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  چکيده
  

هاي  استفاده از شبکه ، باپژوهش. در اين داردنقش مهمي در مديريت منابع آب زيرزميني  ،بيني سطح آب زيرزميني پيش
سال آبي، سطح  ١٢هاي واسنجي  از داده با استفادهبيني ماهانه،  پيش کرديرو ١٠نظر گرفتن  بيزين پوياي احتماالتي و در

سنجي و  بندي) صحت بندي (دسته ساله و در دو رويکرد صريح (پيوسته) و خوشه ٥آبي  ةايستابي آبخوان بيرجند، در يک دور
از شاخص  با استفادهبندي  و در رويکرد خوشه هاي صريح ماهانه استفاده بيني صريح، از داده بيني شد. در رويکرد پيش پيش

شده براي آموزش مدل بيزين  بندي هاي خوشه ها، از داده بندي داده خوشه و با هاي بهينه تعيين عرض سيلهوت تعداد خوشه
اعمال واسنجي در مدل بيزين و بررسي نتايج  . باشدانجام  بندي هاي خوشه از داده با استفادهبيني مدل  استفاده و پيش

 ١٠بررسي  ويژه در رويکرد صريح، مشاهده شد. با هاي بيزين پويا به سناريوهاي تحليل حساسيت مختلف، کارايي باالي شبکه
کننده،  بيني مشاهده شد که از بين عوامل پيش ،بيني سطح ايستابي آبخوان شده براي پيش تحليل حساسيت اعمال کرديرو

بيني سطح ايستابي آبخوان ماه  پارامتر سطح آب زيرزميني در ماه فعلي اثرگذاري بااليي را در افزايش دقت مدل براي پيش
کاهش يافت و ميانگين  ٠٠٠٤/٠به  ٩٩٢٥/٠ پارامتر در مدل بيزين، ضريب تبيين ازکه با حذف اين  يا گونه بعدي دارد؛ به

بيني  بين سناريوهاي پيش متر افزايش يافت. همچنين باالترين ضريب تبيين در٩٧٠٩/٠به  ٢٦٥٤/٠ مجذور مربعات خطا نيز از
  .است ٩٩٥/٠
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  مقدمه
ترين منابع حاوي  يکي از بهترين و قابل دسترس ،ها آبخوان

هاي  هاي اخير برداشت در سال که هستندآب شيرين 
تواند موجب افت  اين موضوع مي از آنها شده است. ياديز

هاي  ها، کاهش کيفيت آب سطح ايستابي آبخوان
و بروز مشكالت فراواني در بحث زيرزميني، نشست زمين 

هاي  عنوان يکي از دشت به ،مين آب شود. دشت بيرجندأت
هاي اخير با افت شديد سطح  ممنوعه کشور، در سال

که نياز به اقدامات  است ايستابي آبخوان مواجه بوده
مديريتي همچون کاهش برداشت آب از آبخوان، جلوگيري 

ها، با  عي آبخوانمجاز و تغذيه مصنوهاي غير از حفر چاه
بنابراين ضرورت  ؛اعمال پايش سطح ايستابي آبخوان دارد

دارد با پايش سطح ايستابي آبخوان، بسياري از متغيرهاي 
بيني سطح  مؤثر بر آن را ارزيابي و مديريت کرد. پيش

هاي زماني آتي، ابزار ضروري براي  ايستابي آبخوان در دوره
ع وضعيت بحراني اعمال اقدامات مديريتي قبل از وقو

بيني  . امروزه از ابزارهاي مختلفي براي پيشاستآبخوان 
توان  شود که از جمله مي سطح ايستابي آبخوان استفاده مي

هاي عصبي مصنوعي، نروفازي و  هاي رياضي، شبکه به مدل
 ؛ اما)٢٠١٤سري زماني اشاره کرد (ميرزاوند و قاضوي، 

تاكنون بررسي هاي بيزين  قابليت مدل احتماالتي شبكه
هاي  ترين روش يکي از نوين ،بيزين ةنشده است. شبک
که با استفاده از مدل گرافيکي،  استبيني  احتماالتي پيش

اي از متغيرها را نمايش  روابط احتماالتي بين مجموعه
هاي بيزين، موجب  اين خصوصيت شبکه .دهد مي
هاي مختلفي شده است.  کارگيري اين مدل در زمينه به
 ةدهند ها، نشان هاي گرافيکي موجود در اين شبکه مدل

ساختار وابستگي بين چندين متغير اثرگذار برهم و اساس 
هاي بيزين، گرافي متشکل از  . شبکهاستآن بر تئوري بيز 

ها  ها و مسيرهاي ارتباطي هستند که گره گره ةمجموع
متغيرهاي تصادفي گسسته يا پيوسته  يمقدار ةدهند نشان

