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چکيده: 
آب های زیرزمینی به عنوان یکی از منابع مهم و عمدةتأمین آب 
شرب و کشاورزی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح 
بوده است. شبیه سازی سیستم آب های زیرزمینی به دلیل پیچیدگی 
این سیستم ها به آسانی میسر نیست. در این مقاله با استفاده از داده های 
سطح تراز ایستابی دشت اردبیل در بازة زمانی)1390-1351(، به 
ارزیابی عملکرد آزمون گاما برای پردازش و انتخاب ورودی های 
پشتیبان  بردار  ماشین  مربعات  مناسب و کارایی مدل  های حداقل 
و شبکه بیزینپرداخته شد. پارامترهای سطح تراز ایستابی ماهانه با 
تأخیرهای مختلف به عنوان ورودی آزمون گاما در نظر گرفته شد. 
نتایج آزمون گاما نشان داد که سطح تراز ایستابی با شش تأخیر 
شبیه سازی  می دهد.  ارائه  پیش بینی  به منظور  بهتری  نتایج  زمانی، 
از دو مدل حداقل مربعات ماشین  استفاده  با  ایستابی  تراز  سطح 
بردار پشتیبان و شبکه بیزین نیز نشان داد که بهترین ساختار ورودی 
بعد، تا شش تأخیر زمانی  ایستابی ماه  برای پیش بینی سطح تراز 
خواهد بود. از میان دو مدل با ساختار ورودی یکسان، مدل حداقل 
مربعات ماشین بردار پشتیبان، عملکرد بهتری را با توجه به ضریب 
تبیین 0/977، میانگین خطای مطلق 0/204 و جذر میانگین مربعات 
خطای 0/307، نسبت به شبکه بیزین داشته است. نتایج تحقیق نشان 
داد که آزمون گاما در انتخاب ترکیب ورودی مناسب در محاسبات 

نرم می تواند کارایی بهتری داشته باشد.

کليد واژه ها:  آزمون گاما، سطح تراز ایستابی، دشت اردبیل، 
شبکه بیزین، ماشین بردار پشتیبان
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مقدمه  
شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک حاکم بر کشور ایران،  همیشه 
به عنوان یک عامل اصلی در محدودیتهای منابع آب بودهاست. از 
طرف دیگر کاهش میزان بارندگی به جهت خشکسالی در چندین 
سال اخیر، اعمال مدیریت صحیح بر منابع را ضرورت بخشیده است. 
از آنجا که منابع آب زیرزمینی بیشترین سهم را در تأمین آب دارا 
می تواند  آن ها  از  اصولی  بهره برداری  و  صحیح  شناخت  می باشند، 
ایفا  بسزایی  نقش  اقتصادی  و  اجتماعی  فعالیتهای  پایدار  توسعه  در 
نماید]10[. در مناطق خشک و نیمه خشک، آبهای زیرزمینی تنها منبع 
مورد اعتماد محسوب می گردند. با توجه به این که ریزش های جوی 
عمومًا  سطحی  جریانهای  لذا  می افتد،  اتفاق  محدود  زمان های  در 
به صورت سیالبی و پس از هر بارش مشاهده و سپس قطع می گردد. 
در  آب  تأمین  بلندمدت  و  کوتاه مدت  برنامه ریزیهای  کلیة  بنابراین 
مناطق خشک و نیمه خشک نیز بر مبنای حجم آب زیرزمینی می باشد 
]13[. مدلهای رایج که در این زمینه توسعه  یافته اند از جمله مدلهای 
را  هوشمند  مدلهای  و  فیزیکی  مدلهای  زمانی،  با سری  رگرسیونی 
پردازش  سرعت  باالی  دلیل  به  هوشمند  مدلهای  برد.  نام  می توان 
و دقت خوب و هزینة کم نسبت به مدلهای دیگر گسترش زیادی 
یافته اند که برای شبیه سازی پارامترهای منابع آب مناسب میباشند]17[. 
پارامترهای بسیاری بر پدیده های هیدرولوژیکی مؤثرند و تعیین تأثیر 
میزان این پارامترها نامشخص است. در این صورت، تعیین بهترین 
ترکیب از پارامترهای ورودی به مدل هوشمند امری وقت گیر می باشد. 
کاربرد روش های جدید باعث کاهش سعی و خطا شده و به روند 
مدل سازی سرعت بخشیده است. در این پژوهش از آزمون گاما برای 
پیش پردازش داده ها استفاده گردید. آزمون گاما3 نخستین بار توسط 
کانسکردر سال 1997به  صورت خالصه معرفی گردید و در سالهای 
بعد توسط دورانت، جونس و همکاران و ایوانس با جزئیات مورد 
بررسی قرار گرفت ]16[. این روش یک ابزار مدل سازی غیرمتغیری 
است که به کمک آن می توان ترکیب مناسب از پارامترهای ورودی 
را به  منظور مدل سازی داده های خروجی و ایجاد یک مدل هموار 
قبل از ایجاد مدل بررسی نمود. به طوری که با بررسی مقدارمیانگین 
مربعات خطا در هر ترکیب، یک معیار مناسب برای قضاوت در مورد 
آنها فراهم می گردد و در نهایت ترکیبی که دارای کمترین مقدار خطا 
باشد، به عنوان ترکیب بهینه مورد استفاده قرار می گیرد ]14[. بسالت 

