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  مقاله پژوهشی
  

  آباد) يعل ةرودخان :يمورد ةمطالع( يمصنوع هوش يها مدل با رودخانه يستيز يآور تاب سنجش
 

  ٥يرباط ميمر و ٤کار دانه نيافش ،٣ييرجا طاهر ،*٢يرباقريم احمد ديس ،١جعفرزاده نغمه
  
  

  دهيچک
 

 حفظ يبرا را شده وارد راتييتغ به ستمياکوس واکنش و رودخانه ،طيمح نيب ارتباطات از يا هوستيپ هم به فيط يآور تاب
 به توجه با است. مؤثر و مهم آب منابع تيريمد و يزير برنامه يبرا ،رودخانه يآور تاب زانيم يبررس لذا ؛دهد يم نشان يداريپا

 و بانيپشت بردار نيماش ژن انيب ،يمصنوع هوش يها مدل از يکم و يفيک يپارامترها رييتغ به يستيز يآور تاب ارتباط
 و استفاده ساله ده يزمان ةباز در و لوارک ستگاهيا در آباد يعل رودخانه آب يارتباط تيوضع ينيب شيپ يبرا يموجک ديبريه
 حذف با را يکمتر يخطا و تر قيدق عملکرد ،يديبريرهيغ به نسبت يديبريه يها مدل شد. دهيسنج يآور تاب شاخص با جينتا
 بيضر يسنجصحت جينتا با يزمان يسر در يدب و ييايميوشيب ژنياکس و يرو بيترک با ۴ يويسنار چنانکه ؛دادند نشان زينو
 بردار موجک ديبريه مدل در )۱۰/۰( خطا مطلققدر ينانگيم و )۰۵/۰( خطا مربعات نيانگيم جذر )،۹۸/۰( فيساتکل نش
 مربعات نيانگيم جذر )،۹۴/۰( فيساتکل نش بيضر با ژن انيب موجک ديبريه ةجينت داد. نشان را ينيب شيپ نيبهتر بانيپشت
 يهامدل به نسبت يديبريه يهامدل مثبت ريتأث بر يديتأک ۴ ويسنار در )۲۰/۰( خطا قدرمطلق نيانگيم و )۰۷/۰( خطا
 يها مدل ينيب شيپ و است آور تاب سنجش طيشرا در رودخانه داد نشان قيتحق يکل ةجينت بود. ينيبشيپ در کيکالس
  دارد. يهمخوان ها يريگ اندازه با يديبريه
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 آباد) علي ةموردي: رودخان ةمطالع( يمصنوعهاي هوش  زيستي رودخانه با مدل يآور تابسنجش                                                           ٦٢

  مقدمه
 يداريپا و مقاومت زانيم سنجش يبرا ياريمع يآور تاب
 و آن عيتوز و راتييتغ جذب در آن ييتوانا ،ستميس
 که است ستميس يرهايمتغ انيم روابط حفظ حال نيدرع
 و ييرضا( است معروف يکياکولوژ يآور تاب به نگرش نيا

 يپارامترها ،رودخانه يآور تاب ةمطالع در ).۱۳۹۵ همکاران،
 عنوان، به آب ةزند موجودات بر مؤثر ييايميش و يکيزيف

 را يآب ستمياکوس در يريپذ انعطاف در شاخص نيتر عمده
 انيم از .اند کرده  يبررس )۲۰۰۵( همکاران و پالمر
 يکوتاه اريبس يزندگ چرخه يدارا ها جلبک کاتورها،يوانديب

 از ميمستق صورت به و دارند يعيسر دمثليتول ،هستند
 لذا رند؛يپذ يم ريتأث يطيمح و ييايميش يفاکتورها
 يبرا يآب ستمياکوس کيولوژيب ياجزا ابزار نيتر مناسب

 يعيطب يها يآشفتگ فيتوص و رودخانه آب تيفيک شيپا
 و ساده ها آن ينگهدار و يريگ نمونه .هستند يانسان و

 وجود ها آن مطالعه يبرا استاندارد يها روش است، ارزان
 .)۱۳۹۱ ،فعال( هستند شمول جهان ،پراکنش ازنظر و دارد

 آب تيفيک يرو نيزم يکاربر ارثآ يبررس در چنانکه
 از يشمال يقايآفر در ليکروکد و سيماگال يها رودخانه

 و ها جلبک نيب مؤثر ارتباط ةجينت شد استفاده اتومهيد
 و (والش شد مشخص اياومند افزار نرم با ها يکاربر راتيتأث

 شاخص عنوان به هااتومهيد يبررس نيهمچن .)۲۰۰۹ وپنر،
 گريد با جينتا و يبررس هيترک ابرو رودخانه مصب در

