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Abstract
One of the most important issues in water resources management is the preparation and development of appropriate models in order to
predict the streamflow more accurately. For this purpose, in the present study, linear time series models (ARMA), intelligent Bayesian
network (BN) and BN-ARMA hybrid model have been developed for forecasting the monthly river flow of Bakhtiari River in 1955-2016.
The performance of the developed models was evaluated based on statistical indices such as root mean square error (RMSE), correlation
coefficient (CC) and Kling-Gupta index (KGE). Among the time series models fitted to the data, the AR (3) model was selected as the
appropriate model for monthly stream flow series, with the lowest value of the modified Akaike information criterion equal to 1089.3. The
results showed that the AR (3) model with an error of 47.786 (m3/s) has acceptable performance. The monthly river flow from the previous
month, two months and five months ago was used to model the monthly river flow using the BN model. The results indicated that with three
months intervals, the model performance is optimized and its performance is weakened by increasing the number of inputs. The correlation
coefficient, root mean square error and KGE in the best case of BN model in the test stage are 0.826, 45.303 and 0.789 (m3/s), respectively.
Next, the combination of BN and ARMA (3.0) models was performed. The results showed that the BN-ARMA hybrid model significantly
increases the accuracy of the modeling and reduces the prediction error from 45.303 (m3/s) to 15.021 (m3/s).
Keywords: Bayesian network, Input pattern, Model development, Stationary test.
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مقدمه

دادهها بهصورت مؤثر در اختیار مدل قرار گیرند ،اما

پیشبینی جریان رودخانهها همواره یکی از مسائل پر اهمیت

سریهای زمانی ثبتشده هیدرولوژیک با مشکالتی همچون

در علم هیدرولوژی بوده و نقش بسیار مهمی را در مدیریت،

خاصیت تناوبی و وجود نویز سفید در دادهها مواجه هستند.

بهرهبرداری و برنامهریزی منابع آب دارد .به این منظور

عوامل مذکور موجب کاهش عملکرد مدلهای هوشمندشده

تاکنون مدلهای آماری ،هیدرولیکی و هیدرولوژیکی متعددی

و برآوردها را بهحالت نااریب تبدیل مینمایند .برای حل این

توسعهیافته که از نقاط قوت و ضعف متفاوتی نیز برخوردار

مشکالت میتوان از روشهایی همچون تلفیق مدلهای

هستند ( .)56 ،51 ،59چرا که عوامل مؤثر در فرایندهای

هوشمند و سری زمانی (برای مدلسازی هرچه بهتر نویز

هیدرولوژیکی بسیار متنوع بوده و اعمال کلیه آنها در

سفید دادهها) استفاده نمود .مهدیزاده و ثالث ( )25از

مدلهای طراحی شده بسیار مشکل میباشد .عالوه بر این،

مدلهای تلفیقی  BN-ARMAو  GEP-ARMAبرای

نبود قطعیتها و غیرخطی بودن روابط بین متغیرها ،مسأله را

پیشبینی جریان ماهانه رودخانههای شفارود و پلرود استفاده

پیچیده کرده و مدلهای فیزیکی و مفهومی هیدرولوژیکی

نمودند .نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از مدلهای

بهدلیل نیاز به اطالعات فراوان در خصوص پارامترهای

تلفیقی در مقایسه با مدلهای تکپایه از عملکرد بسیار بهتری

گوناگون و واسنجی وقتگیر ،کمتر مورد توجه قرار گرفته-

برخوردا بوده و بهطور قابلمالحظهای مقدار خطای پیشبینی

اند .بنابراین ،در سالهای اخیر ،رویکرد به مدلهای هوشمند

را کاهش دادهاند .عباسی و همکاران ( )6با ترکیب مدل

نظیر شبکههای بیزین )BN( 5بهعنوان ابزاری توانمند در

برنامهریزی بیان ژن ( )GEPو مدل سری زمانی مبتنی بر

پیشبینی پارامترهای هیدرولوژیک ،افزایش یافته است.

واریانس ناهمسان شرطی ( )GARCHمدلی تلفیقی را برای

شبکههای بیزین ،روشی سودمند است که میتواند اطالعات

پیشبینی خشکسالی در مقیاسهای زمانی سه ،شش و 52

و دادههای کمی را به خوبی با دانش کیفی کارشناسی همسو

ماهه مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که خطای مدل

نماید .از طرف دیگر این شبکهها را میتوان بهعنوان هوش

 GEP-GARCHدر همه مقیاسهای زمانی کاهش پیدا

مصنوعی نیز قلمداد کرد .تکنیکهای مدلسازی بیزین دارای

میکند و این بهبود عملکرد در مقیاسهای زمانی کوتاهمدت

ویژگیهایی هستند که آنها را برای پرسشهای تحلیلی و

ملموستر میباشد ،بهنحویکه ضریب همبستگی در مقیاس

مدیریتی دادههای جهان واقعی ،کاربردی و مفید ساختهاند.

