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  چکيده
  

 يآلودگ صورت در د.شو يم ها انسان مرگ و متعددي ها يماريب بروز به منجر ،کيآرسن به آلودهي نيرزميزي ها آب مصرف
 دقت به ستيبا يم ها يآلودگ نوع نيا لذا ؛شد آن گسترش مانع توان ينم يسادگ به ها، آب يشناس نيزم از متأثر وي ا رنقطهيغ

 از شيب ريمقاد با کيآرسني آنومال وجود ازي حاک سهند، سدي مطالعاته منطق در رياخ متعدد هاي گزارش .ندوش يبررس
ي براي آمار نيزمي خطي ها مدل نبودن مناسب بري مبن ،يقبل قاتيتحق به توجه با .است )WHO )mg/L ۰۱/۰ استاندارد

 منطق و )GEP( کيژنت انيبي زير برنامه همچوني مصنوع هوشي ها مدل از منطقه، در )III,V( کل کيآرسن غلظتي نيب شيپ
 ريسا به نسبتي توجه قابل دقت باي عيطبي ها دهيپدي پارامترها نيتخم به قادر عتيطب از الهام با که شد استفادهي فاز

 ها نمونه کيآرسن و آهن د،يفلوئور ترات،ين سولفات، ،pHي پارامترها از کل، کيآرسني ها غلظت نيتخمي برا ند.هست ها روش
 تشابه و بودن مناسب به توجه با شد. استفاده )SFL( سوگنو و )LFL( الرسن )،MFL(ي ممداني فازي ها مدلي ورود عنوان به
 جينتاي بيترک مدل ديتولي برا کيژنت انيبي زير برنامه از مدل، سه هري ايمزا همزمان استفاده منظور به وي فاز مدل سه جينتا
 به که مدل شيآزما و آموزش مراحل جينتا و کيژنت انيبي زير برنامهي ايمزا به توجه با د.ش استفادهي فاز منفرد مدل سه
 مدل ارائه به قادر مذکور مدل ،است ۰۹۶/۰ و ۰۷۲/۰ برابر RMSE ريمقاد و ۹۲۴/۰ و ۹۶۷/۰ برابر R2 نييتب بيضر با بيترت
  است. شده ارائهي فاز منفرد مدل سه ازي شتريب دقت باي بيترک

  
  .يمصنوع هوش ،يبيترک مدل ،يفاز سهند، سد ک،يژنت انيبي زير برنامه ک،يآرسن :كليدي يها واژه
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  مقدمه
 از يكي عنوان به سدها يآب منابع كيفيت پايش و شناسايي

 اي ويژه جايگاه آب، منابع كيفيت مديريت اصلي هاي گام
 قرار آلودگي معرض در طبيعي هاي آب اكثر امروزه .دارد
 براي اقدام هرگونه الزمه رو نيا از ؛اند شده آلوده يا گرفته
 آگاهي ها، ن آ تأثيرات و يآب هاي آالينده كاهش و كنترل
 در موجود هاي آالينده پراكندگي و توزيع نحوه از كامل
 از فقط اطالعاتي چنين داشتن اختيار در كه بوده سطح
 سطح در يافته توزيع آلودگي سنجش هاي ايستگاه طريق
 پذير امكان مختلف آناليزهاي انجام و مطالعه مورد منطقه
   .است
 آب، خاك، سنگ، در اندک غلظت با نيسنگ عناصر
 آرسنيك شوند. مي يافت انسان بدن در حتي و هوا گياهان،

 ترين مهم از يكي عنوان به باال بسيار بودني سم دليل به
 اثر در که )٢٠٠٦ (دراگون، شود مي محسوب ها آالينده
 )،٢٠١١ همکاران، و ندسچو(با زاد انساني ها دهيپد
 زاد ستيز و )٢٠١٢ همکاران، و باني(چ زاد نيزم
 و بداي شيافزا آن غلظت )،٢٠٠٥ همکاران، و ماراجاي(ماه
 .دشو يم زيرزميني و سطحي هاي آب آلودگي باعث
 يسادگ به را يشناس نيزم از يناش ها، آب يعيطب يآلودگ
 نوع نيا لذا ؛شد آن گسترش مانع اي و برد نيب از توان ينم

 همکاران، و (سو ندشو يبررس دقت به ستيبا يم ها يآلودگ
 خطرناک ١يها يآنومال وجود صورت در و )۲۰۱۶
 نظر ديتجد آن مصرف يچگونگ در ها، آب در کننده آلوده
 ليدل به جهان در يشمار يبه عد جان زيرا ؛رديگ صورت
 آب مصرف رد.يگ يم قرار خطر معرض در آلوده آب مصرف
 انواع جمله از متعددي ها يماريب بروز به منجر آلوده
 ،يداخلي ها اندام کارکرد مشکالت ،يپوستي ها زخم

 دشو يم انسان مرگ و RNA و DNA در اختالل سرطان،
 نيچندي ط دربه عنوان مثال  ).۲۰۱۱ همکاران، و (انور
 مردم سالمت بري سوئ راتيتأث کيآرسن غلظت رياخ سال
 وي (مسافر است داشته تابعهي روستاها و هشترود شهر

   ).۲۰۰۸ همکاران،
 مطالعات شامل سد سهند منطقه در نيشيپ مطالعات

 ؛۱۳۹۰ همکاران، وي ري(نديي ايميژئوش ويي مايدروشيه
ي شناساس به منجر )۱۳۹۱ ،اقدم صادقي ؛الف ۲۰۱۳
 استفاده با شد. آن با مرتبطي ها مکان و کيآرسني آنومال
 به اقدامي آمار نيزمي ساز مدل وي آماري ها روش از

                                                
1- Anomalies 

 اريبس جينتا که گرديد منطقه در کيآرسن ريمقاد برآورد
 امدين دست هبي آمار نيزمي خطي ها مدل ازي قيدق
 در توان يم را امر نيا ليدل ).۱۳۹۱ ،اقدم صادقي(

 که دانست هم با رمرتبطيغ وي سطح تکه تکهي ها آبخوان
 دنبال راي رخطيغ و نامشخصي عموم روند گفت توان يم
ي ها تيمحدودي برخ به توجه با نيهمچن کنند. يم