ارتباطات شرطي بين  ةدهند ارتباطي نيز نشانو مسيرهاي 
 ،هاي بيزين ). شبکه١٣٨٧سخن،  ها هستند (نيک اين گره
ند، از داريک چارچوب يکپارچه، مزاياي فراواني عنوان  به

هاي کمي و  توان به توانايي آنها در ترکيب داده جمله مي
ها، استفاده از  قطعيت عدمکيفي، صراحت آنها در بررسي 

اندك يا ناقص، امکان آموزش ساختاري، امكان  هاي داده
گيري  منابع اطالعاتي مختلف، امکان بررسي تصميم ترکيب

). ٢٠٠٧د (يوسيتالو، کرو قابليت محاسباتي سريع اشاره 

هاي جديد به آساني  توانند بر اساس داده همچنين مي
). ٢٠٠٧(کستلتي و سونکيني سسا،  شوندروز و استفاده  به

ي هستند که احتمال تيوضعمناسب  اصوالًها  اين شبکه
وقوع يک رخداد، همبستگي خوبي با وضعيت رويدادهاي 

استنتاج آماري است،  ةپاي قبلي آن دارد. روش بيزين که بر
چون با  ؛بيشتري براي پايش آب زيرزميني دارد ييکارا

توان تغييرات حاصل از خطاهاي تحليلي،  اين روش مي
 قطعيت عدماني را بررسي کرد و برداري و زم اسمي، نمونه

کارگيري اين  اين، به عالوه بر حاکم بر مدل را کاهش داد.
پذيري مناسبي براي مقابله با  و انعطاف استروش آسان 
و  هاي فني دارد (استاو هاي علمي و محدوديت پيچيدگي
 ،بيزين ةشبک با اين اوصاف، محدوديت). ٢٠٠٣، همكاران

اي  اين است که در روابط علت و معلولي نبايد حلقه
تشکيل شود و اين موضوع بازخورد گرفتن از شبکه را با 

هاي با سري زماني  کند. زماني که از داده مشکل مواجه مي
) جايگزين ١DBNsهاي بيزين پويا ( شود، شبکه استفاده مي
ها را  تواند تأخير زماني داده مي DBNsچون  ؛مناسبي است

که  BNsبرخالف  دار را بسازد. هاي حلقه و شبکه ندمدل ک
هاي سري  از داده DBNs، استهاي ايستا  داده ةبر پاي

زماني براي ايجاد روابط علت و معلولي بين متغيرهاي 
). در ٢٠٠٣کند (کيم و همکاران،  تصادفي استفاده مي

اخير  يها پژوهشادامه به برخي از كاربردهاي اين مدل در 
  .شود يمپرداخته 

تجارت و  - )، از سيستم نسبت١٣٨٨نيکو و کراچيان (
يک مدل مديريت کيفي  ةتهي يبراهاي بيزين  شبکه

ايشان،  پژوهشرودخانه در زمان واقعي استفاده کردند. در 
اي،  هاي موجود در سيستم رودخانه قطعيت عدمبا توجه به 

مونت کارلو، روش سيستم  قطعيت عدماز تلفيق تحليل 
هاي بيزي، يک مدل جديد براي  تجارت و شبکه - نسبت

ها پيشنهاد شد. بيوندي و  تجارت مجوز تخليه آالينده
هاي بيزين اقدام به  )، با استفاده از شبکه٢٠١٢همکاران (

بيني زمان واقعي  موجود در پيش قطعيت عدمارزيابي 
ايج آنها رخداد سيالب در جنوب ايتاليا کردند. نت

در پارامترهاي توزيع  قطعيت عدمترکيب  ةدهند نشان
. همچنين نتايج آنها استشده  بارندگي و سيالب مشاهده

بيني  هاي بيزين توانايي بااليي در پيش نشان داد که مدل
)، ٢٠١٣رخداد سيالب و زمان آن دارد. مولينا و همکاران (
تغييرات  با استفاده از پارامترهاي بارش، تغذيه آبخوان،

                                                
1- Dynamic Bayesian Networks 
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سطح ايستابي آبخوان و تکامل زماني ذخيره آبخوان، يک 
هاي  اساس شبکه گيري بر سيستم پشتيباني در تصميم

اثر تغيير اقليم را بر رفتار آبخوان در . بيزين پويا ارائه داد
قالب سناريوهاي مختلف مديريتي ارزيابي کردند. مددگر و 

خشکسالي ) به بررسي تغييرات مکاني ٢٠١٤مرادخاني (
يک  ةدر رودخانه گانيسن اياالت متحده آمريکا و توسع

هاي گذشته براي  اساس خشکسالي بيني بر مدل پيش
بيزين  ةبيني خشکسالي در آينده با استفاده از شبک پيش

