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Intelligent model optimization is a key factor in the improvement
of water treatment. In the current study, we applied artificial neural
networks modelling for the optimization of the coagulation and
flocculation processes to achieve sufficient water quality control
over the total organic carbon parameter. The ANN network
consisted of a multilayer feed-forward structure with a back
propagation learning algorithm with the output layer of ferric
chloride and cationic polymer dosages. The results were
simultaneously compared with the nonlinear multiple regression
model. The model validation phase was performed using 94
unknown samples for which the prediction result was in good
agreement with the observed values. Analysis of the results
showed a determination coefficient of 0.85 for the cationic
polymer and 0.97 for the ferric chloride models, respectively. He
mean absolute percentage error and root mean square errors were
calculated, consequently, as 5.8% and 0.96 for the polymer and
3.1% and 1.97 for the ferric chloride models, respectively.
According to the results, artificial neural networks proved to be
very promising for the optimization of water treatment processes.

چکیده
بهینهسازی به کمک یک مدل هوشمند الزمهی دستیاابی باه بااالتری
 مادل، در ای بررسی.کیفیت ممک در تأمی آب شرب و صنعتی است
شبکه عصبی مصنوعی به منظور بهینهسازی فرایند انعقاد و لختاهساازی
آب شرب با هدف کنترل کیفی آب خروجی نسبت به پارامتر کرب آلای
 مدل شبکه عصبی با ساختار پای خاور چندالیاه و باا.کل استفاده شد
فرایند یادگیری پسانتشار خطا برای بهینه سازی غلظت فریک کلرایاد و
 نتاای باهصاورت همزماان باا مادل.پلیمر کاتیونی به کاار گرفتاه شاد
رگرسیون غیرخطی چندگانه برای افزای ضاریب همبساتگی و کااه
 آزمون صحتسنجی مدل باا اساتفاده از. مقایسه شد،پارامترهای ورودی
 تحلیاال نتااای. نمونااه جدیااد و ناشااناً کااامال موفقیااتآمیااز بااود94
نشاندهنده عملکرد قابلقبول مدل شابکه عصابی باا ضاریب تشاخیص
 برای مدل فریاک0/97  برای مدل پلیمر کاتیونی و0/51 ) به ترتیبR2(
 میزان درصد میانگی خطای مطلق و جذر میانگی مربعات.کلراید است
 و% 1/3  برای مادل پلیمار کااتیونی و0/96  و% 1/5 خطا نیز به ترتیب
 نتاای نشاان داد کاه مادل شابکه. برای مدل فریک کلراید اسات1/97
عصبی مصنوعی از دقت به مراتاب بااالتری در بهیناهساازی فراینادهای
.پیچیده تصفیه آب برخوردار است

Keywords: Total organic carbon, Drinking water treatment,
Optimization, Coagulation and flocculation, Neural network
modeling.
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بررسی بهینهسازی فرایند حذف کرب آلی کل در...

 -1مقدمه
کرب آلی در آب تخمینی از شدت میزان آالیندههاای
آلی طبیعی یا انسانساخت را فراهم میآورد و مایتواناد باه
عنوان شاخص میزان گسترش آلودگی در منابع آبی بررسای
شود [ .]1حذف کارب آلای در آب باه عناوان منباع اصالی

بهعنوان یکی از مناسبتری گزینههای مادلساازی مساائل
پیچیده تصفیه کیفی آب ،همواره مورد توجه بوده است [.]6
در سال  2004آقای میرسپاسی به کمک مدل شبکه عصبی
مصنوعی ( )2ANNتوانست تا حد بسیار مطلوبی مقادیر مواد

ترکیبات ناخواسته گنادزدایی آب ( ،)1DBPsناه تنهاا بارای

منعقدکننده را بر اساً کیفیت آب ورودی پی بینای کناد
[ .]7در سال  2013بررسی مشابهی در ترکیه باا سرپرساتی
خانم سنگل به کاربرد مدل شبکه عصبی در سیستم تصافیه
آب شرب پرداخت اما نتای مدلسازی چندان رضایتبخا
نبود [ .]5هدف اصالی ایا بررسای توساعه مادل شابکهی
عصبی در تصفیه آب شرب به منظور دساتیابی باه حاداکثر
کیفیت آب شرب خروجی و تضمی حذف مؤثر کرب آلی بر
اساااً چنااد پااارامتر کیفاای آب اساات .نتااای ایا بررساای
میتواند به عنوان روش قابل اعتماادی در راساتای حاذف و
کاه پارامتر کرب آلی آب به کار رود.