3- Gamma Test
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پور و همکاران ]1[ در انتخاب بهینة پارامترهای ورودی به  منظور 
که  نمودند  استفاده  آزمون  این  از  برشی خاک،  مقاومت  مدل سازی 
نتایج نشان دهندۀ کارایی، دقت باالی این روش در انتخاب، کاهش 
قبائی  میباشد.  هزینه ها  و  وقت  در  و صرفه جویی  محاسبات  حجم 
سوق و همکاران ]8[ آزمون گاما را در پیش پردازش میان 31 ترکیب 
مختلف پارامترهای ورودی جهت مدل سازی تابش خورشیدی مورد 
استفاده قرار دادند، همچنین با استفاده از آزمون M تعداد دادۀ مورد 
نیاز برای آموزش مدل نیز تعیین گردید و در ادامه این روش با روش 
نتایج،  که  شد  مقایسه  مصنوعی1  عصبی  شبکه  و  محلی  رگرسیون 
کاربردی بودن این روش را نشان داد. سیفی و ریاحی مدوار ]19[
به  منظور  پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل از پیش پردازش آزمون گاما 
در مدلهای حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان2 و سیستم استنتاج 
تطبیقی عصبی- فازی3 و شبکه عصبی مصنوعی استفاده نمودند که 
نتایج نشان دهنده دقت باالی LSSVM-GT و کاهش مراحل سعی 
با  تحقیقی  در   ]12[ همکاران  و  ملیت  بود.  مدل سازی  در  خطا  و 
استفاده از مدل حداقل مربعات پشتیبان، به  پیش بینی کوتاه مدت سری 
زمانی داده های هواشناسی نظیر تابش خورشیدی، دمای هوا، رطوبت 
نسبی پرداختند. نتایج به دست آمده از تحقیق آنها نشان داد که در 
میان روشهای مختلف شبکه های عصبی مصنوعی )شبکه ی معمولی، 
پرسپترون چندالیه، توابع پایه شعاعی4 و شبکه عصبی احتمالی(  و 
مدل حداقل مربعات پشتیبان، مدل حداقل مربعات پشتیبان به عنوان 
در  تحقیقی  در   ]2[ همکاران  و  بیوندی  گردید.  معرفی  برتر  مدل 
عدم  ارزیابی  به  اقدام  بیزین  شبکه های  از  استفاده  با  ایتالیا  جنوب 
پرداختند  رخداد سیالب  واقعی  زمان  در  پیش بینی  موجود  قطعیت 
پارامترهای توزیع  از ترکیب عدم قطعیت در  نتایج آن ها حاکی  که 
نشان  آنها  نتایج  همچنین  می باشد.  مشاهداتی  سیالب  و  بارندگی 
داد که مدلهای بیزین، توانایی باالیی در  پیش بینی رخداد سیالب و 
زمان آن دارند. مددگر و همکاران ]15[ در بررسی تغییرات مکانی 
توسعه  و  امریکا  ایاالت  متحده  گانیسن5  رودخانه  در  خشکسالی، 

1- Artificial Neural Network
2- Least Square Support Vector Machine
3- Adaptive Network Fuzzy Inference System
4- Radial Basis Function
5-  Gunnison

برای  پیش بینی  گذشته  اساس خشکسالیهای  بر  مدل  پیش بینی  یک 
تحقیق  این  در  استفاده کردند.  بیزین  از شبکه  آینده  در  خشکسالی 
میزان رواناب در  به  توجه  با  آماری چندمتغیره  یک مدل  پیش بینی 
حوضه طرح ریزی شد که مهم ترین مزیت مدل داشتن ویژگی های 
احتمالی در تجزیه  و تحلیل خشکسالی در سالهای آتی بودهاست. در 
این مدل  باالترین  پیش بینی احتمالی با یک ارزیابی از عدم قطعیتها، 
در  خشکسالی  احتمال  بیزین  شبکه های  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد 
سالهای آینده را با شدتهای مختلف نشان دادند. فرمانی و همکاران 
]7[ در منطقه کپنهاگ از شبکه های بیزین برای مدیریت بهینه آلودگی 
آبهای زیرزمینی استفاده کردند. نتایج به دست آمده حاکی از کارایی 
مناسب الگوهای بیزین در مدیریت آلودگی آبهای  زیرزمینی منطقه 

بوده است. 
هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد آزمون گاما برای پردازش 
و انتخاب ورودیهای مناسب و کارایی مدل حداقل مربعات ماشین 
بردار پشتیبان و شبکه بیزین در  پیش بینی سطح تراز ایستابی دشت 

اردبیل است.

مواد و روش
منطقه مورد مطالعه و داده های مورد استفاده

دشت  این  است.  واقع شده  ایران  غربی  شمال  در  اردبیل  دشت 
در عرض جغرافیایی 38 درجه و 3 دقیقه تا 38 درجه و 27 دقیقه 
شمالی و طول جغرافیایی 47 درجه و 55 دقیقه تا 48 درجه و 20 
کیلومترمربع   990 آن حدود  مساحت  است.  واقع شده  دقیقه شرقی 
عمیق  چاه  حلقه   2243 تعداد  اردبیل  دشت  محدودۀ  در  می باشد. 
که  دارد  وجود  قنات  رشته   18 و  چشمه  دهنه   20 عمیق،  نیمه  و 
از  برداشت ساالنه  دارند. مجموع  اختصاص  به مصارف کشاورزي 
چاه ها به  منظور آبیاري دشت در حدود 177 میلیون مترمکعب است 
به  آبیاري دشت  به  منظور  قنوات  و  از چشمه ها  برداشت  همچنین 
ترتیب در حدود1/2 و 0/9 میلیون مترمکعب در سال است که در 
شکل 1 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه قابل مشاهده می باشد.
به  رسیدن  برای  روشی  است  الزم  تحقیق  هر  اجرای  برای 
متناسب  اندازه روش طراحی شده  هر  تحقیق طراحی شود.  اهداف 
به  رسیدن  موجب  باشد،  داده ها  قابل حصول  و  ذاتی  ویژگیهای  با 

شکل 1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 
Figure 1. The geographical location of the study area
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گرفته  نظر  در  ورودی  متغیرهای  می شود.  نیز  دقیق تر  و  بهتر  نتایج 
شده عالوه بر مؤثر بودن بر متغیرهای خروجی از نظر اندازه گیری و 

