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چکیده
آب یکی از عناصر ضروری در طبیعت است که اساس زندگی انسان را تشکیل میدهد و به رشد و توسععۀ اقتصعادی جوامع
کمک میکند .آب سالم ارتباط تنگاتنگی با سالمت محیط زیست و فعالیت ها دارد .زندگی همۀ جانوران روی کرۀ زمین به آب
و اکسیژن بستگی دارد .عالوه بر این ،اکسیژن محلول کافی ( )DOبرای بقای جانوران آبزی بسیار مهم است .از اینرو ،در ایعن
پژوهش برای شبیهسازی اکسیژن محلول در آب رودخانۀ کامبرلند واق در ایاالت متحده از مدل ترکیبی شبکۀ عصبی مصنوعی
( )ANNبا موجک و الگوریتمهای فراابتکاری گرگ خاکستری ( )GWOو خفاش ( )BAدر مقیعاس زمعانی ماهانعه طعی دورۀ
آماری  2626-2616استفاده شد .معیارهای ضریب همبستگی ( ،)R2مجذور میانگین مربعات خطعا ( ،)RMSEمیعانگین مطلع
خطا ( )MAEو ضریب بهرهوری نشع ساتکلیف ( )NSEبرای ارزیابی و مقایسۀ عملکرد مدلها معورد اسعتفاده قعرار گرفعت.
نتایج نشان داد هر سه مدل هیبریدی ،در الگوهای ترکیبی نتایج بهتری نسبت به سایر الگوهای تعیینشده دارنعد .همننعین ،بعا
توجه به معیارهای ارزیابی مشخص شد که از بین مدلهای بهکاررفته در شبیهسعازی اکسعیژن محلعول در آب رودخانعه ،معدل
شبکۀ عصبی مصنوعیع موجک بعا ضعریب تعیعین ( ،)R2=6/819ریشعۀ میعانگین مربععات خطعا (  ،)RMSE=6/011میعانگین
قدرمطل خطا ( )MAE= 6/330و ضریب نشع ساتکلیف ( )NS=6/802در مرحلۀ صحتسنجی عملکعرد بهتعری نسعبت بعه
سایر مدلها از خود نشان داده است.
کلمات کلیدی :اکسیژن محلول در آب ،الگوریتم فراابتکاری ،شبیهسازی ،مدل هیبریدی.

