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ABSTRACT
Since the majority of water resources is used for agricultural purposes, irrigation and drainage networks become
important. Moreover, these networks are threatened by various natural and unnatural hazards that each one can
affect the performance of the network. This research seeks to develop a risk analysis model of agricultural water
distribution systems with the help of hybrid Bayesian networks. The proposed hybrid Bayesian model evaluates
the risk of agricultural water distribution system and its components with the following inputs: inflow of water
distribution system and its fluctuation, and the demand of water. The hazards which threat the system are
identified and the model nodes are determined according to these risks and the system components. This model
was investigated on the distribution of Roodasht irrigation network located in Isfahan, which is under the threat
of improper performance of the ditch-riders and operational losses. The average risk value of the distribution
system was 14.8% and the risk of components was calculated in the range of 0.01-49.2%. The hybrid Bayesian
network model shows a good accuracy and performance in training and test sets with root mean square error of
0.07% and 0.08%, and coefficient of determination of 0.65 and 0.63, respectively. The proposed model helps
operators and decision-makers to be aware of the causes and potential failures of the system’s components.
This can lead to better planning for the allocation of irrigation water based on the anticipated risks in the
occurrence of various hazards.
Keywords: Risk Assessment, Agricultural Water System, Improper Performance of the Ditch-Riders,
Operational Losses, Roodasht Irrigation Network.
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توسعه مدل شبکه بيزين هيبريد برای ارزيابی ريسک چند خطری شبکههای آبياری
1

عطيه بزرگی ،1عباس روزبهانی ،*1سيد مهدی هاشمی شاهدانی

 .1گروه مهندسی آب ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/9/22 :تاریخ بازنگری -1399/10/19 :تاریخ تصویب)1399/11/25 :

چکيده
از آنجاییکه سهم عمدهای از منابع آب برای مصارف کشاورزی استفاده میشود لذا شبکههای آبیاری و زهکشی اهمیت
پیدا میکند .همچنین این شبکهها تحت تهدید خطرات مختلف طبیعی و غیر طبیعی هستند که هرکدام از آنها میتوانند
عملکرد شبکه را تحت تاثیر قرار دهد .این تحقیق به دنبال توسعه مدل تحلیل ریسک سامانه توزیع آب کشاورزی با کمک
شبکه های بیزین هیبرید است .ساختار مدل بیزین هیبرید مقدار ریسک سامانه توزیع آب کشاورزی را با استفاده از اطالعات
آب ورودی به سامانه توزیع آب سطحی ،تقاضای شبکه آبیاری و الگوی نوسان بخش باالدست شبکه به تفکیک جزءهای
سامانه توزیع ارزیابی میکند .خطرات تهدید کننده سامانه مشخص شده و گرههای مدل باتوجه به این خطرات و اجزای
سامانه تعیین می شود .این مدل بر روی توزیع شبکه آبیاری رودشت واقع در اصفهان مورد بررسی قرار گرفت که تحت
تهدید خطرات عملکرد نادرست اپراتور و تلفات بهرهبرداری است .مقادیر ریسک قسمت توزیع سامانه به طور میانگین به
ترتیب برابر با  14/8درصد و ریسک جزءها در بازه  0/01تا  49/2درصد محاسبه شد .نتایج نشان داد که مدل شبکه بیزین
هیبرید ارزیابی ریسک سامانه توزیع آب کشاورزی ،در دو بخش آموزش و آزمایش به ترتیب با مقدار جذر میانگین مربعات
خطا  0/07و  0/08درصد و ضریب تبیین  0/65و  0/63دارای دقت و عملکرد مناسبی است .نتایج این تحقیق و مدل ارایه
شده به بهرهبرداران و تصمیمگیران کمک میکند تا عوامل و میزان احتمالی شکست اجزای سامانه،اطالع پیدا کنند و
برنامهریزی بهتری برای تخصیص آب آبیاری بر اساس ریسکهای پیشبینی شده در شرایط وقوع خطرات مختلف تدوین
نمایند.
واژههای کليدی :تحلیل ریسک ،سامانه آب کشاورزی ،عملکرد نامناسب اپراتور ،تلفات بهرهبرداری ،شبکه آبیاری رودشت.

مقدمه
بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب و یکی از
تأثیرگذارترین فعالیتها در اقتصاد است .بنابراین تصمیمگیران و
بهره برداران شبکه الزم است بیش از پیش از شرایط حاکم بر
شبکه آبیاری اطالع پیدا کنند .خطرات تهدید کننده سامانه توزیع
آب کشاورزی میتوانند عواقب سوئی بر سامانه داشته باشند .لذا
با استفاده از روشهای تحلیل ریسک این عواقب را میتوان
شناسایی کرد .برآورد ریسک بهوسیله شناسایی رویدادهای
نامطلوب ،احتمال وقوع رویدادهای ناخواسته و اثر این رویدادها
است .محققان زیادی از جمله Lee et al., 2009; Roozbahani
 et al., 2013; Orojloo et al., 2018انواع مدلهای ارزیابی ریسک
در سامانههای منابع آبی را بررسی کردند.
) Babaei et al., (2018یک چارچوب جهت ارزیابی کفایت،
عدالت و راندمان در سیستم توزیع و تحویل آب کشاورزی با
استفاده از روش تحلیل درخت خطای فازی )FFTA( 1ارائه
* نویسنده مسئول:

