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 :ي(مطالعه مورد SAR یفین شاخص کیدر تخم يداده کاو يها سه عملکرد روشیو مقا یابیارز
  )یشرق جانیآذربا يچا یرودخانه آج
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  دهیچک
  

ران در منطقه گرم و خشک و کمبود منابع آب، يا يري. با توجه به قرارگاستاز عوامل مهم توسعه هر منطقه  يکيآب پاک 
 يسطح يها آب يفيک يابيمعمول ارز به طور. دارددو چندان  يتيمصارف مختلف اهم يت آب الزم برايفين کيمأحفاظت و ت

از  يقينسبت دقبه  ينيب شيبتوان پ ييايميدروشيه يپارامترها که در آن با حداقل يبر بوده و انتخاب روش پرهزينه و زمان
 ينسبت جذب، يکشاورز يها  تينه فعاليدر زم آب يفيک ين پارامترهايتر از مهم يکي. شود يمح داده يت آب داشت، ترجيفيک

ن شاخص يتخم يسنج امکان ،يبررسن ياست. در ا يار ضروريق مقدار آن بسيدق يابين و ارزي) است که تخمSARم (يسد
 يمدل درخت بامختلف  ييايميدروشيه يبا استفاده از پارامترها يشرق جانيدر منطقه آذربا يچا يدر رودخانه آج SAR يفيک

ضريب    آماره بان از چهارين بردار پشتيو ماش M5 يها دقت مدل يبررس يبراشد.  يبان بررسين بردار پشتيو ماش M5ن يقوان
استفاده  )MAE( ريمطلق مقاد ين خطايانگيمو  )RMSE( ، جذر ميانگين مربعات خطا)NSC( فيساتکل -، نش)R( يهمبستگ

 و =۹۸/۰R= ،۹۷/۰N-SC= ، (mg/l)۲۲/۶RMSE( بانين بردار پشتيروش ماش يها برا ن آمارهير ايمقاد د.ش

(mg/l)۰۶/۶MAE=( مدل  يو براM5)۹۸/۰R= ،۹۶/۰N-SC= ، (mg/l)۳۳/۷RMSE= و (mg/l)۹/۳MAE= ( دشمحاسبه .
در محدوده  M5ن يقوان يمدل درختاما اند،  داشته SARزان ين ميدر تخم يخوبهر دو روش عملکرد  نشان دادسه يمقاج ينتا

  .کند يارائه م تر يو کاربرد ساده يروابط خطمورد استفاده  يها داده
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  مقدمه
 يک رودخانه است، حتي ياصل هاي ويژگيت آب از يفيک

مصارف و منابع  يبرا يبردار که هدف از آن بهره يوقت
 يسطح يها ت آبيفيک يابين ارزينباشد. بنابرا يانسان
(دوگان و  استت منابع آب يريدر مد ييت باالياهم يدارا

ک منطقه يدر  يسطح يها ت آبيفي). ک٢٠٠٩همکاران، 
 يصنعت، کشاورز يعت، گستردگيبه طب يا طور گسترده به

دارد.  يز بستگيدر آن حوضه آبر يانسان يها تيگر فعاليو د
 يازهاين يک آن برايدرولوژيها آب را از چرخه ه انسان

به آن رند و پس از استفاده دوباره يگ يخود م ياقتصاد
). با توجه به ٢٠١١، يائيعلگردانند (بانژاد و  يچرخه باز م

در منطقه  ييايران از نقطه نظر جغرافيکشور ا اين که
، از روبرو است يآب خشک قرار گرفته و با کم مهيخشک و ن

و  ياساس يق پارامترهايرو شناخت و برآورد دق نيا
به منابع آب  يابي دست يرات منابع آب بيفيرگذار در کيثأت

مناسب  يتيريمد يها استين سييآن تب دنبالو به  پاک
رسد.  ير قابل اجتناب به نظر ميو غ يضرور يامر

ن و انتقال آب يمأن منابع تيتر عنوان مهم ز بهيها ن رودخانه
 يدارا يو شهر يصنعت، کشاورز يها بخش يمصرف

از بسترها و مناطق  اين که ليدل بوده و به يت خاصياهم
، يمختلف شهر يها گذرند، ممکن است پساب يم يمختلف
 .دشوه يها تخل ر به آنيدر طول مس يو کشاورز يصنعت

در  ياديز يفيتوانند سبب نوسانات ک ين عوامل ميا پس
رات ييتغ ينيب شيو پ يبررس ،رو نيد. از انشوها  آن

مورد  ديک رودخانه بايآب در طول  يفيک يپارامترها
). از ١٣٨٥و همکاران،  يقيرد (جعفرزاده حقيتوجه قرار گ

ت آب يفيک يابيارز يبرا ياريبس يها تالش جهتن يا
 QUAL2E ،WASP يها است که توسعه مدل انجام شده

ت آب يفيحفظ ک يت بهتر برايرينه مديدر زم HEC-5Qو 
ن ياز ا يسطح يها آب يفيک يها شاخص ينيب شيو پ

آب،  يبا توجه به نوع کاربر ،يحالت کل. در هستندجمله 
ف شده و ناظر به آن يآب تعر يبرا يمختلف ياستانداردها

 يفيک يها شاخص يز در بررسين يمختلف يپارامترها
توان به  يها م ن شاخصيکنند. از جمله ا يدا ميت پياهم

ژن ي، اکس٢ميسد ي، شاخص نسبت جذب١آب يفيشاخص ک
زان کل ي، م٤محلول ژني، اکس٣ييايميوشياز بيمورد ن

                                                           
1- Water Quality Index 
2- Sodium Adsorption Ratio 
3- Biochemical Oxygen Demand 
4- Dissolved Oxygen 

از يمورد نژن يو اکس ٦يکيت الکتري، هدا٥جامدات محلول
 يفيک ين پارامترهايد. از جمله مهمترکراشاره  ٧ييايميش