پرداختند و با استفاده از شاخص رواناب استاندارد شده 
در طول حوضه بررسي کردند.  را وضعيت خشکسالي

بيزين، مدلي  ة)، با استفاده از شبک١٣٩٥ش (عنبري و تاب
را براي محاسبه احتمال رويداد شکست در بخشي از 

آوري فاضالب شهر تهران ارائه دادند.  هاي جمع شبکه
مارکوف و  ةهاي زنجير ) مدل٢٠١٦آويلس و همکاران (

آند  ةبيني خشکسالي در حوض پيش يبرابيزين را  ةشبک
مقايسه کردند. نتايج ايشان، با هم در کشور اکوادور 

هاي  دقت باالي مدل مارکوف در خشکسالي ةدهند نشان
  .بودشديد 

بيني  مورد اشاره، از مدل بيزين براي پيش يها پژوهشدر 
و از طرفي تحليل حساسيت  استفاده نشدهسطح آبخوان 

؛ همزمان انجام نشده است طور بهروي پارامترها نيز 
هاي  وه بر استفاده از شبكهدر پژوهش حاضر عال نيبنابرا

مختلف تحليل  کرديرو ١٠پوياي بيزين، با تعريف 
بندي،  حساسيت و با استفاده از رويکرد صريح و خوشه

بيني شده و اثر هر  سطح آب زيرزميني در ماه آتي پيش
ها در هر يک از دو رويکرد مذکور  کننده بيني يک از پيش

  در سطح دشت بيرجند بررسي شده است.
  

  ها مواد و روش
  بيزين پويا ةشبک
 هاي بيزين هستند بسطي از شبکه ،هاي بيزين پويا شبکه

آشکارساز عنوان  بهاز يک سو  :اند ايجاد شده ليبه دو دلکه 
اي در طول زمان، کامالً شبيه به مدل  وابستگي چرخه

عنوان فرايند ثابتي که در بازه  مارکوف، از سوي ديگر به
، DBNدر شکل نهايي يک  .شود زماني ثابت تکرار مي

اند. در اين صورت، هيچ علتي  متغيرها به يکديگر وابسته
هاي علت و معلولي  چنين وابستگي براي کنار گذاشتن يک

که هر  يا گونه به ؛هاي زماني برابر وجود ندارد با گام
تواند موجب ايجاد چرخه شود. بنابراين اجزا  وابستگي مي

گام زماني پيشين وابسته باشند توانند به اجزا  تنها مي
نمايي از مفهوم  ١). در شکل ٢٠١٥(موتزک و مولر، 

يک  DBNهاي بيزين پويا ارائه شده است. يک مدل  شبکه
فرآيند مارکوف ايستا، تحت تأثير اجزا و تغييرات است که 

هاي بيزين  شود. ويژگي ديگر شبکه در طول زمان تکرار مي
نظر گرفتن  . با دراستجزئي  پويا، تمايل به تغيير ساختار

هاي بيزين پويا  هاي حاکم بر مدل، شبکه قطعيت عدم
بيزين  ةدهند. يک شبک تحليل بهتري را از مدل ارائه مي
مدل کردن  يبرابيزين  ةپويا، راهي براي گسترش شبک

  هاي احتماالتي متغيرهاي تصادفي است. توزيع
  

  
سمت راست سمت چپ باال: يک شبکه بيزين ساده.  - ١شکل 

باال: شبکه برگشتي داراي دو بازخورد که با يکديگر در 
هاي  بيزين نيست. پايين: معادل شبکه هاند. اين شبک تعامل

 برگشتي وابسته به زمان ةدست آمده از شبک بيزين پوياي به
  

 شود تعريف مي )( در قالب دو متغيره DBNيک 
را   که احتمال پيشين است BNيک   که در آن
نيز شبکه بيزينِ زمانيِ دو بخشي   کند و تعريف مي
(2-TBN) را با استفاده از يک گراف که است
 به) Directed Acyclic Graph( شده بدون حلقه نظارت

  کند: شکل زير تعريف مي

)۱(    

  و است t اُمين گره در زمانi،  که در آن
ها در بخش اول از يک  گراف هستند. گره در  والدين

شبکه بيزينِ زمانيِ دو بخشي، هيچ پارامتر مرتبطي با آنها 
يک ارتباط   اما هر گره در بخش دوم از ؛ندارند

را   کهدارند ) CPD( توزيع احتمال شرطي
   ).٢٠٠٢(مرفي، کند  تعريف مي t>1 ةبراي هم
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  ساختار شبکه بيزين پويا
هاي  بيزين پويا، تعيين داده ةسازي شبک گام اول در مدل

. در استسنجي  وابسته و مستقل براي واسنجي و صحت
، براي Hugin 8.1افزار  اين پژوهش، با استفاده از نرم

