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خالصه
دس تحمیك حاضش ،تَاًوٌذی دٍ هذل ؿثکِ فلثی هلٌَفی ٍ ؿثکِ فلثی تْیٌِ ؿذُ تا الگَسیتن طًتیک ،خْت پیؾتیٌی کیفیت پؼاب خشٍخی
تلفیِخاًِّای ًیوِهکاًیکال (هغالقِ هَسدی ،تلفیِ خاًِ فاضالب ؿواسُ یک پشکٌذآتاد هـْذ تا ػیؼتن الگَى َّادّی) تشسػی ٍ همایؼِ ؿذ.
تیـیٌِ ضشیة ّنتؼتگی هذل ؿثکِ فلثی تا خؼتدَی کاهل تشای پاساهتش  BODتشاتش تا  ٍ0/86هیضاى دسكذ خزس هیاًگیي هشتقات خغای ًؼثی
( ٍ )rRMSPEدسكذ هیاًگیي هغلك خغای ًؼثی ( )rMAPEهتٌاؽشؽ تِ تشتیة تشاتش تا  %12 ٍ %14تشآٍسد ؿذ .دس هذل ؿثکِ فلثی تْیٌِ ؿذُ
تا الگَسیتن طًتیک ،تیـیٌِ ضشیة ّنتؼتگی تشای پاساهتش  BODتشاتش تا  rMAPE ٍ rRMSPE ٍ0/93هتٌاؽشؽ تِ تشتیة تشاتش تا  %7 ٍ %10تِ-
دػت آهذً .تایح حاكل اص ایي تحمیك ،تش کاستشد هٌاػة ّش دٍ هذل خْت پیؾتیٌی فولکشد تلفیِخاًِّای ًیوِهکاًیکال داللت داؿت .اها هذل
ؿثکِ فلثی تْیٌِ ؿذُ تا الگَسیتن طًتیک تِ دلیل تشاصؽ تاالتش ٍ خغای کنتش ،هذلی کاسآهذتش ٍ هٌاػةتش هیتاؿذ.

کلمات کلیذی :کیفیت پساب تصفیٍخاوٍ ،شثکٍ عصثی مصىًعی ،الگًریتم ژوتیک ،الگًن ًَادَی ،پیشتیىی

.1

مقدمه
ساّثشی كحیح تلفیِخاًِّای فاضالب یکی اص هْنتشیي فَاهل هذیشیتی تخؾ آب ٍ فاضالب تِ ؿواس هیآیذ .دس حال حاضش فولکشد

تؼیاسی اص تلفیِخاًِّای فاضالب دس کـَسّای هختلف ،تا هـکالتی سٍتِسٍ هیتاؿذ کِ هیتَاًذ ًاؿی اص فَاهل هختلف هاًٌذ تغییشات کوی ٍ کیفی
فاضالب ٍسٍدی ،ؿشایظ فشآیٌذیًَ ،ػاًات ؿشایظ آب ٍ َّایی دس فلَل هختلف ػال تاؿذ .اص ایيسٍ اػتفادُ اص سٍؽّایی کِ تتَاًذ فولکشد ٍ
کاسایی تلفیِخاًِ ّای فاضالب سا تِ خلَف ،تش اػاع ًَػاًات کوی ٍ کیفی فاضالب ٍسٍدی ،ؿشایظ فشآیٌذی ٍ یا ؿشایظ آب ٍ َّایی پیؾتیٌی
کٌذ اص اّویت ٍیظُای تشخَسداس اػت .تش اػاع ایي پیؾتیٌیّا ،تْشُتشداس هی تَاًذ تذاتیش الصم سا لثل اص تشٍص هـکالت اتخار ًوایذ ٍ تذافی هَسد ًیاص سا
فشاّن ػاصد ٍ تذیي تشتیة کٌتشل ٍ تْشُتشداسی هٌاػثی سا افوال ًوایذ .دس کـَس ایشاى تِ خلَف دس اػتاى خشاػاى سضَی تِ دلیل هحذٍدیت هٌاتـ
آب ،تِ کاستشد پؼاب تلفیِخاًِّا تشای هلاسف کـاٍسصی تَخِ ٍیظُای هثزٍل هیگشدد .لزا اعویٌاى اص فولکشد تْیٌِ ٍ هؼتوش تلفیِخاًِّا ٍ تأهیي
کیفیت هٌاػة پؼاب اص اّویت خاكی تشخَسداس هیتاؿذ .ایي اهش سا هیتَاى تا پیؾتیٌی فولکشد تلفیِخاًِّای فاضالب ٍ اسصیاتی لاتلیت کاستشد
پؼاب تَلیذی دس دٍسُّای هختلف ٍ اسائِ ساُ کاسّایی تشای تْثَد کیفیت پؼاب اسائِ کشدّ .نچٌیي اتخار تلویوات تِ هَلـ ٍ اخشای آىّا تا اػتفادُ اص