 دهيچيپ بودن، ريگ وقت مانندي کيزيف وي عددي ها مدل
 اد،يزي ها داده به داشتن ازين و بودن نهيپرهز بودن،
ي مصنوع هوش مختلفي ها روش مانندي گريدي ها روش
 وي کيدروژئولوژيهي پارامترها ينيب شيپ يبرا
   است. شده ارائه کيآرسن ماننديي ايميدروژئوشيه

 منظور بهي متعدد مطالعات در هوشمندي ها مدل
 قرار استفاده موردي فيکي پارامترها نيتخم اي يکاو داده
 همکاران، و مندال ؛۲۰۱۶ همکاران، وي (ستار رديگ يم

 زيني فراوان مطالعات ).۲۰۱۳ همکاران، و فالح ؛۲۰۱۵
 از استفاده باي کيدروژئولوژيهي پارامترهاي نيب شيپه دربار
 است شده انجامي فاز جمله ازي مصنوع هوشي ها مدل

 گر بيتقر کي عنوان به که )۲۰۱۱ همکاران، وي (االتونج
ي رخطيغ مسائلي بررسي نيب شيپ در توانند يمي جهان
 در ).۱۳۸۸ همکاران، و مقدمي (اصغر باشند ديمف
 هوش مدل کي از شيب عموماً پارامترهاي نيب  شيپ

ي مشابه جينتا توانند يم که است استفاده قابلي مصنوع
 و تيقطع عدمي دارا ها مدل از کدام هر کنند. حاصل
 در ها مدل از کي هر جينتا و ندهست خود به مربوطي ايمزا
 کي انتخاب و دارند تيارجح گريد مدل بر نقاط يبرخ
 لذا ؛رسد ينم نظر به يمنطق برتر مدل عنوان به مدل
 عيتجم يبرا مدل سه هر از زمان هم استفاده کار نيبهتر
 و يريند نيهمچن ).۲۰۰۶ ن،يل و چن( است اه آن يايمزا

 مدل يجا به که اند دهکر هيتوص )ب۲۰۱۳( همکاران
 هوش يها مدل عيتجم از توان يم ،يمصنوع هوش يخط

 چندگانهي ها مدل بيترت نيا به .کرد استفاده يمصنوع
 اند افتهي توسعهيي پارامترها نيچني نيب شيپي برا

 ،۲۰۱۴ همکاران، وي ريند ؛۲۰۰۹ همکاران، ويي (کدخدا
 همکاران، وي ريند ؛۲۰۱۴ همکاران، و فوريتا ؛ب ۲۰۱۳
 جينتا ازي بيترک استفاده روش نياي تئور اساس ).۲۰۱۵
 بهتر وي کل جهينت کي به دنيرسي برا ها روش از کي هر

 از کي هري انفراد تيمز از توان يم ب،يترت نيا به است.
   ).۲۰۱۰ همکاران، وي (لبن برد بهره ها مدل نيا
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 گرفته الهامي ها روش جمله از ١)GP( کيژنتي زير برنامه
 آن از دهيچيپ و قيدق مسائل حل در که است عتيطب از

 از استفاده باي مختلف مطالعات حال به تا شود. يم استفاده
ي برتر که گرفته صورتي مصنوع هوشي ها روش
ي اديز پژوهشگران است. رسانده اثبات به را GPي ها روش
ي نيب شيپ جمله از مختلفي ندهايفرآ مطالعهي برا GP از
 همکاران، و (فالحي نيرزميز آب سطحي ساز هيشب و

 )،۲۰۰۸ ،يشيک و تکي(آ رودخانه رسوب حمل )،۲۰۱۳
 نييتع )،۲۰۰۸ دئو، و کاريرو(است ناقص يها داده نيتخم
 يدب نييتع )،۲۰۰۷ همکاران، و (رابونال واحد دروگرافيه

 و بي(شع انيجري نيب شيپ )،۲۰۰۹ (گوون، روزانه
 رواناب -بارش نديآفر يساز مدل )،۲۰۱۵ همکاران،

 و مدت کوتاهي نيب شيپ و )۲۰۰۵ همکاران، و واردناي(جا
 نيتخم )،۲۰۱۱ همکاران، وي شي(ک  هواي دما مدت بلند
 همکاران، و نياسي( خشک مياقل در مرجع تعرق و ريتبخ

   جستند. سود )۲۰۱۶
 الرسن ،٢)MFL(ي ممداني فازي ها روش از مطالعه نيا در
)LFL(سوگنو و ٣ )SFL(ريمقادي بررس وي نيب شيپي برا ٤ 

 به توجه با شد. استفادهي مطالعات منطقه در کل کيآرسن
 استفاده منظور به و ها مدل نيا مشابه باًيتقريي کارا
 مرکبي فاز منطق مدل منفرد، مدل سه هر از زمان هم

)CFLM(توجه با کيژنت انيبي زير برنامه از استفاده با ٥ 
  د.يگرد جادياي ساز مدل در نهيبهي پارامترها کاربرد به
  

  ها روش و مواد
  مطالعاتيه منطق
 در لومترمربعيک ۳۸۴ حدود مساحت به يمطالعات منطقه
 در و هشترود شهرستان غرب در ،يشرق جانيآذربا استان
 تا UTM، X=644000 مختصات بهي ا محدوده

X=677000 وي شرق طول Y=4134000 تا Y=4155000 
 از حاصلي مکان تيموقع است. شده واقعي شمال عرض

 منطقه يابي شکل باعثي توپوگراف واحدهاي عناصر ونديپ
 شرق سمت به تنها که است شده بسته يا چاله صورت به
 نظر ازي مطالعات محدوده شود. يم باز اوزن قزل دره و
ي ايدر رود ديسف زيآبره حوض ازي جزوي کيدروژئولوژيه

                                                
1- Genetic Programming (GP) 
2- Mamdani Fuzzy Logic (MFL) 
3- Larsen Fuzzy Logic (LFL) 
4- Sugeno Fuzzy Logic (SFL) 
5- Committee Fuzzy Logic Model (CFLM) 

