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 چكیده
 تیفیک ر،یاخ یهادر سال یدارند. از طرف یقابل توجه ریتاث ز،یآبخ یهاحوضه تیریها بر مدرودخانه یفیمباحث ک

از  یکیبه  لیها تبدکه رودخانه ی. به طوره استقرار گرفت یانسان یهاتیفعال ریبه شدت تحت تأث یسطح یهاانیجر

 یشناخت پارامترها ن،یاند. بنابراشده یو صنعت یشهر یهاپساب ،یکشاورز یهاآبزه یهیدر دفع و تخل یاصل یهامحل

 قیرودخانه، از طر انیجر یفیک یسازهیو شب فیبرخوردار است؛ چرا که توص ییبسزا تیآب رودخانه از اهم یفیک

ه شده است تا محلول و دما استفاد ژنیاکس یرهایحاضر، از متغ قیمذکور ممکن خواهد بود. در تحق یسنجش پارامترها

 یرخطیغ ونیمحلول با رگرس ژنیاکس یسازراستا، مدل نیمحلول در رودخانه برآورد گردد. در ا ژنیدرصد اشباع اکس

عملکرد مطلوب شبکه  ج،یمحور( انجام شده است. نتاپرسپترون )روش داده ی( و شبکه عصبی)روش آمار رهیچندمتغ

 (.% MAPE = 0.866و  RMSE = 0.733 % satnپرسپترون را مشخص کرده است )با کسب 

 

 .یفیک تیریمحلول، مد ژنیرودخانه، اکس یمهندس کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 یهاندهیو ورود آال دهدیم جهیمحلول را نت ژنیافت اکس یآب، منحن یریگژنیو اکس ژنیمصرف اکس نیتعادل ب

محلول آب رودخانه  ژنیاکس زانی. م[1] شودیمحلول م ژنیاکس اختالل در توازن جادیها باعث ابه رودخانه یستیز ریپذهیتجز

انجام شده در  یهااز پژوهش یادهی. در ادامه، گزباشدیم یآبز یهازمیکروارگانیم اتیآب و ح یگاز عوامل مؤثر در مبحث آلود

 آب ارائه شده است. یهاانیمحلول جر ژنیاز جمله اکس یفیک یرهایمتغ ینیبشیپ

 ازیمورد ن ژنیاکس ینیبشیو پ یسازرا به منظور مدل بانیبردار پشت نیمدل ماش یی( توانا1931ان )و همکار یسلگ

و  یآموزش یهاداده یبرا یهمبستگ بیضر [.2د ]قرار دادن یابیمورد ارز ران،یدر رودخانه کارون واقع در غرب ا یکیولوژیب

دقت  انگریموضوع ب نیموجك، کمتر بوده که ا لیآن با تبد یبیترک رمنسبت به ف بانیبردار پشت نیدر مدل ماش یسازهیشب

موجك باعث  لیکه استفاده از تبد باشدیم نیاز ا یماهانه حاک یسازحاصل از مدل جینتا سهی. مقاباشدیم یبیروش ترک

 انیب یزیرامهبرن ن،یزیب یشبکه عصب یها( عملکرد مدل1931) یو دهقان یعملکرد مدل شده است. قربان یپنج درصد شیافزا

 ستگاهیماهانه ا یهامواد جامد محلول در آب با استفاده از داده زانیم یسازهیرا جهت شب یمصنوع یژن و شبکه عصب

موضوع داشته است که هر سه روش اشاره شده  نیاز ا یحاک قیتحق جی. نتا[9] کردند یبررس لیدر اردب یبالخلوچا یرودخانه

در  ییدقت باال نیزیب یشبکه عصب ان،یم نیاند. در اکرده ینیبشیمواد جامد محلول در آب را پزان یم ییبا دقت نسبتاً باال

بردار  نیموجك، ماش یشبکه عصب یها( عملکرد مدل1931) یو دهقان نژادیداشته است. شاه نهیشیو ب نهیکم ریمقاد نیتخم
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متحده  االتیکامبرلند واقع در جنوب ا یدر آب رودخانه لولمح ژنیاکس نیژن را به منظور تخم انیب یزیرو برنامه بانیپشت

موجك  یبه کار رفته، مدل شبکه عصب یهامدل نینشان داد از ب یابیارز یارهایحاصل از مع جی. نتا[4] قرار دادند یمورد بررس

است.  داشتهقدر مطلق خطا را  نیانگیم نیکمتر زیمربعات خطا و و ن نیانگیجذر م نیکمتر ،یهمبستگ بیضر نیشتریب

