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چکید ه
برآورد دقيق آبدهي رودخانه ها يکي از موارد مهم در پيش بيني خشکسالي ،سيالب ،طراحي سازه هاي آبي ،بهره برداري از
مخازن سدها و كنترل رسوب مي باشد .روش هاي متعددي همچون مدل هاي سريزماني ،شبکه هاي عصبي مصنوعي ،منطق فازي و
برنامه ريزي ژنتيک براي پيش بيني جريان رودخانه به كار ميرود .در مطالعه حاضر به منظور پيش بيني جريان رودخانه باراندوزچاي
از دو روش برنامهريزي ژنتيک و شبکه هاي بيزين استفاده شد .داده هاي جريان روزانه اين رودخانه در محل ايستگاه آبسنجي ديزج
در خالل سال هاي  1385تا  1389براي ايجاد مدل استفاده شد كه  80درصد داده ها براي آموزش و  20درصد براي صحتسنجي
مدل به كار رفت .جهت بررسي و ارزيابي نقش حافظه در افزايش يا كاهش دقت ،الگوهاي ورودي متعددي به مدل ها معرفي شد و
در نهايت مشخص گرديد كه با افزايش حافظه ،دقت مدلسازي نيز افزايش مي يابد به طوري كه بيشترين دقت در الگوي سوم
براي هر دو روش به دست ميآيد و سپس با افزايش حافظه از دقت مدلسازي كاسته ميشود .مقايسه نتايج دو مدل نشان داد كه
دقت روش برنامه ريزي ژنتيک با دارا بودن ضريب همبستگي برابر با  0/978و جذر ميانگين مربعات خطا معادل با ( 1/66)m3 /s
نسبت به روش شبکه هاي بيزين با داشتن ضريب همبستگي معادل با  0/964و جذر ميانگين مربعات خطا برابر با ( 1/96)m3 /s
بيشتر است .همچنين عملکرد روش برنامه ريزي ژنتيک در تخمين دبي هاي كمينه و متوسط به مراتب بهتر از روش شبکه هاي
بيزين ميباشد.
كليد واژه ها :برنامه ريزی ژنتيک ،پيشبينی جريان روزانه ،شبکه بيزين ،رودخانه باراندوزچای.
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Abstract
Accurate estimation of river discharge is an important issue in forecasting of drought and
floods, designing of water structures, dam reservoir operation and sediment control. So far,
several methods such as time series models, Artificial Neural Networks, Fuzzy models and
Genetic programming have been used for accurate predicting of river flow. In this study, Genetic
Programming and Bayesian Networks methods were used to forecast daily discharge of
Barandoozchay River. The daily discharge data of Barandoozchay River measured at the Dizaj
hydrometric station during 2007 to 2011 was used for modeling, which 80% of the data used for
training and remaining 20% used for testing of models. For assessing the role of memory in
increasing or reducing of model accuracy, we tested different combinations of input variables.
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The results showed that at first, the accuracy of models increase with increasing of memory, as
the most accuracy obtained in third combination of input variables in both of methods. After that
with increasing of memory the accuracy of models decreased. Comparing the performance of GP
and BNs models indicated that the accuracy of the GP method with the R=0.978 and RMSE=1.66
(m3/s) was slightly more than BNs method with R=0.964 and RMSE=1.96 (m3/s). In addition,
the performance of GP method was better than BNs method in predicting minimum and average
discharges.
Keywords: Genetic programming, Daily discharge forecasting, Bayesian networks, Barandoozchay river

مقدمه
نياز روز افزون به آب سبب گرديده است که برنامهريزیهای
مديريتی به منظور کنترل مصرف آب در آينده از اهميت بيشتری
برخوردار باشد .با پيشبينی نمودن جريان رودخانهها عالوه بر
مديريت بهرهبرداری از منابع آب ،میتوان حوادث طبيعی نظير
سيل و خشکسالی را نيز پيشبينی و مهار نمود .همچنين میتوان
از نتايج يک مدل شبيه سازی به منظور بررسی صحت دادهها و يا
اصالح و تکميل آنها استفاده کرد.
مطابق تقسيمبندی گووينداراجو  )2000( 1مدلهايی که امروزه
در هيدرولوژی مورد استفاده قرار میگيرند ،شامل مدلهای
رياضی -فيزيکی ،مدل های ژئومورفولوژيکی و مدلهای تجربی
میباشند .دسته اول مدلها ،براساس خصوصيات فيزيکی سيستم
هستند که به صورت معادالت ديفرانسيل بيان میشوند .اما دسته
دوم بر مبنای خصوصيات ژئومورفولوژيکی سيستم هيدرولوژيکی
مورد نظر بيان میشوند .مدلهای تجربی بدون توجه به پارامترها،
سعی در ايجاد رابطهای بين داده های ورودی و خروجی دارند که
اين مدلها به مدلهای جعبه سياه يا ميانگينی نيز معروف هستند.
برنامهريزی ژنتيک  2شاخه ای از الگوريتمهای تکاملی است که
توانايی مدلسازی فرايندهای کامال غيرخطی و پويا را دارد.
تاکنون محققين مختلفی در سراسر جهان با روشهای
مختلف اقدام به پيش بينی جريان رودخانهها در مقياسهای زمانی
ساعتی ،روزانه و ماهانه نمودهاند .فربودنام و همکاران ()1388
پيشبينی جريان روزانه رودخانه ليقوان را با استفاده از روش
برنامهريزی ژنتيک انجام داده و نتايج را با شبکههای عصبی
مصنوعی مقايسه نمودند .نتايج نشان داد ،روش برنامه ريزی
ژنتيک از دقت بسيار بااليی در پيشبينی جريان روزانه رودخانه
نسبت به روش شبکه های عصبی مصنوعی برخوردار است .خو و
همکاران  )2001( 3رواناب ساعتی حوضه اُرگوال فرانسه را با
استفاده از روش برنامهريزی ژنتيک ،پيشبينی نمودند .بررسی
نتايج نشان داد که برنامهريزی ژنتيک توانايی پيشبينی دقيق
رواناب را در تمام فواصل زمانی مورد بررسی و به ويژه فواصل
زمانی کوتاه تر از زمان تمرکز حوضه داراست .مقايسه نتايج با

