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   ده يچک
 شهر ۱۶ترين رودخانه کشور، در مسير خود، آب شرب  ترين و طويل رودخانه کارون بزرگ به عنوان پرآب

اين رودخانه به همراه رودخانه دز در حدود يک پنجم منابع آب . نمايد و صدها روستاي مسير را تأمين مي
هاي   صنعتي، شهرک  منابع آاليندهها   آب اين رودخانهمنابع اصلي آالينده. دهند ميسطحي کشور را تشکيل 

هاي کيفي  گيري  اندازهبررسي. باشند ها ميهاي کشاورزي و کشت و صنعت آب هاي شهري، زه صنعتي، فاضالب
، باکتريهاي TDSدهد کيفيت آب رودخانه از نظر متغيرهاي کيفي متعددي به خصوص  انجام شده، نشان مي

 .کند زات سنگين از استانداردهاي کيفيت آب رودخانه تخطي ميو فل ٢کليفرم گوارشي
 آب يفيت کيري مديها استي توسعه سي برايتواند اطالعات ضروري آب رودخانه ميفي کيبندپهنه

- کالسها با استفاده از  رودخانهيفي کيبندپهنه يبران ي نووهيک شي ،ن مقالهيدر ا. به دست دهدرودخانه را 
هاي  هاي مشابه از نظر آلودگي، تعيين کالس  هدف تعيين بازه.ارائه شده است بانيبردار پشت يهاني ماشيبند

هاي بردار ماشين .هاي بحراني است هاي مختلف رودخانه و شناسايي بازه مختلف براي کيفيت آب در بازه
 ييکارا. دنباشيون ميرسگ ر وبنديهايي براي دستهکردن راه حل قدرتمندي براي فراهمد وي جدشتيبان ابزارپ

 يهادر طول رودخانه يفيش کيپا شده از نقاط يآور آب جمعيفيبا استفاده از اطالعات ک يشنهاديروش پ
 ي برايتواند اطالعات با ارزشيشنهاد شده ميوه پيد که شندهيج نشان مينتا.  شده استيابيکارون و دز ارز

  .ه ارائه کندين ناحيآب در ا يفيت کيريکمک به مد  ويگير  از تصميميبانيپشت

 يفي کيبند، پهنه٣ي فازيبندوشه خ،(SVMs) بانيت بردار پشيهاني اطالعات، ماشيبندکالس: ها واژهدي کل
  دز و  کارونياستم رودخانهيآب، س
  

   مقدمه‐۱
-يها م ن شباهتي اير کميتفس. عت وجود داردي در طبي قطعيهادهين پدي بيادي زيها شباهت
ش ي از پيهااريه معيپا  مختلف بريها ستم به کالسيک سي يها مؤلفهيبند طبقهيرا براها  تواند آن

                                                 
1   Support Vector Machines (SVMs) 
2   Fecal Coliform 
3   Fuzzy Clustering 
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 يهاستمي سيبند پهنه،يبند خوشهيهاوهي شي اصلي از کاربردهايکي.  ممکن بسازد،ف شدهيتعر
 يهابازهن يي در تعها رودخانهيفي کيبندپهنه.  مختلف آب استيفي کيرهايه متغيپا  بر،يارودخانه
رخوردار  بياژهيت وياز اهم پمپاژ يهاستگاهيا و يفيش کيپا يهاستگاهينه اي بهيهاتي، موقعيبحران
 .است
افراد  به نظرات يبستگ، شودي آب استفاده ميفي کي پهنه بنديبرا"که معموالمعيارها  ساده يدهوزن

 اگرچه همه يحت. راد است افيتفکر شخص ر طرزي تحت تأثيادين به مقدار زيمتخصص دارد و بنابرا
 آب معموالً سخت و يفي کيها شاخصير فنين تفسيا عالوه بر. اند شدهيريگپارامترها به دقت اندازه

ک ي Kung et al. (1992). ده دارنديچيت پيک موقعيح ي در تشرييها  ضعفها، ن شاخصيي تعيهاوهيش
ل يشنهاد کردند و نشان دادند که تحليپ آب يفي کيابي ارزيبرا ي فازيبنده خوشهيده بر پاا سشرو