ي بند ميتقس از استفاده با منطقه اقليم باشد. يم خزر
 بايي هوا و آبي ها داده به توجه با و آمبرژهي نما مياقل

 حرارت درجه متوسط و متر يليم ۳۵۰ بارش زانيم متوسط
 نيا .است سرد خشک مهين مناطق جزو +،oC۱۱ ساالنه
 -البرز زون با مشابهي شناس نيزم لحاظ از منطقه
 -يآتشفشان مناطق جزو و )۱۳۸۳ ،ي(آقانبات جانيآذربا
ي تالق محل دست نييپا در سهند سد .است جواني رسوب
 با سد نيا است. دهيگرد احداث قرنقو و آلمالو رودخانه دو

 منابع کننده نيتأم مترمکعب، ونيليم ۱۶۵ي مخزن حجم
   باشد. يم منطقه شرب و صنعت ،يکشاورز آب
 تا وسنيم سن بهي سازندهاي مطالعاته محدود در

 با مطابق منطقهي سازندها ترين مهم دارد. وجودي کواترنر
 وي فوقان و نيريز قرمزي ها نهشته شامل ۱ شکل
 سهندي آتشفشان تودهي ها گدازه وي آذرآواري ها نهشته
 قرار ريتأث تحت را منطقهي ها آب تيفيک که هستند

 به منجريي صحراي ها يبررس و مطالعات دهند. يم
 که دش وسنيمي سازندها در گسلش نيچنديي شناسا

 گريکدي به راي سطح وي نيرزميزي ها آب ها گسل نيا
ي قليص و نازک مقاطع مطالعهي ط ند.كن يم مرتبط
ي ها شکاف و درز و ها يشکستگ در کيآرسني دهايسولف
 قرمز سازند و سنگ ماسه کنگلومرا و مارل آهک، سنگ
ي ها نمونه در کيآرسني ها  غلظت نيشتريب و دش مشاهده

يي شناسا ها گسل با مرتبطي ها چشمه آب از شده زيآنال
ي ها يشکستگ در کيآرسن عنصر ترمال ياپ ظيتغل د.يگرد
 دشيي شناساي آنومال نيا عمده منشأ وسنيم سازند
  ب). ۲۰۱۳ ؛۱۳۹۰ همکاران، وي ري(ند
 آب سفرهي مطالعات محدوده دري کيدروژئولوژيه نظر از
ي تعداد از و نبوده کپارچهي و عيوس صورت بهي نيرزميز

 طيشرا است. شده ليتشک مانند پچ ناهمگني ها سفره
 با ميمستق ارتباط دري مطالعات محدودهي کيدروژئولوژيه

 .است منطقه ساخت نيزم وي شناس نيزمي سازندها
 گريکدي با مرتبط منطقهي نيرزميز وي سطحي ها آب
ي جو بارش ازي ناشي سطحي ها آب کهي طور به ند،هست
 صورت به نيزم در نفوذ ضمن سهندي ها دامنه برف ذوب و
 و وندنديپ يمي نيرزميزي ها آب بهي رسطحيز اناتيجر
 واسطه به مناطق ازي اريبس دري نيرزميزي ها آب
 راه سطح به ها چشمه قيطر از و منطقه ساخت نيزم
  ابند.ي يم
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  يمطالعات محدودهي شناس نيزم نقشه - ۱ شکل

  
  ها داده ليتحل و هيتجز
 داده دسته ۶۴۰ انيم از مطالعه نيا برد شيپ براي
 فلزات ،يفرع ،ياصل عناصر به مربوط شدهي بردار نمونه
 يط که pH وي کيالکتر تيهداي پارامترها و نيسنگ
 ؛۱۳۸۸ ،يي(آقا زيتبر دانشگاه توسط مختلف يها سال

 و ارشد يکارشناس نامه انيپا قالب در )۱۳۹۱ ،اقدم صادقي
 تعداد بود، رفتهيپذ انجام )۱۳۹۰ ،يري(ندي قاتيتحق طرح
ي فاز مدل سهي اجرا منظور به کامل داده دسته ۸۰
 که گرفت استفاده مورد سوگنو و الرسن ،يممدان
 هر است. شده آورده ۱ جدول در آنهاي آمار اتيخصوص
 نيشتريب بايي پارامترها شاملي انتخاب داده دسته

 ته،يدياس شامل )۳/۰(> کيآرسن عنصر باي همبستگ

 (جدول است کيآرسن و آهن د،يفلئور ترات،ين سولفات،
ي همبستگ تراتين و ديفلئورا عناصر اساس نيا بر ).۲

 کيآرسن عنصر باي منفي همبستگ پارامترها ريسا و مثبت
 نيب ارتباط زيني متعدد مقاالت در دهند.يم نشان
 همکاران، و لسوني(و تهيدياسي پارامترها و کيآرسن
 و بانيچ ؛۲۰۱۱ همکاران، و (انور سولفات )،۲۰۰۸

 )،۲۰۱۱ نژاد، عباس وي (دهقان تراتين )،۲۰۱۲ همکاران،
 استلز، و (ارملند آهن و )۲۰۱۰ بلورا، و (چوهان ديفلئور
 در ها داده نيا از دسته شصت تعداد است. مشهود )۲۰۰۳
ي برا شيآزماه مرحل در داده دسته بيست و آموزش مرحله
 استفادهي فازي ها مدلي ورود عنوان به کيآرسن نيتخم
  .دش

  
 يفازي ها مدل دري ورودي پارامترهاي آمار اتيخصوص -۱ جدول

  پارامتر يدگيکش يشدگ کج انسيوار  اريمع انحراف نيانگيم نهيشيب نهيکم
۳۸/۶  ۶۸/۹ ۶۸/۷ ۵۰/۰ ۲۵/۰ ۲۴/۰ ۹۲/۲  pH 
۰۰/۲ ۰۰/۳۹۰۰ ۸۶/۳۱۷ ۱۳/۷۴۴ ۵۷/۵۵۳۷۳۲ ۱۹/۳ ۶۳/۱۱ SO4