ن ييتع يم است که برايسد يشاخص نسبت جذب ،آب
. به طور شود ياستفاده م ياريآب يبرامطلوب بودن آب 

 ن شاخص سبب نامناسب شدن آبيا ير بااليمقاد ،يکل
ن يا يزان بااليم يکه دارا يآب با ياري. آبشود يم ياريآب

از  يريجلوگ يشاخص است، مستلزم اصالح خاک برا
ل و همکاران، يکائيدراز مدت به خاک است (م يها بيآس

از  يتابع mg/lواحد  با SARپارامتر  ،ي). به طور کل٢٠٠٨
 يتيدو ظرف يها ونيکاتغلظت م به يسدغلظت نسبت 

  :استم يزيو منم يمانند کلس

)١(  
 

             
 SARزان يکه بر م ياز عوامل يکي ،باالبا توجه به رابطه 

م در اثر يزيم و منير غلظت کلسييارد، تغدر يثأت يينها
زاده، ي(عل است ييايقل يها ا انحالل کربناتيرسوب 

که در مرحله  ياريبا توجه به مشکالت بس). ۱۳۶۸
ت يفير کبثر ؤم يمربوط به پارامترها يها داده يآور جمع

ه يعدم وجود امکانات الزم در کل ،آب وجود دارد
استفاده  ها، نهيدر زمان و هز ييجو صرفهلزوم ها، و  ستگاهيا

 يبرا يکار مناسب تواند راه ين مين نويگزيجا يها از روش
ن زمان يت آب در همه نقاط و در کمتريفيک ينيب شيپ

مختلف  يها نهيشرفت علوم در زميپ ممکن باشد. امروزه با
ن ينو ينرم و ابزارها يمحاسبات يها ش روشيدايو پ
 يو مدل درخت ٨بانين بردار پشتياز جمله ماش ،يکاو داده
ن يبا اده يچيل پير حل مساد تالشن يمهندس ،M5ن يقوان

ن يز استفاده از ايمنابع آب ن يسدند. در مهنرها دا  روش
داشته و  يريگ شرفت چشميپر ياخ يها ها در سال روش
ده و ش يساز ها مدل ن روشيده با ايچيل مختلف و پيمسا

و  ينيب شينه پي. در زمده استش يساز بر ساده تالش
توان به  يمربوط به آن م يها ت آب و شاخصيفيک يابيارز

 يي) کارا١٣٨٩( و همکاران يائيعلد. کرر اشاره يموارد ز
 يفيک يها شاخص ينيب شيرا در پ يمصنوع يشبکه عصب

)BOD  وDOيابيک همدان، ارزي) آب رودخانه دره مراد ب 
پرسپترون  يو مشاهده کردند که شبکه عصب هکرد

ن يارات ييتغ يساز هيشب يکارآمد برا روش، چنداليه

                                                           
5- Total Dissolved Solids 
6- Electrical Conductivity 
7- Chemical Oxygen Demand 
8- Support Vector Machine 
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) به ١٣٩١( يو همت يفرد اسداهللا .استها  شاخص
، با يدر رودخانه چهل گز SARزان شاخص يم ينيب شيپ

افتند يپرداختند و در يمصنوع يعصب يها شبکهاستفاده از 
ر در ييتغ سبب pHم و يکلس يکه فقط پارامترها

در  يورود يه پارامترهايشده و بق SAR ينيب شيپ
اند و شبکه  نداشته يمهمت يحساس SAR ينيب شيپ

شاخص  ينيب شيبه پ يخوبنان يبا اطم يمصنوع يعصب
SAR و  يابي) به ارز١٣٩١و همکاران ( ياند. سلطان پرداخته

 چنداليهپرسپترون  يمصنوع يسه عملکرد شبکه عصبيمقا
 SAR يفيشاخص ک يساز هيافته در شبيم يشخور تعميو پ

، يکلر، شور يستان با استفاده از پارامترهايدر رودخانه س
جه ين نتيت و کل مواد محلول پرداختند و به ايائيقل

 يفيک يساز هيدر شب ياديز ييشبکه توانان يادند که يرس
دهد.  يها جواب م گر مدليداشته و بهتر از د SARشاخص 

و  يمصنوع ياز شبکه عصب )۲۰۰۵ن (يتا و سولومايباچار
 -يرابطه دب يمدل ساز يبرا M5ن يقوان يمدل درخت

 ياشل استفاده و مشاهده کردند که هم شبکه عصب
 يها از مدل M5ن يقوان يو هم مدل درخت يمصنوع

و  يدارند. پاالن يرهت، عملکرد بسنجه يمانند منحن ،يسنت
 يبرا يمصنوع يعصب يها ) از شبکه٢٠٠٨همکاران (

سنگاپور بهره  يساحل يها آب يفيک هاي ويژگي ينيب شيپ
در  ياديز ييتوانا يعصب  ج نشان داد که شبکهيگرفتند. نتا

همکاران  نگ ويآب دارد. س يفيک يپارامترها يساز هيشب
ن يتخم يرا برا يمصنوع ي) مدل شبکه عصب٢٠٠٩(
 ييايميوشيب يخواه ژنيژن محلول و اکسيزان اکسيم

در هند استفاده کردند و مشاهده کردند  يرودخانه گومت
شده و  يريگ ر اندازهيبا مقاد يخوب يهماهنگج مدل ينتا

و  يسارانرودخانه دارد.  يها غلظت يمورد انتظار برا
و  يمصنوع ي) عملکرد شبکه عصب٢٠١٢همکاران (

 ينسبت جذب ينيب شيرا در پ چندمتغيره يون خطيرگرس
جه ين نتيسه کردند و به ايستان مقايم در رودخانه سيسد
عملکرد  چنداليهپرسپترون  يدند که شبکه عصبيرس

دارد و  چندمتغيره يون خطينسبت به رگرس يباالتر
و  يقراشبه کار رود.  مسألهن يا يبرا يبه خوبتواند  يم