کردند .نتایج مطالعه نشان داد که احتمال شکست در رویکرد فازی
یشتر از روش غیرفازی است .همچنین ،رتبه¬بندی رویدادهای
پایه براساس سهم آنها در وقوع رویداد راس انجام شدOrojloo .
) et al., (2018یک روش سلسله مراتبی فازی بمنظور چارچوب
مدیریت ریسک جامع برای سامانه انتقال و توزیع آب کشاورزی
را توسعه دادند بر اساس نتایج ارزیابی ریسک و مهم¬ترین
خطرات ،شش گزینه مدیریت ریسک پیش¬بینی شد .این
سناریوها با استفاده از دو روش تصمیم¬گیری چند معیاره
اولویت¬بندی شدند Zhang et al., (2019) .بر اساس فرآیند
سلسله مراتبی تحلیلی و منطق فازی ،سیستم شاخص سنجش
ریسک زیست محیطی حوضه رودخانهای در چین را ارائه کردند.
نتایج نشان داد که سطح ریسک جامع حوضه این رودخانه در
سطح متوسط است و فشار انتشار آالیندهها نسبتاً زیاد است.
) Wang et al., (2020یک مدل برنامهریزی مدیریت منابع آب
مبنی بر ریسک برای بهینهسازی مصرف آب در حوضه رودخانه
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1 Fuzzy Fault Tree Analysis Method
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مطالعهای از یک مدل شبیهسازی پویا مبنی بر شبکه بیزین برای
ارزیابی ریسک آلودگی نهایی آب حوضه آبریز استفاده
کردند Orak, (2020) .به منظور ارزیابی ریسک شبکه در معرض
آلودگی آرسنیک شبکه بیزین هیبرید )HBN( 1را توسعه دادند.
همچنین , (2020).al Bozorogi etبرای نخستین بار مدل HBN
را برای تحلیل ریسک خشکسالی در سامانههای تامین آب
کشاورزی ارائه دادند.
بکارگیری روشها و مدلهای تحلیل ریسک بیشتر با تمرکز
بر سامانه های توزیع آب شهری ،تصفیهخانهها ،سامانههای جمع-
آوری فاضالب شهری بوده است .اما با این حال به تحلیل ریسک
سامانههای کشاورزی کمتر پرداخته شده است ( Zamani et al.,
 .)2017; Babaei et al., 2018; Orojloo et al., 2018همچنین از
مدلهای هیبرید بیزین برای محاسبه ریسک سامانه توزیع آب
کشاورزی استفاده نشده است .این پژوهش برای اولین بار اقدام به
توسعه مدل تحلیل ریسک چندخطری سامانههای توزیع آب
کشاورزی با استفاده از مدل شبکه بیزین هیبرید نموده است که
نقش انکارناپذیری در توسعه پایدار بخش کشاورزی ایفا مینماید.
بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب و یکی از
تأثیرگذارترین فعالیتها در اقتصاد است .بنابراین تصمیمگیران و
بهره برداران شبکه الزم است بیش از پیش از شرایط حاکم بر
شبکه آبیاری اطالع پیداکنند .هدف از این تحقیق شفافسازی
ریسک سامانههای توزیع آب کشاورزی در شرایطی است که
چندین خطر به صورت همزمان اجزای مختلف سامانه را تهدید
کنند .برای این منظور اجزای سامانه و چگونگی ارتباط آنها
بایکدیگر مشخص شده سپس ریسک سامانه باتوجه به خطرات
تهدید کننده آن تعیین میشود .در این تحقیق برای نخستین بار
از مدلسازی با روش شبکه بیزین هیبرید در ارزیابی ریسک شبکه-
های آبیاری استفاده شده است .توانایی مدل توسعه داده شده بر
روی سامانه توزیع آب شبکه آبیاری رودشت شمالی ،واقع در
استان اصفهان ،انجام شده است .چگونگی ارزیابی ریسک سامانه
باتوجه به خطرات تهدید کننده آن و مدلسازی شبکه بیزین
هیبرید وتحلیل نتایج در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

 Heiheچین ارائه کردند .نتایج نشان داد سطح ریسک با افزایش
کمبود آب باالتر رفته .همچنین سود اقتصادی تحت تاثیر ترکیبی
از پارامترهای ریسک است Imran et al., (2020) .روشی برای
ارزیابی ریسک انسانی مرتبط با نمونه گیری سیستم توزیع آب در
حیدرآباد ،پاکستان برای تعیین مناطقی که نیاز به توانبخشی
زیرساختها دارند ،انجام دادند .نتایج نشان داد ریسک درمعرض
فلزات و متالوئید موجود در آب آشامیدنی غیر قابل قبول است.
) Liu et al. (2020یک مدل ارزیابی ریسک سلسله مراتبی بر
اساس منطق فازی و تئوری بازی برای ارزیابی کمیت ،سیستمهای
توزیع و ذخیره سازی در مناطق دور افتاده را توسعه دادند .نتایج
نشان داد ترکیب سیستم آب باران و آب سطحی در خشک ترین
سال دارای ریسک متوسط و سامانه توزیع حساس¬ترین مورد به
شکست است Abedzadeh et al., (2020) .برای اولین بار از روش
 FFTAبهمنظور ارزیابی ریسک برنامههای توسعه منابع آب در
چارچوب توسعه پایدار استفاده کرده است .نتایج ارزیابی ریسک
با استفاده از دو روش عددی و فازی انجام شد و رویدادهای پایه
بر اساس سهم آنها در وقوع رویداد رأس رتبهبندی شدند .همانطور
که اشاره شد روشهای متنوعی جهت ارزیابی ریسک وجود دارد
ازآنجایی که این پژوهش بدنبال توسعه استفاده از روش بیزین در
ارزیابی ریسک میباشد لذا در ادامه به پیشینه استفاده از این
روش پرداخته میشود.
از آنجاییکه شبکههای بیزین یک مدل گرافی-احتمالی
است که برای مدلسازی پدیدهها و سیستمهای مختلف کاربرد
دارند .در این راستا مطالعاتی در راستای استفاده از این ابزار به
منظور پیشبینی و تحلیل ریسک در سامانههای مختلف استفاده
شده است ( Noorbeh et al., 2020; Yeo et al., 2016; Abbassi
 Anbari et al., (2017).)et al., 2016مدل شبکه بیزین برای
محاسبه احتمال رویداد شکست شبکه جمعآوری فاضالب شهر
تهران ارائه کردند Baksh et al., (2018) .از شبکه بیزین به عنوان
مدل ریسک برای بررسی احتمال بروز حوادث دریایی استفاده
کردند Wijesiri et al., (2018) .با استفاده از شبکه های بیزی
مدلسازی کیفیت آب شهری را به منظور بررسی بهتر عوامل مؤثر
بر سالمت انسان انجام دادندMalekmohammadi and .
) Moghadam (2018مدل جدیدی از ارزیابی ریسک محیطی با
استفاده از  BNبرای سد گابریک در ایران بررسی کردند .نتایج
نشان داد این مدل ریسک قایل قبولی در ارائه راه حلهای مناسب
برای کاهش ریسک زیست محیطی ارائه میدهد و به عنوان یک
سامانه پشتیبانی قابل استفاده است Liu et al. (2019) .در

در تحقیق حاضر ،بهمنظور ارائه ساختار تحلیل ریسک شبکههای
آبیاری از روش شبکه بیزین هیبرید استفاده شده است .روند
توسعه ساختار تحلیل ریسک مذکور در روندنمای شکل ( )1نشان

1 Hybrid Bayesian Network

2 Multi Hazards Risk Assessment Model

مواد و روشها
مدل تحليل ريسک چند خطری
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داده شده است .مرحله اول شناسایی اجزای سامانه توزیع با توجه
به منطقه مطالعاتی است .سامانه توزیع آب شامل شبکهای از
کانالهای روزباز ،مجاری کم فشار و گاها تحت فشار است که آب
را تا محل مزرعه میرسانند .با توجه به پراکندگی و مسیر طوالنی
سامانه توزیع آب سطحی الزم است این سامانه به زیر جزهای
باالدست ،میان دست و پایین دست تقسیم شود تا ارزیابی واقع-
بینانه و موثرتری از عملکرد هر جزء و نهایتا کل سامانه به عمل
آید میزان تقاضای آب کشاورزی نیز تابعی از الگوی کشت و
وسعت اراضی فاریاب در منطقه است .بعد از شناسایی سامانه در
گام بعد ریسک سامانه باتوجه به پارامترهای آن محاسبه میشود
که در بخشهای بعدی روند محاسبه به تفصیل ارایه شده است.
در گام بعدی خطراتی که سامانه را تهدید میکنند مشخص می-
شود و مقدار ریسک به کمک سه عامل احتمال وقوع خطر،1
آسیبپذیری 2سامانه و پیامد 3محاسبه میشود .هر کدام از این
عوامل با استفاده از شاخصهایی باتوجه به مفهوم آن تعیین می-
شود .بعد از تعیین پارامترهای مختلف محاسبه ریسک و آماده-
سازی بانک اطالعات ،مدلسازی بهکمک  HBNانجام میشود.