 تيقابل .)۲۰۱۲ همکاران، و اليال( شد دهيسنج ها شاخص
 بر يمبتن آب تيفيک يابيارز يها شاخص از استفاده

 از ييباال زانيم مبابوه،يز يشهر اناتيجر در هاهاتوميد
 را هاتوميد شاخص و آب تيفيک يرهايمتغ نيب يهمبستگ
 در نکهيا به توجه با ).۲۰۱۴ همکاران، و (برا داد نشان

 يسر مزمن، يفشارها برابر در مقاومت و يآور تاب مبحث
 در هوشمند يها مدل و است ياصل يفاکتورها از ،يزمان
 يسر ةينزم در يمطالعات يسر از هستند، کارآمد امر نيا

 يزير برنامه روش عملکرد كاربرد است، گرفته صورت ،يزمان
 با سهيمقا در زنگمار رودخانه البيس يابيدرروند ١ژن انيب

 .)۱۳۹۴ ،همکاران و انيقباد( توسط يکيناميد موج روش
 استان در واقع کاکارضا ةرودخان ةماهان رواناب بارش نديفرآ

 و قرار يبررس نيزيب يعصب ةشبک از استفاده با لرستان،
 بردار نيماش و ژن انيب يزير برنامه يها روش با آن جينتا
 ).۱۳۹۵ ،يدهقان و ي(قربان دش سهيمقا ٢بانيپشت

                                                                 
1- Gene expression program (GEP) 
2- Suport vector machine (SVM) 

 يبيترک مدل ةسيمقا و رودخانه انيجر يساز مدل
 ،ژن انيب يزير برنامه مدل اب ٣موجک - ژن انيب يزير برنامه
 يزمان ةدور دو هر در يبيترک مدل عملکرد که داد نشان
 و ي(سلگ است بوده بهتر ساده مدل از ،ماهانه و روزانه

 ةرودخان ةروزان انيجر يساز مدل يبرا ).۱۳۹۶ ،همکاران
 يبررس و هوشمند يها مدل از زين لرستان در واقع کشکان
 شد استفاده گريکدي با مطالعه مورد يها مدل صحت
 انيب يسينو برنامه از استفاده ).۱۳۹۶ ،همکاران و ي(دهقان
 ،يمسکون ،يمعمول يکاربر يحرارت راتيتأث انيب در ژن
 يطراح و يابيارز ريتأث باال، تراکم با يتجارت و يصنعت
 يها انيجر از حفاظت يبرا يشهر تيريمد يها ستميس

 ).۲۰۱۷ همکاران، و (ستار ددا نشان را ريگرماگ حساس
 منطقه تيريمد در )۲۰۱۷( همکاران و گونزالزکوستا

 يبيترک مدل و موجک ژن انيب يها برنامه يابيارز يساحل
 کل زانيم ينيب شيپ در ولتيو يموجک يعصب شبکه

 است شده  يبررس شارلوت بندر ييايدر يها آب در تروژنين
 انيب يزير برنامه يبيترک مدل ).۲۰۱۶ ،يشهاب و يي(رجا
 بلندمدت و مدت کوتاه ينيب شيپ براي را موجک - ژن

 صورت رانيا در هياروم و مهاباد يها ستگاهيا در هوا دماي
 ژن انيب - موجک يبيترک مدل داد نشان جينتا رفت.يپذ

 ،همکاران و ي(سلگ دارد ژن انيب به نسبت بهتري عملکرد
 هوشمند يها روش از استفاده با پژوهش نيا در ).۱۳۹۶
 اساس بر ،رودخانه يآور تاب يبررس يبرا موجک با يقيتلف
 پرداخته اتومهيد جلبک بر يکم و يفيک يپارامترها ريتأث
 يتيجمع يالگو راتييتغ اساس بر يآور تاب شاخص و
 از استفاده با ،يساز مدل جينتا و دش نييتع اتومهيد

 د.يگرد قرار سهيمقا آماري يها شاخص
 

  موردمطالعه محل
 شرق شمال يلومتريک ۳۰ در جاجرود - آباد يعل ةرودخان

 قرار يشرق جنوب -يغرب شمال انيجر جهت با هرانت
 ۷۱۰ و طول لومتريک ۴۰ با رودخانه نيا است. گرفته
 است ٪۴ برابرِ يبيش يداراحوضه  مساحت لومترمربعيک
 ةدور ،قيتحق نيا در يبررس مورد يزمان ةدور ).۱ شکل(
 صورت به ها داده که ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۰ سال از ساله ۱۰