ت آب در يفيشاخص ک ينيب شي) به پ٢٠١٢( هللاعبدا
 و ي، با استفاده از شبکه عصبيرودخانه گمبک در مالز

انتشار خطا پرداختند و مشاهده کردند که  تم پسيالگور
و  ينه دارد. نورانين زميدر ا ييباال يين شبکه توانايا

 يبرا يمصنوع يعصب يها کاربرد شبکه) ٢٠١٣همکاران (

ما، دکردند و  يرا بررس ه شدهيت آب تصفيفينظارت بر ک
pHم قبل از يکلسزان يمکل و  يآب، سخت ترو، کد
نظر گرفته شد و مقدار کل  مدل در يه به عنوان وروديتصف

ه يبعد از تصف يکيت الکتريمواد جامد محلول و هدا
  نشانج ينتا .نظر گرفته شدند مدل در يعنوان خروج به

ر ينسبت به سا يمصنوع يشبکه عصب يدهنده برتر
ت آب يفيک يپارامترها ينيب شيدر پ يکاربرد يها مدل

) با روش درختان ۲۰۱۳ان و همکاران (ياقبث بودند.
در  ينيرزميز يها ت آبيفيک يبند به طبقه يريگ ميتصم

ن روش يل پرداختند و مشاهده کردند که ايمنطقه اردب
با استفاده از دو  فقطرا  ينيرزميز يها ت آبيفيکتواند  يم

 ي، به خوبيو بارش تجمع يکيت الکتريپارامتر هدا
 يها گذشته شبکه يها در سال گرچهکند.  يبند طبقه
ت آب يفيک ينيب شيدر پ يعيکاربرد وس يمصنوع يعصب

 يسنج نه امکانيدر زم يا گسترده يها يبررساما  .اند داشته
 M5ن يقوان يو مدل درخت بانين بردار پشتيکاربرد ماش

بان و ين بردار پشتيماشاست.  شدهصورت نن مورد يدر ا
 يکاو ن دادهينو يها از روش يکي M5ن يقوان يمدل درخت

هستند و  ييباال يريادگيت يقابل يد که دارانباش يم
  ده را حل کنند.يچيار پيبس مسايلتوانند  يم

شاخص  ينيب شيپ يسنج امکان، ن پژوهشيااز هدف 
با  يشرقجان يدر آذربا يچا يدر رودخانه آج SAR يفيک

ن يقوان يبان و مدل درختين بردار پشتياستفاده از ماش
M5 است.   

  
  ها مواد و روش

  مورد استفاده يها و داده یبررسمنطقه مورد 
 يها در دامنه يچا يرودخانه آج يبررسمنطقه مورد 

و  يارزياب يبرا ،يبررس. در اين استشمال کوه سهند 
م آب رودخانه يسد ينسبت جذب يفيشاخص ک يبين پيش

ايستگاه  ييهيدروشيميا يها از داده ،يچا يآج
ستگاه يا ييايجغرافت يموقعار استفاده شد. يون يهيدرومتر

 ۷درجه و  ۳۸دقيقه طول شرقي و  ۲۴درجه و  ۴۶ار يون
ستگاه از سطح ين ايو ارتفاع ا دقيقه عرض شمالي بوده

موقعيت  ۱. در شکل است متر ۱۴۶۰آزاد برابر با  يها آب
ها و محل  به همراه رودخانه يبررسمنطقه مورد  يجغرافياي

ن يار نشان داده شده است. در ايون يايستگاه هيدرومتر
زان کل جامدات محلول يم يپارامترها يرگذاريثأت يبررس

)TDS،( يکيت الکتريهدا )EC،( هاش -پ )pH،( ) کلرCl- ،(



SAR ... 

ت يفيگذار در ک
  اند.

 يشرق  استان آذربايجان
مجموعه 

 يداده برا
 يسر ۱۴۰

 يبرادر نظر گرفته شدند. 
بر  يياي

ب يو متفاوت شامل ترک
ها در  وي

SARهاي داده کاوي در تخمین شاخص کیفی 

گذار در ک ري
اند. ارائه شده ۱

 حداقل

٦٢٧ 

٩٥٤ 

١/٦  

٣٨/١  

١٥/٠  

٢ 

٣٨/٠  

٥٦/١  

٦٨/٠ 

استان آذربايجان
مجموعه  يسر ۴۱۲
داده برا يسر ۲۷۲

۱۴۰ها برابر با تعداد 
در نظر گرفته شدند. 

يميدروشيمختلف ه
و متفاوت شامل ترک

ين سناريگوناگون درنظر گرفته شد که ا

هاي داده کاوي در تخمین شاخص کیفی 

يثأت يرات پارامترها
۱ها در جدول 

 حداکثر

٩٦٢٥١
١٤٨٠٠٠

٢/٩
١٢٥٠

/٦٧٨
١٥٧

٢٢٥
١١٩٣

/١٢٥ 

استان آذربايجان يا ها از شرکت آب منطقه
۴۱۲از تعداد  

۲۷۲% آن برابر با 
ها برابر با تعداد  % کل داده

در نظر گرفته شدند. ش 
مختلف ه ي
و متفاوت شامل ترکيسنار

گوناگون درنظر گرفته شد که ا

  SARسناریوهاي ارائه شده براي بررسی میزان تأثیر پارامترهاي مختلف بر میزان 

هاي داده کاوي در تخمین شاخص کیفی 

رات پارامترهايياند. محدوده تغ
ها در جدول  آن يآمار

  هاي ایستگاه ونیار

حداکثر

٩٦٢٥١ 

١٤٨٠٠٠ 

٢ 

١٢٥٠ 

٥٥/  

٥/١٥٧  

٢٢٥ 

٩/١١٩٣  

٥١/

ها از شرکت آب منطقه
 پژوهشن 
% آن برابر با ۶۶ار 
% کل داده۳۴

ش يقسمت آزما
ير پارامترها

سنار ۱۰، تعداد 
گوناگون درنظر گرفته شد که ا

 ارائه شده است.

