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Introduction
Nowadays, monitoring of river quality information is one of the most important issues in water
resources engineering because of the direct relationship of water quality with environmental health
and quality of life. Today, traditional methods of river monitoring are receiving less attention due to
the fact that they are costly and time-consuming for the researcher. Instead, the recent, low-cost
methods are favorable to many researchers in this filed. Different methods have always been
considered for river monitoring, but the application of spectral indicators and remote sensing
technologies to control and monitor the water quality of rivers and reservoirs is very cost-effective
and could be a good alternative to traditional methods. Since it is time-saving and less costly, it
would be a good indicator for the whole region and a good alternative to manual methods (Bonansea
et al., 2015).
Although satellite imagery has been widely used in estimating water quality indices (Onderka and
Pekárová, 2008), the complexity of hydrological systems and the presence of noise in images can
increase the calculation error. Wavelet transform and intelligent models are among the most efficient
methods that can significantly increase computation accuracy by filtering and noise reduction. Good
research has been done on the use of wavelet transform in image processing (Graps, 1995) and fuzzy
inference system to estimate water quality parameters (Solgi et al., 2017). In this study, using wavelet
transform, Landsat 8 images were processed, then the processed images were considered as inputs of
ANFIS model.
Material and Methods
The study area is the Karun River, between Bandeghir and Mollasani with a length of about 12
km and width of 150 to 200 meters. Sampling was done monthly at Landsat 8 satellite crossing time
for 66 points from right, left and middle banks of the river. Landsat 8 images and neural fuzzy
inference system were used to estimate the EC parameter of the Karun River.
Landsat 8 was launched on February 11, 2013. The satellite carries the Operational Land Imager
(OLI) and the Thermal Infrared Sensor (TIRS) (Veysi et al., 2017). Adaptive neural fuzzy inference
system (ANFIS) is a new method for solving complex problems. The ANFIS is a universal
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approximator and as such is capable of approximating any real continuous function on a compact set
to any degree of accuracy.
According to Figure (1), the reflection values of bands 2 and 3 of Landsat satellite, along with the
spatial characteristics of sampling points with different structures, were considered as inputs of the
ANFIS model. In order to increase the accuracy of the model, wavelet transform was used to reduce
the image noise and, at the end, appropriate structure model was extracted for EC parameter
modeling of the Karun River.
Wavelet transform is a common way to process images. In wavelet transform, both frequency and
temporal resolution are changed in the time-frequency graph (polikar, 2009). This method provides
good time resolution and low-frequency resolution in high frequencies, and good frequency
resolution and low-time resolution in low frequencies.
Results and Discusspn
After monthly sampling from 66 points of the Karun River, 792 Sample observations were
collected for 12 months. The first 8 months were considered for calibration and the other 4 months
for ANFIS model validation. Due to the high EC variations in the length and width of the Karun
River, in addition to reflection for bands 2, 3, and discharge in the simulation month, the input data
locating technique was also used corresponding to EC values. In doing so, the distance to the
beginning of the river and the distance to the river bank were used as inputs of the ANFIS model.
Based on parameters of bands 2, 3, discharge, and distance to the left bank and beginning of the
river, four input structures were provided for the ANFIS model (Table 1). Based on the correlation
coefficient, structure 3 with Gosin-2 membership function was selected as the model for simulation
in subsequent stages. Then, to reduce the noise, different sub-components were extracted and
considered as inputs of the ANFIS model. In this research, the Db-4 and Haar Wavelet functions with
different decomposition level were used to improve the model performance. The results showed that
the Db-4 wavelet function with the decomposition level 5 could be suitable for modeling. The results
of this section are summarized in Table (2). Also, the spatial series and scatter plot of the selected
WANFIS model is shown in Figure (2).

Fig. 1- Flowchart of the Research
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Table 1- Structure of input patterns to ANFIS model
Input Pattern Number
Input Pattern Structure
1
Band 2, Band 3
2
Band 2, Band 3, Width
3
Band 2, Band 3, Width, Discharge
4
Band 2, Band 3, Width, Length

Conclusions
Today, satellite imagery is widely used to estimate the water quality of rivers and reservoirs. In
this study, a combination of satellite imagery and neural fuzzy inference system was used for
modeling of parameter EC in the Karun River.
The results showed that the use of satellite images along with the neural fuzzy inference system
can be a suitable method for estimating the EC parameter of the Karun River. The studies also
indicated that wavelet transform as an efficient tool can increase the accuracy of ANFIS model by
reducing image noise.
Table 2- Comparison of the results of ANFIS and WANFIS models
Train Points
Test Points
Model
(R2)
RMSE
(R2)
RMSE
ANFIS
0.88
0.0372
0.85
0.0427
WANFIS
0.93
0.0280
0.89
0.0320