 )۲ کل، ش۲ و ۱ جدول( است دهش يآور جمع ماهانه
  .تهران) آبفا يسهام (شرکت

                                                                 
3- Wavelet 
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  ستگاه لوارکيا -جاجرود حوزهتهران)  ستيز طيمح(منبع: سازمان حفاظت  مطالعه موردمنطقه  ييايت جغرافيموقع - ١شکل 

  

  تهران) آبفا (سازمان مطالعه يبرا انتخابي يها ستگاهيا شرح و موقعيت -۱ جدول
UTM-Y UTM-X ستگاهيا نام رودخانه نام ستگاهيا کد ستگاهيا ارتفاع ييايجغراف عرض ييايجغراف طول 

 لوارک جاجرود - آباد يعل ۱۶۳-۴۱ ۱۶۰۰ ۳۵- ۰۰-۴۸ ۵۱- ۰۰-۴۱ ۵۶۳۲۵۰ ۳۹۶۲۲۵۰
  

 لوارک ستگاهيا در آباد يعل رودخانه آب يفيک يپارامترها يآمار مشخصات -۲ جدول
  پارامتر
  

 R2  يهمبستگ بيضر اريمع انحراف  نيانگيم  نهيشيب  نهيکم  واحد

Q m3/s ۰۷۲/۰  ۹۱/۱۷  ۳۰/۳ ۱۸/۰  ۷۵/۰ -  ۸/۰ 
Zn  μg/l  ۰  ۶۹  ۲۵/۱۰  ۱۱/۰  ۸۹/۰  ۹/۰ 

COD  Mg/l  ۸/۰  ۳/۴۳  ۲۳/۳  ۰۷/۰  ۹۲/۰  ۹۳/۰ 
pH  -  ۶۶/۷  ۵۵/۸  ۲۰/۸  ۲۱/۰  ۵۳/۰ -  ۵۵/۰ 

Diatom  100 ml  ۱۱۲۰  ۸۵۲۳۱۴  ۸۱۵۵۱  ۱۱/۰      
  

  
  ۱۳۹۱-۱۳۸۱ يها سال يط در لوارک ستگاهيا pH-Q-COD-Zn-Diatom ماهانه راتييتغ نمودار - ٢ شکل

 

 مطالعه روش
  وهايسنار و ها شاخص نييتع
 فشار به ريمتغ کي واکنش ،ستمياکوس کي در يآور تاب
 کي در بقا ةادام و ثبات جهت در يخارج اي يداخل وارده
 ،يآور تاب يبررس يبرا نيبنابرا است؛ نيمع زمان مدت
 يط در پارامترها و ريمتغ آن ينينابيب روابط ديبا قاًيدق

 دهيسنج آن واکنش اي تحمل قدرت زانيم و نيمع زمان
 گوناگون جهات از يستيز مباحث در نديفرا نيا .شود

 گونه تنوع و يتيجمع راتييتغ اي يريپذ بيآس زانيم مانند
 و ها مدل با مياقل راتييتغ اساس بر ،زمان يط در
 مرتبط يکياکولوژ يها مدل اي تانيت مانند ييافزارها نرم
 يارهايمع ).۲۰۱۸ همکاران، و بکر( است شده  يبررس
 اتومه)يد اريرمعيز (با رود يکيولوژيب يآور تاب يبررس مورد
 )ييايميش يپارامترها اريرمعيز (با ها ندهيآال ريتأث اريمع و
 يسر در )يدب راتييتغ اريرمعيز (با مياقل رييتغ اريمع و

 مدل يبرا يورود اطالعات شد. نييتع ساله ۱۰ يزمان
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 آباد) علي ةموردي: رودخان ةمطالع( يمصنوعهاي هوش  زيستي رودخانه با مدل يآور تابسنجش                                                          ٦٤

 توجه با ،اتومهيد يبرا رودخانه ستمياکوس در روابط کردن
 يولوژيب بر  ييايميش و يکيزيف يپارامترها ريتأث عوامل به

 ،١کايامر ستيز طيمح حفاظت (آژانس اتومه)يد (جلبک
 يهمبستگ بيضر يآمار يها روش اساس بر هم و )۲۰۱۷

 ،يانتخاب ييايميش و يکيزيف يپارامترها .ست ها آن نينابيب
 بحث در ٢يجهان بهداشت سازمان استاندارد اساس بر
 با يجهان استاندارد اساس بر و اندبوده مؤثر آب يفيک

 ،٣يطيمح ستيز اثرات يابيارز( هستند مرتبط جلبک
 يفيک يرهايمتغ غلظت ها يريگاندازه  به توجه با .)۲۰۱۵
 -تراتين -يسلول موجودات انواع -تهيدياس -فلزات مانند
 جامد مواد و ييايميوشيب و ييمايش ژنياکس -فسفات
 در نيهمچن و سال يالبيس فصول در رهيغ و محلول
 باال يدب در کند. يم رييتغ نيسنگ يبارندگ با يروزها
 ان،يکراچ و يمهجور( شود يم کمتر موجودات زانيم