1
2
3

کبرشىبس ارشد مهىدسی عمران -محیط زیست
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ًتایح حاكل اص پیؾتیٌی هذل تِ کاس سفتِ ،تافث كشفِخَیی دس صهاى ٍ ّضیٌِّا ٍ خلَگیشی اص اتالف ٍلت هیؿَد .یکی اص پشکاستشدتشیي سٍؽّای
پیؾتیٌی دس صهیٌِ آب ٍ فاضالب ،سٍؽ ؿثکِّای فلثی هلٌَفی هیتاؿذ .دس ػالّای اخیش تحمیمات صیادی دس خاسج اص کـَس دس ساتغِ تا هذل-
ػاصی تلفیِخاًِ فاضالب تا کوک ؿثکِّای فلثی اًدام ؿذُ اػت کِ اکثشا دس ساتغِ تا ػیؼتنّای هذسى ٍ هکاًیکال (لدي فقال) تَدُاًذ .دس صهیٌِ
تلفیِخاًِّای ًیوِهکاًیکال (الگَىّای َّادّی ٍ تشکِّای تثثیت) گضاسؽّای هحذٍدی اسائِ ؿذُ اػت کِ ّیچ یک اص آىّا دس داخل کـَس اًدام
ًـذُاًذ.
ّ ٍ Coteوکاساى دس ػال  ،1995خْت افضایؾ دلت هذلّای هکاًیکی کِ تشای فشآیٌذ لدي فقال تِ کاس هیسفتٌذ ،اص ؿثکِ فلثی اػتفادُ
ًوَدًذ [ّ ٍ Zhu .]1وکاساى دس ػال  ،1998دس کاس تحمیماتی خَد ًـاى دادًذ کِ تا تْیٌِػاصی ؿثکِ فلثی هلٌَفی هیتَاى تِ كَست لحؾِای
خلَكیات خشٍخی تلفیِخاًِّای فاضالب پیـشفتِ سا ،پیؾتیٌی کشد [ّ ٍ Holubar .]2وکاساى دس ػال  ،2002اص ؿثکِ فلثی تش هثٌای الگَسیتن
پیؾخَس پغاًتـاس 1تشای هذل کشدى ٍ کٌتشل هتاى تَلیذی دس ّاضنّای تی َّاصی اػتفادُ کشدًذ .ایي هحممیي تَاًوٌذی تاالی هذل ؿثکِ فلثی سا دس
پیؾ تیٌی هیضاى گاص تَلیذی دس ؿشایظ هختلف تاسگزاسی ،تِ هٌؾَس پیؾتیٌی ٍ خلَگیشی اص تاسّای اضافی ٍسٍدیً ،ـاى دادًذ [Oliveira- .]3
ّ ٍ Esquerreوکاساى دس ػال  ،2004تا اػتفادُ اص ؿثکِ فلثی تِ پیؾتیٌی سضایتتخـی دس هَسد  BODپؼاب خشٍخی یک تلفیِخاًِ فاضالب
هشتَط تِ كٌقت کاغز دس تشصیل دػت یافتٌذ .دس ایي تشسػی هحممیي اتتذا تا اػتفادُ اص هذلّای خغی سگشػیًَی ػقی دس پیؾتیٌی پاساهتش  BODدس
ٍسٍدی ٍ خشٍخی تلفیِخاًِ ًوَدًذ .آىّا کاستشد سگشػیَى خغی تشای هذلػاصی ػیؼتن تلفیِ الگَى َّادّی دس تلفیِخاًِ كٌقتی سا تشای
پاساهتشّای خشٍخی هٌاػة ًذاًؼتٌذ .اص ایيسٍ اػتفادُ اص هذلّای سگشػیًَی سا تشای الگَىّای َّادّی تَكیِ ًٌوَدًذ .دس اداهِ هحممیي هزکَس تا
کاستشد هذل ّای ؿثکِ فلثی هختلف دس هَسد ػیؼتن تلفیِ فاضالب هشتَط تِ كٌقت کاغز دس تشصیل کِ اص ًَؿ الگَى َّادّی تَد ،تِ ًتایح خالثی
سػیذًذ ٍ هذل ؿثکِ فلثی تشای ػیؼتن الگَى َّادّی ٍ ػیؼتنّای هـاتِ کاسآهذ اسصیاتی کشدًذ [ّ ٍ Hamed .]4وکاساى دس ػال  ،2004دٍ هذل تش
پایِ ؿثکِ فلثی هلٌَفی تشای پیؾتیٌی غلؾت خشٍخی  SS ٍ BODاص یک تلفیِ خاًِ تضسگ فاضالب (تا ػیؼتن لدي فقال) دس لاّشُ سا تَػقِ
دادًذ .تحمیك فَق ؿثکِ فلثی هلٌَفی سا یک اتضاس اسصؿوٌذ تشای پیؾتیٌی فولکشد تلفیِخاًِّای فاضالب هقشفی ًوَد [ّ ٍ Mjalli .]5وکاساى دس
ػال  ،2007تا اػتفادُ اص هذلّای ؿثکِ فلثی هلٌَفی همادیش پاساهتشّای  TSS ٍ COD ،BODپؼاب تلفیِخاًِ دٍحِ سا پیؾتیٌی ًوَدًذ ٍ
دسیافتٌذ کِ هذل ؿثکِ فلثی هلٌَفی اص دلت تؼیاس تاالیی دس پیؾتیٌی ٍ تخویي پاساهتشّای تْشُتشداسی تلفیِخاًِّای پیـشفتِ فاضالب تشخَسداس
اػت [ Qiao ٍ Shi .]6دس ػال  ،2010غلؾت اکؼیظى هحلَل ٍ هیکشٍاسگاًیضم ّای ّتشٍتشٍفیک دس فشآیٌذ تلفیِ فاضالب سا تِ ٍػیلِ هذل ؿثکِ
فلثی ،کٌتشل ٍ تْیٌِ کشدًذً .تایح حاكل اص ؿثیِ ػاصی ،تش فولکشد هٌاػة هذل ؿثکِ فلثی خْت کٌتشل ٍ تْیٌِػاصی غلؾت پاساهتشّای هزکَس

داللت داؿت [ّ ٍ Pendashteh .]7وکاساى دس ػال  ،2011تِ ٍػیلِ ؿثکِ فلثی یک سآکتَس غـایی 2سا کِ تشای تلفیِ فاضالتی سٍغٌی تِ کاس هی-
سفت ،هذل کشدًذ .هذل ًتایح هغلَتی سا اسائِ کشد [.]8
تِ عَس کلی ؿثکِّای فلثی تِ دلیل ٍیظگیّا ٍ هضایای خاكی اص خولِ یادگیشی تغثیمی ،خَدػاصهاىدّی ،پشداصؽ هَاصی ،تحول خغا ٍ اص
ّوِ هْنتش تقوینپزیشی تاال دس ؿثیِػاصی ٍ هذل کشدى هؼائل پیچیذُ کاستشی چـنگیشی داسًذ .كٌقت آب ٍ فاضالب ًیض اص ایي سًٍذ هؼتثٌی ًثَدُ ٍ
اص ایي اتضاس هحاػثاتی دس هَاسد ٍ ؿشایظ هختلف ،اػتفادُ کشدُ اػت [ .]7،6ایي سٍؽ هذلػاصی هاًٌذ ػایش هذلّا داسای ًماط ضقفی هیتاؿذ ،تذیي
هٌؾَس تشای تاال تشدى دلت هذل هزکَس اص سٍؽّای هختلف تْیٌِػاصی اػتفادُ هی ؿَد .دس صهیٌِ تلفیِ آب ٍ فاضالب تا تَخِ تِ هماالت ٍ تحمیمات
هَخَد ،پشکاستشدتشیي سٍؽ تْیٌِػاصی کِ تا سٍؽ ؿثکِّای فلثی هلٌَفی تلفیك هیؿَد ،الگَسیتن طًتیک هیتاؿذ.
ّ ٍ Caoوکاساى دس ػال  ، 2008ؿثکِ فلثی هلٌَفی سا تشای پیؾتیٌی تأثیش تغییشات پاساهتشّای یک ػیؼتن تیَّاصی دس فولکشد آى تِکاس