2-(mg/L)  
۱۰/۰ ۸۷/۴۲ ۵۷/۴ ۸۸/۶ ۲۷/۴۷ ۷۲/۳ ۰۶/۱۶ NO3

- -N(mg/L)  
۰۶/۰ ۵۷/۲ ۸۲/۱ ۴۷/۰ ۲۲/۰ ۵۱/۱ ۷۱/۳ F-(mg/L)  
۰۰/۰  ۳۵/۲۱ ۰۶/۱ ۵۲/۳ ۴۰/۱۲ ۰۹/۵ ۴۶/۲۷ Fe(II, III) (mg/L)  

ND*  ۰۰۹/۲ ۲۲۹/۰ ۳۷/۰ ۱۴/۰ ۶۱/۲ ۰۱/۸ As(III, V) (mg/L)  
            *ND: Not Detected    
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  رسونيپي همبستگ بيضر از استفاده با مختلفي پارامترها نيبي هبستگ -۲ جدول
EC pH Ca Mg Na K CO3 HCO3 Cl SO4 NO3 PO4 F SiO2 As(III,V) Fe(II,III) Al Mn Zn Pb پارامتر 

۱ ۴۱/۰  ۹۰/۰  ۹۷/۰  ۹۹/۰  ۵۴/۰  ۱۳/۰ -  ۶۳/۰  ۹۹/۰  ۳۲/۰  ۱۱/۰  ۰۰/۰  ۱۴/۰  ۱۹/۰  ۰۳/۰ -  ۶۶/۰  ۲۰/۰ -  ۶۰/۰  ۰۵/۰  ۰۲/۰ -  EC 

 ٤٣/٠ ١ -  ٤٥/٠ -  ٤٢/٠ -  ٤٢/٠ -  ٧٤/٠  ٦٢/٠ -  ٤٠/٠ -  ٢٨/٠ -  ٢١/٠ -  ٠٩/٠ -  ٣٨/٠ -  ١٦/٠   -٢٩/٠ ٠/٤٢ -  ٠١/٠ -  ٤٧/٠ -  ٠١/٠ -  ١٢/٠  pH 

  ٩٢/٠ ١  ٨٨/٠  ٤٠/٠  ٢٤/٠ -  ٦٣/٠  ٨٧/٠  ٣٩/٠  ١٥/٠  ٠٥/٠  ٢٢/٠  ١٥/٠ -  ٠٠/٠  ٥٩/٠  ١٩/٠  ٥٠/٠  ٩٥/٠  ١٧/٠ -  Ca 

   ٩٦/٠ ١  ٥٠/٠  ٢٣/٠ -  ٤٤/٠  ٩٣/٠  ٤٦/٠  ١٣/٠  ١٠/٠  ٢٨/٠  ۱۵/۰ -  ٦٦/٠  ٤٩/٠  ١٥/٠ -  ٥٢/٠  ٠٨/٠ -  ١١/٠ -  Mg 

    ٦٠/٠ ١  ١٢/٠ -  ۷۱/۰  ٩٩/٠  ٣١/٠  ۱۰/۰  ٠١/٠ -  ١١/٠  ۲۰/۰ -  ٠٣/٠ -  ٦٩/٠  ٢٠/٠ -  ۶۳/۰  ٠٥/٠  ٠٢/٠ -  Na 

     ٠١/٠ ١  ٥٠/٠  ٥٦/٠  ٢٨/٠  ٠١/٠ -  ٠/٠٠ -  ١٧/٠  ١٥/٠ -  ٠٧/٠  ٥٥/٠  ٢٠/٠ -  ٦٧/٠  ١٥/٠ -  ١٠/٠ -  K 

      ۱ ۲۸/۰ -  ۱۱/۰ -  ۱۴/۰ -  ۲۰/۰ -  ۰۹/۰ -  ۱۹/۰ -  ٢٤/٠ -  ١٧/٠ -  ٣٥/٠  ١١/٠ -  ٢١/٠ -  ١٣/٠ -  ٠٧/٠  CO3 

       ٥٩/٠ ١  ٦١/٠  ٠٩/٠  ٠٦/٠  ٢٢/٠  ١٨/٠ -  ۰۷/٠  ١٩/٠ -  ٠١/٠ -  ٣١/٠  ٢٣/٠  ٠٥/٠  HCO3 

        ١٩/٠ ١ -  ١١/٠  ٠١/٠ -  ٠٩/٠  ٢٠/٠ -  ٠٤/٠ -  ٧٢/٠  ٢٢/٠ -  ٦٨/٠  ١١/٠  ٠٥/٠  Cl 

         ٠٠/٠ ١  ٠١/٠ -  ٣١/٠  ٠٣/٠ -  -٣٦/٠ ٠/٣٨  ١٠/٠ -  ۲۹/۰  ٠٧/٠ -  ١١/٠ -  SO4 

          ٠٢/٠ ١  ٤٣/٠  ١٨/٠  ٠٤/٠ ٠/٣٢ -  ٠٦/٠  ٠٥/٠ -  ٠٠/٠ -  ٣١/٠ -  NO3 

           ٢٩/٠ ١ -  ٠٧/٠  ٠٠/٠  ٠٩/٠ -  ٠٩/٠ -  ٣٢/٠ -  ٠٦/٠ -  ٠٨/٠  PO4 

            ۱ ١٦/٠  ١٣/٠ ٠/٣٨ -  ٣٩/٠  ۰۵/۰ -  ۹۰/۰  ۱/۰  F 

             ١٩/٠ ١  ٠٠/٠ -  ٠٠/٠  ٣٠/٠  ٣۱/۰ -  ٣٣/٠ -  SiO2 

              ۱  -٢٤/٠ ٠/٣٢  ٢٤/٠  ١٦/٠ -  ١٠/٠  As(III,V) 

               ٠٨/٠ ١  ٨٩/٠  ٠٠/٠ -  ١٧/٠ -  Fe(II,III) 

                ٠٩/٠ ١  ٠٥/٠  ١٦/٠ -  Al 

                 ١٠/٠ ١ -  ٢٠/٠ -  Mn 

                  ٥٤/٠ ١  Zn 

                   ۱ Pb 

  
  )FL(ي فاز منطق
 )۱۹۶۵( زاده يلطف بار نياولي برا راي فازي تئور اساس
 مسائل مشکل، درک با دهيچيپي ها مدل در د.كري معرف
 تيقطع عدم بر غلبه ،يبشر استنباط و استدالل به وابسته
ي انسان وي ذاتي خطاي دارا کهي کيدرولوژيهي ها داده