جمع آوری نیز در حد امکان آسان و قابل  دسترسی هستند. 
از  آینده،  ماه های  برای  ایستابی  تراز  سطح  تخمین  منظور  به  
استفاده  اردبیل  در دشت  قبل  ماه های  ایستابی  تراز  اطالعات سطح 
تأخیر  با  زمانی  سری  همبستگی  ماتریس  از  استفاده  با  شدهاست. 
مقدار  مدلها معرفی شد.  به  به  عنوان ورودی  قبل،  ماه  زمانی شش 
تعیین  مدل ها  به  عنوان خروجی   )Gt( بعد  ماه  ایستابی  تراز سطح 
گردید شش متغیر شامل سری مربوط به سطح ایستابی با تأخیر یک 
 ماه )G(t-1، دو ماه G(t-2)، سه ماه )G(t-3، چهار ماه G(t-4)، پنج  
ماه )G(t-5 و شش  ماه G(t-6) به  عنوان متغیر ورودی به مدل معرفی 

گردید )جدول1(.

آزمون گاما
  آزمون گاما نشان دهنده آن قسمت از واریانس خروجی است 
که نمیتوان با اعمال هر مدل هموار بر ورودیها محاسبه شود. با این 
آزمون مقدار میانگین مربعات خطای مدل پیش از استفاده محاسبه 
و ترکیب بهینه متغیرهای ورودی شناسایی می شود. بنابراین، آزمون 
گاما را می توان به  عنوان ابزاری مناسب برای یافتن بهترین ترکیب از 
متغیرهای ورودی به مدل غیرخطی در نظر گرفت. در واقع آزمون 
گاما تخمینی از حداقل میانگین مربعات خطای آن بخش داده ها است 
که با مدل خطی نمی توان آن را تعیین کرد. فرض می شود مجموعه 

داده های مشاهداتی به  صورت زیر باشد  ]17[:
}xi-yi)،1≤i≤M){                                                  )1(
که در آن  بردار مشاهداتی ورودی )مانند رواناب، بارش، درجه 
حرارت هوا با تأخیرهای مختلف و هر متغیر دیگر مؤثر( ، خروجی 
مشاهداتی مانند میانگین دبی رواناب روزانه و M تعداد کل مشاهدات 
)در   yiمدل سازی برای  بعدی(   m فضای  )در  بردار از  می باشد. 
فضای R( استفاده می شود. بنابراین، با توجه به فرض فوق رابطه ی 

بین ورودی و خروجی به شرح زیر در نظر گرفته می شود:
y=f(x)+r                                                            )2(

که در آن f یک تابع هموار و r متغیر تصادفی نشان دهنده  خطا 
می باشد. همچنین فرض می شود میانگین توزیعی که r از آن پیروی 
می کند صفر و واریانس خطا،  کرداندار است. به  این  ترتیب 
مشتقات جزئی  با  مدلی هموار  به   2 رابطه  با  داده  شده  نشان  مدل 

مرتبه اول محدود می گردد. 
 (1≤k≤p)N[i، k] فرض می شود برای بردار ورودی Xi ، مجموعه
آزمون  اساس  و  پایه  است.  نزدیک ترین همسایگی  نام مجموعه  به 

گاما بر مبنای مجموعه N[i، k] می باشد. به  عنوان k امین نزدیک ترین 
همسایگی ها برای بردار مشاهداتی ورودی  تعریف  شد به  طوری  که                         
و می باشند. p حداکثر تعداد همسایگی ها است که معموالً بین 10 تا 
 ،)Γ( 50 در نظر گرفته می شود ]4[. به  منظور تعیین مقدار آماره گاما
ابتدا مقدار ، با توجه به داده ها ی ورودی به شرح زیر محاسبه می شود 

:]20[

       
                       )3(

که در آن نماد |…| به  عنوان فاصله اقلیدسی بردار xN[i، k]از بردار 
(γM (k)) همسایگی های آن می باشد. همچنین مقدار آماره ی گامای 
کوچک،  با استفاده از داده های خروجی به شرح زیر به دست می آید:

 
 
 )4(

نزدیک ترین  امین   k نظیر  خروجی  مقدار  آن در  که 

 
برای مقدار   p به  این  ترتیب  می باشد.  بردار برای  همسایگی 
به دست آمد. سپس بین p زوج  وp  مقدار برای 
مرتب رابطه رگرسیونی خطی ساده به شرح 
و y به ترتیب به  عنوان 

 
رابطه 5 برقرار میشود طوری که در آن، 

متغیرهای وابسته و مستقل در نظر گرفته میشوند:

                                                       )5(
فوق  رگرسیون  خط  مبدأ  از  عرض  واقع  در   Γ آماره ی  مقدار 
پیچیدگی  نشان دهنده  که  بوده  رگرسیون  خط  شیب    A می باشد. 
مدلی است که از روی  داده های مشاهداتی ایجاد می شود]6[. متغیر 

دیگری که معموالً در آزمون گاما به  کاربرده می شود متغیر بدون بعد 
رابطه 6  از  و  بوده  بین صفر و یک  آن  مقدار  دارد که  نام 

محاسبه می شود ]6[:

                                                                                             
)6(

واریانس مقادیر خروجی مشاهداتی می باشد.  که در آن 
 به صفر نزدیک تر باشد ترکیب انتخابی برای 

 
هر چه مقدار

یک  عدد  از  مقدار  این  اگر  است.  مناسب تری  ترکیب  مدل سازی، 
 کم گردد مقدار ضریب تبیین مدل به دست خواهد آمد. اگر فرض 
باشد  مدل  خروجی  بر  مؤثر  ورودی  متغیرهای  تعداد   N که  شود 
از  مختلفی  )ترکیب های  حالت  تعداد صورت،  این  در 
تهیه  برای  کدام  هر  از  می توان  که  دارد  وجود  ورودی(  متغیرهای 
مدل استفاده کرد. استفاده از همه ترکیبات ممکن برای یافتن بهترین 

جدول1- ضریب همبستگی متقابل بین پارامترهای ورودی و خروجی
Table1. Cross-correlation coefficient between input and output parameters

G(t-1)G(t-2)G(t-3)G(t-4)G(t-5)G(t-6)

Gt0.970.850.740.630.550.42
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ترکیب ورودی به مدل بسیار وقت گیر و خسته کننده است. بنابراین 
در شرایطی که تعداد متغیر ورودی زیاد باشد با استفاده از آزمون گاما 
می توان بهترین ترکیب از میان حاالت ممکن را تشخیص داد]11[. 