الزم به توضیح است که توسعه این مدل در محیط برنامهنویسی
نرمافزار  Rانجام شده است .این مدل به کمک بانک اطالعاتی
آموزش دیده و مورد صحتسنجی قرار گرفته است.
شبکه بيزين هيبريد

4

شبکه بیزین یک ساختار گرافیکی است که یک نمایش نموداری
از اثرات متقابل متغیرهایی است که باید الگوبندی شوند .هر
متغیری بصورت یک گره در  BNنمایش داده شده و برای هر
متغیر ارتباط بین والدین و فرزندان با استفاده از کمانهایی ترسیم
میشوند .همچنین توزیع احتمال هرگره برای والدین بالفصل آن
توسط جدول احتماالت شرطی )CPT( 5ارائه میشود .مبنای این
روش ،احتماالت وابسته (قانون بیز )6است که اولین بار توسط
 Pearlدر سال  1988معرفی شد .در شبکه بیزین برای محاسبه
توزیع احتمال توام مجموعهای از متغیرها استفاده میشود
(:)Nielsen and Jensen, 2009
(رابطه )1
)) 𝑖𝑋(𝑠𝑡𝑛𝑒𝑟𝑎𝑃| 𝑖𝑋(𝑃 𝑃(𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ) = ∏𝑛𝑖=1

که در آن = 𝑋i ،متغیر iام موجود در شبکه است.

شرو

تعيين ا زای سامانه توزيع آب کشاورزی
با دس  ،ميان دس

و ايين دس

تعيين خطرات تهديد کننده ا زای م ل سامانه

عملکرد نادرس

ا راتور

تل ات بهره برداری

تعيين ارام رهای محاسبه ريسک

ا مال و و خطر  ،آسي

مع آوری ،ردازش و
محاسبه ا عات مورد
نياز

ح سن ی شبکه بيزين و
ارزيابی د عملکرد مدل

يری و شدت ا ر

ا رای مدل شبيه ساز هيدرو يکی
  . HEC-RASو محاسبه شاخهای سم توزيع

آموزش و ارزيابی شبکه بيزين با
اس اده از
روش K-fold Cross Validation

تعيين ساخ ار شبکه بيزين
تعري گره ها و ارتبا اتبين آنها

کدنويسی مدل شبکه
بيزين در نر ا زار R

ايان

شکل  -1روندنمای مدلسازی ريسک چند خطری سامانه توزيع شبکه آب کشاورزی

اگر گره گسسته باشد هر سلول در  7CPTآن شامل احتمال
شرطی گره در یک وضعیت خاص مربوط به یک حالت خاص از
وضعیتهای والدین است .همچنین تعداد سلولهای این CPT

برابر حاصلضرب تعداد حالتهای ممکن آن گره و والدین است.
اگر گره پیوسته باشد CPT ،شامل میانگین و واریانس برای هر
وضعیت آن و یک ضریب رگرسیون برای هر یک از والدین پیوسته

1 Probability of Hazard Occurrence
2 Vulnerability
3 Consequence
4 Hybrid Bayesian Network

5 Conditional Probability Table
6 Bayes
7 Conditional Probability Table
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خواهد بود.
بطور کلی گرهها میتوانند از جنس گسسته به صورت داده-
های دستهبندی شده و یا کیفی باشند (مثال در دسته بندی کم،
متوسط و زیاد) و یا پیوسته به صورت داده های صریح و عددی
باشند .در شبکه بیزین هیبرید گرهها ترکیبی از متغیرهای پیوسته
و گسسته هستند ( .)Lerner et al., 2002به عبارت دیگر ،بعد از
تعیین گرههای مدل بیزین باتوجه به ذات گسسته و یا پیوسته
بودن گرهها میتوان درمورد استفاده از نوع شبکه بیزین تصمیم-
گیری کرد .اگر گرهها از هر دو دسته بودند آنگاه میبایست شبکه
بیزین هیبرید را بکار برد .به وجود آوردن شبکه بیزین هیبرید
نیازمند تابع چگالی شرطی هیبرید است تا بتوان ارتباط بین
متغیرهای پیوسته و گسسته را بدست آورد .این تابع به صورت
رابطه ( )2تعریف میشود (.)Schrempf and Hanebeck, 2005
(رابطه )2
𝑢|

| 𝑢|

𝑚
|𝑛 +1
𝑚
𝑓(𝑥|𝑢1 , … , 𝑢𝑚 ) = ∑𝑘𝑛+1
=1 … ∑𝑘𝑚 =1(∏𝑖=𝑛+1 𝛿(𝑢𝑖 −
) 𝑛𝑢 𝑘𝑖 )) 𝑓 ∗ (𝑥|𝑢1 , … ,
این رابطه شامل چگالی شرطی پیوسته ) 𝑛𝑢 𝑓 ∗ (𝑥|𝑢1 , … ,

پیشینیان 1گسسته x

برای هر حالت گسسته ) 𝑚𝑢  (𝑢𝑛+1 , … ,از
است .ستاره بیانگر وابستگی به) 𝑚𝑘  .(𝑘𝑛+1 , … ,تعداد حالتهای
متغیرهای گسسته  uiبه وسیله | |uiنشان داده شده است𝛿() .
تابع دلتا دیراک است که به منظور انتخاب )( ∗ 𝑓 مناسب برای هر
حالت گسسته توام استفاده میشود.
چگالی شرطی ) 𝑛𝑢  𝑓 ∗ (𝑥|𝑢1 , … ,به وسیله تابع گوسی
ترکیبی در شرایط پیوسته و به عنوان مجموع پالسهای گوسی و
دیراک در شرایطی که  xگسسته است مدل می شود .رابطه ()3
و ( ) 4به ترتیب این تابع را برای موارد پیوسته و گسسته نشان
میدهد .در مورد پیوسته ،این تابع به عنوان چگالی گوسی چند
متغیره با ابعاد  n + 1که با محورهای سیستم مختصات هماهنگ
شده است ،تفسیر کرد.
(رابطه )3
= ) 𝑓c∗ (x|u1 , … , un
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∑M
) j=1 αj N(x, μx,j , σj ). N(u1 , μu1 ,j , σu1 ,j ) … N(un , μun ,j , σun ,j

(رابطه )4
||x

∗

∗
∗
𝑓d∗ (x|u1 , … , un ) = ∑M
j=1 αj (∑lj =1 pl j δ(x −

) lj )) . N(u1 , μ∗u1,j , σ∗u1 ,j ) … N(un , μ∗un,j , σ∗un,j

روش اع بار سن ی م قا ع

2

روشهای متفاوتی برای اعتبارسنجی و واسنجی وجود دارد که
یکی از این روشها روش اعتبارسنجی متقاطع  K-foldاست
1 Predecessors

( ;Bergmeir and Benitez et al., 2012; Bergmeir et al., 2018
 .)Chelle et al., 2020در این روش بانک اطالعات موجود به K