سناریوهاي ارائه شده براي بررسی میزان تأثیر پارامترهاي مختلف بر میزان 

هاي داده کاوي در تخمین شاخص کیفی  ارزیابی و مقایسه عملکرد روش

اند. محدوده تغ
آمارآب و مشخصات 

هاي ایستگاه ونیار محدوده تغییرات و مشخصات آماري داده
 ميانگين

٤٨/١٣٧٠٠
٥٦/٢١٤٢٣

٥٧/٧  

٣٧/١٩٢
٩٥/٢٤
٢٨/٢١
٣٨/١٤
٥٤/١٨٤

٨١/٣٦ 

ها از شرکت آب منطقه ن داده
ن يدر ا شدند.

ار يستگاه وني
۳۴قسمت آموزش و 

قسمت آزما يداده برا
ر پارامترهايثأزان تيم 

SAR تعداد ،
گوناگون درنظر گرفته شد که ا يپارامترها
ارائه شده است. ۲

سناریوهاي ارائه شده براي بررسی میزان تأثیر پارامترهاي مختلف بر میزان 

Na+, Mg  

ارزیابی و مقایسه عملکرد روش

اند. محدوده تغ رفته
آب و مشخصات 

محدوده تغییرات و مشخصات آماري داده
ميانگين

٤٨ 

٥٦ 

 

٣٧ 

٩٥ 

٢٨ 

٣٨ 

٥٤ 

٨١

ن دادهيا
شدند. گرفته

يا ي داده
قسمت آموزش و 

داده برا
 يبررس

SARزان يم

پارامترها
۲جدول 

 
 
  

سناریوهاي ارائه شده براي بررسی میزان تأثیر پارامترهاي مختلف بر میزان 
  پارامترهاي ورودي

, Mg2+, Ca2+, SO
Na  

EC, TDS  
Na+, Cl  

Mg2+ , Ca  
TDS, Na  

Cl-, pH, EC, TDS  
Na+, Mg  

Na+, Mg  

Na+ 

ارزیابی و مقایسه عملکرد روش

م ي) و سد
م به کار 

  

محدوده تغییرات و مشخصات آماري داده
 انحراف معيار

/١٥٤٨٣
/٢٤٤٣٧

٤٦/٠
٢٥/٢٢٢

٦٧/٤٧
٣٢/٢١
٠٢/١٨
٣٢/٢١
٧٠/٢٩ 

  
و ایستگاه 

سناریوهاي ارائه شده براي بررسی میزان تأثیر پارامترهاي مختلف بر میزان 
پارامترهاي ورودي

, SO4
2+, Cl-, pH, EC, TDS

Na+, Cl-

EC, TDS
, Cl-, EC, TDS
, Ca2+`, SO4

2+, pH
TDS, Na+

, pH, EC, TDS
, Mg2+, Cl-

, Mg2+, Ca2+, Cl-

+, Mg2+

ارزیابی و مقایسه عملکرد روش                                     

Mg2+و سد (
م به کار يسد ي

محدوده تغییرات و مشخصات آماري داده
انحراف معيار

٥٩/  

٦٣/  

٤٦ 

٢٥ 

٦٧ 

٣٢ 

٠٢ 

٣٢ 

٧٠

و ایستگاه  یمحدوده مطالعات

سناریوهاي ارائه شده براي بررسی میزان تأثیر پارامترهاي مختلف بر میزان 

, pH, EC, TDS

pH

                            

+م (يزي)، من

يزان نسبت جذب

محدوده تغییرات و مشخصات آماري داده -1جدول 
  واحد

mg/l

µSiemens/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

محدوده مطالعات
  اریون 

سناریوهاي ارائه شده براي بررسی میزان تأثیر پارامترهاي مختلف بر میزان 

                                                                           

)، من+Ca2م (ي)، کلس
زان نسبت جذبيم ي

جدول 
واحد

mg/l 
µSiemens/cm 

- 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

محدوده مطالعات یموقیعت جغرافیای
 يهیدرومتر

سناریوهاي ارائه شده براي بررسی میزان تأثیر پارامترهاي مختلف بر میزان  -2جدول 

                                               

SO4
)، کلس2
ينيب شيپ ي

  پارامتر

TDS

EC

pH

Cl

SO4

Ca2

Mg

Na

SAR 

موقیعت جغرافیای 
هیدرومتر

جدول 

24                                               

+2( سولفات

)Na+ي) برا

پارامتر

TDS 

EC 

pH 
Cl- 

4
2- 

2+ 

Mg2+ 

Na+ 

SAR

  

 -1شکل 

  

 



  25                                                                                                        1395پاییز / 22/ پیاپی 3/ شماره 10مجله پژوهش آب ایران/ جلد 

بردار پشتيبان  و ماشين M5عملکرد مدل درختي قوانين 
 -، نش١ضريب همبستگي در اين پژوهش بر پايه محاسبه

ميانگين خطاي و ، ٣، جذر ميانگين مربعات خطا٢ساتکليف
هاي باال در  هاي محاسبه آماره ارزيابي شد. فرمول ٤مطلق

 Xها مقادير  ) ارائه شده است. در اين رابطه۵) تا (۲روابط (
شامل مقادير  Yشامل مقادير مشاهداتي و مقادير 

  محاسباتي هستند.
)۲(                                          

  

)۳(                                                           
  

)۴(                                                      
  

)۵                               (∑
=

−=
n

i
ii YX

n
MAE

0

1  

  
  M5 نیقوان یدرخت مدل

 يکاو ن دادهينو يها از روش يکي M5ن يقوان يمدل درخت
ار مورد توجه قرار گرفته است و در يبس يبه تازگکه  است
ن يا يکل هدفرود.  يمختلف به کار م مسايل يساز مدل

ن تفاوت که ياست با ا يونيمدل برگرفته از درختان رگرس
در  يبند طبقه يها ر ثابت و برچسبيمقاد يبه جا

