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چکیده
با توجه به اهميت آبهاي زيرزميني در بخش شرب و كشاورزي ،شبيهسازي و پيشبيني تغييرات كيفي آن از نيازهاي روزافزون بشر
محسوب ميگردد .در اين تحقيق كار مدلسازي پارامترهاي كيفي  TDSو  ECبر اساس ساير مؤلفههاي شيميايي يعني آنيونها و كاتيون-
هاي اصلي SAR ،و  pHانجام شده است .همچنين جهت مدلسازي نسبت جذب سديم به عنوان متغير وابسته ،فراسنجهاي طول و
عرض جغرافيايي ،هدايت الکتريکي ،ميزان كل عناصر محلول و مقادير  pHبه عنوان متغير مستقل به كار گرفته شدند .در اين مطالعه
شبکه عصبي با الگوريتم  Levenberg- Marquardtبراي پيشبيني پارامترهاي كيفي آب زيرزميني انتخاب گرديد .نتايج نشان داد
روش شبکه عصبي كارايي بااليي در پيشبيني مقادير پارامترهاي كيفي آب زيرزميني دارد .مقدار باالي ضريب همبستگي به دست آمده
بين پارامترهاي مدلسازي شده بيانگر نزديک بودن مقادير پيشبيني گرديده با دادههاي اندازهگيري شده و توانايي و دقت باالي روابط
بين متغيرهاي ورودي با خروجي است .ضريب تبيين هر سه عنصر مدلسازي شده نيز در سه مرحله آموزش ،اعتبارسنجي و تست باالي
 09درصد ميباشد كه نشان دهنده ي دقت قابل قبول شبکه عصبي مصنوعي و يادگيري خوب و كارآمد شبکه با استفاده از الگوريتم
آموزشي مورد نظر و دادههاي ارايه شده به شبکه است .نتايج اين مطالعه از اهميت زيادي در جهت برنامهريزي و مديريت يکپارچه كيفيت
منابع آب و حفاظت و بهرهوري مناسب از آن در منطقه مطالعاتي برخوردار ميباشد.
کلمات کلیدي :مدل سازي ،شبکه عصبي مصنوعي ،نسبت جذب سديم ،هدايت الکتريکي ،كل جامدات محلول.

 -1استاديار گروه محيط زيست ،دانشکدة محيط زيست و منابع طبيعي ،دانشگاه مالير ،مالير ،ايران(* .مسوول مکاتبات)
 -2دانشجوي دكتري آمايش محيط زيست ،دانشکدة محيط زيست و منابع طبيعي ،دانشگاه مالير ،مالير ،ايران.
 -3دانشيارگروه جنگلداري ،دانشکدة منابع طبيعي ،دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) ،بهبهان ،ايران.
 -4كارشناس ارشد آلودگي محيط زيست ،دانشکدة منابع طبيعي ،دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء(ص) ،بهبهان ،ايران.
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مقدمه
محدوديت منابع آب سطحي مناسب ،تقاضاي مصرف آب