زمانی سهماهه در مدل ساده  GEPاز  8/722به  8/035در

امروزه این مدلهای احتماالتی کاربرد وسیعی در علوم

مدل ترکیبی افزایش پیدا کرده است .مهدیزاده و همکاران

مربوط به محیط زیست و منابع آب پیدا کردهاند (،21 ،50 ،2

( ،)22فتحیان و همکاران ( )57و آنوپام و پانی ( )55در

 26 ،29و .)20

مطالعات خود گزارش نمودند که تلفیق مدلهای سری زمانی

در کاربرد مدلهای هوشمند ،انتخاب جمعیتهای اولیه

و مدلهای هوشمند ،دقت برآوردها را بهصورت

تصادفی مختلف و تأثیرگذار در پدیده که از آنها بهعنوان

قابلمالحظهای افزایش میدهد و از اینرو آن را بهعنوان یک

دادههای آموزشی یاد میشود ،بهمنظور آموزش ماهیت

روش مناسب در برآورد پارامترهای هیدرلوژیک توصیه

سازوکار حاکم ،نه تنها سبب پیچیدگی الگو و افزایش حافظه

نمودهاند.

(.)7

با توجه به بررسی منابع انجامشده میتوان نتیجه

درگیر خواهد شد بلکه سبب کاهش دقت نیز میشود

لذا در الگوسازی جریان رودخانهها باید همواره سعی نمود

گرفت که همواره بهبود پیشبینیهای پارامترهای
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هیدرولوژیک مورد توجه بوده و به این منظور روشهای

 5931برای ایجاد مدلها استفاده شده است .رودخانه

متعددی از جمله مدلهای تجربی ،نیمهتجربی ،سریهای

بختیاری یکی از دو سرشاخه اصلی رودخانه دز میباشد که

زمانی ،مدلهای هوشمند و مدلهای هیبریدی ارائه شدهاند.

از ارتفاعات جنوبی اشترانکوه سرچشمه گرفته و در نزدیکی

یکی از نقاط ضعف مدلهای هوشمند عدم درنظرگرفتن

ایستگاه تنگپنج به رودخانه سزار میپیوندد و رود دز را

خاصیت تصادفی در فرایند مدلسازی است چرا که برای

تشکیل میدهد .براساس تصمیمات اتخاذشده توسط مدیران

دستیابی به بهترین عملکرد از روابط ریاضی مشخص استفاده

صنعت آب کشور مقرر گردیده سد و نیروگاه بختیاری که در

نموده و به عبارت دیگر جوابهای حاصله قطعی میباشد.

بخش سفالی رودخانه بختیاری در استان لرستان و در بخش

از طرف دیگر مدلهای سری زمانی با درنظرگرفتن خاصیت

جنوبغربی ایران ،در دامنههای جنوبغربی کوههای زاگرس

تصادفی دادهها میتوانند اطالعات مفیدی را برای مدلهای

چین خورده و در شمالغرب ایستگاه تنگپنج بختیاری در

هوشمند فراهم نمایند ( .)22لذا در این تحقیق سعی گردیده

مسیر راهآهن تهران -اهواز روی رودخانه موردمطالعه احداث

است تا میزان بهبود عملکرد روش  BNبا استفاده از مدلهای

شود .هدف از ساخت این سد ،جلوگیری از ورود رسوبات

خطی (خانواده  )ARMAسری زمانی و تأثیر خاصیت

رودخانه بختیاری به مخزن سد دز و افزایش عمر مفید آن از

تصادفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مناسبترین

جمله اهداف این سد است و امکان مدیریت بهینه منابع آب

ترکیب هیبریدی برپایه  BNمعرفی گردد.

بهمنظور افزایش سطح زیر کشت اراضی پاییندست ،کنترل
سیالبهای مخرب فصلی و افزایش ایمنی سد دز از دیگر
اهداف مهم ساخت سد بختیاری بهشمار میرود .در شکل

مواد و روشها
دادهها و منطقه مورد مطالعه

( )5موقعیت حوضه آبریز بختیاری و ایستگاه تنگپنج

در این مطالعه از اطالعات ایستگاه هیدرومتری تنگپنج

بختیاری ارائه شده و جدول ( )5نشاندهنده خصوصیات

بختیاری واقع بر رودخانه بختیاری در دوره آماری  5991تا

آبدهی و فیزیوگرافی منطقه موردمطالعه میباشد.

Figure 1. Location of the study area along Dez river basin.

