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مقایسه و ارزیابی مدلهای شبکه عصبی بیزین ،برنامهریزی بیان ژن ،ماشین بردار
پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای
تاریخ دریافت1393/80/33 :
تاریخ پذیرش1394/80/89 :

5

رضا دهقانی ،1محمد علی قربانی ،2محمد تشنه لب ،3امیر ریخته گر غیاثی ،4اسماعیل اسدی

چکیده
نهبرایبرنامه ریزیطراحیومدیریتمطمئنپروژههایمنابعآبمهماست .دراینپژوهشقابلیت

پیشبینیجریانرودخا

ریزیژن،ماشینبردارپشتیبانورگرسیونخطیچندمتغیرهبرایپیشبینیسریزمانی


کاربردشبکهعصبیبیزین،برنامه
جریان رودخانه صوفی چای بررسی شد .سری زمانی جریان روزانه رودخانه برای دوره  1331تا  1331برای ایستگاه
هیدرومتری تازه کند رودخانه صوفی چای مورد استفاده واقع شد .جهت بدست آوردن بهترین نگاشت ورودی و خروجی؛
انروزانهرودخانهمحاسبهشد.کاراییمدلهابااستفادهازچهار

ترکیباتمختلفورودیبااستفادهازدادههایپیشینجری

معیار خطای :ضریب همبستگی ( ،)CCریشه جذر میانگین خطا ( ( RMSEو ضریب نش ساتکلیف و بایاس محاسبه شد.
مقایسهمدلهانشاندادکهشبکهعصبیبیزینباضریبهمبستگی(،)0/111جذرمیانگینمربعاتخطا(،)0/031m3/sنش

ساتکلیف ( )0/131و مقدار بایاس ( )-0/001بهترین تخمین را از دادههای روزانه جریان رودخانه نسبت به مدلهای
برنامه ریزیبیانژن،ماشینبردارپشتیبانورگرسیونخطیچندمتغیرهداشتهاست.

واژههای كلیدی :برنامهریزی بیان ژن ،دبی جریان ،شبکه عصبی بیزین ،ماشین بردار پشتیبان.

1کارشناسیارشدکشاوزی-منابعآب،گروهمهندسیآب،دانشگاهتبریز،لرستان-خرمآباد-خیابانجاللآلاحمد،ایران،تلفن01333231142:
پستالکترونیکی( reza.dehghani67@yahoo.com:مسئولمکاتبه) 
2دانشیار،گروهمهندسیآب،دانشگاهتبریز،ایران،تلفن01144140331:پستالکترونیکی Ghorbani@tabrizu.ac.ir:
. 3استاد گروه مهندسی برق – کنترل  ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران ،تلفن 01121054411 :پست الکترونیکی
 teshnehlab@eetd.kntu.ac.ir
.4استادیار،گروهمهندسیبرق-کنترل،دانشگاهتبریز،ایران،تلفن01144103211:پستالکترونیکی  agiasi@tabrizu.ac.ir :
5استادیار،گروهمهندسیآب،دانشگاهتبریز،ایران،تلفن01144012431:پستالکترونیکیesasadi@gmail.com:
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مقدمه
امروزهباتوجهبهاهمیتوحساسیتامرمهارآبهای

سطحیخصوصاًدرکشورماکهاکثررودخانههایمناطق
مختلف فصلی بوده و کمبود آبی که در پهنه وسیعی از
کشور وجود دارد ،نیاز به شناسایی و به مدل درآوردن
ریزیهای
برنامه 
رفتار رودها و شریانهای آبی جهت  
بلندمدت و استفاده بیشتر و بهتر از پتانسیلهای آنها
ضروری است .لذا انتخاب مدلی که بتواند با استفاده از
عوامل تأثیرگذار ،جریان ورودی را بهطور قابل قبولی
یرسد .امروزه
برآورد نماید امری ضروری به نظر م 
بهطور گسترده برای پیشبینی
سیستمهای هوشمند  
پدیدههایغیرخطیمورداستفاده قرارمیگیرد،کهروش
برنامهریزی بیان ژن
شبکه عصبی بیزین (  ،)BNN1
جملهی
( )GEP2و ماشین بردار پشتیبان ( )S.V.M3از  
بهعنوانیکیاز
روشهااست.شبکههایعصبیبیزین 
این 
شبکههای عصبی در مدل کردن
روشهای مبتنی بر  

یتمهایخاصو
مسایلغیرخطیوپیچیدهازطریقالگور 
یتوانبه
روشهایآماریاست.بااستفادهازاینروشم 

مدل کردن روابط علت و معلولی یک فرآیند ،آنالیز
وضعیت موجود و تخمین وضعیت آینده یک سیستم
برنامهریزیژن
پرداخت (طباطباییودشتیزاده .)1333،
راهحل مسالهرا
برنامهریزیخودکاراستکه 
یکتکنیک 
برنامهریزیکامپیوترارایهکردهوعضویاز
بااستفادهاز 
یباشد (قربانی و
خانواده الگوریتم تکاملی م 
صالحی .)1310،ماشین بردار پشتیبان نیز یک سیستم
ینهسازیمقیداست.
یادگیریکارآمدبرمبنایتئوریبه 
در سالهای اخیر استفاده از روشهای هوشمند
موردبررسی  در مطالعات پیشبینی جریان ورودی به
مخازن سدها موردتوجه محققین قرارگرفته است ،که
یتوان به موارد ذیل اشاره نمود :در پژوهشی
ازجمله م 
بهمنظور پیشبینیجریانروزانهرودخانهلیقوانازمدل

برنامهریزی بیان ژن استفاده نمودند نتایج این تحقیق


برنامهریزی بیان ژن از دقت بسیار
نشان داد که مدل  
شبکههای عصبی مصنوعی و
باالیی نسبت به روش  
مدلهایسریزمانیبرخورداراست(فربودناموهمکاران،

 .)1333در پژوهشی دیگر جهت  بررسی همبستگی
روزانهبینایستگاههایهیدرومتریدرپیشبینیجریان
ورودیبهمخزنسددزازمدلشبکهعصبیمصنوعیو
رگرسیونخطیچندمتغیرهاستفادهنمودند نتایج نشان
داد با در نظر گرفتن ضریب همبستگی و معیار میانگین
مربعات خطاها ،مدل شبکه عصبی مصنوعی عملکرد
دارد(بنیحبیبو