)LS-SVM ( 1مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان
داده  شده است که  

  
مجموعه داده های

معرفی  خروجی  بردار  به  عنوان  ورودی بردار  به  عنوان 
می شود. تابع رگرسیون غیرخطی در مسائل تخمین به  صورت رابطه 

7  می باشد ]17[ :           
                                                                                                              )7(
هستند.   رگرسیون  تابع  بایاس  و  وزنها  مقادیر  ترتیب  به   bوW
باال  ابعاد  با  ویژگی  فضای  در  ورودی ها  غیرخطی  ترسیم 
است. حل مسئله رگرسیون غیرخطی بر اساس معادله بهینه سازی در 

رابطه 8 حل می گردد:
 

         )8(
بر اساس محدودیت:

             )9(

 پارامتر تنظیم کننده خطاست و  eمیزان خطا را نشان می دهد. 
با استفاده از شکل الگرانژی از تابع هدف اصلی می توان نوشت:

)10(

:)KKT(2ضریب الگرانژ است بر اساس شرایط کان- تاکر 

1- Least Squares Support Vector Machine
2- Kuhn-Tucker

                   

)11(

بردار  ماشین  مربعات  حداقل  مدل   KKT شرایط  از  استفاده  با 
پشتیبان به  منظور تابع تخمین به  صورت رابطه 12 نتیجه می گردد:

                                                                                      )12(
از شرایط  تبعیت  با  نامیده می شود که  تابع کرنل   
Mercer به  عنوان تابعی با ایجاد ضریب داخلی در فضای ویژگی 

معرفی می شود]18[.

       )13(
برای تعیین پارامترت نظیم کننده ی  و تعیین  مربوط 
کرنل  تابع  بهترین  انتخاب  است.  نیاز   )RBF )نظیر  کرنل  توابع  به 
تابع  سه  از  تحقیق  این  در  است.  امکان پذیر  و خطا  به وسیله سعی 

مختلف استفاده  شده است که در جدول 2 آورده شده است:

)BN( 3شبکه بیزین
شبکه بیزین یک الگوی نموداری احتماالتی است که مجموعه ای 
از متغیرها و احتماالت مربوط به هر یک را نشان می دهد. یک گراف 
مستقیم و چرخه ای است که در آن، گره ها در حکم متغیرهای مسئله 
از  نموداری  نمایش  بیزین در واقع یک  هستند. ساختار یک شبکه 
بر  الگوبندی شوند و عالوه  باید  متقابل متغیرهایی است که  اثرات 
کمیت  می دهد،  نشان  را  مسئله  متغیرهای  بین  رابطه  کیفیت  اینکه 
به  صورت  که  می گذارد  نمایش  به  نیز  را  متغیرها  این  بین  ارتباط 
عددی از توزیع احتمال مشترک آنها استفاده می کند. این روش بر 
زیر  معادله  که  بوده  بیز(  )قانون  احتماالت شرطی  مبنای محاسبات 

رابطه بیز را نشان می دهد ]5[. 

                                                                            )(
)(*)(

)(
bP

aPabP
baP =                                   )14(

وقوع  احتمال   P(b(  ،a پیشامد  وقوع  )P(aاحتمال  آن  در  که   
پیشامد b ،  احتمال وقوع پیشامد a  به شرطی که پیشامد 
احتمال وقوع پیشامد b به شرطی که پیشامد  b اتفاق بیافتد، 
a  اتفاق بیافتد. هر شبکه بیزین از سه جزء اصلی شامل مجموعه ای 
تشکیل  احتماالت  از  و مجموعه ای  بندها  از  از گره ها، مجموعه ای 
شده است. شکل2 نمونه ای از ساختار شبکه بیزین را نشان می دهد.                                          

3-Bayesian network 

جدول 2- توابع کرنل 
Table .2 Kernel functions

رابطه ریاضیتوابع کرنل
Kernel FunctionsMathematical Equation

تابع کرنل خطی
Linear

تابع کرنل چندجمله ای

Polynomial

تابع کرنل با پایه شعاعی
 Basis Radial

Function
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گره  یک  )فرزند(  ولد  یا  هستند  والد  یا  گره ها  کلی  حالت  در 
فرزند می تواند توسط چندین والد، تولید شدهباشد گره هایی که قبل 
از آن ها گره دیگری در گراف وجود دارد با توزیع احتمال شرطی 
تعریف می شوند. در غیر این صورت با احتمال آغازین )اولیه( آنها 
بیان می شوند. احتماالت مربوط به پایین ترین بخش در شبکه بیزین 
با  مرتبط  احتماالت  و  به دست می آید  احتمال کل  قانون  از طریق 

بخش هایی باالیی شبکه، بر اساس قانون بیزین می باشد.
همان گونه که در باال اشاره شد شبکه های بیزین امکان محاسبات 
واقع  در  می کنند.  ایجاد  تحلیل گر  برای  را  به عقب  رو  و  روبه جلو 
وضعیت  به  می توان  علت  پارامترهای  وضعیت  تجمیع  از  نه  تنها 
معلول رسید بلکه در این روش با در اختیار داشتن وضعیت معلول 
عقب،  به  بازگشت  فرآیند  یک  با  پارامتر  پیش بینی شونده  همان  یا 
به وجود خواهدآمد.  تأثیرگذار  پارامترهای  امکان محاسبه وضعیت 
به بیان دیگر می توان تعیین نمود که میزان تأثیرگذاری هر پارامتر بر 
البته  بود.  خواهد  قدر  چه  نهایی  خروجی  همان  یا  نهایی  ریسک 
اطالعات مشاهداتی  پایه  بر  بیزین  اگر مدل شبکه  که  است  واضح 
بسیار اندک توسعه داده  و تحلیل شود، خطای تحلیل و  پیش بینی های 

مربوطه افزایش می یابد. 

