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  دهيچک
  

 هواده ديخر يبرا ييباال ةزيانگ کپور يماه دهندگان پرورش که است شده سبب ،ها هواده يکارگر ةنيهز و باال يانرژ مصرف
 خودکار نكرد خاموش و روشن براي آن از توان يم که است ييپارامترها نيتر مهم از ،آب محلول ژنياکس زانيم باشند. نداشته
 يبرا پارامترها ريسا از ديبا ژنياکس سنسور يباال ةنيهز دليل به يول كرد؛ استفاده انيماه پرورش ياستخرها در ها هواده
 پرورش ياستخرها آب در محلول ژنياکس زانيم نيتخم يبرا مناسب يمدل جاديا پژوهش، اين هدف .شود استفاده آن نيتخم
 يتمام يماه پرورش ةدور طول در بودند. باد سرعت و هوا رطوبت و دما آب، يدما و pH ؛يورود يپارامترها .است يماه

 داد نشان جينتا و بود يمصنوع عصبيسامانة  ،اول مدل شدند. يبررس مدل سه با و يريگ اندازه يخروج و يورود يپارامترها
 ادغام ،دوم مدل داشت. را يهمبستگ بيضر نيشتريب ۷۰/۰ زانيم با پنهان هيال در رونون ۱۷ با logsig-purelin انتقال تابع
 ،۴۱/۰ يهمبستگ بيضر با تواند مي مدل نيا ،حالت نيبهتر در داد نشان جينتا و بود کيژنت تميالگور با عصبي شبكة مدل
 داد نشان جينتا .شد استفاده )ANFIS( عصبي - فازي ةسامان از ،سوم مدل در .كند ينيب شيپ را آب در محلول ژنياکس زانيم
 ؛بزند نيتخم را آب در محلول ژنياکس ،۸۷/۰ يهمبستگ بيضر با تواند مي يکاهش يبند خوشه تيوضع در سامانه نيا که
 در يماه پرورش ياستخرها در آب، محلول ژنياکس زانيم يابيارز يبرا روش نيتر مناسب ،يعصب -يفازسامانة  نيبنابرا
  بود. مطالعه مورد ةمنطق
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  مقدمه
 آب يفيک تيوضع نييتع يبرا شاخص نيتر متداول
 ژنياکس کاهش است. ١محلول ژنياکس غلظت استخرها،
 دکربنياکس يد سطح رفتن باال سبب ،استخرها در محلول

 يبرا يسم موادعنوان  به مورد دو هر و شود يم اکيآمون و
 يدفاع قدرت زمان، هم طور به آنها شيافزا و هستند يماه
 دهد يم کاهش شدت به ها يماريب مقابل در را ها يماه

)Mwegoha et al., 2010.( طريق از آب به اكسيژن ورود 
 همچنين و نييپا يها هيال به آب سطح از انتشار پديده

 انجام ها) (فيتوپالنكتون گياهي شناوران زي فتوسنتز
 در يگرماب يماه پرورش ةمحدود که آنجا از .شود مي

 فصل در است اسفند تا نيفرورد از خوزستان استان
 اكسيژن كاهش و تنفس افزايش سبب باال يدما تابستان،
 در خصوص به و تابستان فصل در بنابراين شود؛ مي محلول
 ژنياکس کاهش و شناوران يز فتوسنتز عدم دليل به( شب
 دچار اكسيژن كاهش دليل به ها ماهي تنفس)، اثر در

 ژنياکس مقدار ان،يکپورماه يبرا شوند. مي رشد كاهش
 ppm ۳ از کمتر دينبا پرورش دوره يط در آب محلول
 آب، در محلول ژنياکس مقدار حداقل نيا چه اگر ؛باشد
 يماه رشد يبرا يول ،است يماه ماندن زنده يبرا فقط

 ازين مورد محلول ژنياکس مقدار حداقل ست.ين مناسب
 & Peighan( است ppm ۵ رشد يبرا انيکپورماه

Abdollahmashaie, 2008.( ژنياکس کاهش جبران براي 
 ها هواده لهيوس به يمصنوع يهواده از آب در محلول
 ها هواده نكرد روشن ،موجود وضعيت در .شود مي استفاده

 در و شود يم انجام هوا يکيتار از پس و يدست صورت به
 از ياريبس نيهمچن شوند. يم خاموش زين آنها ،صبح لياوا

 در يانرژ مصرف يباال ةنيهز دليل به دهندگان پرورش
 اريبس مواقع در اي کنند يم نظر صرف آن ديخر از ها هواده
 به ها هواده که يدرصورت کنند. يم روشن را آنها ياضطرار

 هم ندشو مجهز ژنياکس زانيم ينيب شيپ سامانه کي
 نهيهز هم و كرد ييجو صرفه يانرژ ةنيهز در توان مي

 زين يماه عملکرد و کاهش ياديز زانيم به يکارگر
 يبرا مدل کي ةيته به ازين منظور نيبد .يابد مي شيافزا
 ابد.ي يم ضرورت استخر محلول ژنياکس زانيم ينيب شيپ

 نيا كرد، توجه آن به مدل نيا ةيته در ديبا که يا نکته
 كند عمل رهايمتغ حداقل با بتواند ديبا مدل نيا که است
 يبرا آن ديخر و نشود اديز دستگاه نكرد مجهز نهيهز تا

                                                           
1- Dissolved Oxygen 

 سنسور نکهيا به توجه با باشد. ريپذ هيتوج دهندگان پرورش
 عدد (هر است گران محلول ژنياکس ميمستق يريگ اندازه
 نظر به )،۱۳۹۵ سال در افتهي استعالم تومان ونيليم پنج
 نيا بر توانند يم که ييپارامترها از است بهتر رسد يم