بهتری نسبت به مدل رگرسیون خطی 
همکاران.)1331،نتایجحاصلازپژوهشاستفادهازمدل
یشبینی دبی روزانه
ماشین بردار پشتیبان جهت پ 
رودخانهقرهسو حاکیازدقتوکاراییمناسباینمدل

(محرمپور و همکاران .)1310 ،از سوی دیگر در

است 
یهسازی
پژوهشیکاربردشبکهعصبیبیزینراجهتشب 
رواناببااستفادهازدادههایروزانهحوضه

فرآیندبارش–
ساگونی 4درکاناداموردبررسیقراردادند کهنتایج حاصله
نشان داد مدل شبکه عصبی بیزین خطایی ناچیز در
تخمینروانابداشتهونیزنسبتبهروششبکهعصبی
مصنوعی در تخمین اکثر مقادیر دقت باالیی دارد 
( .)Khan and Coulibaly., 2006جهت پیشبینی دبی
جریان روزانه رودخانه شویل 5در آمریکا از روش
برنامهریزی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی استفاده

نمودونشاندادکههردوروشنتایجقابلقبولیداشته،
ولیبرنامهریزیبیانژنازدقتباالترینسبتبهشبکه

عصبی مصنوعی برخوردار است ( .)Guven., 2009در
پژوهشی کاربرد شبکه عصبی بیزین را در ایستگاه
جاتیسرنو واقع در اندونزی جهت تخمین بارش ساعتی
موردبررسیقراردادند ونتایجنشاندادکهشبکهعصبی
شبکههای
بیزین دقت باال و خطایی ناچیز نسبت به  
عصبی مصنوعی دارد ( .)Fithriasari et al., 2013در
یشبینی جریان رودخانه در
پژوهشی دیگر جهت پ 
یمهخشک واقع در شمال غربی
منطقهای کوهستانی و ن 


1

.Bayesian Neural Network
2. Gene Expression Programming
3.Support Vector Mashin

Saguenay
.Shevell River

4
5
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چینازماشینبردارپشتیباناستفادهنمودندودریافتند
که مدل ماشین بردار پشتیبان عملکردی مناسب جهت
یشبینی جریان رودخانه در مناطق کوهستانی
پ 
مدلهای شبکه عصبی
یمهخشک داشته و نسبت به  
ن 
مصنوعی و سیستم استنتاج فازی از دقت مطلوبی
برخورداراست (.)He et al.,2014در مجموع باتوجهبه
انجامشده و ذکر این نکته که ایستگاههای
پژوهشهای  

مهمترینمنبع
بهعنوان  
هیدرومتریباالدستسدعلویان 
بخشهای مختلف و نواحی مجاور خود
ینکننده آب  
تأم 
یباشد ،بنابراین اهمیت تخمین جریان و اقدامات
م
بهرهبرداری بهینه از مخازن سد
مدیریتی جهت بهبود  
ضروریاست.لذا،هدفازاینتحقیقتخمیندبیجریان
در ایستگاه هیدرومتری باالدست سد علویان با کمک
آنبابرنامهریزیبیان

شبکهعصبیبیزینومقایسهنتایج
یباشد.
ژن،ماشینبردارپشتیبانورگرسیونخطیم 
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مواد و روشها
منطقه موردمطالعه و دادههای مورداستفاده
رودخانه صوفی چای با طول  120کیلومتر از
دامنههای جنوب غربی کوه سهند واقع در استان

یگیرد .این رودخانه در
آذربایجان شرقی سرچشمه م 
داخل حوضه آبریز صوفی چای ،یکی از زیر حوضههای
دریاچه ارومیه ،قرار دارد .در باالدست سد علویان ،پنج
ایستگاههیدرومتریخرمازرد،تازهکند،چکان،اسفستانج
یکترینایستگاه
شدهاندکهنزد 
وکهلیکدرهسیاحداث 
بهمخزن سد،ایستگاهتازهکندبودهودراینتحقیقاز
اطالعات این ایستگاه هیدرومتری استفاده گردید  .در
شکل ( )1موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه نشان
دادههایدبیورودیبهسد
دادهشد.دراین تحقیق،از 
علویان در مقیاس زمانی روزانه از سال  1331تا 1331
استفاده گردید .در شکل ( )2نمودار تغییرات دبی و در
جدول ( )1خصوصیات آماری پارامتر دبی در بازه زمانی
مذکورنشاندادهشد.
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شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هیدرومتری حوضه صوفی چای

شکل ( :)3مقادیر مشاهداتی دبی روزانه ایستگاه هیدرومتری ()1309-1330

جدول ( :)1خصوصیات آماری مقادیر دبی روزانه مورداستفاده در بازه زمانی()1309-1330
پارامتر
)Q(t

واحد

تعداد رکورد

میانگین

مینیمم

ماکزیمم

انحراف معیار

m /s

4344

3/113

0

43/400

4/233

3

شبکههای عصبی بیزین
روشهای سیستم پشتیبان
این روش یکی از  
یباشدکهابزارقدرتمندیدرمدلکردن
یمگیریم 
تصم 
شبکهایازاحتماالتاست.
روابطعلیومعلولیدرقالب 
نکته بسیار مهم در مورد روش شبکه عصبی بیزین این
استکهاینروشبهاطالعاتدقیقوتاریخچهکاملیک
یتواند با استفاده از اطالعات
واقعیت نیاز ندارد بلکه م 
کنندهای در

ناقص و غیردقیق نیز به نتایج بسیار  
قانع
زمینه تخمین وضعیت فعلی یا آینده یک سیستم دست
یابد.همچنینیکروشسازگاروانعطافپذیربرایمدل
یتهایغیرقطعیویکمدلگرافیکیمبتنی
کردنموقع 
معلولهای

بر ادراک مستقیم از اندرکنش میان علل و 
ینماید.همچنینیکروشبسیارمفیددر
مختلفارائهم 
یتهاینامطمئنوغیرقطعیبراساس
مدلکردنموقع 
شبکههای عصبییکیاز
روابطعلتومعلولیاست.در 
دستیابیمؤثر بهپارامترهایبهینه،استفادهاز
روشهای 

بهطوراتوماتیکمقادیرىمناسب
تنظیمبیزین 1استکه 
1

. Bayesian

چولگی
ضریبتغییرات
 2/3511/352

براى پارامترهاى تابع قرار مىدهد .روش تنظیم بیزین
یتواندجهتبهبودتواناییشبکهعصبیوآموزشتابع
م
دادهشده است استفاده
هدف  Fکه بصورت زیر نشان  
شود( .)MacKay.,1992
( )1