Gazzaz ( با بهره بردن از روش شبکه عصب2112و همکاران )را  یمالز ینتایآب در رودخانه ک تیفیپرسپترون، شاخص ک ی

محاسبات  یقابل توجه برا نیگزیجا كیبه عنوان  یمدل شبکه عصب ،یبررس نیا جی. با توجه به نتا[5] کردند یسازمدل

را در جهت برآورد کردن  یمصنوع ی( شبکه عصب2119همکاران ) و Chuآب مطرح شده است.  تیفیشاخص ک یطوالن

 ینیبشیدر پ یدقت قابل قبول شبکه عصب ج،ی. نتا[6] به کار گرفتند نیچ یائویمحلول در آب رودخانه ل یکیولوژیب ژنیاکس

به  یوعمصن یعصب( با به کار گرفتن شبکه 2119و همکاران ) Wenرودخانه را آشکار ساخت.  یفیک یهاشاخص ریمقاد

 یاز دقت باال تیبه دست آمده حکا جی. نتا[7] پرداختند نیکشور چ یهیه یمحلول در رودخانه ژنیاکس زانیم ینیبشیپ

 ستمیبنگالدش را با س یرودخانه سورما ییایمیوشیب ازیمورد ن ژنیاکس Shah (2112)و  Ahmedداشته است.  یشبکه عصب

 ینیبشیدر پ سیپژوهش، عملکرد مناسب مدل انف نیا جی. نتا[8] ند( برآورد کردسی)انف یقیتطب یعصب یاستنتاج فاز

در رودخانه  ییایمیوشیب ازیمحلول مورد ن ژنی( مقدار اکس2111و همکاران ) Raheliآب را مشخص کرد.  یفیک یرهایمتغ

مدل،  نینشان داد که ا جی. نتا[9] کردند ینیبشیتاب پکرم شب تمیبا الگور یاز شبکه عصب یبیرا با مدل ترک یالنگت مالز

 محلول در آب رودخانه دارد. ژنیاکس نیدر تخم ییدقت باال

 رند؛یپذیم ریدارند تأث یرخطیو غ دهیچیپ یکه رفتار یمختلف یهاها از مشخصهآب رودخانه تیفیکه ک ییآنجا از

 ژنیمقدار اکس ینیبشیپ یوهش حاضر برارو در پژ نی. از ا[4]نداشته باشند  یممکن است عملکرد خوب یاضیر یهامدل

 زیپرسپترون( ن یمحور )شبکه عصبداده كیتکن كی(، از رهیچندمتغ یرخطیغ ونی)رگرس یاضیروش ر كیمحلول آب، عالوه بر 

 استفاده شده است.

 

 هامواد و روش -2
در شمال  دین یرودخانه( مربوط به وسیمحلول )درصد اشباع( و دما )درجه سلس ژنیاکس ریمقاله، دو متغ نیدر ا

 یو شبکه عصب (MNLR) رهیچندمتغ یرخطیغ ونیرگرس یها( با مدلنگوریهانز ستگاهیشده در ا یریگانگلستان )اندازه

 1 ،یعرض شمال قهیدق 25درجه و  29) نگوریهانز ستگاهیا ییایرافجغ تیاند. موقعقرار گرفته یمورد بررس (MLPپرسپترون )

 درآمده است. شی( به نما1( در شکل )یربطول غ قهیدق 21درجه و 

 

 
 مورد پژوهش شیپا ستگاهیا تیموقع -(1)شكل 
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 91با فواصل  1334 هییژو 1در روز  29:91تا ساعت  1334ژوئن  91در روز  11:11مذکور از ساعت  یهاداده یدوره زمان

با  یزمان یسر كیبه صورت  توانی( را مT) ( و دماDOمحلول ) ژنیاکس یرهایاز متغ كیبوده است. در واقع، هر  یاقهیدق

 عضو در نظر گرفت. 991

 .کندیم یروی( پ1به کار رفته در پژوهش حاضر از معادله ) MNLRمدل 

(1 )                                                                                                                  

 b1 b 2 bn

1 2 nY a X  X  ...  X 
 ونیرگرس یهابیهم ضر bو  aبه مدل( هستند.  یمستقل )ورود ریمتغ Xاز مدل( و  یپاسخ )خروج ریمتغ Yکه  ییجا