 از خطا کاهش و پارامتر نيتخم منظور به توان يم هستند،
   ).۲۰۱۴ همکاران، وي ري(ند برد بهرهي فازي ها روش
ي فاز مرحله شاملي اصل بخش سه شاملي فاز ستميس هر

 جاديا مرحله ت،يعضو تابع فيتعر لهيوس به ها داده کردن
-if( نيقواني سر لهيوس بهي خروج وي ورود نيب ارتباط

then( و ستميس جينتا عيتجم مرحله تينها در و 
 شامل ،يفازي ها عملگر لهيوس به که استي ساز يرفازيغ

and يده وزن وي ساز نهيکم صورت (به،( or به) صورت 
 و گرفته صورت جينتا عيتجم not و )،يساز نهيشيب
  شود. يم انجامي ساز يرفازيغ

 ؛۱۹۷۵(ي ممدان مختلفي فاز روش سه بهي فاز مدل
 قابل )۱۹۸۵( سوگنو و )۱۹۸۰( الرسن )،۱۹۷۷ ؛۱۹۷۶
 در گريد روش دو با سوگنو روش تفاوت است.ا اجر

 روش نيا است. سوگنو روشي خط رابطه اي ثابتي خروج
 به )۰ و ۱( ريمقاد با وي کاهشي بند دسته روش توسط

 فيتعر تيعضو توابع لهيوس به گريد روش دو د.يآ يم دست
 دست به ١FCMي بند دسته روش قيطر از و گردند يم
ي رهايمتغ از استفاده با ستميس نوع نيا فهم ند.يآ يم
يي زدا يفاز به ازين آني خروجي ول ؛است تر آساني زبان

ي عملگرها نوع در زين الرسن باي ممدان روش تفاوت دارد.
 دو هر ٢عيتجم مرحله عملگر است. شده استفادهي فاز

 روش ٣ استلزام مرحله به مربوط عملگري ول ،max روش
 و کوي(دم است product الرسن روش و and(min)ي ممدان
  ).۲۰۰۴ ر،يکل
 سوگنو و الرسن ،يممداني فازي ها روش از مطالعه نيا در
ي برا متلب افزار نرم طيمح دري سيکدنو از استفاده با
 شده استفاده کل کيآرسن ريمقادي بررس وي نيب شيپ

 بودن مناسب وي فاز مدل سه جينتا مشابهت ليدل به است.
ي برا ژن انيبي زير برنامه ازي فازي ها مدلي خروج آنها،
  د.ش استفاده ها آن نيبي بيترک مدل جاديا

  

                                                
1- Fuzzy C-Means 
2- Aggregation 
3- Implication 
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  ١)GEP( کيژنت انيبي زير برنامه
 کرامرتوسط  بار نياول که )GP( کيژنتي زير برنامه

 گسترش )۱۹۹۲( کوزا توسط و گرديدي معرف )۱۹۸۵(
ي ها روش ازي ا رردهيز وي تکاملي ها تميالگور جزو افت،ي

 با مشابه GEP شود. يم محسوبي تصادفي جو و جست
GA و ک)يژنت تمي(الگور GP نيا نيب تفاوت وباشد  مي 
 عتيطب GA در .)۱۹۹۹ را،ي(فر است افراد تيماه در سه
 صورت بهي خط دار عالمتي ها فيرد صورت به افراد
 اساس بر و (کروموزوم) ثابت طول با تيبي ها رشته
 تيماه افراد GP در د.كن يم عمليي دوتا ارقام ستميس
 درخت صورت به و متفاوت شکل و طول باي رخطيغ

ي ها فيرد صورت به افراد GEP در و ندهست ٢هيتجز
 که شوند يمي رمزگذار (کروموزوم) ثابت طول با دار عالمت
 متفاوت اندازه و شکل با وي رخطيغ صورت به سپس
 ).۲۰۰۱ (فررا، گردند يم انينما انيب درخت لهيوس به

 و ها ژن ليتشک باعث ها کروموزوم ساختاري ريگ شکل
 و سر لهيوس به ژن هر ساختمان .شود مي انيب درخت جاديا
ي ساختار وي عملکرد سازمان نيا و شود يم کنترل آن دم
 که کند يم ضمانت معتبر برنامه جادياي برا را GEP ها ژن
يي رمزگشا ندارد. تياهم آن در ها کروموزوم اصالح حد

 کند. يم آشکار را نيقوان و کدها ازي ا مجموعه اطالعات
 آنها تک به تک ارتباط و بوده ساده اريبسي کيژنتي کدها
 ها انهيپا و توابع صورت به ها کروموزوم ازي ميعال نيب در

 که هستند ساده اريبس زين نيقوان شوند. يم آشکار
 نوع و انيب درختي ها انهيپا و توابعي محلي سازمانده
 GEP در نيبنابرا ؛دارند عهده بر را ردرختانيز نيب ارتباط
 انيب آن به و دارد وجود انيب درخت و ژن شامل انيب دو

Karva کي از شاخه هر درخت ساختار در شود. يم گفته 
ي رهايمتغ و لهأمس مستقلي رهاي(متغ انهيپا مجموعه
 توابع مجموعه و )يتصادف و ثابت اعداد ستم،يس حالت
 شود يم ليتشک )ياصلي مثلثات عتواب وي حساب (عملگر

 ؛رنديگ يم قرار ژن سر در که )۲۰۰۶ همکاران، وي رل(ب
 (فررا، رنديگ يم قراري اصل توابع فقط انهيپا قسمت دري ول

۲۰۰۱.(   
 قالب در هدف تابع فيتعر به اقدام نظر مورد تميالگور
ي برا را شده ادي تابع سپس كند،  ميي فيکي ارهايمع