تشدًذ ٍ تشای تْیٌِػاصی ٍصىّای ؿثکِ فلثی هلٌَفی ،اص الگَسیتن طًتیک چٌذ خوقیتی هَاصی 3اػتفادُ ًوَدًذً .تایح کاس ایي هحممیي ًـاى داد کِ
تلفیك سٍؽّای هزکَس هیتَاًذ اتضاس هٌاػثی سا تشای پیؾتیٌی تغییشات فولکشد یک ػیؼتن تیَّاصی اسائِ ًوایذ .ایي هحممیي ّنچٌیي ًتیدِ گشفتٌذ کِ
تا تَخِ تِ ػاصگاسیّای ایي اتضاس تا ؿشایظ هختلف هحیغی ،هیتَاى آىّا سا تشای ػایش ػیؼتنّای تلفیِ ًیض تَػقِ داد [ّ ٍ Abu Qdais .]9وکاساى
دس ػال  ،2010اص ؿثکِ فلثی هلٌَفی ٍ الگَسیتن طًتیک تِفٌَاى اتضاسی تشای ؿثیِػاصی ٍ تْیٌِػاصی فشآیٌذ تَلیذ تیَگاص دس ّاضن کاسخاًِ تیَگاص
 Russaifahدس اسدى اػتفادُ کشدًذً .تیدِ کاس هحممیي هزکَس ،کاسآیی هذل سا دس پیؾتیٌی هیضاى هتاى تَلیذی ًـاى داد [ّ ٍ Fang .]10وکاساى دس
ػال ،2010یک هذل دیٌاهیکی خاهـ (ؿاهل هذل هکاًیکی ،هذل ؿثکِ فلثی ٍ الگَسیتن طًتیک) سا تشای ؿثیِػاصی فولکشد یک تلفیِخاًِ فاضالب
ؿْشی کِ داسای ًَػاًات لاتل تَخْی دس خشیاى ٍسٍدی تَد ،تَػقِ دادًذ ٍ ٍصىّای ؿثکِ فلثی سا تٍِػیلِ الگَسیتن طًتیک تْیٌِ ًوَدًذً .تایح
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تحمیك ایي هحممیي حاکی اص آى تَد کِ هذل خاهـ تِکاس گشفتِ ؿذُ ،اتضاسی هفیذ ٍ هؤثش تشای ؿثیِػاصی فولکشد تلفیِخاًِّای فاضالب اػت [.]11
ّ ٍ Gueguim Kanaوکاساى دس ػال  ،2012تِ ٍػیلِ ؿثکِ فلثی تِ ّوشاُ الگَسیتن طًتیک ،تیَگاص تَلیذی اص فاضالب سا هذلػاصی ٍ تْیٌِ کشدًذ.
ًتایح ایي تحمیك ًـاى دٌّذُ اثش تخـی هذل ؿثکِ فلثی-الگَسیتن طًتیک سفتاس غیشخغی ػیؼتن ٍ تْیٌِػاصی هیضاى تیَگاص تَلیذی تَدُ اػت [.]12
ّ ٍ Piuleacوکاساى دس ػال  ،2013یک سٍؽ تْیٌِ ػاصی تش پایِ ؿثکِ فلثی ٍ الگَسیتن طًتیک تَػقِ دادًذ ٍ تذیي ٍػیلِ یک فشآیٌذ ٍالقی
الکتشٍ-اًقمادی سا تْیٌِ ًوَدًذ .افتثاسػٌدی ًتایح تْیٌِػاصی تا اػتفادُ اص دادُّای تدشتی ،خغایی کنتش اص  11دسكذ سا ًـاى داد [.]13
تا تَخِ تِ هـکالت هَخَد دس کیفیت پؼاب خشٍخی تؼیاسی اص تلفیِخاًِّای فاضالب ٍ ّنچٌیي ًیوِهکاًیکال تَدى تشخی اص آىّا،
کاستشد هذلّای پیـشفتِای هاًٌذ ؿثکِّای فلثی خْت پیؾتیٌی فولکشد چٌیي تلفیِخاًِای ضشٍسی تِ ًؾش هیسػذ .تِ ّویي خْت دس ایي تحمیك
اهکاى کاستشی ؿثکِ فلثی ٍ ؿثکِ فلثی تْیٌِ ؿذُ تا الگَسیتن طًتیک دس پیؾتیٌی فولکشد ػیؼتنّای تلفیِ ًیوِهکاًیکال ،تِ كَست هغالقِ هَسدی
دس استثاط تا تلفیِ خاًِ فاضالب ؿواسُ یک پشکٌذآتاد هـْذ دس یک دٍسُ  4ػالِ ( اص فشٍسدیي  1386تا اػفٌذ  )1389تشسػی ٍ دٍ هذل هزکَس تا
یکذیگش همایؼِ ؿذًذ.
.2

مواد و روشها

.1.2

تصفیهخانه مورد مطالعه
یکی اص هْنتشیي تلفیِخاًِّای فاضالب ؿْشی هـْذ ،تلفیِخاًِ فاضالب ؿواسُ یک پشکٌذآتاد هیتاؿذ کِ دس حاؿیِ خٌَتی سٍدخاًِ

فللی کـفسٍد ٍ دس دُ کیلَهتشی ؿوال غشب هـْذ لشاس گشفتِ اػت .ؽشفیت اػوی ایي تلفیِخاًِ  15200هتشهکقة دس سٍص ٍ خوقیت تحت پَؿؾ
آى هقادل كذّضاس ًفش هیتاؿذ .فشآیٌذ تلفیِ هَسد اػتفادُ دس ایي تلفیِخاًِ اص ًَؿ الگَى َّادّی تا اختالط کاهل هیتاؿذ تِ گًَِای کِ فاضالب
خام تا فثَس اص ٍاحذ آؿغالگیش ،الگَىّای َّادّی ،حَضچِّای تًِـیٌی ،تشکِ خالدّی ٍ ٍاحذ گٌذصدایی تلفیِ هیؿَد.
 .2.2دادهها و اطالعات استفاده ضده
خْت هذلػاصی ػیؼتن تلفیِخاًِ فاضالب ٍ دلتػٌدی هذلّ ،نچٌیي تقییي پاساهتشّای تأثیشگزاس تش فولکشد تلفیِخاًِ فاضالب ؿواسُ
یک پشکٌذآتاد اص آهاس ٍ اعالفاتی اػتفادُ ؿذ کِ فثاستٌذ اص :الف :پاساهتشّای فاضالب ٍسٍدی ؿاهل :خشیاى سٍصاًِ ٍسٍدی ،تاس سٍصاًِ COD ،BOD
ٍ ٍ TSSسٍدی pH ،سٍصاًِ فاضالب ٍسٍدی ٍ دهای سٍصاًِ فاضالب ٍسٍدی ،ب :پاساهتشّای فشآیٌذی ؿاهل :غلؾت سٍصاًِ اکؼیظى هحلَل دس الگَى
َّادّی pH ،سٍصاًِ دس الگَى َّادّی ،تقذاد َّادُّای فقال دس الگَى َّادّی تِ كَست سٍصاًِ ٍ دسخِ حشاست سٍصاًِ فاضالب هَخَد دس الگَى
َّادّی ،ج :پاساهتشّای پؼاب خشٍخی ؿاهل :غلؾت  TSS ٍ BODدس پؼاب خشٍخی ٍ هیضاى  pHسٍصاًِ پؼاب خشٍخی ٍ د :دادُّای َّاؿٌاػی
ؿاهل :دسخِ حشاست هتَػظ سٍصاًِ َّا ،تقذاد ػافات آفتاتی تِ كَست سٍصاًِ ٍ هیضاى تاسًذگی سٍصاًِ .دادُ ّای هشتَط تِ فاضالب ٍسٍدی ،پؼاب
خشٍخی ٍ ؿشایظ فشآیٌذی دس یک دٍسُ  4ػالِ ( اص فشٍدیي  1386تا اػفٌذ  ) 1389اص ؿشکت آب ٍ فاضالب هـْذ دسیافت ٍ تشسػی ّای الصم اًدام
پزیشفت .دادُ ّای َّاؿٌاػی هَسد ًیاص ًیض اص ػاصهاى َّاؿٌاػی هـْذ اخز گشدیذ.
 .3.2مدل ضثکه عصثی تا جستجوی کامل