 در با اتومهيد تيجمع اساس بر يآور تاب شاخص .)۲۰۱۰
 حداکثر عنوان به کيتروف کياتوميد شاخص نظرگرفتن

 همکاران، و پاول( شد نييتع موجود اتومهيد زانيم
 در اتومهيد تيجمع يفراوان شاخص نيهمچن .)۲۰۱۷

 که يا جامعه حداقل عنوان به درصد ۳۰ ها گونه کل انيم
 مدنظر ،باشد داشته را يريپذ بيآس تحمل قدرت بتواند
 ).۲۰۰۰- ۲۰۰۸، ٤آب دستورالعمل (چارچوب گرفت قرار
 يورود قلتمس يرهايمتغ از متناسب بيترک ةيته يبرا
 و شد استفاده يآمار يها آزمون از هوشمند يها مدل
 توجه با و آمد دست به رهايمتغ يهمبستگ بيضرا ريمقاد
 و يورود يرهايمتغ نيب معنادار و متقابل يهمبستگ به

 شد. ارائه ۳ جدول طبق يمختلف يالگوها يخروج
  

  بيان ژن
اين روش  کرد.فريرا ارائه  ۱۹۹۹ سالدر  را روش بيان ژن
ژنتيک  الگوريتم وريزي ژنتيک  هاي برنامه تركيبي از روش

مختلف با استفاده از  هاي پديدهدر اين روش  .بود
، {/ ,× ,- ,+}توابع اصلي حسابي شاملاز توابع  اي مجموعه

 ,x2, exp, log ,√}توابع مثلثاتي يا هر نوع تابع رياضي ديگر

sin, cos, ...} از مقادير ثابت و  ها ترمينالاز  اي مجموعه و)
(نيک پور و  شوند ميسازي  مدل مسأله)،متغيرهاي مستقل 

  ريزي بيان  روش برنامه کارگيري به). براي ۱۳۹۶ همکاران،

                                                                 
1- EPA 
2- WHO 
3- EIA 
4- WFD 

  شود. مياستفاده  ۵٥ژن اکسپروتولز افزار نرمژن از 
  

 ستگاهيا در رودخانه يآور تاب ينيب شيپ يوهايسنار - ٣ جدول
 لوارک

مدل يورود باتيترک يخروج  فيرد   

Zn-COD-Q ۱ اتومهيد 
Zn-pH-COD ٢ اتومهيد 

Zn-pH-pHt-1-Q ٣ اتومهيد 

Zn-Znt-1-COD-Qt-1-Q ٤ اتومهيد 

Zn-COD t-1-COD ٥ اتومهيد 

 

 بانيپشت بردار نيماش
 يسازيخط تميالگور ۱۹۹۵ سال در کيواپن بار نياول
 يها نيماش تميالگور از .کرد ارائه را بانيپشت بردار نيماش
 يبرا توان يم يبند طبقه بر عالوه بان،يپشت بردار
 .کرد استفاده ها داده ينيب شيپ و ون)ي(رگرس يساز يخط
 يرو بانيپشت بردار نيماش مدل آموزش راه از تابع نيا
 شامل که آموزش ةمجموع عنوان به داده مجموعه کي
 قابل ،خطاست تابع يدائم يساز نهيبه يبرا ينديفرا

 يبرا .)۱۳۹۳ ،همکاران و انيدي(س است يدسترس 
 نيماش بيل نام يروش بانيپشت بردار نيماش با ينيب شيپ

 کردند ابداع ۲۰۰۱ سال در چنگ و نيل را بانيپشت بردار
 توسط که ؛شد استفاده ،دش يروزرسان به ۲۰۱۳ سال تا و
 در .)۲۰۱۶ ،همکاران و گانگ( رديگ يم انجام يکرنل نديفرا
 يايمزا و خوب عملکرد دليل به RBF ةهست از مطالعه نيا
 و انياسالم( شد استفاده يزمان يسر يها ينيب شيپ در آن

 توسط و شد اجرا متلب در روش نيا .)۲۰۰۹ همکاران،
 .شود يم خوانده ++C يها برنامه

  
 موجک ليتبد و موجک
 طول داراي که کوچک موج کي يمعن به لغت در موجک
 و نامنظم حالت و است طول آن در صفر نيانگيم و محدود