دسته تقسیم میشود و در هربار تکرار یک دسته بهعنوان مجموعه
آزمایش و سایر دستهها بهعنوان آموزش انتخاب میشود .برای
انتخاب دستهها روشهای مختلفی وجود دارد در این تحقیق از
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شده است که در آن
جمعیت به زیر گروههای کوچکتر بر اساس خصوصیات مشترک
اعضا تقسیم میشود و دستهبندی نهایی براساس تقسیمبندی
نسبی محاسبه میشود .تقسیمبندی بر اساس میزان ریسک
سامانه از ریسک زیاد به کم به  5دسته تقسیم شده که  Kدسته
آخر بهصورت تقسیمبندی نسبی انتخاب شده است.
منطقه مورد مطا عه

در این تحقیق شبکه آبیاری رودشت شمالی واقع در استان
اصفهان و آخرین شبکه موجود بر رودخانه حوضه آبخیز زایندهرود

است که مختصات جغرافیایی ابتدای این شبکه  52درجه و 3
دقیقه شرقی و  32درجه و  22دقیقه شمالی میباشد .بهعنوان
منطقه مطالعاتی انتخاب شده است .طبق آمار و اطالعات موجود
سطح اراضی بهرهبرداری شده در سال  91-92برابر با 10000
هکتار و حجم آب ورودی به شبکه  73/56میلیون مترمکعب است
که راندمان انتقال آن برابر با  75درصد است ( Kamrani et al.,
 .)2020شمایی از این شبکه در شکل ( )2نشان داده شده است.
رودشت به عنوان آخرین شبکه آبیاری حوضه زاینده رود
تحت تاثیر نوسانات باالدست است .نواحی آبیاری باالدست و
پارکهای صنعتی این نوسانات را ایجاد میکنند .این عملکرد
نامطلوب به صورت ناپایداری متناوب در تامین آب کلیه سازههای
آبگیر واقع در کانال اصلی سیستم توزیع آب و مخصوصا آبگیرهای
واقع در بخش میانی و پایین دست ظهور میکند .این ناپایداری
عموما سبب میشود آبگیرها دبی کمتری از دبی مورد نیاز خود
دریافت کنند و البته گاهی هم آبگیرهای مذکور با آب مازاد بر
سهمیه خود روبهرو میشوند که به سبب شیوه سنتی بهرهبرداری
سازههای تنظیم سطح آب استفاده مفیدی نشده و به صورت
تلفات به سیستم زهکش تخلیه میشود .کمبود آب در فصول
خشک تأثیر نوسانات ورودی را بر روی مصرف کنندگان آب بویژه
در پاییندست تشدید میکند .عالوه بر این  ،هرگونه آب اضافی
بی فایده است زیرا سیستم کنترل باالدستی موجود ،قادر به
ذخیره آب در محل ذخیرهسازی منشوری کانالها نیست .به
همین دلیل ،کنترل باالدست سنتی کانال اصلی رودشت ناکارآمد
است و سبب شده تا مسئوالن آب انگیزهای برای به روزرسانی
2 Cross Validation Method
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خالص آبی گیاهان الگوی کشت است که این اطالعات از نتایج
تحقیق  al., (2020) Karimi etاستفاده شده است .این اطالعات
بهصورت فصلی در جدول ( )1ارائه شده است.

عملکرد کانال اصلی با استفاده از کنترل خودکار داشته باشند.
به منظور محاسبه تقاضای آب کشاورزی در محدوده شبکه،
به اطالعات مقادیر سطح زیر کشت شبکه رودشت شمالی و نیاز

شکل  -2شمايی از شبکه آبياری رودش

و مو عي

عات سطح زيرکش

و نياز خا

دول  -1ا

سطح زیر کشت (هکتار)

نیاز خالص
آبیاری ()m3/ha

پاییز
زمستان
بهار
تابستان

آن در اييندس

وضه آبريز زايندهرود

آبياری در منطقه رودش

شما ی

گندم

جو

یونجه

گلرنگ

چغندرقند

10343

1941

862

541

22

1079/7
2094/8
5747/7
0

1140/8
2368/4
4412/0
0

439/8
868/5
8482/9
9595/8

177/0
0
7160
4609

177/0
0
8482/9
9595/8

باتوجه به مطالب ذکر شده ،در ادامه به ارائه مدل تحلیل ریسک
سامانه تامین و توزیع آب مطالعه موردی این تحقیق پرداخته
میشود .خطرات گوناگونی سامانه توزیع آب کشاورزی شبکه
آبیاری رودشت را تهدید میکند که پس از بررسی پژوهشهای
صورت گرفته ،بازدید میدانی و مصاحبه با مدیران شبکه مشخص
شد ،مهمترین خطر پیش روی سامانه تأمین آب این شبکه ،خطر
"عملکرد نادرست اپراتور )IPDRs( "1و "تلفات بهرهبرداری"2
( )OLهستند .این خطرات تهدید کننده اصلی عملکرد توزیع آب
در شبکه آبیاری رودشت هستند .بهمنظور محاسبه احتمال خطر
عملکرد نادرست اپراتور نیاز است تا رفتار اپراتورهای سیستم
توزیع آب مدلسازی شود .در این ارتباط الزم به توضیح است که

وضعیت هیدرولیک در شبکه کانالهای سیستم توزیع ،متاثر از
میزان و زمانبندی تغییرات بازشدگی/بسته شدگی سازههای
آبگیر ،تحت سناریوهای مختلف بهرهبرداری (تغییرات هیدروگراف
ورودی جریان به کانال اصلی) با استفاده از نرمافزار HEC-RAS
شبیهسازی شد .برای این منظور از مدل کالیبرهشده و صحت-
سنجی شده توسعه داده شده کانال اصلی سیستم توزیع آب شبکه
رودشت ،توسط ( )Kaghazchi et al., 2019استفاده شد .شبکه
آبیاری رودشت مدل شده دارای  14سازه تنظیم و  26سازه آبگیر
میباشد .اطالعات هندسی این مدل شامل شیب کف 0/0003
 ، m/mضریب مانینگ  ،0/017شیب جانبی  m/m 1/5و عمق
کانال  m 2/5-4/5است .پارامترهای آماری برای کالیبراسیون و
صحتسنجی به ترتیب برای پارامترهای  MAEبرابر با  0/349و

