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Abstract
Comprehensive assessment of debris flow hazards is a
challenging issue due to its complex and uncertain nature. In
this paper, the effect of antecedent rainfall (AR) on the debris
flow occurrence in Alborz Zone, Iran, was assessed using
Bayesian networks (BN). In this model, the effect of factors
such as average basin height, average basin slope, watershed
area, the current rainfall, AR (three days preceding the event),
and discharge for one-day ahead have been used as the model’s
input. Six scenarios were considered including the amounts of
AR three days preceding separately, AR two days preceding
separately, AR one day preceding, cumulative rainfall of AR
three days preceding, cumulative rainfall of AR two days
preceding, and the effect of excluding AR. The results
indicated that the performance of BN model in the first
scenario is %13 better than in the second scenario. The highest
accuracy of the model was obtained for the scenario of AR 3
days preceding separately, with a forecasting accuracy of %91.
Furthermore, excluding the effect of any of the AR events from
the model declined its performance. The proposed model is
able to provide reliable results in warning systems for debris
flow hazards in watersheds.
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چکیده
 به علت پیچیدگی و عدم قطعیت عوامل،تحلیل خطر سیالب واریزهای
 اثر، در تحقیق حاضر. یک موضوع چالش برانگیز است،مختلف مربوط به آن
بارش پیشین بر رخداد سیالب واریزهای با استفاده از مدل بیزین در ناحیه
، شیب حوضه، در این مدل از متوسط ارتفاع.البرز ایران ارزیابی شده است
 روز قبل از وقوع سیالب3  بارش پیشین (به مدت، بارش فعلی،مساحت
 سناریو شامل مقدار2 . استفاده شده است، روز قبل۸ واریزهای) و دبی جریان
 روز قبل به صورت6  بارش پیشین، روز قبل به صورت مجزا3 بارش پیشین
 مقدار، روز قبل3  مقدار تجمعی بارش پیشین، روز قبل۸  بارش پیشین،مجزا
. روز قبل و حذف اثر بارش پیشین در نظر گرفته شد6 تجمعی بارش پیشین
 درصد نسبت به۸3 ، دقت مدل در حالت بارش پیشین مجزا،نتایج نشان داد
حالت بارش پیشین تجمعی بیشتر است و باالترین دقت مدل به ازای سناریو
. درصد برآورد شد۷۸  معادل، روز قبل به صورت مجزا3 بارش پیشین
 حذف اثر هر یک از بارشهای پیشین از ورودی مدل باعث افت،همچنین
 قادر به ارائه نتایج قابل، مدل پیشنهادی این تحقیق.عملکرد آن می شود
اعتماد برای سیستمهای هشدار خطر سیالب واریزهای در حوضههای آبریز
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زمینه ارزیابی خطرات وقوع سیالب واریزهای ،با استفاده از روشهای
مختلف آماری ،سیستم اطالعات جغرافیایی ۸و روشهای متعدد هوش
مصنوعی انجام شده است Hirano et al. (1995( .از مدل شبکه
عصبی برای پیشبینی رخداد سیالب واریزهای و تحلیل آن استفاده
کردند .نتایج تحقیقات آنها نشان میداد ،مدل شبکه عصبی ،به عنوان
یک ابزار کارآمد ،عالوه بر پیشبینی سیالب واریزهای ،میتواند برای
آنالیز رواناب این سیالبها به خوبی عمل کند .همچنین تحقیقات
مشابه با استفاده از روشهای دیگر مانند ماشین بردار پشتیبان و درخت
تصمیـــمگیـــری در زمینــه ارزیابی خطر سیالب واریـــزهای
( )Wan and Lei, 2009و زمینلغزش که از نظر مکانیزم رخداد
شبیـــه بـــه سیـــالب واریــزهای هستند ( ;Dou et al., 2015

 -0مقدمه
سیالبهای واریزهای ،نوعی از سیالب با غلظت باالی رسوب است به
گونهای که غلظت باالی رسوب بر زبری هیدرولیکی جریان اثر
میگذارد و جریان غلظت باالی رسوب آن از مواد درشت دانه مانند
شن ،ماسه ،الی ،سنگ ،تخته سنگ و بعضاً تنه درخت پس از فروپاشی
دامنه کوه تشکیل میشود .این سیالبها اغلب در نواحی نیمه خشک،
آتشفشانی و به ویژه در مناطق با جمعیت متراکم در دامنههای
کوهستانی ،به علت حمل سنگ و تخته سنگهای بزرگ،
میتــــوانند بسیار مخرب و ویرانگر باشند ( ;Banihabib, 2002
 .)Banihabib and Forghani, 2017عواملی از قبیل بارندگیهای
سنگین ،وجود رطــــوبت به اندازه کافی در خاک ،رسوبات،
زلـــزله و زمیــــنلغزش در وقوع این سیالبها مؤثر هستند
( .)Banihabib and Bahram, 2009عالوه بر این ،در بسیاری از
مناطق ،آلودگی آب ناشی از سیالبهای واریزه به شدت باعث کاهش
طول عمر مخازن یا سدها شده و بر کیفیت آب و تأمین آن تأثیر
میگذارد .در واقـع آلودگی نـاشی از جــریانهای واریــزهای ،باعث
سرازیر شـدن حجم انبوهی از گل و الی بــه داخــل مخازن گشته
و مناطق اطراف آن را بــا کمبود آب مــواجــه میکند .کـاهش
کیفیّت آب ،عالوه بــر گسترش بیماریهـا ،آبیاری کشاورزی و تأمین
آب صنعتی را نیز بــه طـور جــــدی تحت تأثیر قـــرار میدهـــد
(.)Chang et al., 2010; Chang, 2007

;Hong et al., 2015; Tsangaratos and Ilia, 2016
 ،)Alkhasawneh et al., 2014صورت گرفته است .اما هیچ یک از

روشهای فوق ،قادر نیستند عدم قطعیّت حاکم بر پدیده رخداد سیالب
واریزهای را در نظر بگیرند.
( Liang et al. (2012با استفاده از دادههای محیطی و ژئومورفولوژی
و  3روش شبکه بیزین ،شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان برای
پهنهبندی خطر وقوع سیالب واریزهای درکشور چین در مقیاس ملی
ارزیابی کردند .نتایج نشان داد که شبکه بیزین باالترین میزان،
تشخیص احتمال خطر و دقت را نسبت به سایر مدلها دارد.
( Jomelli et al. (2015اثر تغییرات متغیرهای محیطی لیتولوژی،
کاربری اراضی و آب و هوا را با استفاده از رویکرد جدید سلسله مراتبی
بیزین بر روی  ۸61مورد رخداد سیالب واریزه بین سالهای  ۸۷1۸تا
 6۸۸۵در  61حوضه واقع در کوه های آلپ فرانسه ارزیابی کردند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد ،احتمال رخداد سیالب واریزهای بیشتر وابسته
به  6متغیر آب و هوایی شامل تعداد روزهای بارانی و حداکثر دمای
روزانه است و تأثیر متغیرهای زیست محیطی به مراتب کمتر است.