بندي، از  ها در هر دو رويکرد صريح و خوشه آموزش داده
بيني سطح آب زيرزميني  پيش يبرا NPCساختار آموزشي 

هاي ورودي به مدل، دو  استفاده شد. با توجه به نوع داده
رويکرد در بندي به کار برده شد.  رويکرد صريح و خوشه

د و شو آموزش صريح مدل، از توابع احتماالتي استفاده مي
شده  بيني هاي پيش هاي آموزشي، داده با استفاده از داده

بندي با اختصاص هر يک از  روش خوشهد. در گرد ارائه مي
  شود. سازي انجام مي اعداد به خوشه مناسب، مدل

خوشه، مجموعه اشيايي است که فاصله آنها نسبت به 
بندي  يکديگر کم و نسبت به اعضاي ديگر زياد است. خوشه

 ها بر بندي داده يک روش يادگيري غيرنظارتي براي دسته
. اين تکنيک ابزاري توانمند استهاي آنها  اساس مشابهت

ها،  استخراج ساختار اصلي نهفته در مجموعه داده يبرا
هاي  ها در خوشه بندي داده معرفي شده است و با دسته

ها را تسهيل و بررسي  مورد داده گيري در مختلف، تصميم
د کن هاي مختلف ممکن مي ميزان تعلق آنها را به خوشه

بندي فرايند  يل اينکه خوشهدل ). به٢٠٠٧(والنته و پدريکز، 
ن به شدت تحت تأثير هاي آ و بسياري از روش يغيرنظارت

مورد نتايج  اي در ارزيابي ديباشان است،  همفروضات اولي
تا اعتبار آن تأييد  انجامبندي در تحقيقات کاربردي  خوشه

هاي اعتبار، معيارهايي هستند که نتايج  شود. شاخص
دهند.  رزيابي قرار ميبندي را مورد سنجش و ا خوشه

) براي هر داده معياري silhouetteشاخص عرض سيلهوت (
دهد که آيا بهتر است اين داده  اي است و نشان مي مقايسه
 ةاي که در آن قرار دارد بماند يا اين که به خوش در خوشه

ام در iديگري منتقل شود. عرض سيلهوت براي داده 
  ):١٩٨٧ام برابر است با (روسيو،  kخوشه 

)٢(    

هاي  ام تا تمامي دادهiي داده  متوسط فاصله Ii که در آن
ام تا ساير iحداقل فاصله بين داده  Oiام و kخوشه 
خواهد  - ١+ تا ١بين  SWi رو مقدار . از ايناستها  خوشه
 ةدهند نشان ،تر باشد + نزديک١به  SWiچه مقدار بود. هر

اي است که در آن تعلق  ام به خوشهiتعلق درست داده 
دارد. بر اين اساس، متوسط عرض سيلهوت ميانگين تمامي 

اي بهينه  بنابراين خوشه ؛هاي سيلهوت خواهد بود عرض
متوسط عرض سيلهوت برخوردار باشد.  ةاست که از بيشين
ميانگين که از  kها از روش  بندي داده براي خوشه

هاست، استفاده  بندي داده خوشه يها ترين روش ربرديکا
ها در اين روش ثابت و از پيش تعيين  شد. تعداد خوشه

هايي طراحي  بندي داده  شده است. اين روش براي خوشه
صورت عددي باشند و خوشه داراي  شده است که به

مرکزي به نام ميانگين باشد. در اين روش، ابتدا اشياء 
شوند. در گام بعد،  خوشه تقسيم مي kتصادفي به صورت  به

شود.  مرکز هر يک از اشياء از مرکز خوشه خود محاسبه مي
صورتي که فاصله شيء مورد نظر از ميانگين خوشه  در

تر باشد، اين شيء به  خود زياد و به خوشه ديگري نزديک
يابد. اين کار آن  اختصاص مي ،تر است اي که نزديک خوشه

  ع خطا حداقل شود يا تغيير نيابد.د تا تابشو ميقدر تکرار 
 C1,C2,…,Ck شيء باشد و nها با  مجموعه داده Dاگر 

باشند، در اين صورت تابع خطا  Dخوشه مجزاي  kبيانگر 
)EF مجموع فواصل هر شيء از مرکز خوشه خودش (

 شود: تعريف مي

)۳                               ( 

مرکز (ميانگين) خوشه و  ةدهند نشان µکه در آن 
d(X,µ(Ci)) هر شيء از خوشه خود است که  ةفاصل

هاي ديگر محاسبه شود.  اقليدسي يا روش ةتواند بر پاي مي
 ١EMدر اين پژوهش، براي آموزش پارامترها از الگوريتم 

هاي ناقص هم مناسب  اين الگوريتم براي داده .استفاده شد
سازي در دو رويکرد صريح  آموزش ساختار مدل. براي است