 وجود يگوناگون توابع موجک در .دارد ينيب شيپ  رقابليغ
 جينتا ها آن مختلف عملکردهاي به توجه با که دارند
 يها موجک از پژوهش نيا در شود يم حاصل زين يمتفاوت
 در موجک تئوري شرح است. شده  استفاده ،٧زيداوبچ ،٦هار
 ).۲۰۱۵ برومند، و ييرجا( است آمده )۱۹۹۲( چوي کتاب

                                                                 
5- Gene XproTools5 
6- Haar 
7- Daubechies 
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  مدل عملکرد يابيارز يارهايمع
 از استفاده با ها مدل ينيب شيپ عملکرد پژوهش نيا در
 جذر ،))۱معادله (( فيساتکل نش بيضر - يآمار يارهايمع
 قدرمطلق نيانگيم و ))۲معادله (( خطا مربعات نيانگيم

 از استفاده با ،ارهايمع نيا که يبررس ))۳معادله (( خطا
 همکاران، و نگيم گانگ( شد محاسبه ريز معادالت
۲۰۰۵(.  

 

  
 يساز مدل
 يزير برنامه از استفاده با مسأله کي حل گام به گام نديفرآ
 -۱ :است ريز شرح به مرحله پنج از متشکل ژن انيب

 - ۳ ؛توابع ةمجموع انتخاب -۲ ؛ناليترم ةمجموع انتخاب
 -۵ ؛کنترل يها مؤلفه -۴ ؛مدل دقت يريگ اندازه شاخص

 نيتدو ).۱۳۹۶ ،همکاران و ي(سلگ برنامه توقف ارهاييمع
 و يستيز تنوع شاخص نيب ةرابط کردن فرموله و
 بردن نيب از زين و آب يپارامترها ييايميکوشيزيف

 ياصل کاربرد مستقل، يرهايمتغ از يرضروريغ يرهايمتغ
 افزار نرم در ها فرمول نيا است. قيتحق نيا در ژن انيب

 يها داده از ،دوره يس و گرفت قرار يبازخوان مورد ١متلب
 شدند محاسبه آمده دست   به فرمول با يينها آزمون

  شد. يسنج صحت محاسبات ةجينت و )۴ جدول(
 از مدلبردار پشتيبان  بيني با ماشين سازي پيش مدل براي
ابتدا  ها استفاده شد. داده ٢ماشين بردار پشتيبان -ليب

درصد  ۳۰براي آموزش و  ،ها درصد آن ۷۰نرمال و سپس 
 افزار نرمماتريس به  صورت بهو   گرفته نظرتست در  عنوان به

 صورت بهبيني ميزان دياتومه آب  دند. براي پيششمعرفي 
 ƛ ،ɛسه پارامتر  ماهانه توسط مدل ماشين بردار پشتيبان

C ند. پارامتر دبهينه شƛ زيرا اين پارامتر ممکن  ؛مهم است
 يک Cد. پارامتر شواست به برازش کمتر يا بيشتر منجر 

بيني را تحت تأثير  مقدار خطاي پيشو است  کننده کنترل
                                                                 
1- Matlab 
2- Lib SVM 

 C ,ƛ ,ɛ) نتايج ۱۳۹۳ ،. (سيديان و همکاراندهد مي قرار
در  ،آمد دست بهسازي  متلب از مدل افزار نرمدر تابع در 
آزمون براي انجام  هاي دادهاري شد و سپس ذگتابع جاي

 ةو محدود ۱۰ تا ۰بين  ƛشد. ميزان سازي  بيني مدل پيش
از است.  ۱۰-۰ بين ɛو  ۱۰۵تا  -۱۰۵ بين Cپارامترهاي 

  د.شسنجي استفاده  براي صحت دست آمده به نتايج 
 هيبريد و کاهش خطا از بازدهيدر ادامه براي باال بردن 

پارامترها  ۲۰۱۶افزار متلب  نرمدر  د.شاستفاده  موجک
 ،موجک بودند ۴که داراي  هار و داوبچزموج مادر توسط 

 هاي موجک. ضريب همبستگي هرکدام از تقسيم شد
 ترکيب در  و بهترين موجکسنجيده ومه با ديات پارامترها

ماشين بردار  و وارد سيستم بيان ژن شده  تعريفسناريوي 
  .دش پشتيبان

  
  ژن انيب يساز مدل در شده استفاده ريمقاد - ٤ جدول

  
  بحث و جينتا
 يبرا يزمان يسر هوشمند يها روش از مطالعه نيا در
 و يسالمت شاخص عنوان به اتومهيد زانيم ينيب شيپ

 يزمان ةباز در لوارک ستگاهيا در آباد يعل ةرودخان يآور تاب
 و تيجمع راتييتغ يساز مدل د.ش استفاده ۱۳۸۱-۱۳۹۱