 معمول در يرفازي غيها  روشين برايگزيک روش جايعنوان  ممکن است به ي فازيبندخوشه
 يفيارقام شاخص ک که يژه در مواقعين روش به ويا. ردي آب، مورد استفاده قرار گيفي کيابيارز

برخوردار  ياژهي وييز کاراد، ارنرمال هستنيط نرمال و غين شرايک به آستانه بيآب نزدمعمول 
  .]۱[است

 Karamouz et al. (2004)ن يانگي و روش ميبندي فازخوشهها به روش  بندي کيفي رودخانه پهنهcا ر ١
ستم ين سي در انيابنابر. دز بوده است_ کارونياستم رودخانهيشان سي ايه مورد مطالع. نمودندسهيمقا

) SVM (باني بردار پشتيهاني ماشيبندج حاصل از کالسي نتابندي فازي باج خوشهي نتا،يارودخانه
  .باشدياس ميقابل ق
 يها  شده و در سالي معرفي است که به تازگ هوشمندکنندهيبندک نوع طبقهي ،بانين بردار پشتيماش
 ي آماريريادگين يک نويک تکني بر يکننده مبتنيبندن طبقهيا. افته استي ي فراوانير کاربردهاياخ
 قدرت ي داراSVMکه دهد يقات نشان ميتحق. ده استي گرديمعرف  Vapnik (1995) که توسطستا

ن ياز ا. باشدي کم مي آموزشيها داده با ابعاد باال و تعداد نمونهي مانند فضايطي در شرايم باال حتيتعم
 ي عصبيهامانند شبکه(کنند يرا حداقل م ٢يتجرب ي که خطاييها نسبت به روشن روش ي اجهت
 از مباحث يا گستردهيهانهير در زمي اخيها  در سالSVMن رو ياز ا.  داردي عملکرد بهتر)يمصنوع

 برق و ي مهندسيها رشتهدر SVMاد يرغم کاربرد زيعل .افته استي الگو کاربرد ييمربوط به شناسا
 محدود بوده اريستم و منابع آب بسيت سيري عمران به خصوص مديوتر کاربرد آن در مهندسيکامپ
 و تناسب بانيپشت بردار يهانيماش و ي فازيبند دستهيهاوهي شيات اصلين مقاله خصوصيادر . است
ها با استفاده از وهين شيا يياراشده است و ک يابيز آب رودخانه اريفي کيبند پهنهيها برا آن

ار ي بسييان دهنده کاراج نشي نتا. شده استيابيدز ارز_ستم رودخانه کاروني آب سيفياطالعات ک
 با هاي بردار پشتيبانماشينوه ي از شمقاله نيدر ا. باشدين ميشي پيها نسبت به روش  SVMمناسب روش 

  .گرددي استفاده م٣مير تصميمقاد
  
  
  

                                                 
1   C-Mean Clustering Method (C-Mean Crisp Classification ) 
2   Empirical Error 
3   Decision Values 
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  ١باني پشت برداريها ني ماشيبندالسک ‐۲
Vapnik (1995) بان ي بردار پشتيها نيماش بار ني نخستيبرا)SVMs(  ک ي کالسيها  روش.کردارائه را

 )٢ي ريسک تجربيسازحداقل ( آموزشيها مجموعه دادهيکردن خطا بر رو جهت حداقل،يريادگي
ن يبرخالف ا. باشندي مي مصنوعي عصبيهاها، شبکه ن روشين نمونه از ايترمتداول .اند شدهيطراح
 يها دارا نين ماشيا.  است٣ي ساختاريکردن خطا بر حداقليبان مبتني بردار پشتيها ني ماش،ها روش

-يم) ٤شيآزما يهاداده (يرآموزشي غيها دادهي برايريادگي يها ه روشي نسبت به بقيقدرت باالتر
 يهوش مصنوع  درموجود يها  مدلگريده ي شببانيپشت بردار يها ني ماش آموزشي اصلمنطق .باشند

 .باشديم
  )ينريبا (يهاي بردار پشتيبان دو کالس ماشين) الف
  ٥ي خطبانيپشت بردار يها نيماش ‐۱