1

پیچیذُتشیي ؿثکِ فلثی کِ پاساهتشّای صیادی سا ؿاهل هیگشدد ٍ اص عشفی هغاتك تا ًیاصّای ایي تحمیك ًیض هیتاؿذ ،ؿثکِ  MLPاػت .عثك
لضیِ کَلوَگشٍف 2ثاتت هیؿَد حذاکثش تقذاد الیِ ّای یک ؿثکِ فلثی تشای حل هؼائل غیشخغی ،ػِ الیِ هیتاؿذ [ .]14تا تَخِ تِ ایي کِ الیِ
خشٍخی ّوَاسُ دس ؿثکِ فلثی ٍ MLPخَد داسد ،تٌاتشایي حذاکثش تا دٍ الیِ پٌْاى هی تَاى هؼائل غیشخغی سا حل ًوَد .دس ایي هذل فالٍُ تش ؿثیِ-
ػاصی تلفیِخاًِ فاضالب ٍ اسصیاتی هذل ؿثکِ فلثی خْت پیؾتیٌی فولکشد تلفیِ خاًِ ،ػاختاس ؿثکِ فلثی تِ ٍػیلِ سٍؽ خؼتدَی کاهل ،تْیٌِ
ػاصی ؿذ .خؼتدَ کاهل تذیي هقٌاػت کِ توام ؿشایظ هختلف ػاختاس ؿثکِ فلثی لحاػ ؿذُ اػت .دس ایي هذل ّن ؿثکِ فلثی تا یک الیِ پٌْاى ٍ
ّن ؿثکِ فلثی تا دٍ الیِ پٌْاى هَسد تشسػی لشاس گشفتّ .نچٌیي تقذاد ًشٍىّا دس الیِّای هختلف ًیض دس تاصُ [ ]1,30تشسػی ؿذ .الثتِ دس ایي ؿشایظ
توام فَاهل تأثیشگزاس تش فولکشد تلفیِخاًِ ،تذٍى ّیچ ٍصىدّی تِ فٌَاى ٍسٍدی ؿثکِ فلثی هَسد اػتفادُ لشاس گشفت .ؿثکِ فلثی اص خولِ
سٍؽّای آهاسی 3هحؼَب هی ؿَد کِ دس ّش تاس آهَصؽ ،هوکي اػت ًتایح هتفاٍتی سا هٌتح گشدد .تٌاتشایي تشای تشسػی فولکشد ٍالقی ؿثکِ فلثی،
1

- Multi Layer Perceptron
-Kolmogorov
3
-Stochastic
2

3
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تایذ ؿثکِ تِ كَست هدضا چٌذ تاس آهَصؽ دادُ ؿذُ ٍ تقذ اص ّش تاس آهَصؽ ،اسصیاتی ؿَد .تاتـ فقالیت دس ّوِ الیِ ّا تِ خض الیِ خشٍخی تاتـ تاًظاًت
ّیپشتَلیک 1تَد .تاتـ فقالیت دس الیِ خشٍخی خغی اًتخاب ؿذ تا تتَاًذ خشٍخیّای هذ ًؾش ایي تحمیك سا کِ هوکي اػت افذادی خاسج اص تاصُ []-1,1
ًیض تاؿذ ،تَلیذ کٌذ .دادُّای گشفتِ ؿذُ اص تلفیِ خاًِ فاضالب ٍ اداسُ َّاؿٌاػی خْت آهَصؽ ٍ آصهایؾ ؿثکِ تِ کاس گشفتِ ؿذًذ .خْت آهَصؽ
ؿثکِ فلثی ،لؼوتی اص ایي دادُّا ٍ اعالفات اخز ؿذُ سا تشای آهَصؽ ؿثکِ (ًوًَِّای آصهایؾ) ٍ تالیهاًذُ سا تشای آصهایؾ ؿثکِ (ًوًَِّای
آصهایؾ) اػتفادُ ؿذًذ (تْتشیي حالت تِ تشتیة  %20ٍ %80تَد)ً .وًَِّای آهَصؽ خَد تِ دٍ دػتِ ًوًَِّای آهَصؿی ٍالقی ٍ ًوًَِّای افتثاسػٌدی

2

تمؼین ؿذًذً .وًَِّای آهَصؿی ٍالقی ٍ افتثاسػٌدی تِ تشتیة  %20ٍ %80اص تقذاد ًوًَِّای آهَصؽ تَدًذ.
 .4.2مدل ضثکه عصثی تهینهضده تا الگوریتم ژنتیک
دس ایي تحمیك تِ هٌؾَس تْیٌِػاصی هذل ؿثکِ فلثیٍ ،یظگیّای ٍسٍدی (فَاهل هؤثش تش فولکشد تلفیِخاًِ) تِ ؿثکِ فلثی تِ كَست
هٌاػة تا ٍصىّای تْیٌٍِ ،صى دّی ؿذًذ .تذیي تشتیة کِ تشای ّش ٍیظگی یک ٍصى دس تاصُ [ ]0،1تِ ٍػیلِ یک تشداس ٍصى کِ اتقاد آى تِ اًذاصُ اتقاد
ٍیظگیّای ٍسٍدی تَد ،تقشیف گشدیذ .لثل اص ٍسٍد ٍیظگی ّا تِ ؿثکِ فلثی ،تشای ّش ٍیظگی ٍصى هتٌاؽش آى افوال ؿذُ ٍ ػپغ ٍیظگی ٍصىداس تِ
ؿثکِ فلثی دادُ ؿذ .تِ عَس اخوال اگش ٍصى ٍیظگی كفش تاؿذ ،فوال ایي ٍیظگی دس ػیؼتن تیتأثیش خَاّذ تَد .اها اگش ٍصى ٍیظگی تِ ػوت  1هیل
کٌذٍ ،یظگی تا تأثیش تیـتشی دس ؿثکِ فلثی هَسد تَخِ لشاس خَاّذ گشفت .تشسػی ػاختاس تْیٌِ ؿثکِ فلثی ،تا فشم ایي کِ دس ّش الیِ ً nشٍى لشاس
داؿتِ تاؿذ ،ؿاهل تشسػی ػاختاس ؿثکِ دس  n2+nحالت هختلف خَاّذ ؿذ .چشا کِ  nحالت (ًشٍى) دس الیِ اٍل ٍ ً nشٍى ّن دس الیِ دٍم هیتَاًذ
لشاس تگیشد ،اها یک حالت د یگش تشای الیِ دٍم ًیض ٍخَد داسد کِ ّواى حزف الیِ هیتاؿذ .تٌاتشایي دس هدوَؿ تشای الیِ دٍم  n+1حالت ٍخَد داسد.
تِ ّویي خْت اص ًؾش هحاػثاتی ،تشسػی تْتشیي ػاختاس ؿثکِ فلثی کاس پیچیذُای ًویتاؿذ .اها دس ایي تحمیك فالٍُ تش تْیٌِػاصی ػاختاس ؿثکِ فلثی،
هذل تِ دًثال تْیٌِػاصی ٍصىّای ّش ٍیظگی ًیض تَد .اگش فشم ؿَد ٍ mیظگی هختلف ٍخَد داؿتِ تاؿذ ،تا تَخِ تِ ایي کِ ٍصى ّش ٍیظگی یک فذد
پیَػتِ حمیمی دس تاصُ [ ]0،1اػت ،هؼألِ تِ كَست یک هؼألِ تْیٌِػاصی دس فضای پیَػتِ تا اتقاد  mتثذیل خَاّذ ؿذ .تٌاتشایي تقییي ٍصىّای هٌاػة
تشای ّش ٍیظگی ،هؼألِ تؼیاس پیچیذُ تْیٌِػاصی خَاّذ گشدیذ .یکی اص تْتشیي سٍؽّا تشای حل هؼائل تْیٌِػاصی پیچیذُ ،اػتفادُ اص الگَسیتنّای
تکاهلی هاًٌذ الگَسیتن طًتیک هیتاؿذ .الگَسیتنّای تکاهلی هیتَاًٌذ خَابّای ًضدیک تِ تْیٌِ (ًِ لضٍها تْیٌِ هغلك) سا دس هذت صهاى هقیٌی تِدػت
آٍسًذ.
 .5.2ضاخصهای آماری مورد استفاده در تحلیل نتایج []15
 .1.5.2ضزیة همتستگی