كشاورزي از اهميت خاصاي برخاوردار اسات .پاارامتر رسااناي

به دليل افزايش جمعيت و توسعه كشاورزي ،انساانهاا را باه

الکتريکي ( (ECنيز از پارامترهاي اصلي در پاايش كيفيات آب

سمت بهرهبرداري از ذخاير آب زيرزميني سوق داده اسات (.)1

به لحاظ شرب و كشاورزي ميباشد .اين پارامتر ارتباط مستقيم

آبهاي زيرزميني به عنوان تنها منبع مورد اعتمااد مصارف آب

با ميزان شوري آب ،ميزان جاذب ساديم و ميازان كيفيات آب

در زمينههاي شرب ،كشااورزي و صانعت در منااطق خشاک و

شرب را دارد (19و .)0همچنين  TDSپارامتر بسيار مؤثري در

نيمه خشک محسوب ميشوند ( .)2در سالهاي اخيار برداشات

ايجاد طعم آب آَشاميدني است .با توجه به اهميت ساه پاارامتر

بيرويه از منابع آب زيرزميني از ياک ساو و فعاليات در جهات

 EC ،SARو  TDSاين پارامترها باراي مادلساازي انتخااب

تأمين غذا از سوي ديگر باعث لطمات جبارانناپاذيري باه ايان

شدند .در رابطه با پيشبيني پارامترهاي آب زيرزميني با كماک

منابع از نقطه نظر كمي و كيفي گرديده است ( .)3لذا مطالعات

شبکه عصبي مصنوعي مطالعات زيادي صورت گرفته اسات كاه

كيفي آب شامل مطالعه آلودگي آبهاي ساطحي و زيرزميناي

ميتوان به موارد زير اشاره كرد .عسگري و همکاران ( )1309در

حايز اهميت ميباشند .از طرفي مدلهاي رايانهاي ابزاري باراي

مطالعااهاي پارامترهاااي كيفااي  EC ،THو  TDSدر آب

مديريت منابع آب فراهم نمودهاند و امروزه استفاده از مدلهاي

زيرزميني دشت بيرجند با استفاده از شبکه عصبي مصانوعي را

رياضي نرم افزاري براي پاايش و ماديريت آبهااي زيرزميناي

پيشبيني كردند ( .)5راحلي نمين و همکااران ( )1301جهات

توسعه چشمگيري يافته است ( .)4امروزه در دنياا آب و مناابع

كميسازي رابطهي فراسنجهاي كيفي آب زيرزميناي و پدياده-

آب به عنوان يکي از پايههاي اصلي توسعه پايدار به شمار ماي-

هاي سطح زمين حوضهي آبخيز قرهسو استان گلستان از شبکه

روند و عالوه بر كميت ،كيفيت آب نيز جازء پارامترهااي مهام

عصبي مصنوعي استفاده كردند .نتاايج مطالعاه آنهاا حااكي از

مورد توجه قرار ميگيرد .در اين راستا پارامترهااي كيفاي آب

كارايي باالي شبکه عصبي در امار بارآورد باود ( .)11پياري و

جزء مولفههايي هستند كه بايستي در برنامهريزيها باه دقات

بامري ( )1303به بررسي نسبت جذبي سديم ( )SARدر آب-

شبيهسازي و تخمين زده شوند ( .)5مدلهااي بساياري باراي

هاي زيرزميني دشت بجستان با استفاده از وايازي خطي

بررسي و پيشبيني كيفيت آب مورد استفاده قرار ميگيرند كه

چند متغيره و شبکهي عصبي مصنوعي پرداختند .نتاايج نشاان

بيشتار آنهاا نيازمناد اطالعاات ورودي فاراوان و غيار قابال

داد كه روشهاي وايازي خطاي چناد متغياره و شابکه عصابي

دسترس هستند و يا اندازهگيري اين اطالعات صرف هزينههاي

مصنوعي به ترتياب مايتوانناد  23/0و  89درصاد از تغييارات

زماني و مالي فراواني را به دنبال خواهد داشت ( .)9تکنولاويي

نسبت جذب ساديم را در منطقاه ماورد مطالعاه توجياه كنناد

شابکههااي عصابي نتاايج رضاايت بخشاي را در مادلساازي

(.)12

سيستمهاي پيچيده غيرخطي در مسايل هيدرولويي و مديريت

 Eslamianو  )2990( Lavaeiآلاااودگي نيتااارات در شاااهر

منابع آب نشان داده است كه باه تفصايل توساط محققاان در

اصفهان را با روش تركيباي الگاوريتم ينتياک و شابکه عصابي

حوزههاي مختلفي گزارش شده است ( .)7شابکههااي عصابي

تجزيه و تحليل كردند .نتايج حاصل از اين پژوهش ميتواناد در