1 Improper Performance of the Ditch-Riders

2 Operational Losses

مدل تحليل ريسک سامانه توزيع آب شبکه آبياری رودش
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 0/576و  RMSEبرابر با  0/986و  1/02و  CRMبرابر با 0/001
و  0/011است .پارامتر الگوی جریان باالدست (چگونگی تغییرات
دبی ورودی در سراب سامانه توزیع آب) بهعنوان یکی از گرههای
ریشه ،خروجی این مدل هیدرولیکی است .باتوجه به نوسانات
جریان ورودی این پارامتر وضعیتهای مختلف شامل نوسانات
محدود ،متوسط و مناسب است را میتواند به خود بگیرد .این گره
به عنوان یک گره گسسته در هرگام زمانی از محاسبات در یکی
از حالتهای اشاره شده است.
همانطور که قبال اشاره شد ،سیستم توزیع آب شامل سه
زیر جزء باالدست ،میان دست و پایین دست است ،که خطرات
تهدید کننده و چگونگی محاسبه پارامترهای ریسک در آنها
یکسان است .چگونگی این محاسبات در ادامه توضیح داده شده
است .محاسبه احتمال خطر عملکرد نادرست اپراتور با در نظر
گرفتن جدول زمانی روزانه تنظیمات سازههای آبگیر (بر اساس
مصاحبه صورت گرفته در این پژوهش) و بر اساس شاخص نرمال-
سازی زمان تاخیر( 1محاسبه شده بر اساس نتایج شبیهسازی
هیدرولیکی جریان) محاسبه می شود .زمان تاخیر مدت زمانی
است که طول میکشد تا تغییرات دبی از باالدست هر بازه از کانال
اصلی (حد فاصل بین دو سازه تنظیم سطح آب) تا انتها آن بازه
که آبگیرها قراردارد ،احساس شود (.)Shahdanyet al., 2016
برای محاسبه شاخص آسیبپذیری سامانه توزیع تحت
تهدید خطر عملکرد نادرست اپراتور از شاخص حساسیت دبی به
تغییرات عمق آب طبق رابطه ( )5استفاده شده است .مطابق این
شاخص حساسیت عملکرد سازه آبگیر تحت تاثیر نسبت تغییرات
دبی تحویلی ( )∆Q/Qو تغییرات سطح آب باالدست آن سازه
( )∆Hمیباشد .پارامترهای مذکور شدیداً تحت تاثیر زمانبندی
مناسب تنظیمات سازه آبگیر توسط اپراتور میباشد ( FAO,
.)2008

(رابطه )5

∆𝑄⁄
𝑄
=𝑆
𝐻∆

بهمنظور ارزیابی شدت اثر خطر تهدید کننده برای سامانه
توزیع از شاخص کفایت سازهای استفاده شده است .شاخص
کفایت سازه ای به معنی توانایی هرسازه برای عبور دادن دبی
اسمی تنظیم شده سازه (همان میزان تقاضای آب کشاورزی)
است .برای محاسبه این شاخص طبق رابطه ( )6از میانگین دبی-
های عبوری سازه استفاده میشود تا عواقب ناشی از حساسیت
سازههای آبگیر (آسیبپذیری سازههای نیرپیک) را بخوبی نشان
دهد .باتوجه به مطالب ذکر شده پارامتر شدت اثر درواقع بیانگر
اثر عملکرد نادرست اپراتور بر میزان عدم کفایت سامانه توزیع
1 Delay Time

699

است (.)Molden and Gates 1990

;

(رابطه )6

𝑆𝑄 ≤

1
1
) 𝑠𝑞𝐴 𝑅∑ 𝑅(𝑇∑ 𝑇 = 𝑠𝑄𝐴
𝑄
𝑑𝑄 𝑛𝑒𝐴𝑞 = 𝑑 , 𝑤ℎ
𝑆𝑄 𝑠 {

𝐴𝑞𝑠 = 1 ,
𝑠𝑄𝐴 𝐶𝑜 = 1 −

𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

(رابطه )7
که در آن = 𝐴𝑄𝑠 ،کفایت سازهای که مقداری کمتر از 1
است زیرا مقادیر دبی برنامهریزی شده به دلیل محدودیتهای
ساختاری قابل تحویل نیست = 𝑄𝑑 ،مقدار آب موجود در سیستم
که می تواند به صورت کامل مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل
کند = 𝑄𝑠 ،دبی برنامه ریزی شده = 𝐶𝑜 ،شدت اثر خطر عملکرد
نادرست اپراتور و  ∑𝑇1متوسط زمانی و  ∑𝑅1متوسط مکانی را نشان
می دهند.
در مرحله بعد ،احتمال وقوع خطر تلفات بهرهبرداری که
سامانه توزیع را تهدید میکند با استفاده از رابطه ( )8محاسبه
می شود .در این مرحله نیاز به شاخصی هست که بتوان احتمال
وقوع میزان دبی ورودی به کانال را برآورد کرد .برای این منظور
ابتدا با استفاده از رابطه ( )8انحراف مقدار دبی ورودی به کانال با
مقدار نرمال آن محاسبه شده و نرمال شده این اعداد بهعنوان
شاخص اختمال وقوع خطر درنظر گرفته میشود.
| 𝑛𝑒𝑅 𝐷𝑣 = |𝑅𝑒 −
(رابطه )8
که در آن = 𝐷𝑣 ،انحراف مقدار دبی ورودی به کانال از مقدار
نرمال آن = 𝑅𝑒 ،مقدار آب تخصیص یافته به نیازها از سامانه
انحراف آب باالدست به شبکه = 𝑅𝑒𝑛 ،مقدار دبی نرمال ورودی
برابر با  cms 4/5است.
در گام بعد از شاخص پایداری به منظور برآورد آسیب-
پذیری استفاده شده است .شاخص پایداری به معنای میزان قابل
اعتماد بودن عملکرد توزیع آب کشاورزی در طول زمان در هر
زیر جز تحت کنترل سیستم توزیع آب کشاورزی (محدوده تحت
کشت باالدست ،میان دست و پایین دست) است .این شاخص
طبق رابطه ( )9محاسبه میشود (.)Molden and Gates 1990
1
𝐷𝑄
(رابطه )9
) ( 𝑉𝐶 ∑ = 𝑃
𝑅𝑄

𝑇

𝑅

𝑅

𝐷

که درآن =𝐶𝑉 𝑇 (𝑄𝑄𝐷 ) ،ضریب زمانی تغییر (نسبت انحراف
𝑅

معیار به میانگین) نسبت 𝑅𝑄 𝑄𝐷 ⁄در مدت زمان  = 𝑄𝑅 ،Tدبی
تقاضا = 𝑄𝐷 ،مقدار تحویل شده توسط سیستم است .همچنین
مقادیر نرمال این شاخص به عنوان شاخص آسیبپذیری سامانه
تحت تهدید خطر تلفات بهرهبرداری ( )Vlدر نظر گرفته شده
است.
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برای ارزیابی اثر خطر تلفات بهرهبرداری از دو شاخص
کفایت سیستمی و راندمان توزیع آب کشاورزی استفاده شده
است .مفهوم کفایت سیستمی (𝑄𝐴) توانایی سیستم توزیع آب
کشاورزی در تامین مقدار تقاضای آب کشاورزی در هر محدوده
زراعی است (معادله ( .))10همچنین شاخص راندمان ،بهرهوری
فیزیکی آب در سیستمهای توزیع آب کشاورزی را نشان میدهد
(معادله ( ))11که میزان آب مازاد تحویلی داده شده نسبت به آب
درخواستی در محل آبگیر است .باتوجه به مقدار دبی ورودی به
کانال پارامتر کفایت/راندمان (𝑓𝑄) در شرایط دبی کم از شاخص
کفایت و در شرایط دبی زیاد از شاخص راندمان استفاده میشود
که در رابطه ( )12نشان داده شده است .همچنین شاخص شدت
اثر بر اساس توضیحات اشاره شده از رابطه ( )13محاسبه میشود.
1

1

; ) 𝑞𝐴 𝑅∑ 𝑅(𝑇∑ 𝑇 = 𝑄𝐴

(رابطه )10

𝑅𝑄 ≤ 𝐷𝑄 𝑛𝑒𝑤ℎ
;

𝑄

𝐴𝑞 = 𝑄𝐷 ,
𝑅

{

𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝐴𝑞 = 1 , 𝑜𝑡ℎ
1
1
) 𝑓𝑝𝑃 𝑅∑ (𝑇∑ = 𝑓𝑃
𝑅