 ژنياکس يبيتقر زانيم و استفاده ،باشند مؤثر شاخص
  کرد. ينيب شيپ را محلول
 يها مدل مانند آب تيفيک زننده نيتخم يها مدل

QUA2K و WASP اطالعات به ازمندين و دهيچيپ اريبس 
 Nurani & Salehi, 2008; Kuo et( هستند فراوان يورود

al., 2004(. و بر زمان ،ها يورود نيا ةمحاسب نيهمچن 
 رياخ هاي سال در .است دهيچيپ ،مدل يطراح و بر نهيهز

 آب تيفيک يرهايمتغ ينيب شيپ يبرا عصبي شبكة کاربرد
 جمله از يمصنوع عصبي شبكة است. افتهي توسعه
 که است يمهندس مسائل حل در استفاده مورد يها روش
 رود. کار به ندهايفرا نيا يساز مدل و ينيب شيپ در تواند يم
 افتني به ازين بدون ،يآمار يها روش برخالف روش نيا از
 يبرا ،يخروج و يورود يپارامترها بر حاکم ياضير نيقوان
 و دهيچيپ يندهايفرا در ژهيو به يخروج ينيب شيپ

 انسان مشابه ساز ميتصم يها سامانه و يرخطيغ يرفتارها
 ,.Witten & Frank, 2000; Plumb et al( دشو يم استفاده

 و استخر آب محلول ژنياکس تياهم به توجه با ).2005
 ،رياخ يها سال در يماه يينها ديتول بر آن ريتأث

 محلول ژنياکس زانيم ينيب شيپ ةنيزم در يهاي پژوهش
 يها سامانه ةيپا بر آنها غالب که است هشد انجام آب
  اند. بوده يفاز و يعصب
 پرسپترون عصبي شبكة مدل سه کمک با پژوهش کي در

 استنتاج سامانه شبكة و ٣يشعاع هيپا تابع ،٢هيچندال
 محلول، ژنياکس زانيم )ANFIS( ٤يقيتطب عصبي - فازي
 ٦ييايميش ژنياکس ازين زانيم و ٥ژنياکس ييايميوشيب ازين
 Emamgholizadeh et( شد زده نيتخم کارون رودخانه در

al., 2014(. آب، يشور زانيم شامل مدل يها يورود 
 فسفات، کدورت، م،يسد وم،يزيمن م،يکلس ،pH زانيم
 بيضر زانيم که داد نشان جينتا بودند. تيترين و تراتين

 در محلول ژنياکس زانيم نييتع يبرا روش سه يهمبستگ
 يورود نيمؤثرتر واست  ۸۳/۰ و ۷۶/۰ ،۸۶/۰ترتيب  به آب
  .باشد يم فسفات زانيم مدل،

                                                           
2  - Multi Layer Perceptron 
3  - Radial Basis Function (RBF) 
4  - Adaptive Nero Fuzzy Inference System 
5  - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 
6  - Chemical Oxygen Demand (COD) 



 ٧١                                                             ١٣٩٧/ بهار و تابستان ١/ شماره ٧هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 زانيم يهفتگ نيتخم براي سنگاپور در گريد يپژوهش در
 پرسپترون عصبي شبكة دو از ايدر آبدر  محلول ژنياکس
 عصبي شبكة و ١خطا انتشار پس تيقابل با هيچندال
 ,.Palani & et al( شد استفاده ٢افتهي ميتعم ونيرگرس

 عمق ،pH ،يشور دما، شامل مدل يها يورود .)2009
 شده يريگ اندازه محل سه در بودند. a ليکلروف و ٣يسچ
 ينيب شيپ به قادر ييباال يهمبستگ بيضر با مدل دو هر
 ونيرگرس عصبي شبكة يول ؛بودند يهفتگ ژنياکس زانيم

  داشت. يبهتر جينتا افتهي ميتعم
 ل درمحلو ژنياکس زانيم ديگر، پژوهش کي در نيهمچن
 و ٤شخوريپ عصبي شبكة از استفاده با سورما رودخانه آب
 ,Masrur Ahmad( شد هزد نيتخم يشعاع ةيپا تابع

 حالت دو در پژوهش، نيا در يورود يرهايمتغ .)2017
 ازي(ن هريدومتغ و ژن)ياکس ييايميوشيب ازي(ن رهيمتغ تک
 ن نشا جينتا شد. يبررس ژن)ياکس ييايميش و ييايميوشيب

 رهيمتغ تک حالت دو هر در عصبي شبكة دو نيب تفاوت داد
 و ۷۹/۰ترتيب  به يهمبستگ بيضر( بود مشابه رهيدومتغ و
 حالت در پنهان يها هيال يها نورون تعداد يول ؛)شد ۸۸/۰

 و ۲۰ترتيب  به يشعاع هيپا تابع و خور شيپ عصبي شبكة
 تک حالت (در ۵۵ و ۶۵ و ره)يمتغ دو و تک حالت (در ۳۰
 سرعت ،يمخف يها هيال تعداد بودن اديز بود. ره)يدومتغ و

  .بودن مطلوب و داد کاهش را ها داده پردازش
 ييباال يهمبستگ بيضر يدارا شده ارائه يها مدل چهاگر
 و بوده دشوار آنها يريگ اندازه و اديز ها يورود تعداد ،بودند
 در هواده نكرد خاموش و روشن کنترل يبرا عمل در

 خصوص در نيهمچن .دبودنن مناسب مشخص، زمان
 پرورش ياستخرها در آب حلولم ژنياکس زانيم نيتخم
 است. نشده انجام يچندان هاي پژوهش يگرماب هاي يماه
 ينيب شيپ مدل نيتر مناسب نييتع هدف با پژوهش نيا
 هاي يماه پرورش ياستخرها آب محلول ژنياکس زانيم

