای میح ۀ تست در
نیل  6ارائه ند اسرت .برا بیرسرا نریل  6ایرن ن یدره
بهدست ماآید که عم یید مدل در میح رۀ تسرت مناسرب
است و ام این مدل ماتوان بیای پریشبینرا مقرادیی آترا
اس اد کید.

تد یههای مخ ف در ادول  6ارائه ند است .با تواه بره
ادول  6مشاهد مانود که دراۀ تد یۀ  2دارای به یین
عم یید بود اسرت .در ایرن سراه ار بیتری ام ترابص ان قرال
 ،Tansigقانون آمومش  LMبا ییب همبسر گا  0/946و
اذر میانگین میبواا هطای نبیهسامی  0/0273اس اد
ند است.

جدول  .6نتایج مدل  WANNبهازای توابع موجک و درجات تجزیۀ مختلف
تابع

درجۀ

موجک

تجزیه

Db2

*

Db7

Sym4

Haar

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

قوانین آموزش

توابع انتقال

*

Satlins

LM

Tansig

BFGS Q-N

Satlins

LM

Satlins

LM

Tansig

LM

Tansig

LM

*

BFGS Q-N

Satlin

LM

Tansig

BFGS Q-N

Satlin

LM

Satlin

LM

Satlins

LM

Satlins

بهترین
ساختار
4-4-1
5-3-1
6-4-1
4-3-1
5-3-1
6-5-1
4-4-1
5-4-1
6-4-1
4-3-1
5-3-1
6-6-1

ضریب همبستگی
آموزش
0/960
0/953
0/956
0/954
0/972
0/959
0/966
0/965
0/961
0/967
0/965
0/963

تست
0/912
0/946
0/923
0/916
0/942
0/923
0/919
0/933
0/925
0/912
0/936
0/917

جذر میانگین مربعات خطا
آموزش
0/0304
0/0319
0/0310
0/0316
0/0249
0/0298
0/0271
0/0276
0/0292
0/0280
0/0276
0/0283

تست
0/0342
0/0273
0/0329
0/0339
0/0281
0/0338
0/0332
0/0350
0/0317
0/0357
0/0296
0/0334

* Satlins= Symmetric Saturating Linear,Satlin= Saturating Linear, Tansig= Hyperbolic Tangent Sigmoid, LM= Levenberg-Marquardt,BFGS
Q-N= BFGS Quasi-Newton,Db= Daubechies, Sym= Symlet.

شکل  .6مقایسۀ نتایج مدل  WANNبا مقادیر مشاهدهای ،مرحلۀ تست

رادمنش و همکاران :بهبود عملکرد مدل شبکۀ عصبی مصنوعی با کمک تبدیل موجک و روش ...

با تواه به ادول  6در همۀ سطوح تد یه ،بیای مردل
 WANNتابص مواک  Db2عم یید به یی دارد و بهعنروان
مواکهای بیتی نناه ه مانود.
نی ۀ مهما که باید بدان تواه دانرت اینیره در روش
تیکیبا ،اس اد ام درااا تد یۀ باالی سیی ممانا BOD
تمثیی چندانا در ن ای مط وب نشان نمادهد و فق ممران
اایای بینامه را ووالناتی ماسامد .دلیل این امی در ماهیت
پدیدۀ  BODاسرت .برا تواره بره اردولهرا و ن رای آنهرا
مشخ ند که تد یۀ میتبه باال اگیچه دقت محاسباا در
آمومش نبیه را میاد ماکند ،ن یدرۀ مویرو روی ن رای
داد های نبیهسامیند دارد .بنابیاین ،نیام بره اسر اد ام
درااا باالی تد یه نیسرت میریا فیکرانسهرای  BODدر
مقیا ممانا موین ماهانره ،فصر ا اسرت کره برا ان خراب
بیش یین دراۀ تد یۀ  3این مهم بهدست ماآید.