تجزیه  و تحلیل داده ها 
چاه های  ایستابی  سطح  تراز  ماهانه  داده هاي  از  تحقیق  این  در 
استفاده    1390 الی   1351 سالهای  طی  اردبیل   دشت  پیزومتری 
ماشین  مربعات  حداقل  مدل های  کارایی  تعیین  جهت  است.  شده 
بردار پشتیبان و شبکه بیزین ابتدا تاخیرهای زمانی داده ها مشخص 
شدند.70  تقسیم بندی  قسمت  دو  به  ها  داده  سری  سپس   گردید. 
برای  درصد   30 و   )1351-1378( مدلها  آموزش  برای  درصد 
آماری  مشخصات  که  گردید  استفاده  صحت سنجی)1379-1390( 
داده ها پس از پاالیش و حذف داده های پرت طبق جدول 3 میباشد.

به  منظور افزایش کارایی مدل، همه داده ها با استفاده از رابطه 15 
ابتدا به شکل نرمال بین مقادیر 1- و 1 استاندارد شدند ]21[. 

                                           )15(

استاندارد شده داده های مشاهداتی،Xn داده های   Xi دررابطه 15، 
Xmax وXmin به ترتیب معرف داده های حداکثر و حداقل می باشد.  

پارامتر  مقادیر  وσ2)به ترتیب   γ پارامترهای  مقادیر  تعیین  از  بعد 
در  پایه شعاعی(،  کرنل  تابع  به  مربوط  پارامتر  و  کنندۀ خطا  تنظیم 
بخش آموزش میزان بایاس مدل )b( و مقادیر α ها که ضرایب الگرانژ 
 GeNIe2.0نرم افزار از  می گردد.  تخمین  می باشند  تابع  به  مربوط 
شد.  استفاده  بیزین  شبکه  با  ایستابی  تراز  سطح  شبیه سازی  جهت 

خطای همگرایی 0/001 در نظر گرفته شد.
به منظور مقایسه نتایج حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان وشبکه 
آماری  شاخص های  از  ایستابی،  تراز  سطح  سازی  شبیه  در  بیزین 
متوسط  خطا)RMSE(و  مربعات  متوسط  ریشه   ،)R2(تبیین ضریب 

مطلق خطا )MAE( استفاده شد ]9[.

                                            )16(

                                                                            )17(

                                         )18(
در روابط 16 الی xi ،18 مقادیر مشاهداتی و yi مقادیر پیش بینی شده 
و x- و- y به ترتیب نشانگر مقادیر میانگین داده های متناظر می باشند. 
ریشه  بزرگ تر،  تبیین  داراي ضریب  که  ترکیبی  پژوهش حاضر  در 
متوسط مربعات خطا و میانگین خطاي مطلق کمتری باشد، به عنوان 

مدل بهینه انتخاب شد.

نتایج 
برای تشخیص ترکیب بهینه متغیرهای ورودی در مدلهای حداقل 
مربعات ماشین بردار پشتیبان و شبکه بیزین، ابتدا با استفاده از آزمون 
گاما، مقدار گاما برای حالت استفاده از تمام  متغیرهای ورودی به 

جدول3-  مشخصات آماری سطح تراز ایستابی دشت اردبیل
Table 3. Statistical Profile water level plain of Ardabil

صحت سنجی
)متر(

         
آموزش  

)متر(
کل پارامتر

Test(m) Train(m) Total Parameter

1328.2 1336.8 1334.2 Mean میانگین
1325.1 1330.9 1325.1 Min حداقل
1332.03 1339.3 1339.3 Max حداکثر

شکل 2- نمایش گراف مستقیم و چرخه ای شبکه بیزین
Figure 2. Bayesian network graph display directly and 

cyclic
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دست آمد. سپس یکی از متغیرهای ورودی حذف و مقدار گاما برای 
ترکیب مفروض محاسبه شد. آنگاه متغیر مذکور دوباره به مدل وارد 
و متغیر دیگری حذف شد و مقدار گاما  برای ترکیب جدید به دست 
آمد. این کار برای همه متغیرها تکرار و در جدولی ثبت شد. جدول 
4 نتایج آزمون گاما را برای داده های سطح تراز ایستابی دشت اردبیل 
ترکیبی است که  این جدول ترکیب شماره یک،  نشان می دهد. در 
در آن  همه متغیر های ورودی حضور دارد. در ترکیبات دیگر همه 
متغیرها به جز یکی در مدل حاضر هستند. مثاًل در ترکیب شماره دو، 
همه متغیر ها به جز متغیر)G(t-6 حاضر می باشد. بعد از اینکه مقدار 
آماره  مقدار  آمد  دست  به   4 جدول  ترکیب های  تمامی  برای  گاما 
)Γ( هر یک از ترکیبات شمارۀ 2 تا 7 با مقدار آمارۀ گامای مربوطه 
به ترکیب 1 مقایسه شد. ترکیباتی که در آن ها مقدار گامای مدل با 
ترکیبات مفروض بیشتر از مقدار گامای نظیر ترکیب شماره ی1 بود، 
تشخیص  ایستابی  تراز  تخمین سطح  در  متغیرها  مهم ترین  به عنوان 