مجموعمربعاتوزنهایشبکهو ED

کهدرآنEW
مجموعمربعاتباقیماندهبینپاسخشبکهوتابعهدف
میباشد  .و نیز پارامترهای تابع هدف میباشند

(پارامترهای تنظیم) .که هر یک از این پارامترها به
آموزش شبکه در کاهش باقی مانده خروجیها یا حجم
شبکهبستگیدارد.نکتهاساسیروشتنظیمایناستکه
پارامترهای تابعهدفراچگونهازطریقدادههایآماری
بیزین انتخاب و بهینه نماید .بطوریکه اگر و بعنوان
متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شوند قانون بیزین
بصورتفرمولزیرتعریفمیشود( .)MacKay.,1992
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( )5

(

|

)

|

(

| ( زمانی ماکزیمم میشود که

احتمال )

احتمال توزیع اولیه  و  در معادله ( )2حداکثر به
مقدارماکزیممخواهدرسید.بافرضاینکهباقیماندهها
ووزنهامتغیرهایتصادفیباشندوبراساسقانونبیزین

بصورتزیرمیباشد .

معادله()3
|

|

)

()3

(

)

|

|

)

که 


دادههای آموزش M  ،مدل شبکه
در فرمول باال   D
میباشد.برطبققانونبیزیناگر 
و  Wنیزوزنشبکه  
و از توزیع یکنواخت پیروی نمایند در این صورت

و

و 
و 




میباشد .در معادله
ماتریس  Hessianتابع هدف   F
روشهای  لگاریتم و مشتقگیری به ترتیب  بکار
(  )5
گرفتهشدهاستبافرضاینکهمعادلهتفاضلیتابعبرابر
صفرقرارگیردمقدار )

(

()1

( )4

-

) (a-4

)

| (


|
بعنوانفاکتور
برایاطمینانازاینکه
تنظیم در معادله ( )3گردد معادله ( )b-4بصورت زیر
میباشد .

-

)

β

| (

)

-

-

( )3

( )3

| (


اگر معادلههای  a-4و   b- 4با هم در فرمول ()3
جایگذاریشوندآنگاهخواهیمداشت .


|

( بهبیشینهشدهو

احتمال اولیه وزنها مینیمم میشود .سپس  
نمیشوند( .)MacKay.,1992
و بصورتزیربیا 

در صورتیکه فرض شود باقی ماندهها و وزنها از
توزیعگوسینپیرویکردهداریم :

( (b -4

| (

-

γ -


که در آن  nتعداد نمونه  N ،مقدار کل پارامترهای
شبکه ،تعدادپارامترهایموثرکهنسبتااثربیشتریدر
کاهشمیزانخطایتوابعدارند.درابتدا و برطبق
الگوریتم لونبرگ مارکوانت فرض میشود و تابع هدف
باآموزششبکهمنظمبیزینبهکمترینمقدارخود

)F(w
میرسد .و بر طبق معادالت 3 ،1و  3بروزرسانی

شده و سپس مقادیر بهینه توزیع اولیه بدست میاید و
محاسبهمیگرددودرنهایت

حداقلمقدارجدید )F(w
آموزش شبکه آنقدر تکرار میشود تا به همگرایی برسد
اییازساختارشبکهچهارالیهای

(.)Foresee.,1997نمو 
نه
متشکلازیکالیهورودی ،یک الیهمخفی ،ویک الیه
خروجیدرشکل()3نشاندادهشدهاست .
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شکل ( :)3نمای كلی یک شبکه عصبی بیزین سه الیهای

برنامهریزی بیان ژن
برنامهریزی بیان ژن ،در سال  1111توسط
روش  
فریرا ارایه شد ( .)Ferreira.,2001این روش ترکیبی از
روشهایبرنامهریزیژنتیک()GPوالگوریتمژنتیکبوده
( )GAکه در آن ،کروموزومهای خطی و ساده با طول
ثابت ،مشابه با آنچه که در الگوریتم ژنتیک استفاده
اندازهها و اشکال
یشود و ساختارهای شاخهای با  
م
متفاوت ،مشابه با درختان تجزیه در برنامهریزی ژنتیک،
ییکه در این روش تمام
یشوند .از آنجا 
ترکیب م 
شاخهای با اندازه و اشکال متفاوت ،در
ساختارهای  
کروموزومهای خطی با طول ثابت کدگذاری میشوند،
سبب گردیده که در این روش فنوتیپ و ژنوتیپ از هم
جدا شوندوسیستمبتواندازتماممزایایتکاملیبهسبب
بهرهمند شود .اکنون باوجوداینکه فنوتیپ در
وجود آنها  
شاخهایمورداستفاده در
،GEPهماننوعازساختارهای 
یشود ،اما ساختارهای شاخهای که
 GPرا شامل م 
یشوند (که بیان درختی نیز
بهوسیله  GEPاستنتاج م 

یشود) مبین تمامی ژنومهای مستقل هستند.
نامیده م 
بهطور خالصه میتوان گفت در  GEPبهسازیها در یک

بهصورت ساختار
ساختار خطی اتفاق افتاده و سپس  
یشود تنها ژنوم
یشود و این موجب م 
درختی بیان م 
منتقلشدهونیازیبهساختارهای

اصالحشدهبهنسلبعد

سنگین برای تکثیر و جهش وجود نداشته باشد(فریرا،
 .)2001در این روش پدیدههای مختلف با استفاده از
ایازترمینالها،مدلسازی


ایازتوابعومجموعه

مجموعه
میشوند.مجموعهتوابع،معموالًشاملتوابعاصلیحسابی


} ،{+, -, ×, /توابع مثلثاتی یا هر نوع تابع ریاضی دیگر 
یفشده
} {√, x2, exp, log, sin, cos, ...و یا توابع تعر 
توسطکاربراستکهبرایتفسیرمدلمناسبمیباشند.
مجموعه ترمینالها ،از مقادیر ثابت و متغیرهای مستقل
شدهاند (.)Ferreira.,2001برایبهکارگیری
یل 
مسالهتشک 
نرمافزارGenXproTools 4.0
روشبرنامهریزیبیانژناز 
یتوان به
استفاده گردید .برای کسب اطالعات بیشتر م 
()Ghorbani et al.,2012مراجعهنمود .