عمده  يبرتر. است يونيتوابع رگرس يخود دارا يها برگ
ن يا يونينسبت به درختان رگرس M5ن يقوان يمدل درخت

تر از  ار کوچکيبس M5ن يقوان يمدل درختاست که  
 يعيصورت طب ون بهيون است و توابع رگرسيدرختان رگرس

به م يک درخت تصميشوند.  يها نم رياز متغ ياريشامل بس
و  ٧ها ، گره٦، شاخه٥شهيمعمول از چهار بخش ر  طور
 ويژگيک يل شده است. هر گره مربوط به يتشک ٨ها برگ

ر ياز مقاد يا بازه يها به معنا است و شاخه شخصم
 ها ويژگياز  کيهر ير معلوم را برايها مقاد ن بازهيهستند، ا

 يرهاياز متغ يکي با. عمل انشعاب گيرند در نظر مي
 يانشعاب طور يها ، بازهرديگ يکننده انجام م ينيب شيپ

ن يانگيکه مجموع مجذور انحراف از م شوند يانتخاب م
و همکاران،  يهر گره را حداقل کنند (فالح يها داده

                                                           
1 - Correlation coefficient  
2- Nash-Sutcliffe coefficient (E) 
3- Root Mean Square Error 
4- Mean Absolute Error 
5- Root 
6- Beach  
7- Nodes  
8- Leafs 

 واست  گره آن در خطا زانيم انگريب انشعاب اريمع). ۱۳۹۰
 شيآزما  جهيتن عنوان به را انتظار مورد يخطا حداقل مدل

  به طورمدل  يخطا .کند يم محاسبه گره آن در صفت هر
ر هدف موارد يمقاد ينيب شيدقت پ يريگ عموم با اندازه

 کاهش محاسبه فرمول .شود يده نشده سنجش ميد
 :است  )۷(و  )۶( ابطور صورت به (SDR) استاندارد انحراف

)۶(  
)()(

1
i

N

i

i TSd
T
T

TSdSDR ∑
=

−=  

)۷(  
∑ ∑

= =

−=
N

i

N

i
ii y

N
y

N
TSd

1 1

22 ))(1(1)(  

 به که (موارد) ستا ها نمونه از يا مجموعه T رابطه نيا در
از  يا ر مجموعهيز  دهنده شانن iT شود، يم وارد گره هر

 يمقدار عدد iy، اريمع انحراف انگريب dS ،باشد آن مي
 دهد يم نشان را ها داده شماره N و i هدف نمونه يژگيو

ند انشعاب در هر گره يفرآ .)۲۰۱۲(آلبرگ و همکاران، 
(برگ) برسد که در  يانيشود تا به گره پا يبارها تکرار م

به ها  ن دادهيانگيبرگ، مجموع مجذور انحراف از م
 ين کار درخت بزرگيرسد. با ا يبه صفر م يبيتقر طور

ن درخت بزرگ که يدا خواهد کرد. کار با ايتوسعه پ
 ين براي، بنابرااستدارد سخت  ياديز يها ها و گره شاخه

 يها د شاخهيکارآمد بانه و يک درخت بهيدن به يرس
هرس کردن  يدرخت هرس شود. دو روش برا ياضاف

درخت  يريگ ) هرس قبل از شکل۱وجود دارد:  ٩درخت
. ١١درخت حداکثر يريگ ) هرس بعد از شکل۲و  ١٠حداکثر

 يها دهد شاخه يند هرس اجازه نميدر روش اول فرآ
در روش دوم ابتدا درخت حداکثر  يد شوند، وليتول ياضاف
 يبرا( رديگ يند هرس انجام ميشود، سپس فرآ يمل يتشک

 نيا در. )) مراجعه شود۱۹۹۲نلن (ييوكشتر به ياطالعات ب
  ١٢WEKAافزار نرم از M5روش  يساز مدل يپژوهش برا

، شده داده توسعه وزلندين Waikato دانشگاه در که
با  M5ن يقوان يمدل درخت يساز . مدلاست دهش استفاده

ه شد انجامافزار  ن نرميدر ا M5 Rulesنه ياستفاده از گز
  کند. ياگر آنگاه ارائه م ين ساده و خطياست که قوان

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
9- Tree Pruning 
10- Pre-Pruning 
11- Past-Pruning 
12- Waikato Environment for Knowledge Analysis 



SAR ... 

  
اي از نگاشت داده با ماشین بردار پشتیبان 

صورت  به
مربوطه به 

زان اختالل 
د که به 
شده و 

ن يجاد چن
 يابي ر قابل دست

 
) بوده ۸

 يت برا
ود يک مجموعه ق

 نظردرح با 
) به دست 

کارگيري توابع کرنل، 
خطي نيز قابل استفاده خواهد 

SARهاي داده کاوي در تخمین شاخص کیفی 

اي از نگاشت داده با ماشین بردار پشتیبان 
( 

به يسر 
مربوطه به  يساز

زان اختالل يم bوزن بردار و 
د که به شون ييتع 
شده و  نييتع εن انحراف 

جاد چنيد. اکنار 
ر قابل دست

  
۸معادله ( ي
ت براينها  در. است

ک مجموعه ق
ح با يک معادله صر
) به دست ۱۰معادله (

کارگيري توابع کرنل، 
خطي نيز قابل استفاده خواهد 

هاي داده کاوي در تخمین شاخص کیفی 

اي از نگاشت داده با ماشین بردار پشتیبان 
)1390(شهرابی و حجازي، 

  
 kصورت 
ساز ي) باشند، تابع خط

  ان است:

وزن بردار و  
 يا  به گونه

ن انحراف 
w ار يرا اخت
ر قابل دستيز يساز نه

 
  