دوره   10شماره   2پاییز 1399

235

فرشاد احمدی ،میرمحمود ولینیا

Table 1. Physiographical and hydrological characteristics of studied watershed (1955-2016).
Bakhtiyari basin
4211.3
133.5
0.0
1179.3
118.5
6437.2
525.7
251.4

Parameter
)The average annual discharge volume (MCM
)The average annual discharge volume n (m3/s
Minimum discharge
Maximum discharge
Standard deviation
)Area (Km2
)Perimeter (Km
length of main river (Km) The

تحلیل اولیه دادهها

Row
1
2
3
4
5
6
7
8

مدلهای خطی سری زمانی
9

بسیاری از مدلهای سری زمانی با این فرض اساسی در

مدل  ARMAرایجترین مدل کاربردی در پیشبینی

هیدرولوژی بهکار برده میشوند که متغیرهای موردنظر از

سریهای زمانی هیدرولوژیکی بوده و رابطه آن به شرح

توزیع نرمال تبعیت کرده و ایستا هستند .اما در بسیاری از

زیر بیان میگردد:
q

موارد دادههای ثبتشده برای دبی جریان توزیعی نامتقارن

)   ( j .t  j )  t

()5

j 1

P

t i

 ( .Z
i

= ARMA(p,q): Zt

i 1

در رابطه فوق  Ztسری زمانی نرمال و استاندارد j ،

دارند و در برخی موارد (مانند وجود روند ،خاصیت تناوبی و

ضرایب مدل خودهمبسته )  t ،(ARسری زمانی مستقل

غیره) ناایستا میباشند .بنابراین ،الزم است که دادهها قبل از
مدلسازی نرمالشده و از ایستایی سری اطمینان حاصل

یا سری تصادفی مدل q ،و  pرسته یا مرتبه مدل میباشند

گردد .یک سری زمانی ایستاست ،اگر سری فاقد روند ،پرش

( .)5مدل ) ARMA(p,0همان مدل ) AR(Pو مدل

یا حالت تناوبی باشد .در این صورت امید ریاضی و واریانس

) ARMA(0,qهمان مدل ) MA(qمیباشد .برای تعیین

سری مستقل از زمان میباشد ( .)1در این مطالعه از

مرتبه مناسب مدل  ARMAاز روش آکایکه اصالحشده

آزمونهای چولگی و دیکی -فولر تعمیمیافته)ADF( 2

1

) (AICCاستفاده شد .به این منظور مقادیر  pو  qبهطور

بهترتیب برای بررسی نرمال بودن و تحلیل ایستایی سری

دلخواه انتخاب و سپس مقدار معیار  AICCهر مدل از

جریان رودخانه موردمطالعه استفاده شد .دیکی و فولر ()51

رابطه ( )2بهدست آمد .مدلی که کمترین مقدار  AICCرا

یک توزیع محدود را برای آماره آزمون  ADFدر نظر گرفتند.

دارا بود ،بهعنوان مدل مناسب انتخاب گردید (.)5

فرض صفر ) (H0مبنی بر ناایستایی پذیرفته میشود اگر مقدار

2( p  q  1)n
)(n  p  q  2

()2

آماره  tمحاسبهشده کوچکتر از مقادیر بحرانی در سطح

AICC ( p , q )  nLn ( 2 ) 

که در رابطه فوق  nتعداد دادهها p ،مرتبه مدل در

معنیداری  αباشد .در غیر اینصورت فرض صفر رد شده و

بخش خود همبسته q ،مرتبه مدل در بخش میانگین

فرض مخالف یا )( (H1ایستایی سری) تأیید میشود .مقادیر

متحرک و   واریانس ماندهها یا خطاها میباشد که از
2

بحرانی آزمون  ADFدر سطوح معنیداری  1 ،5و  58درصد

رابطه ( )9بهدست آمد.

بهترتیب برابر با  -2/07 ،-9/11و  -2/16میباشد (.)1

) s (1  
) (1  211  12
2
1

()9

آزمونهای  ADFو چولگی در مطالعات مختلفی همچون
خلیلی و همکاران ( 1و  )1و احمدی و همکاران ()5

2

 2 

در این مطالعه پس از تعیین مرتبه مناسب ،پارامترهای

مورداستفاده قرار گرفته و روابط ریاضی آنها بهطور مبسوط

مدل با استفاده از روش گشتاورها برآورد گردید .در روش

شرح داده شده است.

گشتاورها پس از تشخیص مرتبه ،شکل کلی مدل
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مشخص شده و سپس با تابع خودهمبستگی بهدستآمده،

نشان میدهد .این شبکه یک گراف مستقیم و غیرچرخهای

پارامترهای مدل مشخص میگردند .بهعنوان مثال ،در

است که در آن گرهها در حکم متغیرهای مسئله هستند.

مورد مدل ) ARMA(1,1ضرایب مدل (  1و  ) 1و  2

این روش بر مبنای محاسبات احتماالت وابسته یا قانون

از روابط ( )1و ( )1محاسبه شدند (:)26

بیز میباشد (.)0

r2
r1

()1

()6

1 

b  b 2  4(r1  1 ) 2

) P( b
) P( a

P( b a )  P( a b ) 