 بردار نيماش و ژن انيب يها مدل توسط ينيب شيپ
 که ياگونه به ؛شد انجام مخصوص يافزارها نرم با بانيپشت
 شده نرمال و ۳۰ به ۷۰ نسبت به تست و آموزش يها داده
 يخطاها کاهش و جينتا بهبود يبرا شدند. مدل سپس و
 سطح ۴ در بچزودا و هار موجک ديبريه از خطا از يناش

 شدند يسنج صحت آمده دستبه جينتا د.ش استفاده
 يوهايسنار از يساز مدل نيا در ).۹ تا ۵ يها (جدول
 و يکيزيف يپارامترها ريتأث نوع و زانيم اساس بر مختلف،

 ها آن يزمان يهمبستگ زانيم و اتومهيد بر ييايميش
 با يآور تاب شاخص عنوان به يتيجمع يالگوها و استفاده
 شد نييتع )۷۰۰۰۰آور<تاب تي<جمع۴۰۰۰۰( حدود

  .)۲۰۱۴ استونسون،(
  

 )۱(    = 1 − ∑    −   ,      ∑ (  −   )     

 )۲(      =      , −       
    

)۳(     = 1     , −     
    

  يکيژنت عملکرد  تعداد  يکيژنت عملکرد  تعداد
  کروموزوم تعداد  ۳۰  رأس اندازه ٨
  نسل تعداد  ۹۸۹  ژن تعداد ٣

  توابع تعداد  ۲۰۴  يديتول نسل  ۲۰۰۰
  يآموزش داده تعداد  ۱۲۲  جهش زانيم  ۳
  تست داده تعداد  ۵۷ بيترک حداکثر  ۵
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  ۱ يويسنار در يديبريه يها مدل و بانيپشت بردار نيماش ،ژن انيب مدل يسنجصحت جينتا - ۵ جدول
 ويسنار  يسنجصحت  ژن انيب  نژ انيب موجک  بانيپشت بردار نيماش  بانيپشت بردار موجک

۰۲/۰  ۰۶/۰  ۰۴۳/۰  ۰۷/۰  MEA   
۰۷/۰  ۳۳/۰  ۰۸/۰  ۴۵/۰  RMSE  Di-Zn -Q-COD 
۹۶/۰  ۷۸/۰  ۹۰۴/۰  ۶۸/۰  E  

 

  ۲ يويسنار در يديبريه يها مدل و بانيپشت بردار نيماش ،ژن انيب مدل يسنجصحت جينتا - ۶ جدول
 ويسنار  يسنجصحت  ژن انيب  ژن انيب موجک  بانيپشت بردار نيماش  بانيپشت بردار موجک

۱۳/۰  ۲۵/۰  ۱۸/۰  ۲۸/۰  MEA   
۲۵/۰  ۴۲/۰  ۳۴/۰  ۴۵/۰  RMSE  Di-pH-Zn-COD 
۷۳/۰  ۳۵/۰  ۴۲/۰  ۱۶/۰  E  

  
  ۳ يويسنار در يديبريه يها مدل و بانيپشت بردار نيماش ،ژن انيب مدل يسنجصحت جينتا - ۷ جدول

بانيپشت بردار کموج بانيپشت بردار نيماش  ژن انيب موجک  ژن انيب  يسنجصحت  ويسنار   

۱۱/۰  ۱۵/۰  ۱۳/۰  ۱۲/۰  MEA  
Di-Zn-pH- 

pHt-1-Q ۱۲/۰  ۳۳/۰  ۲۵/۰  ۳۵/۰  RMSE  
۵۳/۰  ۱۵/۰  ۲۱/۰  ۱۷/۰  E 

 

  ۴ يويسنار در يديبريه يها مدل و بانيپشت بردار نيماش ،ژن انيب مدل يسنجصحت جينتا - ۸ جدول
 ويسنار  يسنجصحت  ژن انيب  ژن انيب موجک  بانيپشت بردار نيماش  بانيپشت بردار موجک

۰۱/۰ ۰۳/۰ ۰۲/۰ ۰۵/۰ MEA 
Di-Znt-1-Zn-COD- 

Q t-1-Q ۰۵/۰ ۰۸/۰ ۰۷/۰ ۰۹/۰ RMSE 
۹۸/۰ ۸۲/۰ ۹۴/۰ ۷۸/۰ E 

 

  ۵ يويسنار در يديبريه يها مدل و بانيپشت بردار نيماش ،ژن انيب مدل يسنجصحت جينتا -۹ جدول
 ويسنار  يسنجصحت  ژن انيب  ژن انيب موجک  بانيپشت بردار نيماش  بانيپشت بردار موجک