3

دس هذلػاصیّا ایي ؿاخق خْت اسصیاتی هذل اػتفادُ هیؿَد.
()1
اًذیغ  observedتِ هقٌی دادُّای ٍالقی ٍ اًذیغ  simulatedتِ هقٌای دادُّای ؿثیِػاصی ؿذُ تا هذل هیتاؿذ σ ٍ μ .تِ تشتیة ًـاًگش
هیاًگیي ٍ اًحشاف اص هقیاس هیتاؿذّ .ش چِ ؿاخق ضشیة ّنتؼتگی ( )Rتِ ً 1ضدیکتش تاؿذّ ،نتؼتگی دادُّای ٍالقی ٍ ًتایح حاكل اص هذل تیـتش
هیتاؿذ ٍ دس ًتیدِ هذل کاسایی تاالتشی سا داسد.
.2.5.2

درصد جذر میانگین مزتعات خطای نسثی

4

()2

1

- Tan-Sigmoid
- Validation
3
- Correlation Coefficient
4
-Root Mean Square Relative Percentage Error
2
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دس ایي ؿاخق ،هیضاى خغا دس ّش هشحلِ تِ عَس ًؼثی تا همذاس ٍالقی پاساهتش هَسدًؾش هحاػثِ هیگشدد .اگش تاصُ تغییشات ًوًَِ هَسد هغالقِ
صیاد تاؿذ ،تِ دلیل ًؼثی تَدى هیضاى خغا ،همایؼِ هقٌاداسی هی تَاى اًدام داد .دس کاسّای آصهایـگاّی ،اگش ؿاخق فَق کنتش اص  %20تاؿذ ،خغا
هٌاػة ٍ اگش کنتش اص  %10تاؿذ ،خغا تؼیاس کن تَدُ اػت.
 .3.5.2درصد میانگین مطلق خطای نسثی

1

()3

دس ایي ؿاخق ًیض تا تِ دػت آٍسدى لذس هغلك ًؼثی خغا ،ضوي حفؼ اًذاصُ هغلك خغا ،تا ًؼثی کشدى آى ،ؿاخلی تیتقذ خْت اًذاصُگیشی
خغا حاكل هی ؿَد .ایي ؿاخق ًیض خْت همایؼِ کشدى ،هٌاػة هیتاؿذ .هقوَال دس کاسّای آصهایـگاّی همذاس ایي ؿاخق تا ً %20یض لاتل لثَل
ؿوشدُ هیؿَد ٍ اگش پاییيتش اص  %10تاؿذ ،تؼیاس هٌاػة للوذاد هیگشدد.
 .6.2روش
دس اتتذا تِ کوک دادُّای یک دٍسُ چْاس ػالِ ( )1386-1389اص پاساهتش  BODپؼاب خشٍخی فولکشد تلفیِخاًِ هَسد اسصیاتی لشاس گشفت.
ػپغ تا اػتفادُ اص دادُّای کویت ٍ کیفیت فاضالب ٍسٍدی ،کیفیت پؼاب خشٍخی ،ؿشایظ فشآیٌذی ٍ اعالفات َّاؿٌاػی ،فَاهل هؤثش تش فولکشد
تلفیِخاًِ تقییي ؿذ .پغ اص تقییي فَاهل هؤثش (ٍیظگیّای هؤثش) ،تا اػتفادُ اص ایي ٍیظگیّا ٍ هذل ؿثکِ فلثی تِ پیؾتیٌی غلؾت پاساهتش  BODدس
پؼاب خشٍخی پشداختِ ؿذ .تشای ّش حالت اص خؼتدَی کاهل (یقٌی تقذاد ًشٍىّای هـخق دس الیِ اٍل ٍ دٍم) ،ؿثکِ فلثی دُ تاس اخشا ؿذ ٍ تشسػی
اسصیاتی کاستشد هذل ؿثکِ فلثی تش اػاع هقیاسّای آهاسی ضشیة ّنتؼتگی ( ،)Rدسكذ خزس هیاًگیي هشتقات خغای ًؼثی ( ٍ )rRMSPEدسكذ
هیاًگیي هغلك خغای ًؼثی ( )rMAPEاًدام پزیشفت .خْت دػتیاتی تِ دلت تاالتش دس هذلػاصی تلفیِخاًِ ،اص الگَسیتن طًتیک تشای تْیٌِػاصی ؿثکِ
فلثی اػتفادُ ؿذ .دس ایي هشحلٍِ ،یظگیّای ٍسٍدی تِ ؿثکِ فلثی تِ كَست هٌاػة تا ٍصىّای تْیٌٍِ ،صىدّی ؿذًذ ٍ تذیي تشتیة ػاختاس ؿثکِ
فلثی (تقذاد الیِّای هخفی ٍ تقذاد ًشٍىّای ّش الیِ) ٍ ٍصىّای هشتَط تِ ٍ mیظگی هختلف تِ كَست تؤام ٍ ّنصهاى تْیٌِ گشدیذًذ .دس ًْایت
هیضاى غلؾت پاساهتش  BODدس پؼاب خشٍخی ،پیؾتیٌی ٍ تِ ٍػیلِ هقیاسّای آهاسی ضشیة ّنتؼتگی ( ،)Rدسكذ خزس هیاًگیي هشتقات خغای ًؼثی
( ٍ )rRMSPEدسكذ هیاًگیي هغلك خغای ًؼثی ( )rMAPEتا هیضاى ٍالقی آىّا ػٌدیذُ ؿذًذ ٍ تذیي ٍػیلِ کاسایی هذل هزکَس اسصیاتی گـت.
.3