که در رابطه فوق ) P(aاحتمال وقوع پیشامد

P(b) ،a

1 

احتمال وقوع پیشامد a) ،b׀ P(bاحتمال وقوع پیشامد  bبه

که در روابط فوق  r1و  r2تخمینگر ضریب

شرطی که  aاتفاق افتاده باشد و )b׀ P(aاحتمال وقوع

خودهمبستگی سری بهترتیب با تأخیر یک و دو بوده و

پیشامد  aبه شرطی که  bاتفاق افتاده باشد ،هستند (.)2

میباشد .پس از تعیین مرتبه و ضرایب

متغیرهایی که در مسائل زیستمحیطی و منابع آب بهکار

مدل میباید نکویی برازش آن مورد ارزیابی و آزمون قرار

میروند ،میتوانند کیفی یا کمی باشند .هر شبکه بیزین از

گیرد .برای این منظور میتوان از آزمون پورت مانتئو

سه جزء اصلی تشکیل شده است  -5مجموعهای از گرهها

استفاده نمود .در روش پورت مانتئو ابتدا سری باقیمانده

که در واقع متغیرهای سیستم مدیریتی هستند .این گرهها

مدل بهدست آمده ،سپس برای تعداد تأخیر مشخص

میتوانند متغیرهای پیوسته یا ناپیوسته ،اعداد ثابت و یا

ضرایب خودهمبستگی سری محاسبه شد .آنگاه آماره

توابع پیوسته باشند .هر گره به چند طبقه یا کالس تقسیم

پورت مانتئو ) (Qبا استفاده از رابطه ( )7بیان میشود:

میشود .در حالت کلی گرهها یا والد هستند یا ولد

()1

) 2(r1  1



b  1  21r1  12

) Q  n  K 1 rk2 ( t
L

()7

(فرزند) .یک گره ولد میتواند از چندین والد تولید شده

که در آن  nتعداد داده L ،حداکثر تعداد تأخیر بوده که در

باشد ( -2 ،)28مجموعهای از بندها؛ روابط سببی بین

این مطالعه بنا به توصیه ساالس ( )26برای سری ماهانه 21

متغیرها بهوسیله بندها بهوجود میآیند ( .)27این روابط

ضریب

بهوسیله پیکان نمایش داده میشوند .گرهها بهوسیله

درصد تعداد کل دادهها در نظر گرفته شد،

) rk ( t

خود همبستگی مرتبه Kام و   tسری باقیمانده مدل

پیکانها به هم مربوط میشوند .عدم وجود پیکان بین

میباشد .آماره  Qدارای توزیع کی دو با درجه آزادی

گرهها ،بیانگر استقالل متغیرها میباشد ( .)21گرههایی که

است و درصورتیکه )  Q   2(1 ),( L  p qباشد،

هیچ پیکانی به آنها وارد نشده است ،گرههای والد

) (L  p  q

مقادیر   tناهمبسته بوده و مدل نظیر آن کفایت الزم را برای

ورودی هستند .گرهی که پیکان به آن وارد و از آن خارج

استفاده در پیشبینی دارد ( .)5در این مطالعه سطح معنیداری

میشود ،بیانگر گره ولد وضعیت میباشند و گرههایی که

 α=8/81در نظر گرفته شد.

از آنها هیچ پیکانی خارج نمیشود ،نشاندهنده گرههای
ولد خروجی میباشند .منظور منطقی پیکانی که از سمت

شبکههای بیزین

متغیر  xبه سمت متغیر  yمیرود ،این است که متغیر  xاثر

شبکه بیزین یک مدل گرافیکی احتماالتی است که

مستقیمی بر متغیر  yدارد .مثالً دما اثر مستقیم بر تبخیر و

مجموعهای از متغیرها و احتماالت مربوط به هرکدام را

تعرق میگذارد ()21؛  -9مجموعهای از احتماالت؛
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هرکدام برای متغیر شرایط تصمیمی را مشخص میکند که

مدلهای  ARMAو  Ptمقدار نهایی سریهای زمانی

این شرایط از طریق متغیرهایی که بهطور مستقیم آن را تحت

جریان رودخانه میباشد.

تأثیر قرار میدهند (والدین آن) ،به آن نسبت داده میشوند
( .)52گرههایی که قبل از آنها گره دیگری در گراف وجود

ارزیابی مدلها

دارد با توزیع احتمالی شرطی تعریف میشوند و در غیر این

در این مطالعه برای ارزیابی مدلهای مورد بررسی از

صورت ،با احتمال آغازین (اولیه) بیان میشوند .احتمال

آمارههای ضریب همبستگی ( ،)CCجذر میانگین مربعات
7

1

خطا ( )RMSEو معیار کلینگ گوپتا ( )KGEاستفاده شد.