𝑄

𝑇

(رابطه )11

𝐷𝑄 ≤ 𝑅𝑄 𝑛𝑒𝑝𝑓 = 𝑅 , 𝑤ℎ
𝐷𝑄
{
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑝𝑓 = 1 , 𝑜𝑡ℎ
𝐴𝑄,
𝑛𝑒𝑅 < 𝑒𝑅
𝑄𝑓 = { 𝑃 ,
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ
𝑓

(رابطه )13

𝑛𝑓𝑄 𝐶𝑙 = 1 −

(رابطه )12

که در آن = 𝑄𝑓𝑛 ،مقادیر نرمالشده پارامتر کفایت/راندمان،
𝑙𝐶 = شدت اثر خطر تلفات بهره برداری است.
در نهایت ریسک بعد از تعیین احتمال خطر ،آسیبپذیری
و پیامد آن همانطور که در رابطه ( )14نشان داده شده است،
محاسبه میشود (:)Baker et al., 2002; Torres et al., 2009
𝑉 × 𝐶 × 𝑃 = Risk
(رابطه )14
که در آن = P ،احتمال وقوع خطر؛  =Vآسیبپذیری و C
= پیامد.
باتوجه به مطالب ذکر شده ،گرههای شبکه بیزین معرفی و
روابط بین آنها توضیح داده شد .بهمنظور شفافیت بیشتر
شماتیک مدل ارزیابی ریسک سامانه تأمین آب کشاورزی در شکل
( )3نشان داده شده است .بعد از تعیین ساختار مدل  HBNو
توسعه آن در محیط برنامهنویسی  Rنیاز است که عملکرد مدل
مورد ارزیابی قرار گیرد .دقت و صحت خروجیهای مدل با
شاخصهای ازجمله ضریب تبیین ( ،)R2جذر میانگین مربعات
خطا ،)RMSE( 1میانگین خطای مطلق )MAE( 2و شاخص کل

1 Root Mean Squares Error
2 Mean Absolute Error

عملکرد مدل )OI( 3استفاده شده است .چگونگی محاسبه هر
شاخص در روابط ( )18( – )15اشاره شده.
باتوجه به فرموالسیون این شاخصها ،هرچقدر مقادیر
شاخصهای  RMSEو  MAEبه صفر و شاخص  OIبه یک نزدیک
باشند ،مدل از دقت باالتری برخوردار است ( Bayram, S., and
.)Al-Jibouri et al., 2016; Sarzaeim et al., 2017
(رابطه )15
)2

) 𝑡𝑛 ∑ 𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,𝑡 𝑅𝑠𝑚,𝑡 −(∑ 𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,𝑡 )(∑ 𝑅𝑠𝑚,
] √[𝑛 ∑ 𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,𝑡 2 −(∑ 𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,𝑡 )2 ][𝑛 ∑ 𝑅𝑠𝑚,𝑡 2 −(∑ 𝑅𝑠𝑚,𝑡 )2
2
𝑇∑
) 𝑡𝑡=1(𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,𝑡 −𝑅𝑠𝑚,

(رابطه )16
(رابطه )17

𝑇

( = 𝑅2

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
1

| 𝑡𝑀𝐴𝐸 = ∑𝑇𝑡=1|𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,𝑡 − 𝑅𝑠𝑚,
𝑛

(رابطه)18
]

2
𝑇∑
) 𝑡𝑡=1(𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,𝑡 −𝑅𝑠𝑚,
𝑇
̅̅̅
̅
∑𝑡=1(𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,𝑡 −𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠 )2

−

𝐸𝑆𝑀𝑅

1

𝑛𝑖𝑚𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,𝑚𝑎𝑥 −𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,

2

𝑂𝐼 = [2 −

که در آن = 𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,𝑡 ،مقادیر مشاهداتی = 𝑅𝑠𝑚,𝑡 ،خروجی
مدل 𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,𝑚𝑎𝑥 ،و 𝑛𝑖𝑚 = 𝑅𝑠𝑜𝑏𝑠,بیشینه و کمینه مقادیر
مشاهداتی̅̅̅𝑜𝑏𝑠 ،
𝑠𝑅 = میانگین مقادیر مشاهداتی = 𝑛 ،تعداد دادهها.

ن ايج و بحث
ن ايج محاسبات ريسک ا زای سامانه

بعد از انجام محاسبات الزم ،مقادیر ریسک اجزا مختلف سامانه
محاسبه و در شکل ( )4نشان داده شده است .همانطور که در
شکل مشخص است ،کمترین مقدار ریسک توزیع سامانه 0/2
درصد است و بیشترین مقدار ریسک برابر با  48درصد میباشد.
مقدار ریسک سامانه توزیع متاثر از سامانه توزیع باالدست ،میان
دست و پایین دست است .مقادیر ریسک این سه زیر سامانه در
شکل (( )4ب) تا (ت) نشان داده شده است .ریسک سامانه توزیع
باالدست در بازه  46/6 – 0/01درصد است .همچنین ریسک میان
دست برابر با  48/5 -0/23درصد با میانگین  15/11درصد است.
همانطور که در شکل ( )6نشان داده شده هرچه از باالدست سامانه
توزیع به سمت پایین دست حرکت میکنیم مقدار ریسک زیرجزء-
های سامانه توزیع بیشتر شده و سامانه توزیع با چالشهای
بیشتری روبرو است .پایین دست سامانه توزیع دارای ریسکی
دربازه  49/13 – 0/3درصد با میانگین  16/6درصد دارد .از
آنجاییکه دو خطر تلفات بهرهبرداری و عملکرد نامناسب اپراتور
زیرجزءهای سامانه را تهدید میکنند ،مقادیر مختلف ریسک این
دوخطر در شکل ( )5نشان داده شده است.
3 Overall Index of Model Performance

بزرگی و همکاران :توسعه مدل شبکه بيزين هيبريد برای ارزيابی ...

ریسک بیشتری برای سامانه توزیع نسبت به خطر تلفات بهره-
برداری دارد .میانگین ریسک خطر تلفات بهرهبرداری برابر با
 22/35درصد و میانگین ریسک خطر عملکرد نادرست اپراتور برابر
با  8/58درصد است.

مقدار تاثیرگذاری خطرات تهدید کننده سامانه توزیع در
هر زیرجزء باالدست ،میاندست و پایین دست متفاوت است.
همچنین طبق شکل ( )5بطور کلی خطر تلفات بهرهبرداری
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(ا )

(ب)

(پ)

(ت)
شکل  -4مقادير ريسک (ا ) سامانه توزيع( ،ب) زير زء با دس ( ،پ) زير زء ميان دس

و (ت) زير زء ايين دس

سامانه توزيع

30
25

15
10

ريسک ( )

20

5
0
OL.Down

IPDRs.Down

OL.Middle

IPDRs .Middle

OL.Up

IPDRs.Up

ريسک خطرات ا زای سامانه توزيع

شکل  -5ريسک خطر تل ات بهرهبرداری ( )OLو عملکرد نامناس

ا راتور ( )IPDRsبرای زير زءهای با دس

( ،)UPمياندس

( )Middleو ايين دس

( )Downسامانه توزيع

نتایج بدست آمده نشان میدهد که بهدلیل وجود آب
ناکافی نسبت به تقاضای کشاورزی و دیگر خطرات تهدید کننده
این قسمت (خطر عملکرد نادرست اپراتور و تلفات بهرهبرداری)
در مجموع به سمت پایین دست اثر خطرات بیشتر شده و میزان
تقاضا کمتر تأمین میشود .نتایج بدست آمده همخوانی مناسبی

با سیستم کنترل موجود در کانال مورد مطالعه تحقیق دارد .با
توجه به اینکه کانال مورد مطالعه این تحقیق بر اساس سیستم
کنترل باالدست عمل میکند ،ریسک توزیع آب در مناطق
کشاورزی واقع در باالدست همواره پایینتر از مناطق واقع در میان
دست و پایین دست میباشد .نحوه عملکرد روش کنترل باالدست

بزرگی و همکاران :توسعه مدل شبکه بيزين هيبريد برای ارزيابی ...

