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 خالصه

در معرض تبخیر، آلودگی و های متوالی در دهه اخیر باالخص در نواحی جنوبی کشور، سفره آبهای زیرزمینی به دلیل اینکه کمتر از آبهای سطحی به دلیل خشکسالی

های عصبی مصنوعی و الگوریتم بایوژن جهت پیش بینی تراز آبهای رو از مدل ترکیبی شبکهدر مطالعه پیش هدررفت هستند بیشتر از سایر منابع آبی دیگر مورد توجه هستند.

تعدیل تری یافتههای خود را بصورت هدایتداد تا وزنبکه عصبی مصنوعی میانعطاف خوبی به ش ،ماهیت انتخاب مدل برتر در الگوریتم بایوژن زیرزمینی استفاده شد.

که بیشترین تطابق بین  یحلقه چاه بدین صورت که  اجرا شد.مدل  در قالب دوفاروق استان فارس  -واقع در منطقه سیدان حلقه چاه 21مدل تلفیقی پیشنهادی روی نماید. 

نتایج نشان دادند علیرغم قابل  ها ایجاد گردید.حلقه چاههای متناظر تمامی گیری از دادهم نیز با میانگیندومتغیرهای مستقل و وابسته داشت جهت مدلسازی انتخاب شد. مدل 

 کند.تری ارائه میبایوژن نتایج بهتر و منسجم-بینی های شبکه عصبی، شبکه تلفیقی عصبیقبول بودن پیش

 

 کلمات کلیدی: تراز سفره های آب زیرزمینی، شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون، الگوریتم بایوژن

 

 

 .مقدمه1
 

 طبقه بندی، شناسایی کیفیت و تعیین سطح تراز آب های زیرزمینی یکی از اهداف مهم در مدیریت منابع آب می باشد. خصوصاٌ در دهه گذشته که

آبهای زیرزمینی نسبت به  وضعیت آب های زیرزمینی را در معرض خطر جدی قرار داده است این امر اولویت باالیی پیدا کرده است. تداوم خشکسالی ها

لذا پایداری بیشتری از لحاظ کمیت و  ،برتر و سخت تر استآبهای سطحی کمتر در معرض آلودگی و تبخیر هستند و همچنین دسترسی به آنها هزینه

از میان ساختارهای  [.2،1] به همین دالیل تحت نظر داشتن نوسانات تراز آبهای زیرزمینی امری ضروری و مستدام در نظر گرفته می شود کیفیت دارند.

به عنوان یک الگوریتم کارا در پیش بینی تراز  2خطا پس انتشار با روش آموزشیچندالیه  پرسپترون شبکه عصبیعمدتاً  ،مصنوعی مختلف شبکه عصبی

بایوژنتیک نیز برای حل مسائل شامل محدودیت مبتنی بر انتخاب طبیعی )پروسه ای که منجر  الگوریتم [.3ی مورد استفاده قرار می گیرد ]سطح آب زیر زمین

اما به علت  [.4] ارائه شد 2691اولین بار توسط هولند در سال  . این الگوریتم رودجودات زنده می شود( بکار میبه تکامل تدریجی بایولوژیکی مو

کامپیوترها،  سالها بعد با توسعه تکنولوژی  توسعه داده نشد. 2691محدودیت در گنجایش حافظه و پردازش کامپیوترهای آن زمان، این الگوریتم تا سال 

این الگوریتم از جمله روشهای اکتشافی، هوشمند  [.5] ز موضوعات اصلی در نظر گرفتندبه عنوان یکی اکنفرانسهای بین المللی الگوریتمهای بایوژنتیک را 

رفت رسیدن به وحریصانه است که در طی اجرا دائما در پی یافتن بهترین راه حل مسئله است. از عمده ویژگیهای این الگوریتم قابلیت رصد کردن میزان پیش

 راه حل بهینه )نسبتاً بهینه( در طول اجرای پروسه آن است. 