 نویسندۀ مسئول

Email: yonesi.h@lu.ac.ir
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مقدمه
توسعۀ فعالیت های کشاارزیی ر صانعی ر افااای حجا
فاضالب شهری ،زردخانه ها زا آلوده کرده است ،باه طاوزی
که کیفیت این منابع حیات به طوز جدی به خطر م افید.
اسیفاده بی ای حد ای مواد شیمیای دز کشاارزیی شاد
آلودگ منابع آب دز مناطق زرسیای ر شاهری زا تشادید
کرده است [ DO .]6-1یک ای شااخ هاای مها کیفا
باارای ازییاااب سااالمت زردخانااه اساات [ DO .]7مقااداز
اکسیژن محلاول دز آب باه عناوان یا عاما مها ر دز
یندگ موجودا آباای ر آلاودگ آب اسات [ .]8ساطو
باالی  DOباعث شرایط نامسااعد ینادگ بارای گیاهاان ر
حیوانا زردخانهای م شود [ .]9امارریه ،ای دسایااههاای
میحاار کوچ ا مجهااا بااه الکیرردهااای غشااای باارای
اندایه گیری اکسیژن محلول دز مح نمونهبردازی اسایفاده
م شود .الکیررد غشای بر اساس میاان نفوذ مولکولهاای
اکسیژن ای ی غشا ساخیه شده است .ایان زرش فیایکا
ساااده ر سااریع اساات .ای سااوی دیااار ،دقیااقتاارین زرش
اندایه گیری اکسیژن محلاول ،زرش یادرمیری اسات .ایان
زرش یاا زرش تییراساایون باار اساااس ریژگاا هااای
اکسیدکننده اکسیژن محلول اسات [ .]11-11ای آنجاا کاه
کیفیت آب زردخانه تحت تأثیر ریژگ هاای مخیلفا قاراز
ما گیارد کاه دازای زفیااز پیچیاده ر غیرخطا هساایند،
مدل های زیاض ممکن است عملکرد خوب نداشیه باشند.
باهتاایگ  ،ای ماادلهاای ترکیبا کااه ییرمجموعاۀ هااوش
مصنوع ( )AIهسیند ،برای تخمین کیفیت آب زردخانه ها
اسیفاده شده است .این تکنی های هوش مصنوع ساده ر
قدزتمند هسیند ر بهزاحی م توانند فراینادهای پیچیاده
غیر خط زا کنیرل کنند .ای آنجاا کاه ایان مادل هاا غیار
پازامیری هسیند ،مایت اصال آنهاا عاد نیاای باه مفهاو
پاای بین ا ر زابط اۀ بااین میغیرهااای رزردی ر دادههااای
خررج است [ .]11یک ای ریژگ هاای کالسای هاوش
مصنوع این است که این مدل ها قاادز باه انجاا تحلیا
تصااادف ای دینامی ا  ،الاوهااا ر ریژگ ا هااای میغیرهااای
رزردی هسیند کاه بارای شابیه ساایی میغیرهاای ساط
آبهای ییریمین اسیفاده م شوند .بنابراین ،آنهاا بای ای
سایر زرش های مفهوم ر آمازی (مانند زریکردهای تجرب
ر مدل های مبین بر فیای ) امکانپذیر هسایند .باه طاوز
کل  ،مدل هاای مبینا بار هاوش مصانوع بارای ماوازد
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اسیفاده محل قاب اجرا هسیند .بنابراین ،مدل های مبین
بر هوش مصنوع پیانسی باالی برای کازبردهای مخیلا
ای جمله پدیدههای هیدزرلوژیک ر هیدزرژئولوژیک دازند.
بساایازی ای محققااان کااازبرد بااالقوه تکنی ا هااای هااوش
مصنوع برای شبیه سایی کیفیت آب زردخانه هاا زا تأییاد
کردهاند [.]66-16
علیااااده ر همکااازان [ ]67ای ماادل شاابکۀ عصااب
مصنوع موج برای پی بین مقادیر پازامیرهای کیفا
دز خلیج اقیانوس آزا اسایفاده کارد ر نییجاه گرفات کاه
ماادل شاابکۀ عصااب مصاانوع موج ا ای شاابکۀ عصااب
مصنوع بهیر عم م کند.
زجای ر همکاازان [ ]68مادل هاای ،ANN-ARIMA
 WSVR ،WNF ،WANN ،GA-ANNر  WLGPزا بااارای
برآرزد پازامیر اکسیژن محلول دز آب زردخانه ترکیب کرد.
دز این مطالعه ،اطالعا ر آماز بهدساتآماده ای  11مقالاه
علم ط سالهای  6111تا  6116به دسات آماد .نیاایج
نشان داد مدل های مبین بر تبدی موجا  WTعملکارد
بهیااری نساابت بااه سااایر ماادلهااای مااوزد مطالعااه دازد.
همچنین ،مدل  WDVRنسبت به ساایر مادل هاا ای دقات
بیشیری برخوزداز بود.
یر ر همکازان [ ]69ای مدل هاای ترکیبا ،WT-ANN
 WT-MLR ،WT-SVMر  WT-RFبرای پی بین غلظت
اکسیژن محلول دز آب زردخانۀ داناجیانگ چین اسایفاده
کرد .نیایج نشان داد مدل های ترکیب ای مدل های موجا
بهیر عم م کنند .با توجاه باه اینکاه الاوهاای ترکیبا
حافظۀ مدل زا افاای م دهند ،م توان عملکرد مدل ها زا
افاای داد.
به طوز کل  ،با توجاه باه ماواد یادشاده ر یافیاه هاای
تحقیق ر افاای جمعیات ر زشاد شهرنشاین هماراه باا
توسعۀ فعالیتهای صنعی ر کشارزیی ،منجر باه افااای
تعداد منابع آالینده ر میاان پسابهای تخلیهشده ای ساوی
آنها به منابع آب سطح ای جمله زردخاناههاا شاده اسات.
تخلیۀ فاضالبها دز بدنههای آبا عموماا منجار باه افات
کیفیت آب دز مح تخلیه ر پاییندست زردخانه م شاود.
ه یمان با زشد زریافارن جمعیت ر دز نییجه ،لار کنیرل
کیفیت مناابع محادرد آب ،نیاای باه اسایفاده ای اباازهاای
مدیریی ای جمله مدلهای شبیهسایی کیفیت آب به طاوز
چشمایری افاای یافیه است .مدلهای زیاض این فرصت
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زا فراه م آرزند که با پیادهسایی ساخیاز شماتیک ای ی
حوضۀ آبریا راقعا  ،فراینادهای طبیعا ر هیادزرلوژیک
مرتبط با سیسی منابع آب ر زراباط حااک باین عرضاه ر
تقاضا شبیهسایی شود تاا ای ایان طریاق شایوۀ مادیریی
ازییاب شده ر زرشها ر تکنولوژیهای مناسب برای کاه
ر کنیرل آالیندههای رزردی شناسای ر اسایفاده شاوند .ای
سوی دیاار ،کااه کیفیات آب زردخاناۀ کامبرلناد ،کاه
مه ترین منبع تأمین آب دز بخ های مخیلا ر منااطق
مجارز ای جمله تنس است ،به دلی تأثیر ماواد شایمیای
احیاکننده ،بهریژه ماواد آلا ر تخلیاۀ فاضاالب مشاکال
ییادی ایجاد کرده است .به بیان دیار ،پساب های صنعی ر
خانا مشکال ییادی زا ایجاد کرده است .بناابراین ،نیاای
به مدلسایی اکسیژن محلول دز آب دز این زردخانه بارای
بهبود کیفیت آن ضررزی است .دز این مطالعه ،ای مدل های
شبکۀ عصب مصنوع ا موج  ،شبکۀ عصاب مصانوع اا
خفاش ر شبکۀ عصب مصنوع اا گار خاکسایری بارای
برآرزد غلظت اکسیژن محلول دز زردخانۀ کامبرلند ،تنس
بر اساس میغیرهای اندایه گیریشده مانند اکسیژن محلول،
سرعت جریان ر دما اسیفاده شد .ای ایسایااه کامبرلناد دز
مقیاس یمان ماهانه به دست آمده است.