به این صورت است که بهره برداری سازه های هیدرولیکی (سازه
های تنظیم سطح آب و سازه های آبگیر) به صورت روزانه و در
یک نوبت از باالدست شبکه آغاز گردیده و به تدریج تا پایین دست
ادامه می یابد .بنابراین تاثیر هر گونه خطای انسانی (نحوه عملکرد
تیم بهره برداری) و پدیده های هیدرولیکی (مانند پدیده رزونانس
که سبب تشدید امواج در شبکه کانالها می شود [ ]27به صورت
تجمعی به پایین دست منتقل شده و فرآیند آبگیری مطمئن را
در پایین دست مختل می نماید .شایان ذکر است که با توجه به
اینکه در کانال مورد مطالعه این تحقیق از سازه های تنظیم سطح
آب ثابت بهره برده است ،لذا نحوه عملکرد تیم بهره برداری فقط
در تنظیم سازه های آبگیر قابل بررسی است.
همچنین مقایسه نتایج تحلیل ریسک مرتبط با دو خطر
سامانه توزیع ،ریسک خطر تلفات بهرهبرداری و عملکرد نادرست
اپراتور ،نشان میدهد که خطر تلفات بهرهبرداری ارتباط بیشتری
با نحوه تامین آب سطحی در سراب کانال اصلی دارد به نحویکه
میانگین ریسک این خطر از باالدست به سمت پایین دست تابع
روند صعودی ریسک سیستم توزیع آب بدست آمده است .این در
حالی است که میانگین ریسک خطر عملکرد نادرست اپراتور
روندی معکوس داشته و از مقدار  9/30درصد در باالدست به
 7/98درصد در پایین دست کاهش یافته است .دلیل این امر به
روش بهرهبرداری سنتی سیستم توزیع آب کانال شبکه آبیاری
رودشت برمیگردد .در روش های سنتی بهره برداری ،زمان بندی
بازشدگی/بسته شدگی سازه های هیدرولیکی (صرفا سازه های
آبگیر در کانال مورد مطالعه این تحقیق) توسط مدیر شبکه و صرفاً
بر اساس قضاوت مهندسی و تجربه بهرهبرداری صورت میگیرد.
بنابراین هرگونه تغییرات زمانی در دبی ورودی و عدم در نظر
گرفتن شرایط هیدرولیکی کانال سبب خواهد شد خطای
محاسباتی در محاسبه تاخیر زمانی و نهایت ًا زمانبندی اعمال
تغییرات در گشودگی سازههای هیدرولیکی اتفاق بیفتد .مشکل

مذکور با افزایش میزان دبی در کانال انتقال آب بیشتر رخ می
دهد و در مواقع کم آبی ،به سبب سرعت کمتر و شرایط
هیدرولیکی کمتر تجربه میشود .بنابراین نتایج تحلیل ریسک
خطر عملکرد نادرست اپراتور بدست آمده به دو شیوه قابل تفسیر
است )i :تیم بهرهبرداری واقع در پاییندست و میاندست شبکه
آبیاری رودشت از تجربه و دقت باالتری برخوردار است و )ii
تاثیرات منفی ناشی از زمان بندی بازشدگی/بسته شدگی نادرست
سازههای آبگیر واقع در باالدست شبکه ،در مجموع به نحوی عمل
کرده که سبب کاهش خطای تیمهای بهرهبرداری میان دست و
پایین دست شده است.
ن ايج مدل شبکه بيزين هيبريد

در ادامه مدل تحلیل ریسک سامانه توزیع آب کشاورزی رودشت،
با بهکارگیری مدل  HBNتوسعه داده شد .سپس ساختار شبکه
بیزین از جمله گرهها و ارتباطات بین آنها طبق شکل ( )3طراحی
گردید .در ادامه ،با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع K-fold
بر اساس تقسیمبندی نسبی ،مجموعه  78سری اطالعات از سال-
های  1390تا  1396در این تحقیق به دو گروه آموزش و آزمایش
تقسیمبندی شدند .در این تحقیق ،مقدار  kبرابر  5در نظر گرفته
شد .این انتخاب به این معنی است که دادهها به  5دسته تقسیم
شده و مدل  5مرتبه آموزش میبینند که در هر تکرار یکی از
دستهها بهعنوان مجموعه آزمایش درنظر گرفته میشود .اطالعات
ورودی مدل  HBNتقاضای آب کشاورزی ،آب رهاسازی شده از
بند باالدست و نوسانات جریان است .این پارامترهای ورودی می-
توانند پیوسته و یا گسسته باشند که مدل  HBNقادر به مدل-
سازی آنها است .با استفاده از این اطالعات مقادیر ریسک سامانه
در هر زیرجز محاسبه میشود .نتایج ارزیابی عملکرد مدل بیزین
در جدول ( )2برای دو قسمت آموزش و آزمایش بهازای هرتکرار
برای ریسک باالدست سامانه و میانگین تکرارها برای ریسک اجزا
و سامانه توزیع نشان داده شده است.

دول  -2ن ايج آموزش و آزمايش مدل  HBNارزيابی ريسک سامانه توزيع آب کشاورزی رودش
آموزش