  .شد انجام يگرماب
  

  ها روش و مواد
 واقع جنوب يپرور يآبز پژوهشکده ،شيآزما ياجرا محل
 ييايجغراف مختصات با خوزستان استان و اهواز شهر در
"٢٥’ ٢٧/٤٤ º٤٩’ ٣٨/١٧" و يشمال ٣١ ºبود يشرق ٤٨  

                                                           
1  - Multi Layer Back Propagation (MLBP) 
2  - Generalized Regression Neural Networks (GRNN) 
3- Secchi depth 
4  - Feed Forward Neural Network (FFNN) 

  ).۱ (شکل
  

  
 پژوهش ياجرا محل از يينما -١ شکل

  
 ريمقاد ايآ نکهيا نكرد مشخص براي پژوهش نيا در
 ر،يخ اي است مؤثر يشنهاديپ مدل بر هواده يميتنظ
 تکرار سه در و يتصادف کامل يها کرت روش به يشيآزما
 و روشن مختلف يها دامنه شيآزما يمارهايت .شد اجرا

 ها هواده تيفعال شامل مارهايت بود. ها هواده کردن خاموش
 ۶ تا ۴ ةدامن در ها هواده تيفعال ،ppm ۸ تا ۶ محدوده در

ppm، ۴ تا ۲ ةدامن در ها هواده تيفعال ppm عدم و 
 (هر عدد دوازده استخرها تعداد بودند. هواده از استفاده
 دفعات تعداد بود. )مترمربع ۱۷۰۰ مساحت به کدام
 طول در که بود مورد ۲۹۳۴ پژوهش نيا در يريگ نمونه
 )۳۱/۸/۹۵ تيلغا ۳۱/۴/۹۵ خيتار (از يماه پرورش ورهد
 يساعت طور به روز شبانه طول در و يهفتگ صورت به

 متر ۵۰ هواده از ها داده يريگ نمونه ةفاصل شدند. برداشت
 استخر آب يمتريسانت ۷۵ عمق از پارامترها ريقادم و بود

 .شد حفظ متر ۲ حدود در زين آب عمق ند.شد يم قرائت
 مارهايت طيشرا ريسا مارهايت بودن کساني براي نيهمچن
 کساني آنها نيب در هيتغذ و يماه يرهاساز زانيم مانند
  بود.

  
  ها مدل يمعرف

  يمصنوع عصبي شبكة
 است يمحاسبات يها روش جمله از ،يمصنوع عصبي شبكة
 ييپردازشگرها از استفاده با و ٥يريادگي نديفرآ کمک به که

 شناخت با کند يم تالش ،نورون نام به ييپردازشگرها
 هي(ال يورود يفضا انيم ينگاشت ها، داده نيب يذات روابط
 هر دهد. ارائه )يخروج هي(ال مطلوب يفضا و )يورود
 ليتشک يخروج و پنهان ،يورود ةيال سه از عصبي شبكة

                                                           
5   - Learning 
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 اي هيال دارند. وجود نورون يتعداد ،هيال هر در است. شده
 را يورود ةيال از شده افتيدر اطالعات پنهان، يها هيال

 دهند. يم قرار يخروج ةيال ارياخت در و كنند مي پردازش
 يورود گناليس به نورون هر پاسخ ةکنند انيب انتقال، تابع
 يها هسامان در يمختلف انتقال توابع از است. نورون آن
 سه از پژوهش، نيا در .دشو يم استفاده يمصنوع يعصب
 و ديگموئيس تميلگار د،يگموئيس تانژانت يساز فعال تابع
 آموزش ييها مثال افتيدر با سامانه هر .شد استفاده يخط
 به منجر تينها در که است ينديفرآ آموزش ند.يب يم
 شود يم انجام يزمان تا ،سامانه يريادگي شود. يم يريادگي
 که کند رييتغ چنان ها هيال نيب يارتباط يها وزن که

 در شده يريگ اندازه و شده ينيب شيپ ريمقاد نيب اختالف
 ،يعصب يها سامانه آموزش براي .باشد پذيرفتني حد
 مومنتوم، تميالگور مانند يمتفاوت يآموزش يها تميالگور

 وجود )CG( ينزول انيگراد و )LM( مارکوات - لونبرگ
 دليل به مارکوات - لونبرگ تميالگور از پژوهش نيا در دارد.
 متوسط ةانداز با يها هسامان آموزش در تر عيسر ييهمگرا
  ).Golabi et al., 2013( شد استفاده

  

  
  پژوهش در استفاده مورد عصبي شبكة مدل -۲ کلش

  
 Kennard روش از ها داده کنواختي و حيصح انتخاب يبرا

and Stone )1969( داده دو روش نيا در .شد استفاده   
 گريکدي از را فاصله نيشتريب که هستند ييها داده ،ييابتدا
 هر تا را نقطه هر ةفاصل ،سوم ةنقط انتخاب يبرا .دارند
 حداقل و يريگ اندازه يقبل شده انتخاب نقاط نيا از کدام
 سبب هشد حاصل مقدار حداکثر م.كني مي حساب را آنها

 مقدار دو بودن يمساو درصورت .شود مي نقطه آن انتخاب
 رتبه که شود يم يبانتخا يا نقطه حداکثر، مقدارعنوان  به
  باشد. داشته يکمتر ندکس)ي(ا

 pH آب، يدما شامل پژوهش، نيا در يورود يپارامترها
 نيا بودند.  هوا رطوبت و باد سرعت هوا، يدما آب،

 سهولت و گذشته اتپژوهش به توجه با پارامترها
 يها شاخص از پژوهش کي در شدند. انتخاب يريگ اندازه