شرطی ،احتمال میزان تأثیر یک گره ورودی به یک گره

0.5

مفروض در شبکه را بهدست میدهد و احتمال آغازین بیانگر

()3

میزان احتمال قرارگیری یک متغیر ورودی در یک کالس
معین میباشد و از طریق اطالعات اولیه موجود راجع به


2 
  (Q i  Q i ) 

RMSE   i 1
n







0.5

متغیرها بهدست میآید .احتماالت مربوط به پایینترین بخش

()58

در شبکه بیزین از طریق قانون احتمال کل بهدست میآید و
احتماالت مرتبط با بخشهای باالیی شبکه ،براساس قانون

n

2 
  (Q i  Q i ) 
i 1

CC  1  n

2 
(
Q

Q
)

i


i 1



KGE  1  (CC  1) 2  (  1) 2  (   1) 2

()55

بیز هستند .در حالت کلی ،اگر گره  xدارای والد نباشد گره

n

که در روابط فوق  Qiمقدار مشاهدهشده در گام زمانی

غیرمشروط و در غیر این صورت گره مشروط میباشد (.)53
iام،

Qi

مقدار محاسبهشده در همان زمان n ،تعداد دادهها،

 CCضریب همبستگی بین دادههای مشاهداتی و

مدلهای هیبریدی

محاسباتی  ،نسبت انحرف معیار ، Q

در این مطالعه برای ایجاد مدلهای هیبریدی از سه مدل


Q ،Q


Q

و  نسبت

 AR ،BNو  ARMAاستفاده میشود .به این منظور پس از

میانگین

برازش مدلهای سری زمانی به دادهها و تعیین ضرایب،

مدلی بهعنوان مناسبترین گزینه انتخاب میگردد که

مدلهای تلفیقی به شرح زیر ایجاد میگردد:

کمترین مقدار  RMSEو بیشترین مقدار  CCو  KGEرا

 -5سری زمانی خطا یا نویز که با   tنمایش داده میشود

و  Qمیانگین مقادیر مشاهداتی میباشد.

بهخود اختصاص دهد.

از بهترین مدل برازشی محاسبه و استخراج میگردد.
 -2نتایج حاصل از اجرای بهترین مدل  BNبا استفاده

نتایج و بحث

از آمارههای ارزیابی تعیین میگردد.

پیشبینی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای سری

 -9گام نهایی تلفیق   tو بهترین نتیجه  BNبراساس

زمانی

رابطه زیر میباشد (.)6
()0

قبل از انجام آزمون ایستایی ،الزم است که خاصیت تناوبی

Pt  Dt  E t

و روند از دادهها حذف و سری ماهانه نرمال گردد .در این

که در رابطه فوق  Dtجزء قطعی سریهای زمانی

مطالعه از توابع نرمالساز مختلف نظیر باکس -کاکس،

دادههای دبی جریان بهدستآمده از مدل  Et ،BNجزء

جذر ،تابع نمایی و لگاریتمگیری استفاده شد .به این

تصادفی سریهای زمانی جریان محاسبهشده از بهترین

منظور در ابتدا مقدار چولگی سری زمانی جریان ماهانه
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رودخانه بختیاری محاسبه و چنانچه خارج از محدوده

مدل منتخب جهت پیشبینی جریان ماهانه رودخانه،

قابلقبول بود تبدیل صورت میگرفت .در نهایت تابع

آزمون نکویی برازش با استفاده از آزمون پورت مانتئو

نرمالساز ) Y t  ln(X t  4.308توانست مقدار چولگی

انجام شد .مقدار آماره  Qاین آزمون برای سری باقیمانده

دادههای جریان ماهانه مشاهداتی را از  2/10به صفر

مدل ) AR(3برابر با  03/26بهدست آمد که کمتر از مقدار

کاهش داده و در نتیجه سری موردمطالعه را نرمال نماید.

کی دو جدول با درجه آزادی  508با مقدار  511/9در

در مرحله بعد نوبت به بررسی ایستایی دادهها میرسد.

سطح اطمینان پنج درصد میباشد .بنابراین میتوان نتیجه

جدول ( )2نتایج آزمون  ADFرا برای سریهای

گرفت که نتایج حاصل از این روش صحت و کفایت مدل

نرمال و استاندارد ماهانه نشان میدهد .با توجه به نتایج

برازشی ) AR(3را تأیید مینماید .در جدول ( )9نتایج

این جدول ،سری ماهانه نرمال ایستا نبوده و با استاندارد

تحلیل آماری مدل بهکاررفته در پیشبینی جریان رودخانه

کردن آن سری ایستا شده و در نتیجه میتوان از مدلهای

بختیاری ارائه شده است .با توجه به این جدول مشاهده

سری زمانی برای ادامه محاسبات استفاده نمود.

میشود که عملکرد مدل  ARدر حد قابلقبولی میباشد.

Table 2. The results of ADF test for normalized and
standardized monthly flow series of Bakhtiyari river
Result
Non stationary
Stationary

P-Value
0.14
0.02

Test statistic
-1.42
-3.45

Lag
26
9

Series type
Normal
Standard

Table 3. The performance results of AR(3) model in
Tange Pange Bakhtiyari station
Testing phase
KGE
)CC RMSE (m3/s
0.774 0.822
47.786