1- Govindaraju
2- Genetic Programming
3- Khu et al.

مطالعه ديگری که در آن روشهای خودهمبستگی و فيلتر کالمن
استفاده شده بود ،مشخص نمود که برنامهريزی ژنتيک ابزار
مناسبتری برای پيشبينی رواناب است .همچنين بر طبق
تحقيقات آيتک و آسه  )2008( 4روش برنامهريزی ژنتيک يک
روش مناسب و علمی در پيشبينی روابط بارش  -رواناب میباشد.
وانگ و همکاران  )2009( 5به مقايسه عملکرد مدل خودهمبسته و
چندين مدل هوشمند شامل شبکه عصبی مصنوعی  ،6سيستم
استنتاج عصبی  -تطبيقی فازی ،7برنامهريزی ژنتيک و ماشين بردار
پيش 8جهت پيشبينی سریزمانی دبی جريان در مقياس ماهانه
پرداختند .نتايج آنها نشان داد که به ازای دادههای مورد استفاده
در مراحل آموزش و آزمون ،بهترين عملکرد با توجه به معيارهای
مختلف ارزيابی خطا به مدلهای سيستم استنتاج عصب ی  -تطبيقی
فازی ،برنامهريزی ژنتيک و ماشين بردار پشتيبان اختصاص دارد.
گوون  )2009( 9برای پيشبينی دبی جريان روزانه رودخانه
شويلکيل در اياالت متحده از روش برنامهريزی ژنتيک خطی
استفاده کرد و نتايج حاصل را با دو الگو از روشهای شبکه
عصبی مورد مقايسه قرارداد .وی نشان داد که هر دو روش نتايج
قابل قبولی داشته اند ،اما روش برنامهريزی ژنتيک خطی از دقت
باالتری نسبت به روشهای شبکه عصبی برخوردار بود .قربانی و
همکاران  )2010( 10عملکرد سه روش برنامه ريزی ژنتيک ،شبکه
عصبی مصنوعی و نروفازی  11را در رونديابی سيالب رودخانه قزل
ايرماق ترکيه مورد ارزيابی قرار دادند .نتايج مطالعه آنها نشان داد از
بين سه روش مذکور ،مدل برنامه ريزی ژنتيک با دقت بيشتری
12
هيدروگراف خروجی را شبيهسازی میکند .ظهيری و عظمت اهلل
( )2014برای پيشبينی دبی جريان در مقاطع مرکب از دو روش
برنامهريزی ژنتيک خطی و مدل درختی  M5استفاده کردند .نتايج
نشان داد که هرچند هر دو مدل از دقت بااليی برای پيشبينی
جريان برخوردار بودند ،اما دقت روش برنامهريزی ژنتيک خطی
باالتر از مدل درختی  M5بود.
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در سالهای اخير سيستمهای پشتيبانی تصميم  ،1جهت
جمعآوری و يکپارچه سازی بهترين دانش و اطالعات برای اتخاذ
مناسبترين تصميمگيری ،در سطح وسيعی از علوم گسترش يافته
است که مدل شبکه تصميمگيری بيزين يکی از انواع مختلف
سيستمهای پشتيبانی تصميم است .شبکه تصميمگيری بيزين ،2
روشی سودمند است که میتواند اطالعات و دادههای کمی را به
خوبی با دانش کيفی کارشناسی همسو نمايد (باران و جانتانن ،3
 ،)2004از طرف ديگر اين شبکهها را میتوان به عنوان هوش
مصنوعی نيز قلمداد کرد .تکنيکهای مدلسازی بيزين دارای
ويژگیهايی هستند که آنها را برای پرسشهای تحليلی و مديريتی
داده های جهان واقعی ،کاربردی و مفيد ساختهاند (يوسيتالو ،4
 .)2007امروزه اين مدل های احتماالتی کاربرد وسيعی در علوم
مربوط به محيط زيست و منابع آب پيدا کردهاند .برای مدل بيزين
میتوان مزيتهای زير را بيان کرد:
 )1در شبکه های بيزين جهت انجام تحليل ،چيزی به عنوان
اندازه حداقل برای داده های نمونه وجود ندارد و اين شبکهها در
محاسبات خود از تمامی دادههای موجود استفاده م یکنند و حت ی
با وجود نمونههايی با اندازههای نسبتا کوچک میتوان به
پيشبينیهايی با دقت خوب دست يافت.
 )2به کارگيری و ترکيب منابع مختلف دادهها :از مهمترين
ويژگی های شبکه بيزين ،استفاده از اطالعات پيشين و اوليه راجع
به موضوع مورد نظر میباشد .سپس جهت کسب ترکيبی از دانش
اوليه و داده های جديد ،اين اطالعات به وسيله دادهها به روز
میشوند .اين تلفيق بدست آمده نيز میتواند به عنوان اطالعات
اوليه در يک مطالعه جديد مورد استفاده قرار گيرد .از ديگر امتيازات
شبکه های بيزين اين است که براحتی در يک مسير رياضی،
می تواند اطالعات بدست آمده با درجه دقت و منابع مختلف را با
هم ترکيب کرده و مورد استفاده قرار دهد .در اين صورت دانش
کارشناسی می تواند در خصوص متغيرهايی که داده الزم در مورد
آنها موجود نيست ،با ساير اطالعات در دسترس ترکيب شود
( مهاجرانی و همکاران.)1389 ،
 )3توان باالی شبکههای بيزين در نمايش تصويری متغيرها
و روابط بين آنها در يک سيستم منجر به شناخت و درک باالتری
از سامانه میگردد (سعدالدين و همکاران .)2005 ،5
در ادامه به برخی از مطالعات صورت گرفته در ارتباط با شبکه
بيزين اشاره میشود :
رجان ی و ويرتز  )2008( 6با کاربرد مدلهای بيزين و با در نظر
گرفتن عدم قطعيتهای موجود به پيشبينی تراز سطح آب در
سيستم پيشبينی جريان رود راين پرداختند .با ترکيب يک تابع
)1 - Decision Support System (DSS
)2 - Bayesian Decision Network (BDN
3 - Baran and Jantunen
4 - Uusitalo
5 - Sadoddin et al.
6 - Reggiani and Weerts