 تابش هوا، رطوبت باد، سرعت بارش، زانيم هوا، يدما
 محلول ژنياکس زانيم يابيارز يبرا خاک يدما و ديخورش
 پژوهش در ).Xu & Xu, 2016( شد استفاده اچهيدر در
 از محلول ژنياکس زانيم ينيب شيپ يبرا ،گريد

 و بارش باد، سرعت د،يخورش تابش آب، يدما يها شاخص
  ).Huihui et al., 2016( شد استفاده هوا رطوبت
 آب سطح پوشش دليل به است ممکن ،هوا رطوبت شاخص

 هوا يها مولکول تماس سطح کاهش و آب يها مولکول با
 مؤثر آب ژنياکس مقدار کاهش بر استخر آب سطح با

 شيافزا و موج جاديا با باد سرعت شيافزا نيهمچن باشد.
 زانيم شيافزا سبب تواند يم هوا و آب تماس سطح
   د.شو  آب محلول ژنياکس
 و نيانگيم نه،يکم و نهيشيب مقدار نام، ،۱ جدول در

 نورون و يورود يها نورون از کي هر اريمع انحراف
  است. شده آورده محلول) ژنياکس زاني(م يخروج
 و خطا و آزمون از پس پژوهش نيا کننده ينيب شيپ ةشبک
 ۱۷ تا ۳ با هشد حاصل يخطا زانيم نيکمتر گرفتن درنظر
-tansig انتقال تابع نوع سه با و پنهان ةيال در نورون

purelin، logsig-purelin و tansig-tansig گريکدي با 
  شدند. سهيمقا
 براي درصد ۱۵ ،سامانه آموزش يبرا ها داده درصد ۷۰ از

 عصبيسامانة  سنجش يبرا درصد ۱۵ و ياعتبارسنج
 پنهان ةيال کي از فقط ها شيآزما همة در شد. استفاده
 ها داده ليتحل به قادر باال سرعت با افزار نرم تا شد استفاده

  باشد.
با توجه به آنکه در شبكة عصبي ايجاد شده در هر مرحله 

شد، هر مرحله از آزمايش پنج  هاي متفاوت ارائه مي جواب
ها و خطاهاي  يهمبستگبار تکرار شد و ميانگين ضريب 

و خطاي مدل  يهمبستگعنوان ضريب  ارائه شده آنها، به
  ارائه شد.

  

تنظيم اوزان مدل شبكة عصبي مصنوعي با استفاده 
  از الگوريتم ژنتيک

يک شبكة عصبي مصنوعي دقيق، کارآمد و با قابليت 
پذيري باال، با انتخاب صحيح و مناسب متغيرهاي  تعميم

هاي پنهان، تعداد  ورودي (مانند اوزان اوليه)، تعداد اليه
هاي مناسب آموزش  الية پنهان و انتخاب الگوريتم  نورون

ممكن است به صورت  شود. در غير اين سامانه حاصل مي
نقطة بهينه با کمترين ميزان خطا دست نيافت و به 
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اصطالح در نقاط مينيمم محلي گرفتار شد؛ لذا با انتخاب 
توان انتظار داشت شبكة عصبي  بهينة اين متغيرها، مي
دهد. در اين  عنوان خروجي ارائه  نتايج دقيق و درستي را به

اتصاالت پژوهش از الگوريتم ژنتيک براي تنظيم اوزان 
جاي آنکه از  سامانه استفاده شد. در الگوريتم ژنتيک، به

يک قطعه براي تخمين ميزان خطا استفاده شود، از 
شود، استفاده  اي از نقاط که جمعيت ناميده مي مجموعه

جمعيت که هر کدام شامل تمامي  مرحله،در هر شود.  مي
تعدادي کروموزوم هستند، به همراه درصدي از جمعيت 

با استفاده از يک تابع  اند، چار تقاطع يا جهش شدهکه د
با ها  جمعيتآنگاه تعدادي از بهترين و تناسب ارزيابي 

و جمعيت  شوند مياستفاده از يک تابع احتمال انتخاب 
  .دهند جديد را تشکيل مي

  
  پرورش دوره طول در آنها يآمار مشخصات و عصبي شبكة مدل يخروج و يورود يپارامترها - ۱ جدول

  اريمع انحراف  نيانگيم  نهيکم مقدار  نهيشيب مقدار  ياختصار نماد  نورون
  C(  Tw ۷/۳۷  ۳/۱۷  ۱۲/۲۸  ۲۹/۴˚( آب يدما

pH آب  pH  ۹۴/۱۰  ۴/۶  ۳۳/۸  ۵۲/۰  
  C(  Ta ۴۹  ۱۲  ۶۳/۳۳  ۳۲/۸˚( هوا يدما

  m/s(  Vw  ۱۰  ۱  ۶۳/۳  ۹۲/۱( باد سرعت
  Ma ۹۹  ۸  ۴۷/۲۵  ۲۵/۱۷  )%( هوا رطوبت

  ppm(  DO ۱۷  ۸/۱  ۲۵/۸  ۷۲/۲( محلول ژنياکس
  

  جهش و تقاطع يعملگرها
 ديتول و والد منتخب يها کروموزوم تقاطع براي

 ،يا نقطه کي تقاطع عملگر از فرزند، يها کروموزوم
 تکرار هر در نسل ديتول براي تقاطع عملگر از شد. استفاده
عملگر،  نيا يريکارگ به از ياصل هدف و دشو يم استفاده

که هر  بهتر است، مشروط بر اين ١توليد نسلي با برازندگي
هاي والدين خود را به ارث ببرند.  يک از فرزندان مشخصه
اي يک نقطه روي هر کروموزوم  نقطه در عملگر تقاطع يک

هاي قبل و بعد  شود و فرزندان با ترکيب ژن انتخاب مي
شوند.  نقطة تقاطع کروموزوم والدين منتخب حاصل مي