Training phase
KGE
)CC RMSE (m3/s
0.725 0.811
74.021

پس از نرمالکردن و حذف عوامل ناایستایی از سری

شکل ( )2نیز نمودارهای گرافیکی و پراکندگی مقادیر

ماهانه جریان رودخانه ،مرتبه مدل مناسب براساس

مشاهداتی و مقادیر پیشبینیشده حاصل از مدل ) AR(3را

کمترین مقدار معیار آکایکه اصالحشده تشخیص داده شد

در مرحله تست برای سری ماهانه جریان رودخانه بختیاری

و پارامترهای آن تخمین زده شدند .به این منظور 08

نشان میدهد .بهطوریکه از شکل ( )2میتوان نتیجه گرفت،

درصد دادهها برای آموزش ( 100ماه) و  28درصد مابقی

مدل مذکور مقادیر دبی جریان ماهانه رودخانه موردمطالعه را

)AR(3

بهطور قابلقبولی پیشبینی کرده اما در برآورد دبیهای پیک

کمترین مقدار معیار آکایکه برابر با  5803/9را از بیش از

دچار مشکل شده و در برخی از موارد جریان را بزرگتر و یا

 28مدل برازشی بهخود اختصاص داد .قبل از استفاده از

کوچکتر از مقادیر واقعی پیشبینی نموده است.

( 511ماه) برای تست در نظر گرفته شد .مدل

Figure 2. Time series and scatter plots of the observed against the modeled streamflow of the Tange Pange Bakhtiyari
station for the o AR(3) model during the test stage
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پیشبینی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای  BNو

معموالً براساس یک مدل مفهومی از سیستمی که قرار

هیبریدی

است مدلسازی و مدیریت شود ،شکل میگیرد .بنابراین

در مطالعه حاضر برای مدلسازی جریان ماهانه رودخانه

ساخت مدل مفهومی ،اولین قدم در ساختن مدل بیزین

بختیاری با استفاده از مدلهای شبکه بیزین و هیبریدی ،به

است .در این مطالعه ،مدل مفهومی بیزین از طریق

مانند مدل سری زمانی خطی از  08درصد دادهها برای

الگوهای ورودی ساخته شد (شکل .)1

آموزش و  28درصد مابقی برای تست استفاده شد تا

گام دوم) تعیین نوع ارتباط بین ورودیهای مختلف

امکان مقایسه مدلها فراهم آید .یکی از مهمترین مراحل

مدل در ساختار مفهومی :در مطالعه حاضر از حافظه سری

مدلسازی و پیشبینی پارامترهای هیدرولوژیک تعیین

روزانه جریان بهعنوان ورودیهای اصلی استفاده شد .حال

ورودیهای موردنیاز مدل برای محاسبه الیه خروجی

در تعریف مفهومی برای مدل بیزین اینگونه در نظر

است .بهمنظور پیشبینی جریان رودخانه میتوان از

گرفته شد که ،دبی ماه آتی متأثر از توالیهای گذشته خود

اطالعاتی همچون بارش ،دما ،تبخیر و سایر پارامترهای

میباشد (شکل .)1

مؤثر در پدیده استفاده نمود اما لزوماً استفاده از این

گام سوم) آموزش شبکه و بهدستآوردن رابطه بین

متغیرها موجب بهبود عملکرد مدل نشده و هزینههای

دادهها :پس از تشکیل چارچوب و تعریف مدل ،نوبت به

جمعآوری اطالعات را نیز افزایش میدهد .بنابراین در

آموزش شبکه ساختهشده میرسد .در این مرحله با استفاده از

مطالعات متعددی همچون احمدی و همکاران ( ،)2چمنی

الگوهای مختلف ورودی ،مدل سعی در ایجاد ارتباط بین

و روشنگر ( )9و نبیزاده و همکاران ( )58از توالی دبی

دادهها داشته و شکل ریاضی این ارتباط را بهدست میآورد.

ماههای قبل در پیشبینی دبی ماه فعلی برای مدلسازی

حال با رابطه ریاضی موجود میتوان دادهی مصنوعی تولید

استفاده شده است .اما همواره سوال اصلی در این روش،

کرده و عملکرد مدل را مورد ارزیابی قرار داد.

انتخاب تعداد تأخیرهای مناسب برای مدلسازی است .به

گام چهارم) ارزیابی مدل :مجوعهای از ابزار اعتبارسنجی

این منظور میتوان از تابع  PACFاستفاده نمود ( .)3در

میتواند در مورد ارزیابی شبکه بهکار برده شود که این

شکل ( )9نمودار تابع مذکور برای سری ماهانه ایستگاه

ارزیابیها میتوانند از طریق دادهها و معیارهای ارزیابی

تنگ پنج بختیاری ارائه شده است .با توجه به این شکل
مشاهده میشود که بعد از تأخیر پنجم ،مقادیر

موجود در مواد و روشها صورت گیرد.