هزينه در مدل برای برآورد ارزش اقتصادی ارسال هشدار سيالب،
خسارت ناشی از هر تراز سطح آب پيشبينی شده را تعيين کرده و
به اين نتيجه رسيدند که به کمک اين روش ،با يک ريسک قابل
قبول میتوان تصميمگيری در شرايط عد م قطعيت را برای
7
پيشبينی جريان رودخانه تسهيل نمود .مددگر و مرادخانی
( )2014در مطالعهای به پيشبينی تغييرات مکانی خشکسالی در
حوضه آبريز رودخانه گانيسون در آمريکا پرداختند .بدين منظور
برای پيشبينی رواناب حوضه و محاسبه خشکسالیهای آتی ،از
مدلهای بيزين استفاده شده بود .نتايج حاصل نشان داد که اين
مدلها در پيشبينی جريان رودخانه از توانايی بااليی برخوردار
هستند.
با عنايت به موارد فوق میتوان دريافت که تخمين پارامترهای
هيدرولوژيکی همچون پيشبينی جريان رودخانهها از ديرباز مورد
توجه محققين امر بوده و بدين منظور روشهای متعددی از جمله
مدلهای تجربی  -نيمه تجربی ،سریهای زمانی و مدلهای
هوشمند توسعه يافتهاند که در اين ميان مدلهای هوشمند با الهام
گرفتن از طبيعت قادر به تخمين پارامترهای مربوط به پديدههای
طبيعی با دقت قابل قبول میباشند و نيز دقت قابل توجهی نسبت
به ساير روشها دارند .همچنين با توجه به بررسی منابع صورت
گرفته مشاهده می شود که در منابع داخلی از مدل شبکه بيزين به
صورت بسيار محدودی در پيشبينی متغيرهای هيدرولوژيکی
استفاده شده است .لذا در اين تحقيق سعی گرديده است که
عملکرد دو مدل هوشمند برنامهريزی ژنتيک و شبکههای بيزين
در پيشبينی جريان روزانه رودخانه باراندوزچای مورد بررسی و
مقايسه قرار گيرد.
مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

در اين مطالعه ،از دادههای دبی جريان روزانه ايستگاه
هيدرومتری ديزج واقع بر رودخانه باراندوزچای اروميه در دوره
آماری  1385تا  1389استفاده گرديد  .مساحت حوضه باراندوزچای
در ايستگاه هيدرومتری ديزج  660/71کيلومتر مربع است .اين
حوضه در شمال غرب کشور بين درياچه اروميه و مرز ايران و
کشورهای عراق و ترکيه در موقعيت جغرافيايی ´ 44°45تا
´ 45°14طول شرقی و´ 37°06تا ´ 37°29عرض شمالی واقع
شده است  .طول آبراهه اصلی حوضه  75کيلومتر بوده و حداکثر و
حداقل ارتفاع اين حوضه به ترتيب 3500و 1250متر از سطح آزاد
درياها میباشد  .در جدول ( )1مشخصات آماری ايستگاه
هيدرومتری ديزج آورده شده است .شکل ( )1نيز حوضه آبريز
باراندوزچای و موقعيت ايستگاه هيدرومتری ديزج را نشان میدهد.