 يها دادهي که بر رو استي خطيها نيماش ،بانيپشت  برداريها ني ماشن حالت ممکنيترساده
ک يبه صورت  را هر مشاهده. ميدارار ي اخت در مشاهدهlد کهيض کنفر .دننيبيمآموزش  ٦ريپذييجدا
)y,x(ييدوتا iiکه l,...,2,1i,IRx n

i }و ∋= }1,1yi  يجروخک ي ي هر ورودي برايبه عبارت .باشديم ∋−
 )يهابرچسب( يهايخروجم که ي دار٧ياابرصفحهد يفرض کن . وجود دارد‐۱ا ي ۱برابر با  )برچسب(

 يکه رو xطنقا .)يريگميا مرزتصمي ٨ جداسازابرصفحه( کندي جدا مي منفيهايخروجمثبت را از 
0bxwمعادله مشخصه آن در ، قرار دارندابرصفحه ردار عمود بر ب w که کنندي صدق م⋅+=
−+ .است wاربرد ٩يدسياقلنرم  w و  مختصات از مبدأابرصفحه يفاصله عمود wb،ابرصفحه d  )d( 

 .ديريدرنظر بگ) يمنف(  مثبت کالسن نمونهيکتري جداساز و نزدابرصفحهن ين فاصله بيرا معادل کوتاهتر
+−برابر  جداساز راابرصفحه ١٠هيحاش + ddتم يرو الگ،يخطريپذيي حالت جدايبرا .ميکنيف مي تعر
ن يبد .کندي جستجو م راهين حاشي جداساز با بزرگترابرصفحه ي به سادگ)SVM( بانيپشت بردار نيماش
1bwxiمعادله  که در ix ري مقاد همهيب برايترت 1yi،دنکنيصدق م) ۱ معادله( ⋅+≤  شوديمجه ينت =+
1bwxi که در معادله ixر يهمه مقاد يز براين و 1yi،ندنکي صدق م)۲ معادله( ⋅+≥− -يحاصل م =−

i;01)bwx(yقالب تک عبارت  توان دريعبارت را م ن دويا. گردد ii  هيکل . نوشت)۳معادله  (⋅+−≤∀
1bwx:Hابرصفحه يبر روکه  يقاطن i1 فاصله در و  بوده wکهي بردار ي دارا.رنديگيمقرار  ⋅+=

 ابرصفحه يرو بر که ي نقاط، به صورت مشابه.رار دارندق از مبدأ است −wb1 يعمود
1bwx:H i2   از مبدأ−−wb1يفاصله عموددر و  بوده wکهي بردار يدارارند يگيم قرار ⋅+=−

w1ddني بنابرا.قرار دارند مختصات ==  1Hد کهيتوجه کن .خواهد بودw2ه برابريحاش مقدار و +−
ک يوان تيمن ي بنابرا.ندريگيمها قرار ن ان آني در ميچکدام از نقاط آموزشي بوده و هيمواز 2Hو

 يها تيبا توجه به محدود  و2wکردننهيه را با کميافت که حداکثر حاشي را چنان ابرصفحهجفت 
گر يبه عبارت د( دشويم فرصبرابر )۳(معادله ها مقدار  آن که دري به نقاط آموزش. داشته باشند)۳( معادله

                                                 
1   Support Vector Machines Classification 
2   Empirical Risk Minimization 
3   Structural Risk Minimization 
4   Test Data 
5   Linear SVM 
6   Separable 
7   Hyperplane 
8   Separating Hyperplane 
9   Euclidian Norm 
10  Margin 
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 يبردارهار خواهد داد يي را تغمسألهها جواب  حذف آن و)  قرار دارند2Hو1H صفحاتي که روينقاط
  . نديگويبان ميپشت

Vapnik and Cortes (1995) به ييهاداد نمونهي اعمال کردند که اجازه ميسازنهي در فرمول بهيراتييغت 
 يهاداده حالت ي برارا که تم باالياگر الگور. رنديرار بگ قيريگميعنوان خطا در سمت غلط مرز تصم