مصنوعي با قابليت اعتماد بيشتر زماني و سازگاري با تغييرات

اهداف مديريت آبهاي زيرزميني منطقه مفيد واقع شود (.)13

پيشبيني نشده ،جايگزين مناسب مدلهاي تجربي و رگرسيوني

 Amiriو همکاران ( )2913در مطالعاهاي مادلساازي عنصار

براي پيشبيني رفتار منابع آب به شمار ميروند ( .)8با توجه به

سرب ( )IIرا با استفاده از شبکه عصابي مصانوعي و رگرسايون

نقش نسبت جذب سديم ( )SARدر مديريت و پايداري خاا

غير خطي چند متغيره انجام دادند .آنها از پنج مدل  ANNو

برآورد اين فراسنج در آبهاي زيرزميني استفاده شده در اراضي

 MNLRشامل تركيبي از پارامترهاي عمليااتي توساعه يافتاه

مدلسازي پارامترهاي كيفي  SAR ،ECو ....TDS
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استفاده كردند .نتايج نشان داد كه مادل  ANN5باا الگاوريتم

اهميت فراوان شناخت خصوصيات كيفي آب زيرزميني و پيش-

لونبرگ -ماركوارت و تابع فعال مماس ياادگيري در باين سااير

بيني آن ،هدف اين تحقيق بررسي كارايي مدل شبکهي عصبي

پارامترهاي ورودي دقيق ترين روش باود ( Moasheri .)14و

مصنوعي در شابيهساازي و پايشبيناي مقاادير  EC ،SARو

همکاران ( )2913به تخمين توزيع مکاني پارامترهاي كيفي آب

 TDSبه عنوان پارامترهاي كيفي آب زيرزميني باا اساتفاده از

زيرزميني دشت كاشاان باا روش تركيباي زماين آماار ،شابکه

ساير پارامترهاي شيميايي غير ارگانيک ميباشاد .باا توجاه باه

عصبي مصنوعي و بهينه شاده باا الگاوريتم ينتياک پرداختناد.

اهميت منابع آب زيرزميني خصوصا در ناواحي خشاک و نيماه

نتايج عملکرد دقيقي را از رويکرد تركيبي بهينه شده با الگوريتم

خشااک و لاازوم مااديريت صااحيح آن ،پاايشبينااي كيفياات آب

ينتيک به منظور برآورد پارامترهاي كيفي ماورد مطالعاه نشاان

زيرزميني براي مديريت تاامين و بهارهبارداري از مناابع آب در

داد به طوري كه مقادير سديم ،كلسيم و منيازيم باه ترتياب باا

دشت مهران و دهلران امري الزم و ضروري به نظر ميرسد.

ضااااارايب  00و  00و  ٪08تخماااااين زده شااااادند (.)15

مواد و روشها

 Asadollahfardiو همکاران ( )2913به پيش بيناي بارآورد

 -6معرفی منطقه مطالعاتی

نسبت جذبي سديم ( )SARدر رودخانه چال قاضي با اساتفاده

دشت مهران و دهلران در طول جغرافيايي  49درجه و 15دقيقه

از شبکه عصبي مصنوعي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كاه

تا  47درجه و  30دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي  32درجاه و

شبکه عصابي مصانوعي كاارايي مطلاوبي را در بارآورد نسابت

 2دقيقه تا  33درجه و  37دقيقه شمالي در اساتان اياالم قارار

جذبي سديم دارد ( Nasr .)19و  )2914( Zahranاز  pHباه

دارند .نوع سازندهاي منطقه كواترنري است كاه باا گساتردگي

عنوان ابزاري براي پيشبيني شوري آب زيرزميني براي اهاداف

زياد پوشش رويي دشت مهران و دهلران را تشاکيل مايدهناد.

آبياري با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي استفاده نمودند و به

مساحت منطقه  8000كيلومتر مربع و اقليم منطقه بار اسااس

اين نتيجه رسيدند كه شبيه سازي با اين روش مايتواناد باراي

روش دومارتن خشک ميباشد (شکل .)1

ورود دادههاي جديد مورد استفاده قرار گيرد ( .)17با توجاه باه

شکل -6موقعیت منطقه مطالعاتی
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 -4روش تحقیق
به منظور آموزش و آزماايش شابکه ،از تعاداد  20داده آنااليز