0005

مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

زردخاناۀ کامبرلناد ای زردخاناههاای مها جناوب ایااال
میحده بوده که طول آن  1116کیلومیر است .این زردخانه
دز حوضۀ آبریا جنوب ایالت کنیاک  8دز مسااحی حادرد
 1711کیلومیرمربع راقع شاده اسات .همچناین ،زردخاناۀ
کامبرلند ای شهرسایان لچار دز کنیااک شارق دز دشات
کامبرلند آغای م شود ر به زردخانۀ ارهاایو دز اسامیثلناد
م زیاد .این زردخانه بین طولهای جغرافیای ° 11′ 17 ″
 86دزجه تا  81 ° 66′ 66 ″شرق ر عرضهای جغرافیای
 67° 7′ 11 ″تاا  68 ° 16′ 68 ″دزجااۀ شاامال دز ایالاات
تنس ا راقااع شااده اساات .دز شااک  1موقعیاات ایساایااه
مطالعهشده دز طاول جغرافیاای  86 ° 19′ 16 ″دزجاه ر
عرض جغرافیای  66 ° 11′ 19 ″نشان داده شده است .دز
این پژره برای تخمین میاان اکسیژن محلاول دز آب ای
دادههای ماهانۀ اکسیژن محلول دز آب (میل گر دز لییر)،
بازش (میل میر) ،دب جریان (میرمکعب بار ثانیاه) ر دماا
(دزجۀ سانی گراد) مربوط به ایسیااه کامبرلند طا ساال
آمازی  6161 -6111که ای سایمان یماینشناسا ایااال
میحده اخذ شد ،اسیفاده شد.

Cumberland

شکل  .0منطقۀ مطالعهشده

شبکۀ عصبی مصنوعی

امرریه ،شبکۀ عصب مصنوع دز مطالعاا هیادزرلوژی ر
مدیریت منابع آب کازبرد رسیع دازد [ .]61ساخیاز شبکۀ
عصب معموال ای الیۀ رزردی ،الیۀ میاان ر الیاۀ خررجا
تشکی شده است .الیۀ رزردی یا الیاۀ انیقاالدهناده ر
رسیلهای برای تهیه کاردن دادههاا ،الیاۀ خررجا شاام

مقادیر پی بین شده توسط شبکه ر الیۀ میان یاا مخفا
که ای گرههای پردایشار تشکی شادهاناد ،محا پاردایش
دادهها است .نخسایین کاازبرد عملا شابکههاای عصاب
مصنوع با معرف شبکههاای پرساتیررن چندالیاه انجاا
گرفات .دز ایان شاابکههاا ثاباات شاده اساات کاه ای میااان
الاوزیی های یادگیری ،الاوزیی پسانیشاز خطا با سااخیاز
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شبکۀ پی خوز ر تعداد سه الیه به طوز زضایتبخشا دز
ح مسائ پیچیدۀ مهندسا  ،شابیهساایی ر پای بینا
سااریهااای یمااان هیاادزرلوژیک کااازبرد دازد [ .]61ای
زایجترین توابع محر اسیفادهشده دز شابکههاای انیشااز

برگشاای م ا تااوان توابااع محاار ساایاموئید ر تانژاناات
هیتربولیا ذکاار کاارد [ .]66نمونااهای ای ساااخیاز شاابکۀ
سهالیهای میشک ای ی الیۀ رزردی ،یا الیاۀ مخفا ر
ی الیۀ خررج دز شک  6نشان داده شده است.

شکل  .2نمای کلی یک شبکۀ عصبی مصنوعی سهالیه

تبدیل موجک

تبدی موج به عنوان زرش جایااین برای تبدی فوزیۀ
یمان کوتاه ازائه شده ر هدف ای ازائۀ آن ،غلبه بر مشاکال
مربوط به قدز تفکی پذیری فرکاانس دز تبادی فوزیاۀ
یمان کوتاه است .دز تبدی موج همانناد تبادی فوزیاۀ
یمان کوتاه ،سیانال موزد نظر به پنجرههای تقسای شاده
ر تبدی موج زری هری ای ایان پنجارههاا باه صاوز
جداگانه انجا م گیرد [ .]66اما مه ترین تفار آنهاا دز
این است کاه دز تبادی موجا عاالره بار اینکاه قادز
تفکی فرکانسهای ی سیانال یا طول پنجره ،میناساب
با نوع فرکانس تغییر م کناد ،ها یماان عارض پنجاره یاا
مقیاس فرکانس نیا میناسب با نوع فرکانس تغییر م کناد.
به بیان دیار ،دز تبدی موج به جای فرکاانس ،مقیااس
رجااود دازد .یعنا تباادی موجا  ،نااوع تباادی یمااانـ 
مقیاس است .بر همین اساس ،با اسیفاده ای تبدی موج ،
دز مقیاااسهااای باااال ساایانال منبسااط شااده ر جائیااا
سیانال قاب تجایهرتحلی است ر دز مقیاسهاای پاایین
سیانال منقبض شده ر کلیا سیانال قاب برزسا اسات
[ .]61ی موجا باه معناای ماو کوچا  ،بخشا یاا
پنجرهای ای سیانال اصال اسات کاه انارژی آن دز یماان
میمرکا شده است .با اسیفاده ای تبادی یاا آناالیا موجا
م توان ی سیانال یا سری یمان مادز زا به موج های
با سط تفکی ر مقیاسهای مخیل تجایه کرد .بنابراین،