تولیدکنندگان آب شرب در تصفیهخانههای آب ،بلکاه بارای
مصرفکنندگان نیز بسیار حیاتی است [.]2
روشهایی که امروزه برای کاه و حذف کارب آلای
آب به کار میروند با کمی تغییر مایتوانناد از کارآمادی باه
مراتب بیشتری برخوردار شوند .ای روشها در چناد کاالً
طبقهبندی میشاوند [ )1( :]3فرآینادهای متعاارف تصافیه
شامل انعقاد ،لختهسازی و رساوبدهای کاه دارای پتانسایل
حذف کرب آلی درشتمولکاول تاا حادود  %94اسات ولای
بهساختی مایتوانناد حاذف مولکاولهاای ریاز را باه %14
برسانند )2( ،فیلتراسیون کرب فعال ناه تنهاا مایتواناد باه
همان خوبی کرب آلی درشاتمولکاول را حاذف کناد بلکاه
حذف مولکولهای ریاز را باه مارز  %10رساانده اسات)3( ،
نانوفیلتراسیون در صورتی که بهعنوان پستصفیه به سیستم
تصفیه متعارف ملحق شود ،درشتمولکولها را کاامال حاذف
کرده و راندمان حذف ریزمولکولها را بسته باه ناوغ غشاای
مورد استفاده به  10تا  71درصد برساند .گفتنای اسات کاه
پروسههایی نظیر ازنزنای یاا تااب فارابنف تنهاا موجاب
تخریااب و شکساات مولکااولهااای درشاات و متوسااط بااه
مولکولهای بسیار ریزتر شده که عموما فاقد جذب فرابنف
بوده و به سختی اکسید میشاوند ،درنتیجاه شناساایی آنهاا
مشکل بوده و میتواند به گزارشهای نادرست از حذف کرب
آلی بیانجامد.
بنابرای نیاز به بهینهسازی فرایند انعقاد و لختهساازی
برای حذف قابل قبول کرب آلای در سیساتم هاای متاداول
تصفیه آب شرب همواره احساً شده اسات .باا ایا حاال،
مسائل واقعی در رابطه با آب معموال بسیار پیچیده و وابساته
به چندی فرایند ،مؤلفه و ویژگیهای محیطی هساتند .ایا
مسئله نیاز به یک مادل انعطاافپاذیر و هوشامند را بیشاتر
نمایان میکند .کاربردهای موفقیت آمیز مدلهای مبتنی بار
هوش مصنوعی به ویژه مدل شبکه عصبی در مسائل آب طی
دهااههااای گذشااته ،گااواه قابلیاات اطمینااان ،اسااتواری و
انعطافپذیری آنها است [ .]4ای قابلیاتهاا در اکثار ماوارد
منت از توانایی ای مدل در فراگیری ارتباطات چنادمتغیره،
عمومااا ماابهم و غیرخطاای اساات [ .]1ماادل شاابکه عصاابی

 -2مواد و روشها
 -1-2دادهها
دادههای مورد استفاده در ای بررسی شامل پای روزانه
پارامترهای کیفی آب خام و غلظت مواد منعقدکننده در یکی از
تصفیهخانههای آب شارب واقاع در سرشااخههاای

سافیدرود3

است .بررسی به مدت دو سال آبی صورت گرفت و در مجماوغ
 615روز نمونهبرداری از آب خام ورودی صاورت گرفات کاه از
ای تعداد  164نمونه برای آموزش مدل و  94نمونه به منظاور
صحتسنجی مورد استفاده قرار گرفت .تعداد باالی نمونهبرداری
متضم دقت باالی مادل شابکه عصابی اسات .غلظات ماواد
منعقدکننده شامل فریک کلراید 4و یک پلیمر کاتیونی باه ناام
کتفالک تی-ال 1است که بهصورت روزانه ثبت شده است .کرب
آلی قبل و بعد از سیستم تصافیه باا دساتگاه TOC Analyzer