فاروق را با دو روش شبکه های عصبی مصنوعی و روش -بر این است که تراز سطح ایستابی آبهای زیرزمینی منطقه دشت سیدان در این مطالعه قصد

 بایوژنتیک مدل کرده و بدین ترتیب مدل پیش بینی تراز آب زیرزمینی این منطقه برای زمانهای آینده فراهم آید.-ترکیبی شبکه عصبی

 

 

 مواد و روشها-2
 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -2-1

                                                           
1 Error Back Propagation 
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این محدوده از شرق به محدوده مطالعاتی  .بختگان و مهارلو واقع شده است -های طشک  فاروق در مرکز حوزه آبریز دریاچه -محدوده مطالعاتی سیدان   

شکل آباد محدود شده است.  خرامه و از شمال به محدوده سعادت -غرب به مرودشت  غرب، غرب و شمال از جنوب به توابع ارسنجان، از جنوب  ارسنجان،

 موقعیت محدوده مورد  مطالعه را بر روی نقشه توپوگرافی نشان می دهند.( 2)
 

 
 فاروق -ده مطالعاتی دشت سیدانمحدو -(1شکل )

 

 مجموعه داده -2-2

فاروق واقعند، می -در مناطق جغرافیایی مختلف که همگی در دشت سیدان حلقه چاهحلقه  21مجموعه داده مورد بررسی مربوط به آمار تراز سطح ایستابی 

شروع شده و بطور پیوسته متوسط ماهیانه تا انتهای شهریور سال  2399سال متوالی نمونه برداری شده که از آبان ماه سال  29در  حلقه چاهباشد. داده های هر 

مورد  مدل جداگانه دومقدار از تراز ایستابی در مدت مذکور موجود است. تصمیم بر این است که  113 حلقه چاهادامه می یابد. بنابراین برای هر  2364

متوسط  خروجی هایش را دارد انتخاب شده و مدل دیگر-ین انطباق بین ورودیبیشتر مدل حلقه چاه که 21مدل اول از بین به نحوی که  یابی قرار گیرد،ارز

شبکه عصبی  ، از معیار حداقل میانگین مربعات خطا درحلقه چاهباشد. جهت تعیین انطباق پذیری بین داده های هر حلقه  حلقه چاهحلقه  21مقادیر هر 

  .شد پرسپترون استفاده
 

 شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون -2-3

ء هر متغیر شبکه های عصبی پرسپترون از نظر نوع اتصاالت شبکه به صورت چندالیه و مرحله ای پیاده می شوند. اولین الیه، الیه ورودی است که به ازا

به تعداد خروجیهای مسئله بستگی دارد که در آن الیه نیز به هر خروجی یک نرون اختصاص مسئله یک نرون به این الیه اضافه می شود. الیه خروجی نیز 

گفته می شود. اتصاالت هر الیه  2داده می شود. بقیه الیه ها مابین دو الیه  ورودی و خروجی قرار می گیرند که در اصطالح به این الیه ها، الیه های پنهان

وجود مذکور اتصال بین دو الیه  25نرون باشد در مجموع تعداد  5نرون و الیه بعد شامل  3عنی اگر الیه اول شامل ، یهبود 1به الیه بعد به صورت کامل

 ورودی مستقل و یک خروجی وابسته مسئله را نشان می دهد. 5( ارتباط بین 1شبکه عصبی پرسپترون سه الیه شکل ) خواهد داشت.

 
 الیه مسئلهساختار شبکه عصبی پرسپترون سه  -(2شکل )

به طور خالصه، این شبکه به صورت تکراری عمل می کند و در هر تکرار سعی می کند که خطای بین خروجی واقعی و خروجی پیش بینی شده 

خطای خروجی  ،شبکه را کمینه کرده تا برای داده های تست که خروجی آنها در دست نیست پیش بینی دقیق تری انجام دهد. بر این اساس در هر تکرار

یه نیز ناشی از اختالف خروجی واقعی و پیش بینی شده را با روش کمترین شیب گرادیان محاسبه نموده و به الیه پنهان قبلی برگشت می دهد. این ال