Fig. 2- Graphical comparison of the models used in this study
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چکيده
امروزه پایش و پردازش اطالعات کیفی رودخانه با استفاده از روشهای آزمایشگاهی با صرف وقت و هزینه زیاد همراه استت از ایت رو
استفاده از روشهای نوی برای کاهش ای هزینهها میتواند کمک شایانی در مدیریت کیفی رودخانهها داشته باشد استفاده ترکیبتی از
مدلهای هوش مصنوعی و سنجش از دور از جمله روشهای کارآمد برای رسیدن به ای هدف است در ای تحقیق بهمنظور بترآورد EC
رودخانه کارون با استفاده از مدل سیستم استنتاج فازی عصبی ) ،(ANFISدر زمان گذر ماهواره لندست  ،8نمونتهبرداری دستتی از 66
نقطه از سطح رودخانه برای مدت  12ماه (دی ماه  1394تا آذر ماه  )1395انجام شد هشت ماه اول نمونهبرداری برای واسنجی و چهار
ماه انتهایی برای صحتسنجی مورد استفاده قرار گرفت مقادیر بازتابی تصاویر لندست  8بهعنتوان ورودی و  ECنقتا برداشتتشتده
بهعنوان خروجی مدل  ANFISدر نظر گرفته شد در ادامه بهمنظور افزایش دقت مدل  ANFISو کاهش خطا تصتاویر از روش تبتدی
موجک و مکانمند کردن دادهها استفاده گردید نتایج نشان داد که استفاده ترکیبی از تصتاویر متاهوارهای و متدل  ANFISاز عملکترد
نسبتاً خوبی برخوردار است و با روش مکانمند کردن یعنی اضافه کردن خصوصیات مکانی نقا برداشت بهعنوان ورودی متدل ANFIS
دقت کار تا مقدار قاب توجهی افزایش مییابد همچنی نتایج نشان داد که استفاده از تبدی موجک برای کاهش نویز تصتاویر و بهبتود
عملکرد مدل میتواند عالوه بر کاهش خطا ،ضریب تعیی را از  85درصد تا باالی  89درصد افزایش دهد
کلید واژهها :تبدیل موجک ،شوری ،مدلهای هوشمند.ANFIS ،

مقدمه
امروزه پایش اطالعات کیفی رودخانه ها از موضهوعات ممهد در
ممندسی منابع آب ب شمار میآید .توج هم جانب ب موضوع پهایش
ب دلیل ارتباط مستقید کیفیه آب رودخانه ها بها سهالم م هیط و
کیفی زندگی اس  .پایش رودخان با استفاده از روشههای سهنتی و
نمون برداریهای دستی ب دلیل صرف وق و هزین زیهاد و نقطه ای
بودن آن نمیتواند روشی مناسب برای رسیدن ب این هدف باشهد .از
این رو استفاده از روشهای نوین و کهدهزینه همهواره مهورد توجه
بسیاری از م ققان قرار گرفت اس  .استفاده از شاخصهای طیفهی و
تکنولوژیههای سهنشش از دور بهرای کنتهرل و پهایش کیفیه آب
رودخان ها و مخازن بسیار مقرون ب صرف بوده و میتواند جهایگزینی
مناسب برای روشههای سهنتی ب شهمار آیهد .ایهن روش بها صهرف
کمترین وق و هزین میتوانهد معهرف خهوبی بهرای کهل منطقه و
جهههایگزین مناسهههب بهههرای روشههههای آزمایشهههگاهی باشهههد