 .باشندیم

و  یورود یهاهی)پنهان( همچون ال یانیم هیال یعنیبوده است  هیسه ال ق،یتحق نیپرسپترون به کار رفته در ا یعصب شبکه

که  گرددیموضوع باز م نیپنهان، به ا یهیال كینظر گرفته شده است. علت استفاده از تنها به صورت واحد در  ،یخروج

 MLPدر مطالعه حاضر، مدل  نی. همچن[11] کندینم جادیها انرون انیوزن م لیعددر ت یچندان ریتأث هاهیال نیدر ا راتییتغ

 ،یخروج یهیو در ال دییگمویاز نوع س یانیم یهیحرک در الاست و تابع م دهی، آموزش د ((LMمارکوارد  -لونبرگ تمیبا الگور

که نرون  نیاست؛ مشروط بر ا بیتقر یپاسخ با هر درجه نیبه تخم قادر یاز شبکه عصب یساختار نیبوده است. چن یتابع خط

نرون( با  12تا  2 یدامنه )در زین یانیم هیال یها. تعداد مطلوب نرون[11]وجود داشته باشد  یانیم هیدر ال یکاف یبه اندازه

 شده است. نییو خطا تع یروش سع

 

 هامدل یاجرا -3

 ییجز ی، خودهمبستگ(ACF) یها، با توابع خودهمبستگآن یهمبستگ زانیپژوهش و م یرهایرفتار متغ یبررس

(PACF) یمتالق یو همبستگ (CCF) ( حالت 2انجام شده است. بر اساس شکل( )aب ،)كیدر  یهمبستگ زانیم نیشتری 

 وجود دارد. زین ریتأخ نیبه ششم ازین قفه،و كیکه عالوه بر  دهدینشان م bقرار دارد اما حالت  یزمان ریتأخ

 

 
 محلول ژنیاکس ی( براb) ییجز ی( و خودهمبستگa) ینمودار خودهمبستگ -(2)شكل 
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 1و  1 نیاند. بنابرادرصد( خارج شده 32 )با سطح اعتماد نانیاز باند اطم ریدو تأخ نیکامالً مشخص است که ا bدر حالت 

بوده است؛ به عنوان  قهیدق 91پژوهش برابر با  نیدر ا یزمان یهااجرا شده است. توجه شود که گام DO ریمتغ یبر رو ریتأخ

 رد.را به دنبال دا ساعتهمین ریتأخ 1ششم،  ریتأخ یسازادهیاست و پ یاقهیدق 91 یوقفه كی یبه معنا ریتأخ 1مثال، 

 حاصل شده است. یاقهیدق 91 ریتأخ كیدر  Tو  DO یرهایمتغ انیم یهمبستگ نیشتری(، ب9در شکل )

 

 
 محلول و دما ژنیاکس یبرا یمتالق ینمودار همبستگ -(3)شكل 

 

 یوی(. در سنار1شده است )جدول  ایمختلف مه یوهایسنار فیمورد پژوهش، امکان تعر یرهایمتغ یپس از رفتارشناس

در نظر گرفته شده است. در  MLPو  MNLR یهابه مدل یبه عنوان ورود (DO[t-1]) وقفه كیمحلول با  ژنیاکسنخست، 

)دما  (T[t-1]) سوم با افزودن یویو در سنار دهیاضافه گرد های( به ورودریتأخ 1محلول با  ژنی)اکس (DO[t-6]) دوم، یویسنار

 ریمحلول بدون تأخ ژنیاکس وها،یوارد شده است. در تمام سنار یسازدلدر م زیدما ن ریمتغ ،یورود بیوقفه( به ترک 1با 

(DO[t]خروج )ها بوده استاز مدل ی. 

 

 MLPو  MNLR یهابه کار رفته در مدل یوهایسنار یهامؤلفه -(1) جدول

 خروجی از مدل ورودی به مدل سناریو

1 DO[t-1] 

DO[t] 2 DO[t-1] , DO[t-6] 

9 DO[t-1] , DO[t-6] , T[t-1] 

 

سطر  991 وها،یدر سنار یسازمدل یهاداده یبه هماهنگ ازیو ن های( در ورودساعتهمین ریتأخ 1) ریبا توجه به حداکثر تأخ

 رهایاز متغ كیمعرف هر  س،یکه ستون هر ماتر یاست. در حال افتهیسطر کاهش  991به  یو خروج یورود یهاسیدر ماتر
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 لیسطر تشک 991ستون، و  9و  2، 1از  بیاول، دوم و سوم به ترت یوهایدر سنار یورود سیرمات گر،ید انیبوده است. به ب