سیالبهای واریزهای میتوانند مجموعهای از حوادثی را به وجود آورند
که تهدیدی جدی برای جان ،مال و توسعه اقتصادی بشر باشد .در
سطح دنیا بسیاری از کشورها مانند ژاپن ،چین ،تایوان ،ایاالت متحده
آمریکا ،کانادا ،نیوزیلند ،فیلیپین ،رشته کوههای آلپ اروپا ،روسیه و
قزاقستان از خطرات جدی این واقعه رنج میبرند .به عنوان مثال،
سیالب واریزهای عظیم رخ داده در کشور اوگاندا در تاریخ  ۸مارس
سال  ،6۸۸۸تلفات فجیعی نظیر  ۷1مرگومیر  36۸نفر مفقود و تخریب
 3روستا بر جای گذاشت ( Hassan-Esfahani and Banihabib,
 .)Liang et al., 2012; 2016کشور ما نیز شاهد وقوع این رخداد در
مناطق مختلف بوده که نمونههای بارز آن ،شامل سیالب تابستان سال
 ۸322تجریش ،سیالب مرداد ماه  ۸31۵بندر گز ،سیالب تابستان سال
 ۸38۸مشکین شهر ۸311 ،دلیچای ۸311 ،شهرستان تسوج و ۸38۸
و  ۸38۸گلستان میباشد ) .(Banihabib, 2002بنابراین ،پیشبینی
وقوع سیالبهای واریزهای توسط مدلهای ریاضی بهعنوان یک
روش موثـــر بـــــرای کاهش خطر سیالب مطرح شده است
) .(Banihabib, 2002در دهه اخیر ،تحقیقات گستردهای توسط
محققان مختلف مانند ) Zhang et al. (2013و ) Peng (2016در

برخی از محققین برای ارزیابی خطر رخداد سیالب واریزهای از
روشهای آماری استفاده کردند Yu et al. (2012) .با تأکید بر تأثیر
قابل مالحظه بارش پیشین بر وقوع سیالب واریزهای ،از مدل
رگرسیون لجستیک ،برای آنالیز مقایسهای میزان تأثیر دو دسته ترکیب
بارندگی به صورت  )۸بارندگی روزانه و بارندگی  ۸۸روز قبل  )6بارش
روزانه و رطوبت پیشین در منطقه سیچوان در چین استفاده کردند.
هم چنین ،روش درونیابی کریجینگ به منظور تخمین بارش روزانه و
بارندگی  ۸۸روز قبل نقاطی که مستعد رخداد سیالب واریزهای هستند،
به کار بردند .سپس ،رطوبت پیشین را از حاصل ضرب مجموع بارش
روزانه در ضریب کاهنده با استفاده از روشهای آماری به دست آوردند.
نتایج نشان داد میزان تأثیر دسته دوم بارندگی روی پدیده سیالب
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که در آنها سیالب واریزهای رخ داده را نشان میدهد.کشور ایران از
تنوع آب و هوایی زیادی برخوردار است .لیکن با توجه به گسترش
ناهمواریها ،ایران دارای  ۵ناحیه آب و هوایی تحت عنوانهای خزری،
کوهستانی ،کوهپایهای ،مرکزی و جنوبی میباشد .از آنجا که در کشور
ما وقوع سیالب واریزهای اغلب تحت تأثیر بارشهای سنگین میباشد،
به همین علت ،منطقه مورد مطالعه ،بخشی از ناحیه خزری میباشد که
اغلب تحت تأثیر بادهای سیبری ،شدیدترین بارندگیها در این مناطق
رخ داده و بیشتر مستعد وقوع سیالب واریزهای هستند
( .)Asghari-Pari, 2002جدول  ۸فهرست اسامی ایستگاههای
هیدرومتری که در آنها سیالب واریزهای اتفاق افتاده به همراه
خصوصیات فیزیوگرافی آنها را در محدوده سالهای ۸3۷۸-۸3۵۸
نشان میدهد .در این جدول مواردی که غلظت حجمی رسوب سیالب،
بیشتر از  ۸/۸6بوده است ،به عنوان وقوع سیالب واریزهای در نظر
گرفته شده است (.)Banihabib, 1999

واریزهای  3درصد بیشتر از دسته اول است .همچنین ،تحقیقات دیگری
برای ارزیابی خطر وقوع سیالب واریزهای توسط محققان
( ;Ayalew and Yamagishi, 2005; Gartner et al., 2008
 )Tang et al., 2012با استفاده از روشهای مختلف آماری صورت
گرفته است؛ اما با استفاده از این روشها نمیتوان روابط غیرخطی بین
متغیرهای مسئله برای پیشبینی رخداد سیالب واریزهای به دست آورد.
با توجه به اینکه شرایط رخداد سیالب واریزهای و دادههای مربوط به
آن با عدم قطعیت همراه است و این پدیده نیز با پارامترهای وابسته به
آن رابطه غیرخطی دارد ،الزم است مدلی ارائه شود که محدودیتهای
یاد شده را برطرف کند .لذا در این تحقیق ،سعی بر این است از روشی
استفاده گردد که عالوه بر رفع مشکالت مذکور ،با صرف حداقل زمان
و هزینه ممکن ،شرایط رخداد سیالب واریزهای را مبتنی بر واقعیت،
شبیهسازی کرده و نتایج قابل اعتمادی ارائه داد .در واقع ،شبکه بیزین
به دلیل در نظر گرفتن ارتباط و وابستگی میان متغیرها و همچنین عدم
قطعیت ،از پتانسیل باالیی برای ارزیابی خطرات طبیعی برخوردار است
( .)Liang et al., 2012در حوضههای ایران رطوبت پیشین
اندازهگیری نمیشود؛ ولی از آنجاکه بارشهای پیشین عامل تأمین
رطوبت پیشین در حوضه هستند در این تحقیق استفاده از بارشهای
پیشین بعنوان راه حل جایگزین مورد بررسی قرار گرفته است .لذا هدف
از این مطالعه ،بررسی تأثیر بارش پیشین بر پیشبینی وقوع سیالب
واریزهای با استفاده از رویکرد شبکه بیزین در محدوده رشته کوههای
البرز است .بدین منظور مقدار بارش به مدت  3روز قبل از رخداد
بارندگی که در اثر آن سیالب واریزهای رخ داده است ،به عنوان بارش
پیشین در نظر گرفته شده است .عملکرد مدل تحت  2سناریو مختلف،
به صورت بارش پیشین  3روز قبل از وقوع سیالب واریزهای ،بارش
پیشین  6روز قبل ،بارش پیشین  ۸روز قبل ،بارش پیشین تجمعی 3
روز قبل ،بارش پیشین تجمعی  6روز قبل و حذف اثر بارش پیشین،
مورد ارزیابی قرار گرفته تا سناریویی که تأثیر بیشتری بر دقت
پیشبینی وقوع سیالب واریزهای دارد ،تعیین شده و اثر بارش پیشین
در دقت پیشبینی رخداد سیالب واریزهای مشخص شود .ضمناً از آنجا
که در این تحقیق ،پیشبینی وقوع سیالب به صورت احتمال شکست
و با بیان عدم قطعیت همراه است ،لذا احتمال رخداد سیالب واریزهای
را می توان به صورت تحلیل ریسک و یا تحلیل خطر بیان نمود.