موج ها نمونههای انیقال یافیه 1ر تفکی شاده سایانال
مادز هسیند که نوسانات دز یا طاول مینااه داشایه ر
بهشد میرا هسیند .بر اسااس ایان ریژگا مها تبادی
موج  ،م توان سریهای یمان نامانا ر گذزا زا به صاوز
موضع موزد تجایهرتحلی قراز داد [.]61
تبدی موج به در صوز پیوسیه ر گسسایه تعریا
م شود.
تبدی موج پیوسیه )(CWT
به صوز زرابط  1ر 6
تبدی موج پیوسیۀ تابع
تعری م شود [.]66
CWTfψ  s, τ   Ψ fψ  s, τ  

()1
()2

tτ

 dt  f  t  , ψs,τ  t 
 s 



 f tψ

*



tτ
ψ

s  s 

1

1
s

ψs,τ  t  

زابطۀ  6ی زابطه با در میغیر ر است که پازامیر
مقیاس (عکس فرکانس) ر پازامیر انیقال هسیند .عالمات
نیا نشاندهندۀ مادر مخیلط است .تاابع پنجاره یاا
| |√ موج های حاصا ای انیقاال ر
موج مادز ر
تغییر مقیاس موج مادز هسیند [ .]61راژۀ مادز باه ایان
سبب به کاز م زرد که تمام نساخههاای انیقاالیافیاه ر
مقیاسشده (موج های دخیار) ،هماا ای ایان تاابع باه
دست م آیند .یعن موجا ماادز یا الااو بارای ساایر
1. Translation

یونسی و گودرزی :ارزیابی مدلهای هیبریدی فراکاوشی در شبیهسازی اکسیژن محلول در آب رودخانه

پنجرههاست .عالمت 〉 〈 نیا نشاندهندۀ ضارب باردازی
در تابع دز فضای سیانال است.
الگوریتم گرگ خاکستری

الاوزیی گار خاکسایری  GWOیا الااوزیی فراکارشا
است که ای ساخیاز سلسلهمراتب ر زفیاز اجیماع گار هاای
خاکسیری هناا شکاز کردن الهاا گرفیاه اسات [ .]66ایان
الاااوزیی مبین ا باار جمعیاات بااوده ،فراینااد سااادهای دازد ر
بااهسااادگ قابلیاات تعماای بااه مسااائ بااا ابعاااد باااز زا
دازد .گر های خاکسیری به عنوان شاکازچیان زأس دز نظار
گرفیااه ماا شااوند ،کااه دز باااالی هاار ینجیاارۀ غااذای
هسیند .گر های خاکسیری ترجی م دهناد دز یا گارره
(دسیه) یندگ کنند ،هر گرره به طاوز میوساط 1ا  16عضاو
دازد .همااۀ اعضااای ایاان گاارره دازای سلساالهمراتااب تساالط
اجیماع بسیاز دقیق هسیند ر رظای خاصا دازناد .دز هار
گله ای گر ها برای شکاز کردن  1دزجه رجود دازد که مانناد
شک  6به صوز ی ساخیاز هرم مدل م شود [.]66
 گر های زهبر گرره  alphaنامیاده ما شاوند کاه
م توانند مذکر یا مونث باشند .این گر ها بر گلاه
تسلط دازند.
 گر هاای  :betaکما باه گار هاای  alphaدز
فراینااد تصاامی گیااری بااوده ر همچنااین ،مساایعد
انیخاب شدن به جای آنها هسیند.
 گاار هااای  :deltaپااایینتاار ای گاار هااای  betaر
شام گر هاای پیار ،شاکازچ هاا ر گار هاای
مراقبتکننده ای نویادان
 گاار هااای  :omegaپااایینتاارین مرتبااه دز هاار
سلسلهمراتب که کمیرین حاق زا نسابت باه بقیاه
اعضای گرره دازند .بعد ای همه غذا م خوزناد ر دز
فرایند تصمی گیری مشازکی ندازند.
این الاوزیی شام سه مرحله است که به صاوز ییار
تشری م شود.
مشاهدۀ شاکاز ،زدیااب ر تعقیاب آن (tracking and
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دز این مقاله ساخیاز سلسلهمراتبا ر زفیااز اجیمااع
گر ها هناا فرایند شکاز به صوز زیاض مادل شاده ر
برای طراح الاوزییم برای بهیناهساایی ماوزد اسایفاده
قراز گرفیه است.
ترتیب الگوریتم









برایندگ کلیۀ جواب ها محاسبه شده ر سه جاواب
برتر به عنوان  alpha, beta, deltaتا پایان الاوزیی
انیخاب م شوند.
دز هر تکراز سه جاواب برتار (گار هاای alpha,
 )beta, deltaقابلیت تخمین موقعیت شاکاز زا دازد
ر این کاز زا دز هر  iterationباا اسایفاده ای زابطاۀ
ییر انجا م دهند:
دز هر تکاراز بعاد ای تعیاین موقعیات گار هاای
 ،alpha, beta, deltaآپدیت موقعیت بقیه جوابهاا
با تبعیت ای آنها انجا م شود.
دز هر تکراز برداز ( aر باه تباع آن)  Aر  Cآپادیت
م شوند.
دز پایان تکرازها موقعیات گار  alphaباه عناوان
نقطۀ بهینه معرف م شود.