يتم استفاده شد. اين الگور NPCبندي، از الگوريتم  و خوشه
 يبراهاي آماري  که از آزمون بر مبناي ايجاد ساختاري

 NPC. الگوريتم است هاي شرطي ناشي شده استقالل
  د.کنحل گرافيکي ارائه  تواند براي ابهامات ساختاري، راه مي

  
  موردي ةمطالع
 ۴۸۵در آبريز کوير لوت،  ةدر حوض ،آبريز بيرجند ةضحو

ت. کيلومتري جنوب مشهد و در شرق ايران واقع شده اس
دليل برداشت  هاي اخير به و در سال خشكاقليم منطقه 

هاي آب زيرزميني، اين منطقه با  رويه آب از سفره بي
کاهش شديد سطح آب مواجه شده است و در صورت عدم 

                                                
1- Expectation Maximization Algorithm 
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ناپذيري را در پي  ه حل درست، خسارات جبراناتخاذ را
خواهد داشت. با توجه به آمار سطح ايستابي، ميزان افت 

 طور بهسال اخير  ٥٠سطح ايستابي آبخوان بيرجند در 
ن کسري مخزن به و ميزا متر بوده ٤/٠ميانگين ساالنه 

مکعب رسيده است (تارنماي شركت ميليون متر ٧٥/١٠
منطقه ياد شده از شرق ). ١٣٩٤ مديريت منابع آب ايران،
ناصر  هاي شاه کوه از شمال به رشته ،به ارتفاعات مؤمن آباد

هاي  هاي باقران و از غرب به کوه کوه رشتهو از جنوب به 
کلي جريان آب زيرزميني،  طور به. گرونک محدود مي شود

جنوب آبخوان به سمت  از شرق به طرف غرب و از شمال و
 ٥/١٦ميانگين دما در دشت بيرجند  مركز در جريان است.

 ١٧٠درجه سلسيوس، ميانگين بارندگي در اين محدوده 
متر در سال و ميانگين تبخير پتانسيل در اين دشت  ميلي

متر است. ميزان کل تغذية آبخوان  ميلي ١٥٢سه هزار و 
ميليون مترمکعب در سال و ميزان  ٣٠/٩٠بيرجند برابر 

ميليون مترمکعب در  ٠٥/١٠١برداشت آب از اين آبخوان 
سال است. باالترين رقوم سطح ايستابي در آبخوان، حدود 

ترين رقوم حدود هزار و  متر در شمال و پايين ٣٥٠هزار و 
متر در جنوب و جهت کلي جريان آب زيرزميني، از  ١٥٠

  شمال به طرف جنوب است.
 ةمورد مطالعه به همراه شبک ةمحدود ٢شكل در 

  .اده شده استپيزومتري آن نشان 
  

  
  محدوده شبکه تيسن آبخوان بيرجند - ٢شکل 

  
  ساختار و پارامترهاي مدل

بيني،  پيش يبراهاي ورودي به مدل  در اين پژوهش، داده
)، RAIN)، بارش (Tکننده دما (  بيني پارامترهاي پيش

)، تغذيه ماهانه در هر تيسن آبخوان ETتبخير (
)Recharge برداشت ماهانه از آب زيرزميني در هر تيسن ،(

)، سطح آب زيرزميني در ماه فعلي Dischargeآبخوان (

)WTشونده سطح آب زيرزميني در  بيني ) و پارامتر پيش
هاي استفاده شده در آموزش  . دادهاست) WTTماه آتي (

هاي هواشناسي و آبخوان با گام  ساختار مدل، شامل داده
. از آمار ايستگاه سينوپتيک بيرجند در استزماني ماهانه 
محدوده طرح براي پارامترهاي دما، بارش و تبخير  نزديکي

هاي صريح و  استفاده شد. در رويکرد اول با استفاده از داده
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درصد، آموزش  ٥در سطح اطمينان  NPCساختار آموزشي 
در رويکرد دوم با استفاده از شاخص  ومدل انجام 

اعتبارسنجي عرض سيلهوت، تعداد خوشه مناسب تعيين 
ها  بندي داده ميانگين، خوشه kاز روش شد و با استفاده 

  صورت گرفت.
شده و ساختار آموزشي  بندي هاي خوشه با استفاده از داده

NPCهاي  ، آموزش مدل در رويکرد دوم انجام شد. داده
بندي شامل  واسنجي مدل در هر دو رويکرد صريح و خوشه

) با گام ٨٧- ٨٨تا  ٧٦-٧٧هاي ساله (سال ١٢دوره آماري 
 ٥سنجي شامل دوره آماري  هاي صحت ماهانه و دادهزماني 