581
مردل  ANNو WANN

با بیرسا ساه ارهای بیتری دو
مشخ مانود که مدل تیکیبا  WANNعم یید به یی
دارد و ام نظی بیرسا همرۀ مویارهرای ارمیرابا نسربت بره
 ANNدارای عم یید به یی است.
با تواه به نیل  7که مقایسرۀ ایرن دو مردل را نشران
مادهرد ،مشرخ اسرت کره  WANNمردل بیتری اسرت.
بنابیاین ،مدل تیکیبا نسبت بره مردل  ANNبه ری اسرت
چون پیش ام ورود داد ها بره مردل روی داد هرا پریدامش
ورا ماگیید و داد ها دسر هبنردی و برا فیکرانسهرای
مخ ف وارد مدل  ANNمانوند .این مو و را مراتروان
ام روی مقایسۀ مقادییی که بیای ییب همبس گا چه در
میح ۀ آمومش و چه در میح ۀ نبیهسامی داد ها بهدسرت
ماآید بیای روشهای یادند یافت.
ادول  7مقایسۀ ن ای مدلهای اسر اد نرد در ایرن
تحقیق را بیاسا مویارهای ارمیابا مخ ف نشان مادهد.

شکل  .7مقایسۀ عملکرد مدلهای  ANNو  WANNبا مقادیر مشاهدهای

جدول  .7مقایسۀ مدلهای استفادهشده در این تحقیق
مدل
ANN
WANN

ضریب همبستگی

جذر میانگین مربعات خطا

معیار آکائیک

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

0/948
0/953

0/872
0/946

0/0344
0/0319

0/0412
0/0273

203/04
188/64

50/48
32/80
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با تواه به ادول  7عم یید مدل تیکیبا نسبت به نبیۀ
عصبا مصنوعا به ی بود است .بهووری که اسر اد ام مردل
تیکیبا سبب بهبود رییب همبسر گا بره میر ان  7در رد
ند است .همچنین با تواه به پارام ی اذر میرانگین میبوراا
هطا نی مشاهد مانرود کره مردل تیکیبرا  WANNارذر
میانگین میبواا هطای نبیهسامی کم ی و در ن یده عم یرید
به یی دان ه است .بیاسا مویار آکائیک که در آن هی مدلا
که مویار آکائیک کم ریی دانر ه بانرد مردل بیتری نرناه ه
مانود بنابیاین بیاسا این مویار مشاهد مرانرود کره برام
مدل تیکیبا  WANNمویار آکائیک کم یی دارد و برهعنروان
مدل بیتی نناه ه مانود.

با بیرسا ساه ارهای مخ ف مشخ ند کره ام برین
توابررص ان قررال ،نررو  Satlins ،Tansigو  Satlinو ام بررین
قوانین آمومش نو  LMبه یین عم یید را دان هاند.
پیشبینی  BODبرای یک دورۀ ششماهه با مدل برتر

پس ام بیرسرا مردلهرای مخ رف مشرخ نرد کره مردل
تیکیبا  WANNمدل بیتی است ،بره همریندلیرل برا تویرین
بهینۀ پارام یهای این مدل بره پریشبینرا  BODاقردا) نرد.
ن ای پیشبینا  BODام فیوردین تا نهییور  1394در نریل
 8ارائه ند است .بیای بیرسا روند تغییری  BODدر نریل 8
مقادیی  BODام فیوردین  1393به بود آورد ند است.

شکل  .8بررسی روند ( BODاز فروردین  1392تا شهریور )1394

بیرسا نیل  8نشان مادهد که مقردار  BODدر فصرول
پایی و ممس ان نوسراناا بیشر یی نسربت بره فصرول بهرار و
تابس ان دارد .دلیل این امی را ناید ب وان بارنردگا و تغییریاا
دبا رودهانه در این فصول دانست .نایان یرادآوری اسرت کره
واود آالیند های م ودد کشاورمی ،نهیی و رنو ا نیر بری
مقدار  BODتمثییگذارند ،اما بهع ت ثابتبودن تقییبا آنهرا در
این فصول ،نماتواند دلیل این نوساناا باند.
در پایان ن ای این تحقیرق برا ن رای ] 48 ،28و  [49و
] [29منطبق است مبنا بری اینیره اسر اد ام مردلهرای
تیکیبا با مواک عم یید به یی نسبت بره اسر اد ام آن
مدلها به ورا من ید دارد.