)approaching

نادی شدن ،احاطه کردن (حلقه یدن) به درز شکاز ر
گمراه کردن آن تا یمان که ای حرکت بای بماند (Pursing
)and encircling
حمله به شکاز )(attacking
شکل  .1فلوچارت الگوریتم گرگ خاکستری
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الگوریتم خفاش

هوش جمع ای قویترین تکنی های بهینهسایی است که
بر مبنای زفیازهای گرره است [ .]67الاوزیی خفااش ای
دسیه الاوزیی های فراشناخی است که الها گرفیه ای زفیاز
جمع خفاشها دز محیط طبیع است که دز سال 6111
توسط یانگ ازائه شد .ایان الااوزیی برمبناای اسایفاده ای
خاصیت انعکاس صدا توساط خفااشهاا اسات .خفااشهاا
مسیر ر مح دقیق طعمه خود زا به رسیلۀ فرسیادن اموا
صوت ر دزیافت بایتاب آن ،پیدا م کنند .یمان که اماوا
صوت به سمت فرسیندۀ اموا (خفاش) بایم گاردد ،ایان
پرنده م تواند ی تصویر صوت ای موانع زرباهزری محایط
اطراف خود زس کند ر محیط اطراف زا حیا دز تاازیک
مطلق به خوب ببیند .با اسیفاده ای این سیسی  ،خفاشهاا
م توانند اجسا میحر مث حشرا ر اجسا ب حرکات
مث دزخیان زا تشخی دهند [.]67
الاوزیی خفااش مبینا بار ریژگا پاژرا یااب زیاا
خفاشها است .دز حالت کل در نوع خفاش رجود دازد که
نوع ارل باز ـ خفاشها هسیند ر نوع در زیاخفاشها نا
دازند .زیاخفاشها ای این ریژگ برای پررای دز شب ر شکاز
اسیفاده م کنند .پژرا یااب زیاخفااشهاا دز عما یا
سامانۀ ادزاک است که دز آن مو های فراصوت بارای باه

دست آرزدن پژرا  ،تولید م شوند .مغا ر دسیااه عصاب
خفاش باا مقایساۀ ماو هاای فرسایادهشاده ر ماو هاای
بایتابشده م تواند تصویری ای فضای پیرامون ر جائیاات
زا برای خود بساید .ایان تواناای باه زیاخفااشهاا اجاایه
م دهد تا دز تازیک مطلق شکازشاان زا شناساای کنناد
[.]67
قوانین الاوزیی خفاش این قوانین ما تواناد باه یباان
ساده به صوز ییر بیان شود:
تمام خفاشها با بهکازگیری پاژرا یااب ما توانناد
مسافت زا تخمین بانند ر تفار بین طعمه ر موانع ثابت زا
تشخی دهند.
خفاشها به صوز تصادف با سارعت  Viدز موقعیات
Xiبا فرکانس ثابت  fminبا طاول ماو میغیار  λر بلنادی
صدای  A0دز جسترجوی شکاز هسیند .آنها ما توانناد
بهطوز اتوماتی طولمو پالسهای منیشرشده ای خاود زا
تنظی کرده ر نرخ انیشاز پاالس خاود یعنا ( r ∈( 1،1زا
طبق نادیک طعمۀ خود مطابقت دهند.
اگرچه بلندی صدا م تواند به شیوههای مخیلا تغییار
کند ،اما فرض م شود که بلندی ای ی مقداز باز )مثبت(
 A0تا ی مقداز مینیم ثابت یعن  Aminتغییر کند.

شکل  .4فلوچارت الگوریتم بهینهسازی خفاش
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ارزیابی و عملکرد مدلها

نتایج و بحث

دز این تحقیق به منظوز ازییاب دقت ر کازای مادلهاا ،ای
نمایههای ضریب تبیین ( ،)R2زیشۀ میاناین مربعا خطاا
) ،(RMSEمیاناین قدز مطلق خطا ( )MAEر ضریب ن ا
ساتکلی ( )NSطبق زراباط 6اا  6اسایفاده شاد .بهیارین
مقداز برای این سه معیاز بهترتیب ی  ،صفر ،صافر ر یا
است.