شود، پس از اعمال  ه ميمشاهد ۳گونه که در شکل  همان
اي دو کروموزوم والد تبديل به دو  نقطه عملگر تقاطع تک
هاي والد از  شوند. در انتخاب کروموزوم کروموزوم فرزند مي

استفاده شد و  ٣و انتخاب رقابتي ٢هر دو رويکرد چرخ رولت
نتايج هر دو مقايسه شدند. در روش چرخ رولت انتخاب 

شود و والدهاي برتر که  ميوالد براساس شايستگي انجام 
تري هستند، از بين والدها انتخاب  داراي هزينه پايين

نام فشار انتخاب  شوند. در روش چرخ رولت ضريبي به مي
وجود دارد که وظيفة آن ايجاد فشار بيشتر براي انتخاب 

هاي  والدهاي برتر است. در روش انتخاب رقابتي دسته
ن آنها برترين والد انتخاب چندتايي از والدها انتخاب و از بي

                                                           
1  - Fitness 
2  - Roulette Wheel 
3  - Tournament Selection 

شده براي  شود و اين روند تا انتخاب تعداد والد تعيين مي
يابد. در اين روش نيز اندازة  تقاطع يا جهش ادامه مي

تواند در انتخاب والدها  ها از هر دسته مي انتخابي دسته
تر  تأثيرگذار باشد. از  عملگر تقاطع، براي بررسي گسترده

عملگر جهش نيز استفاده شد؛ فضاي جواب مسأله از 
صورت  طوري که در آن يک محل از هر کروموزوم به به

به  ۵/۰تصادفي انتخاب شده و مقدار ژن متناظر با احتمال 
  درصد افزايش (کاهش) يافت.  ۱۰ميزان 

  
  شرط توقف

تعداد کل تکرار الگوريتم ژنتيک برابر با درنظر گرفتن زمان 
گرفته شده است و اگر بعد درنظر  ۲۰پاسخ دستگاه رايانه 

آمد،  تکرار بهبودي در مقادير برازندگي به وجود نمي ۱۰از 
  شد. الگوريتم متوقف مي

  

  فرزند ديتول و جهش و تقاطع نحوه -۳ شکل
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 )ANFIS( يعصب -يفاز يقيتطب استنتاج ستميس
 يها هسامان با يفاز منطق بيترک از رياخ يها سال در
 وجود به يعصب - يفاز يها ستميس ،يمصنوع يعصب
 هيچندال شرويپ ساختار کي ،يقيتطب ةشبک کي اند. آمده
 کي مقدار ةليوس به آن يخروج يکل رفتار که است

 به ؛شود مي نييتع اصالح قابل يپارامترها از مجموعه
 از مجموعه کي شامل يقيتطب ةشبک ساختار گريد عبارت
 مرتبط هم به ميمستق طور به که است هم به متصل يها گره
 محسوب پردازش واحد کي گره هر آن در و اند شده
 يطراح در ياصل مشکل ها ستميس نيا شود. يم
 در آنگاه- اگر قواعد آوردن دست (به يفاز يها ستميس
 يريادگي تيقابل از مؤثر استفاده ةليوس به را )يفاز ستميس

 و قواعد نيا خودکار ديتول براي يمصنوع عصبي شبكة
 از ANFIS اند. کرده حل پارامترها، يساز نهيبه

 کي که است يفاز يعصب يها ستميس نيتر متداول
 اجرا يعصب ساختار کي در را ١سوگنو يفاز ستميس
 از ،آموزش نديفرا يبرا ستميس نيا .)۴ (شکل کند يم
 ةنيکم و خطا انتشار پس آموزش يها روش از يبيترک

 در که است الزم ANFIS در کند. يم استفاده خطا مربعات
 يبرا شود. مشخص آن تعداد و تيعضو تابع نوع اول ةيال
 و يا شبکه کيتفک روش دو اول ةيال در ،منظور نيا

 انواع دارد. وجود ها داده يبند کالسه براي يا خوشه کيتفک
 يگوس ،٣يگوس ،٢يمثلث شامل ،شبکه نيا در موجود توابع
 يقيتطب يعصب يفاز مدل .است ٥يا زنگوله و ٤دو نوع

 تعلق توابع دامنه و مرکز ريمقاد زانيم در رييتغ براساس
 مناسب ةشبک به دنيرس براي مختلف يتکرارها در

 ,Fausett( کند يم عمل موجود يخطا حداقل براساس

1994 ; Ross, 1995.( سامانة  يها ليتحل نکهيا به توجه با
ANFIS و ٧يکاهش يبند خوشه ،٦يبند شبکه حالت سه در 

 رييتغ با و حالت هر در ،است ٨C-meansيبند خوشه و
 حالت در .شد محاسبه يهمبستگ بيضر آن، يپارامترها
بندي هر کدام از اين ترکيبات ورودي با توابع  شبکه

اي  و زنگوله ۲، گوسي نوع ۱عضويت مثلثي، گوسي نوع 
و خروجي در دو  ۳و  ۲ارزيابي شدند. تعداد توابع عضويت 

                                                           
1  - Sugen 
2  - Trimf 
3  - Gaussmf 
4  - Gauss2mf 
5  - Gbellmf 
6  - grid partitioning 
7  - subtractive clustering 
8  - Fuzzy C-means clustering 

حالت عدد ثابت و روش خطي درنظر گرفته شدند. در 
درنظر گرفته  ۲/۰بندي کاهشي شعاع تأثير  حالت خوشه

 ۳ها از  ، تعداد خوشهC-meansبندي  شد. در حالت خوشه
افزايش يافت و نتايج، بررسي شدند. همچنين براي  ۱۷تا 
اي استفاده  هاي ورودي، از جداسازي خوشه بندي داده گروه