                                                           
1 Hidden Layers 
2 Fully Connected 
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و وزنهای هر الیه بر اساس این را برای الیه قبلی تکرار کرده و این عملیات به طور زنجیره ای تا الیه ورودی پیش رفته محاسبات دیفرانسیلی پیچیده تری 

در پیش بینی یک شبکه عصبی پرسپترون اهمیت دارد، تعداد نرون های الیه )الیه های( پنهان آن است.  که محاسبات تنظیم می گردند. یکی از عوامل موثر

 و تابع تعداد متغیرهای ورودی و خروجی است. بودهتعداد نرون ها در الیه ورودی و خروجی ثابت 
 

 الگوریتم بایوژنتیک -2-4

ه هستند را این الگوریتم از تکامل بیولوژیکی تدریجی موجودات زنده تقلید می کند. بصورت تکراری یک جمعیت اولیه که همان راه حلهای غیربهینه مسئل

یزان هزینه هر نمونه )راه حل( را با توجه به راه یک )یا چند( تابع و معیار ارزیابی در مسئله وجود دارد که م .با توجه به قوانین آمیزش ژنها اصالح می کند

 ،کرار الگوریتمحل بهینه محاسبه می کنند. هرچه هزینه نمونه ای که توسط تابع ارزیاب محاسبه می شود کمتر باشد نشان از برتری آن نمونه دارد. در هر ت

ه ها می بخشی از جمعیت که از نظر تابع ارزیابی ضعیفتر هستند )هزینه بیشتری دارند( حذف شده و تعدادی نمونه جدید تولید شده و جایگزین حذف شد

اد می گردند و بدین ترتیب جمعیت جدیدی حاصل می شود. در هر جمعیت  جدید از طریق چند عمل کننده، تغییراتی روی برخی نمونه های جمعیت ایج

یان دو نمونه که شود که از آن به تغییر یا جهش ژنتیکی تعبیر می شود. درهر تکرار الگوریتم، تعدادی از نمونه ها بطور تصادفی انتخاب گردیده و از آن م

طع و جهش روی دو والد انجام شده کمترین مقدار )کمترین هزینه( از لحاظ تابع ارزیابی را دارند به عنوان دو والد برگزیده می شوند.  سپس دو عملگر تقا

دو تا از پرهزینه ترین نمونه های موجود در  عنوان دو فرزند تولید شده و به جمعیت اضافه می گردند. سپس برای ثابت ماندن جمعیت، و دو نمونه جدید به

ونه هایش را حذف نموده و دو نمونه جدید که حداقل . بدین ترتیب جمعیت جدید دوتا از بدترین نم)که شامل فرزندان اضافه شده می شود( جمعیت فعلی

البته لزوماً نیاز نیست که در هر تولید جمعیت فقط یک جفت والد انتخاب شود و این بسته به  ..از دو نمونه حذف شده هزینه کمتری دارند اضافه می کند

پروسه تولید مجدد جمعیت آنقدر ادامه می یابد تا نمونه ای )راه حلی(  نوع مسئله می تواند در هر تکرار الگوریتم چندین جفت والد انتخاب گردد. این

 [.9قدار آستانه خطا باشد ]میزان هزینه اش کمتر از یک ممجموع یافت شود که 

 می باشد. 3عملگر جهش -3و  1عملگر آمیزش -1 2عملگر انتخاب -2این الگوریتم شامل سه عملگر اصلی است که شامل 

ها صمیم را تعریف می کنند. این رشتهوریتم ژنتیک، رشته های متعددی )معموال بردارهای دودویی( تشکیل شده که مجموعه های تدر استفاده از الگ

رشته ها در یک مسابقه انتخابی  4با توجه به کارایی یا در اصطالح برازشی که روی توابع هدف دارند ارزیابی می شوند. با استفاده از این مقدار برازش

هر رشته ای که برای   ت می کنند و آنهایی که مقدار برازش بیشتری دارند به احتمال بیشتری شانس برای بقاء در جمعیت جهت آمیزش را دارند.رقاب