) با گام زماني ٩٢-٩٣تا  ٨٨-٨٩هاي آبي  ساله (سال
مختلف تحليل  کرديرو ١٠. با تعريف استماهانه 

بيني سطح آب زيرزميني ماه آتي،  حساسيت براي پيش
بيني در هر  ثير پارامترهاي پيشأقطعيت مربوط به ت عدم

بندي بررسي شد. رويکرد اين  دو رويکرد صريح و خوشه
ن يزيسناريوها در واقع تحليل حساسيت دقت مدل ب
 بيني نسبت به بودن يا نبودن پارامترهاي مختلف پيش

بيزين پويا  ةکننده است و در کنار تحليل احتماالتي شبک
  پردازد. موجود در خروجي مدل مي قطعيت عدمبه بررسي 

  
  نتايج و بحث

دقت  ،منتخب در روش صريح کرديرونتايج حاصل از 
نمونه از  يبرا ؛بيني باالي شبکه بيزين را نشان داد پيش
در پيزومترهاي  ٣پيزومترها بر اساس شکل  ةهمبين 

دست آمده و  به ٩٧/٠ضريب تبيين حدود  ٩و  ٦شماره 

ها مقادير  در برخي ماه ،كه مشخص است گونه همان
است. در  بيني بيش از مقدار واقعي تخمين زده شده پيش
هاي مورد  بندي هم براي داده سازي به روش خوشه شبيه

شاخص عرض  MATLABافزار  استفاده، در محيط نرم
سيلهوت محاسبه و مقدار بهينه تعداد خوشه براي هر يک 

مشاهده  ١که در جدول  شدهاي مذکور تعيين  از داده
  شود. مي

بندي  ها، خوشه با توجه به شاخص تعداد بهينه خوشه
بندي و  ميانگين انجام و در رويکرد خوشه kها از روش  داده

، مدل HUGIN 8.1افزار  ، نرمNPCساختار آموزشي 
آموزش داده شد و سطح آب زيرزميني براي ماه آتي 

)WTT با توجه به تحليل حساسيت پارامترهاي ،(
رويکرد متفاوت  ١٠طبق بيني کننده نامبرده  پيش
نمايي از يکي از  ٤). در شکل ٢بيني شد (جدول  پيش

اند،  ها دخالت داده شده بيني کننده رويکردها که همة پيش
  ارائه شده است.

با توجه به اينکه بررسي هيدروگراف آبخوان، اطالعات 
دهد، با بررسي دقت  جامعي را از وضعيت آبخوان ارائه مي

رزميني طبق دو رويکرد صريح و بيني سطح آب زي پيش
توان رويکرد برتر را  تري مي بندي، به شيوة مطلوب خوشه

شود،  مشاهده مي ٥گونه که در شکل  پيشنهاد داد. همان
هاي بيزين پويا با دقت بيشتري نسبت  رويکرد صريح شبکه
بيني  بندي، هيدروگراف آبخوان را پيش به رويکرد خوشه

بيني هيدروگراف  براي پيش کند؛ بنابراين بهتر است مي
  آبخوان از رويکرد صريح استفاده شود.

  

        
  ٩و  ٦سازي در پيزومترهاي  سطح آب مشاهده شده و شبيه - ٣شکل 
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  بيني سطح آب زيرزميني مقادير بهينه تعداد خوشه پارامترهاي مورد استفاده در پيش -١جدول 
  تعداد خوشه بهينه  پارامتر
  ٢  دما
  ٢  بارش
  ٢  تبخير

  ٢  تغذيه آبخوان
  ٢  برداشت از آبخوان
  ٣  سطح آب در ماه فعلي
  ٣  سطح آب در ماه آتي

  

  
  بندي بيني سطح آب زيرزميني در ماه آتي با رويکرد خوشه نمايي از ساختار پيش - ٤شکل 

  

  
  شده بيني هاي مشاهداتي و پيش آبخوان دادههيدروگراف  - ٥شکل 
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 سال آبی

 هيدروگراف با پنج سال داده پيش بينی شده صريح هيدروگراف با پنج سال داده مشاهداتی
 هيدروگراف با پنج سال داده پيش بينی شده خوشه بندی
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بندي در  دليل پايين بودن کارايي رويکرد خوشه به
بيني هيدروگراف آبخوان، در اين رويکرد براي  پيش
بيني، به  پيش کرديرو ١٠بيني  دست آوردن دقت پيش به

) و ميانگين   جاي شاخص ضريب تبيين همبستگي (
هاي درست  )، درصد خوشهRMSEمجذور مربعات خطا (

و  ٦که در اشکال  گونه شده به دست آمد. همان بيني پيش
بندي در  شده است، رويکرد خوشه نشان داده ٧

