بزرسی مدلهای آماری در مدلساسی فزآیند تصفیه فاضالب با
استفاده اس روش داده کاوی
2

علیرضا رایگاى شیرازی ًژاد ،1هرتضی زارع ،2فهیوه زارع ،3هحود ههدی باًشی* ،1سهیال رضایی
 .1هشکض تحقیقبت ػَاهل اختوبػی هَثش ثش ػالهت ،داًـگبُ ػلَم پضؿکی یبػَج ،یبػَج ،ایشاى
 .2گشٍُ هٌْذػی ثْذاؿت هحیط ،داًـکذُ ثْذاؿت داًـگبُ ػلَم پضؿکی یبػَج ،یبػَج ،ایشاى
 .3گشٍُ هٌْذػی فٌبٍسی اطالػبت ،داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی ،تْشاى ،ایشاى
تاریخ دریافت مقاله0131/01/52 :

؛ تاریخ پذیزش0131/5/0 :

چکیده
زمینه و هدف :تصفیِ فاضالب ضاهل فرآیٌذّای فیسیکی ،ضیویایی ٍ تیَلَشیکی تسییا یییییذُ ٍ ٍستسیبِ تیِ ّین هیی
تاضذ ،تا سسبفادُ سز ٍش ّای دسدُ کاٍی هی تَسى تا دقت زیاد ٍ تَسیلِ هذل ّیای تیذٍى هساسیثای یییییذُ یاضیی
فرآیٌذّای تصفیِ فاضالب س هذلسازی کرد.
مواد و روشها :د سیي یصٍّص سز دسدُ ّای هرتَط تِ فرآیٌذّای تصفیِ فاضالب هَجیَد د ضیرکت آب ٍ فاضیالب
گردیذ .د ًْایت دسدُ ّای گردآٍ ی ضذُ تا سسبفادُ سز ًرم سفسس ّای تسلییل آهیا ی ( SPSS-16آها تَصییفی ٍ دسدُ
کاٍی  ٍ Ibm Spss Modeler 14.2سز طریق  9سلگَ یبن هَ د تجسیِ ٍ تسلیل قرس گرفبٌذ.
نتایج :تا تَجِ تِ ًبایج تذست آهذُ تر ٍی سلگَ یبن ّای گرسیَى لجسیبیکی ،ضیثکِ بصیثی ،ضیثکِ تییسی ،تسلییل
تفکیکی ،د خت تصوین  ،C5د خیت  SVM ٍQUEST ،CHAID ،C&Rتیِ ترتییة دس سی د صیذ دقیت د سیبی ،90/16
 88/92 ، 96/84 ، 96/46 ، 96/56 ، 97/89 ، 70/48 ، 81/37 ، 94/17تَدًذ.
تسث ًٍبیجِگیری :د سیي هطالعِ ،سلگَ یبن  C5تِ بٌَسى تْبریي ٍ کا آهذتریي سلگَ یبن د جْت هذلسازی فرآیٌیذّای
تصفیِ فاضالب تا دقت  97/899د صذ سًبخاب گردیذ ٍ هَثرتریي هبغیر ّا د سیي هیذل تیِ ترتییة ٍ TSS ،COD ،PH
کذٍ ی تَدًذ.
کلمات کلیدی :هذلسازی فرآیٌذ تصفیِ فاضالب ،دسدُ کاٍی ،دسبِ تٌذی ،کْگیلَیِ ٍ تَیر سحوذ

مقدمه

تغییشات کوی ٍ کیهی فببالة ،سیضؽ ّبی ؿذیذ هوکي اػت

ثیَلَطیکی ثؼیبس پیچیذُ ٍ ٍاثؼتِ ثفِ ّفن هفی ثبؿفذ .ساّجفشی

طشیق تخویي ًبدسػت ؿَد .ثب تَخِ ثِ ایفي هفَاسد ٍ ّوچفیي

تلهیِ خبًِ ّبی فببفالة ثفِ كفَست تدشثفی یفب اطالػفبت

سفتبسّبی غیشخطفی فشآیٌفذّبی تلفهیِ فببفالة ،تکٌَلفَطی

هَقغ الضاهبت ثْشُ ثشداسی ثب هـکالت هختلهفی سٍثفشٍ اػفت.
* گشٍُ هٌْذػی ثْذاؿت هحیط ،داًـکذُ ثْذاؿت داًـگبُ ػلَم پضؿکی یبػَج ،یبػَج ،ایشاى
ایویل - mmbaneshi@yahoo.com :شواره تواس09173083429 :