( )Ionics-Sievers 800, Boulder, COاندازهگیری شده اسات.
جااذب  UVدر طااول مااو  214 nmو شاادت رنا در واحااد
پالتی -کبالت توسط دستگاه اسپکتروفتومتر Hach ( DR/4000
 )Company, Loveland, COصاورت گرفتاه اسات .کادورت
توساط دساتگاه ( Hach SS6/SE Turbidimeter, Loveland,
 )COاندازهگیاری شاده اسات .قلیائیات باه روش تیتراسایون
محاسبه شد و دما و  pHتوسط دستگاه  pHمتر پرتابل HACH
اندازهگیری شده است [ .]9دادههای دبی رودخانه از گزارشاات
آمااری شاارکت آب اسااتخرا شاده اساات .مشخصااات آماااری
دادههای کیفی و کمی به همراه نشان اختصاری مورد اساتفاده
در مدلسازی در جدول شماره ( )1خالصه شدهاند.
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طاهر احمدزاده و همکاران
جدول  -1خالصه مشخصات آماری دادههای مورد استفاده در ای بررسی
مشخصات آماری

فریک کلراید پلیمر کاتیونی کربن آلی

UV254
)(abs.

رنگ

کدورت

قلیائیت

)(Pt-Co

)(NTU

)(mg l-1

c
11/7

t
11/4

a
216/6

p
5/0

344/0

370/0

5/1

26/7

92/0

7/4

2/2

0/1

40/1

0/2

6/7

16/7

)(mg l-1

)(mg l-1

)(mg l-1

نشان اختصاری

FeCl3
27/9

Polymer
6/4

o
3/9

u
0/12

بیشینه

75/9

21/9

11/9

0/53

66/0

کمینه

4/5

1/9

2/2

0/04

2/0

1/0

انحراف معیار

11

2/7

1/1

0/09

7/3

27/2

میانگی

pH

دما

دبی

)(°C

)(m3 s-1

T
13/2

f
7/1
237/5

شدهاند [ .]11خروجای هار دو مادل میازان غلظات فریاک
کلرایااد و پلیماار کاااتیونی را محاساابه کاارده و مراحاال
کالیبراسیون و صحتسنجی مدل باه کماک هشات پاارامتر
ورودی شامل دبی ،دما ،pH ،قلیائیت ،کدورت ،رنا  UV ،و
کرب آلی صورت گرفتاه اسات .تنظایم اولیاه مادل شابکه
عصبی شاامل تعیای پارامترهاای مختلاف از جملاه تعاداد
الیهها ،گرهها ،سرعت یاادگیری ،ناوغ تواباع انتقاال در الیاه
پنهان و الیه خروجی با هدف دستیابی به کمتاری خطاا در
محاسبه صورت گرفت .ای مرحله از مدلسازی شبکه عصبی
معموال بسیار وقتگیر باوده و نیااز باه تجرباهی کااربر دارد
[ .]16در مقاباال ،ماادل رگرساایون چندگانااه بااه تنظیمااات
خاصی نیاز نداشاته و صارفا باا تعیای حاد اطمیناان %91
میتوان در اسرغ وقت به مدل مورد انتظار دسات یافات .در
نهایت ،غلظت فریک کلراید و پلیمر کاتیونی حاصل از مادل
بهینهسازی فرایند انعقاد و لختهسازی ،به عنوان پارامترهاای
ورودی مکماال در ماادل کنتاارل کیفاای آب خروجاای مااورد
استفاده قرار گرفتند .عملکرد مادل شابکه عصابی و صاحت
محاسبات باه طاور همزماان باا مادل رگرسایون غیرخطای
چندگانه به عنوان یک مدل تجربی متداول مقایسه و ارزیابی
شدند.