 بدست يقابل قبول چ جواب ممکن ويم هير اعمال کنيپذانيي جدايها دادهيبرا باشد،يمر يپذييجدا
 هکه ب تر کردکمرا   مسألهيهاتي محدوديقدر ريناپذيي جدايها دادهحالتردتوان يم .ديآينم
 يرهايبا افزودن متغتوان يمن کار را يا. م داشتي تابع هدف خواهيه برافانه اضيک هزيب يترتن يا

l,...,2,1i(i(مثبت ١دکمبو =ε ،يبرا جهيدرنت. ها انجام دادتيمحدود در ii ;0 ∀≥εو ii 1bwx ε−+≥+⋅ 
1yi ميدار iiيبراز ين و =+ 1bwx ε+−≤+⋅ ،1yi ردن  ملحوظ کي برايعيک راه طبي. باشديم =−

2wرتابع هدف ازيينه اضافه خطاها تغيهز ∑به 2
=

+
l

1i

k
i

2 )(c2w ε ن عبارتيکه در ا. باشديم،c 

 يتوان بين خطاي تجربيله آن ميو بوس شودي است که مقدار آن توسط کاربرانتخاب ميپارامتر
 است يشتريت بيبزرگتر باشد نشان دهنده اهم c هرچه مقدار. به يک حد مطلوب رسيد٢وخطاي تعميم

 مسألهک ي kري همه مقادي برامسألهن يهمانگونه که مشخص است ا .که به خطاها داده شده است
مراجعه   Gunn (1998)هاي خطي بهSVM براي مطالعه جزئيات بيشتر در مورد . محدب استيزيررنامهب

  .شود
  ٣يرخطي غبانيبردارپشت يها نيماش ‐۲

رسد ي به نظر ميضرورست ي عموماً جوابگو نيخطکنندهيبندک طبقهي يل واقعي مسايکه براياز آنجائ
 يز تابعيآنجا که تابع تما از. ميم دهي تعميرخطي را به حالت غي خطيريگميم سطوح تصميکه بتوان

 با يژگي ويک فضاي به ي ورودي از فضايرخطيل غيک تبديها توسط  داده،ستين ها ي از وروديخط
 .ل خواهد شديافته تشکيم ي تعميها، سطوح جداساز يژگي وين فضايدر ا. شوندي منگاشتعاد باال با

 يفضا ، بزرگ باشديل به اندازه کافيبد تي و ابعاد فضايرخطيل غياگر تبد، ٤ پوششيبراساس تئور
 يگردند که در آنجا به صورت خطيل ميد تبدي جدي به فضايل به صورتيها توسط تبد يورود
   .مراجعه شود Burges (1998) به يرخطي غيهاSVM شتر در مورديات بيجزئمطالعه  يبرا. ر باشنديجداپذ

  ٥يالسکچند بانيپشت دارر بيها نيماش) ب

SVM  ل ئ حل مسايبرا  راتوان آني م، اما شده استي طراحيکالس  دويهايبندوشهخ يراب
 و ٦هيبق برابر  دريکي حالت :ن هدف موجود استي اي برايدو روش اصل. م داديتعمز ي نيچندکالس

  .٧يختار درختسا
ه يبق س وک کاليک برچسب مورد نظر را متعلق به ي با ي آموزشيهاهمه نمونه اگر :هيبق برابر  دريکي) ۱

. شودي ميل به حالت دوکالسيسأله تبد، مميگر بدانيرا متعلق به کالس د گري ديها با برچسبيهانمونه
 يکالسرا آموزش داده و ، )يمنف" هيبق"مثبت،" يکي("ه ي بق‐ درمقابل‐کيبند کالس Nتعدادوه ين شيا

 q  حالتي برابين ترتيبد. ن فاصله مثبت باشدي بزرگتريند که دارايگزي برميشي نقطه آزمايرا برا

                                                 
1   Slack 
2   Generalization Error 
3   Non-linear SVM 
4   Cover’s Theorem 
5   Multi-Category SVM 
6   One-To-Others (One-Versus-Rest Classifier) 
7   Tree Structure 
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)2q(يسکال >، q ها را به صورت توان آنيشود که ميل ميکننده تشکيبندطبقهiSVMي نامگذار 
*به نجرم xيشيونه آزمانم، iSVMاگر توسط. کرد

i
*
ii bxwd متعلق  xيشيگردد، آنگاه نمونه آزما =⋅+

x(dmax)x(d(ام است اگرjبه کالس ij = ،q,...,1i ن يا  عالوه بريگري ديها ن حال روشيا با. =