7 - M adadgar and M oradkhani
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جدول  - 1مشخصات آماری سری جریان روزانه رودخانه باراندوزچای در محل ایستگاه دیزج
مشخصات آماری دبی روزانه
ميانگين
واريانس
انحراف معيار
حداکثر
حداقل

متر مکعب بر ثانيه
5/92
57/98
7/61
92/60
0/00

شکل  - 1موقعیت حوضه آبریز باراندوزچای در استان آذربایجان غربی و ایران
برنامه ریزی ژنتیک
1

روش برنامهريزی ژنتيک ا ولين بار توسط کوزا ()1992
توسعه داده شد .اين روش جزو روشهای الگوريتم تکامل ی
محسوب میشود که مبنای آنها بر اساس نظريه تکامل داروين
استوار است .الگوريتمهای ياد شده اقدام به تعريف يک تابع هدف
در قالب معيارهای کيفی نموده و سپس تابع ياد شده را برای
مقايسه جوابهای مختلف حل مسئله در يک فرآيند گام به گام
تصحيح ساختار دادهها به کار میگيرند و در نهايت ،جواب مناسب
را ارائه مینمايند  .روش برنامهريزی ژنتيک جديدترين شيوه از بين
روشهای الگوريتم تکاملی میباشد که به دليل دارا بودن دقت
کافی ،از کاربرد بيشتری برخوردار است (آلويسی و همکاران ،2
 .)2005تفاوت اساسی موجود بين الگوريتم ژنتيک و برنامهريزی
ژنتيک به طبيعت هر يک از افراد بر میگردد ،به نحوی که افراد
در الگوريتم ژنتيک ،رديفهای خطی با طول ثابت میباشند
(کروموزمها) ولی در برنامهريزی ژنتيک ،همانند شاخههای مجزا
هستند .همچنين در برنامهريزی ژنتيک بر ساختار درختی
مجموعهها تاکيد می شود ولی الگوريتم ژنتيک ،بر اساس سيستم
ارقام دودويی عمل مینمايد .فرآيند گام به گام حل يک مسئله با

1 - Koza
2 - Alvisi et al.

استفاده از برنامهريزی ژنتيک متشکل از پنج مرحله به شرح زير
میباشد:
 - 1انتخاب مجموعه ترمينال :که همان متغيرهای مستقل
مسئله و متغيرهای حالت سامانه میباشند.
 - 2انتخاب مجموعه توابع :که شامل عملگرهای حسابی،
توابع آزمون و توابع بولی  3میباشد.
 - 3شاخص اندازهگيری دقت مدل که بر مبنای آن میتوان
مشخص نمود که توانايی مدل در حل يک مسئله خاص تا چه
اندازه میباشد.
 - 4مولفههای کنترل :مقادير مولفههای عددی و متغيرهای
کيفی که برای کنترل اجرای برنامهها استفاده میشوند.
 - 5شرط توقف اجرای برنامه :که معياری برای حصول نتيجه
و توقف اجرای برنامه میباشد.
4
در مطالعه حاضر از برنامه ( GeneXpro Toolsفريرا ،
 )2001برای توسعه و اجرای مدلهای مبتنی بر برنامهريزی
ژنتيک استفاده شد  .فرآيند مدلسازی جريان رودخانه باراندوزچای
در تحقيق حاضر به شکل زير صورت گرفت :

3 - Boolean functions
4 - Ferreira
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گام اول ،انتخاب تابع برازش مناسب میباشد که در اين
مطالعه تابع جذر ميانگين مربعات خطا به عنوان تابع برازش
انتخاب گرديد .گام دوم ،انتخاب مجموعه متغيرهای ورودی و
مجموعه توابع به منظور توليد کروموزومها میباشد .در مسئله
حاضر مجموعه ترمينال ها متشکل از مقادير جريان رودخانه با
تاخيرهای زمانی میباشد  .در اين مطالعه ،از چهار عملگر اصلی
شامل } {, , , استفاده شد .گام سوم ،شامل انتخاب
ساختار و معماری کروموزومها میباشد .گام چهارم انتخاب تابع
پيوندی است که در اين مطالعه عمل جمع برای برای ايجاد پيوند
بين زيرشاخهها مورد استفاده قرار گرفت .در نهايت ،در گام پنجم
عملگرهای ژنتيک و نرخ هريک از آنها انتخاب میشود.
شبکه های بیزین