ز بطور آمیزش انتخاب شده است، بطور تصادفی با رشته انتخاب شده دیگری در یک جفت قرار گرفته و همچنین نقطه آمیزش در رشته های انتخاب شده نی

 (.3شکل تصادفی انتخاب می شود. اطالعات ژنی بین هر جفت رشته های انتخابی جابجا شده تا فرزندانی جدید را تشکیل دهند )

 
 عملگر آمیزش الگوریتم ژنتیک -(3شکل )

جمعیت می شوند تا بدین ترتیب اندازه جمعیت پایدار  واردوالدین معموال بعد از عمل آمیزش از جمعیت حذف شده و دو فرزند جایگزین آنها 

عمل آمیزش بین دو والد رخ ندهد، هر دو والد برای نسلهای بعدی رخ می دهد. اگر با این احتمال  Pcrossبماند. آمیزش بین هر جفت والد انتخابی با احتمال 

 در جمعیت باقی خواهند ماند.

 ژن جهش یافته اند. 21تعداد  Pmuteژن نشان می دهد. با احتمال  21( مدل باینری عمل جهش را روی والد با 4شکل )

 
 عمل جهش ژنی روی کرموزوم والد -(4شکل )

                                                           
1 Selection 
2 CrossOver 
3 Mutation 
4 Fitness Value 
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قابل ذکر است که در بسیاری مسائل عملگر جهش روی تمام ژنهای کروموزم اعمال نمی شود، چرا که تغییرات عمده ای در اطالعات موجود در 

 عمل جهش روی آن انجام می گیرد. Pmuteکروموزم رخ می دهد. در ساده ترین حالت فقط یکی از ژنها به تصادف انتخاب شده و با احتمال  

 

 سازی مسئله پیاده -2-5

یکی از عوامل موثر در قدرت پیش بینی  در تمامی اشکال مختلف بررسی مسئله، تعداد نرون های الیه پنهان به طور افزایشی مورد بررسی قرار داده شد. 

ورودی و خروجی ثابت است و ها در الیه یک شبکه عصبی پرسپترون پیشخور اهمیت دارد، تعداد نرون های الیه )الیه های( پنهان آن است. تعداد نرون

موجود در نرون های شبکه در الیه های  2تابع تعداد متغیرهای ورودی و خروجی است. عامل متغیر دیگر در شبکه های عصبی پرسپترون به تابع فعال سازی

 4ناحیه،  1ه بر داشتن مقادیر سطح تراز آبعالو در الیه پنهان استفاده شده است.  logsigتابع فعال سازی و غیرخطی  گردد. در اینجا ازمختلف برمی

متوسط،  3ویژگی دیگر که به نظر می رسید در میزان سطح تراز آب زیرزمینی دخیل باشند در مدل های ساخته شده مورد توجه قرار گرفت. میزان بارش

ماهیانه می باشند از جمله موارد موثر در پیش بینی  متوسط منطقه که همگی به صورت آمار متوسط 9متوسط و دمای 5متوسط، میزان تبخیر 4میزان رطوبت

   ،   ،   ،   . فرض شود که عالئم اختصاری بارش، رطوبت، تبخیر، دما و تراز آب زیرزمینی به ترتیب با ندسطح تراز آب زیرزمینی محسوب گردید

زمان یک ماه آینده می باشد. یک تابع ساده و مناسب را می توان به صورت  t+1زمان فعلی و قبلی بوده و منظور از  tنشان داده می شود و منظور از     و 

 زیر در نظر گرفت.

