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Abstract
Detection and monitoring water resources is one of the
principal steps in quality management of water resources.
This is more critical in Sistan and Baluchestan province
located in a hot and dry area with large deficiency in
exploitable water resources. The aim of this study was to
predict no-trend quality parameters in Chahnime No.1 using
neural network and comparing it with Markov chain method.
In the present study some parameters such as DO,
temperature, Phytoplankton, Zooplankton, Ammonia, and
Phosphorus have been considered. The mean error
percentages in neural network method for these parameters
were 5.5, 7.7, 12.8, 5.6, 52.4, and 4.1, respectively. In
comparison, the mean error percentages of Markov chain
scheme were respectively 11.2, 8.9, 5.3, 12.9, 33.9, and 8.4.
The results showed that neural network method provided
better results compared to Markov chain method.
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ساخت آمار مصنوعی پارامترهای کيفی آب بدون روند در
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چکيده
شناسايي و پايش کيفيت منابع آب به منظور شناخت از کيفيت آب متناسب
با مصارف مختلف به عنوان يکي از گامهای اصلي مديريت کيفيت منابع
 برای استان سيستان و بلوچستان با.آب از جايگاه ويژهای برخوردار است
توجه به قرارگرفتن در منطقه گرم و خشک با کمبود منابع آبي قابل استفاده
 هدف از اين پژوهش پيشبيني.اين اصل مهمتر نيز جلوه ميکند
پارامترهای کيفي آب بدون روند در چاهنيمههای سيستان به وسيله شبکه
 برای.( و مقايسه آن با زنجيره مارکف استRBF)1 عصبي شعاعي پايه
، فيتوپالنکتون، دما،اين منظور از دادههای برداشتشده اکسيژن محلول
 آمونياک و فسفر استفاده شده و رونديابي اين پارامترها به دو،زئوپالنکتون
RBF  ميزان خطای ميانگين شبکه عصبي.روش نامبرده انجام گرفته است
4/1  و52/4 ،5/6 ،12/8 ،7/7 ،5/5 برای پارامترهای مذکور به ترتيب حدود
،5/0 ،8/9 ،11/2 درصد و ميزان خطای زنجيره مارکف به ترتيب حدود
 در مجموع برای پارامترهای کيفي. درصد بهدست آمد8/4  و00/9 ،12/9
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.زنجيره مارکف ارائه داده است
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ديگر بود بهطوريکه مدل ترکيبي شبکه عصبي موجکي قادر بود
ميزان ميانگين مربعات خطا 4را برای يون نيترات در مقايسه با مدل
شبکه عصبي و رگرسيون خطي چند متغييره بهبود بخشد
).(Rajaee et al., 2015

 -0مقدمه
بروز بار آالينده در منابع آب بــه هــر يک از دو صورت تصادفي و
انسانساخت بــاعث ايجاد بحران ميشـود و شبيهسـازی رفتار کيفي
مخازن را ميطلبد ( Alihamzeh and Mohammad Rezapour
)Tabari, 2014؛ شدت و ضعف اين آلودگيها بسته به نوع مديريت
آب و نوع بهرهبرداری از آن متغير است .از طرفي ،مديريت تقاضا و
تأمين آب با در نظر گرفتن محدوديتهای کمي وکيفي ،کنترل
آلودگيهای مصرفکنندگان آب در راستای ارتقاء شاخصهای کيفي
منابع آب و حفظ محيطزيست از رويکردهای مديريت منابع آب
کشور ميباشد ) .(Publication No.330, 2008سيمای
توپوگرافيک دشت سيستان ،عدم وجود موانع قابل مالحظه ارتفاعي،
پوشش گياهي ضعيف و شيب ماليم دشت از سويي و استقرار شرايط
متنوع سينوپتيکي جوی در تمام سال از سويي ديگر ،دشت سيستان
را به يکي از کانونهای بحراني اقليمي تبديل نموده است
) .(Khosravi, 2010از آنجاييکه چاهنيمهها در دشت سيستان از
جمله مهمترين منابع آبي استان و منبع تأمين آب شرب شهرهای
زاهدان و زابل بهشمار ميروند ،در اين پژوهش به پيشبيني
پارامترهای کيفي در اين منابع آبي مهم پرداخته شــده است .در
راستای پيشبيني تاکنون روشهای متنوعي ابداع شده که از آن
جمله ميتوان به شبکه عصبي و زنجيره مارکف اشاره کرد.