 -8-8مدل شبکه بیزين

شبکه بیزین برای اولین بار توسط جودا پرل در سال  ۸۷88طراحی شد
(  .)Pearl, 1988از مزایای مهم این مدل ،میتوان به مواردی از قبیل
تحلیل ریسک و عدم قطعیت با دقت بیشتر نسبت به سایر مدلها (که
تنها مقادیر پیشبینی شده را ارائه میدهند) ،مدیریت مقادیر گمشده از
بین دادههای ورودی ،توانایی در ترکیب دادههای کمی و کیفی و ارائه
راهحلهای تقریبی با استفاده از تکنیکهای شبیهسازی یا روشهای
تخمین در مواردی که راهحل دقیقی در دسترس نباشد ،اشاره کرد.
همچنین ،شبکه بیزین امکان محاسبات رو به جلو و رو به عقب را
فراهم میکند .بدین معنا که عالوه بر پیشبینی متغیر هدف با استفاده
از وضعیت متغیرهای ورودی ،قادر است با در دست داشتن وضعیت
متغیر پیشبینی شونده ،میزان تأثیر هر یک از متغیرهای ورودی را بر
خروجیهای مدل تعیین کند ( ;Aguilera et al., 2011
 .)Ebrahimy et al., 2015; Uusitalo, 2007لذا به دلیل
خصوصیات ذکر شده در فوق ،در تحقیق حاضر ،این مدل انتخاب
گردیده است.
شبکه بیزین استفاده شده در این تحقیق ،یک مدل گرافیکی احتماالتی
است که مجموعهای از متغیرها و احتماالت مربوط به آنها را نشان
میدهد و دارای دو جزء اصلی است:
 -۸جزء کیفی :عبارت است از ساختار شبکه بیزین که در واقع یک
نمایش گرافیکی از اثرات متقابل متغیرهایی است که بایستی
مدلسازی شوند که در آن گرهها در حکم متغیرهای مسئله هستند.

 -8مواد و روش
 -0-8منطقه مورد مطالعه

در این مطالعه ،از اطالعات مربوط به  66حوضه واقع در ناحیه البرز
ایران شامل استانهای گلستان ،مازندران ،گیالن ،تهران ،قزوین و
سمنان استفاده شده است .شکل  ۸موقعیت ایستگاههای هیدرومتری
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Fig. 1- Location of the studied basins and the corresponding stations

 موقعیت حوضههای مورد مطالعه و ايستگاههای مربوطه-0 شکل
Table 1- Debris flow events in the study areas

 سیالب واريزهای رخداده در مناطق مورد مطالعه-0 جدول
Date

State

River

1971/11/17
1971/12/9
1972/5/21
1983/5/14
1986/8/26
1987/4/4
1987/4/19
1996/10/2
1996/10/7
1996/10/14
1996/10/16
2001/8/12
2002/7/23
2002/7/26
2003/5/25
2004/7/13
2008/9/7
2008/9/12
2008/9/29
2012/9/3

Mazandaran
Mazandaran
Mazandaran
Gilan
Mazandaran
Golestan
Mazandaran
Mazandaran
Mazandaran
Gilan
Mazandaran
Semnan
Gilan
Gilan
Mazandaran
Semnan
Gilan
Gilan
Golestan
Mazandaran

Neka
Neka
Talar
Polrod
Neka
Gharechai
Chalus
Babollrood
Babollrood
Gorganrood
Babollrood
Hablerood
Navrood
Navrood
Neka
Hablerood
Navrood
Navrood
Gharechai
Neka

Hydromet
Mean basin
ric station
slope (degrees)
Ablu
24.76
Ablu
24.76
Talar-Shirgah
33.99
Derazlat
35.61
Ablu
24.76
Ramian
18.69
Pole-Zoghal
44.72
Koshtargah
21.91
Koshtargah
21.91
Mashinkhane
37.99
Koshtargah
21.91
Bonku
27.13
Asalem
41.53
Asalem
41.53
Ablu
24.76
Bonku
27.13
Asalem
41.53
Asalem
41.53
Ramian
18.69
Ablu
24.76

Mean basin
height (Km2)
1933.67
1933.67
2337.08
1586.47
1933.67
7664.13
1544.07
1506.61
1506.61
589.096
1506.61
3237.17
265.23
265.23
1933.67
3237.17
265.23
265.23
7664.13
1933.67
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Discharge
)m3/s(
1.22
1.22
106.18
54.8
3.73
19.98
107.07
82.34
165.36
11.55
328.64
10.79
25.3
19.6
159.648
20.91
1.68
3.54
0.486
92.09

Sediment
concentr-ation
0.02
0.04
0.026
0.041
0.034
0.022
0.022
0.028
0.037
0.057
0.079
0.058
0.17
0.22
0.024
0.023
0.042
0.078
0.021
0.032

در واقع به ترکیب گره و کمان در یک مجموعه که ساختار شبکه بیزین
را تشکیل میدهد ،جز کیفی شبکه گفته میشود ( Bromley et al.,
.)2005; Aguilera et al., 2011; Gu et al., 2004
 -6جزء کمی :مدل شبکه بیزین عالوه بر نشان دادن کیفیت رابطه
بین متغیرهای مسئله ،کمیت ارتباط میان متغیرها را نیز به صورت
عددی و از طریق توزیع احتمال مشترک ،با استفاده از جداول احتماالت
شرطی( 6جداول  )CPTبه نمایش میگذارد .اساس این شبکه بر مبنای
تئوری بیز استوار است .برآورد توزیع احتماالت متغیرهای مورد استفاده
در جداول احتماالت شرطی ،طبق قانون بیز صورت میگیرد .این قاعده
اولین بار توسط توماس بیز در قرن  ۸8میالدی به وجود آمد که به
صورت زیر است ( Aguilera et al., 2011; Ebrahimy et al.,
.)2015; Gu et al., 2004
اگر  Eو  Fدو رویداد مفروض باشند ،به گونهای که  P(E)  0و
 P(F)  0آنگاه داریم:
)P(E) P(F/ E
)P(F

