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 در محيط131- همراه با ید، نظير حادثهي فوکوشيما، پارهها است که معموالً بعد از حوادث هستهاي- یکي از شکافت131- سزیم:چکیده
 تا مدت زیادي در محيط زیست باقي ميماند و، سال آن33  عمر حدود- آلودگي ناشي از این رادیونوکليد با توجه به نيم.زیست انتشار ميیابد
 در ماهي نقرهاي دریا131- نحوهي توزیع و جذب سزیم، با استفاده از مدل دوبخشي.ميتواند به راحتي وارد زنجيرهي غذایي انسان شود
 با استفاده از روش عددي و با در نظر. بخش اول خون و بخش دوم سایر بافتها هستند، در این مدل.(دیسانترارچاس البراکس) توصيف شده است
 با مقایسهي این پرتوزایي. معادالت این مدل حل و پرتوزایي سزیم در بخشهاي مختلف محاسبه شده است،گرفتن پرتوزایي غذا به عنوان ورودي
 ضریبهاي انتقال بين بافتي ماهي به دست آمد که با ضریبهاي انتقال محاسبه شده به وسيلهي نرمافزار،با دادههاي تجربي گزارش شده
 و مشخصات آنها131- دسته منحنيهاي جذب سزیم، سپس با تغيير ضریبهاي انتقال. بود6%  نيز مقایسه شدند؛ اختالف حدودCOMKAT
 گروه انجام شد و نتایج حاصل از همگرایي شبکه نشان داد6  در، آموزش شبکه با مشخصات منحنيها.براي آموزش شبکهي عصبي به دست آمد
131– درصد نمکي آب و ميزان پرتوزایي سزیم، پاسخ درست دارد و ميتوان از آن براي تخمين ضریبهاي انتقال بين بافتي99% که شبکه حدود
.در آب استفاده کرد
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Estimation of Caesium-137 Intake in Dicentrarchus Labrax by Using
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Abstract: Cs-137 is one of the fission products that is usually released in environment after nuclear
accidents. This contamination remains in environment for a long time due to long half life of Cs-137 (30
years) and can enter easily into the human food chain. A two-compartmental model was implemented to
describe caesium intake and its distribution in Dicentrarchus Labrax, using a proposed differential
equation model. The model included two compartments, the first compartment was the blood and the
second one was the tissue. The activity of Cs-137 was undertaken in each compartment by means of a
numerical method and the activity of Cs-137 was considered as an input of compartmental equations. We
obtained the transfer coefficients between fish tissues by comparing the radiation curves with the actual
data. In the light of the differences with the transfer coefficients, the calculation by the COMKAT
software was found to be about 2%. Then, we provided the activity curves of Cs-137 and their
charactristics (feature extractions) by changing the transfer coefficients and they were utilized to train the
neural network. The network was trained for six data groups, and the results of the network testing had
about 99% correct response, therefore it can be employed to estimate the transfer coefficients in fish
tissue, the salinity range, and the activity of Cs-137 in water.
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زیستشناختي آن بستگي دارد .بخشهاي موجود در بدن