اغلب تحقيقات انجام شده که برخي از آنها ذکر شد ،مربوط به
پارامترهای رونددار است .با توجه به اهميت مخازن چاهنيمه در استان
سيستان و بلوچستان و از آنجاکه پيشبيني دورنمايي از آينده تغييرات
سيستم برای اعمال مديريت بهينه را ارائه ميدهد ،هدف اين
پژوهش ساخت آمار پارامترهای بدون روند کيفي آب در چاهنيمه
شماره  1به دو روش شبکه عصبي  RBFو زنجيره مارکف در
نظرگرفته شده است.
 -8معرفی منطقه مورد مطالعه
چالههای طبيعي بزرگي در استان سيستان و بلوچستان در فاصله 53
کيلومتری شهرستان زابل قرار داردکه آب مازاد رودخانه هيرمند
توسط کانالي به آنها هدايت ميشود که در مواقع کمآبي ،آب
آشاميدني تمام منطقه سيستان و شهر زاهدان و نيز قسمتي از آب
کشاورزی سيستان از ايــن دريــاچــه مصنوعي تأمين ميشود
) .(Afsari, 2015موقعيت چاهنيمه شماره  1در شکل  1آمده است.
 -2مواد و روشها

شبکههای عصبي تابع شعاع مدار و پسانتشار جهت پيشبيني کمينه
دمای کرج استفاده شد که حاکي از توانايي آنها در پيشبيني کمينه
دما با استفاده از ورودیهای مؤثر بود .شبکه پايه شعاعمدار نتايج
مطلوبتــــری نسب به شبـــکههای پس انتشار ارائه داد
) .(Shakiba, 2010پيشبيني پارامترهای کيفي رودخانه کر با شبکه
عصبيمصنوعي برای هدايت الکتريکي ،کل مواد جامد محلول و
نسبت جذبسديمي ،ضرايب همبستگي به ترتيب برابر با ،3/71
 3/45و  3/987را نشان داد ).(Ansarifard and Boustani, 2013
نتايج ساخت آمار مصنوعي با دادههای ماهانه و ساالنه اقليمي و
هيدرولوژيکي ايستگاه شهرکرد طي يک دوره  44ساله با سه روش
شبکه عصبي مصنوعي ،زنجيره مارکف و هلت وينترز نشان داد که
در شبکههای پسانتشار در صورتي که از دادههای ماهانه استفاده
شود ،بهترين نتايج را خواهيم داشت ).(Rezaee Harooni, 2014
نتايج پيشبيني پارامترهای کيفي آب در رودخانه کرج با استفاده از
مدلهای رگرسيون خطي چند متغيره 2و شبکه عصبي مصنوعي 0و
تلفيق شبکه عصبي موجکي بر پايه نويززدايي حاکي از دقت و
توانايي باالی مدل هيبريد شبکه عصبي موجکي نسبت به دو مدل

مطالعات کيفي مخزن سدها با کيفيت نامطلوب جريان ورودی ،از
اهميت ويژهای برخوردار است ) .(Tafarojnoruz et al., 2007با
توجه به اينکه پارامترهای کيفي اکسيژن محلول ،فسفر و آمونياک
جهت تصفيه آب شهری مورد استفاده قرار ميگيرند ،دما به عنوان
عامل اصلي حالليت اکسيژن در آب است و فيتوپالنکتون و
زئوپالنکتون به عنوان يکي از شاخصهای سالمت آب در نظر گرفته
ميشوند؛ لذا در اين پژوهش به بررسي پارامترهای مذکور پرداخته
شده است .دادههای مورد استفاده در اين پژوهش دو دستهاند .دسته
اول دادهها با مراجعه به اداره آب منطقهای زابل و به منظور
صحتسنجي شبکه عصبي RBFو زنجيره مارکف جمعآوری
گرديده که شامل نمونههای برداشتشده  pHو  ECدر دو سـال
 1078-88بود که ماهانه برداشت شده بودند .دسته دوم ،برای
پيشبيني و تطويل آمار استفاده شد که شامل برداشتهای ميداني
پارامترهای کيفي آب در مدت يک سال است که به صورت فصلي از
سه نقطه مختلف در اعماق  23 ،15 ،13 ،5 ،3و  25متر در چاهنيمه
شماره  1برداشت شده است ).(Hashemi monfared et al., 2014
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Location of
Chahnime No.1