PACF

خارج از باند اطمینان واقع میشود .از اینرو ،در مطالعه
حاضر تا پنج تأخیر برای مدلسازی در نظر گرفته شده و
به شرح جدول ( )1مدلهای مستقل و هیبریدی شبکه
بیزین توسعه داده شدند.
در این مطالعه مراحل ساخت و توسعه مدل شبکه
بیزین به شرح زیر صورت گرفته است:
گام اول) تشکیل چارچوب مدل :که شامل تعریف
متغیرها و روابط موجود بین آنها در سیستم است و

Figure 3. PACF plot for Bakhtiyri river monthly flow
in the location of hydrometric station
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Table 4. Optimal input combinations used for
development of BN and hybrid models

با افزایش تعداد ورودیها تا تأخیر سوم عملکرد مدل

Row Model type Pattern
Inputs
1
M1
)Q(t-1
2
M2
)Q(t-1), Q(t-2
3
Standalone
M3
)Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3
4
M4
)Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4
5
M5
)Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4), Q(t-5

بیزین بهبود مییابد ،اما در تأخیرهای چهارم و پنجم دقت

t

Q(t-1),

HM1

Q(t-1), Q(t-2),

HM2

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3),

HM3

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4),

HM4

Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4), Q(t-5),

HM5

t
t

t

t

برآوردها کاهش یافته و خطا افزایش مییابد .شکل ()1
نیز نمودار مقادیر مشاهداتی و محاسبتی حاصل از مدل

6

) BN(M3را نشان میدهد .دانندهمهر و مجدزاده طباطبایی

7
Hybrid

8

( )7یکی از دالیل مهم این امر را ورود اطالعات اضافی و

9

درگیرشدن حافظه مدلهای هوشمند عنوان نمودهاند.

10

در شکل ( )7-bمقادیر استانداردشده حاصل از مدل
 BNدر الگوی سوم ارائه شده است .با تجمیع این دو
نمودار مدل تلفیقی  BN-ARMAایجاد گردیده و در
شکل ( )7-cنتیجه نهایی نشان داده شده است .مقایسه
مقادیر محاسباتی مدل  BN-ARMAو مشاهداتی
استانداردشده در شکل ( )7-cنشان میدهد که تطابق
بسیار خوبی بین دادهها وجود داشته و عملکرد مدل
تلفیقی بسیار مناسب میباشد.
Figure 4. Conceptual model of BN model for M3 input
pattern

Table 5. The performance results of BN model in
Tange Pange Bakhtiyari station
Testing phase
RMSE
CC
)(m3/s
0.788
50.746
0.801
47.539
0.826
45.303
0.809
46.989
0.804
47.371

در جدول ( )1نتایج ارزیابی الگوهای مختلف ورودی
به مدل شبکه بیزین با درنظرگرفتن اثر توالی دبیهای
جریان رودخانه در دو مرحله آموزش و صحتسنجی
ارائه شده است .با توجه به این جدول مشاهده میشود که

KGE
0.736
0.769
0.789
0.778
0.771

Training phase
RMSE
KGE CC
)(m3/s
0.641 0.814
73.624
0.679 0.826
70.964
0.705 0.859
65.011
0.691 0.850
66.326
0.683 0.841
68.746

Model
M1
M2
M3
M4
M5

Figure 5. Time series and scatter plots of the observed against the modeled streamflow of the Tange Pange Bakhtiyari
station for the optimum BN model during the test stage.
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در جدول ( )7نتایج حاصل از ارزیابی مدل هیبرید با

و همکاران ( )6و مهدیزاده و همکاران ( )22نیز در

الگوهای ورودی مختلف ارائه شده است .با توجه به این

مطالعات خود به نتایج مشابهی دست یافته و اعالم نمودهاند

جدول میتوان نتیجه گرفت که دقت برآوردها افزایش و

که تلفیق مدلهای سری زمانی و روشهای هوشمند نظیر

خطا کاهش چشمگیری داشته است .همچنین روند بهبود

شبکه بیزین و برنامهریزی بیان ژن میتواند برآوردها و

نتایج و تغییر الگوی دقت برآوردها در مدل

دادههای مشاهداتی را به همدیگر بسیار نزدیک نماید.

BN-ARMA

مطابق با حالت مستقل  BNبوده بهطوریکه بهترین عملکرد
روش هیبرید با الگوی  HM3بهدست آمده است .در شکل

نتیجهگیری

( )6جریان مشاهداتی و محاسباتی حاصل از مدل هیبریدی

در اکثر مطالعات مربوط به مدلسازی جریان رودخانهها

بهینه (الگوی  )HM3نشان داده شده است .این شکل

بیشتر به یک مدل خاص توجه شده و کمتر تلفیق مدلها

بهخوبی تأییدکننده دقت باالی پیشبینی مدل هیبریدی بوده

از خانوادههای مختلف موردتوجه بوده است .از اینرو ،در

و تکمیلکننده نتایج ارائهشده از شکل ( )7میباشد .در شکل

مطالعه حاضر تلفیق مدل خطی سری زمانی با مدل هوش

( )6میتوان مشاهده نمود که مقادیر حدی شامل جریانهای

مصنوعی شبکه بیزین در پیشبینی جریان ماهانه رودخانه

کمینه و دبیهای پیک بهخوبی برآورد گردیده است .عباسی

بختیاری مورد بررسی قرار گرفت.