()۸

اجزای جداول  CPTاست؛ اما هدف اصلی از یادگیری ساختاری ،پیدا
کردن بهترین ساختار برای شبکه بیزین است که با دادههای موجود
سازگار بوده و از نظر پیچیدگی مطلوب باشد (.)Hesar et al., 2012
الگوریتمهای یادگیری ساختاری به دو دسته شامل الگوریتمهای
یادگیری بر مبنای محدودیت 3و الگوریتمهای یادگیری بر مبنای
امتیاز 1تقسیم میشوند که دسته اول بر اساس استقالل شرطی و
وابستگی بین متغیرها ،توسط آزمونهای آماری به دست میآید (مانند
الگوریتمهای  PCو  .)۵NPCدر روشهای یادگیری بر مبنای امتیاز نیز
همه روابط ممکن بین گرهها را ارزیابی میکند و یک ساختار با
باالترین امتیاز را به عنوان ساختار مورد نظر انتخاب میکند (مانند
الگوریتم جستجوی  .)Hesar et al., 2012( )Greedyدر تحقیق
حاضر ،از روش یادگیری  2EMبرای آموزش پارامترها استفاده شده
است .در حالت کلی (ساختار و روابط میان متغیرها معلوم یا مجهول
باشد) برای یادگیری مشاهدات از این الگوریتم آموزشی استفاده
میشود و برای آموزش ساختار نیز از الگوریتم  NPCاستفاده شده
است؛ زیرا اغلب زمانیکه تمام مشاهدات و متغیرهای مسئله و روابط
میان آنها مشخص باشد ،میتوان از این الگوریتم آموزشی برای
ساختار شبکه استفاده کرد (.)Mirzaei-Yeganeh et al., 2008

P(E/ F) 

همچنین برای  nرویداد شامل  ، E1, E 2,..., E nکه
 P(E)  0باشد ،برای  1  i  nداریم:
()6
)P(F/ Ei)P(Ei
)P(F/ E1)P(E1)P(F/ E2)P(E2)...P(F/ En)P(En

P(Ei / F) 

وقوع سیالب واریزهای توسط عوامل پیچیدهای مانند آب و هوا،
زمینشناسی ،توپوگرافی و هیدرولوژی تحت تأثیر قرار میگیرد
( .)Liang et al., 2012به طور کلی ،دو عامل اساسی شامل عوامل
فیزیوگرافی (خاک سست ،مساحت حوضه ،طول رودخانه ،شکل حوضه
و شیب تند) و عوامل هیدرولوژیکی (رطوبت کافی ،بارندگیهای شدید)
در شکلگیری سیالب واریزهای مؤثر است (.)Chang et al., 2010
جدول  6فهرست اسامی محققان و مجموعه عواملی که برای تعیین
وقوع سیالب واریزهای به کار بردند را نشان میدهد.

در شکل  ، 6نحوه استفاده از مدل و مراحل کار ،به صورت فلوچارت
ترسیم شده است:
 -3-8روشهای آموزش مدل بیزين

برای ساخت مدل بیزین ،شبکه بایستی بهترین تطابق را با مجموعه
دادههای آموزش داشته باشد .روشهای یادگیری شبکه بیزین به دو
دسته شامل یادگیری پارامتری و یادگیری ساختاری تقسیم میشود .در
یادگیری پارامتری ،هدف از یادگیری متغیرها ،محاسبه هر یک از
Determining the
number of training
and test data

Selection
of the best
scenario

 -4-8عوامل مؤثر در ارزيابی خطر وقوع سیالب واريزهای

Clustering of the
parameters (input
)and output

Estimation of
the accuracy of
each scenario

Validation
of the
model

Determining
the number
of scenarios

Drawing the
network graph
per scenario

Fig. 2- Flowchart of research steps
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Determining of goal
and the effective
parameters

Model training
by training
algorithms

در این تحقیق سعی بر این است از عواملی استفاده گردد که به راحتی
و در زمان کمتر در دسترس باشند .همچنین جمعآوری دادههای مربوط
به اندازه ذرات خاک ،ساختار سنگها با توجه به وسعت منطقه مورد
مطالعه ،در این تحقیق عملی نبوده و به همین علت از اثر این عوامل
صرف نظر شده است.

 -8-0-8مجموعه دادههای ورودی مدل

پس از تعیین رخداد و عدم رخداد جریانهای واریزهای ،اطالعات
فیزیوگرافی و هیدرولوژی ایستگاههای هیدرومتری از سازمان مدیریت
منابع آب ایران ،تهیه شد .بدین ترتیب متغیرهای ورودی به مدل ،با
استفاده از مجموعه دادههای مساحت ،متوسط شیب ،ارتفاع متوسط
حوضه ،بارش فعلی ،بارش پیشین 1و دبی جریان یک روز قبل ،برای
ارزیابی خطر رخداد یا عدم رخداد سیالب واریزهای ،تعیین شد .شبکه
بیزین ،برای دادههای گسسته عملکرد بهتری نسبت به دادههای
پیوسته دارد .بنابراین ،بهتر است مقادیر پیوسته را به گسسته تبدیل
کرد (.)Liang et al., 2012

Table 2- Factors used to assess debris flow
occurrences by researchers

جدول -8اسامی محققان و عوامل بکاررفته برای بررسی وقوع
سیالب واريزهای
Set of the factors used
basin area, average slope of the
river bed, factor form basin, slope
direction and geology factors
average basin slope, basin area,
cumulative rainfall, rainfall
intensity and geological
conditions
rainfall intensity, basin slope,
watershed area, basin form factor,
river length and soil particle size
average basin height (m), average
basin slope (degrees), watershed
area (km2), the current rainfall
(mm), antecedent rainfall 3 days
ago (mm) and discharge 1 day
)ago (m3/s