داده شدند و از آن ها برای مدل سازی استفاده گردید.
به  طوری که از جدول 4 مشاهده می شود شش ترکیب وجود دارد 
که مقدار گامای آن ها از ترکیب شماره یک بیشتر می باشد. بنابراین 
 G(t-1)، G(t-2)،متغیر شامل شش  ترکیبات  این  غایب  متغیرهای 
در  مؤثر  متغیرهای  به عنوان   G(t-3)، G(t-4)، G(t-5)، G(t-6
مدل سازی سطح تراز ایستابی تشخیص داده شدند. همچنین متغیر 
)G(t-1 به  عنوان مهم ترین متغیر در این ترکیب می باشد. وقتی این 
متغیر از ترکیب حذف می شود مقدار)Γ( نسبت به ترکیب شماره یک 
)یعنی زمانی که همه متغیرها حضور دارند( بیشترین مقدار را به خود 
اختصاص میداد. در مرحله بعد بخشی از داده ها به  منظور مدل سازی 
در دو مدل LS-SVM و BN مورد آموزش قرار گرفت و بخشی 
نیز جهت صحت سنجی مورد آزمایش مدل ها قرارگرفت. در جدول 
5 مقادیر شاخص آماری محاسبه شده مربوط به نتایج بخش آموزش 
و صحت سنجی در هر دو مدل LS-SVM و BN  آورده شده اند.

همان طور که در جدول 5 مشاهده می شود، میزان R2 در بخش 
آموزش ششمین ترکیب مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان 
بزرگ تر  قبلی  ترکیبات  به  نسبت  آمده که  به دست  با 0/979  برابر 
 0/305 و   0/201 با  برابر   RMSE و   MAE میزان  همچنین  است. 
است.  ترتیب  به همین  نیز وضعیت  در بخش صحت سنجی  است. 
مقدار R2 در ششمین ترکیب این بخش، بزرگ تر از ترکیبات قبلی و 
برابر با 0/977 است. میزان MAE و RMSE برابر با 0/204 0/307 
هستند. شاخص های آماری یادشده نشان می دهند که ترکیب مدنظر 
دیگر  و  دیگر  روشهای  با  شده  مدلسازی  ترکیبات  سایر  به  نسبت 
مقادیر   ،1 شکل  در  است.  برخوردار  بیشتری  دقت  از  کرنل  توابع 
مشاهداتی و پیش بینی شده برای ترکیب ششم نشان داده شده است. 
اصوال نوع تابع کرنل مناسب باید به روش سعی و خطا تعیین گردد 
داده  اهمیت  موضوع  این  به  تحقیقات  اکثر  در  این حال  با  ؛   ]18[
نشده و تابع کرنل RBF به  طور پیش فرض به  عنوان تابع کاربردی 
مدل، مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این که این پیش فرض 
ممکن است در تمام موارد صحیح نباشد، در این تحقیق از روش 
سعی و خطا استفاده شد. در جدول 5 مالحظه می گردد که در همه 
ترکیب ها، مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان با تابع کرنل پایه 
با توابع کرنل خطی و چندجمله ای، مقادیر  به مدل  شعاعی نسبت 
اطمینان  می توان  بنابراین  می دهد؛  ارائه  بهتری  شبیه سازی  شده ی 
داشت که تخمین ارائه شده توسط تابع کرنل RBF نسبت به توابع 

دیگر دقیق تر است. 
بیزین نشان می دهد ترکیب  با شبکه  از شبیه سازی  نتایج حاصل 
ششم در جدول 5 در بخش آموزش میزان R2 برابر با 0/979 است 
 MAE که نسبت به ترکیبات قبلی بزرگتر می باشد. همچنین میزان
بخش صحت سنجی  در  است.   0/388 0/215و  با  برابر   RMSE و 
ترکیب  در ششمین   R2 مقدار  است.  ترتیب  همین  به  نیز وضعیت 
این بخش، بزرگ تر از ترکیبات قبلی و برابر با 0/978 است. میزان 

جدول 4- نتایج آزمون گاما در مدل سازی سطح تراز ایستابی دشت اردبیل
Gamma test results in modeling water level plain of Ardabil .4 Table

متغیر غایب در شماره ترکیب
تعداد داده ها نسبتVخطای استانداردشیب ) )Aگامامدل

 Number of
combination

 No variable in
the model

Gamma(Gradient(AStandard ErrorRatioData

1-002043.00.08608200040245.00081732.0480

2(G(t-6002753.00070813.000045401.0011015.0480

3(G(t-5002588.00034112.000034112.0010076.0480

4(G(t-4002498.0077074.00036784.00099918.0480

5(G(t-3002498.0082397.00034505.00097543.0480

6(G(t-2003224.0059308.000068056.0012889.0480

7(G(t-1004378.0043793.000037913.0017355.0480
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جدول 5- ارزیابی دو مدل ماشین بردار پشتیبان و شبکه بیزین در  پیش بینی سطح تراز ایستابی دشت اردبیل
Table 5. Evaluation of Support Vector Machine and Bayesian network models to predict the water level plain of 

Ardabil 

مدل
Model

پارامترهای ورودی
Input parameters

صحت سنجیآموزش

TrainTest

R2MAE)m(RMSER2MEA)m(RMSE

LLSVM-RBFGt-1975.0210.0311.0958.0232.0325.0

LLSVM-PolyGt-1973.0222.0313.0954.0242.0326.0

LLSVM-LinGt-1972.0223.0315.0957.0248.0326.0

BayesianGt-1975.0222.0353.0976.0218.0346.0

LLSVM-RBFGt-1, Gt-2976.0209.0310.0966.0231.0313.0

LLSVM-PolyGt-1, Gt-2974.0215.0314.0964.0234.0314.0

LLSVM-LinGt-1, Gt-2973.0221.0313.0963.0235.0315.0

BayesianGt-1, Gt-2976.0221.0349.0977.0217.0340.0

LLSVM-RBFGt-1,Gt-2, Gt-3978.0208.0309.0963.0209.0316.0

LLSVM-PolyGt-1,Gt-2, Gt-3978.0219.0310.0962.0215.0318.0

LLSVM-LinGt-1,Gt-2, Gt-3965.0220.0312.0961.0221.0319.0

BayesianGt-1,Gt-2, Gt-3976.0220.0340.0977.0217.0333.0

LLSVM-RBFGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4977.0206.0307.0966.0207.0308.0