شبکه بيزين يک مدل نموداری احتماالتی است که
مجموعه ای از متغيرها و احتماالت مربوط به هرکدام را نشان
می دهد .اين شبکه يک نمودار مستقيم و غيرچرخهای است که در
آن گرهها در حکم متغيرهای مسئله هستند .شبکههای بيزين
محدوديتی در نماياندن متغيرهای تصادفی ندارند .ساختار يک
شبکه بيزين در واقع يک نمايش نموداری از اثرات متقابل
متغيرهايی است که بايد مدل شوند و عالوه بر اين که کيفيت
رابطه بين متغيرهای مسئله را نشان می دهد ،کميت ارتباط بين
اين متغيرها را نيز به نمايش میگذارد که به صورت عددی از
توزيع احتمال مشترک آنها استفاده میکند (ديويس  .)2007 ،1اين
روش بر مبنای محاسبات احتماالت وابسته يا قانون بيز میباشد
(رابطه  . )1يک شبکه بيزی را میتوان اينگونه تعريف کرد:
تعدادی گره که نشان دهنده آن دسته از متغيرهای تصادفی هستند
که با يکديگر در تعامل میباشند .اين برهمکنش ،به وسيله ايجاد
ارتباط بين گرهها ايجاد میشود (کين : )2001 ،2
()1

) P( b
)P( a

P( b a)  P( a b ) 

که در رابطه فوق ) : P(aاحتمال وقوع پيشامد : P(b) ،a
احتمال وقوع پيشامد a) ،b׀ : P(bاحتمال وقوع پيشامد  bبه
شرطی که  aاتفاق افتاده باشد و )b׀ : P(aاحتمال وقوع پيشامد a
به شرطی که  bاتفاق افتاده باشد ،هستند.
متغيرهايی که در مسائل زيست محيطی و منابع آب به کار
میروند ،می توانند کيفی يا کمی باشند .تعيين تعداد مناسب ی از
متغيرها در يک مسئله مدلسازی از مسائل چالشبرانگيزی است
که بايد با دقت به آن پرداخته شود .قانون احتماالت اعمال شده
نيز بايد بر مبنای بهترين يافته های موجود يا اطالعات کمی و
کيفی بين متغيرها باشد .پيشنهادها و تصميمهايی که برای اجرا
1 - Davies
2 - Cain

ارائه میشوند ،بر اساس حداکثر سود پيشبينی شده است
( مهاجرانی و همکاران .)1389 ،هر شبکه بيزين از سه جزء اصلی
تشکيل شده است:
 مجموعهای از گره ها که در واقع متغيرهای سيستممديريتی هستند .اين گرهها میتوانند متغيرهای پيوسته يا
ناپيوسته ،اعداد ثابت و يا توابع پيوسته باشند .هر گره به چند طبقه
يا کالس تقسيم میشود .در حالت کلی گرهها يا والد هستند يا ولد
(فرزند) .يک گره ولد میتواند از چندين والد توليد شده باشد ( مک
کان و همکاران . )2006 ،3
 مجموعه ای از بندها :روابط سببی بين متغيرها به وسيلهبندها به وجود میآيند (سعدالدين و همکاران )2005 ،اين روابط به
وسيله پيکان نمايش داده میشوند .گرهها به وسيله پيکانها به هم
مربوط میشوند  . .عدم وجود پيکان بين گرهها ،بيانگر استقالل
متغيرها میباشد (پالينو و هارت  .)2006 ،4گرههايی که هيچ پيکانی
به آنها وارد نشده است ،گرههای والد ورودی هستند .گرهی که
پيکان به آن وارد و از آن خارج میشود ،بيانگر گره ولد وضعيت
میباشند و گره هايی که از آنها هيچ پيکانی خارج نمیشود ،نشان
دهنده گرههای ولد خروجی میباشند (پالينو و هارت.)2006 ،
منظور منطقی پيکانی که از سمت متغير  xبه سمت متغير y
میرود ،اين است که متغير  xاثر مستقيمی بر متغير  yدارد .مثال
دما اثر مستقيم بر تبخير و تعرق میگذارد (پالينو و هارت.)2006 ،
 مجموعهای از احتماالت :هر کدام برای متغير حالتتصميمی را مشخص کرده و از طريق متغيرهايی که مستقيماً آن
را تحت تاثير قرار می دهند (والدين آن) ،به آن نسبت داده میشوند
(کين . )2001 ،گرههايی که قبل از آنها گره ديگری در نمودار
وجود دارد با توزيع احتمالی شرطی تعريف میشوند و در غير اين
صورت ،با احتمال آغازين (اوليه) بيان می شوند .احتمال شرطی،
احتمال ميزان تأ ثير يک گره ورودی به يک گره مفروض در شبکه
را به دست می دهد و احتمال آغازين بيانگر ميزان احتمال
قرارگيری يک متغير ورودی در يک کالس معين میباشد و از
طريق اطالعات اوليه موجود راجع به متغيرها به دست میآيد.
احتماالت مربوط به پايين ترين بخش در شبکه بيزين از طريق
قانون احتمال کل به دست میآيد و احتماالت مرتبط با بخشهای
بااليی شبکه ،براساس قانون بيز هستند  .در حالت کلی ،اگر گره x
دارای والد نباشد گره غيرمشروط و در غير اين صورت گره مشروط
میباشد (کويکا و واريس .)1997 ،5
معیارهای ارزیابی مدل

در اين تحقيق ،برای ارزيابی مدلهای موردنظر از معيارهای
ضريب همبستگی ( )Rو جذر ميانگين مربعات خطا ()RMSE
استفاده شد :