نتیجهگیری
در این تحقیق ام مدل نبیۀ عصبا مصنوعا بیای پیشبینرا
 BODدر رودهانۀ کارون در دورۀ ممانا ماهانره اسر اد نرد.
بود ام اس اد ام تبدیل موارک و تد یرۀ سریگنال ا ر ا بره
مییسیگنالهایا ام آنها بهعنوان ورودی به مدل نربیۀ عصربا
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بیش ی است که دقت روش تیکیبا را نشان مادهد.

583

...  بهبود عملکرد مدل شبکۀ عصبی مصنوعی با کمک تبدیل موجک و روش:رادمنش و همکاران

[8].Xiang SL, Liu ZM, Ma LP. Study of
multivariate linear regression analysis model for
ground water quality prediction. Guizhou Sci.
2006;24:60-2.
[9].Wu HJ, Lin ZY, Guo SL. The application of
artificial neural networks in the resources and
environment. Resour Environ Yangtze Basin
2000;9:237-241.
[10]. Cobaner M, Unal B, Kisi Ö. Suspended
sediment concentration estimation by an
adaptive neuro-fuzzy and neural network
approaches using hydrometeorological data.
Journal of Hydrology. 2009;367:52-61.
[11]. Kişi Ö. Evolutionary fuzzy models for river
suspended sediment concentration estimation.
Journal of Hydrology. 2009;372(1–4):68-79.
[12]. Ahmed AAM, Shah MA. Application of
adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) to
estimate the biochemical oxygen demand (BOD)
of Surma River. Journal of King SaudUniversity Engineering Sciences. 2015:1-7.
[13]. Sarkara A, Pandeyb P. River Water Quality
Modelling using Artificial Neural Network
Technique. Aquatic Procedia 2015;4:1070-1077.
[14]. Safavi HR. Prediction of River Water Quality
by
Adaptive
Neuro
Fuzzy
Ineerence
System(ANFIS). Journal of Enviromental Studies
2010;36(53):1-10.
[15]. Christos S A, Papaspyros. J.N.E., Tsihrintzis
VA. An artificial neural network model and
design equations for BOD and COD removal
prediction in horizontal subsurface flow
constructed wetlands. Chemical Engineering
Journal. 2008;143(1–3):96-110.
[16]. Najah A, Elshafie A, Karim O, Jaffar O.
Prediction of Johor river water quality parameters
using artificial neural networks. European Journal
of Scientific Research 2009;28(3):422-435.
[17]. Asadollahfardi G, Taklify. A, Ghanbari A.
Application of Artificial Neural Network to
Predict TDS in Talkheh Rud River. Journal of
Irrigation and Drainage Engineering(ASCE).
2012;138(4):363–370.
[18]. Wen X, Fang J, Diao M, Zhang C. Artificial
neural network modeling of dissolved oxygen in
the Heihe River, Northwestern China.
Environmental monitoring and assessment
2013;185(5):4361-4371.
[19]. Parmar KS, Bhardwaj R. Wavelet and
statistical analysis of river water quality
parameters.
Applied
Mathematics
and
Computation. 2013;219:10172-10182.

با تواه به اینیه آنرالی موارک سرییهرای ممرانا را بره
چندین مییسیی تقسیم ماکند و این مییسییهرا وارد نربیۀ
 ایرن پریشپریدامش روی داد هرا،عصبا مصنوعا مرانروند
سبب مانود که نبیۀ عصبا مصرنوعار مروایا برا تورداد
.تییار کم و در مدا ممان کم یی به ن ای هوبا دست یابد
مقایسۀ ن ای مدلسامی ماهانه بیانگی آن اسرت کره برا
 اس اد ام،واود مناسببودن مدل نبیۀ عصبا مصنوعا
. در دی عم یید ند است7 تبدیل مواک سبب اف ایش
بیرسا ساه ارهای مخ ف و آنرالی حساسریت نشران
داد ام بین پارام یهای اس اد ند در این تحقیرق پرارام ی
 وDO ، بیش یین اهمیت و س س پارام یهای اییانBOD
BOD  یونررا.دمررا در میح رۀ بورردی اهمیررت قرریار دارنررد
.بیش یین تمثیی و دما کم یین تمثیی را دارند
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