فاصله کننده  انتخابياه جب ها درآن  موجود است کهxيشيآزما کالس نمونه صي تشخيبراروش هم 
 ين کالس وروديي تعي برايشبکه عصب  بريعمدتاً مبتن  ساده ويريادگي يهاتميالگور  از،حداکثرمثبت 

 براي مطالعه جزئيات بيشتر در مورد حالت يکي در برابر .شودياستفاده م id يهايبا توجه به خروج
  .مراجعه شود  Zhao et al. (2000)به چندکالسي هايSVM در بقيه
-ن طبقهيهمه ا. ننديبي آموزش مييتا 2qمسألهک ي يها براSVM دوهروش دوب در :يدرخت يها روش) ۲

- ن طبقهي ا.شونديش مورد استفاده واقع مي آزمايها دادهيبند کالسهيبرا  SVM  يهاکنندهيبند
 SVM کين درخت هرگره يشوند که در ايک درخت مرتب ميصورت ه دو به دوبيهاکنندهيبند
مراجعه   Platt et al. (2000)و Pontil (1998) and Verri به درختي روش جزئيات مطالعه براي .است ينريبا

   .نماييد
  
  بندي فازي خوشه‐٣

آب  تبندي کيفي پهنه ي براي در مطالعات قبلي فازيبندز اشاره شد روش خوشهيه قبالً نطور ک همان
سه ي مقاي فازيبندخوشه روش ا بSVMحاصل از روش ج ين مقاله نتايدر ا .به کار رفته است هارودخانه

 ي فازيبند آب رودخانه با استفاده از روش خوشهيفيک يبند در پهنهي اصليها گام.شوديم
تراز برش يک بر اساس مقادير مختلف در اين روش .  معرفي شده است Karamouz et al. (2004)توسط

)(λا از تعداد حداکثر خود ه ، تعداد خوشهبا افزايش مقدار تراز برش از صفر. گردند  تعيين مي) تعداد
 . يابد  ميبه يک کالس کاهش) هاي مورد نظر در رودخانه بازه

  
   ي موردمطالعه‐۴

. ران واقع شده استي ايلومترمربع در بخش جنوبي ک۶۷۰۰۰دز با مساحت _حوزه رودخانه کارون
ان را به مخاطره ي آبزيبازگشت فاضالب به رودخانه زندگش ي آب رودخانه کارون بر اثر افزايآلودگ

 نقض ياري و آب شرب در موارد بس)رودخانه (ي آب جاريفي کيعالوه استانداردهاه ب. انداخته است
 بر توسعه استان خوزستان که يابه طور قابل مالحظه ستم رودخانه کاروني آب سيآلودگ. شده است

-ير مي و صنعت است، تأثي توسعه بخش کشاورزيل بااليک کشور با پتانسي استراتژيها  از استانيکي
 يها انيز جري و ني اراضيوسط زهکش تي از آب استفاده شده در بخش کشاورزياديبخش ز. گذارد
  . گرددي به رودخانه باز ميبازگشت
.  استفاده شده استي بحرانيهان بازهييبندي کيفي رودخانه و تع  پهنهيبراSVM روش از  ن مقالهيدر ا
با توجه به اينکه . اند  شدهداده  نشان ١  شمارهبندي کيفي در جدول هاي منتخب براي پهنه بازه

باشند،  زدگي خليج فارس مي دست دارخوين از لحاظ کمي و کيفي تحت تأثير پس ي پايينها ايستگاه
  .اند بندي در نظرگرفته نشده ها براي پهنه ايستگاهاين 
در . اند شدهارائه  ٢ در جدول شماره ،بندي کيفي  مورد استفاده براي پهنهي از اطالعات کيفيانمونه
- ي ارائه م٢  شمارهنه کارون براساس اطالعات موجود در جدولبندي کيفي رودخا پهنهج ي نتا بعدبخش
  .گردد
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  گيريبندي و نتيجه جمع‐۵
 ۵از آنجا که استاندارد ملي براي کيفيت آب رودخانه وجود ندارد از استاندارد کشور فرانسه که 