يهمان پارامترها

استزان انحراف اعمال شده 
ک مجموعه قي يدارا 
ک معادله صري

معادله (   , 

کارگيري توابع کرنل،  سازي باال، با به
خطي نيز قابل استفاده خواهد 

هاي داده کاوي در تخمین شاخص کیفی 

اي از نگاشت داده با ماشین بردار پشتیبان 
(شهرابی و حجازي، 

  
صورت  آموزش به

) باشند، تابع خط
ان است:ي) قابل ب  
 w، يبردار ورود

به گونه ديباهمواره 
ن انحراف يزان کمتر

wن تابع، مقدار مناسب 
نهيبا حل معادله به

 

x و yi همان پارامترها
زان انحراف اعمال شده 

 يساز نهي
يها به  ينامعادالت و نامساو
   ,الگرانژ  

سازي باال، با به حال معادله خطي
خطي نيز قابل استفاده خواهد  براي مسايل رگرسيون غير

هاي داده کاوي در تخمین شاخص کیفی  ارزیابی و مقایسه عملکرد روش

اي از نگاشت داده با ماشین بردار پشتیبان  نمونه -3شکل 
(شهرابی و حجازي، 

آموزش به يها اگر داده
,…,)x1,y1باشند، تابع خط (

  ) قابل ب۸صورت رابطه (
بردار ورود xکه در آن 
همواره  ƒ(x). تابع 

زان کمتريطور همزمان م
ن تابع، مقدار مناسب 

با حل معادله به ي

w ،b ،xiکه در آن 

زان انحراف اعمال شده يم ز
يل معادله به

نامعادالت و نامساو
 يپارامترها

  خواهدآمد.

 

حال معادله خطي
براي مسايل رگرسيون غير

ارزیابی و مقایسه عملکرد روش

شکل 

اگر داده
)xk,yk(,…,

صورت رابطه (
)۸(  

که در آن 
. تابع است

طور همزمان م
ن تابع، مقدار مناسب يهمچن

يطيشرا
  است:

)۹(  

که در آن 
زين εو 

ل معادله بهيتبد
نامعادالت و نامساو

پارامترها گرفتن
خواهدآمد.

)١٠(  

حال معادله خطي
براي مسايل رگرسيون غير

ارزیابی و مقایسه عملکرد روش

M  و
است. 
: هستند

ون بردار 
ه مفهوم 
کنند، 
مختلف را 

ک ي). در 
بان با 
افتن 
ها داشته باشد، 
). در 

تم يبه کمک الگور
 εبان با در نظر گرفتن انحراف به مقدار 

خطي براي 
ها نياز است. در اين صورت، ماشين بردار 
اي از 
گاشت 
کند که به اين کار تبديل (نگاشت) گفته 
اي از 

  
سازي به کمک الگوریتم ماشین بردار 

1391(  

                                        
1- Support Vector Classification (SVC)
2- Support Vector Regression (SVR)

ارزیابی و مقایسه عملکرد روش                                     

M5 يز همانند مدل درخت

است.  يکاو تم داده
هستندبان شامل دو دسته 

ون بردار يو رگرس
ه مفهوم يبان بر پا

کنند،  يف ميم را تعر
مختلف را  يها

). در ۱۳۹۰
بان با ين بردار پشت

y افتن ي، هدف
ها داشته باشد، 

). در ۱۹۹۵ک، 
به کمک الگور

بان با در نظر گرفتن انحراف به مقدار 

خطي براي  در برخي مواقع، به ساختارهاي پيچيده و غير
ها نياز است. در اين صورت، ماشين بردار 

اي از  هاي اصلي را با به کارگيري مجموعه
گاشت توابع رياضي که کرنل نام دارند در فضاي جديدي ن

کند که به اين کار تبديل (نگاشت) گفته 
اي از  نمونه ۳). شکل 

  دهد.

سازي به کمک الگوریتم ماشین بردار 
1391(هاشمی و همکاران، 

                                        
Support Vector Classification (SVC)
Support Vector Regression (SVR)

                            

ز همانند مدل درخت
تم دادهيک الگور

بان شامل دو دسته 
و رگرس ١يبان

بان بر پايبردار پشت
م را تعريم هستند که مرز تصم

ها با برچسب 
۱۳۹۰، يو حجاز
ن بردار پشتيبه کمک ماش

yi ير خروج

ها داشته باشد،  yi) را از εن انحراف (
ک، ي(واپن است
به کمک الگور يساز

بان با در نظر گرفتن انحراف به مقدار 

در برخي مواقع، به ساختارهاي پيچيده و غير
ها نياز است. در اين صورت، ماشين بردار 

هاي اصلي را با به کارگيري مجموعه
توابع رياضي که کرنل نام دارند در فضاي جديدي ن

کند که به اين کار تبديل (نگاشت) گفته 
). شکل ۱۳۹۰

دهد. نگاشت داده را با يک تابع کرنل نشان مي

سازي به کمک الگوریتم ماشین بردار 
(هاشمی و همکاران، 

                                        
Support Vector Classification (SVC)
Support Vector Regression (SVR)

                                                                           

  بان
ز همانند مدل درختيبان ني
ک الگوري يمصنوع

بان شامل دو دسته يبردار پشت
بانيکننده بردار پشت

بردار پشت ي
م هستند که مرز تصم

 يها م، داده
و حجاز ي(شهراب

به کمک ماش 
xi ر خروجيو مقاد

ن انحراف (
استزان انحراف 

ساز ياز خط 
بان با در نظر گرفتن انحراف به مقدار 

  
در برخي مواقع، به ساختارهاي پيچيده و غير

ها نياز است. در اين صورت، ماشين بردار 
هاي اصلي را با به کارگيري مجموعه
توابع رياضي که کرنل نام دارند در فضاي جديدي ن

کند که به اين کار تبديل (نگاشت) گفته 
۱۳۹۰شود (شهرابي و حجازي، 

نگاشت داده را با يک تابع کرنل نشان مي

سازي به کمک الگوریتم ماشین بردار  شمایی از خطی
(هاشمی و همکاران،  εپشتیبان با درنظر گرفتن انحراف 

                                                          
Support Vector Classification (SVC) 
Support Vector Regression (SVR) 

                                               