ماشین بردار پشتیبان
اولینکاربرداینروشدرمسائلآبتوسطدیباکو
همکاران در سال  2001با مدلسازی بارندگی -رواناب
ارائهشد.ماشینبردارپشتیبانیکسیستمیادگیریکار
آمد بر مبنای تئوری بهینهسازی مقید است که از اصل
استقرای کمینهسازی خطای ساختاری استفاده کرده و
منجر به یک جواب بهینه کلی میگردد .در مدل
رگرسیون SVMتابعیمرتبطبامتغیروابسته  Yکهخود
تابعیازچندمتغیرمستقل  xاست،برآوردمیشود.مشابه
سایر مسائل رگرسیونی فرض میشود رابطه میان
متغیرهای مستقل و وابسته با تابع جبری مانند ) f(xبه
عالوهمقداریاغتشاش(خطایمجاز)εمشخصشود .
()1
( )10
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چنانچه Wبردارضرایبو  bثابتمشخصههایتابع
رگرسیونی و   نیز تابع کرنل باشد ،آنگاه هدف پیدا
کردنفرمتابعیبرای )f(xاست .اینمهمباآموزشمدل 
 SVMتوسط مجموعهای از نمونهها (مجموعه آموزش)
محققمیشود.برایمحاسبه  wو bالزماستتابعخطا
(معادله)11درمدل SVMرگرسیونیبادرنظرگرفتن
شرایطمندرج(قیود)درمعادله()12بهینهشود 
.

-

()11

∑

تحلیل رگرسیون روشی آماری است که در آن از رابطه

∑

میشود :
بهصورت زیربیان 
متغیره 
i

i

∑i

که در آن     ضرایب رگرسیون (پارامترهای
رگرسیون)   ،متغیر مستقل    ،خروج از مرکز و  
تعداد متغیرهای مستقل است .بهمنظور تخمین ضرایب
)ازروشحداقلمربعاتاستفادهمیشود

رگرسیون(
(بنیحبیبوهمکاران .)1331،


درمعادالتباالCعددیصحیحومثبتاست،که
عاملتعیینجریمهدرهنگامرخدادنخطایآموزش
مدلمیباشد  ،تابعکرنلN،تعدادنمونههاودو

*  ,

مشخصه  i iمتغیرهایکمبودهستند.درنهایتتابع
SVMرگرسیونیرامیتوانبهفرمزیربازنویسیکرد :
̅

فادهمیشود  .یک مدل رگرسیون خطی چند

پاسخ)است

( )15

()12

درمعادله( i ،)13

رگرسیون خطی چند متغیره

پیشبینی متغیر وابسته (متغیر

پیشبینی کننده) برای



 ()13

فرآیند محاسبات این مدل ،با کدنویسی در محیط
ازطریقسعیو
متلب،انجامشدوپارامترها
خطابهینهگردیدند .

بین دو یا چند متغیر کمی (متغیرهای مستقل و یا

∑

∑

())14

‖ ‖ -

(-


معیارهای ارزیابی 

∑

میانگینضرایبالگرانژمیباشد.

محاسبه )  (xدر فضای مشخصه آن ممکن است بسیار
پیچیدهباشد .برایحلاینمشکلروندمعمولدرمدل
 SVMرگرسیون انتخاب یک تابع کرنل است .میتوان
توابع مختلف کرنل برای ساخت انواع مختلف  SVM
رگرسی ونیرابهکاربرد.درمطالعاتهیدرولوژیعمدتااز
تابع کرنل پایه شعاعی (RBF) 1استفاده میگردد
()1
(اسکندری و نوری ،)1331 ،که رابطه آن به صورت زیر
میباشد .
 )(10
7

Radial Basis Function

یههای
مدلها،ازنما 
بهمنظور ارزیابیدقتو کارایی 

ضریب همبستگی ( ،)CCریشه میانگین مربعات خطا
و بایاس ()Bias
) ،(RMSEضریب ناش ساتکلیف 
بهصورتزیرمحاسبهشد.بهترینمقادیربرایاینچهار

یباشند .
معیاربهترتیبیک،صفر،یکوصفرم 

()11

-

)̅( -̅) ( -
)̅( -

∑

∑ )̅( -

∑√


()13

) ( -

∑ √
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()13

-

) ( -

∑

)̅( -

∑

-


( )11

) ( -

∑

درروابطباال ،و بهترتیبمقادیرمشاهداتیو
محاسباتیدرگامزمانی iام ،تعدادگامهایزمانی̅،و ̅ 
نیز به ترتیب میانگین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی
شبکههای عصبی
میباشد .یک نکته مهم در آموزش  

یباشد این
نرمالسازی دادهها قبل از استفاده در مدل م 

یها زیاد باشد
عمل خصوصاً وقتی دامنه تغییرات ورود 
یکند.
یعتر مدل م 
کمک شایانی به آموزش بهتر و سر 
دادههابصورتخامباعثکاهشسرعتو
اصوالًواردکردن 
نرمالسازی
یشود (.)Xu et al.,2007برای 
دقتشبکهم 
استفادهشدهاست:

دادههایتحقیقازرابطهزیر

-

( )20

-

نتایج و بحث
یکی از مهمترین مراحل در مدلسازی ،انتخاب
ینروابتدا
ترکیبمناسبیازمتغیرهایورودیاست.ازا 
همبستگی متقابل 1بین متغیرهای ورودی و خروجی
بهمنظور دستیابیبه
محاسبهگردیدوپارامترهایورودی 
مدلبهینهجهتتخمینمیزاندبیروزانهبهسدعلویان
انتخابودرجدول2ارایهشد .
جدول(  :)3همبستگی متقابل بین پارامترهای ورودی و
خروجی




)Q(t-3)  Q(t-4

)Q(t-2

)Q(t-1

0/311  0/350

0/310

0/133

)Q(t

در این جدول)Q(t-2) ،Q(t-3) ،Q(t-4و )( Q(t-1به
یباشند)
ترتیب دبی در زمان t-2 ،t-3 ، t-4و  t-1م 
بهعنوانخروجی
بهعنوان ورودی و)( Q(tدبیدرزمان )t

Cross-correlation

1.