ها را  پيزومترهاي مختلف، با دقت مناسبي خوشه
 ةکند. در واقع بررسي شده است که آيا شبک بيني مي پيش

ته يا همان حدود مربوط به بيزين زماني توانسته است دس
هاي متوالي را درست حدس  سطح آب زيرزميني در ماه

  بزند يا خير؟
بيني بيزين در حالت  بررسي دقت مدل پيشبراي 
هايي كه دسته يا خوشه  بندي از تقسيم تعداد ماه خوشه

ها استفاده  بيني شده، بر تعداد كل ماه آنها درست پيش
ماه،  ٦٠عنوان مثال از  بهاي که اگر  گونه شده است؛ به

ماه مورد نظر در دسته مربوطه به درستي  ٥٤قرارگيري 
بيني شده  هاي درست پيش بيني شود، درصد خوشه پيش
  درصد خواهد بود. ٩٠يا  ٩/٠برابر 

بيني قابل قبولي از سطح  از آنجا که رويکرد صريح، پيش
رويکرد  ١٠بيني  ايستابي آبخوان را دارد، دقت پيش

اي ضريب تبيين  هاي مقايسه ني، با توجه به شاخصبي پيش
) به دست RMSE) و ميانگين مجذور مربعات خطا (  (

 ٢آمد تا رويکرد برتر به دست آيد که نتايج آن در جدول 
ارائه شده است. با بررسي نتايج رويکرد صريح مشاهده 

 ٦رويکرد شمارة بيني کننده،  شود بهترين رويکرد پيش مي
بيني کننده جز تبخير عمل  است که همه پارامترهاي پيش

  دهد. بيني را انجام مي پيش
 ٩٩٤٦/٠) برابر   در اين رويکرد، شاخص ضريب تبيين (

 ١٢٧٥/٠) برابر RMSEو ميانگين مجذور مربعات خطا (
بيني  دهنده بهترين دقت پيش متر به دست آمد که نشان

بيني بسيار نزديکي  رويکردهاي ديگر هم دقت پيشاست. 
که در آن سطح آب  ٩دارند، جز رويکرد  ٦به رويکرد 
کند و  بيني عمل نمي عنوان پارامترهاي پيش زيرزميني به

بيني در اين رويکرد  همين عامل باعث کاهش دقت پيش
است؛ بنابراين در رويکرد صريح، سطح آب زيرزميني تأثير 

بيني مدل دارد. بر اساس  زايش دقت پيشبه سزايي در اف
مشخص است كه  ٣و  ٢اين جدول و مقايسه رويکرد هاي 

اثر تغذيه قابل توجه است. همچنين تأثير بارش نيز از 

مشهود است. اما از مقايسة  ٤و  ٣مقايسه رويکردهاي 
مشخص است كه تأثير دما كمتر بوده  ٥و  ٣رويکردهاي 

اختالف كم دقت بين است. به هر صورت با توجه به 
بيني  سناريوها و با بررسي تأثير ديگر پارامترهاي پيش

شود که اثرگذاري مشابهي بر نتايج  کننده، مشاهده مي
  حاصل از مدل بيزين دارند.
ها در سطح  بيني دست خوشه نتايج مربوط به دقت پيش

بندي نيز در جدول  سناريوهاي ارائه شده با رويکرد خوشه
بندي، با بررسي دقت  ت. در رويکرد خوشهارائه شده اس ٢

بيني درست  بيني کننده در پيش سناريوهاي پيش
بيني مناسبي  ها، اکثر سناريوها داراي دقت پيش خوشه

که در آن سطح آب زيرزميني در  ٩هستند، جز رويکرد 
  بيني سطح ايستابي آبخوان ندارد. ماه فعلي نقشي در پيش

  

 
سطح آب مشاهده شده و بندي  خوشه ةمقايس - ٦شکل 

 ٦سازي شده در پيزومتر شماره  شبيه
 

 
بندي سطح آب مشاهده شده و  مقايسه خوشه - ٧شکل 

 ١٠سازي شده در پيزومتر شماره  شبيه
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  بندي نتايج رويکردهاي تحليل حساسيت با دو رويکرد صريح و خوشه -٢جدول 

  

  گيري نتيجه
هاي  کارگيري ابزارهاي مديريتي براي مقابله با بحران به

تواند  سازي رفتار آبخوان در مقاطع مختلف مي آبي و شبيه
هاي داراي تنش منابع آبي  مؤثر در احياي آبخوانگامي 

بررسي  يبراهاي بيزين پويا  باشد. در اين پژوهش، از شبکه
کننده سطح ايستابي  بيني قطعيت پارامترهاي پيش عدم

هاي دما،  د. در اين مدل، دادهشآبخوان بيرجند استفاده 
تغذيه، برداشت از آب زيرزميني، تبخير و سطح آب 