 گام نديآفر در مختلف حلي ها روش سهيمقا وي ريگ اندازه

                                                
1- Gene Expression Programming 
2- Parse trees 

 تينها در و رديگ يم کار به ها داده ساختار حيتصح گام به
ي اجرا مراحل کند. يم ارائه را مناسب حل روش
 ديتول با ابتدا که استي ا گونه به کيژنتي زير برنامه

ي تصادف بيترک لهيوس به ٣هياول تيجمع جاديا و کروموزوم
 (ژن) تيجمع افرادي ابيارز شود. يم شروع توابع و ها انهيپا
ي براي شاخص که رديپذ يم صورت برازش تابع لهيوس به

 و است لهأمس حلي برا مدليي توانا و مدل دقت سنجش
ي مناسب تعداد ند.شو يم انتخاب موثري ها ژن بيترت نيا به
 ؛دشون يم انتخابي احتمال صورت به شده ديتول تيجمع از
 به بهتر برازش با فردي احتمال انتخاب اريمع کهي ا گونه به
 نامرغوب فرد حذفي معن به صرفاي ول ؛است نامرغوب فرد
  ست.ين

 عمل هم دست به دست ها انهيپا وي اضيري عملگرهاي وقت
 بار هر در شود. يم ريپذ امکاني تکامل ديتقل امکان ؛دكنن
 ازي کي ها فرمول از (فرزندان) ديجد تيجمع ديتول

 ،٦تقاطع ،٥تکرار اي عبوري انتخاب ٤يکيژنتي عملگرها
 ازي مشخص تعدادي رو ٨دمثليتول اي يکپ و ٧جهش
 و ديتول ديجد تيجمع و شود يم استفادهي انتخاب تيجمع
   شود. يمي ابيارز برازش تابع لهيوس به مدل
 مدلي اجرا کننده کنترلي پارامترها بعد مراحل در

 برده کار بهي فيکي رهايمتغ وي عددي ها لفهؤم ري(مقاد
ي اجرا توقفي ارهايمع و مدل)ي اجرا کنترلي برا شده
 با متناسب اريمع نيا که شود نييتع ستيبايم برنامه
 بهتري اجرا جينتا ارائهي برا فرزنداني رو نديفرآ تکرار
 برازش مقدار و ديجد تيجمع ديتول (تعداد، برنامه
 کي يتصادف ديتول با جوو جست نديفرآ هر است. ها) فرمول
 درخت هر ٩هدف تابع .شود مي انجام درختان ازي سر

 ريمقاد با درخت شود. يمي ابيارز خطا اريمع کي با معموالً
ي (نگهدار ١٠سسميتيالي ها روش از استفاده با بهتري تابع

 ،١١رولت چرخ د)،يجد نسل هر در بهتر کروموزوم
 گردد. يم انتخاب ١٣يده ارزش روش اي ١٢تورنومنت
 و گذارد مي ريثتأ گريد انشعابات لهيوس به گريدي عملگرها

                                                
3- Generation 
4- Operators 
5- Replication 
6- Crossover 
7- Mutation 
8- Reproduction  
9- Objective function 
10- Elitism 
11- Roulette wheel 
12- Tournament 
13- Ranking method 
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 زمان تا نديآفر نيا شود. يم حاصل گريد درختان ريز
 ادامه نيمعي خطا تابع اي تکرار تعداد حداکثر حصول

  ابد.ي يم
ي خطا کاهش و برازشي ساز نهيشيب هدف با برازش توابع
 جذر و )R2( نييتب بيضر شاخص صورت به نيتخم
 فيساتکل - نش بيضر و )RMSE( خطا مربعات نيانگيم
)NS( معادالت مطابق ))است شده استفاده ))۳) و (۲)، (۱ 
 قرار استفاده مورد مدلي ابيارز و دقت نييتعي برا که
  رد.يگ يم

)۱(  R2=(
∑ (xi-x )(xi-y )n

i=1 ∑ (xi-x )2n
i=1 ∑ (xi-y )2n

i=1

)2 

)٢(  
RMSE= ∑ (xi-yi)

2n
i=1

n
 

)٣(  
NS=1 − ∑ (xi-yi)

2n
i=1∑ (xi-x )2n
i=1

 

  x ،يمحاسبات ريمقاد y ،يمشاهدات ريمقاد x آن در که
 و داده شماره i ،يمحاسبات نيانگيم  y ،يمشاهدات نيانگيم
n است ها داده کل تعداد.  
 انيبي زير برنامه از استفاده با شدهي سع قيتحق نيا در
 مدل ،GeneXproTools (v. 4.0( افزار نرم کاربرد و کيژنت

 غلظت ريمقادي نيب شيپ منظور به مرکبي فاز منطق
ي فاز مدل سه به نسبت مدل دقت و دوش جاديا کيآرسن
  رد.يگ قراري ابيارز مورد منفرد

  
  بحث و نتايج
 نيا در ،شد اشارهي شناس روش قسمت در که گونه همان
ي برا سوگنو و الرسن ،يممداني فاز روش سه از قيتحق
 نيا در مرحله نياول شد. استفاده کيآرسني نيب شيپ

 که است تيعضو توابع نييتع و ها دادهي بند دسته ،روش
 استفاده سوگنو مدلي برا يکاهش روش از پژوهش نيا در
 تعداد و ها دادهي بند دسته در ديمف و کاراي روش که شد
ي ريند ؛۱۹۹۴ (چو، است بوده رياخ هاي پژوهش در نيقوان
ي بند دسته روش نيا دري اصل پارامتر ).۲۰۱۴ همکاران، و
ي بند دسته شعاع آنگاه -اگر نيقوان و ها دسته نييتعي برا
 باعث پارامتر نيا کاهش است. کي و صفر نيب ريمقاد با
 باعث کي سمت به آن شيافزا و نيقوان و ها دسته شيافزا

 بازده ).۱۹۹۴ (چو، شد خواهد نيقوان و ها دسته کاهش
 داردي بند دسته نهيبه شعاع نييتع بهي بستگي فاز مدل
 نييتع RMSE، ۴/۰ نيکمتر اساس بر آن نهيبه مقدار که