 214ها )داده نیدرصد آغاز 51ها با سطر را شامل شده است. آموزش مدل 991ستون و  كیهمواره  یخروج سیشده و ماتر

 11با  یو خروج یورود یهاسیها )ماترادهد یانیدرصد پا 21( انجام شده است و یو خروج یورود یهاسیسطر نخست از ماتر

 .اندها را بر عهده داشته(، آزمون مدلییسطر انتها

محلول،  ژنیاکس زانیم ینیبشیدر برآورد و پ MLPو  MNLR یهادقت مدل زانیم صیو تشخ سهیدر جهت مقا

مربع خطا( و  نیانگیم شهی)ر RMSE یخطا یحاضر، دو سنجه قی. در تحقگرددیخطا مطرح م یهااستفاده از سنجه

MAPE (. 9و  2)روابط  اندودهها بدقت مدل یریگاندازه یارهایدرصد مطلق خطا( مع نیانگی)مRMSE نیتراز مرسوم 

مدل را  ینیبشیاز قدرت پ یترحیصح یسهیو گزارش بر حسب درصد، امکان مقا اسیبا حذف مق MAPEو  ارهاستیمع

 .کندیفراهم م

(2)                                                                                                    


 
n

2
m p

i i

i 1

1
RMSE DO DO

n
 

(9)                                                                                                



  

m pn
i i

m
i 1 i

DO DO1
MAPE 100

n DO
 

تعداد  زین nمحلول هستند.  ژنیشده از اکس ینیبشیشده و پ یریگاندازه ریمقاد بیبه ترت pDOو  mDOدر روابط باال، 

 .دهدیها را نشان مداده

 

 و بحث جینتا -4

روش  نیحاصل شده از ا اتییجز د؛یگرد انیب 1در رابطه  رهیچندمتغ یرخطیغ ونیکه در روش رگرس یبر اساس ساختار

در جدول مذکور آورده  یسازحاالت مدل كیبه تفک زین یشبکه عصب یساختارها نیاست. بهتر شده ی( گردآور2در جدول )

 .اندشده

 

 یمورد بررس یوهایدر سنار MLPو  MNLR یهامدل یپارامترها -(2) جدول

 معادله رگرسیون غیرخطی سناریو
آرایش مطلوب شبکه 

 پرسپترون

1   
0.96

DO DO[t 1]1.174 1-9-1 

2      
0.98 -0.02

DO DO[t 1] D1.196 O[t 6 ] 1-1-2 

9         
0.92 0.01 0.16

DO 0.769 DO[t 1] DO[t 6 ] T [ t 1] 1-11-9 

 

محلول،  ژنیدرصد اشباع مقدار اکس نیدر تخم یو شبکه عصب یرخطیغ ونیرگرس یهاروش یخطا برا یهاسنجه جینتا

 یویاست و در سنارداشته  DO ریمتغ ینیبشیدر پ یشتریدقت ب ویدر هر سه سنار MLPاند. روش ( ارائه شده9در جدول )

 یسازهی(، شب% MAPE = 0.866و  RMSE = 0.733 % satnآزمون ) یسوم با دارا بودن حداقل مقدار خطا در مرحله

از مدل داشته است. کامالً واضح است که شبکه پرسپترون نسبت به مدل  یو خروج هایورود نیدر ب یرخطیاز ارتباط غ یبهتر

MNLR جینتا یآموزش برخوردار بوده است که برتردر زمان  یاز عملکرد بهتر MLP به  راها مدل یسنجدر هنگام صحت

 ( نشان داده شده است.ویسنار نیدر سوم MLP)مدل  یسازپاسخ مدل نی(، بهتر4دنبال داشته است. در شکل )

 

 یمورد بررس یوهایدر سنار MLPو  MNLR یهامدل یابیارز جینتا -(3) جدول



 

 1 

 مدل سناریو
 مرحله آزمون وزشمرحله آم

RMSE (% satn) MAPE (%) RMSE (% satn) MAPE (%) 

1 MNLR 2.308 2.651 1.768 2.369 

MLP 1.731 1.578 0.759 0.868 

2 MNLR 2.309 2.660 1.739 2.319 

MLP 1.722 1.545 0.743 0.880 

9 MNLR 2.271 2.406 1.821 2.379 

MLP 1.712 1.511 0.733 0.866 

 

موضوع به  نیدرصد اشباع( را نشان داده است. ا 1/14محلول )برابر با  ژنیمقدار اکس نیکمتر b ی(، نقطه4شکل )در 