) (Bonansea et al., 2015در این راستا ت قیقات خوبی در این
زمین در سراسر دنیا در رودخان و مخازن انشام شده اس  .ب عنهوان
مثال (1993) Baban,با اسهتفاده از دادهههای (Thematic TM
) Mapperماهواره لندس  ،پارامترهای کیفی آب ماننهد مهواد جامهد
معلق  ,شوری  ,فسفر کل و دما را مورد مطالع قرار داده و با استفاده
از دادههای میدانی رابط بین باندهای سنشنده یا  TMو پارامترههای
کیفی آب را مدلسازی کرد .وی از این مدلها برای پیشبینی و تمی
نقشهه پارامترهههای کیفههی آب اسههتفاده نمههود Onderka .و
 (2008) Pekárováیک روش برای تمی نقش توزیع ذرات جامد
در رودخان دانوب اسلواکی با استفاده از تصاویر لندس ارایه دادنهد.
آنها براسها همبسهتگی بها بهین بانهد مهادون قرمهز نزدیهک و
اندازهگیریهای زمینی یک نقش برای ذرات معلق بها مقهدار خطهای
 2/92میلیگرم بر لیتر تمی کردند .هدف آنها از این مطالع این بود
ک با تصاویر مهاهوارهای و دادهههای کیفهی زمینهی که در گششهت
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جمعآوری شده اس  ،بتوان نقش توزیعی ذرات جامد معلق را بهرآورد
کرد .در ادام نیز یک روش برای حداقل نمون های مورد نیهاز جمه
برآورد نتایج دقیق ارای دادند (2015) Gürsoy et al. .در رودخان
کیزیلیرمارک ) (Kizilirmarkترکی هدزمان با تصویربرداری ماهواره
هایپراسپکترال  CHRIS Probaاز سطح رودخان مشکور ،با استفاده از
دستگاه اسپکترورادیومتر اقدام به نمونه بهرداری از ننهدین نقطه از
سطح آب نمودند .سپس ایشان طیه ههای زمینهی برداش شهده بها
دستگاه اسهپکترورادیومتر را مبنهای کهار خهود قهرار داده و براسها
مشخص های طیفی آنها ،اقدام ب طبق بندی تصاویر برداش شده از
رودخان کیزیلیرمارک براسا اکسیژن مورد نیاز شیمیایی یها COD
) ، (Chemical Oxygen Demandکدورت ) (Turbidityو هدای
الکتریکی یا  (Electrical Conductivity) ECنمودندLiu et al. .
) (2015برای م اسب میزان نیتروژن کهل) (Total Nitrogenو
فسفر کل ) (Total Phosphorusرودخان  WRTدر شهمر ونهزو
) (Wenzhowو دریانهه سههیمو ) (Cihuدر شههمر هانههش شههی
) (Huangshiدر نههین از نمههار بانههد طیفههی مههاهواره آیکونههو
) (IKONOSک دارای طول مهو ههای مشهابمی بها سهنشنده TM
لندس پنج اس  ،استفاده نمودهاند (2015) Bonansea et al. .با
استفاده از تصاویر ماهواره لندس ب برآورد غلظ کلروفیل و سهیی
دیسک پرداختند .نوآوری کار آنها در استفاده از عوامل م یطی مانند
بارش و مدلهای خطی ترکیبی ) (Liner Mixed Modelsبود.
در ایران نیز ت قیقات نسبتاً خوبی در زمین بهرآورد پارامترههای
کیفی رودخان و مخزن با استفاده از تصاویر مهاهوارهای انشهام شهده
اس  .ب عنوان مثهال (2007) Alavi Panah et al. ،به بررسهی
شوری و مواد معلق ب عنوان دو پارامتر کیفی آب در دریانه ارومیه
پرداختند .بدین منظور از داده های  TMماهواره لندس در دو زمهان
مختل استفاده گردید .آنها بیان نمودند ک باند س و شش سنشنده
 TMبرای بررسی توزیع و پراکنش بار معلهق و شهوری مناسهبتر از
بقی باندها هستند (2015) Morid Nejad .با هدف برآورد درصد
مواد معلق مصب رودخانه بممنشهیر ،از سهنشنده  ASTERمهاهواره
 Teraaاستفاده نمود .در ت قیقهی دیگهر (2009) Aghighi et al
با هدف برآورد مقدار کدورت آب خلیج گرگهان ،از تصهاویر سهنشنده
 LISS-IIIماهواره  IRSاستفاده نموده و هدزمهان بها تصهویربرداری
ماهواره مشکور از سطح خلیج گرگان ،ب صورت سیستماتیک -تصادفی
اقدام ب نمون برداری زمینی از سطح منطق مورد نظر نموده و سپس
یک مدل آماری  -ریاضی بهین دادهههای رادیهانس تصهویر سهنشنده
 LISS-IIIو نمونههههه ههههههای زمینهههههی برقهههههرار نمودنهههههد.
 (2011) Fatahi Moghadam Noghabi,با استفاده از سنشده
فراطیفی هایپریون و انشام طیه سهنشی آزمایشهگاهی و میهدانی بها
اسهتفاده از دسهتگاه طیه سهنج فیلداسهپک سه ) (Field Spec 3و
نمون ه برداری آب ب ه بههرآورد و ارزی هابی پارامترهههای کیفی ه آب در
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رودخان ه کههارون مقطههع شههمر اهههواز پرداخ ه (2017) Delfan .

ب منظور پایش مستمر کیفی آب رودخان کارون یک سامان ت ه
وب طراحی نمود .در این ت قیق ابتهدا یهک رابطه رگرسهیونی بهین
دادههای اندازهگیری شده زمینی و تصاویر ماهوارهای بست شد سپس
این معادل برای برآورد پارامترهای کیفی آب در سامان طراحیشده
مورد استفاده قرار گرف .
هر نند ک از تصهاویر مهاهوارهای به طهور گسهترده در بهرآورد
شاخصهای کیفی آب استفاده شده اس ولی پیییدگی سیسهتدهای
هیدرولوژیکی و وجود نویز در تصاویر میتوانهد خطهای م اسهبات را
افزایش دهد .تبدیل موجک از جمله روشههای کارآمهد اسه که
میتواند با فیلتر و کاهش نویز تصهاویر در کنهار مهدلهای هوشهمند
دق م اسبات را تا مقدار قابهل تهوجمی افهزایش دههد .ههدننهین
مدلهای هوشمند با درک پیییدگیهای سیستد میتوانند جهایگزین
مناسبی برای مدلهای ساده همیون رگرسیون در نظر گرفت شهوند
) .(Pourhaghi, 2013ت قیقات خوبی در زمین استفاده از تبهدیل
موجهک در پهردازش تصهاویر توسهط (1995) Graps؛  Unserو
 (1996) Aldroubiو  (2005) Chouakri et alو در زمین ه
اسههتفاده از سیسههتد اسههتنتا فههازی بههرای بههرآورد پارامترهههای
کیفههی آب (2018) Azad et al.؛ (2014) Najah et al.؛
(2017) Solgi et al؛  Ahmedو (2015) Shah؛
 (2017) Mokarram et al.و  (2015) Deng et alانشهام
شده اس .
مطابق ت قیقات گششت  ،در بیشتر مواقع از مدل رگرسیون ساده
برای مدلسازی استفاده شده اس  .هدننهین اسهتفاده از روشههای
مختل برای کاهش خطای تصاویر در برآورد پارامترهای کیفی آب
مورد توج قرار نگرفت اس  .نوآوری ت قیق حاضر استفاده از سیستد
استنتا فازی برای مدلسازی و روش تبدیل موجهک بهرای کهاهش
خطای تصاویر اس  .برای این منظور ،بهرآورد پهارامتر  ECرودخانه
کارون با استفاده از تصاویر لندس هش و سیسهتد اسهتنتا فهازی
عصبی مورد بررسی قرار گرف  .هدننین به منظهور کهاهش خطهای
تصاویر از تبدیل موجک ب عنوان یک ابزار کارآمد استفاده گردید.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