 هفت و ميتقس دسته هفت به ها داده اساس نيا بر .گرديد
 شده استفاده تيعضو توابع شد. نييتع نگاهآ -اگر قانون
 که بودي گوس تابع کيآرسن ريمقادي فازي ساز مدلي برا
 تيعضو تابع شد. داده برازش شدهي بند دستهي ها داده به

 اساس بر که استي خط تابع سوگنو، مدلي خروج
 تابع نياولي خروج مثالي برا ؛شود يم ساخته ها يورود
  شود: يم جاديا )۴معادله ( مطابقي ورود شش از تيعضو

)٤(  Output
MFI

=C1×pH+C2×SO4
2-+C3×(NO3

- -N)+ 
C4×F-+C5×Fe(II,III)+C6× As(III,V)+C7 

 و C1 ،C2 ،C3 ، C4، C5بيترت بهي پارامترها فوق معادله در
C6 ي ها يورود بيضرpH، SO4

2-، NO3
- -N، F-، Fe(II,III) 

 زين C7 .هستند الرسن وي ممدان يها مدل As(III,V) و
ي خط برآورد با پارامترها نيا است. معادله هر ثابت پارامتر
 تابع هر فيتوص نيا با د.يآ يم دست هب مربعات حداقل
 مدل در داشت. خواهد پارامتر هفتي خروج تيعضو
 شد. استفاده FCMي بند دسته روش از الرسن وي ممدان
 نيکمتر اساس بر نهيبهي ها دسته تعداد زين روش نيا در

 ۱۲/۰ ،۱۱/۰ با بود برابر بيترت به که RMSE مقدار
 روش دو نيا در شد. نييتع دسته ۱۲ تر،يل بر گرم يليم
 ريمقاد بود.ي گوس تابعي خروج وي ورود تيعضو توابع زين

 در الرسن وي ممداني ها مدلي برا زيني نييتب بيضر
 دو نيا جينتا بود. ۹۱/۰ و ۹۴/۰ با برابر ،آموزشه مرحل
 هر که نيا وجود با است. شده ارائه ۳ جدول در زين مدل
ي ممدان مدلي ول ،دارند قبول قابل جينتاي فاز مدل سه
 هر چون دارد. گريد مدل دو به نسبتي بهتر نسبتاً جينتا
ي برا دارد، را خود خاصي ها تيمز مدل سه نيا از کي

 مدل از زمان کي در مدل سه هري ها تيمز از استفاده
  د.ش استفاده مرکب

  
  شيآزما و آموزش مراحل دري فازي ها مدل جينتا -۳ جدول

 مراحل يابيارزش اريمع مدل
SFL MFL LFL 
۱۰/۰  ۱۱/۰ ۱۲/۰ RMSE (mg/L) ۹۱/۰ ۹۴/۰ ۹۳/۰  آموزش R2 
۱۵/۰ ۱۲/۰ ۳۱/۰ RMSE (mg/L) شيآزما  
۸۶/۰  ۹۱/۰ ۸۸/۰ R2  

  
  GEP مدل از استفاده با کيآرسن نيتخم
 عنوان بهي ورودي ها داده مناسب انتخاب روش نيا در
 انتخاب رايز ؛استيي باال تياهمي داراي آموزشي ها داده
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 بر حاکم تيماه آموزش منظور بهي تصادف هياول تيجمع
 رگذاريثتأ الگوها دقت و ريدرگ حافظه ،يدگيچيپ در دهيپد

 عنوان بهي فاز مدل سهي خروجي ها داده از است.
 نيا در .شد استفاده کيژنتي زير برنامه دري ورودي ها داده

 استفاده با و تکرار لهيوس به مدليي اجراي پارامترها مطالعه
ي آموزش داده ٦٠ تعداد اند. دهش نهيبه برازش تابع اريمع از
 و نهيکم که دش انتخابي ا گونه بهي شيآزما داده ٢٠ و
 ديتول گردند. وارد آموزش مرحله در ها داده نهيشيب

ي ژگيو با و هياول کروموزوم ٢٠ انتخاب با هياول تيجمع
 ثابت ٢ و ژن ٣ تعداد ،٧ برابر ١راس هر طول اي سر اندازه
 کننده جمعي اضير عملگر د.ش انجام مهبرناي برا ژن هر در
 نيهمچن د.يگرد انتخاب ها رشاخهيز نيب ونديپ تابعي برا
ي برا حالت نيتر نهيبه انتخاب و برنامه جينتا سهيمقاي برا
ي اصلي عملگرها با تابع مجموعه سه از مدلي اجرا

 شامل F1 تابع ٤ جدول جينتا مطابق شد. استفاده مختلف
ي براي اصل توابع عنوان به )÷ ،× ،− ،+(ي اصل عملگر چهار
 F3 و F2 توابع به نسبت برازش حالت نيبهتر و برنامه
  د.ش انتخاب برنامه) فرض شي(پ

، R2 براي ارزيابي ميزان خطاي مدل از معيارهاي ارزيابي
RMSE  وNS  استفاده گرديد که نتايج مدل در مرحله

ترتيب با  به ۲مطابق شکل  F1آموزش و آزمايش براي تابع 
R2 از مدل  ترتيب بدينارائه شده است.  ۹۲/۰و  ۹۷/۰ برابر

هاي  براي ترکيب مدلريزي ژنتيک با دقت بااليي  برنامه
فازي استفاده شد که نمودار مقادير آرسنيک مشاهداتي و 
محاسباتي در مراحل مربوط به آزمايش و آموزش در شکل 

  قابل مشاهده است. ۳
کننده اجراي مدل براي  تعيين پارامترهاي کنترلعالوه بر 

، بايد معيار توقف اجراي برنامه ۵جدول  مطابق F1تابع 
اين ترتيب برنامه تا زمان رسيدن به تعداد  تعيين شود. به

يابد که با حداکثر  ادامه مي ۱۰۰۰جميعت مد نظر برابر
  به نتيجه مناسب رسيد.  ۲۱و با اندازه برنامه  ۹۳۵توليد 

ريزي بيان ژنتيک به  رابطه بين ورودي و خروجي برنامه
 d2و  d0 ،d1صورت زير ارائه شد که مطابق آن پارامترهاي 

مربوط به خروجي مدل فازي نوع الرسن، ممداني ترتيب  به
در نظر  GEPهاي مدل  عنوان ورودي و سوگنو است که به

درخت بيان ژن و روابط  ۴گرفته شده بودند. در شکل 
حاصل شده براي هر زير درخت قابل مشاهده است که به 

                                                
1- Head size 

ها و خروجي مدل حاصل  ) بين ورودي۵اين ترتيب رابطه (
  شد.