انیخاااب ترکیااب مناسااب پازامیرهااای رزردی ای مهاا تاارین
اقداما فرایند مدلسایی اسات .انیخااب پازامیرهاای رزردی
ارلیۀ تأثیرگذاز برای آمویش ماهیت سایرکاز حااک بار پدیاده
سبب عملکرد مطلوب مدلهای هوش مصانوع خواهاد شاد.
بنابراین ،بارای شابیهساایی میااان اکسایژن محلاول دز آب
زردخانۀ کامبرلند سع شد ماثثرترین پاازامیر بارای آماویش
مدلها انیخاب شود که دز جادرل  6نشاان داده شاده اسات
[ .]68دز ایاان پااژره بااه منظااوز تخمااین میاااان اکساایژن
محلول دز آب زردخانه ای دادههاای ماهاناۀ ایسایااه کمبرلناد
ط درزۀ آمازی  6111تا  6161اسیفاده شد .که دز جدرل 1
مقادیر دادههای موزد اسایفاده نشاان داده شاده اسات .بارای
مدلسایی ،پازامیرهای دب جریان ) (Qر دما ( )Tدز گا هاای
یمان  tر  t-1به عنوان رزردی ر میاان اکسیژن محلول دز آب
( )DOبهعنوان پازامیر خررجا مادلهاا باه کااز بارده شاد.
همچنین ،دز جدرل  6ترکیبهای مخیل رزردی نشاان داده
شد .دزخوز یادآرزی است برای مدلسایی  81دزصاد دادههاا
برای آمویش ر  61دزصد باق مانده بارای تسات ،باه صاوز
تصادف  ،که گسیرۀ رسیع ای اناواع دادههاا زا پوشا دهاد،
انیخاب شد [ 69ر  .]11دز ادامه ،نیایج مدلهای اسیفادهشاده
ازائه م شود.

2

()3


 ,0  R 2  1



  M  M  M  M 
  M  M  .  M  M 
n

e

2

ei

0

2

n

e

i 1

ei

i 1

oi

n

oi

0

n

()4
()5

1
(M ei  M oi )2 , 0  RMSE  
n i 1

RMSE 

1 n
 M ei  M oi ,0  MAE  
n i 1
2

()6

i 1

,   NSE  1


R  

2

MAE 

 M  M 
NSE  1 
M  M 
n

i 1

ei

oi

2

e

ei

ر بهترتیب مقادیر مشااهدات ر
دز زرابط باال،
محاسبات دز گا یمان iا  ،تعداد گا هاای یماان ̅ ،
ر ̅ نیا بهترتیب میاناین مقادیر مشااهدات ر محاسابات
است .عالره بر معیازهای یادشده ای نمودازهاای پاراکن ر
سری یمان مقادیر مشاهدات ا محاسبات نسبت باه یماان
نیا برای تحلی بیشیر نیایج اسیفاده شده است.

جدول  .0خصوصیات آماری پارامتر استفادهشده طی دورۀ آماری (2101ـ )2121
Maximum
70.593
26.18
13.02

Testing
Mean
32.347
16.272
9.424

Minimum
4.295
5.62
6.03

Maximum
156.139
28.41
14.96

Training
Mean
25.692
17.204
9.588

Minimum
1.203
5.33
5.53

Parameter
)Q(m3/s
)T(0C
)DO(mg/l

جدول  .2ترکیبهای منتخب پارامترهای ورودی به مدلهای هیبریدی بررسیشده
Output
)DO(t
)DO(t
)DO(t
)DO(t

دز این میان ،ی نکیاۀ مها دز آماویش شابکههاای
عصب نرمالسایی دادهها قبا ای اسایفاده دز مادل اسات
این عم بهخصوص رقی دامنۀ تغییارا رزردیهاا ییااد
باشد ،کما شاایان باه آماویش بهیار ر ساریعتار مادل
م کند .اصوال رازد کاردن دادههاا باه صاوز خاا باعاث

Number
1
2
3
4

Input
)Q(t
)Q(t),T(t
)Q(t),T(t),Q(t-1
)Q(t),T(t),Q(t-1), T(t-1

کاااه ساارعت ر دقاات شاابکه ماا شااود [ .]11باارای
نرمالسایی دادهها ای زابطۀ  7اسیفاده شد.
()7

X i -X min
X max -X min

X n =0.1+0.8
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نتایج بررسی عملکرد مدلهای هیبریدی

دز این پژره برای شبیه سایی میاان اکسیژن محلول دز
آب زردخانۀ کامبرلند ،مدلها ر الاوزیی های نوین باا یا
مجموعه دادۀ مشاهدات موزد تجایهرتحلی قراز گرفیند ر
بیشیرین کازای برای مدلسایی ر تحلی بیشایر انیخااب
شد .این مرحله دازای چهااز الااو کاه باه عناوان بهیارین
الاوهای ترکیبا رزردی انیخااب شادند کاه دز جادرل 6
بیان شد .همچنین ،برای هر مدل هیبریدی شاام شابکۀ
عصب مصنوع ا موج  ،شبکۀ عصب مصنوع ا خفاش ر
شبکۀ عصاب مصانوع اا گار خاکسایری ای هار چهااز

ترکیب دز مراح آمویش ر تست اسیفاده ما شاود [.]16
معموال دز پژره های اخیر ازییااب عملکارد شابکههاای
هوش مصنوع نسبت به یکدیار بر اساس ضاریب RMSE
قراز م دهند که محققان بسیازی این شااخ هاا زا ماوزد
تأیید قراز دادند .هدف اصال دز سیسای هاای مبینا بار
هوش مصانوع کااه میااان خطاای بارآرزدی اسات ر
بنابراین دز این تحقیق مال برتری مدلها  RMSEاسات.
همانطوز که دز جدرل  6قاب مشاهده است مدل ترکیب
شبکۀ عصب مصنوع ا موج ای خطای کمیری نسبت به
سایر مدلهای هیبریدی موزد برزس برخوزداز است.