Names of the
researchers
Lin and June
)(1995

در تحقیق حاضر ،متغیرهای ورودی به مدل ،هر کدام به  3دسته (کم،
متوسط و زیاد) طبقهبندی شدند و متغیر هدف (وقوع یا عدم وقوع
سیالب واریزهای) نیز ،بر اساس غلظت رسوب مطابق با جدول  ،3به
 3دسته تقسیم شد ( .)Banihabib, 1999برای تقسیمبندی دادهها،
بدین صورت عمل شده که درصورتیکه مقدار داده حداکثر ،در محدوده
اکثر دادهها باشد ،فاصله آن تا داده حداقل به سه قسمت مساوی تقسیم
شده است و در غیر این صورت ،دادهای که فاصله کمتری نسبت به
اکثر دادهها داشته است ،مبنای دستهبندی قرار گرفته و فاصله آن تا
داده حداقل ،به  3قسمت تقسیم شده است .مجموعاً برای آموزش و
آزمون مدل بیزین ،از  12داده استفاده شده که  ۵3داده در مرحله
آموزش و  63داده در مرحله آزمون به کار رفته است .از میان  12داده،
 6۸مورد مربوط به وقوع سیالب واریزهای (جدول  )۸و  ۵2داده مربوط
به عدم وقوع سیالب واریزهای است .همچنین از میان  63داده مرحله
آزمون 1 ،مورد رخداد با شدت کم و  6مورد رخداد با شدت باال و بقیه
دادهها مربوط به عدم وقوع سیالبهای واریزه میباشد .جدول 3
متغیرهای مورد استفاده برای پیشبینی رخداد سیالب واریزهای با
عالمت اختصاری و حدود دستهبندی متغیرها را نشان میدهد.

Lin et al.
)(2012
Chang et al.
)(2010

This research

 -0-8پردازش اولیه دادهها
 -0-0-8تعیین رخداد و عدم رخداد سیالب واريزهای

جریانهای واریزهای نوعی از جریان با غلظت باالیی از رسوبات است
به گونهای که بیشتر از  ۵۸درصد وزن آن را مصالح درشتدانه مانند
شن و ماسه ،سنگ و قلوهسنگ تشکیل میدهد ( Banihabib and
 .)Elahi, 2009بنابراین ،میزان غلظت رسوبات نقش تعیینکنندهای
در این نوع سیالب ایفا میکند .در ایــن تحقیق ،جهت تعیین رخــداد
و عــدم رخــداد سیالب واریزهای ،ابتدا با استفاده از دادههای دبی
جریان و دبی رسوب ،برای  66ایستگاه هیدرومتری واقع در ناحیه البرز،
غلظت رسوبات با استفاده از رابطه  3به دست آمده است و بر اساس
جدول  ،3وقوع و عدم وقوع سیالب واریزهای مشخص شده است
()Banihabib, 1999; Hirano et al., 1997

 -0-8ساختار شبکه بیزين

اساس مدل ارزیابی ،ساختار شبکه بیزین است که به صورت کیفی،
وابستگی میان متغیرها را توصیف میکند ( .)Liang et al., 2012در
این تحقیق ،از نرمافزار  Huginبه منظور شبیهسازی شرایط وقوع و
عدم وقوع سیالب واریزهای استفاده شده است .این نرمافزار به دالیلی
از جمله محققان و توسعه دهندگان بسیار ماهر ،همکاری استراتژیک
بینالمللی و تجربه پروژههای متعدد در مقیاس بزرگ بینالمللی ،از
محبوبیت باالیی در میان کاربران و متخصصان برخوردار است
).)Bromley et al., 2005

q
()3
q
در رابطه فوق c ،بیانگر غلظت رسوبات سیالب واریزهای q ،دبی
رسوب و  qدبی جریان آب است.
s

c

w

s

w
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Table 3- The range and category of the parameters

 اسامی پارامترها و حدود دستهبندی-3 جدول
parameters

Symbol

Sediment concentration

C

Watershed area (Km2)

A

Average basin slope (degrees)

S

Current rainfall (mm)

P

Average basin elevation (m)

EL

Discharge 1 day preceding (m3/s)

PQ

Antecedent rainfall 1 days preceding
(mm)

AR1

Antecedent rainfall 2 days preceding
(mm)

AR2

Antecedent rainfall 3 days preceding
(mm)

AR3

Cumulative rainfall of antecedent
rainfall three days preceding

AR123

Cumulative rainfall of antecedent
rainfall two days preceding

AR12

Range of category
Non-occurrence debris flow: C 0.02
Occurrence with low intensity : 0.02  C  0.05
Occurrence with high intensity: C 0.05
Low: A  1340
Average: 1340 A  2700
High: A 2700
Low: S  22
Average: 22 S  36
High: S 36
Low: P  13.5
Average: 13.5 P  27
High: P 27
Low: EL  1440
Average: 1440 EL  2100
High: EL 2100
Low: PQ  20
Average: 20 PQ  40
High: PQ 40
Low: AR1  10
Average: 10 AR1  20
High: AR1 20
Low: AR2  3.5
Average: 3.5 AR2  6.5
High: AR2 6.5
Low: AR3  3
Average: 3 AR3  20
High: AR3 20
Low: AR123  18
Average: 18 AR123  36
High: AR123 36
Low: AR12  18
Average: 18 AR12  36
High: AR12 36

Table 4- Evaluated scenarios

 انواع سناريوهای مورد ارزيابی-4 جدول
Scenario No.

Inputs

1

the amounts of AR 3-days preceding separately

2

AR 2-days preceding separately

3

AR 1-day ago

4

cumulative rainfall of AR 3-days preceding

5

cumulative rainfall of AR 2-days preceding

6

excluding the effect of AR
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ساختار شبکه و آموزش مدل حذف شده است .شکل  3ساختار شبکه
بیزین را به ازای دو حالت متفاوت آموزش مدل بیزین بر اساس
پارامترهای بارش پیشین را نشان میدهد.

این نرمافزار برای کمک به اتخاذ بهترین تصمیمگیری بر اساس
اطالعات موجود ،علی الخصوص در شرایطی که تعداد زیادی متغیر به
هم پیوسته الزم است در نظر گرفته شود ،استفاده میشوند .ضمناً ،این
مدل برای موضوعات مربوط به هوش مصنوعی و زیستمحیطی و
مدیریت حوضه در موارد خاص به کار میرود ( Bromley et al.,
 .)2005در این تحقیق ،از الگوریتم یادگیری  NPCبه منظور آموزش
ساختار مدل ،استفاده شده است .این الگوریتم توسط محققان به منظور
حل برخی از مشکالت الگوریتم  PCتوسعه یافته است .اساس این دو
الگوریتم مشابه یکدیگر است به عنوان مثال ساختار هر دو الگوریتم
از آزمونهای آماری برای بیان استقالل شرطی به دست آمده است.
این الگوریتم به دنبال رفع کمبودهای الگوریتم  PCدر برابر مجموعه
دادههای محدود است و به منظور بیان استقالل میان متغیرها ،تعدادی
ارتباط در گراف در نظر میگیرد .همچنین ،به منظور بررسی اثر بارش
پیشین بر وضعیت پیشبینی سیالب واریزهای ،عملکرد مدل در 2
سناریو مختلف مطابق با جدول  ،1ارزیابی شده است .همانگونه که
گفته شد ،در این تحقیق ،مقدار بارش تا  3روز قبل از وقوع سیالب
واریزهای ،به عنوان بارش پیشین در نظر گرفته شده است.