 .1مقدمه
سزیم 131-یکي از رادیونوکليدهایي است که در اثر حوادث

موجودات زنده که با یک فيزیولوژي و یا غشاء خاص از هم جدا

هستهاي در طبيعت رها شده و ميتواند از راه تغذیه وارد بدن

ميشوند داراي نيم -عمرهاي زیستشناختي متفاوت هستند ]،9

شود ] .[1براساس گزارشهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي

.[13 ،16 ،11 ،13

ميزان پخش این رادیو -نوکليد در حادثهي فوکوشيما از مرتبهي

در پژوهشهاي زیادي ،از مدلهاي چندبخشي براي

 1316بکرل (حدود یک دهم حادثهي چرنوبيل) بوده است .اکثر

()1

توصيفگذار و مقدار جذب سزیم پرتوزا در بدن ماهي نقرهاي

ترکيبهاي سزیم موجود در آب و خاک ،به شدت در آب

و سایر جانوران آبزي استفاده شده است .در این پژوهشها

محلول بوده و ميتوانند از طریق غذا و آبشش وارد بدن

ثابتهاي انتقال سزیم 131-در بخشهاي مختلف بدن جانداران

موجودات آبزي شوند .تغذیه از ماهي و جانوران آبزي یکي از

محاسبه شده است ] .[6 ،8 ،13گروهي با استفاده از دادههاي به

راههاي عمدهي ورود سزیم به بدن انسان است .در آب بسياري از

دست آمده از اندازهگيري سزیم 131-در بخشهاي مختلف بدن

دریاها سزیم وجود دارد که به تدریج در بدن ماهي انباشته

ماهي ،ثابتهاي انتقال را به دست آوردهاند .نتایج این گروه نشان

ميشود .اندازهي آن در بدن ماهي متناسب با غلظت پتاسيم است،

ميدهد جذب سزیم در بدن به عوامل دیگري از جمله درصد

چرا که رفتار سزیم در بافت شبيه پتاسيم است و به آنها دو عنصر

نمکي آب نيز بستگي دارد ] [6 ،14 ،16و معادلههاي چندبخشي

همرده گفته ميشود ] .[3 ،6 ،1معموالً غلظت پتاسيم در دهانهي

به تنهایي نميتوانند توصيفکنندهي چگونگي جذب سزیم در

رودخانهها کم و در آب دریا زیاد است .به علت تغييرات غلظت

بدن ماهي نقرهاي دریا باشند .براي داشتن یک مدل واحد که

و نحوهي جذب سزیم و پتاسيم در بافت انتظار ميرود ماهيهاي

بتواند تمام پارامترهاي موجود را دربر بگيرد باید تؤام با مدل

دریا نسبت به ماهيهاي رودخانه سزیم انباشته شدهي بيشتري

چندبخشي از دیگر روشهاي توصيفکنندهي رفتار غيرخطي

داشته باشند .باید توجه داشت که فيزیولوژي بدن ماهيهاي

مدل استفاده کرد .یکي از روشهایي که ميتواند در چنين

مختلف در مقدار این جذب مؤثر است ].[6 ،5 ،4

مدلهایي ،که به پارامترهاي مختلف بستگي دارند ،به کار رود

با مصرف این ماهيها ،سزیم انباشته در آنها وارد بدن انسان

شبکهي عصبي است .در این روش پارامترهاي غيرخطي به عنوان

ميشود و اگر آلودگي بدن به سزیم بيشتر از حد آستانه باشد،

ورودي شبکه در نظر گرفته ميشوند و از آموزش شبکه با

پيآمدهایي مانند حالت تهوع ،استفراغ ،اسهال و خونریزي

روشهاي مختلف ،پاسخ شبکه به دست ميآید ].[15

خواهد داشت .تماس طوالني مدت با سزیم ،باعث بيهوشي شده

در این مقاله روش شبکهي عصبي و مدل چندبخشي براي

و به دنبال آن اِغما و مرگ رخ ميدهد .شدت عوارض بستگي به

بررسي رفتار غيرخطي جذب سزیم 131-در بافت ماهي نقرهاي

مقاومت بدن ،مدت زمان تماس و غلظت سزیم دارد ]،9 ،8 ،1

دریا به کار گرفته شده است .با توجه به اینکه جذب سزیم131-

 .[11 ،13باید توجه شود که این اثرات در دزهاي باال ظاهر

در بدن به پارامترهاي مختلفي از جمله درصد نمکي آب وابسته

ميشوند.

است که در معادلهي ریاضي به طور مستقيم قابل بيان نيست ،از

همزمان با توزیع رادیونوکليدها در بدن موجود زنده و انتقال

شبکهي عصبي براي پيشبيني نحوهي جذب سزیم ،131-درصد

آن به اندامها و بافتها ،واپاشي مادهي پرتوزا و پدیدهي دفع

نمکي و مقدار پرتوزایي آب در حوادث هستهاي استفاده شده

نيز روي ميدهد .رادیونوکليدهایي که قابل جابهجایي در

است.