۰۹/۰  ۳۶/۰  ۱۰۳/۰  ۱۱/۰  MEA 
Di-Zn-COD t-1-COD ۱۷/۰  ۱۵/۰  ۲۳/۰  ۷۷/۰  RMSE 

۹۱/۰  ۳۹/۰  ۶۵/۰  ۲۷/۰  E 
          

مشخص شد که هر  ،ها از مدل هرکدامخطاهاي مقايسه با 
 ميزان توانند ميمدل با دقت خوب و خطاي قابل قبولي  ۴

 دررا مشخص کنند.  پارامترهادياتومه در ارتباط با  جمعيت
ها نسبت  مدل ةهاي هيبريدي نيز نتيج مقايسه بين مدل

که با بود به غير هيبريدي بهتر و داراي خطاي کمتري 
ها  ين مدل) روي ا۱۳۹۶ ،(دهقاني و همکاران تحقيقات

دليل وجود  به غير هيبريديهاي  مدل .شتهمخواني دا
زماني، داراي خطاي  هاي دادهمختلف  هاي فرکانس

و از اين ميان مدل ماشين بردار پشتيبان  بودندبيشتري 
 ةسازي نتيج دليل کاهش خطاي کرنلي در حين مدل به

اين نتايج با نتايج  داد.بهتري را نسبت به بيان ژن نشان 
ها  در استفاده از مدل )۱۳۹۳عات احمدي و همکاران (مطال

هيبريدي، ماشين  مدل دودر مقايسه بين مطابقت دارد. 
که از  دادموجک نتيجه بهتري را نشان  -بردار پشتيبان

هايي چنانکه در پژوهش. بودکاهش خطاي کرنلي  تأثيرات
 ؛۲۰۱۶ رجايي و خواني، ؛۲۰۱۵ و رجايي، ساالر روان(

 اين مهم اثبات شده است. )۲۰۱۷ همکاران،عليزاده و 
کالسيک و  هاي مدلروي  شده انجام پژوهشطبق 

، هر دو مدل طورکلي پشتيبان به هيبريدي بردار
 ؛بهتر از مدل بيان ژن را نشان دادند هاي بيني پيش

اعتمادتر؛ اما  هيبريدي قابل مدل بيني با پيش که درحالي
تر و نسبت به  سانمراتب آ ژن به استفاده از مدل بيان

رفته  کار هاي به از بين مدلتر بود.  انعطاف پارامترها قابل
، ۴ سناريويمدل هيبريد موجک ماشين بردار پشتيبان در 

 درکمترين مقدار را  ۳ سناريويبيشترين دقت و در 
اين دو سناريو، وجود  ةتفاوت عمد .نشان دادسنجي صحت

ي ماشين بردار مدل هيبريد است. ۳اسيديته در سناريوي 
 ،بيني مقادير دياتومه رودخانه موجک در پيش - پشتيبان
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که  اي گونه به ؛نشان داده است خود ازعملکرد قابل قبولي 
اين مدل مقادير مشاهداتي را  شده بيني پيشمقادير 

 ۴ سناريوي سناريوها،بين  ةدر مقايس د.کربرآورد  خوبي به
آوري  کمترين خطا و بيشترين هماهنگي با تاب درمجموع
ثيراسيديته أميزان ت سناريوها. با بررسي دهد ميرا نشان 

در ميزان دياتومه در اين رودخانه کمتر از ساير 
 شود که ميمشاهده  ۳و  ۲پارامترهاست که در سناريوهاي 

و  توسط (سينکيويز با نتيجه تحقيقات بر روي دياتومه
هاي اسيدي برعکس  در درياچه) ۲۰۱۷گاسيوويسکي، 

که البته تفاوت رفتاري دياتومه در ارتباط با اين  است
و  با تأثير منفي دبي تغييرات .پارامتر نيز تأکيد شده است

خواهر فلز سنگين  عنوان بهروي  فلز واکسيژن شيميايي 
داراي بيشترين تأثير بر ميزان جمعيت با اثر مثبت کبالت، 

در سناريوهاي  خوبي به. اين تأثير بودند دياتومه در رودخانه
 پارامترهاتأثير اين اي که گونهبود؛ به مشاهده  قابل ۴ و ۱

 بر شيمياييو ي در تحقيقات کلي تأثير پارامترهاي فيزيک
 )۲۰۱۱توسط آهي چاي و همکاران ( ها جلبک انواع

هاي مشتمل بر گفتني است در پژوهششده است.   بررسي
عملکرد مدل ي هوشمند هيبريدي، ها بيني روش پيش

آوري آب تحت تأثير پارامترهاي شيميايي  سنجش تاب
اهميت تأثير  ةدهند نشانيابد و اين امر ورودي تغييرمي