LLSVM-PolyGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4975.0208.0309.0966.0208.0309.0

LLSVM-LinGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4967.0209.0311.0965.0209.0311.0

BayesianGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4977.0219.0340.0978.0211.0331.0

LLSVM-RBFGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-5978.0202.0307.0975.0205.0308.0

LLSVM-PolyGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-5978.0211.0308.0972.0213.0311.0

LLSVM-LinGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-5967.0212.0309.0974.0211.0312.0

BayesianGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-5977.0217.0337.0978.0212.0329.0

LLSVM-RBFGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-5, Gt-6979.0201.0305.0977.0204.0307.0

LLSVM-PolyGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-5, Gt-6969.0204.0309.0965.0206.0312.0

LLSVM-LinGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-5, Gt-6977.0202.0307.0968.0207.0315.0

BayesianGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-5, Gt-6979.0215.0333.0978.0210.0325.0
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LLSVM-LinGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-5967.0212.0309.0974.0211.0312.0

BayesianGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-5977.0217.0337.0978.0212.0329.0

LLSVM-RBFGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-

5, Gt-6
979.0201.0305.0977.0204.0307.0

LLSVM-PolyGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-

5, Gt-6
969.0204.0309.0965.0206.0312.0

LLSVM-Lin
Gt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-

5, Gt-6
977.0202.0307.0968.0207.0315.0

BayesianGt-1,Gt-2, Gt-3, Gt-4, Gt-

5, Gt-6
979.0215.0333.0978.0210.0325.0

شود،ميزان  مشاهدهمي5طوركهدرجدول همان
R2 موزشششمينتركيبمدلحداقل مربعاتĤدربخش

ت بهدستĤمدهكهنسبتبهتركيباتقبليبزرگ979/0ماشينبردارپشتيبانبرابربا
و 201/0برابربا RMSEوMAEهمچنينميزان . راست
 .سنجينيزوضعيتبههمينترتيباست صحتدربخش. است305/0
در  R2مقدار

. است 977/0ترازتركيباتقبليوبرابربا ششمينتركيباينبخش،بزرگ
 .هستند204/0307/0برابرباRMSEو MAEميزان 

دهندكه  هايĤمارييادشدهنشانمي شاخص
هايديگرو سازيشدهباروشتركيبمدنظرنسبتبهسايرتركيباتمدل

. استديگرتوابعكرنالزدقتبيشتريبرخوردار
شدهبرايتركيبششمنشاندادهشد بيني ،مقاديرمشاهداتيوپيش1شكلدر

 .هاست
؛بااينحالد]18[اصوالنوعتابعكرنلمناسببايدبهروشسعيوخطاتعيينگردد
 طورپيش بهRBFراكثرتحقيقاتبهاينموضوعاهميتدادهنشدهوتابعكرنل

 .است عنوانتابعكاربرديمدل،مورداستفادهقرارگرفته فرضبه
فرضممكناستدرتماممواردصحيحنباشد،دراينت باتوجهبهاينكهاينپيش

. حقيقازروشسعيوخطااستفادهشد

ها،مدلحداقل مربعات  گرددكهدرهمهتركيب مالحظهمي5درجدول
ماشينبردارپشتيبانباتابعكرنلپايهشعاعينسبتبهمدلباتوابعكرنلخطيوچند

سازي  اي، مقاديرشبيه جمله
خمينارائهشدهتتواناطمينانداشتكهت دهد؛بنابراينمي يبهتريارائهمي شده 

  . تراست نسبتبهتوابعديگردقيقRBFوسطتابعكرنل
دهـدتركيب   سازي با شبكه بيـزين نشـان مـي    نتايج حاصل از شبيه

است  979/0برابر با R2در بخش آموزش ميزان  5ششم در جدول
همچنينميـزان  . كه نسـبت بـه تركيبـات قبلـي بزرگتـر مـي باشـد       

MAEوRMSE ــا ــت388/0و 215/0برابربــــــــ . اســــــــ
در  R2مقـــدار .سنجينيزوضعيتبههمينترتيباســـت صـــحتدربخش

ميزان . است978/0ترازتركيباتقبليوبرابربا ششمينتركيباينبخش،بزرگ
MAE وRMSEــا ــتند 210/0301/0برابربــــــــ  .هســــــــ

دهندكـــــــــه  هايĤمارييادشدهنشـــــــــانمي شـــــــــاخص
ــايرتركيباتمدل ــت تركيبمدنظرنسبتبهس ــدهبااين روش از دق سازيش

ــوردار اســــــــــــــت ــتري برخــــــــــــ . بيشــــــــــــ
شدهبرايتركيبششمنشاندادهشـد  بيني اديرمشاهداتيوپيش،مق2شكلدر

  .هاست
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شکل 1-الف(  مقادیر مشاهداتی و پیش بینی شده سطح تراز ایستابی دشت اردبیل با بهترین ترکیب حداقل مربعات بردار پشتیبان 
)ترکیب6( بخش آموزش

Fig 1. a .The observed and predicted values of Ardabil water level plain with the best combination of LS-SVM (compound6) 
the training
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Graph 1.b.The observed dataandpredictedwater levelplain ofArdabilwiththe best combination ofLS-SVM(compound 6) 
thevalidation
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Fig 1. b.The observed data and predicted water level plain of Ardabil with the best combination of LS-SVM (compound 6) the 
validation
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شکل2-الف( مقادیر مشاهداتی و پیش بینی شده سطح تراز ایستابی دشت اردبیل با بهترین ترکیب شبکه بیزین )ترکیب6( بخش آموزش
Fig 2.a.The observed data and predicted water level plain of Ardabil with the best combination of Bayesian networks 

(compound 6) the training 
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MAE و RMSE برابر با 0/210 0/301 هستند. شاخص های آماری 
ترکیبات  سایر  به  نسبت  مدنظر  ترکیب  که  می دهند  نشان  یادشده 
در  است.  برخوردار  بیشتری  دقت  از  روش  این  با  شده  مدلسازی 
شکل 2، مقادیر مشاهداتی و پیش بینی شده برای ترکیب ششم نشان 

داده شده است.  