مایعات بدن هستند ،عمدتاً از طریق ادرار دفع ميشوند .در
رادیونوکليدهاي مصرف شده به همراه مواد غذایي ،دفع از طریق

 .2روشها

مدفوع نيز صورت ميگيرد .سرعت دفع از بدن براساس

 1.2مدل چندبخشی

سوخت و ساز آنها تعيين ميگردد و براي دفع هر رادیونوکليد

براي تعيين ميزان جابهجایي مواد و پرتوزایي سزیم در بدن ماهي

از بدن الگوي خاصي وجود دارد ] .[8 ،6 ،13الزم به ذکر است

نقرهاي دریا که در ادامه به اختصار ماهي ناميده ميشود ميتوان

که کاهش مقدار رادیونوکليد در بدن براساس دفع زیستي و نيز

از مدل چندبخشي استفاده کرد .در این مدل ،سزیم به صورت

واپاشي آن صورت ميگيرد که به نيم -عمر فيزیکي و

یک ترکيب شيميایي همراه آب وارد بدن ماهي شده و پس از
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ورود به دهليزهاي قلب از طریق جریان سرخرگي در بدن پخش

که در آن C1(t) ،مقدار پرتوزایي در پالسما و ) I(tمقدار سزیم

ميشود و پس از رسيدن به مویرگها قابليت برهمکنش با بافت

ورودي به بدن در زمان  tاست؛  λRثابت واپاشي سزیم و  K61و

را پيدا ميکند .کسري از مادهي پرتوزا پس از جذب در بافت و

 K16ضریبهاي انتقال بين بخشي سزیم و  K◦1ضریب دفع

گسيل تابش متناسب با نيم -عمر زیستشناختياش از بافت

زیستشناختي در بخشهاي مختلف است .براي بخش دوم داریم

خارج شده و بقيهي ماده هم از طریق عملکرد کليه ،رودهي

) dC2 (t
(  R C2 (t )  K 21C1 (t )  K12C2 (t ) )6
dt

بزرگ و آبششها از بدن ماهي دفع ميشود .در اینجا با توجه به
رفتار سزیم 131-که مشابه پتاسيم است و در بدن موجودات زنده
به طور یکنواخت پخش ميشود ،مدل چندبخشي براي بدن ماهي

براي به دست آوردن ميزان پرتوزایي در هر بخش الزم است

و یا هر موجود آبزي مشابه ،با دو بخش مشخص شده است .هر

معادلههاي فوق با ورودي ) I(tحل شوند .این ورودي متناسب با

بخش قسمتي از بدن است که با یک الیهي مشخص و یا

پرتوزایي سزیم موجود در آب و مواد غذایي است که به بدن

فيزیولوژي خاص از سایر قسمتهاي بدن متمایز ميشود .در این

ماهي وارد ميشود .غلظت یکنواخت سزیم در آب ميتواند با

مدل ،آب و مواد غذایي به عنوان منبع ورود سزیم به بدن،

تابع ریاضي با ورودي به شکل مربع بيان شود .حل تحليلي این

دستگاه گوارش و پالسما به عنوان بخش اول و استخوانهاي

معادلهها براي ورودي مربعي در نظر گرفته شده پيچيده است .در
()6

جاذب سزیم و سایر بافتها بخش دوم و کليهها ،رودهي بزرگ

اینجا از روش عددي رانگ کوتاي مرتبهي  4استفاده شده و

و آبششها به عنوان بخش خروجي درنظر گرفته شدهاند .سزیم

جوابهاي معادلهها (پرتوزایي سزیم در بخشهاي مختلف بدن

وارد شده به بدن در بين این بخشها در تعادل است (شکل )1

ماهي) به دست آمده است .این روش از دقت مناسبي برخوردار

].[14 ،3 ،1

است .با حل این معادلهها و مقایسهي جوابهاي به دست آمده با

شکل  1مدل چندبخشي جذب و دفع سزیم 131-در و از بدن

دادههاي تجربي پرتوزایي سزیم 131-در بدن ماهي اعتبار مدل

ماهي را نشان ميدهد .سزیم 131-همراه غذا و آب به بدن ماهي

بررسي و سپس جوابها با نتایج حاصل از نرمافزار COMKAT

وارد شده و توسط جریان خون به سایر بافتها منتقل و به تدریج

مقایسه شدهاند .قابل توجه است که در این معادلهها پارامتر درصد

توسط دستگاه گوارش و آبششها دفع و از بدن ماهي خارج

نمکي آب قابل بيان نيست و نميتوان آن را مستقيماً درنظر

ميشود .این انتقال زیستشناختي در بدن با واپاشي و تابش همراه

گرفت ،در نتيجه براي بررسي این پارامتر همراه دیگر مشخصات

است ] .[5 ،4با توجه به معادلههاي تعادل که بيانکنندهي مقدار

مدل نياز به روش دیگري است .در اینجا از شبکهي عصبي استفاده

پرتوزایي در یک مقطع زماني است ،معادلهي پرتوزایي براي

شده است.