بانین بردار پشت
يبردار پشت ي
مصنوع يشبکه عصب
بردار پشت ي

کننده بردار پشت 
يها ني. ماش

م هستند که مرز تصميصفحات تصم
م، دادهيک صفحه تصم

(شهراب کند يم جدا
 يساز يتم خط

i ير ورودي
ن انحراف (ياست که کمتر

زان انحراف يم εكه در آن 
 ييکه شما

بان با در نظر گرفتن انحراف به مقدار يبردار پشت
  .نشان داده شده است

در برخي مواقع، به ساختارهاي پيچيده و غير
ها نياز است. در اين صورت، ماشين بردار  جداسازي داده
هاي اصلي را با به کارگيري مجموعه پشتيبان، داده

توابع رياضي که کرنل نام دارند در فضاي جديدي ن
کند که به اين کار تبديل (نگاشت) گفته  و بازآرايي مي

شود (شهرابي و حجازي، 
نگاشت داده را با يک تابع کرنل نشان مي

شمایی از خطی
پشتیبان با درنظر گرفتن انحراف 
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ن بردار پشتیماش
يها نيماش

شبکه عصب
يها نيماش

 يبند طبقه
. ماش٢يبانيپشت

صفحات تصم
ک صفحه تصميکه 

جدااز هم 
تم خطيالگور

يفرض مقاد
است که کمتر يتابع

كه در آن 
که شما ۲شکل 

بردار پشت نيماش
نشان داده شده است

در برخي مواقع، به ساختارهاي پيچيده و غير
جداسازي داده
پشتيبان، داده

توابع رياضي که کرنل نام دارند در فضاي جديدي ن
و بازآرايي مي

شود (شهرابي و حجازي،  مي
نگاشت داده را با يک تابع کرنل نشان مي

  

شمایی از خطی -2شکل 
پشتیبان با درنظر گرفتن انحراف 
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). پس درنهايت معادله تابع رگرسيون، ۱۹۹۵شد (واپنيک، 
  ) بازنويسي خواهد شد:۱۱رابطه (به شکل 

 )۱۱(  

از  گر تابع کرنل است. نمايان k(xi,x))، ۱۱رابطه (كه در 
، ٢اي ، چندجمله١انواع توابع کرنل مي توان به توابع خطي

اشاره داشت. در اين  ٤و سيگموئيد ٣تابع شعاع محور
پژوهش براي مدل سازي ميزان نسبت جذبي سديم با 

استفاده  Statisticaافزار  رگرسيون بردار پشتيبان، از نرم
  شده است.

  
 ج و بحثینتا

 يدرخت  مدل بام يسد يزان نسبت جذبيم يساز در مدل
ها  درصد داده ۶۶که   ين جواب در حالتيبهتر M5ن يقوان

اند، به  به آزمون اختصاص داده شدهه يبه آموزش و بق
 بام يسد يزان نسبت جذبيم يساز مدل يدست آمد. برا

عنوان  بان، پس از آزمون توابع مختلف بهين بردار پشتيماش
ن عملکرد را يبهتر RBFتابع کرنل، مشخص شد که تابع 

م از خود نشان يسد يزان نسبت جذبيم يساز در مدل
ن يشده در ا يو بررسيسنار ۱۰ان تعداد يدهد. از م يم

و همراه ين سناريد، که اشو انتخاب ين سناري، بهترپژوهش
  ده است.شارائه  ۳آن در جدول  يج آمارير نتايبا مقاد

  
 نیبهتر يشده به ازا یبررس يآماره ها ریمقاد -3 جدول
  بانیبردار پشت نیو ماش M5 نیقوان یمدل درخت يبرا ویسنار

  M5 SVR  روش
 ,+Na+, Mg2+  Na+, Mg2+, Ca2  يورود يپارامترها

Cl-  
  ۹  ۱۰  ويسنار
R ۹۸/۰  ۹۸/۰  

N-S  ۹۶/۰  ۹۷/۰  
RMSE  ۳۳/۷  ۲۲/۶  
MAE  ۹/۳  ۰۶/۶  

  ۲۰  ۴  ن/برداريتعداد قوان

  
 يشود هر دو مدل به خوب يگونه که مشاهده م همان
ن بزنند. يم را تخميسد يزان نسبت جذبياند م هتتوانس

                                                           
1- Linear 
2- Polynomial 
3- Radial Basis Function (RBF) 
4- Sigmoid 

به  ير محاسباتينسبت به مقاد ير مشاهداتيپراکنش مقاد
ن بردار ي، ماشM5ن يقوان يمده از مدل درختدست آ

  .شود يده ميد ۵و  ۴ يها ب در شکليترت بان بهيپشت
  

پراکنش مقادیر مشاهداتی و محاسباتی به دست  -4شکل 
  10براي سناریوي   M5آمده از مدل درختی 

  

به دست  یو محاسبات یر مشاهداتیپراکنش مقاد -5شکل 
  9 يویسنار يبان برایون بردار پشتیآمده از رگرس

 
در  M5ن يقوان يارائه شده توسط مدل درخت يروابط خط

 ۴همچنان که در جدول . کند يمقابل مشاهده  ۴جدول 
ار يبا در اخت M5ن يقوان يمدل درخت شود يده ميد

ن يح و ساده اقدام به تخميصر يگذاشتن چهار رابطه خط
عنوان مثال در  م کرده است. بهيسد يجذبزان نسبت يم

تر  م بزرگيزان سديکند اگر م يان مي، قانون اول ب۴جدول 
 م از رابطهيسد يزان نسبت جذبيباشد، آنگاه م ۱۳۱از 

  .استقابل محاسبه  )۱۲(
)۱۲(  SAR = 0.1319 * Na - 0.437 * Mg + 27.2303  

باشد آنگاه ميزان نسبت  ۵/۴۷همچنين اگر ميزان سديم 
جذبي سديم از رابطه ناظر به قانون دوم قابل محاسبه 

ادامه  ۴است. اين روند تا آخرين قانون يعني قانون 
شود نتايج ارائه شده با هر  همچنان که مشاهده مييابد.  مي

y = 0.947x + 1.843
R² = 0.955
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y = 0.956x + 2.28
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دو روش قابل قبول هستند، اما با توجه به روابط خطي 
، M5روشن ارائه شده با مدل درختي قوانين  صريح و

استفاده از اين مدل به مهندسين منابع آب اين امکان را 
کند تا به سادگي با استفاده از اين روابط و با در  فراهم مي

اختيار داشتن مقدار سديم و منيزيم نسبت به تخمين 

مقدار جذبي سديم اقدام کنند. در صورتي که ماشين بردار 
سازي خود را با استفاده از چهار  بهترين مدلپشتيبان 

پارامتر هيدروشيميايي سديم، منيزيم، کلسيم و کلر ارائه 
  کرده است.