3 - M cCann et al.
4 - Pollino and Hart
5 - Kuikka and Varis
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که در روابط فوق  : Q iمقدار مشاهده شده در گام زمانی i
ام : Q i ،مقدار محاسبه شده در همان زمان : n ،تعداد دادهها و
 : Qميانگين مقادير مشاهداتی میباشد .هر چه مقدار ضريب
همبستگی باالتر و جذر ميانگين مربعات خطا کمتر باشد ،نتايج
دقيقتر و قابل اعتمادتر خواهند بود.
نتایج
نتایج مدلسازی جریان روزانه رودخانه باراندوزچای با
استفاده از برنامه ریزی ژنتیک

در مطالعه حاضر ،برای مدلسازی جريان روزانه رودخانه
باراندوزچای با استفاده از برنامهريزی ژنتيک ،دادههای چهار سال
(از يک مهر  1385تا سی و يک شهريور  )1388برای آموزش و
يک سال (از يک مهر  1388تا سی و يک شهريور  )1389به
عنوان دادههای صحتسنجی انتخاب شدند (به طور کلی 80
درصد دادهها برای آموزش و  20درصد برای صحتسنجی در نظر
گرفته شد)  .در برنامهريزی ژنتيک انتخاب جمعيتهای اوليه
تصادفی مختلف و تاثيرگذار در پديده (که در برنامه ريزی ژنتيک
به عنوان دادههای آموزشی از آنها ياد می شود) به منظور
آموزش ماهيت ساز و کار حاکم بر پديده نه تنها سبب پيچيدگی
الگو و افزايش حافظه درگير خواهد شد ،بلکه سبب کاهش دقت
مدل نيز میشود .لذا در الگوسازی جريان رودخانه نيز بايستی
سعی نمود مؤثرترين دادههای مشاهداتی را به عنوان دادههای
آموزشی انتخاب کرد (داننده مهر و مجدزاده طباطبائی.)1389 ،
نکته مهم ديگر در برنامهريزی ژنتيک ،انتخاب عملگرهای مدل
برای انجام محاسبات میباشد .در اين مطالعه عملگر ترکيب به
دليل دارا بودن دقت باال ،برای مدلسازی جريان روزانه انتخاب

شد .در جدول ( )2الگوهای مختلف ورودی مدل برنامه ريزی
ژنتيک ارائه شده است .اين الگوها شامل دبی يک روز قبل (Q(t-
) )1تا دبی پنج روز قبل () )Q(t-5میباشند .جدول ( )3مشخصات
مدل برنامهريزی ژنتيک به کار رفته برای پيشبينی سری جريان
روزانه رودخانه باراندوزچای را نشان می دهد .جدول ( )4نتايج
ارزيابی الگوهای مختلف ورودی برنامهريزی ژنتيک برای
مدل سازی جريان روزانه رودخانه در مراحل آموزش و
صحت سنجی را نشان می دهد .با توجه به اين جدول میتوان
نتيجه گرفت که مدل شامل دبی سه روز قبل به ترتيب با دارا
بودن ضريب همبستگی و جذر ميانگين مربعات خطای معادل با
 0/978و ( 1/66)m3 /sبيشترين دقت را در مرحله صحت سنجی
به خود اختصاص داده و به عنوان بهترين الگو برای مدل
برنامهريزی ژنتيک انتخاب گرديد .شکل ( 2الف و ب) نمودار
مقادير مشاهداتی و مقادير پيشبينی شده حاصل از بهترين مدل
برنامهريزی ژنتيک (الگوی سه) برای سری روزانه جريان رودخانه
باراندوزچای ،در مرحله صحت سنجی را نشان می دهد .با توجه به
اين شکلها میتوان نتيجه گرفت که برنامهريزی ژنتيک در
بهترين حالت خود به خوبی توانسته دبی جريان روزانه رودخانه
مورد مطالعه را پيشبينی کند .همانگونه که در شکل ( 2الف)
مشاهده می شود ،دقت نتايج مدل برنامه ريزی ژنتيک در
پيشبينی دبیهای کمتر ،بيش از دبیهای بزرگتر می باشد.
يکی از قابليتهای مهم روش برنامهريزی ژنتيک ،ارائه رابطه
رياضی برای متغيرهای هيدرولوژيکی مورد بررسی میباشد .در اين
مطالعه نيز رابطه رياضی به دست آمده از برنامهريزی ژنتيک به
همراه ساختار آن ارائه شده است .شکل ( )3ساختار درختی هريک
از ژنها را نشان می دهد .در اين ساختار  C0و  C1ضرايب
برنامهريزی ژنتيک و  d1 ،d2و  d0به ترتيب معادل دبی يک،
دو و سه روز قبل میباشند .با استفاده از اين ساختار درختی
می توان شکل رياضی جريان روزانه رودخانه باراندوزچای را به
صورت رابطه ( )4ارائه نمود.
()4

Qt  0.35  0.425Qt 2  0.425Qt 3
0.026Qt 1Qt 2  0.026Qt 2Qt 3  Qt 1

جدول  - 2الگوهای ورودی مورد استفاده در مقیاس زمانی روزانه رودخانه باراندوزچای
رديف