شبکهي عصبي معموالً براي مدلهایي استفاده ميشود که

بخش اول چنين به دست ميآید

پاسخ خطي ندارند و پارامترهاي ورودي در آنها خيلي زیاد
) dC1 (t
)  I(t )   R C1 (t )  K 21C1 (t )  K12C2 (t )  K01C1 (t
dt

است .در اینجا از یک شبکهي پرسپترون چندالیه استفاده شده
است .در این نوع شبکهها از یک الیه براي اعمال وروديهاي

()1

()3

مسئله استفاده ميشود که در نهایت یک الیهي پنهان و یک
الیهي خروجي ،پاسخهاي مسئله را ارایه مينمایند .توابع فعاليت
بخش دوم

بخش اول

مختلفي به فراخور مسئله در نرونها مورد استفاده قرار ميگيرند.

 131Csورودي به بدن

()4

گرههاي موجود در الیهي ورودي ،نرونهاي حسي و گرههاي

آبزي به وسيلهي آب

الیهي خروجي ،نرونهاي پاسخگو( )5هستند .نرونهاي پنهان نيز

و مواد مغذي

k◦1

در الیهي پنهان قرار دارند ] .[15آموزش اینگونه شبکهها
معموالً با روش پس انتشار خطا( )6انجام ميشود .در این مقاله از
این شبکه با سه الیهي ورودي ،خروجي و پنهان و همچنين تابع
نرونهاي تانژانت سيگویيد ،که متناسب با شرایط مسئله قابل تغيير

شکل  .1مدل دوبخشي بدن ماهي براي بررسي ميزان جذب سزیم در آن.
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است ،استفاده شده است .با تغيير ضریبهاي انتقال ،منحنيهاي

که در آن  tزمان و ) Ct(tغلظت کل سزیم در بخشهاي مختلف

تغييرات پرتوزایي به دست آمده و ویژگيهاي استخراج شده از

است .جذب سزیم و پتاسيم در بافت شبيه هم است و با توجه به

این دسته منحنيها به عنوان ورودي شبکههاي عصبي به کار

اینکه در آب دریا مقدار زیادي پتاسيم به صورت نمک وجود

گرفته شدهاند .یکي دیگر از وروديها درصد نمکي آب درنظر

دارد که بر جذب سزیم تأثير ميگذارد ،براي به دست آوردن

گرفته شد.

دادهها باید آن را به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفت.
دادههاي در دسترس براي این شبيهسازي منحني تغييرات غلظت

 2.2استخراج ویژگیهای تغییرات پرتوزایی

و یا پرتوزایي سزیم در بدن ماهي برحسب زمان و مقادیر

با توجه به محدود بودن تعداد وروديهاي شبکهي عصبي ،الزم

ضریبهاي انتقال بين بافتها هستند .این دادهها به وسيلهي

است ویژگيهایي از منحنيهاي تغييرات پرتوزایي استخراج شود.

هاتينگ و همکارانش ] [6براي آب نمکي با درصد ،13 ،5 ،1

یکي از این ویژگيها تغييرات غلظت سزیم برحسب زمان در

 35 ،33 ،65 ،63و  38تهيه شدهاند .براي به دست آوردن آنها،

بافت و پالسما است که تفاوت آنها را مشخص مينماید .از

ماهيهاي  4/1تا  9/9گرمي براي مدت  11روز در آب دریا با

ویژگيهاي مختلفي که در جدول  1ارایه شدهاند ،استفاده شد .این

پرتوزایي  13kBq/Lو براي مدت  53روز دیگر در آب بدون

ویژگيها در شکل  6نيز نشان داده شدهاند .تعاریف گشتاور مرتبهي

پرتوزایي قرار گرفتند .با استفاده از این دادهها براي ارزیابي مدل

اول ،گشتاور مرتبهي دوم و ( MTT)1در جدول  1چنين است
T

T





ارایه شده ،ضمن ارایهي نتایج به دست آمده از مدل ،بين نتایج و
نرمافزار  COMKATنيز مقایسهاي صورت گرفته است.