ارزش دادهها ،قبل از آموزش شبکه عصبي دادههااي ورودي آن

شيميايي مربوط به نمونههاي برداشت شده از چاههاي عميق و

بايستي معيار شوند .اين كار مانع كوچاک شادن بايش از حاد

نيمه عميق موجود در منطقه در يک بازه زماني 13ساله ،ساال-

وزنها ميشود ( .)18روشهاي مختلفاي باراي بهنجاار ساازي

هاي  1370تا 1302دشت مهاران و دهلاران اساتفاده گردياده

دادهها وجود دارند در اين تحقيق براي بهنجار سازي دادههاا از

است .با توجه به وضعيت زمين شناساي و اطالعاات حاصال از

رابطه زير استفاده شد:

چاههاي اكتشافي و بهرهبرداري دشت سافرة آب زيرزميناي از

}Xn= 0.5+{0.5×Xi-Xmean/Xmax-Xmin
 :Xnمقاادار متغياار بهنجااار شااده Xi ،مقاادار واقعااي متغياار،

از فرسايش ارتفاعات مشرف به دشت ايجاد شده است .موقعيت

 Xmeanمقادار ميااانگين متغيار Xmax ،باايشتارين مقاادار

جغرافيايي چاهها در سيستم  UTMبا مختصاات =3994433

متغير و  Xminكمترين مقدار متغير ميباشد.