مدل در نظر گرفته شد .با توجه به همبستگی متقابل و
یبهای
یدار بین دادههای ورودی و خروجی ،ترک 
معن 
مختلفیازپارامترهایورودیبهمنظور دستیابیبهمدل
بهینه جهت تخمین دبی ورودی به سد علویان استفاده
دادههای
شدکهدرجدول 3آمدهاست.بدینمنظوراز 
ایستگاه هیدرومتری تازه کند که دارای    4344رکورد
ثبتشده طی بازه زمانی ( ،)1331-1331در مقیاس

زمانیروزانهمیباشد،استفادهشد.درنهایتتعداد3314
رکورد برای آموزش و تعداد  150رکورد باقیمانده برای
روشهایموردبررسیانتخابشد .
صحتسنجی 
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جدول ( :)3تركیبهای منتخب پارامترهای ورودی مدلهای شبکه عصبی بیزین ،برنامهریزی بیان ژن و ماشین بردار پشتیبان
خروجی

ساختارورودی

)Q(t

)Q(t-1

شماره
مدل 
1

)Q(t

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

2

)Q(t

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

3

)Q(t

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

4

نتایج شبکه عصبی بیزین
بهمنظورتخمینجریانورودیبهسدعلویانازروش
شبکه عصبی بیزین از نوع شبکه پرسپترون چندالیه با
تعداد نرونهای متفاوت استفاده شد .در این شبکه
پارامترهایتابع هدف(پارامترهایتنظیم)بااستفادهاز
تقریب گوس نیوتن محاسبه و نتایج آن در جدول ()4
ارایهشدباتوجهبهجدول()4خطایشبکهکاهشیافته
و به پارامترهای ورودی به شبکه وزن مناسب اختصاص
یافتهاستبابهینهنمودنپارامترهایتنظیموتأثیرآن
درتابعهدفازبیشبرازشیآموزششبکهجلوگیریشد
( .)MacKay., 1992روند کار آموزش شبکه با تعداد
هایکمآغازوافزودننرونهایاضافیتازمانیادامه


نرون
یابدکهافزایشنرونهایبیشترتأثیریدربهبودخطا

م
ی
نداشته باشد ،در این روش با توجه به جدول ( )5مدل
شبکهای با  11نرون در الیه
ترکیبی شماره  4بصورت  
پنهان اول با بیشترین ضریب همبستگی  CC=0/111و
خطا 
مربعات
میانگین
ریشه
کمترین
 RMSE =0/031 m3/sو NS=0/131وبایاس-0/001
بهعنوان بهترین مدل در فرآیند
در مرحله صحتسنجی  

که در آن
انتخابمقدار

شد .همانطور که در جدول ()5
یهسازی
شب 
نرمال
یشود شبکه عصبی بیزین بخوبی تعمیم
مشاهده م 
شده
دادههایبخشصحتسنجیرا
استکهتوانسته 
دادهشده

ورودی ،
بخوبی دادههای  بخش آموزش اجرا نماید
و
همانطور که در شکل (-4ب)
  .)MacKay.,1992به 
(
ترتیب
مقادیر محاسباتی دبی مربوط به
مشخص است تطابق
حداکثر و
حداقلمدل شبکه عصبی بیزین با مقادیر
مرحله صحتسنجی
دارد .همچنین  با توجه به نمودار
دادهها
مشاهداتی وجود 
یباشد.
قابلیت 
م
باالی این مدل در تخمین اکثر مقادیر
(-4الف)

با

پژوهشهای 



مشهود است .این نتایج
()Fithriasari et al., 2013و( Khan and Coulibaly.,
 ) 2006مطابقتدارد.درتبیینایننتایجمیتوانگفت
شبکههایعصبیبیزینبااختصاصوزنمناسببههر
در 
یک از پارامترهای ورودی طبق قانون بیز ،باعث کاهش
یشود .همچنین استفاده از تقریب
میزان خطای شبکه م 
گوس نیوتن جهت محاسبه پارامترهای تنظیم ،سبب
وزنها و
تسریع در روند همگرایی شبکه ،بهینه نمودن  
یشود .
کاهشخطایشبکهم 

جدول( :)4مقادیر پارامترهای مورداستفاده در شبکه عصبی بیزین
پارامتر 



 ED

 EW

مجموعمربعات
خطایشبکه

مجموع
مربعاتوزنها

پارامترتنظیم 

پارامترتنظیم 

8/8883

10/401

1/39*18-5

8/9999

 Gradient

 Epoch

شیب 

تعداددور 

18-18

 1000
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جدول( :)5نتایج شبکه عصبی بیزین برای مدلهای مختلف در مراحل آموزش و صحتسنجی (تست)
صحتسنجی(تست) 

آموزش
RMSE

مدل  ساختار

3

RMSE
3

CC

)(m /s

NS

Bias

CC

)(m /s

NS

Bias

1

 1-3-1

0/143

0/033

0/313

0/001

0/132

0/053

0/141

-0/003

2

2-12-1

0/153

0/030

0/111

-0/002

0/134

0/040

0/111

0/004

3

3-15-1

0/110

0/031

0/123

0/001

0/131

0/034

0/133

-0/005

4

4-11-1

8/900

8/838

8/934

8/880

8/991

8/831

8/901

-8/880



شکل( :)4نمودار حاصل از مقادیر بهینه مدل شبکه عصبی بیزین برای داده های مرحله صحتسنجی
الف ( مقادیر محاسباتی و مشاهداتی نسبت به زمان ب ( نمودار پراكنش میان مقادیر مشاهداتی و محاسباتی

نتایج برنامهریزی بیان ژن
استفاده ازبرنامهریزی بیان ژنبهدلیل توانانتخاب
متغیّرهایمؤثردرمدلوحذفمتغیّرهاییباتأثیرکمتر
وهمچنینتواناییارایهرابطهصریحجهتتخمینجریان
ورودیبهسدعلویانمدنظرقرارگرفت.دراینتحقیقاز
ساختارهای ورودی برای تعیین متغیرهای معنیدار
استفاده و جهت بررسی بیشتر عالوه بر مجموعه چهار
عملگراصلی ( ،)F1حالتهایی بر اساس عملگرهای ریاضی
پیش فرض برنامه ( )F2لحاظ شد .همچنین در این

پژوهشجهتساختدرختتجزیه وتولیدیکجمعیت
اولیه از راه حلهایی استفاده شد که این راه حلها از
ترکیب تصادفی مجموعه توابع (عملگرهای ریاضی مورد
استفاده در فرمولها) و ترمینالها (متغیّرهای مسئله و
میشوند نحوه و دلیل انتخاباین نوع
اعداد ثابت)ایجاد  
عملگرها با توجه به مطالعات ( Ghorbani et al.,2012و
)Khatibi et al.,2012صورتگرفت .
(})21

{F1:
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یزی بیان ژن به طور خالصه در جدول ( )1ارایه
برنامهر
 