 -2 -2مدلسازی
در ای تحقیق از دو مادل شابکه عصابی مصانوعی و
مدل رگرسیون غیرخطی چندگانه بهصورت همزمان استفاده
شده است .ساختار اصلی شابکه عصابی شاامل ساه الیاهی
متمایز است؛ ( )1الیاهی ورودی کاه اطالعاات ورودی را باه
مدل تعریف کرده و وزن اولیه پارامترها را تخصیص میدهد،
( )2الیهی پنهان کاه محال پاردازش اطالعاات باوده و ()3
الیهی خروجی که نتای مدل را ارائاه مایدهاد .هار یاک از
الیهها مشتمل بر یک یا چند مؤلفهی اصلی به نام گره 6است
که تعداد آنها بسته به ساختار مدل ،متفاوت است [ .]10ای
مؤلفههای اصلی در واقع یک یا چند تابع غیرخطای هساتند
که محدوده عمل آنها با مقادیر مرزی مشاخص شاده اسات.
دادههای ورودی باا تعادیل وزن و تاابع انتقاالی باه صاورت
سیگنال اصالحشدهای از گره خار می شوند .ای فرایناد تاا
رسیدن به الیه ی خروجی ادامه می یاباد [ .]11سااختارهای
گوناگونی از مدل شبکه عصبی برای کاربردهای خاص توسعه
یافتهاند ،از جمله ساختار شبکه عصابی پای خاور 7کاه در
اغلب مسائل عملکرد خوبی از خود نشان داده و بهوفور بارای
سنج متغیرهای کیفی منابع آب به کار رفته اسات [.]12
در ای تحقیق از ساختار شبکه عصابی پای خاور باا روش
فراگیری پسانتشار خطا 5استفاده شده است .اماروزه شااهد
حضاور مادلهااای جباری بساایار پیچیادهای هسااتیم کاه
پاسخگوی تحلیل نتای بوده و مناسب بودن دادههای حاصله
را تأیید میکنند [ .]13در ای بی مدل رگرسیون غیرخطی

 -3نتایج و بحث
 -1 –3مدلهای اولیه
مدل اولیه شبکه عصبی با بیشتری تعداد پارامترهاای
کمی و کیفی در دسترً ایجاد شدند .هادف اصالی از ایا
کار ایجاد حداکثر درجه آزادی برای مدل مورد بررسی باوده
اساات .تحاات ای ا شاارایط هاار یااک از پارامترهااای ورودی
می توانند از یک وزندهی منحصربهفرد برخوردار شوند .ایا
وزندهاای باارای تنظاایم ماادل و بهینااهسااازی آن اسااتفاده
میشود .شکل شماره ( )1ساختار اولیه مادل شابکه عصابی
مصنوعی را نمای میدهد.

چندگانه ( )9 MNRبه عنوان متداولتری مدل در ارزیاابی و
بهینه سازی مسائل مرتبط با کمیات پارامترهاای کیفای آب
شااناخته شااده و دارای توانااایی تحلیاال باارهمکاان میااان
چندی متغیار مساتقل و وابساته در یاک مادل رگرسایون
هسااتند [ .]14در بررساای حاضاار ناارمافزارهااای  FANNو
 EREDبه ترتیب به منظور بهرهمنادی از مادلهاای شابکه
عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون چندگاناه باه کاار گرفتاه
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بررسی بهینهسازی فرایند حذف کرب آلی کل در...

شکل  -1ساختار اولیه مدل شبکه عصبی مصنوعی
جدول  -2رگرسیون ساده هر یک از پارامترهای ورودی نسبت به کرب آلی کل
مدل رگرسیون خطی

ضریب تشخیص)(R2

مدل رگرسیون خطی

ضریب تشخیص) (R

FeCl3 = 25.56 + 0.29 f

0/22

Polymer = 5.61 + 0.1 f

0/41

FeCl3 = 32.04 - 0.32 T

0/04

Polymer = 7.52 - 0.085 T

FeCl3 = 92.08 - 8.05 p

0/02

Polymer = 34.05 - 3.46 p

FeCl3 = 58.21 - 0.12 a

0/19

Polymer = 16.55 - 0.04 a

FeCl3 = 24.39 + 0.22 t

0/32

Polymer = 5.24 + 0.075 t

FeCl3 = 18.88 + 0.76 c

0/26

Polymer = 3.24 + 0.27 c

FeCl3 = 18.61 + 79.78 u

0/36

Polymer = 3.32 + 26.77 u

FeCl3 = 8.91 + 4.84 o

0/21

Polymer =-0.26 + 1.71 o

مدل اولیه رگرسیون غیر خطای چندگاناه باا بررسای
ارتباط پارامترهای ورودی و غلظت منعقدکنندههاا باه روش
محاسبه رگرسایون خطای سااده و ضارایب تشاخیص ()R2
بدون در نظار گارفت بارهمکن بای پارامترهاای ورودی
بررسی شد (جدول شاماره  .)2ضارایب تشاخیص محاسابه
شده به عنوان شاخص میتواند مسیر بهینهسازی مدل شبکه
عصبی و رگرسیون چندگانه را تا حدود زیادی مشخص کند.
اطالعات به دست آمده نشان دهنده تأثیر معنادار پارامترهای
دبی ،کدورت و  UV254در تعیی پلیمر و فریک کلراید است.