در اين پژوهش از عملگر  ANFISآموزش شد. براي 
)، عملگر Prodضرب ( ) از روش حاصلANDاشتراک (
) و براي روش Maximum) از روش حداکثر (ORاجتماع (
  استفاده شد.  ٩دار سازي نيز از روش متوسط وزن غيرفازي

هاي مختلف، معيارهاي آماري  هسامانپس از آموزش 
ميانگين خطاي )، RMSE( ١٠خطاي جذر ميانگين مربعات

) براي ارزيابي R2( ١٢يهمبستگ) و ضريب MAE( ١١مطلق
هاي عصبي مصنوعي و مدل  هسامانو مقايسه عملکرد 

ANFIS  در تخمين ميزان اکسيژن محلول آب، مورد
ها در  استفاده قرار گرفت. روابط مربوط به هر يک از آماره

  ارائه شده است.  )۳(تا  )۱(روابط 
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ترتيب خطاي جذر  به Rو  RMSE ،MAEدر اين روابط 
ميانگين مربعات، ميانگين خطاي مطلق و ضريب 

) برابر با مجذور R2( يهمبستگهمبستگي هستند. ضريب 
 Piميزان خروجي واقعي،  Oiضريب همبستگي است. 

ها با  هاست. داده تعداد کل داده nميزان خروجي مدل و 
انجام و  MATLAB 2015سه برنامه جداگانه در محيط 

استفاده شد و  SPSS 16افزار  ها توسط نرم تحليل خروجي
  ترسيم شدند. Excell 2007ها در محيط  شکل

                                                           
9  - Weighted Average 
10  - Root Mean Square Error 
11  - Mean Absolute Error 
12  - Correlation Coefficient 
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  معادل آن (باال) ANFISمعماري معمول سيستم استنتاج فازي سوگنو (پايين) و ساختار  -۴شکل 

  

  
  يهواده مختلف يمارهايت در پرورش دوره طول در آب محلول ژنياکس زانيم روند يبررس -۵ شکل

  
  بحث و جينتا
 که داد نشان يهواده دوره طول در ها هواده تيفعال جينتا
 ماريت مرحله هفت در ،يريگ نمونه ةمرحل هفده نيب از

 ۴ ةمحدود در يهواده ماريت مرحله پنج در ،يهواده بدون
 تا ۶ ةمحدود در يهواده ماريت مرحله چهار در و ppm ۶ تا
۸ ppm در يباالتر ژنياکس روزانه نيانگيم ريمقاد يدارا 

   .)۵ (شکل بودند استخرها
 با يمارهايت در ژنياکس زانيم پرورش ةدور ،اول ةمين در

 ژنياکس زانيم ادامه در يول ؛باالتر ppm ۴ يباال يهواده
 بود. شتريب يهواده بدون و نييپا يهواده با يمارهايت در
 ها يماه وزن شتريب شيافزا علت به است ممکن آن ليدل
 مصرف جهيدرنت و پرورش اول ماه دو در يهواده اثر در

 پرورش دوره ادامه در آنها توسط شتريب ژنياکس زانيم
  باشد.
 نيب يدار يمعن تفاوت که داد نشان ها داده انسيوار هيتجز
 وجود استخرها در موجود ژنياکس زانيم نظر از مارهايت

 همه در يماه پرورش طيشرا که آنجا از ).۶ (شکل نداشت
 يطراح به يازين نيبنابرا ؛است بوده کساني استخرها
 کردن خاموش و روشن ميتنظ يبرا جداگانه يها مدل
 مدل هر در کاربرد يبرا ها داده همة از پس ؛نبود هواده
  .شد استفاده

 پنهان ةيال در logsig-purelin انتقال تابع داد نشان جينتا
 را يهمبستگ بيضر نيشتريب، ۷۰/۰ زانيم با نورون ۱۷ با

 نيانگيم و مربعات نيانگيم جذر يخطا مقدار و داشت
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تاريخ های نمونه برداری

پی پی ام 8تا  6هوادهی بین  پی پی ام 6تا  4هوادهی بین 
پی پی ام 4-2هوادهی بین  بدون هوادهی
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 ).۷ (شکل بود ۰۹/۱ و ۴۲/۱ترتيب  به زين آن مطلق يخطا
  است. شده آورده ۸ شکل در افزار نرم يخروج يکل ينما
 بر ابتدا عصبي شبكة با کيژنت تميالگور نكرد ادغام در

 روش در فشار بيضر يبرا مقدار چند خطا و آزمون طبق
 آزمون ،يرقابت انتخاب روش در دسته ةانداز و رولت چرخ
 هيتجز جينتا .شد محاسبه يهمبستگ بيضر زانيم و شده
 و فشار بيضر ريمقاد يتمام داد نشان ها داده انسيوار

 ،يهمبستگ بيضر بر يکساني اثر يانتخاب دسته تعداد
MAE و RMSE آنها نيب از خاطر نيهم به ؛داشتند 

 بيضر يعدد مقدار نيشتريب که شد انتخاب يمقدار
  ).۲ (جدول داشتند را يهمبستگ

آمده روش انتخاب چرخ رولت و  دست بهطبق نتايج 
دليل ايجاد ضريب  تايي به هاي يازده انتخاب دسته

ها و خروجي انتخاب و در  باالتر بين ورودي يهمبستگ
هاي پنهان مختلف ارزيابي شد. نتايج نشان داد که  اليه

در قرار دادن هفده الية  يهمبستگبيشترين مقدار ضريب 
)؛ ۳آمد (جدول  دست به ۳۹/۰ يستگهمبپنهان با ضريب 

بنابراين ادغام كردن الگوريتم ژنتيک با شبكة عصبي نتايج 
  مناسبي نسبت به فقط کاربرد شبكة عصبي دربر نداشت.