Moment1   tCt (t )dt, Moment2   t 2Ct (t )dt

 .3نتایج و بحث
ابتدا اعتبار مدل از طریق مقایسهي منحنيهاي خروجي مدل و
دادههاي تجربي بررسي و با نتایج نرمافزار  COMKATمقایسه
شد .پس از بررسي اعتبار مدل ،با تغيير ضریبهاي انتقال،
منحنيهاي پرتوزایي به دست آمد و سپس ویژگيهاي این
منحنيها استخراج شد .در ادامه شبکهي عصبي توضيح داده شده در
بخش  1.6تحت آموزش قرار گرفت و نتایج آزمون شبکهي عصبي
به دست آمد.

MTT=Moment1/Area of function curve
()3
جدول  .1ویژگيهاي محاسبه شده براي منحنيها
ویژگي
MPC
TTP
ITP
FWHM
Moment1
Moment2

یکا
اختياري
s
a.u.
s
Bq/g
Bq/g

توصيف
بيشينه مقدار تابع
زمان الزم براي رسيدن به بيشينه مقدار تابع
سطح زیرمنحني تابع از صفر تا بيشينه مقدار تابع
پهناي نيم ارتفاع
گشتاور مرتبهي اول
گشتاور مرتبهي دوم

 1.3ارزیابی مدل چندبخشی بررسی پرتوزایی سزیم

دامنه (یکتای اختیاری)

ابتدا در محيط  ،MATLABبرنامهاي براي شبيهسازي مدل
چندبخشي نوشته شد .در این برنامه معادالت چندبخشي با
ضریبهاي انتقال بين بافتي سزیم گزارش شده به وسيلهي
کایکونن ] [3حل و منحني تغييرات غلظت سزیم برحسب زمان
در بافت با روش عددي رانگ کوتا به دست آمد .با مقایسهي
منحني تغييرات غلظت سزیم در بافت با دادههاي تجربي ،مدل
ارزیابي شد .نمونهاي از این منحنيها براي غلظت نمکي ،1%
 K16 ،K◦1و  K61به ترتيب برابر  3/31 ،3/31و  3/16در شکل 3
نشان داده شده است .دادههاي به دست آمده از مدل ،در حد به
طور متوسط  3/1%اختالف ،با دادههاي تجربي مطابقت داشت
(ضریب همبستگي  .)3/961این مدل با استفاده از نرمافزار
 COMKATنيز ارزیابي شد ] .[11 ،16نتایج نشان داد که با
ضریبهاي انتقال و ورودي مشخص ،خروجي تغييرات غلظت
سزیم برحسب زمان در نرمافزار  COMKATدر حد اختالف
 6%با دادههاي اندازهگيري شده مطابقت داشت.

زمان (ثانیه)

شکل  .2پارامترهاي محاسبه شده براي منحنيها.
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مقادیر ضریبهاي انتقال سزیم براي ماهي موردنظر مشخص
غلظت سزیم(Bq/g) 131 -

ميشود .نمونهاي از منحنيها در شکل  4نشان داده شده است .در
این منحنيها تغييرات غلظت سزیم 131-در بافت ماهي با زمان
نشان داده شده است .غلظت سزیم 131-در بافت ابتدا به صورت
افزایشي است و بعد از روز  11که ماهيها در آب معمولي قرار
ميگيرند مقدار سزیم بدن آنها به تدریج کم ميشود .دسته
منحنيهاي  1تا  4به ترتيب براي غلظت نمکي  13 ،5 ،1و 63%
براساس ضریبهاي انتقال گزارش شده به وسيلهي هاتينگ ][6

به دست آمدهاند .با افزایش درصد نمکي آب مقدار سزیم131-

زمان (روز)

شکل  .3تغييرات مقدار سزیم با زمان در بدن ماهي؛ ( )+تجربي )-( ،به دست

جذبي کاهش ميیابد و همچنين در هر دسته منحني با افزایش

آمده از مدل.

ضریبهاي انتقال ،غلظت سزیم بيشتر شده است.