جدول  .1انتخاب ترکیب ورودی بهینه بر اساس RMSE

شاخص ارزیابی

مدل
شبکۀ عصب مصنوع ا موج
شبکۀ عصب مصنوع ا گر

خاکسیری

شبکۀ عصب مصنوع ا خفاش

)RMSE(mg/l
)RMSE(mg/l
)RMSE(mg/l

دز جدرل  6با توجه به ساخیازهای مخیل هار مادل،
ترکیب میغیر رزردی بهینه بین مدلها میفار اسات .کاه
برای هر مادل مقاادیر  RMSEبارای در بخا آماویش ر
صااحتساانج باارآرزد شااد .همااانطااوز کااه ای جاادرل 6
مشخ است برای تمام مدلها الااوی چهااز بهیارین
عملکرد زا داشیه است ،ییرا ضریب دازای کمیرین RMSE
است ر این امر زا میاان ناش ای افاای تعداد پازامیرهاای
رزردی دانست که سبب افاای عملکرد مدلهاا ما شاود
[ .]16با توجه به نرمالسایی دادهها ر دامنۀ صفر تاا یا ،
خطاها بسیاز دقیق محاسبه م شود .همچنین ،با توجه باه
اینکه الاوی ترکیب  1تعداد پازامیرها یا میغیرهای ماثثر
بیشیری زا شام م شود ،به همان میاان خطا کاه پیدا
م کند ر بنابراین ،الاوی  1نسابت باه بقیاۀ الاوهاا دازای
ازجحیت است .به گونهای که با افاای دمای آب زردخاناه
منجر به کاه اکسیژن محلول دز آب م شود .همچنین،
کاه نوز ،سبب کاه مقداز اکسایژن آیادشاده توساط
گیاهان م شود ،به طوزی که اگر نوز باه شاک کاما باه
گیاهان کا نرساد ،تولیاد اکسایژن توساط ایان گیاهاان
میوقا شاده ر بااکیریهااای موجاود ،اکسایژن زا مصاارف

مرحله

0

2

1

4

آمویش

1/816

1/866

1/791

1/766

صحتسنج

1/776

1/716

1/686

1/611

آمویش

1/896

1/866

1/868

1/797

صحتسنج

1/791

1/711

1/761

1/688

آمویش

1/961

1/891

1/876

1/816

صحتسنج

1/811

1/778

1/716

1/716

م کنند .ای طرف دیار ،تاأثیر دبا زردخاناه زری میااان
اکسیژن محلول دز آب سبب م شود که باا افااای دبا
زردخانه غلظت آب ناش ای رزرد پسااب افااای نیافیاه ر
اکسیژن محلول دز آب کاه نیابد.
ارزیابی عملکرد مدل

دز این تحقیق به منظوز شبیهسایی میاان اکسیژن محلول
دز آب زردخانۀ کامبرلند راقع دز ایاال میحده ای مدلهای
نوین ر توساعهیافیاه ()GWO-ANN, BA-ANN,WANN
اسیفاده شد.
به منظوز ازییاب دقیق مدلهای ماوزد برزسا شاام
شبکۀ عصب مصنوع ا موج  ،شبکۀ عصاب مصانوع اا
خفاش ر شبکۀ عصب مصنوع ا گر خاکسایری پاس ای
نرمالسایی داده های مشاهدات ر بهیناه کاردن رینهاای
مدل شبکۀ عصب مصانوع باا اسایفاده ای الااوزیی هاای
بهینهساایی ای شااخ هاای  MAE ،RMSE ،R2ر NSE
اسیفاده شد.
بنابراین ،به طوز خالصاه ما تاوان گفات کاه پاس ای
انیخاااب بهیاارین ترکیااب رزردی باارای هاار ماادل ،نیااایج
مدلهای ترکیب برای شبیهسایی اکسیژن محلاول دز آب
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زردخانۀ مشاهدات ماوزد برزسا  ،طباق جادرل  1نشاان
م دهد مدل هیبریدی شبکۀ عصاب مصانوع اا موجا
( )W-ANNای عملکرد بهیری باهترتیاب نسابت باه ساایر
مدلهای هیبریدی ای جمله شبکۀ عصب مصنوع ا گار
خاکساایری ( )GWO-ANNر شاابکۀ عصااب مصاانوع ا ا
خفاش ( )BA-ANNدازد ،به گونه ای که طبق شاخ های
ازییاب مدل شبکۀ عصب مصنوع ا موج دازای مقاادیر
(mg/l)،RMSE=1/611 (mg/l) ،R2= 1/918
 MAE= 1/661ر  NS= 1/966دز مرحلۀ تست است.
دز شک  1نماوداز تغییارا ساری یماان ر پاراکن
مقادیر مشاهدات ر محاسبات بیان شد .دز این شک مدل
شبکۀ عصب مصنوع ا موج دز برآرزد نقاط مااکایم ر
مینیم خطای کمیری دازد ر همچنین ،مدل هاای شابکۀ
عصااب مصاانوع ااا گاار خاکساایری ر شاابکۀ عصااب
مصنوع ا خفاش دز برآرزد مقادیر میان ای دقات مطلاوب
برخوزداز است ر دز برآرزد مقادیر مینیم ر ماکایم دقت
مطلوب ندازند ،به گونه ای که طبق نموداز پاراکن Y=X