 

  
  يهواده مختلف يمارهايت در آبدر  محلول ژنياکس زانيم نيانگيم ةسيمقا -۶ شکل

  

  
  مختلف انتقال توابع با و پنهان  ةيال در مختلف يها نورون تعداد در يهمبستگ بيضر نييتع -۷ شکل
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  ها داده يمصنوع عصبي شبكة از آمده دست به جينتا از يا نمونه - ۸ شکل

  
  کيژنت تميالگور و عصبي شبكة دغاما در ميتنظ بيضرا در يهمبستگ بيضر ريمقاد - ۲ جدول

  ۱۵  ۱۳  ۱۱  ۹  ۷  دسته اندازه و فشار بيضرا
  b ۲۵۰/۰  b ۳۰۲/۰  a ۴۱۱/۰  a ۴۰۰/.۰  b ۳۳۴/۰  رولت چرخ روش
  b ۳۱۰/۰  a ۳۷۷/۰  a ۳۷۱/۰  a ۳۹۴/۰  a ۳۹۴/۰  يرقابت انتخاب روش

  
  مختلف پنهان يها هيال در کيژنت تميالگور و عصبي شبكة ادغام جينتا -۳ جدول

  ۱۷  ۱۵  ۱۳  ۱۱  ۹  پنهان هيال تعداد
R2 ۳۷۶/۰  ۳۸۵/۰  ۳۹۲/۰  ۳۸۴/۰  ۳۹۴/۰  

MAE  ۲۰۷/۰  ۲۰۶/۰  ۲۰۵/۰  ۲۰۶/۰  ۲۰۲/۰  
RMSE  ۲۴۸/۰  ۲۴۶/۰  ۲۵۲/۰  ۲۴۷/۰  ۲۴۳/۰  

 
 شبكة به يالحاق يها روش ،انپژوهشگر يبرخ نظر طبق
 که شوند يم يهمبستگ بيضر بهبود سبب يزمان عصبي
 يبرا ،ها روش نيا ةتوسع و باشند اندک ها داده تعداد
 يرهايمتغ تعداد کاهش و يبردار نمونه تعداد کاهش
 يورود يها داده يآور جمع سهولت جهينت در و يورود
 از گريد يبرخ البته ).Sadeghi et al. 2014( است

 مناسب مدل که دارند اعتقاد و متفاوت نظر پژوهشگران
 مدل تا شوند سهيمقا ديبا و رددا ها داده نوع به يبستگ
  ).Heddam, 2014( دشو مشخص مناسب
 يبهتر جينتا، )ANFIS( يفاز منطق با عصبي شبكة ادغام
 از يبند شبکه حالت در داشت.بردر عصبي شبكة به نسبت

 يخروج با دو نوع يگوس تابع دو تعداد يانتخاب حاالت نيب
 نيبهترعنوان  به ۸۵۹/۰ يهمبستگ بيضر با يخط
 يبند خوشه حالت در ).۴ (جدول شد انتخاب زننده نيتخم

C-means بيضر نيشتريب ،خوشه ۱۱ گرفتن درنظر با 
   آمد. دست به ۸۲۳/۰ زانيم با يهمبستگ

 ،يهمبستگ بيضر زانيم يکاهش يبند خوشه حالت در
 مطلق يخطا نيانگيم و مربعات نيانگيم جذر يخطا
 نيشتريب جهينت در بودند. ۰۸۶/۰ و ۱۱۵/۰ ،۸۸/۰ترتيب  به
 نيا آمد. دست به مدل نيا در يهمبستگ بيضر زانيم
هاي ديگران تأييد  آمده با پژوهش دست بهنتيجه  با جهينت
) که در آن يک شبكة عصبي و Heddam, 2014شود ( مي

بيني اکسيژن محلول مورد  يک شبکة انفيس براي پيش
در شبكة  يهمبستگاستفاده قرار گرفتند و ميزان ضريب 

بندي و انفيس در حالت  عصبي، انفيس در حالت شبکه
 دست به ۸۷/۰و  ۸۶/۰، ۷۵/۰ترتيب  بندي کاهشي به خوشه

  آمد.
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  يبند شبکه روش در پارامترها رييتغ اثر در RMSE و MAE ،يهمبستگ بيضر نييتع -۴ جدول
  R2  MAE RMSE  يخروج نوع  توابع نوع  تيعضو توابع تعداد

  ۱۷۲/۰  ۱۳۴/۰  ۷۵۹/۰  ثابت  يگوس  ۲
  ۱۲۹/۰  ۱۰۰/۰  ۸۵۲/۰  يخط  يگوس  ۲
  ۱۳۳/۰  ۱۰۲/۰  ۸۴۵/۰  ثابت  يگوس  ۳
  ۱۷۵/۰  ۱۴۰/۰  ۷۵۲/۰  ثابت  يمثلث  ۲
  ۱۴۱/۰  ۱۱۰/۰  ۸۲۶/۰  يخط  يمثلث  ۲
  ۱۳۴/۰  ۱۰۵/۰  ۸۴۱/۰  ثابت  يمثلث  ۳
  ۱۷۰/۰  ۱۳۲/۰  ۷۵۷/۰  ثلبت  يا زنگوله  ۲
  ۱۳۰/۰  ۱۰۲/۰  ۸۵۰/۰  يخط  يا زنگوله  ۲
  ۱۴۱/۰  ۱۰۹/۰  ۸۲۴/۰  ثابت  يا زنگوله  ۳
  ۱۷۲/۰  ۱۳۲/۰  ۷۴۸/۰  ثابت  ۲ نوع يگوس  ۲
  ۱۲۵/۰  ۰۹۸/۰  ۸۵۹/۰  يخط  ۲ نوع يگوس  ۲
  ۱۵۶/۰  ۱۱۸/۰  ۷۹۰/۰  ثابت  ۲ نوع يگوس  ۳