شد .
F2:{ -

(})22

پارامترهای مورد استفاده و نرخ آنها در استخراج
مدلهاییجهتتخمینجریانورودیبااستفادهازروش

جدول -0مقادیر پارامترهای مورد استفاده با استفاده از روش برنامهریزی بیان ژن
عملگرهایژنتیکی

تنظیماتکلی
تعدادکروموزومها


30

نرخجهش

0/044

اندازهراس

3

نرخوارونسازی


0/1

تعدادژنهادرهرکروموزوم


3

نرخترانهشدرجمتوالی

0/1

تعدادجمعیتتولیدی

1000

نرخترانهشریشهدرجمتوالی

0/1

تابعپیوند

جمع()+

نرخترکیبتکنقطهایی

0/3

نرخترکیبدونقطهایی

0/3




برنامهریزی بیان ژن با هر دو
نتایج حاصل از مدل  
عملگردرجدول()3بیانگرایناستکهعملگر  F1درهر
دو مرحله آموزش و صحتسنجی با بیشترین ضریب
همبستگی،CC=0/112ریشهمیانگینمربعات خطا  m3/s
 NS=0/123، RMSE=1/310وبایاس -0/005نسبتبه
سایر عملگرها از دقت بیشتری برخوردار است .بنابراین
برنامهریزیبیانژنباعملگرF1شاملچهارعملگراصلی

ریاضی ،باوجود رابطه ساده ریاضی بیشترین دقت را در
تخمین جریان ورودی به سد علویان دارد .نمودارهای
برنامهریزی بیان ژن مربوط به مرحله
پراکنش  
نشاندهنده خط برازش
صحتسنجی در شکل (-5ب)  

مقادیر محاسباتی با بهترین خط برازش  y=xاست.
همانطور کهازاینشکلمشخصاستمقادیرتخمینی

بهغیرازچندنقطهکهرویخطنیمسازقرار
ومشاهداتی 
نگرفتهدرسایرنقاطبررویخطبرازشقرارداردکهاین
امر داللت بر برابری مقادیر مشاهداتی و محاسباتی بر

اساس خط ( )y=xاست .همچنین الزم به ذکر است با
توجهبهشکل(-5الف)اینمدلدرتخمینمقادیرجریان
ورودی خوب عمل کرده ،به طوریکه این مقادیر
محاسباتیرابرابرمقدارواقعیآنها(مشاهداتی)تخمین

زد.کهایننتایجبانتایج((،)Aytek et al., 2008سلطانی
و همکاران )1331 ،و (فربودنام و همکاران)1333 ،
یتوان بیان نمود
مطابقت دارد .در تبیین این نتایج م 
برنامهریزیبیانژن،ازترکیبتصادفی
معادلهحاصلاز 
یآیدبنابرایناگررابطه
ینالهاوتوابعبدستم 
مجموعترم 
یها خطی باشد ولی عملگرهای
یها و خروج 
بین ورود 
برنامهریزی
 cos ،sinو  ...درمجموعهتوابعانتخابشود 
بیان ژن در استخراج رابطه از آن عملگرهای انتخابی
یکند که این امر باعث کاهش دقت مدل
استفاده م 
یشود که در این پژوهش جهت افزایش دقت مدل
م
بهدقت
عملگرهایcos،sinو...کاربردنداردونیزباتوجه 
و سادگی ،مدل حاصل از چهار عمل اصلی ریاضی
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پیشنهادشد.

{*،-،+و}/جهتتخمینجریانورودیبهسدعلویان

جدول ( :)3نتایج مدل برنامهریزی بیان ژن با استفاده از دو مجموعه عملگر ریاضی منتخب
آموزش
مدل

عملگر

CC

1

RMSE

NS

صحتسنجی(تست)
Bias

CC

3

3

)(m /s

2

3

4

RMSE

NS

Bias

)(m /s

F1

0/131

1/354

0/350

-0/133

0/111

1/114

0/110

-0/204

F2

0/130

1/034

0/315

-0/001

0/111

1/310

0/123

-0/014

F1

0/131

1/051

0/314

0/013

0/110

1/333

0/121

 0/003

F2

0/130

1/310

0/313

0/015

0/110

1/330

0/122

0/031

F1

0/133

5/114

0/330

0/001

0/110

1/333

0/122

-0/001

F2

0/133

5/103

0/331

0/031

0/110

1/335

0/122

0/014

F1

0/121

1/113

0/351

0/001

0/112

1/310

0/123

-0/005

F2

0/135

5/312

0/335

0/110  0/033

1/310

0/121

-0/011

شکل( :)5نمودار حاصل از مقادیر بهینه مدل برنامهریزی بیان ژن برای دادههای مرحله صحتسنجی
الف ( مقادیر محاسباتی و مشاهداتی نسبت به زمان ب ( نمودار پراكنش میان مقادیر مشاهداتی و محاسباتی
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بهغیراز چند نقطه روی خط نیمساز
مشاهداتی  
قرارگرفتهواینامرداللتبربرابریمقادیرمشاهداتی
ومحاسباتیبراساس خط( )y=xاست.درشکل(-1
الف) نیز تغییرات مقادیر محاسباتی و مشاهداتی
یکهاینمدلدر
نسبتبهزماننشاندادهشد،بهطور 
تخمینمقادیربیشینهدرشرایطمختلفزمانیدقت
کافینداشت.کهنتایججدول()3بانتایج(اسکندری
یتوانبیاننمود
ونوری)1331 ،همخوانیداردکهم 
با توجه به اینکه ماشین بردار پشتیبان بر مبنای
ینهسازی خطای
استفاده از اصل استقرای کم 
یهسازی ،با بکارگیری
ساختاری است بنابراین در شب 
روش یادگیری با نظارت در توابع پایه شعاعی باعث
سرعتباال وخطایکمتری

یشودتخمینپارامتراز
م
کرنلها داشته باشد و این یکی از
نسبت به سایر  
یشود.
یژگیهایممتازتوابعپایهشعاعیمحسوبم 
و 