رود کارون با طول  950کیلومتر طو نیترین و پرآبترین
رودخان ایران اس  .این رود ،پس از گشر از مناطق کوهستانی و پر
پیچ و خد ،در منطق ای ب نام گتوند وارد دش خوزستان میشود.
رود کارون در شمال شوشتر ب دو شاخ تقسید میشود و پس از
عبور از این شمر در منطق ای با نام بند قیر مشدداً ب هد میرسند.
م دوده مورد مطالع در این ت قیق رودخان کارون از حد فاصل بند
قیر تا شمر مالثانی با طول حدودی  12کیلومتر و عرض بین  150تا
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 200متر اس .
شکل ( )1موقعی منطق مورد مطالع و نقاط نمون برداری را
نشان میدهد .نمون برداری تقریباً یک ساع قبل از زمان عبور
ماهواره شروع و تا یک ساع بعد از آن برای  66نقط ب صورت
ماهان از سواحل راس  ،نپ و وسط رودخان انشام گرف  .در جدول
 )1مشخصات آماری پارامتر  ECنقاط برداش شده در ماههای
مختل بیان شده اس .
لندست 8

ماهواره لندس هش در تاریخ  11فوری  2013راهاندازی شده
اس  .این ماهواره با استفاده از دو حسگر سنسور عملیاتی تصویرساز
زمین یا  (Operational Land Imager) OLIو دیگری سنسور
حرارتی مادون قرمز یا  (Thermal Infrared Sensor) TIRSب

جمعآوری داده میپردازد .این دو سنسور ب ترتیب ،اطالعات تصویر را
برای هش باند مو کوتاه ،یک باند پانکروماتیک و دو باند طول
مو حرارتی جمعآوری میکند (.)Veysi et al., 2017
در این ت قیق از باندهای دو و س ماهواره لندس هش برای
مدلسازی با سیستد استنتا فازیعصبی استفاده گردید .طبق
ت قیقات گششت شوری آب باعث تغییر در رفتار طیفی آب در این
باندها میشود (Choubey, 1994, Pourhaghi et al., 2018,
) .(González-Márquez, 2018a&bدق مکانی تصاویر 15
تا  100متر اس و گشر ماهواره هر  16روز یکبار اس ک با توج
ب شرایط جوی برای هر ماه یک گشر (ردی  ،38مسیر  )165برای
نمون برداری انتخاب گردید .تاریخ گشرهای انتخاب شده در جدول
( )2آورده شده اس .

Fig. 1- Study area and Specifications of sampling points
شکل  -1منطقه مورد مطالعه و مشخصات نقاط نمونهبرداري
جدول  -1مشخصات آماري پارامتر  ECبراي  66نقطه نمونهبرداري در ماههاي مختلف (برحسب ميکروموس بر سانتيمتر)
)Table 1- The statistical summary of the measured EC data in difference months (In micromous / cm
STDV
304
305
383
427
522
756

Mean
1822
2036
2093
2230
2301
2424

Max
3093
3150
3250
3650
3885
4200

Min
1278
1506
1400
1400
1283
991

Month
July 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Oct. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016

STDV
778
577
420
432
280
245

Mean
2545
2222
2067
1982
1761
1752

Max
4470
3830
3480
3385
2950
2895

Min
1104
1146
1225
1124
1230
1297

Month
Jan. 2016
Feb. 2016
March 2016
April 2016
May 2016
June 2016
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جدول  -2مشخصات تصاویر استفاده شده لندست  8بر فراز منطقه مورد مطالعه
Table 2- Specifications of Landsat 8 satellite imagery used in this study
Jalali Date