                                                                                                      (2)  
 

  را نشان می دهد.تابعی ارتباط این  (1شکل ) نمادی از مدل یا تابع پیش بینی آموزش دیده می باشد. Fکه در آن تابع 

روند کلی  بدین صورت بود که ابتدا تعداد مشخصی شبکه عصبی پرسپترون )بعنوان جمعیت اولیه( روی مجموعه داده آموزشی، آموزش داده شدند 

جهت استفاده الگوریتم ژنتیک در مسئله پیش بینی، . سپس، ریک )هزینه( روی داده های تست اندازه گیری شدو با استفاده از یک معیار ارزیاب خطای ه

الگوریتم این الگوریتم روی مدل شبکه عصبی پرسپترون اعمال شد و هدف از این کار بهینه کردن مقادیر وزنهای  شبکه عصبی پرسپترون بود. طبق روند 

متناظرشان مرتب شده و دو عضو از میان جمعیت فعلی که حداقل خطا را داشتند انتخاب شده و  9هر تکرار  بر اساس برازشژنتیک، جمعیت تولید شده در 

به این صورت بود که مجموعه مقادیر تمامی وزنهای هر شبکه ژن آن را تشکیل  ،. نحوه بازنمایی هر والد در قالب یک ژنبه عنوان والد در نظر گرفته شدند

بصورت یک رشته کروموزم از اعداد اعشاری نمایش داده شدند. با اعمال دو عملگر تقاطع و جهش روی ژنهای دو والد، دو فرزند )دو شبکه  ومی داد 

پس از ایجاد فرزندان، مقدار برازش آنان محاسبه شده و در  عصبی با وزنهای جدید( ایجاد شد که خطای آنها روی داده های تست اندازه گیری شد.

ی که خطای هر یک از بیشترین مقدارخطای موجود در جمعیت کمتر بود بعنوان یک عضو قابل قبول وارد جمعیت گردید. سپس دو عضو از صورت

تری جمعیت که خطای بیشینه را داشتند از جمعیت حذف شدند. بدین ترتیب در طی چندین نسل  نمونه های ضعیفتر از مجموعه حذف شده و فرزندان به

ها شده و رفته رفته کیفیت راه حلهای موجود در جمعیت بهبود یافت. نهایتا عضوی از جمعیت که بهترین برازش )کمترین مقدار خطای تولید جایگزین آن

 شده در جمعیت( بعنوان راه حل مسئله درنظر گرفته  شد.

 

 

 نتایج -3
 

 توابع ارزیاب -3-1

 بودند از:دو معیار جهت ارزیابی مدلها استفاده گردید که عبارت 

                                                           
1 Activation Function 
2 Water Elevation 
3 Raining 
4 Humidity 
5 Evaporation 
6 Temperature 
7 fitness 
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 2میانگین مربعات خطا (MSE) 

    
∑        

  
   

 
                                                                                                                                                           (1)  

 

 ضریب همبستگی 

 زیر محاسبه می شود.این ضریب با توابع 

(3  )                               
*

2 1
F

MSE
R 

 
 

Fصورته میانگین مربعات خطاست که قبالً شرح داده شد و ب MSEدر این فرمول 
 زیر تعریف می شود. *

   
 

 
∑      ̅  

 
                                                                                                                        (4)  

( در مجموعه آموزشی و تست  pi,ti: تعداد زوج داده های ) n و tiمیانگین سری   ̅ ، امین بردار ورودی  iخروجی مطلوب متناظر با  ،در فرمول فوق

 .می باشد
 

 ارزیابی و تشریح نتایج -3-2

درصد دیگر، به عنوان داده آموزشی قرار داده 95درصد داده ها را به عنوان داده تست در نظر گرفته و 15نحوه ارزیابی هر مدل بدین صورت بود که 

خاب گردید. علت نمونه بصورت تصادفی انت 113درصد کل داده ها( از بین  1795نمونه آموزشی )برابر با  251شد. همچنین به منظور ارزیابی عادالنه تعداد 

( که برای داده های آموزش انتخاب می شد حداقل 251تا  2این تصمیم این بود که این احتمال وجود داشت که اگر نمونه داده های ابتدایی )داده های 

می شد آشفتگی و پرشهای ناگهانی در ( که برای تست انتخاب 113تا  253ناهماهنگی و بعضاً نویز را داشته باشند و بالعکس نمونه داده های انتهایی )داده 

ار خوب در داده مقادیر ویژگی هایشان داشته باشند. از آنجائیکه قدرت یک مدل در نحوه رویایی با داده های تست ارزیابی می شود، لذا با وجود نتایج بسی