Fig.1 – Location of Chahnime Natural Reservoirs and Chahnime No.1

شکل  -0موقعيت چاهنيمهها و چاهنيمه شماره 0

انديس فصل (فصل ،ماه ،هفته ،روز و  rj ،)...ضريب همبستگي
دادههای فصل  jو  j+1و  bjضريب رگرسيون بوده که از رابطه ()2
بدست ميآيد:
()2

در مجموع برای هر پارامتر  84داده در فصول و اعماق مختلف
جمعآوری شده است.
 -0-2ساخت آمار پارامترهای کيفی آب با استفاده از شبکه
عصبی شعاعی پايه

تعداد فصلها = j = 1, 2, … , w w

در اين پژوهش از شبکه عصبي  RBFاستفاده شده است .سه پارامتر
مهم در عملکرد شبکه عبارتند از max neuron, spread, goal :که
اگر مقدار بهينه برای اين سه پارامتر بدست آيد ،شبکه قادر خواهد
بود بهترين پيشبيني را انجام دهد .مقدار بهينه اين سه پارامتر با
سعي و خطا و با استفاده از نرمافزار متلب تعيين شده است .بطور
مثال ،مقدار  goalو  spreadثابت فرض شده و نتايج در حالتي که
تعداد نرونها  43 ،05و  ،53بررسي شده است .سپس با ثابت فرض
نمودن تعداد نرون بهينه بهدست آمده و  ،spreadمقدار بهينه goal
تعيين شده و روند تا يافتن مقادير بهينه نهايي ادامه مييابد .مبنای
انتخاب مقدار بهينه ،ميانگين مربعات خطای نسبي کمتر ،بوده است
).(Afsari, 2015

)

Sj+1
Sj

( bj = rj

در گام اول برای ساخت دادهها به روش مارکف ،توزيع احتمال
دادههای مربوط به هر پارامتر در نرمافزار آماری ) (SPSSتعيين شده
که به عنوان مثال برای دما ،اين توزيع از نوع الگ نرمال بدست آمد.
در گام بعد اقدام به توليد اعداد تصادفي (متناسب با توزيع مربوط به
دادههای همان پارامتر) در نرمافزار متلب شد و اعداد تصادفي انتخاب
شده ،به عنوان احتمال وقوع در نظر گرفته شدند).(Afsari, 2015
 -7صحتسنجی و تحليل نتايج
برای صحتسنجي از دو پارامتر اسيديته ) 5(pHو ضريب هدايت
الکتريکي ) 6(ECدر مخزن چاهنيمه شماره  1استفاده و  12ماه از
دادهها برای آموزش شبکه و  13ماه برای صحتسنجي استفاده شد.
نتايج پارامتر  pHدرصد خطای نسبي برای مدل  RBFو زنجيره
مارکف را به ترتيب  4/9و  4/8درصد نشان داد (شکل  .)2اين خطا
برای پارامتر  ECبه ترتيب  40/4و  09/7درصد و ضريب همبستگي
به ترتيب  3/8و  3/9بدست آمد .درصد خطای مدل  RBFميتواند
بدليل کمبودن تعداد دادههای آموزش شبکه باشد .در مورد علت
خطای روش مارکف نيز ميتوان به بيحافظهبودن اين روش و
استفاده از اعداد تصادفي اشارهکرد .اين نتايج نشان ميدهد که در
مورد اين دو پارامتر دو مدل توانايي ساخت آمار در گامهای زماني
طوالنيمدت را ندارند و برای ساخت آمار مفقود شده کوتاهمدت
مناسب هستند.

 -8-2ساخت آمار با روش مارکف

برای تجزيه و تحليلهای آماری پيشامدهايي که مستقل نبوده و به
پيشامدهای قبلي خود وابستهاند ،از زنجيره مارکف استفاده ميشود
( .)Bakhtiari et al., 2014مدل مارکف ساالنه با توجه به زمان
فصلي بهصورت رابطه ( )1قابل بيان است ):(Afsari, 2015
()1
̅̅̅̅̅̅ = 𝑥𝑖,𝑗+1
𝑥𝑗+1 + 𝑏𝑖 . (𝑥𝑖,𝑗 − 𝑥̅𝑗 ) + 𝑡𝑖,𝑗+1 . 𝑠𝑥𝑗+1 . (1 −
1

𝑟𝑗 2 )2

̅ xميانگين مقادير مشاهده شده x ،مقادير مشاهده شده t ،فاکتور
تناوب و  sانحراف معيار مقادير مشاهدهای است i .انديس سالj ،