AD Date

Month

Jalali Date

AD Date

Month

1395.04.06
1395.05.07
1395.06.08
1395.07.09
1395.08.11
1395.09.13

2016.06.26
2016.07.28
2016.08.29
2016.09.30
2016.11.01
2016.12.03

June 2016
July 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016

1394.10.13
1394.11.15
1394.12.17
1395.01.20
1395.02.20
1395.03.05

2016.01.03
2016.02.04
2016.03.07
2016.04.08
2016.05.09
2016.05.25

Jan. 2016
Feb. 2016
March 2016
April 2016
May 2016
May 2016

سيستم استنتاج فازي عصبي

امروزه استفاده از روشهای ساده هدنون رگرسیون خطی
کاربرد نندانی در مدلسازی مسائل پیییده هیدرولوژیکی ندارد
) .(Pourhaghi, 2013سیستد استنتا فازی عصبی تطبیقی ،یک
روش نوین در حل مسایل پیییدهای اس ک یا الگوریتد مشخصی
برای حل آنها وجود ندارد و یا استفاده از روشهای متعارف مستلزم
ب کارگیری راهحلهای بسیار طو نی و زمانبر میباشد .یکی از
قابلی های ممد سامان استنتا تطبیقی عصبی-فازی درک رفتار
غیرخطی یک سیستد میباشد .این روش در سالهای اخیر در مسایل
مختل مدیری منابع آب و خاک مورد استفاده قرار گرفت اس
) .(Pourhaghi et al. 2018برای مطالع بیشتر در این بخش ب
منابع (1997) Jang et al؛  (2007) Aqil et al.و Nourani
و  (2013) Komasiمراجع شود.
تبدیل موجک

روش متداول برای پردازش در تصاویر ماهوارهای ،تبدیل موجک
یا ب اختصار  WTاس ) .(Poularikas, 2000در تبدیل موجهک
هههد رزولوشههن فرکانسههی و هههد رزولوشههن زمههانی در نمههودار
زمان-فرکانس تغییر مهیکنهد ،بهدون ایهنکه اصهل عهدم قطعیه
هایزنبرگ ک در واقع برای مومنتد و مکهان ذرات در حاله حرکه
بیهان شهده اسه  ،نقه شهود ) .(Polikar, 2009ایهن روش در
فرکانسهای با  ،رزولوشن زمانی خوب و رزولوشن فرکانسی ضعی
و در فرکانسهای پایین ،رزولوشن فرکانسی خوب و رزولوشن زمهانی
ضعی ب دس میدهد .در نوع گسست تبهدیل موجهک ،سهیگنال از
یک سری فیلترهای با گشر برای ت لیل فرکانسهای با و از یهک
سری فیلترهای پایین گشر برای ت لیل فرکانسهای پایین ،عبور داده
میشهود ) .(Cohen and Kovacevic, 1996سهیگنال به دو
بهخهش تقسهید مهیشود :بهخهش حهاصهل از عبههور سهیگههنال از
فیهلتهر بها گهشر کهه شهامههل اطهالعههات فهرکهانههس بهها (از
جهمهل نهویز) میباشد و جزییات نام دارد و بخهش حاصهل از عبهور
سیگنال از فیلتر پایینگشر ک شامل اطالعهات فرکهانس پهایین و در

برگیرنده مشخصات هویتی سیگنال اس و کلیهات نامیهده میشهود
) .(Pajares and de la Cruz, 2004 ,Graps, 1995با توجه
ب اینک تصاویر دارای دو بعد میباشند ،اگر یک تصویر توسط تبدیل
موجک گسست سهطح اول مهورد تشزیه قهرار گیهرد ،نمهار تصهویر
ب دس میآید :یک تصویر مربوط ب کلیات و س تصویر مربهوط به
جزییات (جزییات افقی  ،عمودی و قطری) .شکل ( )2الگوریتد تشزی
تصاویر با استفاده از تبدیل موجک را نشان میدهد .همهانطهور که
مالحظ میگردد با تشزی ماتریس تصویر  Xبا درج  ،Nدو ماتریس
 Cو  Sاستخرا میگردد .ماتریس  Cشهامل ضهرایب کلیهات ( ،)Aو
جزییات افقی ( ،)Hعمودی ( )Vو قطری ( )Dدر سهطو مختله (از
 Nتا یک) اس و ماتریس  Sاندازه ضرایب کلیات و جزییات را نشان
میدهد ) .(Mallat, 1989تمامی برنام های زم بهرای بازسهازی،
پردازش تصاویر و نویززدایی (حشف /کاهش نویز) ،با استفاده از نهرم-
افزار متلب تدوین شدند .ب این صهورت که براسها تهابع موجهک
مشخص ماتریس تصاویر ب سطو مختل تشزی و سپس هرکهدام
از آنها ب عنوان ورودی مدل در مراحل بعهدی مهورد اسهتفاده قهرار
گرف .
روش انجام تحقيق