  
 M5ن یقوان یارائه شده توسط مدل درخت یروابط خط -4جدول 

Rule: 1 IFNa > 131 THEN SAR= 0.1319 * Na - 0.437 * Mg + 27.2303 
Rule: 2 IFNa > 47.5THEN SAR= 0.2451* Na-0.6183 * Mg+10.8804 

Rule: 3 IFNa > 21.05 THEN SAR= 0.3238 * Na- 0.608 * Mg + 6.0023 
Rule: 4 SAR = 0.5249 * Na - 0.5078 * Mg + 1.6935 

 

  يریگ جهینت
خشک و ران در منطقه گرم و يا يريبا توجه به قرارگ

 يت آب الزم برايفين کيمأ، حفاظت و تيکمبود منابع آب
معمول   به طورابد. ي يدو چندان م يتيمصارف مختلف، اهم

بر بوده و  پرهزينه و زمان يسطح يها آب يفيک يابيارز
 يکه در آن بتوان با حداقل پارامترها يانتخاب روش

ت آب يفياز ک يقينسبت دقبه ن ي، تخمييايميدروشيه
 يفيشاخص ک پژوهشن يشود. در ا يح داده ميترج داشت،
SAR بان، با استفاده از يون بردار پشتيدر روش رگرس

م و کلر يم، کلسيزيم، منيسد ييايميدروشيه يپارامترها
با استفاده  M5ن يقوان ي)، و در روش مدل درخت۹و ي(سنار

. در شد يابي) ارز۱۰و يم (سناريزيم و منيسد ياز پارامترها
) با استفاده ١٣٩١( يو همت يفرد اسداهللا يمشابه پژوهش

در رودخانه  SARمقدار  يوعنمص ياز روش شبکه عصب
را  يب همبستگير ضريده و مقادکر ينيب شيرا پ يگز چهل

ن مربعات خطا را برابر با يانگيشه ميو ر ۹۷/۰برابر با 
۰۱۸/۰ )mg/lو  يسلطانن ي) به دست آوردند. همچن

 يمصتوع يبا روش شبکه عصب زي)، ن١٣٩١همکاران (
ده و کر يساز هيستان شبيرا در رودخانه س SARمقدار 

ن يانگيشه ميو ر ۹۲/۰را برابر با  يب همبستگير ضريمقاد
) به دست آوردند. mg/l( ۰۵/۱مربعات خطا را برابر با 

 اين بررسيو  باالدست آمده از مطالعات  هج بيسه نتايمقا
ون بردار يشده رگرس يدهد هر دو روش بررس ينشان م

 ينيب شيدر پ ياديز يتوانمند يدارا M5بان و مدل يپشت
 يها و در محدوده داده يچا يدر رودخانه آج SARمقدار 

 يبا توجه به ارائه روابط خط يول هستندمورد استفاده 
ه ين مدل توصي، استفاده از اM5مدل  با يساده و کاربرد

 .شود يم

  منابع
 SAR ينيب شيپ .۱۳۹۱ آ. يهمت و غ. يفرد اسداهللا .۱

(مطالعه  يمصنوع يعصب يها با استفاده از شبکه
 يالملل ني). کنفرانس بيگز : رودخانه چهليمورد

  دانشگاه تهران.  .آب يان و آلودگيجر
و سپهرفر  .زاده ر يه. نب ين. کعب يقيجعفرزاده حق .۲

کاربرد و انتخاب مناسب  يسنج امکان. ۱۳۸۵ک. 
: يرودخانه (مطالعه موردت آب يفين شاخص کيتر

 يالملل نينار بين سميهفتم .رودخانه زهره)
  د چمران اهواز.يدانشگاه شه .رودخانه يمهندس

. ۱۳۹۱ ع. .س يمعاشر و ن. يج. ساران يسلطان .۳
 MLP يمصنوع يعصب يها عملکرد شبکه يابيارز
 SAR يفيشاخص ک يساز هيدر شب GFFو 

کنفرانس ستان). ي: رودخانه سي(مطالعه مورد
  دانشگاه تهران. .آب يان و آلودگيجر يالملل نيب

 .يکاو . داده۱۳۹۰ح.  .ط يحجاز و ج. يشهراب .۴
ر. يکبريام يواحد صنعت يانتشارات جهاد دانشگاه

  ص. ۱۳۱
 و ع. يت. رحمان .م يا. بانژاد ح. صمد يائيعل .۵

 يشبکه عصب ييکارا يابي. ارز۱۳۸۹ح.  .م يساق
و  DO( يفيک يها شاخص ينيب شيدر پ يمصنوع
BODک همدان. مجله ي) آب رودخانه دره مرادب

 .۲۱۰-۱۹۹): ۳(۱/۲۰دانش آب و خاک. 
. انتشارات ياريت آب در آبيفي. ک۱۳۶۸زاده ا. يعل .٦

  ص. ۹۳. يآستان قدس رضو
. ۱۳۹۰ .س انيگل و .ه يروان و ر. .م يفالح .۷

ون يبارش با استفاده از مدل رگرس ينيب شيپ
ن کنفرانس يپنجم. ليبه منظور کنترل س يدرخت
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