ه در ابتدا تمام داده های آموزشی به همراه خروجی های آموزش ممکن بود نتایج ضعیفی در داده های تست به دست بدهد. پروسه به این صورت بود ک

درصد  15ورودی های  ،پس از آموزش شبکه .دوآموزش دیده و پارامترهای مدل آموزش دیده تنظیم ش تاپیش بینی متناظر با هر داده  به شبکه داده شد 

روجی داده های تست به شبکه تزریق گردید تا برای هر ورودی، خروجی را پیش بینی کند. اختالف بین خروجی محاسبه  پیش بینی شده توسط شبکه و خ

شد که هر یک به نحوی خطای پیش واقعی برای هر نمونه، خطای پیش بینی آن نمونه گفته می شود. معیارهای متفاوتی برای ارزیابی نتایج استفاده خواهد 

 بینی نمونه های آموزش و تست را در محاسبات خود بکار می برند.

حلقه های منطقه سیدان ایجاد و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. یک مدل بصورت متوسط سطح آب تمامی حلقه چاهمدل روی  دودر این مقاله 

خروجی داشته انتخاب شد. در نتایج -ی که بیشترین انطباق بین داده های ورودیحلقه چاهحلقه  دیگر ازمدل گانه منطقه مورد توجه محاسبه و  21های چاه

 مدل فراهم آید. از این طریق امکان مقایسه بین هرمدل، جداولی از داده ها نشان داده می شود تا  دوبرای هر یک از 

 عصبی پرسپترون روی مدلهانتایج شبکه  -3-2-1

 آورده شده است.(1( و )2)با گام پنج روی داده های آموزش و تست بدست آمده و در جداول  31تا  5با تعداد نرونهای مختلف الیه پنهان بین نتایج 

 

 

 
 

 

 

 (2 حلقه چاهبا توجه به بهترین تعداد نرون الیه پنهان )مدل  Logsigروی تابع غیرخطی  MLPنتایج  -(2جدول )

 31 22 11 25 21 5 تعداد نرون الیه پنهان

                                                           
1
 Minimum Square Error 



 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 

 

 معیارهای

 ارزیابی

MSE 
 171916 616013 171919  171931 171992 171921 آموزش

 171635 1716 171611 0..616 171612 171612 تست

R
2
 

 17119 61014 17621 17615 1716 17113 آموزش

 17146 1719 17154 61.02 17151 17141 تست

 

 

 با توجه به بهترین تعداد نرون الیه پنهان )مدل متوسط( Logsigروی تابع غیرخطی  MLPنتایج  -(1جدول )

 31 15 11 25 16 2 تعداد نرون الیه پنهان

 

 

 معیارهای

 ارزیابی

MSE 
 172165 172111 172216 172121 172151 616044 آموزش

 172422 172399 172319 172325 611102 172119 تست

R
2
 

 17112 17111 17963 17121 17122 61.23 آموزش

 17926 17919 17941 17934 61101 17951 تست

 

(، هم در جهت کاهش )معیارهای خطا( و هم در جهت افزایش )معیار ضریب همبستگی( مشاهده می شود. همآهنگ 2تغییرات همآهنگ در جدول )

اما  پایداری و قابلیت اعتماد باالتر تابع فعالسازی بکار رفته در مدل شبکه پرسپترون می باشد.بودن مقادیر هر معیار برای هر نرون نسبت به نرون قبلی نشان از 

این نتیجه ثابت می کند که مهمتر از نوع الگوریتم پیش بینی کننده،  نتایج مدل متوسط نشان می دهد که نتایج ضعیفتر از مدل اول می باشد.(، 1در جدول )

های تحت ارزیابی هستند که در مدل متوسط انحراف از معیار داده ها بیشتر بوده و بالطبع نتایج ضعیفتری نسبت به مدل  بودن دادهصحت و عاری از خطا 

 اول به دست می دهد.

را ( 1( و )2( نمودار پراکندگی هر دو مدل را روی داده های تست نشان می دهد. فاصله نقاط از نیمساز در دو مدل تفاوت در نتایج جدول )5شکل )

 تایید می کند.