نتایج ماشین بردار پشتیبان
بهمنظور تخمین جریان ورودی به سد علویان

توسط مدل  SVMتوابع مختلف کرنل شامل کرنل
چندجملهای و توابع پایه شعاعی که از انواع

خطی ،
یتوانمورد
رایجمورداستفادهدرهیدرولوژیاسترام 
ینهترین را انتخاب نمود .نتایج
بررسی قرار داد و به 
کرنلها در جدول ( )3آورده شد .با
حاصل بررسی  
توجهبهجدولمذکورمدلترکیبیشماره 4باکرنل
توابع پایه شعاعی دارای بیشترین میزان ضریب
همبستگیCC=0/115وکمترینمیزانریشهمربعات
خطا RMSE =1/130 m3/sو  NS =0/123وبایاس
ینهتری
 -0/013در مرحله صحتسنجی جواب به 
مدلها بههمراهداشت.درشکل()1
نسبتبهسایر 
دادههای بخش
حاصلشده برای  

نمودار بهترین مدل 
همانطور که از شکل
صحتسنجی نشان داده شد  .
(-1ب) مشخص است بیشتر مقادیر تخمینی و


جدول ( :)0نتایج سه كرنل استفادهشده درروش ماشین بردار پشتیبان برای دادههای بخش آموزش و صحتسنجی (تست)
آموزش
کرنل
 1توابعپایهشعاعی
چندجملهای

خطی
 2توابعپایهشعاعی
چندجملهای

خطی
  3توابعپایهشعاعی
چندجملهای

خطی
 4توابعپایهشعاعی
چندجملهای

خطی

NS

CC

RMSE
3
)(m /s

0/141
0/141
0/121
0/142
0/142
0/131
0/141
0/143
0/133
0/141
0/144
0/133

0/331 5/542
0/331 5/543
0/314 1/054
0/333 5/432
0/333 5/415
0/313 5/111
0/102 5/143
0/313 5/221
0/331  5/333
0/101 5/143
0/313 5/330
0/332 5/313

صحتسنجی(تست)

Bias

CC

RMSE
3
)(m /s

NS

Bias

0/0001
-0/0003
0/0005
-0/0001
0/0004
0/0001
0/0001
0/0003
-0/0004
0/0002
0/0001
-0/0005

0/113
0/112
0/110
0/112
0/113
0/111
0/115
0/113
0/111
0/115
0/115
0/111

1/331
1/333
1/334
1/330
1/323
1/311
1/313
1/133
1/313
1/130
1/302
1/350

0/121
0/125
0/121
0/122
0/121
0/122
0/123
0/130
0/123
0/123
0/130
0/124

-0/053
-0/012
-0/013
-0/051
-0/033
-0/013
-0/034
-0/035
-0/013
-0/013
-0/032
-0/013
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شکل( :)0نمودار حاصل از مقادیر بهینه مدل ماشین بردار پشتیبان برای دادههای مرحله صحتسنجی
الف ( مقادیر محاسباتی و مشاهداتی نسبت به زمان ب ( نمودار پراكنش میان مقادیر مشاهداتی و محاسباتی

حاصلشدهبرای

است.درشکل3نموداربهترینمدل
همانطور
یبخشصحتسنجینشاندادهشد .

دادهها

که از شکل (-3ب) مشخص است بیشتر مقادیر
بهغیراز چند نقطه روی خط
تخمینی و مشاهداتی  
نیمساز قرارگرفته و این امر داللت بر برابری مقادیر
مشاهداتیومحاسباتیبراساس خط()y=xاست.در
شکل (-3الف) نیز تغییرات مقادیر محاسباتی و
یکه
بهطور 
مشاهداتینسبتبهزماننشاندادهشد ،
اینروشعملکردکافیرادرتخمینمقادیربیشینهو
کمینهنداشتهاستبگونهایکهاینمقادیررانزدیک
بهمقدارواقعیشانپیشبینینکردهاست .

نتایج رگرسیون خطی چند متغیره
در پژوهش حاضر جهت تخمین جریان از روش
رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید .در این
روشازپارامترهایدبیجریاندرتأخیرهایزمانیدر
مقیاس روزانه استفاده شد .نتایج حاصل از عملکرد
قابلمشاهده است
روشرگرسیونخطیدرجدول  1
همانطورکهدرجدول 1مشخصاستمدلشماره

 4با بیشترین دقت  CC=0/111و کمترین ریشه
میانگین مربعات خطا   RMSE =1/343 m3/sو
بیشترین ضریب ناش-ساتکلیف  NS=0/125و
کمترینمقداربایاس 0/004درمرحلهصحتسنجی
مدلها ازخودنشانداده
جواببهتری نسبتبهسایر 

جدول ( :)9نتایج مدل رگرسیون خطی برای دادههای بخش آموزش و صحتسنجی(تست)
مدل

1
2
3
4

صحتسنجی(تست)

آموزش
CC

RMSE
)(m3/s

NS

Bias

CC

RMSE
)(m3/s

NS

Bias

0/121
0/131
0/133
0/134

1/045
5/110
5/333
5/315

0/314
0/313
0/332
0/331

 0/004
 -0/003
 0/005
 0/003

0/110
0/111
0/111
0/111

1/332
1/313
1/315
1/343

0/121
0/123
0/124
0/125

 -0/005
 0/002
 0/001
 0/004
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شکل( :)3نمودار حاصل از مقادیر بهینه مدل رگرسیون خطی برای دادههای مرحله صحتسنجی
الف ( مقادیر محاسباتی و مشاهداتی نسبت به زمان ب ( نمودار پراكنش میان مقادیر مشاهداتی و محاسباتی

مقایسه عملکرد مدلها
یشود با
همانطور که در جدول ( )10مشاهده م 
ومقایسهآنها

مدلها 
انتخابجواببهینههرکدام از 
بایکدیگرمشخصشدکههرچهارمدلبادقتخوبی
یهسازی کنند .که از بین
یتوانند دبی جریان را شب 
م
بهکاررفته مدل شبکه عصبی بیزین،
مدلهای  

بیشترین دقت  CC=0/111و کمترین ریشه میانگین
مربعات خطا   RMSE =0/031 m3/sو بیشترین
ضریب ناش-ساتکلیف  NS=0/131و کمترین مقدار
بایاس  -0/001در مرحله صحتسنجی را دارد .در
شکل ( )3نتایج هر چهار مدل نسبت به مقادیر
مشاهداتیدرطیزماننشاندادهشدهمانطورکهدر
قابلمشاهده استهرچهارمدلدرتخمین
شکل(  )3

بیشتر مقادیر عملکرد قابل قبولی دارند ،در حالیکه
مدل شبکه عصبی بیزین مقادیر کمینه ،بیشینه و
بهخوبی پوشش داده است.
میانه دبی جریان را  
همچنین در جدول ( )11نتایج حاصل از مقادیر
یکها و خطاها  در هر چهار مدل نشان داده شد.
پ 
یشود از میان
همانطور که در این جدول مشاهده م 
روشهای موردبررسی روش شبکه عصبی بیزین  با