ساختار شبکه نشان میدهد ،متغیرهای متوسط ارتفاع و مساحت
حوضه ،به علت عدم تأثیر هیچ یک از متغیرهای مسئله بر آنها،
متغیرهای والد میباشند .همانگونه که مشخص است ،متغیر ارتفاع،
بر شیب حوضه و بارش (بارش فعلی و پیشین) اثرگذار است .همچنین،
متغیرهای متوسط شیب ،مساحت و بارش پیشین ،بر دبی جریان روز
قبل از وقوع سیالب اثر گذاشته و کل متغیرها بر وقوع سیالب تأثیرگذار
هستند.
 -3نتايج و تحلیل نتايج
در این پژوهش ،اثر بارش پیشین بر وقوع سیالب واریزهای با استفاده
از مدل بیزین ،بررسی شده است .بدین منظور از اثر مجموعه عوامل
متوسط ارتفاع حوضه ،متوسط شیب حوضه ،مساحت ،بارش فعلی،
بارش پیشین (به مدت  3روز قبل) و دبی جریان روز قبل ،استفاده شده
است .آموزش مدل بیزین به  6حالت انجام شده است .در حالت اول،
هر ر ویداد بارش پیشین به طور مستقل و در حالت دوم به صورت
تجمعی بر متغیر هدف (وضعیت وقوع سیالب واریزهای) تأثیر گذاشته
است .بر همین اساس 2 ،سناریو مطابق با جدول  1در نظر گرفته شد.
در این بخش ،عملکرد مدل ،برای هر یک از حاالت آموزش ،به
تفکیک ،با یکدیگر مقایسه شده است .همچنین ،عملکرد مدل برای دو
حالت مختلف آموزش نیز ،با یکدیگر مقایسه شده است .در واقع ،هدف
از بررسی اثر بارش پیشین بر وقوع سیالب واریزهای با استفاده از مدل
بیزین ،تحلیل حساسیت  2سناریو مذکور بر دقت پیشبینی رخداد
سیالب واریزهای میباشد ،تا سناریویی که بیشترین تأثیر را بر دقت
پیشبینی وقوع سیالب واریزهای دارد ،مشخص گردد.

آموزش مدل بیزین ،بر اساس پارامترهای بارش پیشین ،به دو حالت
انجام شده است .در حالت اول ،هر رویداد بارش پیشین به صورت یک
متغیر مستقل بر متغیر هدف تأثیرگذار است .به گونهای که هر رویداد
بارش پیشین ،یک گره از ساختار گرافیکی مدل را (به طور مجزا) به
خود اختصاص میدهد .تحت این حالت ،آموزش مدل بیزین به  3شکل
متفاوت مطابق با سناریوهای اول تا سوم (جدول  )1انجام شده است
و در حالت دوم ،همان رویدادهای بارش پیشین این بار به صورت
تجمعی به مدل آموزش داده شده است و همه رویدادها تنها یک گره
از ساختار را تشکیل میدهند .در این حالت نیز ،آموزش مدل به 3
شکل مختلف مطابق با سناریوهای چهارم ،پنجم و سوم (مشترک بین
 6حالت) صورت گرفته است .در سناریو  2اثر بارش پیشین ،کالً از

)(b

)(a
Fig. 3- Bayesian network structure: a) scenario 1 b) scenario 4
شکل  -3ساختار شبکه بیزين )a :سناريو  )b 0سناريو 4
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قاطع) تقسیمبندی شده است .با استفاده از این نمودارها تفاوت میان
سناریوها و امکان مقایسه آنها با یکدیگر به تفکیک هر یک از
حالتهای رخداد سیالب واریزهای به سهولت قابل تشخیص است.
ضمناً معیار مورد نظر برای تشخیص پیشبینی صحیح یا اشتباه مدل،
بر اساس بیشترین احتمال پیشبینی مدل بیزین برای هر یک از
حالتهای وقوع است.

شکل  1نتایج عملکرد و ساختار گرافیکی مدل بیزین را به ازا هر یک
از سناریوهای مذکور ،در مرحله آزمون نشان میدهد .جدول  ۵نیز هر
سناریو و دقت عملکرد مدل برای هر یک از آنها را نشان میدهد .در
این شکل ،احتمال پیشبینی صحیح مدل بیزین ،به  3دسته شامل
احتمال کمتر از  ۵۸درصد (درصد اطمینان پایین) ،احتمال بین  ۵۸تا
 ۸۸۸درصد (درصد اطمینان باال) و احتمال  ۸۸۸درصد (پیشبینی

Graphical structure of scenario 1
Scenario 1

Scenario 2

Graphical structure of scenario 2

Scenario 3

Graphical structure of scenario 3
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Graphical structure of scenario 4

Scenario 4

Scenario 5

Graphical structure of scenario 5

Graphical structure of scenario 6

Scenario 6
Fig. 4- Performance and graphical structure of Bayesian model for each scenario

شکل  -4عملکرد و ساختار گرافیکی مدل بیزين برای هر سناريو

است .برای حالت عدم رخداد نیز این نمودار نشان میدهد ۵۷ ،درصد
از حالتهای عدم رخداد ،با احتمال پیشبینی  ۸۸۸درصد و به طور
قاطع و  3۵درصد با احتمال پیشبینی بین  ۵۸تا  ۸۸۸درصد و درصد
اطمینان باال ،به درستی پیشبینی شده است .همچنین 2 ،درصد از
حالت عدم رخداد ،اشتباه پیشبینی شده است .رخداد با شدت باال را