باالدست

R2

RMSE

703

آزمایش
MAE

OI

R2

RMSE

MAE

OI

تکرار 1

0/641

0/076

0/059

0/687

0/641

0/069

0/055

0/761

تکرار 2

0/707

0/081

0/063

0/666

0/755

0/045

0/038

0/870

تکرار 3

0/694

0/074

0/057

0/715

0/628

0/073

0/058

0/596

تکرار 4

0/701

0/064

0/050

0/678

0/659

0/083

0/053

0/695

تکرار 5

0/678

0/087

0/069

0/675

0/636

0/064

0/055

0/677

میانگین باالدست
میانگین میان دست

0/684
0/643

0/076
0/075

0/060
0/047

0/684
0/703

0/664
0/610

0/067
0/080

0/052
0/066

0/713
0/570

میانگین پایین دست

0/647

0/083

0/065

0/732

0/639

0/087

0/072

0/693

میانگین سامانه توزیع

0/652

0/073

0/060

0/728

0/625

0/075

0/062

0/711

کل

0/656

0/076

0/058

0/711

0/634

0/077

0/063

0/671
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نتایج برای دادههای آموزش ریسک سامانه توزیع در
شاخصهای  RMSEو  MAEبرابر  0/073و  0/060و برای داده-
های آزمایش بهترتیب برابر  0/075و  0/062است .مقادیر این دو
شاخص چه در تکرارهای مختلف و چه در میانگین ،اعداد کوچکی
هستند .همچنین شاخصهای  R2و  OIبرای مجموعه آموزشی
برابر  0/652و  0/728است و برای مجموعه آزمایش بهترتیب برابر
با  0/625و  0/711است .همانطور که اشاره شد این شاخصها
هرچقدر به یک نزدیک باشند بهمعنی دقت باالتر مدل است که
شاخصهای محاسبه شده اعداد قابل قبولی را نشان میدهند.
همچنین متوسط شاخصهای عملکردی زیرجزء باالدست سامانه
توزیع برای  5بار تکرار دادههای آموزش در شاخصهای  R2و
 RMSEبه ترتیب برای برابر با  0/684و  0/076و برای دادههای
آزمایش برابر با  0/664و  0/067است .برای این زیر جزء شاخص-
های محاسبه شده به ازای هرتکرار بهعنوان نمونه ذکر شده است.
عملکرد مدل برای ریسک زیرجزء میاندست سامانه توزیع
نیز در تکرارهای مختلف ارزیابی شد که متوسط شاخصهای R2
و  RMSEبرای داده های آموزشی برابر با  0/643و  0/075و برای
داده های آزمایش برابر با  0/610و  0/080است .همچنین مقادیر
 R2و  RMSEبرای زیرجزء پاییندست سامانه در داده های
آموزشی برابر با  0/647و  0/083است .نتایج عملکرد مدل سامانه
عملکرد قابل قبولی را نشان می دهد .نهایت ًا متوسط شاخصهای
عملکردی گرههای ریسک برای مدل  HBNکه در ردیف آخر
جدول ( )2نشان داده شده است برای داده های آموزش در
شاخص  R2و  OIبرابر با  0/656و  0/728و برای دادههای آزمایش
برابر با  0/634و  0/671است .عملکرد دقیق مدل نسبت به داده-
های آموزش و آزمایش ،نشان میدهد که این مدل توسعه یافته،
توانایی تحلیل ریسک شبکه تامین و توزیع آب کشاورزی را دارد.
استفاده از  HBNبرای ارزیابی ریسک سامانه کشاورزی این
امکان را میدهد که پارامترهای ورودی به صورت پیوسته یا
گسسته بر اساس ذات پارامتر باشد .همچنین با اطالعات ناقص
نیز میتواند مقادیر ریسک را در سامانه و اجزای آن برآورد کند.
این مدل توانایی درنظر گرفتن ارتباطات علت و معلولی بین اجزای
سامانه و خطرات را دارد HBN .یک مدل احتماالتی است که با
استفاده از تابع توزیع احتماالتی برازش داده شده به گرهها
محاسبات را انجام میدهد .این مدل را میتوان جایگزین محاسبات
طوالنی و دستی کرد .همچنین به کمک پتانسیلی که شبکه بیزین
دارد میتواند این فرآیند را بصورت محاسبات رو به عقب نیز انجام
داد .به عبارت دیگر ،میتوان مقدار ریسک خروجی سیستم را به
مدل داد و به ازای آن مقادیر ورودی آن را ارزیابی کرد و

برنامهریزی را برآن اساس انجام داد .باتوجه به کاربر دوست بودن
این مدل ،میتوان از آن را به عنوان یک سیستم پشتیبانی در
تصمیمگیری در راستای مدیریت ریسک و تدوین راهکارها در هر
بخش از سامانه کشاورزی استفاده کرد.

ن ي هگيری
این تحقیق ،مدلی برای تحلیل ریسک سامانههای توزیع آب
کشاورزی بهوسیله  HBNتوسعه داده است .بعد از طراحی مدل
 HBNو تعیین پارامترها و ارتباط بین آنها برای آنکه توانایی
این مدل نشان داده شود ،در یک شبکه آبیاری واقعی پیادهسازی
شد و مورد ارزیابی قرار گرفت . .نتایج ،ریسک سامانه توزیع
کشاورزی رودشت را در بازه  48/1 – 0/18درصد با میانگین 14/8
درصد نشان میدهد .نتایج ریسک زیرجزءها نشان داد که هرچه
از باالدست سامانه به سمت پایین دست آن ییش برویم بر میزان
ریسک افزوده میشود .مجموعه عوامل تاثیرگذاری چون عوامل
هیدرولیکی ،انسانی و فنی در عملکرد ضعیفتر سامانه توزیع آب
کشاورزی دخیل هستند .نتیجه اجرای این مدل بعد ازآموزش
پارامتری و آزمایش نشان میدهد که مقدار شاخص  R2و RMSE
برای داده های آزمایش ریسک سامانه توزیع برابر با  0/625و
 0/075و متوسط عملکرد مدل برای دادههای آموزشی در
شاخصهای  RMSEو  OIبرابر  0/073و  0/728است .تمامی
شاخصها نشان میدهند که مدل بادقت باالیی اجرا شده و نتایج
آن قابل قبول میباشد .لذا با توجه به این نتایج ،تصمیمگیران و
بهرهبرداران شبکه میتوانند از این مدل برای شفافسازی شرایط
شبکه آبیاری درهنگام مواجه با خطرات مختلف که اجزای سامانه
توزیع را تهدید میکنند ،استفاده کنند .در واقع این ابزار قادر است
به عنوان پیشبینی کننده ریسک سامانه با در نظر گرفتن
اطالعات آب ورودی به سامانه توزیع ،تقاضای شبکه آبیاری و
الگوی نوسان بخش باالدست شبکه ،مورد استفاده بهرهبرداران قرار
گیرد .از آنجایی که برای ارزیابی ریسک ،از مدل بیزین هیبرید
استفاده شدهاست بنابراین اطالعات ورودی را میتوان بر اساس
ذات آن پارامتر بهصورت پیوسته و یا گسسته به مدل داد.
همچنین با اطالعات بسیار کم و دردسترس میتوان مقادیر ریسک
خطرات مختلف ،اجزا و زیر جزهای سامانه و همچنین مقدار
ریسک کلی سامانه را محاسبه کرد .همچنین پیشنهاد میشود در
مطالعات آینده این مدل  HBNتحلیل ریسک را برای سایر
سامانههای پیچیده طبیعی و انسانساز در مقیاسهای بزرگتر و با
درنظر گرفتن تأثیر خطرات مختلف موجود ،از نقطه نظر اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی نیز بررسی کرد .همچنین برای گامهای
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سپاسگزاری
بدین وسیله از پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران از این
99/س/007 تحقیق در قالب طرح تحقیقاتی به شماره قرارداد
.تشکر و قدردانی می شود
""هيچگونه تعارض منا ع توسط نويسندگان و ود ندارد

-بعدی پیشنهاد میشود مقادیر ریسک را در طول بازه زمانی به
صورت پویا ارزیابی کرد و سناریوهایی جهت کاهش ریسک سامانه
و اجزای آن با توجه به گامهای زمانی طراحی کرد و با استفاده از
این شبکههای بیزین نتیجه بکارگیری سناریوهای مدیریت ریسک
.را ارزیابی کرد
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