روش کار ب این صورت اس ک ابتدا  66نمونه  ECاز سهطح
رودخان و هد زمان با گشر ماهواره از منطق برداشه شهد .ایهن کهار
برای  12دوره (دی ماه  1394تا آذر مهاه  )1395به صهورت ماهانه
انشام و در مشموع تعداد  792مقدار  ECب عنوان پارامتر هدف مهدل
سیستد استنتا فازی عصبی استخرا شد .در گام بعد تصاویر لندس
مربوط ب هر گشر تمی و متناظر بها نمونه برداریههای انشهام شهده،
مقادیر بازتابی مربوط ب باند دو و س اسهتخرا و به عنهوان پهارامتر
ورودی ب مدل  ANFISدر نظهر گرفته شهد .ترکیهب ایهن دو بانهد
بههه خهههوبی میتواننهههد مقهههدار  ECرودخانههه را بهههرآورد کننهههد
) .(Pourhaghi et al., 2018در ادام  ،ب منظهور افهزایش دقه
مدل مقادیر بازتابی مکانمند شهده و پارامترههای فاصهل طهولی تها
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ابتدای رودخان و فاصل عرضی تا ساحل نهپ به عنهوان ورودی به
مدل  ANFISاضاف گردید .عل این کار آن اس ک در بازه مهورد
مطالع با توج ب ورود رودخان های دز و گرگر با  ECهای متفهاوت
ب رودخان و عدم اختالط کامل آن تا کیلومترهها پهایینتر ،تغییهرات
 ECدر طههول و عههرض رودخانهه بسههیار زیههاد و تهها مقههدار 2000
میکرومو بر سانتیمتر میرسد .ایهن موضهوع نشهان میدههد که
موقعی هر نقط نمون برداری میتواند در بهرآورد پهارامتر  ECممهد
بوده و مکانمند کردن مقادیر بازتابی میتواند دق مدل را تها مقهدار
قابل توجمی افزایش دهد .در گام بعد ،با توج ب پارامترههای ورودی
الگوهای مختلفهی طراحهی ،نتهایج حاصهل از آن بررسهی و سهاختار
مناسب براسا معیارهای ارزیابی انتخاب گردید .در آخر برای بمبهود
هرن بمتر عملکرد مدل از تبدیل موجک استفاده گردید.
برای کاهش نویز تصاویر و دستیابی به نتهایج حاصهل از مهدل
ترکیبی سیستد استنتا فازی عصبی-موجک ) ،(WANFISابتدا بها
استفاده از تبدیل موجک ،تصاویر ب زیرسریهایی تشزی شده سپس
تصاویر حاصل ب عنوان ورودی ب مدل منتخب  ANFISوارد شد تها
مدل ترکیبی  WANFISحاصل گردید .پهس از اجهرای متعهدد ایهن
برنام و در حال های خاص و مقایس آنها با یکدیگر نتایج ب دس
آمد .یکی از نکات ممد و اساسی در مورد انتخاب موجکهای مهادر،

طبیع رخداد پدیده میباشد .لشا الگوییهایی از توابع موجک مادرک
بتواند ب ل اظ شکل هندسی ب خوبی بر من نی سری زمانی منطبق
شوند بمتر میتوانند عمل نگاش را انشام دهند و نتایج حاصهل نیهز
بمتر خواهد بود .در این ت قیق با توج ب آزمایش موجکهای مهادر
مختل و توج ب نکت گفت شده در با دو تابع موجک زیر انتخاب
شدند (شکل .)3

()1)(1

()2

𝑘
Ψ(𝑥) = √2 ∑2𝑁−1
)𝑘 𝑘=0 (−1) ℎ2𝑁−1−𝑘 𝜑(2𝑥 −

0 ≤ 𝑡 < 1⁄2
1⁄ ≤ 𝑡 < 1
2
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

1

Ψ(𝑡) = {−1
0

بدین منظور ابتدا برای هر یک از انواع موجکها شامل  :موجک
 Haarو موجههک  Db-4بهها درجههات مختلهه تشزیهه و بهه ازای
پارامترهای مختل مدل  ،ANFISبرنام اجرا شد .شکل ( )4مراحهل
انشام کار ت قیق را ب صورت گام ب گام نمایش داده اس .

Fig. 2- Decomposition algorithm used with wavelet transform
شکل  -2الگوریتم تجزیه با استفاده از تبدیل موجک

Fig. 3- A) Wavelet Function Haar, B) Wavelet Function Db-4
شکل  -3الف) تابع موجک  ،Haarب) تابع موجک db-4
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Fig. 4- Flowchart of Research
شکل  -4فلوچارت روش انجام تحقيق
معيارهاي ارزیابي مدل

در این پژوهش ،برای ارزیابی مدلهای مورد نظر از نمای های
ضریب تعیین و جشر میانگین مربعات خطا استفاده شده اس  .در
روابط زیر 𝑄i ،مقدار مشاهدهشده در گام  iام 𝑄̂ ،مقدار م اسب شده
در همان زمان n ،تعداد دادهها و ̅
 Qمیانگین مقادیر مشاهداتی
میباشد (روابط 3و  .)4هرن مقدار ضریب تعیین با تر و RMSE
کمتر باشد ،نتایج دقیقتر و قابل اعتمادتر هستند.
()3

∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑖 − 𝑄̂𝑖 )2 0.5
)
∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑖 − 𝑄̅𝑖 )2