2

0/04
0/01
0/33
0/60
0/12
0/64
0/10

بااه دساات آماادن ضاارایب تشااخیص بساایار کوچااک باارای
پارامترهای  pHو دما ،بیانگر عدم امکاان وجاود همبساتگی
خطی میان پارامترهای مذکور و غلظات ماواد منعقدکنناده
است .البته ای به معنای عدم امکان وجود رواباط غیرخطای
نیست.
 -2 -3مدلهای بهینهشده
بهینهسازی مدل و کاه تعداد پارامترهای مؤثر در آن به
طور مستقیم در کاه هزینهی آنالیز آزمایشاگاهی و در نهایات
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بودهاند .حداقل سه پارامتر دما ،دبی و کدورت در هر دو مدل
شاابکه عصاابی و رگرساایون غیرخطاای چندگان اه مشااترک
هستند .اضافه شدن پارامتر دما در هر دو مادل بهیناهشاده
قابلتوجه است و ممک است به نوغ سینتیک واکن انعقاد
و لخته سازی مرتبط باشد .ایا نشاان دهناده وجاود رواباط
پیچیده و غیرخطی میاان دماا و ساایر پارامترهاا اسات کاه
رگرسیون سااده باا ضاریب تشاخیص  0/04نتوانسات آن را
نشان دهد (جدول شماره .)2
گفتنی است که بیشتری کاه در تعداد پارامترهای
ورودی مربوط به مدل شبکه عصبی است که با وجود کاه
چشاامگیر پارامترهااای ورودی از ضااریب تشااخیص باااالیی
بهرهمند بوده است .معادالت شماره  1و  2باه هماراه شاکل
شماره ( )2به ترتیاب سااختار بهیناهشاده مادل رگرسایون
غیرخطی چندگانه و مدل شبکه عصبی را نمای میدهد.

در کاه مصرف مواد منعقدکننده مؤثر است .بنابرای یک مدل
بهینه در نهایت میتواند مقرون به صرفه بودن سیستم را توجیاه
کند و همزمان از دقت و صحت کاافی بارای تعیای پارامترهاای
مورد نظر برخوردار باشد .در مورد مدل شبکه عصبی ای کاار باه
شیوهی کاه گامبهگام پارامترها 10با در نظر گرفت اوزان نسبی
کلیه پارامترهای ورودی در مدل اولیاه صاورت گرفات .در ماورد
مدل رگرسیون غیرخطی چندگانه همی شیوه با در نظر گارفت
نتای رگرسیون ساده صورت گرفت .بنابرای هر یاک از مادلهاا
بارها و بارها با ورودی متفاوت تحت آزماون قارار گرفتناد .معیاار
اصلی در ای روش دستیابی به سادهتری مدل با بهتری ضاریب
همبستگی محتمل بی میزان ماواد منعقدکنناده محاساباتی باا
مقادیر ثبتشده در تصفیهخانه بوده است.
بار اسااً نتاای باهدساتآماده ،هار دو مادل باارای
دستیابی به شرایط بهینه نیازمناد تغییار پارامترهاای اولیاه
()1

FeCl3 = 1787.9 + 31.5 u p + 0.05 T 2 + 24.9 p 2 - 418.9 p + 2.05 T p - 18.1 T + 0.05 T f - 2.1 u f - 0.67 u a

()2

Polymer = 3.3 + 67.9 u - 70.25 u2 - 0.13 u a - 0.21 T + 0.21 t u - 0.98 T u

شکل  -2ساختار بهینهشده مدل شبکه عصبی مصنوعی
مورد استفاده ،هر دو مدل به پاسخهاای متفااوتی در آزماون
صحتسنجی دست یافتند .نتای صحتسانجی مادلهاا باه
صورت نمودار همبستگی غلظات پلیمار و فریاک کلرایاد در
مقایسه با مقادیر ثبتشده در تصفیه خاناه در شاکل شاماره
( )3ارائه شده است.