ها تعيين  شده است و بر اين اساس حدودکالسدهد استفاده کالس براي کيفيت آب ارائه مي
بد  به معناي کيفيت خيلي٤ به معناي کالس عالي وکالس شماره ٠ترتيب کالس شماره بدين . رديدندگ

 ).٣جدول شماره (اند در نظر گرفته شده
  

   دز‐بندي کيفي رودخانه کارون هاي در نظر گرفته شده براي پهنه ايستگاه ‐۱جدول 
شماره 
  بازه

  موقعيت  نام بازه
شماره 
  بازه

  موقعيت  نام بازه

  بين پل کشتارگاه و بندقير   بندقير–گرگر   ۷  بين سد دز و شهر دزفول  گلک  چم‐ دز   ۱

  بين بندقير و شهر ويس   بندقير–کارون   ۸  بين دزفول و بندقير   بندقير–دز   ۲

  بين ويس و باالدست اهواز   زرگان–کارون   ۹  بين سد گتوند و شوشتر   سد گتوند‐ کارون   ۳

  منطقه اهواز   پل پنجم–کارون   ۱۰  شتر و بندميزانبين شو   بندميزان–کارون   ۴

  بين شوشتر و پل کشتارگاه  پل کشتارگاه–کارون  ۵

  بين بندميزان و بندقير   بندقير–شطيط   ۶

  الطمير  ام–کارون   ۱۱
دست اهواز و  بين پائين

  دارخوين

  