شکل  3نشان ميدهد که غلظت سزیم ابتدا با زمان افزایش

از این دسته منحنيهاي تغييرات زماني غلظت سزیم در بافت

ميیابد و پس از رسيدن به یک مقدار بيشينه کاهش ميیابد .علت

به این ترتيب ميتوان استفاده کرد که با داشتن یک منحني کامل

این امر آن است که مادامي که ماهي در آب حاوي سزیم قرار

و یا قسمتي از تغييرات غلظت سزیم در بافت (که جزء مجموعه

دارد ( 11روز اول) مقدار سزیم جذب شده در بدن ماهي افزایش

منحنيهاي به دست آمده نيست) و مقایسه با مجموعه منحنيها

ميیابد و هنگامي که ماهي بعد از  11روز در آب معمولي عاري

ضریبهاي انتقال ،درصد نمکي آب و مقدار سزیم آبي که ماهي

از سزیم قرار ميگيرد ،غلظت سزیم انباشته در بدن ماهي از طریق

در آن بوده است ميتواند پيشبيني شود.
با توجه به غيرخطي بودن منحنيهاي خروجي و تعداد زیاد

واپاشي و دفع از بدن موجود زنده به تدریج کاهش ميیابد.
ضریبهاي انتقال بين بخشي سزیم و ضریبهاي دفع

آنها ،روش دستي مقایسهي منحنيهاي دادهها با دسته

زیستشناختي براي شکل  3و درصد نمکي  1%مطابق با مدل

منحني هاي خروجي مدل براي کاربر راحت نيست و الزم است

 K61 ،K16و  ،K◦1به ترتيب  3/31 ،3/31و  3/16است که با مقادیر

روش دیگري براي استفادهي سریع از این مجموعه خروجي در

ضریبهاي انتقال بينبافتي گزارش شده به وسيلهي هاتينگ ][6

نظر گرفته شود .با توجه به مزایاي شبکهي عصبي ،از این روش

همخواني دارد .نتایج این قسمت نشان ميدهد که مدل

استفاده شد .در شبکهي عصبي الزم است پارامترهایي از منحنيهاي

چندبخشي ارایه شده ميتواند براي ارزیابي ميزان جذب سزیم در

غلظت سزیم در بافت به عنوان ورودي شبکه درنظر گـرفتـه شـود تـا
بتـوان شبکـه را آموزش داد .پارامترهاي بيشينه مقدار تابع )،(MPC

بدن ماهي مورد استفاده قرار گيرد .این مدل همچنين توانایي
بررسي و پيشبيني مقدار سزیم جذبي در ماهيهاي مختلف در

غلظت سزیم(Bq/g) 131 -

زمان حادثههاي هستهاي مانند حادثهي فوکوشيما را دارد .در
حادثههایي از این نوع به علت متغير بودن مقدار سزیم ورودي
معادلههاي چندبخشي داراي تابع ریاضي مشخصي نيست و مدل
غيرخطي است.
در ادامه از نتایج این قسمت براي محاسبهي سزیم جذبي و
ضریبهاي انتقال بينبافتي استفاده شد .با تغيير ضریبهاي انتقال
سزیم در بافت ،مجموعه منحنيهاي تغييرات غلظت سزیم در
بافت برحسب زمان به دست آمد .با مقایسهي این منحنيها با

زمان (روز)

دادههاي تجربي که بعداً در اندازهگيريها به دست ميآیند،

شکل  .4نمونهاي از منحنيهاي خروجي مدل چندبخشي.
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مقدار ميانگين تابع ،سطح زیرمنحني،ITP)9( ،TTP)8( ،MTP ،

 2.3نتایج شبکهی عصبی

 Moment1 ،FWHMو  Moment2براي هر منحني به ازاي

بعد از ارزیابي مدل و به دست آوردن مرتبهي بزرگي ضریبهاي

مقادیر مختلف ثابتهاي انتقال در بخش  1و  6به دست آمد.