نتایج و تحث

 .1.3تعیین عوامل مؤثز (ویژگیها) تز غلظت  BODپساب خزوجی تصفیهخانه فاضالب ضماره یک پزکندآتاد مطهد
دس تلفیِخاًِّای ًیوِ هکاًیکال (الگَى َّادّی) فَاهل هختلفی تش فولکشد ػیؼتن تأثیش هیگزاسًذ .تِ عَس کلی ایي فَاهل سا هیتَاى دس ػِ
گشٍُ :الف) پاساهتشّای کوی ٍ کیفی فاضالب ٍسٍدی ،ب) پاساهتشّای فشآیٌذی ٍ ج) پاساهتشّای آب ٍ َّایی تمؼینتٌذی ًوَد .اص تیي دادُ ّای
هَخَد ،پاساهتشّ ایی کِ دس حؼاػیت هذل ًمؾ داسًذ هَسد تشسػی لشاس گشفتٌذ ٍ تِ دلیل حدن تاالی هغالة ٍ هحذٍدیت دس اسائِ آىّا ،تٌْا تِ افالم
ًتیدِ آى تؼٌذُ هی کٌین .تش اػاع ًتایح تِ دػت آهذُ ،هْنتشیي فَاهل هؤثش تش فولکشد تلفیِخاًِ ؿواسُ یک پشکٌذآتاد فثاست تَدًذ اص :الف) اص
گشٍُ پاساهتشّای فاضالب ٍسٍدی :دتی خشیاى ٍسٍدیً ،ؼثت  ،BODin/CODinدسخِ حشاست ٍ هیضاى تاس هَاد آلی ،ب) اص گشٍُ فَاهل فشآیٌذی:
هیضاى اکؼیظى هحلَل ،دسخِ حشاست ٍ  pHدس هحتَای الگَى ٍ تقذاد َّادُ ّای فقال ٍ ج) اص گشٍُ فَاهل آب ٍ َّایی :دسخِ حشاست َّا ٍ تقذاد
ػافات آفتاتی تَدًذّ .نچٌیي تش اػاع تشسػی ّای اًدام ؿذُ ،اص فَاهل تؼیاس هؤثش تش کیفیت پؼاب خشٍخی ،فوك لدي ٍ تشاکن خلثکّا دس الگَى-
ّای َّادّی ٍ تًِـیٌی تَدًذ .اها تِ دلیل ًثَد دادُّای کافی ،دس اخشای هذلّا لحاػ ًـذًذ.
 .2.3نتایج حاصل اس مدل ضثکه عصثی مصنوعی تا جستجوی کامل
دس ؿکل (ً )1تیدِ تشسػیّای هذل ؿثکِ فلثی تا خؼتدَی کاهل دس یک ؿکل ػِ تقذی ؿاهل یک سٍیًِ ،وایؾ دادُ ؿذُ اػت .دٍ تقذ
ایي ؿکل تِ تقذاد ًشٍىّای الیِ اٍل ٍ دٍم ٍ تقذ ػَم (استفاؿ) تِ هقیاس ضشیة ّنتؼتگی (ً ) Rؼثت دادُ ؿذ .الصم تِ رکش اػت کِ تشای تقذاد ًشٍى-
1

-Mean Absolute Relative Percentage Error
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ّای الیِ دٍم دس ؿکل ،همذاس كفش ًیض لحاػ ؿذُ اػت .همذاس كفش تِ فٌَاى تقذاد ًشٍى ّای الیِ دٍمً ،ـاى دٌّذُ حزف الیِ پٌْاى دٍم هیتاؿذ .تشای
ّش حالت اص خؼتدَی کاهل (یقٌی تقذاد ًشٍى ّای هـخق دس الیِ اٍل ٍ دٍم) ،ؿثکِ فلثی  10هشتثِ اخشا ؿذّ .واىعَس کِ دس ؿکل ( )1هـاّذُ
هیؿَد ،همذاس تیـیٌِ ضشیة ّنتؼتگی ( ) Rتا دس ًؾش گشفتي ٍصى یکؼاى تشای تواهی فَاهل هؤثش تش غلؾت  BODدس پؼاب خشٍخی تِ فٌَاى ٍسٍدی
ؿثکِ ،تشاتش تا  0/86دس حالتی تِ دػت آهذ کِ ؿثکِ داسای ػاختاسی ؿاهل دٍاصدُ ًشٍى دس الیِ اٍل ٍ ػیضدُ ًشٍى دس الیِ دٍم تَد .تا تَخِ تِ ؿکل
هزکَس ،تْتشیي همادیش ضشیة ّنتؼتگی ( )0/7≥ R ≥0/86دس ػاختاسّایی هغاتك تا ساتغِ (ً )4تیدِ ؿذًذ n2 ٍ n1 .دس ساتغِ ( ،)6تقذاد ًشٍى دس الیِ-
ّای اٍل ٍ دٍم هیتاؿذ.
→8 ≤ n1 ≤ 14 , n2 = 0

0/7≥ R ≥0/83

→ n1=12 , n2 = 1

R=0/78

() 4

→10 ≤ n1 ≤ 13 , 11 ≤ n2 ≤ 13

0/70≥ R ≥0/86

شکل( :)1شکل سٍ تعذی وتایج مذل شثکٍ عصثی تا جستجًی کامل مزتًط تٍ پارامتز BOD

تا تَخِ تِ ؿکل ( ٍ )1ساتغِ ( )4کِ تاصُّای هٌاػة اص تقذاد ًشٍىّا سا دس ػاختاس ؿثکِ هـخق هیکٌذ ،فوال تشسػی تقذاد ًشٍىّای تیـتش اص
 15فذد دس ّش الیِ ،غیشضشٍسی تِ ًؾش هیسػذ .تا ایيکِ سٍیِ ًاّوَاسیّای صیادی سا ًـاى هیدّذ اها ًاحیِای کِ سٍیِ اكغالحا تپِ هاًٌذ اػت،
هغلَب هیتاؿذ هخلَكا کِ همذاس تیـیٌِ ضشیة ّن تؼتگی ًیض دس ّویي ًاحیِ ٍالـ ؿذُ اػت .اص عشفی دس حالتی کِ ؿثکِ تیـیٌِ ضشیة ّنتؼتگی
( ) R=0/86سا داؿت ،هیضاى دسكذ خزس هیاًگیي هشتقات خغای ًؼثی ( ٍ )rRMSPEدسكذ هیاًگیي هغلك خغای ًؼثی ( )rMAPEهذل تِ تشتیة
تشاتش تا  % 12 ٍ %14تَدًذ .تا تَخِ تِ ًتایح حاكل اص هذل ؿثکِ فلثی تا خؼتدَی کاهل تشای پاساهتش ً ٍ BODیوِهکاًیکال تَدى تلفیِخاًِ هَسد
هغالقِ ،هیتَاى گفت هذل ؿثکِ فلثی هلٌَفی خْت پیؾتیٌی پاساهتشّای کیفی پؼاب هٌاػة هیتاؿذ [.]1،4،5،6،15،16،17،18،19،20،21،22
 .3.3نتایج حاصل اس مدل ضثکه عصثی مصنوعی تهینه ضده تا الگوریتم ژنتیک
دس هذل ؿثکِ فلثی تْیٌِ ؿذُ تَػظ الگَسیتن طًتیک دس ایي تحمیك ،الگَسیتن طًتیک تِ هذت ً 500ؼل تِ دًثال خَاب تْیٌِ گـت ٍ دس ّش
ًؼل  200خَاب هوکي دس فضای خؼتدَ سا اسصیاتی کشد .تشای پاساهتش ٍ ،BODیظگیّای ٍصى داس تِ ؿثکِ فلثی دادُ ؿذ ٍ غلؾت خشٍخی تَػظ
هذل پیؾتیٌی گشدیذ ٍ تا همذاس ٍالقی آى ػٌدیذُ ؿذ .دس اداهِ خْت اختلاس هغلةً ،تایح حاكل اص  15تاس اخشای هذل ،تشای پاساهتش  BODدس پؼاب
خشٍخی هختلشا آٍسدُ ؿذُ اػت.
تیـیٌِ ٍ کویٌِ همذاس ضشیة ّنتؼتگیِ (ً )Rتایح حاكل اص هذل تِ تشتیة تشاتش تا 1/08 ٍ 0/86 ،0/93تِ دػت آهذ .هیاًگیي ضشیة ّنتؼتگی
( 0/89 )Rهحاػثِ ؿذ کِ تا تَخِ تِ ًیوِهذسى تَدى تلفیِخاًِ فذد هٌاػثی تَدُ اػت .تشسػی تقذاد ًشٍىّای اًتخاب ؿذُ دس الیِّای پٌْاى اٍل ٍ دٍم
ًـاى داد کِ دس  %13هَالـ ،ؿثکِ داسای دٍ الیِ پٌْاى تا هتَػظ تقذاد ًشٍى دس الیِ اٍل  ٍ 16دس الیِ دٍم  11تَد .دس  %87تالیواًذُ ،ؿثکِ تٌْا داسای
یک الیِ پٌْاى تَد کِ هتَػظ تقذاد ًشٍى هقادل  14سا داؿت .تِ عَس هیاًگیي تْتشیي ػاختاس ؿثکِ داسای دٍ الیِ پٌْاى تا هتَػظ تقذاد ًشٍى دس الیِ اٍل
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هقادل  ٍ 15دس الیِ دٍم  2تَدّ .نچٌیي ؿثکِ دس تیـیٌِ همذاس ضشیة ّنتؼتگی ( )Rفمظ یک الیِ پٌْاى تا ً 11شٍى سا داسا تَد .دس خذٍل ( )1اٍلَیت
ٍیظگیّا دس پیؾتیٌی پاساهتش  ،BODخالكِ ؿذُ اػت.
جذيل ( :)1ايلًیتتىذی يیژگیَای مؤثز تز پیشتیىی غلظت پارامتز  BODدر پساب خزيجی تصفیٍخاوٍ