 )۱۳۸۲فروردين  (ارونهاي رودخانه کاطالعات کيفي بازه  ‐٢جدول 

TDS  
)mg/L( 

DO  
)mg/L( 

SO4
 -2 

)mg/L( 
NO -3  

)mg/L( 
Cl -  

)mg/L( 
 BOD5 
)mg/L( 

COD  
)mg/L( 

Cd  
)mg/L( 

Cr  
)mg/L( 

Fecal Coliform 
)MPN/100mL( 

شماره 
 بازه

٢٣٤ ۶۲/۸ ۱۲/۶۵ ۶۱/۷ ٧۵ ٨ ١ ۰۱۴۰/۰ ۰۰۲۰۰/۰  ۵١ ٠٠ 

١٣۵٠ ۴۱/۵ ۴۴/۴۱۳ ۴۴/۸ ٢٤ ٢ ٣٨٣ ۰۰۷۰/۰ ۰۰۲۰۰/۰ ٢ ١٠٠٠٠٠ 

٣٣٦ ۱۵/۸ ۷۲/۱۰۱ ۵۷/۶ ٨ ١ ٩٦ ۰۰۵۵/۰ ۰۰۰۹۵/۰ ٣ ١٠٠٠ 

٤٠٧ ۱۱/۸ ۷۷/۱۲۹ ۶۲/۸ ١٢ ٢ ١٠١ ۰۰۵۷/۰ ۰۰۰۹۵/۰ ۵٤ ٠٠٠٠ 

٤٤١ ۹۶/۹ ۵۱/۱۳۹ ۹۶/۷ ١١۵ ١٢ ٢ ۰۲۵۰/۰ ۰۰۰۳۷/۰ ۵٠٠٠٠ ۵ 

٤۵٠ ۶۰/۸ ۲۴/۷۴ ۲۸/۷ ٢٢۵ ١٦ ٢ ۰۰۶۰/۰ ۰۰۰۶۰/۰ ٦ ١٠٠٠٠٠ 

٩٠٠ ۴۸/۸ ۰۰/۱۹۲ ۹۹/۷ ٢٤ ٤ ٤٠٠ ۰۲۹۰/۰ ۰۰۰۴۹/۰ ١۵٧ ٠٠٠٠ 

٦٤٢ ۵۰/۸ ۹۰/۱۶۸ ۴۳/۷ ٢٤ ٣ ٢٣٧ ۰۰۴۵/۰ ۰۰۱۲۰/۰ ٨ ١١٠٠٠٠ 

٤٤٨ ۵۰/۸ ۱۲/۱۰۱ ۹۴/۶ ٤٤ ٢ ١١٩ ۰۰۴۵/۰ ۰۰۱۲۰/۰ ٩ ٧٠٠٠٠ 

۵۵٢ ۱۰/۸ ۴۸/۱۱۶ ۴۸/۷ ٦٦ ٢ ١٤٢ ۰۰۴۲/۰ ۰۰۰۹۰/۰ ١٠ ٢٠٠٠٠٠ 

٦٤٢ ۲۵/۸ ۷۲/۱۵۸ ۵۵/۷ ٢۵٣٤ ٢ ٠ ۰۰۴۵/۰ ۰۰۰۹۰/۰ ١۵١١ ٠٠٠٠ 

  
 )  فرانسهبراساس استاندارد (رودخانههاي کيفيت آب   وضعيت کالس‐٣جدول 

 ٠کالس  ١کالس  ٢کالس  ٣کالس  ٤کالس 

 کيفيت عالي  کيفيت خوب  کيفيت متوسط کيفيت بد کيفيت خيلي بد

  
 ١ تا ‐١ها در بازه ن دادهي، اSVM آموزش مدل يبراهاي استاندارد مقادير داده استفاده از  منظورهب

 يفير کي هر متغيراستاندارد موجود براي مقادينها برا تSVMق مدل ين تحقيدر ا .شونديمنرمال 
 کالسش به هريهاي آزماتعلق نمونهآموزش داده شده شود سپس با استفاده از مدل يآموزش داده م
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براي گر يبه عبارت د. دوشيمآموزش داده داده ساخته شده  ٢٠٠٠٠ا حدود بکالس هر .شودين مييتع
 پس از استخراج اطالعات کيفي .رديگي و آموزش صورت مدي توليآموزشداده  ١٠٠٠٠٠ کالس ۵

 هاي استانداردها براساس مقادير داده، مقادير اين داده)شيآزماهاي داده(هاي رودخانه کارون بازه
 و وزن ٢ با برابر γپارامتر ،١  با برابرcپارامتر ن مقاله ي در ا.ندشد نرمال ١ تا ‐١ ، بين)حالت آموزش(

  .ه استگرفته شددر نظربرابر نيز کليه معيارها 
، تعداد شيآزما ازاي هر نمونه  به،مقادير تصميم  باSVMشيوه در کالسي  kيک مجموعه در
2)1( −kk 1(2 تعدادينيبشيج پيانگر نتاي که بوجود دارد عدد مقدار تصميم( −kk SVM يدوکالس 
 از ينابنابر. شودها انجام مي نآکالس توسط  گيري در مورد تعلق آن نمونه به هر تصميمو دنباشيم

به ازاي هر  ت آب در نظر گرفته شده استيفي کي برا کالس۵ ارون کيفي کيبنددر پهنهآنجا که 
 کارون با يفي کيبند پهنهنتايج ،۷ تا ٤شماره  جداول در. دنوجود دار مقدار تصميم ١٠ ،شيآزمانمونه 

همانگونه که از . ارائه شده است باني بردار پشتيها نيماش بنديکالس تصميممقادير شيوه از استفاده 
، )٤ شماره جدول (يشرگوا  در حالت بدون در نظر گرفتن فلزات سنگين و کليفرم،نتايج مشخص است

اما با در نظرگرفتن . راي کالس کيفيت عالي هستندها دا داراي کالس کيفيت خوب و مابقي بازه٢بازه 
 که کيفيت عالي خود را حفظ ٤و ٣هاي   بجز بازه،)۵ شماره جدول( يگوارشفلزات سنگين و کليفرم 

در مقايسه . باشدبد ميها خيلي ها داراي وضعيت وخيمي بوده و کالس کيفيت آن اند، مابقي بازهکرده
هاي رودخانه را به  کالسه، بازه۵بندي بندي فازي در تقسيمه کالسبندي فازي بايد گفت شيوبا کالس

. )۸جدول شماره  (کنداي به وضعيت کيفيت هر بازه نميکند اما هيچ اشارهقسمت تقسيم مي  ۵
  . است  برخورداري به مراتب بهتريي از کارايشنهاديپن روش يبنابرا