الگوی ورودی روزانه

1
2
3
4
5

})Q(t)=f{Q(t-1
})Q(t)=f{Q(t-1), Q(t-2
})Q(t)=f{Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3
})Q(t)=f{Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4
})Q(t)=f{Q(t-1), Q(t-2), Q(t-3), Q(t-4), Q(t-5
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جدول  - 3مشخصات برنامهریزی ژنتیک به کار رفته در مطالعه حاضر
رديف
1
2
3
4
5

معيار مورد نظر
تعداد ژن
توليد بدون بهبود
توليد از زمان شروع
حداکثر مقدار اجرا
اندازه حداکثر برنامه

مقدار عددی
3
150
200
150
512

جدول  - 4تحلیل های آماری نتایج برنامهریزی ژنتیک برای الگوهای ورودی جریان روزانه
شماره الگو
1
2
3
4
5

آموزش
جذر ميانگين مربعات
خطا (متر مکعب بر
ثانيه)
3/18
2/66
2/56
2/73
2/16

ضريب
همبستگی
0/904
0/934
0/939
0/930
0/909

صحتسنجی
جذر ميانگين مربعات
ضريب همبستگی
خطا (متر مکعب بر
ثانيه)
0/974
1/93
0/975
1/78
0/978
1/66
0/974
1/82
0/973
1/88

شکل  - 2نمودار های الف) گرافیکی و ب) پراکندگی مقادیر مشاهداتی و پیش بینی شده حاصل از بهترین مدل
برنامهریزی ژنتیک در مرحله صحتسنجی

شکل  - 3ساختار درختی برنامهریزی ژنتیک برای بهترین مدل جریان روزانه رودخانه باراندوزچای
نتایج مدلسازی جریان روزانه رودخانه باراندوزچای با
استفاده از شبکه ب یزین

در مطالعه حاضر برای مدلسازی جريان روزانه رودخانه
باراندوزچای با استفاده از شبکه بيزين 80 ،درصد دادهها برای

آموزش و  20درصد برای صحت سنجی در نظر گرفته شد.
الگوهای ورودی برای شبکه بيزين نيز به مانند روش برنامهريزی
ژنتيک انتخاب شد تا هر دو روش به کار رفته از شرايط يکسانی
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طريق دادهها و معيارهای ارزيابی موجود در مواد و روشها صورت
گيرد.
جدول ( )5نتايج ارزيابی الگوهای مختلف ورودی شبکه بيزين
برای مدلس ازی جريان روزانه رودخانه در مراحل آموزش و
صحت سنجی را نشان می دهد .با توجه به اين جدول میتوان
نتيجه گرفت که مدل شامل دبی سه روز قبل به ترتيب با دارا
بودن ضريب همبستگی و جذر ميانگين مربعات خطای معادل با
 0/964و ( 1/96)m3 /sبيشترين دقت را در مرحله صحت سنجی
به خود اختصاص داده و به عنوان بهترين الگو برای مدل بيزن
انتخاب میشود  .همچنين رابطه رياضی حاصل از الگوی سوم به
صورت رابطه ( )5ارائه گرديده است :

در اطالعات دريافتی برخوردار باشند .مراحل ساخت و توسعه مدل
شبکه بيزين در مطالعه حاضر به صورت زير بوده است:
 تشکيل چارچوب مدل :که شامل تعريف متغيرها و روابطموجود بين آنها در سيستم است و معموال براساس يک مدل
مفهومی از سيستمی که قرار است مدلسازی و مديريت شود،
شکل می گيرد .بنابراين ساخت مدل مفهومی ،اولين قدم در ساختن
مدل بيزين است .در اين مطالعه ،مدل مفهومی بيزين از طريق
الگوهای ورودی ساخته شد (شکل . )4
 تعيين نوع ارتباط بين ورودیهای مختلف مدل در ساختارمفهومی :در مطالعه حاضر از حافظه سری روزانه جريان به عنوان
ورودیهای اصلی استفاده شد .حال در تعريف مفهومی برای مدل
بيزين اين گونه در نظر گرفته شد که ،دبی فردا متاثر از توالیهای
گذشته خود میباشد (شکل . )4
 آموزش شبکه و به دست آوردن رابطه بين دادهها :پس ازتشکيل چارچوب و تعريف مدل ،نوبت به آموزش شبکه ساخته
شده میرسد .در اين مرحله با استفاده از الگوهای مختلف ورودی،
مدل سعی در ايجاد ارتباط بين دادهها داشته و شکل رياضی اين
ارتباط را به دست می آورد .حال با رابطه رياضی موجود میتوان
دادهی مصنوعی توليد کرده و عملکرد مدل را مورد ارزيابی قرار
داد.
 ارزيابی مدل :مجوعهای از ابزار اعتبار سنجی میتواند درمورد ارزيابی شبکه به کار برده شود که اين ارزيابیها میتوانند از

t-2

()5

Qt =0.265818Q t-3-0.0417711Q
+0.717615Q t-1

شکل  5نمودار مقادير مشاهداتی و مقادير پيشبينی شده
الگوی بهينه (الگوی سه) برای سری روزانه جريان رودخانه
باراندوزچای ،در مرحله صحت سنجی را نشان میدهد .با دقت در
اين شکلها می توان نتيجه گرفت که عملکرد برنامهريزی ژنتيک
در تخمين دبی پيک به مراتب بهتر از مدل شبکه بيزين میباشد.