1

هٌبػت ٍ ههیذی ثشای کٌتشل آًْب ًیبصهٌذ هی ثبؿذ .
ثب گؼتشؽ تکٌَلَطی اطالػبت ٍ اثضاسّبی اتَهبتیک ،حدن

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jehe.2.3.186

تلففهیِ فببففالة ؿففبهل فشآیٌففذّبی فیضیکففی ،ؿففیویبیی ٍ

ثبػث دس ّن ؿکؼتي تبػیؼفبت ٍ ػفشسیض ؿفذى فببفالة اص

ثشگشفتِ اص هطبلؼبت پبیلَت هی ثبؿذ .ثِ ّویي دلیل ،اخشای ثفِ
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سسباى کْگیلَیِ ٍ تَیر سحوذ سسبفادُ گردیذ .د هجوَع  3306دسدُ هرتَط تیِ  ٍ PH ،TSS ،CODکیذٍ ی جویآ آٍ ی

علیرضا رایگان شیرازی نژاد و همکاران

ثبالیی اص دادُ ّب دس تلفهیِ خبًفِ ّفبی فببفالة ثفِ كفَست

الگَسیتن طًتیفک ثفشای هذلؼفبصی فشآیٌفذ تلفهیِ ،6هذلؼفبصی

سٍصاًِ ثجت هی گفشدد کفِ هفی تفَاى ثفش اػفبع ایفي دادُ ّفب،

فببالة كٌؼتی ثَػیلِ ؿجکِ ػلفجی هلفٌَػی 7ٍ8هفی ثبؿفذ.

تغییففشات کوففی ٍ کیهففی فببففالة ٍسٍدی پففیؾ ثیٌففی کففشد ٍ

یکی اص ػولکشدّبی دادُ کبٍی ،کِ دس حیطِ سٍؽ ّفبی پفیؾ

ثشاػبع آى ،ثْشُ ثشداس هی تَاًذ قجل اص ثشٍص هـکالت تلفوین

ثیٌبًِ قشاس هی گیشد ،دػتِ ثٌذی هفی ثبؿفذ .دس ایفي تحقیفق ،اص

ّبی الصم سا اتخبر کٌذ ٍ ثذیي تشتیت ،کٌتفشل ٍ ثْفشُ ثفشداسی

الگَسیتن ّبی دػتِ ثٌذی ثشای هذلؼبصی فشآیٌذ اػتهبدُ ؿذُ ٍ

هٌبػففجی سا اػوففبل ًوبیففذ .ثٌففبثشایي ،هذلؼففبصی ٍ ثْیٌففِ ػففبصی

ػؼی ؿذُ اػت تب ثب ایي سٍؽ ،هذل ّبی آهبسی دس هذلؼفبصی

فشآیٌذّبی فببالة یک هَبَع قبثل اّویفت اػفت ،اگشچفِ

فشآیٌذ تلهیِ خبًِ فببالة ؿْش یبػفَج هفَسد ثشسػفی قفشاس

دادُ ّبی اسائِ ؿذُ تَػط تلهیِ خبًِ ّبی فببالة ثؼیبس صیبد

گیشد ٍ کبسآهذتشیي الگَسیتن ثشای فشآیٌذّبی فببالة دس ایفي

اػت ،اهب ثطَس کبهل ًوی تَاًذ دس خْفت اػفتخشاج اطالػفبت

تلهیِ خبًِ هـخق گشدد.

هؼٌی داس ثِ هٌظَس ثْجَد ػولکشد تلهیِ خبًِ ّب هَسد اػفتهبدُ
قشاس ثگیشد.2

مواد وروش ها

سٍؽ ّبی هجتٌی ثفش دادُ ددادُ کفبٍی  ،ثفش اػفبع کـف

تلهیِ خبًِ فببالة ؿْش یبػَج دس صهیٌی ثِ هؼفبحت 30

اكلی دادُ کبٍی دٍ دػتِ هی ثبؿفٌذ :تَكفیهی ٍ پفیؾ ثیٌبًفِ.

طشاحی ٍ اص ًَع الگَى َّادّی هی ثبؿفذ کفِ دس ػفبل  83دس

تَكیهی خَاف ػوَهی دادُ ّب سا هـخق هی کٌٌفذ.