 بایوژن-نتایج مدل ترکیبی عصبی -3-2-2

شبکه اولین پارامتری که در الگوریتم بایوژن باید مقداردهی شود تعداد جمعیت اولیه است. با توجه به این واقعیت که هر عضو از جمعیت را یک 

توجهی از منابع حافظه و پردازنده و زمان پردازش می باشد، در عصبی پرسپترون تشکیل می دهد و تولید و آموزش هر شبکه نیازمند مصرف بخش قابل 

قرار داده شد. عالوه بر این، تعداد دفعاتی که دو عملگر تقاطع و جهش روی کروموزوم های دو فرزند  31این مطالعه مقدار مناسب برای این پارامتر برابر 

است دو پارامتر مذکور )تعداد جمعیت و دفعات اعمال دو عملگر روی کروموزوم های قرار داده شد. گفتنی  11در هر نسل جمعیت اعمال می شود برابر 

نیز نتایج رضایت  فرزند( برای مقادیر مختلف دیگر نیز تست گردید. مقادیر باالتر مرتبه زمانی باالیی جهت اجرای الگوریتم را نیازمند بود و مقادیر کمتر

نمود فارغ از محاسنی که از ترکیب شبکه عصبی پرسپترون با الگوریتم بایوژن بدست میآید، نباید انتظار داشت  بخشی را به دست نمی داد. البته باید اذعان

ورد دیگری که باید که هزینه ای بابت این محاسن نباید پرداخت. البته این هزینه عمدتاً در قالب افزایش زمان اجرای الگوریتم ترکیبی نمود پیدا می کند. م

% قرار داده شد. بدین صورت که 11 یعنیمرسوم آن مقدار که برابر  نمود مقدار پارامتر احتمال جهش روی هر کروموزوم فرزند می باشدبه آن اشاره 

-روموزوم های فرزند اعمال میعملگر مذکور روی ک بود 171و در صورتی که مقدار آن بیش از  کردمی[ تولید 1 2الگوریتم یک مقدار تصادفی در بازه ]

 .شد

 



 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 ( سمت چپ2( سمت راست و مدل )1نمودار پراکندگی روی داده های تست با شبکه عصبی پرسپترون، مدل ) -(2کل )ش

 

بایوژن که از تلفیق دو مدل شبکه عصبی و تئوری ژنتیک تشکیل می شد نتایج بهتری نسبت به شبکه عصبی -همانطور که انتظار می رفت مدل عصبی

 قالب جداول، نمودارهای میله ای و پراکندگی در ادامه نشان داده شده اند.بدست داد. این نتایج در 

 مذکور در بخش قبل را نشان می دهد. تایج الگوریتم ترکیبی روی دو مدل( ن4( و )3جداول )
 

 (2 حلقه چاه)مدل  Logsigبایوژن روی داده های آموزش و تست با تابع محرکه -نتایج  مدل عصبی-(3)جدول 

 31 22 11 25 21 5 نرون الیه پنهانتعداد 

 

 

 معیارهای

 ارزیابی

MSE 
 0.0526 0.0522 0.0588 0.0589 0.0613 0.0628 آموزش

 0.0832 0.0809 0.0869 0.0873 0.0887 0.0921 تست

R
2
 

 0.918 0.922 0.917 0.915 0.914 0.911 آموزش

 0.888 0.893 0.881 0.881 0.877 0.872 تست

 

  )مدل متوسط(  LogSigنتایج الگوریتم ترکیبی روی تابع غیرخطی  -(4)جدول 

 31 15 11 12 16 5 تعداد نرون الیه پنهان

 

 

 

 معیارهای

 ارزیابی

MSE 
 172133 172132 172129  611661 172129 172119 آموزش

 172119 172193 172199 172156 611622 172199 تست

R
2
 

 17115 17116 17111 61.33 17112 17123 آموزش

 17956 17999 17991 17991 611.0 17991 تست

 

( بخوبی نشان می دهد که ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم بایوژن بهبود قابل توجهی داشته است. در آنها بیشینه ضریب 3( و )2مقایسه بین جداول )

که مهمترین معیار ارزیاب در این تست ها محسوب می شود در همه نرونها افزایش ضریب همبستگی افزایش یافته و همچنین  17611به  17624همبستگی از 

یکی از بهترین تاثیراتی که از ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم بایوژن گرفته شده مربوط به بهترین تعداد نرون الیه پنهان مدل ترکیبی  محسوسی یافته است.