  
 يورود يپارامترها تيحساس زانيم نييتع يبرا ادامه در

 مدل ،ها يورود از کدام هر حذف با يفاز -عصبي شبكة
 مدل بر مؤثر پارامتر نيتر مهم .شد اجرا جداگانه طور به

 بيضر زانيم مدل از آنها حذف با رايز ؛بود باد سرعت
 زانيم نيهمچن و داشت يشتريب کاهش يهمبستگ
 افتي يشتريب شيافزا RMSE و MAE مدل يخطاها
 يباد يروزها در که شد مشخص پژوهش در ).۵ (جدول
 بر گرم ۵/۰ به ۱/۰ از آب در ژنياکس انتقال ميزان

   ).Welch, 1968( ابدي يم شيافزا ساعت هر در مترمکعب
 و باد سرعت نيب يونيرگرس رابطه کي گريد يپژوهش در
 ارائه )۴( ةرابط صورت به ژنياکس استاندارد انتقال زانيم
  ):Boyd & Coddington, 1992( شد

)۴(                         KLa20=0.017x-0.014     r2=0.882 

 ۲۰ (در ژنياکس استاندارد انتقال بيضر Kla20 آن در که
  بود. )m.s-1( باد سرعت x و )h-1( وسيسلس درجه
 نكرد خودکار يبرا شده تمام يها نهيهز کاهش براي
 و آب يپارامترها يريگ اندازه عدم حالت در مدل ها، هواده
ضريب  و شد يابيارز يهواشناس يها داده بر هيتک با

). درنتيجه در ۵آمد (جدول  دست به ۸۷/۰ يهمبستگ
دليل آنکه تراکم ماهي  شرايط پرورش ماهي منطقه به
و دماي آب در  pHهاي  استخرها پايين است، شاخص

محدوده مجاز خود هستند و تأثير چنداني بر مدل نداشته 
توان  و با لحاظ كردن سه شاخص هواشناسي منطقه مي

  ). مدل۱بيني کرد (جدول  ميزان اکسيژن محلول را پيش
باالتري نسبت  يهمبستگانفيس ارائه شده داراي ضريب 

 ;Palani & et al., 2009 هاي گذشته بود ( پژوهش
Masrur Ahmad, 2017; Emamgholizadeh et al., 

2014; .( 
  

 در يورود يپارامترها به تيحساس زانيم نييتع -۵ جدول
  استخر آب محلول ژنياکس زانيم نييتع سيانفسامانة 

  شده حذف پارامتر
 بيضر

  MAE RMSE  يهمبستگ

pH ۸۶۵/۰  ۱۲۴/۰  ۰۹۵/۰  
  ۰۹۲/۰  ۱۲۱/۰  ۸۶۲/۰  آب يدما
  ۰۹۵/۰  ۱۲۶/۰  ۸۶۲/۰  هوا يدما

  ۱۱۰/۰  ۱۴۲/۰  ۸۲۴/۰  باد سرعت
  ۰۹۵/۰  ۱۲۵/۰  ۸۵۵/۰  هوا رطوبت

pH ۱۰۲/۰  ۱۰۵/۰  ۸۷۲/۰  آب يدما و  
 ۵ سطح در دار يمعن تفاوت عدم يمعن به حرف کي حداقل بودن کساني *

  .است مارهايت مقدار دو نيب درصد
  

 مجهز نظر از توان يم شده ارائه مدل جينتا از استفاده با
 در محلول ژنياکس زانيم يريگ اندازه يبرا هواده نكرد
 و ديخر يجا به و کرد ييجو صرفه ياديز زانيم به آب
 عدد هر نهي(هز استخر هر يبرا ژنياکس يسنسورها نصب

 افزار نرم به مجهزشده تيک نصب با تومان) ونيليم ۵
 برداران بهره تا داد کاهش ياديز مقدار به را نهيهز سيانف

   باشند. داشته رغبت هواده دستگاه ديخر براي
 يبرا و جوابگو اهواز ةمنطق در حاضر مدل آنکه گريد ةنکت

 ها شاخص همة گرفتن درنظر است ممکن گريد مناطق
 ميتنظ به ازين گريد مناطق در کاربرد يبرا و باشد يضرور
  .است مدل
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  يريگ جهينت
در  محلول ژنياکس زانيم ينيب شيپ براي ،پژوهش نيا در
 کرديرو از يگرماب انيماه پرورش ياستخرها آب
 کاربرد با و شد استفاده يمصنوع يعصب يها هسامان
 عصبي شبكة اتصاالت اوزان که شد يسع ک،يژنت تميالگور
 شبكة با ها يورود کردن يفاز ريتأث نيهمچن و شود نهيبه

سامانة  ينسب يبرتر نشانگر يکل جينتا .شد يبررس عصبي
ANFIS يها يورود با روش نيا و بود گريد روش دو بر 

pH بيضر با باد سرعت و هوا يدما و رطوبت آب، يدما و 
در  محلول ژنياکس زانيم نيتخم به قادر ۸۷/۰ يهمبستگ

 يعمود يها هواده نكرد مجهز با نيبنابرا ؛است استخر آب
 دست به مدل از که انداز راه يها ستميس به استفاده مورد
 يانرژ مصرف توان يم ،کنند افتيدر را ها يورود آمده

 و داد کاهش ياديز زانيم به را يکارگر نهيهز و استخرها
 ها هواده موقع به نكردن روشن اثر در ها يماه تلفات از

  .كرد يريجلوگ
 

  يقدردان و تشکر
 تتحقيقا پژوهشکده محترم استير از لهيوس نيبد
 آن يپرور يآبز بخش همکاران و جنوب يپرور يآبز

 کمال پژوهش نيا ياجرا در يهمکار دليل به پژوهشکده
  دارم. را تشکر
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