هذاس ثْشُ ثشداسی قشاس گشفت .دثفی فببفالة  5/6لیتفش ثشثبًیفِ

ّذف اص تَكی  ،یبفتي الگَّبیی دس هَسد دادُ ّبػت کِ ثشای

پیؾ ثیٌی ؿذُ اػفت .هدوَػفِ دادُ ّفبی هشثفَه ثفِ فشآیٌفذ

پیؾ ثیٌبًِ ثِ هٌظَس پیؾ ثیٌفی

تلهیِ فببفالة اص ؿفشکت آة ٍ فببفالة اػفتبى کْگیلَیفِ

سفتبسّبی آیٌذُ آًْب اػتهبدُ هی ؿًَذ .هٌظَس اص پفیؾ ثیٌفی ثفِ

ٍثَیش احوذ خوفغ آٍسی ؿفذ .دس ایفي هطبلؼفِ ،اص  9الگفَسیتن

کبسگیشی چٌذ هتغیش یفب فیلفذ دس پبیگفبُ دادُ ثفشای پفیؾ ثیٌفی

دػتِ ثٌذی اػتهبدُ گشدیذ دخذٍل . 1چْبس هتغیفش (Chemical

هقبدیش آیٌذُ یب ًبؿٌبختِ دیگش هتغیشّبی هَسد ػالقِ اػت.3

 ، PH ،Oxygen Demand) CODکفذٍست ٍ TSS (Total

ٍظبی

اًؼبى قبثل تهؼیش ثبؿذٍ .ظبی

صهیٌففِ کؼففت ٍکففبس ،ثبصاسیففبثی ،تَلیففذات ٍ ػلففَم هٌْذػففی ٍ

قشاس گشفتٌفذ .ایفي هتغیشّفب ،ثفب تَخفِ ثفِ اػفتبًذاسد خشٍخفی

پضؿکی کؼت کشدُ اػت .ثفب سٍیکفشد هجتٌفی ثفش دادُ ،فشآیٌفذ

فببالة ،ثِ دٍ طجقفِ دس هحفذٍدُ اػفتبًذاسد د ٍ Tخفبسج اص

تلهیِ هی تَاًفذ ثفب دقفت صیفبد ثفِ ٍػفیلِ هفذل ّفبی ثفذٍى

اػتبًذاسد د Fقشاس هی گیشًذ .ثٌبثشایي ثش اػبع ایفي اػفتبًذاسد،

هحبػجبت پیچیذُ سیببی اسائِ هی ؿَد .ایي هذل ّب هی تَاًٌفذ

هتغیش ّذف ػبختِ هفی ؿفَد .اػفتبًذاسدّبی هشثفَه ثفِ ایفي

ثشای پیؾ ثیٌی سفتبس تلهیِ خبًِ ّب ٍ تٌظیوفبتی ثفشای کٌتفشل

هتغیشّب سا هی تَاى دس خذٍل ؿوبسُ  2هـبّذُ ًوَد .دس ؿشٍع

ثْیٌِ دس خْت رخیشُ ی اًشطی ٍ ثْجَد ثْفشُ ٍسی اص آى اًدفبم

کبس 70،دسكذ دادُ ّب ثِ ػٌَاى دادُ ّبی آصهبیـی ٍ  30دسكذ

داد .هثففبل ّففبیی اص ک فبسثشد دادُ کففبٍی دس تلففهیِ فببففالة،

ثِ ػٌَاى دادُ ّبی آهَصؿی اًتخبة ؿذًذ .دس ًْبیت ،هذل ّبی

هذلؼبصی اثش فشآیٌذّبی ثیَلَطیکی ثب ؿجکِ ػلفجی ،4 TDNN

هشثَه ثفِ ّفش الگفَسیتن تَػفط چْفبس هؼیفبس هقفذاس دسػفتی

پیؾ ثیٌی هقذاس پؼبة تَلیذی ثب اػتهبدُ اص پیؾ ثیٌی کٌٌذُ k-

)ً ،(Accuracyوَداس لیهت  ،Liftهبتشیغ تطبثق (confusion

 ،5stepتشکیت هذلؼبصی سیببفی ٍ ؿفجکِ ػلفجی هلفٌَػی ٍ

)(False Positive) FP ٍ (False Negative) FN ،matrix
مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال دوم ،شماره  ،3بهار 9314
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تب کٌَى سٍؽ ّبی دادُ کبٍی ،هَفقیت ّفبی صیفبدی سا دس