نقاط  نیب یزمان یکه فاصله افتیدر توانیم شترینقطه بوده است. با دقت ب نیدر ا ژنیمصرف اکس زانیحد م نیشتریب یمعنا

a  وbدر  انیجر یعیواکنش طب تیرودخانه دارد. کاماًل مشخص است که ظرف ییاالودپخ ندی، به طور واضح نشان از وقوع فرآ

به خود  یروند صعود b ی، پس از نقطهDOبوده است؛ چرا که نمودار  یموجود در آب به حد کاف یهاندهیآال زانیم یهیتصف

رودخانه  یعیطب یهیتصف ندیآفر یبه بررس توانیمحلول آب م ژنینوسانات اکس لیو تحل هیبا تجز نیگرفته است. بنابرا

 .پرداخت

 

 
 سوم و مرحله آزمون یویمحلول در سنار ژنینمودار درصد اشباع اکس -(4) شكل

 

 انیمسافتِ معادل با زمان م توانی(، م4( و با استفاده از رابطه )هیمتر بر ثان 9/1) انیبا توجه به مقدار سرعت متوسط جر

 یهااز شروع واکنش دست،نییتا پا یبیتقر یفاصله انگریمسافت، ب نیمتر(. ا 1211ا را به دست آورد )برابر ب bو  aنقاط 

 یآب ستمیس تیموضوع، حساس نی. اباشدیموجود در آب م یهاندهیآال یعیطب ییرایم لیتکمها و آن یآب تا خاتمه ییایمیش

. دهدیرودخانه را نشان م دستنییاز پا یادیز ریدر مس یفیو به دنبال آن، وقوع اختالل ک یورود یهاندهیبه غلظت آال

 شده است. دهیکش ری( به تصو2در شکل ) زیمذکور ن حاتیاز توض یاخالصه

(4                                                                                                                            )               x v t  

 کندیم یط  tرا در مدت زمانِ  x ی، فاصلهvبا سرعت متوسطِ  انیکه جر ییجا
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 انیبه جر یورود یهاندهیاز آال یناش یو مكان یزمان راتییتغ اگرامید -5شكل 

 

 یریگجهینت -5

 راتییتغ لیبه دل یفیک یرهایاست. متغبوده  ساعتهمین یبا گام زمان ییهاحاضر، استفاده از داده قیتحق یایاز مزا یکی

را نشان  یعیطب یهاانیموجود در جر ستمیاکوس یایفعال و پو ستمیها دارند؛ سکه در رودخانه یعیگسترده و نسبتاً سر

 شیاز پ شیها، برودخانه یفیک یرهای( در ثبت متغنیبرخط )آنال یریگاندازه یهاستگاهیکردن ا ری. لذا الزام دادهندیم

 ییهااز داده یریگبا بهره قیتحق نیاند(، در اروزانه پرداخته یهاداده لیها )که به تحل. بر خالف اکثر پژوهشگرددیاس ماحس

باشد.  تركیخود نزد یواقع طیبه شرا حلول،م ژنیاکس یسازشده است که مدل یتا حد ممکن سع ،یاقهیدق 91 اسیبا مق

گذاشته است. به طور  یاز خود به جا یمناسب ییمحلول، کارا ژنیاکس نیابزار تخم كیبه عنوان  زیپرسپترون ن یشبکه عصب

 حاظها )از لآب رودخانه یفیک یرهایمناسب از متغ یداده گاهیپا لیمحور، در صورت تشکداده یهاگفت که مدل توانیم یکل

 .ندیکمك نما یتیریبه کاهش خطا در سطوح مد توانندیتعداد، زمان و مکان(، م
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Abstract 
Qualitative issues of rivers have a significant impact on watershed management. On the 

other hand, quality of surface streams has been affected by human activities strongly in 

recent years. So that, rivers have turned into one of the main places for the disposal and 

discharge of agricultural drains, urban and industrial effluents. Because of qualitative 

description and simulation of river flow will be possible by measuring the quality 

parameters in river water, it is very important to recognize them. In the present study, 

dissolved oxygen and temperature variables were used to estimate the percentage of 

saturation of dissolved oxygen in the river. Hence, Modeling of dissolved oxygen has 

been performed with multivariate nonlinear regression (statistical method) and perceptron 

neural network (data-driven method). The results of criteria determine desirable 

performance of perceptron network (RMSE = 0.733 % satn and MAPE = 0.866 %). 
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