چنانکه در سناريوهاي شامل  است؛پارامترها بر دياتومه 
خطاي کمتري نسبت  روي و اکسيژن موردنياز شيميايي

 اين امر که شد به سناريوهاي شامل اسيديته مشاهده
تأثير زماني مهم اين دو پارامتر بر جمعيت  ةدهند نشان

دياتومه در  جمعيت با توجه به اينکه ميزان .دياتومه است
جريانات قوي آب کمتر است و دبي  دليل بهدبي باال 

 کمترتأثير آن  ،دياتومه داردجمعيت همبستگي منفي با 
پارامتر در مشاهده شد؛ اما تأثير وجود يا نبود اين 

را کمتر از روي و اکسيژن  اهميت آن ةسناريوها درج
شيميايي و بيشتر از اسيديته بر جمعيت دياتومه نشان 

ميزان  در مطالعات پژوهشگران . با عنايت به اينکهدهد مي
 شده است  گزارش تأثيرگذارپارامترهاي  عنوان به اسيديته

شامل  اما در سناريوهاي )؛۲۰۱۱(آهي چاي و همکاران، 
 برايلذا کمتر بود. اسيديته در اين رودخانه تأثير آن 

بر ميزان  تأکيد ابتدارودخانه اين بررسي وضعيت زيستي 
افزايش ها، دبي  پس از آن و روي و سپس اکسيژن شيمايي

نتايج را نشان خواهد داد. دياتومه مؤثر جمعيت يا کاهش 
يسه آوري مقا با شاخص تاب آمده دست  بهبيني  پيشکلي 

بيني  نتايج بهتري را در رابطه با پيش ۴ سناريوي و شد
 دادميزان دياتومه براي ادامه بقا در اکوسيستم نشان 

رودخانه با  توان گفت که مي اي گونه )؛ به۶ تا ۳هاي  شکل(
  دارد. قرارآور  همين روند در شرايط تاب

 

 
  ٤ سناريويبيني ميزان دياتومه با مدل بيان ژن در  پيش -٣ شکل
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  يريگ جهينت
 و يمصنوع هوش يها مدل کاربرد از پژوهش، نيا در
 رودخانه يآور تاب ينيب شيپ يبرا موجک يديبريه

 يکياکولوژ يآور تاب شاخص نييتع يبرا شد. استفاده
 ريز با يولوژيب و مياقل ،يانسان راتيتأث اريمع سه رودخانه

 يتيجمع يالگو د.يگرد مشخص ها شاخص و ارهايمع
 شاخص عنوان به اتومهيد جلبک کيتروف کياتوميد

 ريسا و شد گرفته نظر در وابسته) ريمتغ( يآور تاب
 يوهايسنار ن،يمع مستقل ريمتغ عنوان به ها، شاخص
 گرفت. انجام يسنجصحت و شدند يساز مدل شده فيتعر
 ژنياکس يپارامترها ميرمستقيتأث ةدهند نشان جينتا
 بر کبالت نيسنگ فلز خواهر عنوان به يرو فلز و ييايميش

 نيکمتر تهيدياس و معکوس ارتباط يدب بود. جلبک
 ينيب شيپ جينتا گريد يطرف از داشت. را يرگذاريتأث

 موجک توسط يديبريه يها مدل مثبت ريتأث ةدهند نشان
 ها، مدل انيم از بود. وستهيناپ يپارامترها در زينو حذف با

 نيکمتر يکرنل نديفرا دليل به بانيپشت بردار نيماش مدل
 حداقل به را خطا موجک، با بيترک در که داشت را خطا

 اساس بر شده  ينيب شيپ اتومهيد زانيم تيدرنها رساند.
 جبران قابل و تحمل قابل ةمحدود در يآور تاب شاخص
 يپارامترها ريتأث تياهم پژوهش نيا جينتا از داشت. قرار
 زانيم بر )يرو فلز و ييايميش ژني(اکس ميمستق ارتباط با

 موردتوجه ديبا ياراض يکاربر تيريمد در که بود يآور تاب
 ريتأث با يسال خشک و بارش مانند مياقل راتييتغ رد.يگ قرار
 دارد. قرار تياهم دوم رده در يفيک پارامتر ريسا غلت بر

 در ينيب شيپ يبرا يمصنوع هوش يديبريه يها مدل
 نيا لذا دادند؛ نشان را يمثبت ةجينت يسنج ستيز ةعرص
 به توانند يم يطيمح ستيز يها ينيب شيپ در ها روش
 ةتوسع به و شود منجر ها دهيپد و ارتباطات بهتر ريتفس
 يها استيس و يطيمح ستيز منابع يزير برنامه داريپا
  د.نکن کمک آب منابع تيريمد
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