)Suspended Solidsدس خْت تـخیق الگَسیتن هَسد ثشسػی
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داًؾ ههیذ اص ثیي دادُ ّبی اٍلیفِ ػوفل هفی کٌفذ .سٍؽ ّفبی

ّکتبس ثشای خوؼیت ّ 200ضاس ًهش تب ػبل  ،1410دس دٍ هذٍل

بررسی مدلهای آماری در مدلسازی فرآیند تصفیه فاضالب با استفاده از روش داده کاوی

هَسد اسصیبثی قشاس گشفتٌذ .دس ایي هطبلؼِ اص ًشم افضاس SPSS-16

دادُ کبٍی اػتهبدُ گشدیذ.

ثشای تحلیل آهبس تَكیهی دفشاٍاًی ،دسكذ ،هیبًگیي ٍ اًحفشاف
هؼیبس ٍ ّوچٌیي اص ًشم افضاس  Ibm Spss Modeler 14.2ثفشای
جدول  :0الگَسیتن ّبی دػتِ ثٌذی هَسد اػتهبدُ
توصیف

ًام الگوریتن
الگَسیتن سگشػیَى هٌطقی یب لدؼتیک

سگشػیَى هٌطقی یک سٍؽ آهبسی ثشای هذل ػبصیّبیی کِ ًتبیح دٍدٍیی داسًذ ،اػت .اص سگشػیَى

دLogistic regression algorithm

لدؼتیک هیتَاى ثِ ػٌَاى ًَع دیگشی اص الگَسیتن ؿجکِّبی ػلجی ًبم ثشد

هبؿیي ثشداس پـتیجبًی

الگَسیتن ،SVMخض الگَسیتنّبی تـخیق الگَ دػتِ ثٌذی هی ثبؿذ .اص الگَسیتن ، SVMدس ّش

)(Support vector machines - SVMs

خبیی کِ ًیبص ثِ تـخیق الگَ یب دػتِ ثٌذی اؿیب دس کالعّبی خبف ثبؿذ هی تَاى اػتهبدُ کشد.

ایي الگَسیتن ثش پبیِی قضیِ ثیض ثشای هذل ػبصی پیؾگَیبًِ اسائِ ؿذُ اػت .قضیِ ثیض اص سٍؿی

الگَسیتن ثیض
دNaive Bayes Algorithm

ثشای دػتِثٌذی پذیذُّب ثش پبیِ احتوبل ٍقَع یب ػذم ٍقَع یک پذیذُ اػتهبدُ هیکٌذ ٍ احتوبل سخ
دادى یک پذیذُ هحبػجِ ٍ دػتِ ثٌذی هیؿَد.
ؿجکِ ّبی ػلجی اص پشکبسثشدتشیي ٍ ػولی تشیي سٍؽّبی هذلؼبصی هؼبئل پیچیذُ ٍ ثضسگ کِ

الگَسیتن ؿجکِّبی ػلجی
دNeural Network Algorithm

ؿبهل كذّب هتغیش ّؼتٌذ ،هیثبؿذ .ؿجکِ ّبی ػلجی هیتَاًٌذ ثشای هؼبئل طجقِثٌذی دکِ خشٍخی
یک کالع اػت یب هؼبئل سگشػیَى دکِ خشٍخی یک هقذاس ػذدی اػت اػتهبدُ ؿًَذ.
دسخت تلوین یکی اص قَیتشیي ٍ پشکبسثشدتشیي الگَسیتنّبی دادُکبٍی اػت کِ ثشای کبٍؽ دس

الگَسیتن دسخت تلوین

هدوَػِ ؿبهل چٌذیي صیش هدوَػِ اص دادُّبی کن ٍ ثیؾ ّوگي کِ داسای ٍیظگیّبی قبثل
پیؾثیٌی ّؼتٌذ تقؼین هیؿَد.
دس ایي سٍؽ اص هقذاس  P- Valueآهبسُ کبی-دٍ هشثَه ثِ آصهَى اػتقالل خذاٍل تَافقی اػتهبدُ

الگَسیتن CHAID
د Chi-squared Automatic Interaction

هیؿَد .اص ثیي هتغیشّبی هَخَد ،هتغیشی کِ داسای  P- Valueکَچکتشی ثبؿذ دس هشحلِ اٍل ثشای

Detector

تقؼیوبت سٍی یک گشُ دس ًظش گشفتِ هی ؿَد.