عملکرد ،صحت و دقت مدلهای بهینه شده به کماک
آزمون صحتسنجی بررسی شد .در ایا آزماون  94نموناه
ناشااناً و جدیااد شااامل پارامترهااای تاثیرگااذار بااه عنااوان
ورودی به مدل هاای بهیناه رگرسایون غیرخطای چندگاناه
اعمال شده و پاسخ مدل با مشاهدات واقعای ماورد مقایساه
قرار گرفته است .با توجه به ساختار کامال متفاوت مدلهاای
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شکل  -3نمودار همبستگی ( )1:1مدل بهینه شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون غیرخطی چندگانه
جدول  -3نتای آزمون صحتسنجی مدلهای رگرسیون چندگانه و شبکه عصبی در  94نمونه جدید
مدل

ضریب تشخیص ()R2

جذر میانگی مربعات خطا ()12 RMSE

میانگی درصد خطای مطلق () MAPE

ANN, FeCl3

0/97

1/97

% 3/1

ANN, Polymer

0/51

0/96

% 1/5

ANN, Permeate TOC

0/97

0/10

% 2/15

با توجه به نتای بهدساتآماده طبیعتاا مادل کنتارل
کیفی آب خروجی از تصفیهخانه بر اساً مدل شبکه عصبی
بنا شد .تنظیم پارامترهای مدل کنترلی با ابقای پارامترهاای
غلظت منعقدکنندهها و کرب آلی کال در مادل بهیناهشاده
صورت گرفت .نتای صحتسنجی برای مادل کنتارل کیفای
آب خروجی از تصفیهخانه نسبت به پارامتر کارب آلای کال
قابل قبول بود .خالصه شاخصهای مدل بهینه شبکه عصبی
مصاانوعی باارای بررساای دقاات و صااحت عملکاارد ماادل در
بهینهسازی فرایند انعقاد و کنترل غلظت کرب آلای کال در
آب خروجی در جدول شماره ( )3گردآوری شده است.

11

نتای مدل کنترل تغییارات کیفای آب خروجای از
تصفیه خانه نسبت به تغییرات کیفی آب ورودی در شکل
شماره ( ) 4به صورت نماودار گساتره زماانی نشاان داده
شده است .میزان خطای محاساباتی نیاز در طاول دوره
مدل سازی در همی نمودار گنجانده شده است .همانطور
که مشاهده می شود مدل پیشنهادی شبکه ی عصابی باا
خطای بسیار ناچیزی کیفیت آب خروجی از تصفیه خاناه
را بر مبنای فرایناد بهیناهشاده ی انعقااد و لختاه ساازی
پی بینی کرده است.
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ANN Prediction Error

Permeate TOC ANN Prediction
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شکل  -4نمودار کنترل کیفی کرب آلی کل خروجی از تصفیهخانه به همراه خطای محاسبات

آزمایشگاه تحقیقااتی کیمیاا آب باهواساطه پشاتیبانیهاای
بیدریغ علمی و مالی اعالم میدارند.

 -4نتیجهگیری
نتای ای بررسی میتواند باه عناوان روشای ساریع و
کمهزیناه در بهباود عملکارد و افازای کارآمادی سیساتم
تصفیه آب مورد توجه مسئوالن تأمی آب شرب قرار گیارد.
برای اولی بار در ای بررسی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی
و رگرساایون غیرخطاای چندگانااه بااا هاادف تعیاای هرچااه
صحیحتر دوز مصرفی منعقدکنندهها برای کنترل کیفای آب
خروجی از تصفیهخانه نسبت به پارامتر کرب آلای بررسای و
بهینه سازی شدند .با توجه به پیچیدگی ذاتی ارتباطات بای
پارامترهااای ورودی ،ماادل رگرساایون غیرخطاای چندگانااه
کارایی مناسبی از خاود نشاان ناداده و ارزیاابی پارامترهاای
شاخص نتوانست نتای مدل نهایی را توجیه کناد و تخمای
دوز مواد منعقدکننده با اختالف قابل توجهی نسبت به مادل
شبکه عصبی صاورت گرفات .در مقابال نتاای مادل شابکه
عصبی در توافق بسیار خوبی با مشاهدات واقعی بود .تحلیال
نتای نشان داد که مدل شبکهی عصبی باا میاانگی درصاد
خطای کمتر و ضریب تشخیص باالتر ،از توانمندی خاوبی در
بهینه سازی دوز مواد منعقدکننده مصارفی و کنتارل کیفای
منااابع آب برخااوردار اساات .از ایاا گذشااته ،ماادلهااای
ساختهشاده مایتوانناد باه عناوان سیساتمهاای پشاتیبان
تصمیمگیری برای عملکرد صحیح تصفیهخاناه در مواجاه باا
شرایط خاص و تغییرات کیفی شود.
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