)٥(  
Output = ∑ varTemp = [(d2+d1)-d1] + [d2-
d2)/d0] + [(d1-d2)×((d2+d2)-(d2×d2))] = [d2] + 
[(d1-d2)×(2d2-   ) 

  

 
  

  
ريزي  مقايسه نتايج مشاهداتي و محاسباتي برنامه -۲شکل 

، مرحله آموزش (الف) و مرحله آزمايش  F1ژنتيک براي تابع 
  (ب)

  

  برنامه عملگرها انتخاب مختلف حاالت سهيمقا -۴ جدول

  شيآزما  آموزش  توابع
R2  RMSE  R2  RMSE  

F1 
+,  - ,  × ,  ÷ , 

۹۶۷/۰  ۰۷۲/۰  ۹۲۴/۰  ۰۹۶/۰  

F2 
+,  -,  ×,  ÷,  Sqrt, Exp, Ln, x2, x3, 3RT 

۹۶۲/۰  ۰۷۷/۰  ۹۲۶/۰  ۱۰۶/۰  

F3 
+,  - ,  × ,  ÷ , Sqrt, Exp, Ln, x2, x3, 3RT, sin, cos, atan  

۹۶۳/۰  ۰۷۴/۰  ۸۹۸/۰  ۱۳۱/۰  
  

  
  

y = 0.9177x + 0.0178 
R² = 0.924 

RMSE= 0.096 
NS=0.924 
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y = 0.9486x + 0.0351 
R² = 0.967 

RMSE= 0.072 
NS=0.963 
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  F1 تابعي برا شده استفاده کيژنت انيبي زير برنامهي پارامترها مشخصات -۵ جدول
  ريمقاد  کيژنت انيبي زير برنامهي پارامترها
 Mutation rate(  ۰۴۴/۰( جهش ميزان
 Inversion rate(  ۱/۰(ي ساز وارون ميزان

 IS  transposition rate(  ۱/۰ميزان ترانهش درجه متوالي (
 RIS transposition rate(  ۱/۰ميزان ترانهش ريشه درجه متوالي (

 One poin recombination(  ۳/۰( نقطه تک بيترک ميزان
 Two  poin recombination(  ۳/۰( نقطه دو بيترک ميزان

 Gene recombination(  ۱/۰ترکيب ژن (
 Gene transposition(  ۱/۰ترانهش ژن (

 RNC mutation(  ۱/۰جهش توالي الحاقي ريشه (
  

  
  آموزش و شيآزما مراحل در F1 تابعي برا کيژنتي زير برنامه مدلي محاسبات وي مشاهدات کيآرسن ريمقاد - ۳ شکل

  

  
  درخت ريز هري برا شده حاصل روابط و انيب درخت -۴ شکل

  
  گيري نتيجه
 مرکبي فاز منطق مدل جينتا سهيمقا پژوهش، نيا در

 سوگنو و الرسن ،يممداني فازي ها مدل بيترک از حاصل
 از نشان د،ش جاديا کيژنت انيبي زير برنامه توسط که
 از کي هر به نسبت شده ارائهي بيترک مدلي برتر
 و (چن نيشيپ مطالعات جينتا دارد. منفردي فازي ها مدل
 با که زين )ب ۲۰۱۳ همکاران، وي ريند ؛۲۰۰۶ ن،يل

ي ها مدلي ايمزا عيتجم منظور بهي بيترکي ها مدل کاربرد
 در شده استفاده روش درستي بر ليدل ،شده انجام منفرد

 ساختار توان يم مدل نياي مبنا بر .است مطالعه نيا
 و )يفاز مدل (سهي ورودي رهايمتغ نيب رابطه وي درخت
 د.كر نييتع را ک)يآرسن (غلظتي خروج ريمتغ

 با کيژنت انيبي زير برنامهي عملگرها و نهيبهي پارامترها

 منظور به و برازش توابع از استفاده با تکرار روش
 د.ش انتخاب نيتخمي خطا کاهش و برازشي ساز نهيشيب

 مناسبيي پاسخگو عدم به توجه با شده ارائه مدل
 با و حيصر حل راه )،۱۳۹۱ ،اقدم صادقي(ي آماري ها مدل
 کيآرسن ريمقاد ازي قيدق برآورد منظور به رايي باال دقت
  .كند يم ارائهي مطالعات منطقه در
  

  منابع
 .١٣٨٨ .الف يجانيف .ع يريند .الف مقدم ياصغر .١

 و يمصنوع و يعصب شبکه يها مدل از استفاده
 د.يفلوئور غلظت يمکان ينيب شيپ يبرا آمار نيزم

 .١٤٥-١٢٩ ):٢(١/١٩ خاک. -آب دانش مجله
  سازمان ران.يا يشناس نيزم .١٣٨٣ .ع .س يآقانبات .٢

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

A
s (

m
g/

L)
 

Data number 

GEP Target

Testing data Traing data 



  بيني ... ) به منظور پيشCFLM) براي ايجاد مدل ترکيبي فازي (GEPريزي بيان ژن ( کاربرد برنامه                                                         ٩٤

 

 .ص ٥٨٦ .کشور يمعدن اکتشافات و يشناس نيزم
 محدوده يميدروژئوشيه يررسب .١٣٨٨ .ح ييآقا .٣

 ياحتمال يها يآنومال بر ديتأک با رود هشت غرب
 .ارشد يکارشناس نامه انيپا .منطقه در کيآرسن
  ص. ١٥٧ .زيتبر دانشگاه .يشناس نيزم گروه

 و يزمان راتييتغ يبررس .١٣٩١ ف. اقدم صادقي .٤
 سهند سد به يورود آب منابع تيفيک يمکان

 نامه انيپا ک.يآرسن يآنومال بر ديتأک با هشترود
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