انتقال بين بخشهاي مختلف بدن ماهي ،با تغيير این ضریبهاي

نتایج به دست آمده نشان داد که با توجه به متفاوت بودن

انتقال در مدل چندبخشي ،دسته منحنيهاي تغييرات پرتوزایي یا

منحنيهاي خروجي مدل ،پارامترهاي فوق ميتوانند به عنوان

غلظت سزیم برحسب زمان محاسبه شد .محاسبات منحنيهاي

شناسهي منحني در ورودي شبکهي عصبي عمل نمایند .نمونهاي

تغييرات غلظت سزیم ،در بدن ماهي براي آب با درصد نمک

از پارامترهاي محاسبه شده براي غلظت نمکي و ضریبهاي

مختلف ( 68 ،63 ،13 ،5 ،1و  ،)35%از طریق جذب آبششي انجام

انتقال مختلف در جدول  6آورده شده است که تفاوت

و از روي این منحنيها پارامترهاي جدول  1محاسبه شد .براي هر

پارامترهاي محاسبه شده براي پارامترهاي مختلف ورودي را نشان

دسته ضریبهاي انتقال مشخص شده در هر بخش 9 ،پارامتر

ميدهد .براي خروجي شبکهي عصبي ،هر منحني تغييرات غلظت

محاسبه شد که با در نظر گرفتن  9پارامتر براي بخش  6و عامل

سزیم 131-در بافت در دسته منحني به دست آمده از معادلهها،

غلظت نمک در آب به عنوان یک عامل مهم ،تعداد وروديهاي

شمارهگذاري و با این شناسه در خروجي مشخص شد.

شبکهي عصبي به  19عدد بالغ شد.
این پارامترها به عنوان ورودي به شبکهي عصبي داده شدند.

جدول  .2نمونه وروديهاي محاسبه شده براي شبکهي عصبي با توجه به

براي استفاده از این دادهها از یک شبکهي پرسپترون چندالیه

منحنيهاي مقدار سزیم در بخشهاي  1و 6

()13

پارامتر

مثال اول

مثال دوم

()11

) (MLPبا عملکرد پيشخور

بهره گرفته شد .این شبکه از

سه الیهي ورودي ،مياني و خروجي تشکيل شده است .در الیهي

K◦1

3/38

3/38

K16

3/1138

3/164

ورودي  19نرون وجود دارد و تعداد وروديها برابر  6444در 6

K61

3/3316

3/3358

دستهبندي مختلف نمکي است .در تنها الیهي مياني  63نرون

درصد نمکي

3/31

3/31

وجود دارد و تابع تبدیل این نرونها تانژانت سيگمویيد است.

بيشينه مقدار تابع

93/35

93/63

مقدار ميانگين تابع

31/64

36/15

خروجي شبکه ،تک نروني است .نحوهي آموزش شبکه روش
پسانتشار خطا ميباشد .الزم به ذکر است که این روش آموزشي

سطح زیرمنحني

6619/16

6683/63

MTT

61/66

61/55

در الگوریتمهاي متعددي ارایه شده است .از بهترین و مؤثرترین

Moment1

49319/8

49638/19

روشها که در بسته نرمافزار  MATLABنيز موجود ميباشد،

Moment2

1441361/8

1433619/18

FWHM

66

66

ITP

1335/3

1343

TTP

61/59

68/135

بيشينه مقدار تابع

4/35

3/36

با آموزش این شبکهي سه الیه ،بهترین وزنها براي خطوط

مقدار ميانگين تابع

6/34

1/664

ارتباطي شناسایي و تثبيت شد .شبکه در  1333دور داراي همگرایي

سطح زیرمنحني

146/196

135/146

الزم و خطاي آموزش کمينه است .روند نزول کميت ميانگين

پارامترهاي

MTT

69/69

68/1

بخش دوم

Moment1

4335/14

3318/63

مربع خطا( )MSE( )13در  3/31ثابت ميشود و خطاي شبکه در

بدن ماهي

Moment2

151619/395

136614/31

FWHM

69

69

ITP

48/98

31/38

آزمون گذاشته شد و نتایج حاصل در جدول  3ثبت گردید .نتایج

TTP

61/63

68/16

آزمایش شبکه نشان داد که در این شبکه کمترین ميانگين مربع خطا

پارامترهاي
بخش اول
بدن ماهي

پارامترهاي
ورودي
شبکهي
عصبي

()16

روش مارکاردت -لونبرگ

است که در محيط MATLAB

به اختصار با نام  MLشناخته ميشود .این روش ضمن افزایش
سریع همگرایي به نتيجهگيري هم سرعت ميبخشد.