تحقيقات منابع آب ايران ،سال سيزدهم ،شماره  ،8تابستان 0260
)Volume 13, No. 2, Summer 2017 (IR-WRR

228

)(a

)(b

Fig.2 – Comparison of actual and predicted data for (a): EC and (b): pH within 10 months

شکل  -8مقايسه آمار واقعی و ساخته شده برای پارامتر  ECو  pHدر مدت  00ماه

)Fig.3 – Changes in DO in different depths and seasons (mg/L
شکل  -2تغييرات پارامتر اکسيژن محلول در اعماق و فصول مختلف ()mg/L

بهترين پيشبيني غلظت آمونياک (شکل  )4در عمق  25متر صورت
گرفته و ميانگين نسبي خطا برای شبکه عصبي  RBFو زنجيره
مارکف به ترتيب  21/2و  14/5درصد و ضريب همبستگي به ترتيب
 3/9و  3/8بهدست آمده است .آمونياک بسيار ناپايدار است و با
افزايش اکسيژن در محيط ،به يونهای نيتريت و نيترات تجزيه
ميشود به همين علت اين دو مدل نتوانستهاند پيشبيني مطلوبي
ارائه دهند.

پس از صحتسنجي مدل ،به پيشبيني پارامترهای کيفي آب در
عمق در سه موقعيت مختلف از مخزن چاهنيمه شماره  1پرداخته شده
است .برای پارامتر اکسيژن محلول (شکل  )0در عمق  5متر ،ضريب
همبستگي مدل  RBFو زنجيره مارکف به ترتيب  3/99و  3/4و
درصد نسبي خطا به ترتيب  1/6و  10/7ميباشد .در عمق  13متر
همبستگي زنجيره مارکف نسبت به عمق  5متر بيشتر و درصد
خطای آن کمتر شده ولي با اين وجود باز هم مدل  RBFرفتار
بهتری در ساخت آمار نشان داده است .در ديگر اعماق نيز اين روند
تکرار شده و مدل  RBFجوابهای نزديک به واقعتری ارائه داده
است .برای دما ،هر دو روش شبکه عصبي  RBFو تا حدودی زنجيره
مارکف توانستهاند همپوشاني خوبي با دادههای واقعي ايجاد کنند.
طبق جدول  1برای دما فقط در فصل پاييز مدل RBFتوانسته درصد
خطای کمتری داشته باشد و در بقيه فصول زنجيره مارکف نتايج
بهتری ارائه داده ،اما در مجموع ميانگين درصد خطای زنجيره مارکف
بيشتر از شبکه عصبي  RBFميباشد که نشاندهنده قدرت باالی
مدل  RBFدر امر پيشبيني است.

تغيير غلظت فيتوپالنکتون از سطح آب تا عمق  25متر در شکل 5
نشان ميدهدکه اگر چه اعداد پيشبيني شده به وسيله مدل  RBFو
زنجيره مارکف همپوشاني خوبي با دادههای واقعي ندارند ،ولي نحوه
تغييرات را به خوبي شناسايي کرده است.
مقايسه مقادير زئوپالنکتون در عمقهای مختلف به دو روش شبکه
عصبي  RBFو زنجيره مارکف در جدول  2نشان ميدهد که به طور
کلي بهترين پيشبيني برای اين پارامتر در عمق  13متر بهوسيله
مدل  RBFو در عمق  15متر بهوسيله زنجيره مارکف صورت گرفته
است .با توجه به نتايج حاصله برای پارامتر زئوپالنکتون ،بهترين
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وسيله شبکه عصبي  RBFو زنجيره مارکف در مخزن شماره 1
چاهنيمه سيستان پرداخته شده است .پارامترهای مورد مطالعه عبارت
بودند از اکسيژن محلول ،دما ،فيتوپالنکتون ،زئوپالنکتون ،آمونياک و
فسفر .با توجه به نتايج بهدست آمده مشخص شد که مدل  RBFو
زنجيره مارکف برای پارامترهايي که مقدار و غلظت آنها وابسته به
پارامترهای ديگر نيست (مثل دما و  )DOپيشبيني خوبي ارائه
ميدهد؛ اين در حاليست که برای پارامتری مثل آمونياک که غلظت
آن وابسته به اکسيژن محلول در آب است ،اين دو مدل نميتوانند
همپوشاني خوبي با دادههای واقعي ايجاد کنند و خطای مدل باال
خواهد رفت .همچنين ،بهدستآمدن مقادير منفي در مدل مارکف
برای پارامتر آمونياک در فصل پاييز نشاندهنده يکي از ضعفهای
اين مدل در دادهسازی است.