شکل  - 4مدل مفهومی ساخته شده برای شبکه بیزین
جدول  - 4تحلیل های آماری نتایج مدل بیزین برای الگوهای ورودی جریان روزانه
آموزش
شماره الگو
1
2
3
4
5

صحتسنجی

جذر ميانگين مربعات
خطا (متر مکعب بر
ثانيه)

ضريب
همبستگی

جذر ميانگين مربعات
خطا (متر مکعب بر
ثانيه)

ضريب
همبستگی

3/23
3/17
2/56
2/98
3/45

0/908
0/910
0/914
0/909
0/900

2/12
2/07
1/96
2/10
2/19

0/957
0/959
0/964
0/955
0/949
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شکل  - 5نمودار های الف) گرافیکی و ب) پراکندگی مقادیر مشاهداتی و پیش بینی شده حاصل از بهترین مدل
شبکه های بیزین در مرحله صحتسنجی
نتايج مطالعه حاضر در مجموع روش برنامهريزی ژنتيک را به
عنوان يک روش صريح و دقيق برای پيشبينی جريان رودخانهها
پيشنهاد میکند .اين پيشنهاد با نتايج حاصل از مطالعات گوون
( )2009که به پيشبينی جريان روزانه رودخانه به کمک
برنامهريزی ژنتيک پرداخته است ،مطابقت کامل دارد .خو و
همکاران ( )2001از برنامهريزی ژنتيک برای پيشبينی رواناب
بهره برده و نتايج حاصل را با مقادير مشاهداتی و نيز مقادير
محاسبه شده توسط روش های کالسيک مقايسه نمودند .نتايج به
دست آمده حاکی از دقت باالی برنامهريزی ژنتيک بود .در
تحقيقی که آيتک و کيس ی  )2008( 1در مدلسازی رسوب معلق
انجام دادند ،برنامهريزی ژنتيک دقت فوق العاده بااليی نسبت به
مدل رگرسيون از خود نشان داد .فربودنام و همکاران ( )1388و
داننده مهر و مجدزاده طباطبائی ( )1389و قباديان و همکاران
( )1392نيز در تحقيقات خود نشان دادند که برنامهريزی ژنتيک از
دقت بسيار بااليی در مدل سازی فرآيندهای مختلف هيدرولوژيکی
برخوردار است و نتيجه اين تحقيق نيز برتری روش برنامهريزی
ژنتيک را نسبت به مدل بيزين نشان میدهد.
نتیجه گیری و بحث
تعيين جريان رودخانهها يکی از مؤلفههای مهم و تأثيرگذار در
مديريت منابع آب حوضه آبريز م یباشد .مطالعه اين پديده
هيدرولوژيکی کاربردهای فراوانی از جمله در زمينه پيشبينی
سيالب دارد .از طرفی به نظر میرسد فرآيند جريان رودخانه در
مقطع زمانی کوتاه مدت به ويژه روزانه غيرخطی باشد .منبع اصلی
غيرخطی بودن فرآيند جريان های کوتاه مدت روزانه از غيرخطی
بو دن فرآيندهای کوتاه مدت اقليمی نظير بارش و درجه حرارت
منشعب شده و غيرخطی بودن واکنش بارش -رواناب نيز باعث
پيچيدهتر شدن فرآيند رودخانه میگردد (خليلی و همکاران،

1 - Aytek and Kisi

 .)1390بنابراين ،در اين مطالعه جريان روزانه رودخانه باراندوزچای
در دوره آماری  1385تا  1389با استفاده از روشهای برنامهريزی
ژنتيک و شبکههای بيزين مدل سازی شد .به طور کلی نتايج
حاصل از اين مطالعه به شرح زير ارائه میشود:
 برای سری روزانه بهترين عملکرد برنامهريزی ژنتيک با سه
تاخير زمانی در ورودی های مدل به دست آمد و ضريب
همبستگی و ميانگين مربعات مجذور خطا برای اين الگو به
ترتيب  0/978و  1/66متر مکعب بر ثانيه محاسبه گرديد.
 ارزيابی عملکرد مدل شبکه بيزين بر مبنای دو آماره ضريب
همبستگی و جذر ميانگين مربعات خطا نشان می دهد که دقت
مدل سازی تا تاخير سوم رو به بهبود بوده و از آن به بعد
کاهش میيابد .به طوری ک ه ضريب همبستگی و ميانگين
مربعات مجذور خطا در بهترين حالت مدل بيزين به ترتيب
معادل  0/964و  1/96متر مکعب بر ثانيه به دست آمد.
 با دقت بيشتر به شکل های ارائه شده برای هر دو روش،
می توان نتيجه گرفت که عملکرد دو روش از نظر تحليلهای
آماری نزديک به هم میباشد ،اما از نقطه نظر نموداری و
تخمين دبی های کمينه و بيشينه ،مشخص است که هر دو
مدل در پيشبينی دبی بيشينه خطای بيشتری دارند اما در
پيشبينی دبی متوسط و کمينه عملکرد مدل برنامهريزی
ژنتيک به مراتب بهتر از مدل شبکه بيزين میباشد.
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