0020

باه

هر سه مادل هیبریادی مقاادیر محاسابات زا نادیا
مقادیر مشاهدات برآرزد کرده ،که دز ایان باین مادل W-
 ANNعملکرد مناسبتری نسبت به سایر مادلهاا داشایه
است که این عملکرد مناساب دز مادل  W-ANNناشا ای
برابری مقادیر مشاهدات ر محاسبات است .که این امار باا
نیایج دهقان ر همکاازان [ ]16ر بابااعل ر دهقاان []11
مطابقت دازد دز تبیین این نیایج م توان بیان کرد تبادی
موجک با جدا کردن سیانال به فرکانسهای باال ر پاایین
ریژگ هاای چندمقیاسا سایانال زا دز اخییااز داشایه ر
دقت مدل زا تا حد قاب توجه  ،باال م برد .سایانالهاای
باال گذز ر پایین گذز حاص ای تجایۀ موج  ،برایش بسیاز
خوب با معادال مجموع سینوس دازند که هر چه تعاداد
مراتب این معادال بیشایر ما شاود ،دقات کااز افااای
م یابد بسامدهای مراح پایینتار تجایاه ،ناویا بیشایری
دازند ،رل با افاای ساط تجایاه ای میااان ناویا کاسایه
شده ر سیانال نر تر م شود.

جدول  .4عملکرد مدلهای هیبریدی بررسیشده در شبیهسازی اکسیژن محلول در آب رودخانه
مدل
شبکۀ عصب مصنوع ا موج
شبکۀ عصب مصنوع ا گر خاکسیری
شبکۀ عصب مصنوع ا خفاش

صحتسنجی

آموزش
R2

RMSE
)(mg/l

MAE
)(Mg/l

NS

R2

RMSE
)(mg/l

MAE
)(mg/l

NS

1/911
1/968
1/911

1/766
1/797
1/816

1/116
1/176
1/167

1/961
1/966
1/876

1/918
1/911
1/961

1/611
1/688
1/716

1/661
1/618
1/678

1/966
1/918
1/918
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شکل  .5نمودار پراکنش و مقادیر مشاهداتیـ محاسباتی مدلهای هیبریدی بررسیشده

جمعبندی
به طوز کل  ،م توان بیان کرد کاه مادلهاای توساعهیافیاه
برای شبیهسایی اکسیژن محلول دز آب زردخاناۀ کامبرلناد
راقع دز ایاال میحده به نیایج پی بین مطلوب زسیدهاناد،
نیایج تحقیق نشان م دهد هر چه تعاداد پازامیرهاای ماثثر
(میغیرهای رابسیه) بیشیر باشد عملکرد شبکه بهیار خواهاد
بود .همچنین ،هرچه میاان رزردی به شابکه بیشایر باشاد،
کازای ر دقت مدل افاای خواهد یافت.
دز این تحقیق ای مدل هیبریدی شبکۀ عصب مصنوع
برای شبیهسایی اکسیژن محلول دز آب زردخاناه اسایفاده
ش اد .مطالعااا محققااان مخیل ا دز سراساار دنیااا نشااان
م دهد عموماا شابکۀ عصاب مصانوع باه دلیا رجاود
ماهیت سع ر خطا دز برآرزد رینها ر بایااسهاا عملکارد
مطلوب برای برآرزد پدیادههاای هیادزرلوژیک نادازد .باه

بیان  ،سادهتر محاسبۀ رینها ر بایااسهاا دز مادل شابکۀ
عصااب مصاانوع باار مبنااای زرش سااع ر خطااا صااوز
م گیرد که دز این تحقیق نیا برای بهباود عملکارد مادل
مسیق ر منفرد شابکۀ عصاب مصانوع دز پیادا کاردن
رینهااا ر بایاااسهااای بهینااه ای سااه الاااوزیی بهینااهسااای
فراابیکااازی دز تحقیااق اساایفاده شااد .نیااایج نشااان داد
مدلهای هیبریدی عملکرد قاب قبول دز افاای تواناای
برآرزد مدل شبکۀ عصب مصنوع دازند.
همچنین ،با توجه به معیازهای ازییاب نییجه شاد کاه
هر ساه مادل ماوزد برزسا  ،ما توانناد باا دقات نسابیا
باالی ساایی اکسایژن محلاول دز آب زردخاناه زا بارآرزد
کنند .دز این میان ،مدل  W-ANNدقت بیشایر ر خطاای
کمیری نسبت به مدلهاای  GWO-ANNر  BA-ANNای
خود نشان داده است.
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