الگَسیتن QUEST

دسخت سدُ ثٌذی حبكل اص ایي الگَسیتن داسای تقؼیوبت دٍتبیی ثَدُ ٍ هالک تلوین ثشای اًتخبة

دQuick Unbiased Efficient Statistical Trees

هتغیشّب ثب اػتهبدُ اص هقذاس  P- Valueهشثَه ثِ آهبسُ  Fآصهَى  ANOVAثشای هتغیشّبی کوی ٍ
 P- Valueآهبسُ کبی -دٍ هشثَه ثِ خذاٍل تَافقی ثشای هتغیشّبی کیهی كَست هی پزیشد.
ثْجَد یبفتِ الگَسیتن  C4.5اػت c4.5 .الگَسیتوی اػت کِ ثشای تَلیذ یک دسخت تلوین اػتهبدُ

الگَسیتن C5

هی ؿَد ،دسخت ّبی تلوین تَلیذ ؿذُ تَػط  C4.5هی تَاًٌذ ثشای دػتِ ثٌذی اػتهبدُ ؿًَذ.
آًبلیض افتشاقی خطی ثؼیبس ثِ تحلیل ٍاسیبًغ ٍ تحلیل سگشػیًَی ًضدیک اػت؛ دس ّش ػِ ایي

تدضیِ ٍ تحلیل هـخق خطی
Linear Discriminant Analysis

سٍؽّبی آهبسی هتغیش ٍاثؼتِ ثِ كَست یک تشکیت خطی اص هتغیشّبی دیگش هذلػبصی هیؿَد.

جدول  :5اػتبًذاسد ّبی هتغیش ّبی هَسد اػتهبدُ
هحدوده غیرهجاز غلظت
هتغیر(کالس)F

♦ 988
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هحدوده هجاز غلظت هتغیر (کالس)T
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هتغیر
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دDecision Trees algorithm

دادُّب ٍ کـ

داًؾ کبسثشد داسد .ایي الگَسیتن دادُّب سا ثِ هدوَػِّبی هـخلی تقؼین هیکٌذّ .ش

علیرضا رایگان شیرازی نژاد و همکاران
COD

>60دلحظِ ای 100

60دلحظِ ای 100

TSS

>40دلحظِ ای 60

40دلحظِ ای 60

><6/5-8/5
>50

6/5-8/5
50

PH

کذٍست

جدول  :1آهبس تَكیهی هشثَه ثِ هتغیشّب
کوتریي

بیشتریي

هیاًگیي

اًحراف هعیار

ًام هتغیر
COD

0

164/01

85/70

6/76

TSS

0

132/24

15/51

6/14

PH

3/76

10

7/17

3/16

کذٍست

16/95

189/73

28

8/75

یافتهها و بحث
دس هشحلِ اٍل ،تؼذاد ً 6000وًَِ ثجت ؿفذُ هشثفَه ثفِ 4
هتغیش  ٍ PH ،TSS ،CODکذٍست هَسد ثشسػی قفشاس گشفتٌفذ.
هتغیشّبی اػتخشاج ؿذُ تَػط اػتبًذاسد کـَسی پؼبة تلهیِ
حزف سکَسدّبیی کِ هقبدیش آًْب ثِ دلیل ػذم اًذاصُ گیشی ٍ یب
خشاثی دػتگبُ ،دس سٍص ًوًَِ گیشی ثجت ًـذُ ثَد ،حزف ٍ دس

دسكذ اص دادُ ّب دس هحذٍدُ اػفتبًذاسد قفشاس داؿفتٌذ .خفذٍل
ؿوبسُ  ،3ؿبخق ّبی آهبس تَكفیهی هتغیشّفب سا ًـفبى هفی
دّذ.
هقبیؼففِ هقففبدیش پففبساهتش ،هیففضاى دسػففتی هشثففَه ثففِ ّففش 9
الگَسیتن اػوبل ؿذُ ثشٍی هدوَػِ دادُ ّبی پؼفبة خشٍخفی
تلهیِ خبًِ دس ًوَداس ً 1ـبى دادُ ؿذُ اػت.