در شکل  1نمودار سناریو اول ،نشان میدهد 1۵ ،درصد از موارد رخداد
با شدت پایین ،با احتمال پیشبینی بین  ۵۸تا  ۸۸۸درصد به درستی
پیشبینی شده و  6۵درصد از آنها با احتمال پیشبینی  ۸۸۸درصد،
درست پیشبینی شده است و هیچ یک از موارد رخداد با شدت کم ،با
عدم قطعیت باال (احتمال کمتر از  ۵۸درصد) و اشتباه پیشبینی نشده
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در سناریو  1مشابه با سناریو سوم ،مدل ،تقریباً قادر به تشخیص موارد
رخداد سیالب واریزهای نیست و موارد عدم رخداد را به خوبی و با
قطعیت باال پیشبینی میکند .دقت مدل در این حالت  18درصد برآورد
شده است .با مقایسه سناریوی اول و چهارم ،مالحظه میگردد که دقت
مدل در سناریو  ،1نسبت به سناریو اول ،به میزان زیادی ( ۸3درصد)
کاهش پیدا کرده است؛ زیرا در سناریو اول ،تأثیر هر رویداد بارش
پیشین ،به صورت مستقل ،بر پیشبینی مدل اعمال میگردد .در واقع
در سناریو اول ،روابط استقالل و وابستگی میان متغیرها با جزئیات
دقیقتر به مدل معرفی میشود .درحالیکه در سناریو چهارم به علت
آموزش مدل با بارندگی پیشین به صورت تجمعی ،امکان بررسی اثر
هر رویداد بارندگی به صورت مجزا ،بر پیشبینی نهایی مدل وجود
ندارد.

نیز میتوان به همین صورت ،توصیف کرد .در حالت کلی ،تنها  ۸مورد
عدم وقوع و یک مورد وقوع با شدت باال را اشتباه پیشبینی شده است.
بنابراین ،به طور کلی دقت مدل  ۷۸درصد به دست میآید .دقت
عملکرد مدل را در حالت کلی با تقسیم تعداد پیشبینی صحیح مدل
بیزین به ازاء کلیه حالتهای متغیر هدف (عدم وقوع ،رخداد با شدت
کم و رخداد با شدت زیاد) بر تعداد کل دادههای مرحله آزمون (63
داده) می توان برآورد کرد .در این حالت ،مدل بیزین با قطعیت باال و
به خوبی وقوع و عدم وقوع سیالب واریزهای را پیشبینی کرده است.
درحالیکه رخداد با شدت زیاد را با عدم قطیت باال (تقریباً  3۷درصد)
پیشبینی کرده و در این حالت ،پیشبینی قابل اعتمادی ارائه نمیدهد.
در سناریو دوم ،مشابه با تفسیر ارائه شده از نمودار سناریو قبل ،دقت
مدل معادل  81درصد به دست آمده است .با مقایسه این حالت نسبت
به سناریو اول ،به علت کاهش اثر بارش پیشین از نظر طول دوره مؤثر
در وقوع سیالب ،دقت مدل ،در حالت کلی کاهش پیدا کرده است.
همانطور که مالحظه میگردد دقت مدل برای حالتهای رخداد با
شدت کم ،کاهش پیدا کرده و برخالف سناریو اول که این موارد را با
قطعیت و به درستی پیشبینی کرده بود ،در این مورد عدم قطعیت،
افزایش یافته است .همچنین وقایع عدم رخداد سیالب واریزهای ،تقریباً
با قطعیت باالتری نسبت به سناریو اول پیشبینی شده است.

اثر بارش پیشین بر روی وقوع سیالب واریزهای ،بدین صورت است
که به دلیل باقی ماندن اثرات رطوبت بارش پیشین در خاک ،فشار
منفذی افزایش پیدا کرده و مقاومت اصطکاکی در سطح گسیختگی را
کاهش میدهد و به عنوان یک عامل محرک و مهم برای وقوع سیالب
واریزهای عمل میکند ( .)Asghari-Pari, 2002الزم به ذکر است،
میزان تأثیر بارش ،یک روز قبل از وقوع سیالب ،نسبت به بارشی که
چندین روز قبل از وقوع سیالب ،رخ داده است ،بر وقوع سیالب
واریزهای یکسان نیست .هرچه مدت زمان طوالنیتری از وقوع یک
بارش ،که قبل از رخداد سیالب ،اتفاق افتاده است ،سپری شود ،به
علت کاهش رطوبت خاک ناشی از آن بارش (بر اثر فرصت بیشتر برای
نفوذ در آب زیرزمینی یا تبخیر در مورد خاک سطحی) ،تأثیر آن در
رخداد سیالب واریزهای کمتر میشود .به همین علت محققان زیادی
( Tan and Duan, 1995Zhuang et al., 2015; Senoo et al.,
 )1985که با استفاده از ارائه معادالت تجربی ،اثر بارش پیشین بر وقوع
سیالب واریزهای را مورد ارزیابی قرار دادند ،به منظور نشان دادن عدم
تأثیر یکسان هر یک از رویدادهای بارش پیشین بر وقوع سیالب ،از
یک ضریب کاهنده در معادله تجربی استفاده کردند .با توجه به
توضیحات ذکر شده ،چنین استنباط میگردد ،در سناریو چهارم به دلیل
اینکه آموزش مدل با مجموع بارش پیشین صورت میگیرد ،به
گونهای اثر هر یک از رویدادهای بارش پیشین در وقوع سیالب
واریزهای ،یکسان در نظر گرفته شده و در این حالت ،مدل قادر به
اعمال اثر هر بارش به صورت مستقل ،بر پیشبینی رخداد سیالب
واریزهای نیست درنتیجه دقت مدل ،نسبت به سناریو اول کاهش
مییابد.

در سناریو سوم ،به علت کاهش اثر بارش پیشین ،توانایی مدل برای
تشخیص وقوع سیالب واریزهای به میزان قابل مالحظهای کاهش
یافته و برای رخداد با شدت کم ،قادر به تشخیص درست نمیباشد.
همچنین ،موارد عدم وقوع سیالب واریزهای را نسبت به  6حالت قبل،
با قطعیّت باالتری ،پیشبینی میکند .به طور کلی با کاهش اثر بارش
پیشین ،دقت مدل به  11درصد کاهش یافته و نسبتاً از تشخیص موارد
رخداد سیالب واریزهای بازمانده است.
از مقایسه سناریوهای اول ،دوم و سوم (حالت اول آموزش مدل)،
میتوان نتیجه گرفت ،زمانیکه متغیرهای بارش پیشین ،برای هر
رویداد بارندگی به صورت مجزا به مدل آموزش داده شود ،هر رویداد
بارندگی ،به تنهایی در دقت و عملکرد مدل تأثیرگذار است .به عبارت
دیگر ،عدم إعمال هر رویداد بارش ،بسته به میزان تأثیری که در
رطوبت خاک برجای میگذارد منجر به کاهش دقت مدل میشود .در
واقع هر چه مدت زمان بیشتری از وقوع بارش پیشین بگذرد ،تأثیر آن
در وقوع سیالب کمتر میشود .به همین علت ،در سناریو دوم (حذف
اثر بارش پیشین 3 ،روز قبل از وقوع سیالب) دقت مدل  1درصد و
برای سناریو سوم (حذف اثر بارش پیشین  3روز قبل و  6روز قبـل از
وقوع سیالب) ،عملکرد مدل ۸1 ،درصد کاهش پیدا کرده است.
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Table 5- The performance accuracy of the Bayesian
model for each scenario