UTMy؛ UTMx=999033شروع و به مختصات =3581912

 -6-4شبیهسازي شبکهي عصبی مصنوعی ()ANN

UTMy؛ UTMx=774499ختم ميشود .باا توجاه باه لاوگ

ساختار كلي شبکههاي عصابي مصانوعي از شابکه بيولويياک

چاههاي اكتشافي دشات مهاران و دهلاران بافات رساوبات در

انسان الهام گرفته شده است .شبکههااي عصابي مصانوعي باا

حاشيههاي شرقي و جنوبي در سطح و عمق عمدتاً دانه درشت

پردازش دادههاي تجربي ،دانش يا قانون نهفته در وراي دادهها

و در حد ماسه و گراول باوده و در منااطق شامالي و مركازي

را به ساختار شبکه منتقل ميكنند .يک شبکه عصابي شاامل

مخلوط درهماي از سايلت ،رس و ماساه مايباشاد .در ماورد

واحدهاي ساختماني به نام سلول عصبي است و اين قابليات را

ضخامت رسوبات آبرفتي با توجاه باه عادم وجاود نقشا هام

دارد كه با بکاربردن يک دسته داده ورودي بتواناد ياک دساته

ضخامت اطالعات دقيقي وجود ندارد ،ليکن با توجه به حفاري

داده خروجي دلخواه را توليد نمايد .سلولهاي عصبي موجود در

چاههاي اكتشافي ضخامت نهشتههاي آبرفتاي در حاشايههااي

شبکه بسته به نوع عملکردشان در اليههاي خاصاي قارار ماي-

شمالي و شرقي دشت كمتر از  59متر ميباشد .در اين تحقيق

گيرند .هر شبکه عصبي حداقل داراي سه اليه است كه شاامل

از مدل شبکهي عصبي مصنوعي در شبيه سازي مقاادير  ECو

اليه ورودي ،اليه مياني يا پنهان و الياه خروجاي اسات .الياه

 TDSبا استفاده از ساير پارامترهاي كيفي يعناي كااتيونهااي

ورودي محل ورود اطالعات مورد نظر شبکه است .انتخاب نوع و

اصااالي ( ،)Mg ،Ca ،Naآنياااونهااااي اصااالي (،SO4 ،Cl

تعداد وروديهاي شبکه در كيفيت عملکرد شبکه تاثير زياادي

 pH ،)HCO3و  SARاستفاده شاده اسات همچناين جهات

دارد .اليههاي پنهان نقش سازماندهاي عملکارد ياک شابکه

مدلسازي نسبت جذب سديم ( )SARبه عنوان متغير وابسته،

عصبي را دارند .تعداد الياههااي پنهاان و سالولهااي عصابي

فراسنجهاي طول و عرض جغرافيايي ،هدايت الکتريکي ،ميازان

موجود در اين اليهها تاثير بسزايي در عملکارد شابکه دارد .در

كل عناصر محلول و مقادير  pHبه عنوان متغير مستقل به كاار

حالت كلي تعداد سلولهاي عصبي موجود در الياه پنهاان باه

گرفته شدند .جهت انجام تحقياق از نارمافزارهااي  Matlabو

ساختار شبکه ،تعداد وروديها و خروجايهااي شابکه ،تعاداد

 Spss17استفاده شده اسات .در ايان پاژوهش  21( 79داده)،

دسته دادههاي آموزشي ،ميزان خطاي دادهها ،پيچيدگي تابع و

 4( 15داده) و  4( 15داده) درصااد دادههااا بااه ترتيااب بااراي

الگوريتم آموزش بستگي دارد .اليه نهايي هر شابکه عباارت از

آموزش ،اعتبارسنجي و آزمون اختصاص يافت .اصوال واردكاردن

اليه خروجي است كه نتيجه عملکرد شبکه عصبي و پارامترهاي

دادهها به صورت خام باعث كاهش سرعت و دقات شابکه ماي-

مورد نظر را ارايه ميدهد ( .)10ساختار شبکه عصبي در شاکل

شود .براي اجتناب از چنين شرايطي و همچنين يکسان نماودن

 2نشان داده شده است.

نوع آزاد بوده كه در رسوبات آبرفتي و مخروط افکنهاي حاصل
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شکل  -4ساختار شبکه عصبی مصنوعی چندالیه ()43
شبکه عصبي مصنوعي يک روش ناپارامتريک و ابزار قدرتمناد

 توانايي بااليي در حل مسايل غيرخطي دارد (.)23

براي كميسازي و مدلسازي رفتارها و الگوهاي پيچياده اسات

آموزش يک پرسپترون چنداليه با استفاده از رويکرد پس انتشار

كه از رويکرد يادگيري ماشين استفاده ميكند ( 21و  .)29انواع

خطا كه بر مبناي قانون تعميم يافته دلتاست ،صورت ميگيارد.

شبکههاي عصبي مصنوعي به روز پرسپترون چنداليه (،)MLP

در طول آموزش براي هر ركورد كه به شبکه معرفي مايشاود،

توابع پايه شعاعي ( ،)RBFشبکههاي خود ساازمانده و مانناد

اطالعات جهت يافتن يک پيشبيني از اليه خروجي ،به صورت

اينها به طور گستردهاي در مدلسازي پديادههااي غيارخطاي

رو به جلو به شبکه تغذيه ميگردد .اين پايشبيناي باا مقادار

استفاده ميشوند (.)21

خروجي ثبت شده در بخش آماوزش مقايساه و تفااوت مياان

مراحل ساخت يک مدل شبکه عصابي مصانوعي در زيار آورده

مقدار پيشبيني و خروجي واقعي رو به عقب در شبکه منتشار

شده است:

ميشود تا مقادير وزنهاي ارتباطي تعديل و پيشبيني الگوهاي

 -1مشخص كردن توپولويي شبکه :در اين مرحله تعداد اليههاا

مشابه بهبود يابد ( .)24آموزش شبکه معموأل بر اساس تعدادي

و گرههاي شبکه ،نوع شبکه و توابع تحريک مشخص ميگردد.

از دادههاي اندازهگيريشده (اكثريت دادهها) انجام ميپذيرد.

 -2آموزش شبکه :منظور از آموزش شبکه اصاال مقاادير وزن-

در مرحله بعد ،مدل با تعادادي از مقاادير انادازهگياري شاده

هاي شبکه براي نمونههاي متعدد است كاه اطالعاات ورودي را

صحتسنجي ميگردد .در مادلساازي باه كماک شابکههااي

به شابکه داده و باه عناوان داده آموزشاي بار روي آن فرآيناد

عصبي مصنوعي بسته به متغيرهاي ورودي و ارتبااط آنهاا باا

يادگيري و اصال وزنها صورت ميگيرد .به طور كلاي دو ناوع

پارامتر موردنظر كه مدل ميگردد ،تعدادي از دادههاا را باراي

آموزش در شبکه امکانپذير ميباشد :آموزش با نظارت و بادون

تست و ارزيابي مدل و برآورد نقاط بحراني مانند نقطه عطف و

نظارت.