اختصاصوزنبهینهبههریکازپارامترهایورودی
کهموجبکاهشاختالفخروجیباپاسخشبکهمی
شوددرتخمینمقادیرپیکعملکردقابلقبولیدارد
گونهای که در تخمین مقادیر پیک  دارای خطای
به 
ناچیزیاست.
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جدول( :)18نتایج نهایی حاصل از آموزش و صحتسنجی مدلهای شبکه عصبی بیزین ،برنامهریزی بیان ژن ،ماشین بردار
پشتیبان و رگرسیون خطی
مدل

آموزش
CC

صتسنجی(تست)
RMSE

Bias NS

CC

3

RMSE

NS

Bias

3

)(m /s

)(m /s

شبکهعصبیبیزین

0/111

0/030

0/0030/134

0/111

0/031

برنامهریزیبیانژن

0/121

1/113

0/0010/351

0/112

-0/0050/123  1/310

ماشینبردارپشتیبان

0/141

5/143

0/00020/101

0/115

-0/0130/123

رگرسیونخطی

 0/0040/125  1/343  0/111  0/0030/331  5/315  0/134

1/130

-0/0010/131



شکل( :)0نمودار پراكنش و مشاهداتی  -محاسباتی مقادیر بهینه مدل شبکه عصبی بیزین ،برنامهریزی بیان ژن ،ماشین
بردار پشتیبان و رگرسیون خطی برای دادههای ثبتشده مرحله صحت سنجی
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جدول ( :)11مقادیر دبی پیک و خطا مدل شبکه عصبی بیزین ،برنامهریزی بیان ژن ،ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون
خطی


مقداردبیپیک



خطا(درصد)

BNN

GEP

S.V.M

Reg

BNN

GEP

S.V.M

Reg

1

1/500

1/210

3

3/335

 3/313

0/201

1/500

1/314

 2/133

2

10/200

10/053

1

5/321

 5/543

0/141

4/200

4/433

 4/153

3

14/010

13/113

11/310

11/030

0/011  10/311

2/150

2/121

 3/111

4

21/130

21/310

3/530

3/333

 3/533

13/410

14/102

 14/443

5

12/210

12/222

12/210

12/105

-0/012  11/303

0

-0/115

 0/403

1

13/140

13/352

13/140

14/502

0/133  13/410

0

-0/512

 0/430

3

10/400

10/015

10/400

11/033

0/304  10/031

0

-0/133

 0/321

کها  مشاهداتی
پی 

0/131




شکل( :)9نمودار خطای بهینه هر چهار مدل بهصورت درصدی از میانگین مقادیر مشاهداتی

درنهایتاختالفمقادیرمشاهداتیجریانورودی
بهصورت درصدی از
مدلها  
و محاسباتی بهینه  
میانگین مقادیر مشاهداتی (مقدار خطا) ،محاسبه و
ثبت شده دوره
دادههای  
نمودار آن نسبت به نمونه  

همانطور که در این
آماری ترسیم شد (شکل   .)1
شکلمشخصاستبرایهرچهارمدلبیشترخطاها
درباند ± 5درصد قرارگرفته استوبیشترینمیزان
برنامهریزیبیانژن،
خطایمدلشبکهعصبیبیزین ،
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ماشین بردار پشتیبان  و رگرسیون خطی به ترتیب
14/102 ،13/410 ،0/131و  14/443درصد از
یباشد که در میان
میانگین مقادیر مشاهداتی م 
برنامهریزیبیان
مدلهایمذکور(شبکهعصبیبیزین ،

ژن،ماشینبردارپشتیبانورگرسیونخطی)،مدل
شبکه عصبی بیزین کمترین میزان خطا را به علت
اضافه شدن پارامتر مجموع مربعات وزنها به تابع
هدفداشتهاست( .)MacKay., 1992

نتیجهگیری
در این تحقیق سعی بر آن شد که عملکرد
یهسازیجریانورودیبهایستگاه
مدلهاییجهتشب 

دادههای
باالدست مخزن سد علویان با استفاده از  
مدلهای به کار
روزانه مورد ارزیابی قرار گیرد  .
برنامهریزیبیان
گرفتهشدهشاملشبکهعصبیبیزین ،

ژن ،ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی است.
مقادیر جریان ورودی مشاهداتی با جریان ورودی
تخمین زده شده در مدلهای مذکور (شبکه عصبی


برنامهریزی بیان ژن ،ماشین بردار پشتیبان و
بیزین  ،
رگرسیون خطی)  ،با استفاده از معیارهای ارزیابی
یتوان
مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج تحقیق را م 
بصورتزیرخالصهنمود:نتایجنشاندادکهدرهر
برنامهریزیبیانژن،
چهارروششبکهعصبیبیزین ،
ماشینبردارپشتیبانورگرسیونخطی،ساختاریکه
درآنورودیمدلازترکیبپارامترهایجریاندر4
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Comparison and Evalution of Bayesian Neural Network, Gene
expression programming, Support Vector Machine and Multiple
Linear Regression in River Discharge Estimation (Case Study: Sufi
Chay Basin)
Reza Dehghani1, Mohammad Ali Ghorbani2, Mohammad teshnehlab3,Amir Rikhtehgar Gheasi4,
Esmaeil Asadi5

Abstract
Prediction of river discharge is importance for reliable planning, design and management of
water resources projects. This study investigates the applicability of Bayesian Neural Network
(BNN), Gene-Expression Programming (GEP), Support Vector Machine (SVM), and Multi
linear Regression (MLR) for prediction of river discharge time series in the Soufichay river,
Iran. Daily river discharge time series for period of 1997 to 2010 of Tazehkand hydrometric
station from Soufichay river was used. To obtain the best input–output mapping, different input
combinations of antecedent daily river discharge were evaluated. The performance of the
models were evaluated through the four performance criteria: Correlation Coefficient (CC),
Root Mean Square Error (RMSE), the Nash–Sutcliffe efficiency coefficient (N-S) and Bias
criteria. A comparison of models indicates that BNN with CC (0.991), RMSE (0.031m3/s), N-S
(0.981) and Bias(-0.006) predicted better than GEP, SVM, and MLR models for daily river
discharge time series.
Key words : Bayesian neural networks, Discharge, Genetic programming, Support vector
machine.
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