پيشبيني در فصل تابستان صورت گرفته و در مجموع ميتوان گفت
در مورد اين پارامتر ،شبکه عصبي  RBFبه مراتب بهتر از زنجيره
مارکف عمل کرده است.
برای پارامتر فسفر در عمق  5متر مدلهای شبکه عصبي  RBFو
زنجيره مارکف نتايج يکساني ارائه کردهاند ،ولي ضريب همبستگي
بسيار کمي با دادههای واقعي دارند .در عمق  13متر خطای هر دو
مدل افزايش يافته و به طور کلي در اعماق  15و  25متر و در سطح
آب شبکه عصبي  RBFنتايج بهتری ارائه نموده و در عمق  23متر
زنجيره مارکف درصد خطای نسبي کمتری دارد.
 -0خالصه و جمعبندی
در ايــن پژوهش به پيشبيني پارامترهای کيفي بدون روند آب بـــه

Table 1- Comparison of the mean error and correlation coefficient for temperature in different seasons

جدول  -0مقايسه ميانگين خطا و ضريب همبستگی برای پارامتر دما در فصول مختلف
RBF Neural Network
Mean error
Correlation coefficient
6.314
0.952
8.148
0.924
6.475
0.947
9.919
0.767

Markov Chain
Correlation coefficient
0.983
0.723
0.56
0.905

Temperature
Mean error
5.322
7.375
13.355
9.741

Spring
Summer
Autumn
Winter

)Fig. 4- Changes in Ammonia concentrations in different depths and seasons (mg/L

شکل  -7تغييرات پارامتر آمونياك در اعماق و فصول مختلف ()mg/L

)Fig. 5- Changes in phytoplankton concentrations in different depths (mg/L

شکل  -0تغييرات غلظت فيتوپالنکتون در اعماق مختلف ()mg/L
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Table 2- Comparison of zooplankton and phosphorus in depth using neural network and Markov chain
methods

 و زنجيره مارکفRBF  مقايسه مقادير زئوپالنکتون و فسفر در عمق به روشهای شبکه عصبی-8 جدول
Depth (m)

Parameter

5

10

15

Method

25

Correlation
coefficient

Phosphor (mg/L)

Mean

Mean of

of real

predicated

data

data

Mean

Correlation

error

coefficient

Mean

Mean of

of real

predicated

data

data

Mean
error

RBF Model

0.962

0.07

0.072

4.2

0.577

0.045

0.042

5

Markov chain

0.92

0.07

0.065

8.3

0.577

0.045

0.042

5

1

0.057

0.057

0

0.722

0.05

0.05

10.4

Markov chain

0.228

0.057

0.047

14.3

0.717

0.05

0047

14.2

RBF Model

0.947

0.045

0.047

5

1

0.052

0.052

0

1

0.045

0.045

0

0.87

0.052

0.047

10

RBF Model

0.904

0.042

0.04

6.25

0.87

0.057

0.062

10

Markov chain

0.904

0.042

0.04

6.25

0.944

0.057

0.055

5

RBF Model

0.944

0.035

0.037

12.5

1

0.062

0.065

3.57

Markov chain

0.973

0.035

0.024

41.7

.87

0.062

0.057

8.3

RBF Model

Markov chain

20

Zooplankton (mg/L)

 با توجه به درصدRBF  نتايج نشان داد که شبکه عصبي،همچنين
،خطای کمتر و ضريب همبستگي بيشتر نسبت به زنجيره مارکف
روش مناسبتری برای پيشبيني پارامترهای کيفي آب است و
زنجيره مارکف به دليل بدون حافظه بودن و استفاده از اعداد
 در برخي موارد آماری توليد ميکند که درصد خطای زياد و،تصادفي
 با توجه، در مجموع.ضريب همبستگي کمي با دادههای اصلي دارند
 اين،به صحتسنجي دو مدل و همچنين دادههای ساخت آمار شده
 با توجه به اينکه پارامترهای کيفي آب بيروند،نتيجه حاصل شد که
 نميتوان تطويل آمار را برای اين،هستند و دوره بازگشت ندارند
 اما برای،پارامترها در طوالنيمدت توسط اين دو مدل انجام داد
ساخت آمار مفقود در کوتاهمدت و در برداشتهای ميداني ميتوان
.اين دو مدل را به کار برد
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