يا نقاط حداكثر و حداقل يک منحني استفاده ميگردند .البتاه

 -3آزمايش شبکه :بعد از انجام مراحل گفته شده ،شابکه باراي

اين دادهها نبايستي در مراحل آموزش و صحت سنجي استفاده

مجموعه اي از اطالعات معلوم امتحان و نقايص آن رفع ميشاود

شده باشند (.)9

( .)21برخالف روشهاي آماري رايج ،شابکه عصابي مصانوعي

نتایج

داراي مزيتهاي زير است:

نتايج آمار توصيفي پارامترهاي اندازهگياري شاده در جادول 1

 فرضيات را براساس توزيع دادهها نميسازد.

آمده است.

 دادههاي اندازهگيري در انواع مختلفي ،ميتواند استفاده كند.
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جدول  -6آمار توصیفی پارامترهاي اندازهگیري شده
پارامتر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار ضریب تغییرات

Na

9/7

31/5

0/52

8/49

88/0

Ca

3/23

37/9

14/2

0/22

94/03

Mg

9/8

14/40

5/20

4/25

89/39

Cl

9/9

41/50

18/30

19/73

58/34

So4

2/55

49/05

17/07

12/70

71/19

HCO3

1/79

3/35

2/20

9/30

17/12

Ph

7/28

7/0

7/53

9/128

1/79

SAR

9/4

9/79

2/01

1/80

94/82

TDS

334/8

1902/23 4508/59

1187/91

79/17

EC

523/35

2491/94

1799/78

90/90

9899/79

براساس طبقهبندي نلسون و بوما ( )25اگر ضريب تغييرات كم-

اين دو عنصر به صورت جداگانه صورت گرفات باه طاوري كاه

تر از  19درصد باشد ،تغييرپذيري ضعيف ،چنانچه بيش از 19

وروديهاي هر دو يکسان اما خروجاي هار عنصار بناابر هادف

درصد باشد ،متوسط و در نهايت ضريب تغييرات برابار باا 199

متفاوت بود .يکي از مهمترين وظايف محققان بهينهسازي شبکه

درصد نشاندهنده تغييرات بسيار شديد متغير ميباشد .بنابراين

عصبي است كه با آزمون روشهاي مختلف باه دسات مايآياد

همانطور كه در جدول  1ديده ميشود ميتوان شدت تغييرات

( .)29تعداد نرونهاي اليه پنهان ،با توجه باه ايان كاه هناوز از

تمامي ويژگيهاي مورد اندازهگيري ،به اساتثناي  pHآب را در

روش خاصي تبعيت نميكنند ،به صورت ساعي و خطاا تعياين

منطقه مورد مطالعه متوسط در نظر گرفت.

شدند ،به اين صورت كه شبکه با يک نرون آموزش داده شده و

در اين تحقيق تعداد اليههاي مخفي و شمار نرونها در اليههاي

 RMSEآن محاسبه ميگردد .سپس باه نارونهاا ياک واحاد

مياني متناسب با تعداد نرونها اليهي مياني بر مبناي مقايسهي

اضافه گرديده و مجددا مقادار  RMSEمحاسابه شاده و ايان

عملکرد شبکه انتخاب شد .براي تخمين از ياک شابکه عصابي

عمل آنقدر تکرار ميگردد تا تعداد نرون مناسب تعيين گاردد.