R2 = (1 −

()4

∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑖 − 𝑄̂𝑖 )2 0.5
)
𝑛

( = 𝐸𝑆𝑀𝑅

نتایج و بحث
نتایج حاصل از مدل  ANFISو WANFIS

بعد از نمون برداری ماهان از  66نقطه سهطح رودخانه کهارون،
تعداد  792نمون مشاهداتی برای  12ماه در اختیار قرار گرف  .هش
ماه اول این تعداد برای کالیراسیون و مابقی برای ص سنشی مدل
 ANFISدر نظر گرفت شد .ب عل تغییهرات شهدید  ECدر طهول و
عرض رودخان کارون ،متناظر با مقادیر  ،ECعالوه بر بازتهاب بهرای
باندهای  3 ،2و آبدهی در ماه شبی سازی ،از روش مکانمنهد کهردن
دادههای ورودی استفاده گردید .ب این صورت ک فاصل تها ابتهدای
رودخان و فاصل عرضی تا سهاحل رودخانه به عنهوان ورودی مهدل

 ANFISمورد استفاده قرار گرف  .نمار الگوی ورودی برای مدل در
نظر گرفت شد (جدول  )3ک نتایج آن برای توابع عضوی مختل در
شکل ( )5نشان داده شده اس  .همانطور ک مشهاهده میگهردد در
الگوی یک ک تنما از تصاویر ماهوارهای استفاده شده مدل بها دقه
قابل توجمی توانست برآورد را انشام دهد .در الگویههای بعهدی ،بها
روش مکانمند کردن و اضاف کردن آبدهی رودخان به عنهوان یهک
پارامتر مؤثر ورودی ،عملکرد مدل تا مقدار زیهادی بمبهود پیهدا کهرد.
فاصل عرضی تا ساحل رودخان بیشترین تأثیر را در عملکرد مهدل از
خود ب جای میگشارد ب طهوری که در الگهوی دو توانسهت ضهریب
تعیین را تا مقدار قابل توجمی افزایش میدهد .عل این موضهوع آن
اس ک در ابتهدای بهازه مهورد مطالعه دو رودخانه دز و گرگهر بها
 ECهای کامالً متفاوت وارد رودخان شطیط شده و تغییرات شدیدی
از  ECدر عرض رودخان ب عل کامل نشدن اختالط پدیهد میآیهد.
این موضوع باعث تغییرات  ECدر طهول رودخانه نیهز شهده که در
الگوهای بعدی این تأثیر مورد بررسی قرار گرفه  .بها اضهاف کهردن
آبدهی در الگوی شماره س  ،دق مدل تا مقدار زیادی افهزایش پیهدا
کرد و این در حالی اس ک برای پارامتر فاصل تها ابتهدای رودخانه
این افزایش دق کمتر بوده اس  .بنابراین در الگوهای سه و نمهار
ب ترتیب آبدهی و فاصل تا ابتدای رودخان بیشترین تأثیر را داشت اند.
با بررسی میزان ضریب تعیین مدلها ،الگوی سه بها تهابع عضهوی
گوسین 2-ب عنوان مدل منتخب برای شبی سازی در مراحهل بعهدی
انتخاب گردید .نمهودار سهری مکهانی و پراکنهدگی حاصهل از مهدل
انتخاب شده  ANFISدر شکل ( )6نشان داده شده اس .
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جدول  -3ساختار الگوهای ورودی به مدل ANFIS
Table 3- Structure of input patterns to ANFIS model
Pattern Number
Structure of Input Patterns
1
Band 2, Band 3
2
Band 2, Band 3, Width
3
Band 2, Band 3, Width, Discharge
4
Band 2, Band 3, Width, Length

Fig. 5- Mean correlation coefficient for different membership functions in sampling months
شکل  -5ميانگين ضریب تعيين مدل براي توابع عضویت مختلف در ماههاي نمونهبرداري (مرحله واسنجي)

)Fig. 6- Spatial series and scatter plot of selected ANFIS model (validation period
شکل  -6نمودار سري مکاني و پراکندگي مدل منتخب ( ANFISمرحله صحتسنجي)

در ادامه  ،به منظههور ارزیههابی مههدل  WANFISزیرسههریهای
ب دس آمهده در سهطو مختله به عنهوان ورودی مهدل ANFIS
منتخب در نظر گرفت شد .در این مطالعه از توابهع موجهک  Hearو
 Db-4با درجات تشزی مختل برای بمبهود عملکهرد مهدل اسهتفاده
گردید ک نتایج آن در جدول  )4مشاهده میگهردد .همهانطهور که
مالحظ میگردد با افزایش سطح تشزی دق مدل افهزایش مییابهد

اما تقریباً از سطح پنج ب بعد این مقدار ثاب شده و تأثیری در نتایج
حاصل نمیگردد .بنابراین تابع موجک  Db-4بها سهطح تشزیه پهنج
میتوانهد بههرای مدلسههازی مناسههب باشههد .نمههودار سههری مکههانی و
پراکندگی حاصل از مدل انتخاب شده  WANFISدر شکل ( )7نشان
داده شده اس  .جدول  )5و شهکل ( )8مقایسه نتهایج حاصهل از دو
مدل  WANFISو  ANFISرا نشان میدهد.