-

-

-

8

7

6

5

4

3

2

1

اٍلَیت

pHL

Sunny hr

L. TSSin

Aerator

Tair

Qin

Tin

L. TBODin

TL

DO

TBODin/TCODin

ٍیظگی

0/29

0/30

0/30

0/66

0/73

0/80

0/82

0/83

0/85

0/88

0/90

هیاًگیي

0/05

0/05

0/05

0/06

0/05

0/03

0/05

0/04

0/04

0/04

0/05

اًحشاف هقیاس

تا تَخِ تِ تشسػیّای اًدام گشفتِ دس ساتغِ تا فَاهل هؤثش تش غلؾت  BODپؼاب خشٍخی تلفیِخاًِ دس ؿشایظ ٍالقی ،اٍلَیتتٌذی هذل کِ
دس خذٍل ( ) 1آهذُ اػت ،تِ ًتایح هَخَد ٍ دس ؿشایظ ٍالقی تؼیاس ًضدیک هیتاؿذ .تِ دلیل تلفیِ تیَلَطیکی ،پاساهتشّای تأثیشگزاس تش سؿذ ٍ فقالیت
هیکشٍاسگاًیضمّا هاًٌذ ًؼثت ٍ BODin/CODinسٍدی ،هیضاى اکؼیظى هحلَل ٍ دسخِ حشاست الگَى َّادّی ٍ تاس ٍ BODسٍدی ًیض دس پیؾتیٌی-
ّای هذل دس اٍلَیت لشاس گشفتٌذّ .واىعَس کِ دس عشاحی تلفیِخاًِّای تیَلَطیکی اتتذا ًؼثت ٍ BODin/CODinسٍدی تشسػی هیؿَد ،هذل ًیض
اٍلیي الَیت سا تِ ًؼثت فَق اختلاف داد .ػایش ٍیظگیّا ّن تا ٍصىّای ًضدیک تِ ّن اٍلَیتتٌذی ؿذًذ کِ تمشیثا داسای اثش هـاتْی تش پیؾتیٌی
پاساهتش  BODتَدًذ .هذل  ANN-GAتا تیـیٌِ ضشیة ّنتؼتگی  ٍ 0/93هیضاى خغای  rMAPE ٍ rRMSPEتِ تشتیة تشاتش تا  %7 ٍ %10دس
پیؾتیٌی غلؾت پاساهتش  BODهذلی کاسآهذ تَدُ ٍ ًتایح دلیمی سا اسائِ دادُ اػت [ .]1،4،5،6،15،16،17،18،19،20،21،22تٌاتشایي هیتَاى اص آى دس
هذلػاصی تلفیِخاًِّای ًیوِهکاًیکال تِ خلَف تلفیِخاًِ فاضالب ؿواسُ یک پشکٌذآتاد اػتفادُ کشد.
 .4.3تزرسی و مقایسه نتایج مدلهای ضثکه عصثی تا جستجوی کامل و ضثکه عصثی تهینه ضده تا الگوریتم ژنتیک
دس ؿکل (ً ،)2تایح پیؾتیٌی ؿذُ غلؾت پاساهتش  BODتَػظ ّش یک اص هذلّای ؿثکِ فلثی تا خؼتدَی کاهل ( ٍ )ANNؿثکِ فلثی
تْیٌِ ؿذُ تَػظ الگَسیتن طًتیک ( )ANN-GAتِ ّوشاُ همادیش اًذاصُگیشیؿذُ هتٌاؽش تا آىّا ٍ ّنچٌیي هقیاس ضشیة ّنتؼتگی ( ٍ )Rخغاّای
هشتَط تِ ّش هذل ًیض ًـاى دادُ ؿذُاًذ .تا تَخِ تِ ؿکل هزکَسّ ،ش دٍ هذل  ANN-GA ٍ ANNخْت پیؾتیٌی غلؾت پاساهتش  BODهٌاػة
تَدًذ [ .]1،4،5،6،15،16،17،18،19،20،21،22هذل  ANN-GAتا افضایؾ ضشیة ّنتؼتگی اص  0/86تِ  0/93ػثة تغییش سدُ هذل اص خَب تِ تؼیاس
خَب ؿذ .اص عشفی هیضاى خغای  rMAPE ٍ rRMSPEدس هذل  ANNتِ تشتیة تشاتش تا  %12 ٍ %14تَد کِ تِ  %7 ٍ %10دس هذل ANN-GA
کاّؾ یافت .تٌاتشایي دس ساتغِ تا پیؾتیٌی غلؾت پاساهتش  BODهذل  ANN-GAکاسآهذتش تَدُ ٍ ًتایح دلیكتشی سا اسائِ دادُ اػت.