عف عمده شبکه عصبی مصنوعی گیر کردن در کمینه های محلی است. الگوریتم شبکه عصبی سعی در است. این نتیجه نشان می دهد که ض 15به  25از 
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این نوع الگوریتم یاد می شود. ترکیب این  2یافتن راه حل بهتر فقط در نزدیکی بهترین راه حل یافت شده فعلی می کند که از آن به مسئله محلی گرایی

تصادف گرایی در آن بوجود می آورد و این باعث می شود که به راه حلهای احتمالی در نقاطی دورتر هم نگاهی الگوریتم با الگوریتم بایوژن حالتی از 

بوجود می آید و منجر می شود که احتمال فرار از کمینه های محلی و رسیدن به کمینه  1داشته باشد. در واقع نتیجه این ترکیب نوعی عمومی گرایی

( مربوط به مدل متوسط نیز نشان از تاثیر مثبت ترکیب شبکه عصبی با 4( و )1مقایسه جداول ) مسئله است بیشتر گردد. سراسری که همانا بهترین جواب

تگی هر دو الگوریتم بایوژن می دهند. در هر دو جدول نوسان ها در طول نرونها به حداقل رسیده و تاثیر مثبت چنددرصدی در معیار ارزیابی ضریب همبس

 است. نکته دیگر در این جداول این است که نرخ تفاوت مقادیر معیارهای ارزیابی بین نرونها منطقی تر شده است. جدول ایجاد شده
 

 

 نتیجه گیری -4
 

 ن پس از به کارگیری شبکه عصبی چندالیه پرسپترون جهت پیش بینی سطح تراز آب زیرزمینی و تغییر دو تابع فعالسازی الیه پنهان و تعداد نرو

با تغییر پارامترهای نوع تابع فعالسازی و تعداد نرونهای الیه پنهان شبکه عصبی پرسپترون حالتهای  پنهان نتایج نسبتاً رضایت بخشی دریافت گردید.های الیه 

آن نیز به  ضعیفتر از مدل دیگر عمل می کند. علت بودند که مدل متوسطبدست آمد. نتایج بیانگر این مطلب  حلقه چاهمختلفی از هر یک از دو مدل 

 .ها می توانست مربوط بودحلقه چاهانحراف معیار داده های برخی از 

  وم انگیزه اصلی استفاده از الگوریتم بایوژن به همراه شبکه های عصبی به رفع کمینه های محلی در این شبکه ها مربوط می شود. لذا در فاز د

وریتمی بهینه ساز می باشد امکان بهبود پارامترهای داخلی شبکه عصبی از جمله وزنهای الیه پنهان  تصمیم گرفته شد تا با استفاده از الگوریتم بایوژن که الگ

علیرغم افزایش مرتبه زمانی اجرای برنامه، نتایجی که از دخالت دادن این الگوریتم بهینه ساز در شبکه عصبی حاصل شد رضایت بخش و قابل  فراهم شود.

کمینه های محلی گردید و در نتیجه نتایج مربوط به ضریب همبستگی نیز تا حدود دو درصد در  گوریتم بایوژن باعث رفعلقبول بود. همچنین استفاده از ا

 ضریب همبستگی باعث بهبود گردید.

 وریتم بایوژن با توجه به پیشرفت های زیاد در زمینه سخت افزار علی الخصوص پردازنده و حافظه، این افزایش زمانی که در نتیجه استفاده از الگ

 توجیه می کند. ساز در شبکه های عصبی را می باشد، ناچیز خواهد بود و ارزش استفاده از الگوریتم های بهینه
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