 انتخاب نوع پس از. باشد مي)RBFکرنل(٢رنل گوسيک، در اين تحقيق ماشين بردار پشتيبان ١تابع کرنل
 يتجرب خطاي توان بينباشد که توسط آن نيز مي ميcترين پارامتر تأثيرگذار پارامترکرنل عمده

شوند  مي منجر به خطاي تعميم کمتريcمقادير باالي پارامتر. به يک حد مطلوب رسيد وخطاي تعميم
 انواع مختلف شود درتحقيقات بعدي تأثيرانتخابتوصيه مي .رودبندي باال ميو در نتيجه دقت کالس

انتخاب مقادير باال   با بررسي شده وبنديروي دقت کالس بر γو cمقادير مختلف پارامترتوابع کرنل و 
 آب رودخانه به هر يفيت کيحساسمقدار  توجه به ز بايو ن بردباال  رابندي  دقت کالسcبراي پارامتر

 يبند معيارها را در پهنههر يک ير وزني تأث کرده ومعيارها به کليه يده وزنهباقدام ک از معيارها، ي
بندي کيفي آب اي پهنهتري بربينانه و بدين ترتيب نتايج واقع آب رودخانه در نظر گرفتيفيک

  .رودخانه ارائه کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Kernel Function 
2  Gaussian Kernel (Radial Basis Function Kernel) 
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  مقادير تصميمبا   SVM روش بهبندي کيفي کارون پهنه ‐۴جدول 
 ) سنگين وکليفرم گوارشي نظرگرفتن فلزات  دربدون( 

بيني شده شکالس پي  
(Predicted Label)  

 شماره بازه
بيني شده شکالس پي  

(Predicted Label)  
 شماره بازه

١ ٠ ٧ ٠ 
٢ ١ ٨ ٠ 
٣ ٠ ٩ ٠ 
٤ ٠ ١٠ ٠ 
٠ ١١ ٠ ۵ 

۹۶/۹۹ %  ٦ ٠ دقت آموزش 

  
  مقادير تصميمبا   SVM روش بهبندي کيفي کارون پهنه ‐۵جدول 

 ) نظرگرفتن فلزات سنگين وکليفرم گوارشي در با (

بيني شده کالس پيش  
(Predicted Label)  

 شماره بازه
بيني شده کالس پيش  

(Predicted Label)  
  بازهشماره

١ ٤ ٧ ٤ 
٢ ٤ ٨ ٤ 
٩ ٤ ۰ ٣ 
١٠ ٤ ۰ ٤ 
٤ ١١ ٤ ۵ 

۱۰۰%  ٦ ٤ دقت آموزش 
  

  مقادير تصميمبا   SVM روش بهرودخانه کارون   بندي کيفيپهنهج ينتا ‐۶جدول 
 )ينظرگرفتن فلزات سنگين وکليفرم گوارش  دربدون( 

 نوع کالس ٠کالس  ١کالس  ٢کالس  ٣کالس  ٤کالس 

‐ ‐ ‐ ۲ 
۷‐۶‐۵‐۴ ‐۳ ‐۱  
۱۱‐۱۰‐۹‐۸‐۷  

   ماره بازهش

  
   مقادير تصميمبا   SVM روش بهارون  رودخانه کبندي کيفيپهنهج ينتا ‐۷جدول 

 )ي در نظرگرفتن فلزات سنگين وکليفرم گوارشبا(

 نوع کالس ٠کالس  ١کالس  ٢کالس  ٣کالس  ٤کالس 

‐۷‐۶ ‐۵ ‐۲‐۱  
۱۱‐۱۰‐۹‐۸  

- - - ۴‐۳   شماره بازه  

  

 ياز رودخانه کارون به روش فبندي کيفيج پهنهينتا ‐۸جدول 

 ۵ =ها تعداد کالس ١کالس  ٢کالس  ٣کالس  ٤کالس  ۵کالس 

۷ 
‐۸‐۶ ‐۲  
۱۱‐۱۰‐۹  

۵‐۴  ۳ ۱ λ = ۵/۱۲  
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