مرحلهي آموزش  1%است .براي آزمون شبکه ،از اطالعات
انتخابي در مجموعه استفاده و به کمک این اطالعات شبکه به

براي دستهبندي آب نمکي  35%و بيشترین آن براي گروهبندي 1%
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است ،و پارامتر همبستگي براي آزمونها در  6گروه در حدود

 .4نتیجهگیری

 R=3/999ميباشد که در حالت آرماني مقدار آن باید یک باشد؛

بررسي مقدار سزیم 131-جذب شده در موجودات آبزي از

یعني شبکه پاسخ بسيار مناسبي به وروديهاي آزمون داد .رابطهي

جمله ماهيها که در سالمتي انسان مؤثراند ،بسيار مهم است.

رگرسيون بين نتایج خروجي شبکه و مقادیر تجربي در ستون

ضریبهاي انتقال بينبافتي در جذب این مواد ،نقش مهمي دارند.

سمت چپ جدول  3داده شده است .در این روابط  Aخروجي

با استفاده از مدل چندبخشي و شبکهي عصبي روشي براي تخمين

شبکه و  Tمقدار تجربي است .مشاهده ميشود که شيب خط

ضریبهاي انتقال ،درصد نمکي و پرتوزایي آب با داشتن منحني

نظير معادله ،یک و عرض از مبدأ آن براي هر گروه متفاوت

تغييرات غلظت سزیم در بافت ماهي نقرهاي دریا ارایه شد.

است؛ یعني شبکه براي بعضي از گروهها بهتر جواب ميدهد.

آموزش شبکه با استفاده از پارامترهاي استخراج شده از

همچنين نتایج نشان داد که ضریب همبستگي بزرگتر از 3/99

منحنيهاي غلظت سزیم به دست آمده از حل معادلههاي

است .با توجه به اینکه در اینجا کاربر تصميم گيرندهي نهایي

چندبخشي و درصد نمکي آب انجام شد .نتایج نشان داد که

است اگر خطاي پاسخ شبکه زیاد باشد به وسيلهي کاربر تصحيح

استفاده از شبکهي عصبي براي پيشبيني مقدار سزیم در بافت این

ميشود.

ماهي ميتواند تا  99%پاسخ درست ارایه دهد .در مواردي که

با استفاده از نتایج باال به طور معکوس ميتوان با داشتن

دادهها زیاد و رابطهي آنها غيرخطي است ،این روش کارایي

دادههاي جدید مانند ضریبهاي انتقال بينبافتي و تغيير غلظت

مناسبي براي تخمين ضریبهاي انتقال سزیم جذب شده در بافت

سزیم و نمک در آب شبکه را تعليم داد و به وسيلهي این شبکه

دارد .همچنين این روش ميتواند براي محاسبهي سزیم جذب

آموزش دیده ،با داشتن منحنيهاي غلظت سزیم 131-در بافت

شده توسط ماهي نقرهاي دریا به کار گرفته شود .از روي

ماهي ،مقدار غلظت سزیم و نمک در آب را مشخص کرد .از

پرتوزایي سزیم ميتوان مقدار دز جذب شده توسط انسان بر اثر

مزایاي استفاده از شبکهي عصبي ،قابليت بررسي پارامترهاي

مصرف ماهي را محاسبه کرد .این مدل همچنين کارایي الزم

دیگر مانند اثر سایر مواد پرتوزا در جذب این عنصر و موارد

براي تخمين دز جذبي سزیم بر اثر حوادث هستهاي را دارا است.

دیگر است .بسياري از این پارامترها را نميتوان با معادالت

این روش براي سایر جانداران آبزي نيز قابل استفاده است.

ریاضي مدلسازي کرد.
پینوشتها:
1. Dicentrarchus Labrax

جدول  .3نتایج آزمون شبکه براي  6گروه مختلف نمکي

6. Runge Kutta

معادلهي خط

درصد نمک آب

درصد MSE

ضریب همبستگي

1

1/315

3/9999

3/331+T=A

5

1/336

3/9996

3/381+T=A

13

1/636

3/9999

3/4+T=A

63

3/661

3/9999

3/3+T=A

68

3/514

3/9999

3/364•+T=A

35

3/468

3/9999

3/33349+T=A

رگرسيون

3. Hidden
4. Sensory
5. Responding
6. Back Propagation
1. Mean Transit Time
8. TTP: Time to Peak
9. ITP: Integral to Peak
13. Multi Layer Peceptron
11. Feed Forward
16. Marquardt-Levenberge
13. Mean Square Error
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