 MLPسه اليه استفاده شد .باراي مادلساازي  SARشابکه

در نهايت شبکهاي كه بهترين جواب را در مرحلاهي آماوزش و

داراي  5نرون در اليه ورودي (طول و عرض جغرافيايي ،هدايت

آزمون به دست ميآورد به عنوان مناسبترين شبکه براي مدل-

الکتريکي ،ميزان كل عناصر محلول و مقادير  )pHو يک نارون

سازي انتخاب ميگردد .لذا در ايان تحقياق پاس از آن كاه 54

در اليه خروجي (ميزان نسبت جذب سديم آب زيرزميني) مي-

شبکه مختلف اجرا شد ،در نهايت در شبيهسازي  EC ،SARو

باشد .شبکه در مدلسازي  ECو  TDSبه صاورت  8نارون در

 TDSبهترين ساختار به دست آمده از شبکه عصبي مصانوعي

اليااااااااه ورودي( pH ،HCO3 ،SO4 ،Cl ،Mg ،Ca ،Naو

كه داراي دو اليه پنهان كه  12گره در اليه پنهان اول و  1گاره

 )SARو يک نرون در اليه خروجي ( ECبراي مدلسازي EC

در اليه پنهان دوم و يک گره در اليه خروجي مايباشاد تعياين

و  TDSبراي مدلسازي  )TDSتعريف شد .مدلسازي

گرديد .تابع فعالسازي نرونهاي دو اليه پنهان الگ سيگموئيد
( )logsigو براي نرون خروجاي خطاي ( )pure lineانتخااب
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شاااد .باااراي آماااوزش شااابکه از الگاااوريتم Levenberg-

شبکه عصبي و نتايج پيشبيني شده را باه ترتياب در دادههااي

 Marquardtاستفاده شد و حداكثر تعداد مجاز  1999در نظر

آموزش و تست نشان ميدهد .محور  Xها غلظات كال پاارامتر

گرفته شد .جهت ارزيابي شبکه عصبي انتخاب شده ،يک تحليل

اندازهگيري شده و محور  Yها غلظت كال پاارامتر پايشبيناي

رگرسيون بين دادههاي خروجي و دادههاي پايش شاده ،انجاام

شده را نشان ميدهد.

يافته است .شکل  2و  3رگرسيون خطي بين نتاايج خروجاي از

شکل  -4رگرسیون خطی بین نتایج حاصل از پایش و پیشبینی  TDSدر دادههاي آموزش

شکل  -3رگرسیون خطی بین نتایج حاصل از پایش و پیشبینی  TDSدر دادههاي تست

شکل  -2رگرسیون خطی بین نتایج حاصل از پایش و پیشبینی  ECدر دادههاي آموزش

فصلنامه انسان و محيط زيست شماره  ،42پاييز09
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شکل  -1رگرسیون خطی بین نتایج حاصل از پایش و پیشبینی  ECدر دادههاي تست

شکل  -9رگرسیون خطی بین نتایج حاصل از پایش و پیشبینی  SARدر دادههاي آموزش

شکل  -7رگرسیون خطی بین نتایج حاصل از پایش و پیشبینی  SARدر دادههاي تست

مقدار ضريب همبستگي ( )Rدر شبکه عصبي بهيناه باراي

دادههاي آموزش و تست در جدول  2آمده است.

جدول  -4مقدار ضریب همبستگی ( )Rدر شبکه عصبی بهینه

پارامترها همبستگی دادههاي آموزش همبستگی دادههاي تست
TDS

1

9/099

EC

1

9/001

SAR

9/834

9/713
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بهترين روش آموزش براي دادههاي مورد اساتفاده و همچناين

( )RMSEو ضريب تبيين ( )R2برازش گرديده بين دادههااي

مقايسهي عملکرد شبکههاي ساخته شده بر اسااس معيارهااي

واقعي و دادههاي پيشبيني شده انجام شد (جدول .)3

ميانگين مربعات خطا ( ،)MSEمجذور ميانگين مربعاات خطاا
جدول  -3پارامترهاي آماري محاسبه شده  TDSدر مراحل مختلف شبکه عصبی
مرحله