216
DOI: 10.22055/jise.2020.31187.1879

Mother
wavelet

... استفاده تلفیقی از تصاویر پردازش شده:پورحقی و همکاران

 براي دوره واسنجيWANFIS  نتایج حاصل از مدل-4 جدول
Table 4- Results of the WANFIS model for the calibration period
Coefficient of Determination
Root Mean Squar Error
Decomposition
(R2)
(RMSE)
Level i=j
Calibration
Verification
Calibration
Verification

Db-4

4

0.91

0.86

0.033

0.037

Db-4

5

0.93

0.89

0.028

0.032

Db-4

6

0.93

0.87

0.030

0.035

Db-4

7

0.94

0.86

0.028

0.033

Haar

4

0.89

0.85

0.038

0.046

Haar

5

0.89

0.86

0.037

0.041

Haar

6

0.91

0.88

0.035

0.040

Haar

7

0.92

0.88

0.033

0.040

Fig. 7- Spatial series and scatter plot of selected WANFIS model (validation period)
 در مرحله صحت سنجیWANFIS  نمودار پراکندگی حاص از مدل-7 شک
WANFIS  وANFIS  مقایسه نتایج حاصل از مدل-5 جدول
Table 5- Comparison of the results of ANFIS and WANFIS models
Terrain Points
Test Points
Forecast Model
(R2)
RMSE
(R2)
RMSE
ANFIS
0.88
0.0372
0.85
0.0427
WANFIS
0.93
0.0280
0.89
0.0320
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Fig. 8- Graphical comparison of the models used in this study
شکل  -8مقایسه نموداري مدلهاي استفاده شده در این تحقيق

نتيجهگيري
امروزه استفاده از تصاویر مهاهوارهای بهرای بهرآورد کیفیه آب
رودخان ها و مخازن کاربرد فراوانی پیهدا کهرده اسه  .در اکثهر ایهن
ت قیقات ب عل کمبود دادههای کیفی از روشهای رگرسیون ساده
برای مدلسازی استفاده شده اس  .مدل رگرسیون با داشتن سهاختار
ساده برای مدلسازی نمیتواند عملکرد خهوبی از خهود نشهان دههد.
امروزه مدلهای هوشمند بها توجه به گسهتردگی کهاربرد در علهوم
مختل میتوانند جایگزین مناسبی برای مدلهای رگرسهیون باشهند.
در این مطالع از تلفیق تصاویر ماهوارهای و سیسهتد اسهتنتا فهازی
عصبی برای مدلسازی پهارامتر  ECرودخانه کهارون اسهتفاده شهده
اس  .ب منظور انشام این کار ابتدا نمون برداری از  66نقط مشخص
شده از سطح رودخان ب صورت ماهان انشام گرف  .در ادام تصاویر
ماهوارهای مربوط ب هر دوره تمی  ،متناظر با مقادیر  ECمشهاهدهای
بازتاب در باندهای دو و س برای ورود به مهدل  ANFISاسهتخرا
گردید .ب منظور افزایش دق مهدل ،بهرای ههر نقطه نمونه برداری
فاصل تا ابتدای رودخان و فاصل عرضی از ساحل نپ آن به عنهوان
پارامترهای ورودی مدل در کنار آبدهی رودخان در نظر گرفته شهد.
ب منظور بررسی حساسی مدل نسب به ورودیهها ،نمهار الگهوی
ورودی برای آن انتخاب و ص سنشی شهد .ههدننهین به منظهور
کاهش نویز موجود در تصاویر و افزایش دق مدل از تبدیل موجک

ب عنوان یک ابزار کمکی استفاده و مهدل  WANFISمهورد ارزیهابی
قرار گرف  .نتایج نشان داد در الگوی یک باندهای دو و س با دقه
نسبتاً خوبی توانسهت پهارامتر  ECرا مدلسهازی نمایهد .در الگوههای
بعدی با اضاف کردن آبدهی و مکانمنهد کهردن مؤلفه های ورودی،
دق مدل تا مقدار قابل توجمی افزایش پیدا کرد ب طوری ک فاصهل
عرضی تا سهاحل نهپ رودخانه بیشهترین تهأثیر را در نتهایج دارد و
پارامترهای آبدهی و فاصل طولی تا ابتدای رودخان در مرتبه بعهدی
قرار میگیرند .با بررسی معیارههای ارزیهابی و نتهایج مهدل مشهاهده
گردید الگوی ورودی س با تابع عضوی گوسین دو عملکرد بمتهری
نسب ب دیگر مدلها دارد .در ادام با تبدیل موجک و کاهش نهویز
موجود در تصاویر ساختار  ANFISانتخابشده در مرحل قبل مشهدداً
مورد ارزیابی قرار گرف  .نتایج نشان داد ک تبدیل موجک میتواند ب
خوبی دق مدلسازی را افزایش دهد ب طوری که ضهریب تعیهین
برای مرحل ص سنشی از  0/85ب  0/89افزایش پیدا کرد.
تقدیر و تشکر
نویسندگان مقال از سازمان آب و برق خوزستان و دانشگاه شمید
نمران اهواز باب ارائ ی آمار و اطالعات و حمای های مالی تشکر
و قدردانی می نمایند.
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