در مورد سناریو  ،۵نتایج از نظر پیشبینی وقوع سیالب ،بسیار مشابه با
سناریو چهارم است و برای حالتهای عدم وقوع سیالب واریزهای ،تنها
اندکی عدم قطعیت پیشبینی افزایش پیدا کرده است .از آنجا که برای
اکثر دادهها مقدار بارش پیشین در روز سوم ناچیز بوده است و مقدار
تجمعی بارش پیشین در نظر گرفته شده ،در نتیجه تغییر چندانی در
مقدار تجمعی بارش پیشین در این حالت ،نسبت به سناریو چهارم به
وجود نیامده و به همین علت دقت مدل تغییر نکرده و مانند سناریو
چهارم معادل  18درصد به دست آمده است.

جدول  -0دقت عملکرد مدل بیزين به تفکیک هر سناريو
Accuracy

inputs

Scenario

91%

the amounts of AR three
days preceding separately
AR two days preceding
separately
AR one day preceding
cumulative rainfall of AR
three days preceding
cumulative rainfall of AR
two days preceding
excluding the effect of AR

1

87%
74%
78%
78%

مقایسه سناریوهای  3و  1و ( ۵حالت دوم آموزش مدل) ،مالحظه
میگردد ،با حذف اثر هر یک از بارشهای پیشین ،دقت مدل 1 ،درصد
کاهش پیدا کرده است؛ اما نسبت به  3سناریو اول تغییرات چشمگیری
( ۸1درصد) نداشته است .زیرا همانگونه که توضیح داده شد ،آموزش
مدل با مقادیر تجمعی بارش پیشین ،به مدل امکان بررسی اثر هر
رویداد بارش را به صورت مجزا بر پیشبینی نمیدهد .به طور کلی،
نتایج این پژوهش نشان میدهد برای بررسی اثر بارش پیشین بر وقوع
سیالب واریزهای با استفاده از مدل بیزین ،که عملکرد آن توسط ارتباط
و وابستگی و استقالل میان متغیرها تحت تأثیر قرار میگیرد ،آموزش
مدل با مقدار هر رویداد بارش پیشین به صورت مجزا به علت اعمال
روابط میان متغیرها به صورت دقیقتر ،جامعتر و صحیحتر تأثیر
چشمگیری ( ۸3درصد) در افزایش دقت مدل دارد و تغییر عملکرد
مدل ،در اثر عدم اعمال هر یک از بارشهای پیشین در این حالت
محسوستر است.

69%

2
3
4
5
6

 -0خالصه و جمعبندی
در این تحقیق ،عدم قطعیت بارش پیشین ،بر وقوع سیالب واریزهای
با استفاده از مدل بیزین در ناحیه البرز ایران ارزیابی شده است .بدین
منظور از تأثیر عواملی از قبیل متوسط ارتفاع حوضه ،متوسط شیب
حوضه ،مساحت ،بارش فعلی ،بارش پیشین (به مدت  3روز قبل) و دبی
جریان روز قبل ،برای شبیهسازی وقوع سیالب واریزهای استفاده شده
است .در این راستا ،آموزش مدل به دو صورت انجام شد .در حالت اول
هر یک از رویدادهای بارش پیشین به صورت مجزا و مستقل از هم به
مدل بیزین معرفی گردید و در حالت دوم ،آموزش مدل ،با استفاده از
مقادیر تجمعی بارش پیشین صورت گرفت .بر همین اساس 2 ،سناریو
تحت عناوین مقدار بارش پیشین  3روز قبل به صورت مجزا ،مقدار
بارش پیشین  6روز قبل به صورت مجزا ،مقدار بارش پیشین  ۸روز
قبل ،مقدار تجمعی بارش پیشین  3روز قبل ،مقدار تجمعی بارش
پیشین  6روز قبل و حذف اثر بارش پیشین در نظر گرفته شد .در
نظرگیری بارش پیشین از آن جهت حائز اهمیت است که بارشهای
پیشین باعث افزایش رطوبت خاک حوزه قبل از بارش اصلی شده و
رخداد حرکت تودهای خاک را که رسوب الزم برای سیالب واریزهای
را فراهم میسازد تسریع مینمایند.

در سناریو  ،2با حذف اثر بارش پیشین انتظار میرود ،دقت مدل در
موارد رخداد سیالب واریزهای ،کاهش یابد .از همین رو به علت حذف
اثر بارش پیشین ،دقت پیشبینی مدل برای حالتهای عدم رخداد
سیالب واریزهای ،نسبت به بقیه سناریوها افزایش پیدا کرده و برای
حالتهای وقوع سیالب واریزهای دقت مدل ،به میزان زیادی کاهش
یافته و مدل قادر به پیشبینی صحیح هیچ یک از موارد رخداد سیالب
نمیباشد .در این حالت دقت مدل معادل  2۷درصد برآورد شده است
و نسبت به حالتی که اثر بارش پیشین به صورت مجزا در بررسی رخداد
سیالب واریزهای لحاظ شده است (سناریوی اول) 66 ،درصد عملکرد
مدل کاهش پیدا کرده است که حاکی از اهمیت ویژه بارش پیشین در
وقوع سیالب واریزهای است .در واقع با در نظر گرفتن این عامل ،مدل
به راحتی و با عملکرد مناسبی قادر به تشخیص موارد رخداد سیالب
واریزهای است .بدین ترتیب از میان سناریوهای مورد بررسی ،سناریو
اول تحت عنوان بارش پیشین  3روز قبل به صورت مجزا با دقت ۷۸
درصد به عنوان سناریو برتر پیشنهاد میگردد.

نتایج نشان داد ،اعمال اثر بارش پیشین به طور کلی منجر به افزایش
 66درصدی دقت پیشبینی مدل بیزین برای تشخیص وقوع سیالب
واریزهای ،نسبت به شرایط عدم إعمال آن در آموزش مدل میگردد.
معرفی متغیرهای بارش پیشین به صورت مجزا به مدل بیزین ،باعث
افزایش دقت مدل ،به میزان قابل مالحظهای ( ۸3درصد) نسبت به
حالت تجمعی میگردد و باالترین دقت مدل به ازا سناریو اول (بارش
پیشین  3روز قبل به صورت مجزا)  ۷۸درصد به دست آمده است.
همچنین ،در حالت اول آموزش مدل ،حذف هر یک از رویدادهای
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