R2

MSE

RMSE

ME

آموزش

1

1/43

1/75

9/22

اعتبار سنجي

00/4

1

1

9/20

تست

02/19

2/4

1/3

-9/95

جدول -2پارامترهاي آماري محاسبه شده  ECدر مراحل مختلف شبکه عصبی

مرحله

R2

MSE

RMSE

ME

آموزش

00/8

2/99

1/87

9/28

اعتبار سنجي

08

1/1

1/11

9/33

تست

08/3

2/1

1/54

-9/99

جدول -1پارامترهاي آماري محاسبه شده  SARدر مراحل مختلف شبکه عصبی
مرحله

R2

MSE

RMSE

ME

آموزش

02/02

3/23

1/01

9/31

اعتبار سنجي

81/27

1/01

1/24

9/42

تست

08/9

2/0

1/93

-9/90

بحث و نتیجهگیري
مدلكردن و شبيهسازي عناصر  EC ،SARو  TDSاز طريق

كاليبره كردن مناسب آن ميتوان گفت كه اين تکنياک ابازاري

شابکه عصاابي مصاانوعي بااه دليال دارا بااودن قابلياات توانااايي

بسيار كارا و مناسب براي برآورد شوري ،هدايت الکتريکي و كل

يادگيري از طريق ارائه مثال بدون نيازمندي به معادالت حااكم

جامدات محلول آب زيرزميني در دشت مهران و دهلاران ماي-

بر پدياده ،جايگااه وياژهاي دارد .در واقاع شابکههااي عصابي

باشد .رهيافت اين تحقيق ،شبکه عصبي مصانوعي باا سااختار

مصنوعي يکي از كاربرديترين مدلهاا در پايشبيناي و مادل-

پرسپترون چند اليه با الگاوريتم Levenberg- Marquardt

سازي مسايل پيچياده هيادرويئولوييکي و هيادرولوييکي ماي-

بوده است كه در مطالعات محققاني چون درخشاان و همکااران

باشند .با انتخااب ناوع و تعاداد مناساب عوامال ورودي و نياز

( )1302و ذوقااي و همکاااران ( )1303بااه عنااوان كارآماادترين

استفاده از نوع مناسب و سازگار شبکه عصابي مصانوعي و نياز

الگوريتم شبکه عصبي معرفي شده است ( .)27همانطور كه در

فصلنامه انسان و محيط زيست شماره  ،42پاييز09
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جدول  2مشخص است مقدار باااليي از ضاريب همبساتگي باه

مجلاه پاژوهش آب در كشااورزي .1301 ،دوره ،29

دست آمده است كه در واقع بيانگر نزديک بودن مقادير پيش-

شماره  ،3صص .91-79

بيني گرديده با دادههاي اندازهگيري شده و توانايي و دقت باالي

 -5عساگري -م ص ،آرياافر -ا ،ضاياء» ، -پايشبيناي

روابط بين متغيرهاي ورودي با خروجي است .مطابق جادول 3

پارامترهااااااي كيفاااااي  TDS ،ECو  THدر آب

تا  5ضريب تبيين هر سه عنصر در تمام مراحل باالي  09درصد

زيرزميني دشت بيرجند با استفاده از شابکه عصابي

ميباشد كه نشاان دهنادهي دقات قابال قباول شابکه عصابي

مصاانوعي« -هفتمااين كنفاارانس زمااين شناسااي

مصنوعي و يادگيري خوب و كارآمد شبکه با استفاده از الگوريتم

مهندسااي و محاايط زيساات ايااران ،1309 ،دانشااگاه

آموزشي مورد نظر و دادههاي ارايه شده به شبکه است .با توجه

صنعتي شاهرود ،سمنان -ايران.

به تحقيق انجام گرفته ميتوان نتيجه كاربرد مدل شبکه عصبي

 -9دريااايي -م ،اگاادرنژاد -ا ،بينااا -م ،رادماانش -ف،

مصنوعي در شبيهسازي و پيشبيني خصوصايات كيفاي آب را

»بررسي تاثير عوامل كيفي آب رودخانه بر روي EC

مناسب و بهينه ارزيابي نموده و توانايي كافي آن در اين مورد را

و  TDSبه كماک شابکههااي عصابي مصانوعي«-

تأييد نمود .نتايج تحقيقات غالمي و همکاران ( ،)1302پيري و

هشتمين سمينار مهندسي رودخانه ،1388 ،دانشگاه

همکاران )1303( ،و پورمحمدي و همکاران ( )1302نيز حاكي

شهيد چمران اهواز ،اهواز -ايران

از كارايي باالي شبکه عصبي در برآورد و شبيهسازي پارامترهاي
آب زيرزميني است (4 ،12و.)28
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