Figure 6. Development process of hybrid models: a) Residual series of AR (3) model, b) Standardized observational
and computational values of the optimum BN model and c) Combination of BN and ARMA models and comparison
of results with observational values

Table 6. The performance results of BN-ARMA model in Tange Pange Bakhtiyari station
Testing phase
CC
)RMSE (m3/s
0.966
18.721
0.969
17.236
0.984
15.021
0.980
16.112
0.974
16.884

KGE
0.873
0.889
0.921
0.910
0.902

Training phase
CC
)RMSE (m3/s
0.942
17.642
0.979
16.993
0.995
14.871
0.988
15.523
0.983
16.234
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KGE
0.921
0.933
0.948
0.941
0.939

Model
HM1
HM2
HM3
HM4
HM5

پیشبینی جریان ماهانه رودخانه با استفاده از ترکیب مدلهای خطی سری زمانی و شبکههای بیزین (مطالعه موردی :رودخانه بختیاری)

Figure 7. Time series and scatter plots of the observed against the modeled streamflow of the Tange Pange Bakhtiyari
station for the best hybrid model (BN-ARMA) during the test stage.

ADF

در مرحله آزمون مقادیر شاخصهای جذر میانگین مربعات

در ابتدا با استفاده از آزمونهای چولگی و

نرمالبودن و ایستایی سریهای جریان رودخانه بختیاری

خطا ،ضریب همبستگی و آماره  KGEدر مرحله آزمون

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که تابع نرمالساز

بهترتیب برابر با ( 8/027 ،11/989 )m3/sو  8/630محاسبه

) Y t  ln(X t  4.308بهترین عملکرد را در نرمالسازی

گردید .مقیاسه دو روش  BNو ) AR(3نشاندهنده عملکرد

دادهها داشته و مقدار چولگی را از  2/10به صفر کاهش داده

بهتر مدل  BNمیباشد .اما توسعه مدل تلفیقی توانست مقادیر

است .در مرحله بعد آزمون  ADFبرای سریهای نرمال و

خطای (دقت) برآوردها را بهطور چشمگیری کاهش

استاندارد ماهانه انجام شده و با استانداردکردن دادهها شرط

(افزایش) داده و نسبت به مدل ) AR(3و  BNاز عملکرد

ایستایی حاصل گردید .پس از تأیید ایستایی دادههای جریان،

بسیار بهتری برخوردار بود.

مدلهای مختلف سری زمانی به دادهها برازش داده شد.

یکی دیگر از نتایج مهمی که در این مطالعه حاصل

براساس معیار آکایکه مدل ) AR(3کمترین مقدار (برابر با

شد ،تأثیر مثبت استفاده از ترم تصادفی در بهبود عملکرد

 )5803/9را بهخود اختصاص داد و از این رو بهعنوان

مدل  BNدر برآورد جریان ماهانه بود .ترم تصادفی صرفاً

مناسبترین مدل سری زمانی انتخاب گردید .نتایج حاصل از

براساس دادههای موجود و روابط ریاضی نسبتاً ساده

آمارههای ارزیابی نشان داد که مدل منتخب در پیشبینی

محاسبه شده و هیچگونه هزینهای را از نظر جمعآوری

جریان ماهانه رودخانه بختیاری از دقت قابلقبولی برخوردار

اطالعات به کاربران تحمیل نمینماید .حال آنکه در اکثر

است .در این مطالعه بهمنظور تعریف الگوهای مختلف

مطالعات برای بهبود دقت و عملکرد مدلهای هوشمند از

ورودی به مدل هوشمند شبکه بیزین از تابع  PACFاستفاده

دادههای هیدرولوژیکی دیگر نظیر بارش ،دماهای مینیمم،

شده و تعداد تأخیرهای الزم برای انجام مدلسازی برابر با

متوسط و ماکزیمم ،تبخیر و غیره بهره برده میشود.

پنج بهدست آمد .در مرحله بعد الگوهای ورودی در دو

استفاده از این اطالعات عالوه بر درگیرکردن حافظه مدل

BN-ARMA

لزوماً باعث بهبود عملکرد آن نشده و هزینههای اجرای

تعریف گردید .نتایج نشام داد که مدل  BNبا سه تأخیر در

مدل را از نظر زمانی و تهیه و آمادهسازی اطالعات

دبی جریان و در الگوی  M3به بیشترین دقت دست یافته و

افزایش میدهند .از اینرو ،پیشنهاد میگردد که در

حالت مدل مستقل  BNو مدل هیبریدی
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مطالعات آتی نیز تلفیق مدلهای سری زمانی با مدل های

و .)5935( .بررسی تأثیر تغییر اقلیم روی دمای هوا

هوشمند دیگر نظیر شبکه عصبی مصنوعی ،سیستم

و جریان رودخانه شهرچای واقع در غرب دریاچه

استنتاج عصبی فازی تطبیقی و برنامهریزی بیان ژن مدنظر

ارومیه با استفاده از تحلیل روند و ایستایی .علوم و

قرار گیرد.
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