ًْبیت  3306سکَسد خوفغ آٍسی گشدیفذ .اص ایفي تؼفذاد665 ،

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jehe.2.3.186
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خبًِ ثِ دٍ دػتِ اػتبًذاسد ٍ غیش اػتبًذاسد طجقِ ثٌذی گشدیذ .ثب

د20/1دسكذ دادُ خبسج اص اػتبًذاسد کـفَسی ٍ  2640د79/9
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نمودار  :0هقبدیش پبساهتش هیضاى دسػتی هشثَه ثِ الگَسیتن ّب

Rداسای ثیـتشیي هقذاس ثشای پبساهتش دسػتی ثَدُ ،الگَسیتن ّبی

ثبؿٌذ ثبیذ دس ػوت چف ،،ثیـفتشیي هقفذاس ٍ ثؼفذ اص گزؿفت

 ،SVMؿجکِ ثیفضی ٍ تحلیفل تهکیکفی داسای کوتفشیي هقفذاس

حبلت ایؼتب ثب ؿیت تٌذ دس ػفوت چفً ،فضٍل کفشدُ ٍ ثفِ 1

ّؼتٌذ .دس ًتیدِ تَاًبیی کوی دس هذلؼبصی ایي ػیؼتن داسًذ.

ثشػذ.

ًوَداس ً 2ـبى هی دّذ کِ الگفَسیتن  c5ثْتفشیي حبلفت ٍ

ّوبًطَس کِ اص ًوَداس  3هی تَاى دسیبففت ،الگفَسیتن ّفبی

ثبالتشیي تَاًبیی دس هذلؼبصی ایي ػیؼتن سا داسد .ثفب تَخفِ ثفِ

 ٍ C5لدؼتیک ثِ تشتیت داسای کوتشیي ٍ یب ثِ ػجبستی ثْتشیي

♦ 911
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ثب تَخِ ثِ ًوَداس  ،1الگَسیتن ّبی C& ٍ QUEST ،C5 1

ایي ًوَداس ،الگَسیتن ّبیی کِ ثِ خَثی ثب دادُ ّب اًطجبق داؿفتِ

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2022-07-06

نمودارً :5وَداس لیهت هشثَه ثِ اسصیبثی الگَسیتن ّب

علیرضا رایگان شیرازی نژاد و همکاران

هقففبدیش ّ FNؼففتٌذ .الگففَسیتن ّففبی ؿففجکِ ػلففجی ٍ دسخففت

 CHAIDثِ تشتیت داسای ثیـتشیي هقذاس  FNثَدُ اػت.

نمودار ً :1وَداس هقبدیش  FNالگَسیتن ّب

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2022-07-06

نمودارً :1وَداس هقبدیش  FPالگَسیتن ّب

دس ساثطِ ثب هقبدیش FPالگَسیتن ّفب ،هفی تفَاى ًوفَداس  4سا

آى ،هتؼلق ثِ الگَسیتن لدؼتیک هی ثبؿذ.

جدول  :1خذٍل هبتشیغ تطبثق هشثَه ثِ اسصیبثی الگَسیتن ّب
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هَسد ثشسػی قشاس دادّ .وبى طَس کِ دس ؿکل دیفذُ هفی ؿفَد،

کوتشیي هقبدیش  FPثِ الگَسیتن  C5تؼلق داسد ٍ ثیـتشیي هیفضاى
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الگوریتن

شرایط

غیر هجاز

هجاز

Logestic r

هدبص

11

831

غیش هدبص

61

144

هدبص

36

806

غیش هدبص

178

27

هدبص

21

821

غیش هدبص

185

20

هدبص

18

824

غیش هدبص

483

22

هدبص

18

824

غیش هدبص

196

9

هدبص

11

831

غیش هدبص

202

3

Neural nel

CHAID

C&R Tree

QUEST

C5

ثیٌی سا اًدبم دادُ اػت ٍ اص  205سکَسدی کِ خشٍخی آًْب غیش

دػت آهذُ اػفت .ثٌفبثشایي ّشگفض ًوفی تفَاى یفک الگفَسیتن

هدبص ثَدُ اػت ،تٌْب  3سکَسد آى سا ثفِ اؿفتجبُ هدفبص دس ًظفش

خبف سا ثِ ػٌَاى ثْیٌِ هؼشفی ًوَد ٍهوکي اػت کِ دس تلهیِ

گشفتِ اػت ٍ  202سکَسد سا ثِ دسػتی پیؾ ثیٌی کفشدُ اػفت.