شکل( :)2تزرسی َمسمان دي مذل شثکٍ عصثی تا جستجًی کامل ي شثکٍ عصثی تُیىٍ شذٌ تا الگًریتم ژوتیک ،در پیشتیىی پارامتز BOD
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دس ؿکلّای ( ،)4( ٍ )3دادُّای پیؾتیٌی ؿذُ دس هماتل دادُّای ٍالقی تشای پاساهتش  ،BODتِ تشتیة دس هذل ANN-GA ٍ ANN
تشػین ؿذُ اػت .دس ؿشایظ ایذُآل ،اًتؾاس هیسٍد کِ پیؾتیٌی کاهال تا اًذاصُگیشی هغاتمت داؿتِ تاؿذ .دس ایي كَست ،چٌاچِ دادُّای تِدػت آهذُ
اص هذل تشحؼة همادیش اًذاصُگیشیؿذُ آىّا سػن ؿًَذً ،ماط حاكل تایذ تش خظ  45دسخِ (ًیوؼاص) هٌغثك تاؿٌذ .هیضاى اًحشاف اص ایي خظ ،تفاٍت تیي
دٍ دػتِ دادُ سا هـخق هیکٌذّ .نچٌیي دس ایي ؿکلّا ،تْتشیي خظ گزسًذُ اص ایي دادُّا تِ ّوشاُ فشهَل آى ًیض اسائِ گشدیذُ اػت .خغَط آتی-
سًگ اعشاف تشاصؽ دس ؿکل هزکَس ،تاصُ هتٌاؽش تا ػغح اعویٌاى  %95سا هـخق هیکٌٌذ .پشاکٌذگی کن دادُّای پیؾتیٌی ٍ اًذاصُگیشی ؿذُ ٍ ّن-
چٌیي کَچک تَدى تاصُ ػغح اعویٌاى  %95دس ؿکلّای هزکَسً ،ـاى دٌّذُ دلت ّش دٍ هذل ٍ کاسآهذی آىّا تَد.

شکل ( :)3تزرسی پزاکىذگی دادٌَای پیشتیىی شذٌ تًسط شثکٍ عصثی تا جستجًی کامل ( )ANNي وتایج اوذاسٌگیزی شذٌ ،تٍ َمزاٌ
تُتزیه خط گذروذٌ اس آنَا تزای پیشتیىی پارامتز  BODي تاسٌ متىاظز تا سطح اطمیىان %55

شکل ( :)4تزرسی پزاکىذگی دادٌَای پیشتیىی شذٌ تًسط شثکٍ عصثی تُیىٍ شذٌ تا الگًریتم ژوتیک ( )ANN-GAي وتایج اوذاسٌگیزی شذٌ،
تٍ َمزاٌ تُتزیه خط گذروذٌ اس آنَا تزای پیشتیىی پارامتز  BODي تاسٌ متىاظز تا سطح اطمیىان %55

دس خذٍل ( )2خالكِای اص ًتایح تِ دػت آهذُ اص هذل  ANN-GA ٍ ANNتشای پیؾتیٌی غلؾت پاساهتش  BODپؼاب خشٍخی اسائِ ؿذُ
اػت .تا تَخِ تِ خذٍل هزکَس ٍ کلیِ تَضیحات اسائِ ؿذُ ،هٌاػة تَدى ّش دٍ هذل خْت پیؾتیٌی پاساهتش  BODپؼاب سٍؿي هیتاؿذ .اها تِ دلیل
هیضاى تشاصؽ تاالتش ٍ خغای کنتش ،هذل  ANN-GAاص اهتیاص تاالتشی خْت پیؾتیٌی غلؾت پاساهتش  BODپؼاب خشٍخی تشخَسداس اػت.
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) ي مذل شثکٍ عصثی تُیىٍ شذٌ تاANN(  خالصٍای اس مشخصات ي وتایج حاصل اس دي مذل شثکٍ عصثی تا جستجًی کامل:)2( جذيل
 پساب خزيجیBOD ) تزای پیشتیىی غلظت پارامتزANN-GA( الگًریتم ژوتیک

مذل

ANN

ANN-GA

)n1( تقذاد ًَسٍى دس الیِ اٍل

12

3

)n2( تقذاد ًَسٍى دس الیِ دٍم

13

0

Rmax

0/86

0/80

MSE

59/64

102/41

RMSE

7/72

10/12

rRMSPE

%14

%18

rMAPE

%12

%15

نتیجهگیزی کلی

.4

: ًتایدی تِ دػت آهذ کِ اّن آىّا دس ریل آهذُ اػت،تِ عَس کلی تش اػاع تشسػیّای اًدام ؿذُ دس تحمیك حاضش
 تِ عَس کلی ایي فَاهل سا هیتَاى دس. دس تلفیِخاًِّای ًیوِ هکاًیکال (الگَى َّادّی) فَاهل هختلفی تش فولکشد ػیؼتن تأثیش هیگزاسًذ.1
. ب) پاساهتشّای فشآیٌذی ٍ ج) پاساهتشّای آب ٍ َّایی تمؼینتٌذی ًوَد، الف) پاساهتشّای کوی ٍ کیفی فاضالب ٍسٍدی:ٍُػِ گش
 دتی: الف) اص گشٍُ پاساهتشّای فاضالب ٍسٍدی: هْنتشیي فَاهل هؤثش تش فولکشد تلفیِخاًِ فثاست تَدًذ اص،ُ تش اػاع ًتایح تِ دػت آهذ.2
ِ دسخ، هیضاى اکؼیظى هحلَل: ب) اص گشٍُ فَاهل فشآیٌذی، دسخِ حشاست ٍ هیضاى تاس هَاد آلی،  ٍسٍدیTBODin/TCODin  ًؼثت،خشیاى ٍسٍدی
. دسخِ حشاست َّا ٍ ػافات آفتاتی تَدًذ: دس هحتَای الگَى ٍ تقذاد َّادُّای فقال ٍ ج) اص گشٍُ فَاهل آبٍَّاییpH ٍ حشاست
ٍ هیضاى دسكذ خزس هیاًگیي هشتقات خغای0/86  تشاتش تاBOD  تیـیٌِ ضشیة ّنتؼتگی هذل ؿثکِ فلثی تا خؼتدَی کاهل تشای پاساهتش.3
ُ دس هذل ؿثکِ فلثی تْیٌِ ؿذ. تشآٍسد ؿذ%12 ٍ %14 ) هتٌاؽشؽ تِ تشتیة تشاتش تاrMAPE( ) ٍ دسكذ هیاًگیي هغلك خغای ًؼثیrRMSPE( ًؼثی
 تِدػت%7 ٍ %10  هتٌاؽشؽ تِ تشتیة تشاتش تاrMAPE ٍ rRMSPE ٍ0/93  تشاتش تاBOD  تیـیٌِ ضشیة ّنتؼتگی تشای پاساهتش،تا الگَسیتن طًتیک
 اها هذل ؿثکِ فلثی. تش کاستشد هٌاػة ّش دٍ هذل خْت پیؾتیٌی فولکشد تلفیِخاًِّای ًیوِهکاًیکال داللت داؿت، ًتایح حاكل اص ایي تحمیك.آهذ
. هذلی کاسآهذتش ٍ هٌاػةتش هیتاؿذ،تْیٌِ ؿذُ تا الگَسیتن طًتیک تِ دلیل تشاصؽ تاالتش ٍ خغای کنتش
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