متغير ورودي پارامترهاي عنوان  بهزيرزميني در ماه فعلي 
کننده و سطح آب زيرزميني در ماه آتي پارامتر  بيني پيش
آموزش مدل  يبراشونده استفاده شدند.  بيني پيش

 از سنجي مدل صحت يبراسال آبي و  ١٢پارامترهاي 
سال آبي دشت بيرجند با ساختار آموزشي  ٥اي پارامتره

NPC  تحليل حساسيت سطح آب  کرديرو ١٠د. شاستفاده
. شدبندي بررسي  زيرزميني با دو رويکرد صريح و خوشه

سازي  مدل يبراهاي صريح  در رويکرد صريح از داده
استفاده و نتايج خروجي با استفاده از شاخص ضريب 

 (RMSE)مربعات خطا ) و ميانگين مجذور   تبيين (
 بيني د. در رويکرد صريح، همه سناريوهاي پيششارزيابي 

پارامتر سطح آب زيرزميني در ماه  بدون کرديروکننده جز 
درصد  ٩٠بيني قابل قبول باالي  فعلي داراي دقت پيش
بندي با توجه به معيار عرض  بودند. در رويکرد خوشه
مناسب هر يک از پارامترها تعيين و  ةسيلهوت، تعداد خوش

بندي روي پارامترها اعمال شد و توسط  عمل خوشه
شده، آموزش مدل صورت گرفت.  بندي پارامترهاي خوشه

بيني دقيق عددي مدل در  دليل پايين بودن دقت پيش به
بيني هيدروگراف، در اين رويکرد  بندي پيش رويکرد خوشه
د. در اين شتفاده ها اس بيني درست خوشه از دقت پيش

 کرديروکننده جز  بيني رويکرد نيز در همه سناريوها پيش
هاي  پارامتر سطح آب زيرزميني در ماه فعلي، خوشه بدون

تعلق يافته به سطح آب زيرزميني در ماه آتي را با دقت 
هاي بيزين پويا  دند. مدل شبکهکربيني  قابل قبولي پيش
بيني  ه درستي پيشها را ب  بندي، دسته در رويکرد خوشه

خالف روش بيني هيدروگراف بر ولي در پيش ؛کنند مي
 د. نتايج حاصلنده قبولي را ارائه نمي صريح، نتايج قابل

قابليت مدل پيشنهادي در امر مديريت و  ةدهند نشان ،هشد
افت سطح  خطرريزي منابع آب زيرزميني و کاهش  برنامه

ايستابي آبخوان با اعمال سناريوهاي مديريتي کوتاه مدت 
آن در عالج بخشي و داراي قابليت  آثاربيني  و پيش

 يبرا. استهاي مشابه کشور نيز  کارگيري در ديگر دشت هب
شود نتايج اين مدل با  انجام تحقيقات آتي پيشنهاد مي

هاي هوشمند و  هاي موجود از جمله مدل ديگر مدل
  مفهومي آب زيرزميني مقايسه شود. هاي چنين مدلهم
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  بيني کننده پيشپارامترهاي   رويکرد

رويکرد 
 بيني پيش

 صريح بندي خوشه
سطح آب زيرزميني در 

 ماه فعلي
برداشت از آب 
 زيرزميني

آب  تغذيه
 زيرزميني

دقت  دما بارش تبخير
 ينيب پيش

R2  RMSE(m) 

٢٨٥٥/٠ ٩٩٢٤/٠ ٩٣٥٩/٠  ü  ü   ü ü ü ١ 
٧٠٢٦/٠ ٩٩٢٣/٠ ٩٥٩٠/٠ ü    ü ü ü ٢ 
٢٥٤٣/٠ ٩٩٢٩/٠ ٩٥٢٦/٠ ü   ü  ü ü ü ٣ 

٢٧٢٣/٠ ٩٩٢٣/٠ ٩٣٣٣/٠  ü  ü  ü  ü  ü ٤ 
٢٦٩٦/٠ ٩٩٣١/٠ ٩٣٣٣/٠ ü  ü  ü  ü ü  ٥ 
١٢٧٥/٠ ٩٩٤٦/٠ ٩٥٢٦/٠ ü  ü  ü   ü ü ٦ 
١٨٦٣/٠ ٩٨٦٧/٠ ٩٧١٨/٠ ü  ü  ü   ü  ٧ 
٣٤١٩/٠ ٩٨٦٥/٠ ٩٧٨٢/٠ ü  ü  ü     ٨ 

٩٧٠٩/٠ ٠٠٠٤/٠  ٣٧٩٥/٠  ü  ü  ü ü ü ٩ 
٢٦٥٤/٠ ٩٩٢٥/٠ ٩٢٥٦/٠ ü  ü  ü  ü ü ü ١٠  
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