خبًِ ّبی هختل

هتهبٍت ثبؿذ .اص ایي سٍ ،ثفب اًتخفبة هتغیفش

اهب دس هَسد سٍؽ لدؼتیک ّوبى طَس کِ هـبّذُ هفی کٌیفذ اص

ّبی تبثیش گفزاس هٌبػفت دس ّفش تلفهیِ خبًفِ ٍ خلَكفیبت

 205حبلت غیش هدبص تٌْب  61سکَسد سا ثِ دسػتی تـخیق دادُ

هفشتجط ثفب آًْففب هفی تفَاى الگففَسیتوی سا ثفِ ػٌفَاى ثْتففشیي ٍ

اػت .دس هطبلؼِ ای کِ تَػط ػفلطبًی ًفظاد ٍ ّوکفبساًؾ ثفش

کبسآهذتشیي الگَسیتن اًتخبة ًوَد .دسایي پظٍّؾ الگَسیتن C5

سٍی فشآیٌذ تلهیِ خبًِ ؿْش هٌشػبی اػپبًیب اًدبم ؿذ ،ثْتشیي

ثِ ػٌَاى ثْتفشیي الگفَسیتن ثفشای تلفهیِ خبًفِ ؿفْش یبػفَج

الگَسیتن ثشای ایي تلهیِ خبًِ سا سگشػیَى لدؼفتیکی هؼشففی

اًتخبةگشدیذ.

10

کشدًذ.

نتیجهگیزی
ثشسػی ٍ هقبیؼِ ًتبیح حبكل اص الگَسیتن ّبی هختلف

تشکز وقدردانی

تـففخیق ثْتففشیي ٍ کبسآهففذتشیي الگففَسیتن دس هذلؼففبصی

کبسکٌبى هؼئَالى ؿفشکت آة ٍ فببفالة اػفتبى کْگیلَیفِ ٍ

فشآیٌففذّبی تلففهیِ فببففالة ًـففبى داد کففِ ًتففبیح ًْففبیی ّففش

ثَیش احوذ کِ ًْبیت ّوکبسی سا دس اخشای ایي طشح داؿتِاًذ،

الگَسیتن ثؼتگی صیبدی ثِ كفهبت یفب هتغیفش ّفبی ٍسٍدی ثفِ

تـکش ٍ قذسداًی ًوبیٌذ.

الگَسیتن ٍ ّوچٌیي ؿشایط ّش تلهیِ خبًِ داسد .ایي ًتیدِ دس

♦ 911
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دس

ًَیؼٌذگبى ایي هقبلِ ثش خَد الصم هی داًٌذ تب اص صحوفبت ٍ
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ثب تَخِ ثِ خذٍل  ،4تطبثق هبتشیغ الگَسیتن  C5ثْتشیي پفیؾ

هطبلؼبت اًدبم ؿذُ قجلی ثش سٍی سٍؽ ّبی هجتٌی ثش دادُ ًیفض

[ DOI: 10.18869/acadpub.jehe.2.3.186 ]
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ABSTRACT

Background: Wastewater treatment includes very complex and interrelated physical, chemical
and biological processes which using data analysis techniques can be rigorously modeled by a
non-complex mathematical calculation models.
Materials and Methods: In this study, data on wastewater treatment processes from water and
wastewater company of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad were used. A total of 3306 data for COD,
TSS, PH and turbidity were collected, then analyzed by SPSS-16 software (descriptive statistics)
and data analysis IBM SPSS Modeler 14.2, through 9 algorithm.
Results: According to the results on logistic regression algorithms, neural networks, Bayesian
networks, discriminant analysis, decision tree C5, tree C & R, CHAID, QUEST and SVM had
accuracy precision of 90.16, 94.17, 81.37, 70.48, 97.89, 96.56, 96.46, 96.84 and 88.92,
respectively.
Discussion and conclusion: The C5 algorithm as the best and most applicable algorithms for
modeling of wastewater treatment processes were chosen carefully with accuracy of 97.899 and
the most influential variables in this model were PH, COD, TSS and turbidity.
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Keywords: Wastewater Treatment Process Modeling, Data Analyzing, Classification,
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