بحث و نتيجه گيری
طرح های  در  فاکتورها  مهم ترین  از  یکی  زیرزمینی  آب  سطح 
اهمیت  از  آن  دقیق  برآورد  شبیه سازی  و  بوده  کشاورزی  و  عمرانی 
مربعات  حداقل  روش  از  مطالعه،  این  در  است.  برخوردار  زیادی 
ماشین بردار پشتیبان و شبکه بیزین برای تخمین سطح تراز ایستابی 
دشت اردبیل استفاده  شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که برای 
از  ایستابی، ساختاری که در آن ورودی مدل  شبیه سازی سطح تراز 
ترکیب پارامترهای سطح تراز ایستابی با شش تأخیر زمانی تشکیل  شده 
باشد از دقت باالتری برخوردار است. همچنین با توجه به معیار های 
داد که هر دو روش مورد  نشان  نتایج  مدلها،  برای سنجش  ارزیابی 
بررسی، می تواند با دقت نسبتاً باالیی سطح تراز ایستابی را  پیش بینی 
با  پشتیبان   بردار  ماشین  مربعات  حداقل  مدل  میان،  این  در  نماید. 
توجه به خطای کمتر نسبت به مدل شبکه بیزین عملکرد بهتری از 
خود نشان داده است. نتایج مدل سازی ترکیب ششم، بیان گر کارایی 
پیش پردازش آزمون گاما در کاهش مراحل سعی و خطا و ارائه ترکیب 
با  که  است  آن  بیزین  شبکه  مدل  مزیت  مهم ترین  است.  بوده  بهینه 
توجه به رابطه ای که داده می شود می تواند برای  پیش بینی سطح تراز 
ایستابی در سالهای آتی استفاده گردد. با توجه به نتایج به دست آمده در 
بخش مدل سازی، می توان مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان 
را به  عنوان مدلی با دقت و سرعت پردازش باال در مدل سازی مسائل 
هیدرولوژیکی و مسائلی با پارامترهای ورودی زیاد تأثیرگذار بر پارامتر 
خروجی، پیشنهاد نمود. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از بخش 

بهینه  و  دقیق  روش  به  عنوان  را  گاما  آزمون  می توان  پیش پردازش، 
در جهت کاهش مراحل سعی و خطا در تعیین پارامترهای ورودی 
آزمون  از روش   ]17[ نمود. رضائی و همکاران  ارائه  در مدل سازی 
گاما جهت پیش پردازش داده های سطح ایستابی دشت رامهرمز در 
با ماشین بردار پشتیبان استفاده  استان خوزستان جهت مدل سازی  
انتخاب  در  گاما  آزمون  مناسب  عملکرد  از  حاصل  نتایج  که  کردند 
ترکیب بهینه ورودی به مدل میباشد. بروجردی وفریدونی ]3[ جهت 
شبیه سازی سطح آب زیرزمینی در دشت شیراز از مدل ماشین بردار 
پشتیبان و شبکه عصبی استفاده کردند. نتایج نشان داد که مدل ماشین 
بردار پشتیبان از دقت باالیی جهت شبیه سازی سطح آب زیرزمینی در 

منطقه مورد نظر برخوردار است. 
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  بخش صحت سنجي)6تركيب(شده سطح تراز ايستابي دشت اردبيل با بهترين تركيب شبكه بيزين  بيني مقادير مشاهداتي و پيش )ب-2شكل
Graph 2.b.The observed dataandpredictedwater levelplain ofArdabilwiththe best combination ofBayesian networks(compound 

6) the validation

  بحث و نتيجه گيري

هاي  ترين فاكتورها در طرح سطح آب زيرزميني يكي از مهم
اهميت از آن  يقدقبرآورد سازي شبيهعمراني و كشاورزي بوده و 

روش حداقل مربعات دراين مطالعه، از . برخوردار استزيادي 
ماشين بردار پشتيبان و شبكه بيزين براي تخمين سطح تراز 

نتايج حاصل از پژوهش نشان . شد استفاده ايستابي دشت اردبيل 
ساختاري كه در آن  ،سطح تراز ايستابي سازيبراي شبيهداد كه 

ورودي مدل از تركيب پارامترهاي سطح تراز ايستابي با شش 
. برخوردار است ترياز دقت باال باشده دش تشكيلزماني  تأخير

 ،هابراي سنجش مدل ي ارزيابيها همچنين با توجه به معيار
تواند با دقت  مي، مورد بررسيكه هر دو روش  ايجنشان دادنت

 ،در اين ميان. نمايد بيني پيش بااليي سطح تراز ايستابي را  نسبتاً
به خطاي كمتر مدل حداقل مربعات ماشين بردار پشتيبان  با توجه 

نسبت به مدل شبكه بيزين عملكرد بهتري از خود نشان داده 
پردازش  گر كارايي پيش بيان م،تركيب شش سازي مدلنتايج .است

آزمون گاما در كاهش مراحل سعي و خطا و ارائه تركيب بهينه 
باتوجه به است كه  آنمزيت مدل شبكه بيزين  ترين مهم.بوده است

بيني سطح تراز  پيش تواند براي  ود ميش اي كه داده مي رابطه
با توجه به نتايج . گرددهاي آتي استفاده ايستابي در سال

توان مدل حداقل مربعات  سازي، مي در بخش مدل آمده دست به
مدلي با دقت و سرعت پردازش  عنوان بهرا ماشين بردار پشتيبان 

سازي مسائل هيدرولوژيكي و مسائلي با پارامترهاي  باال در مدل

همچنين .ورودي زياد تأثيرگذار بر پارامتر خروجي، پيشنهاد نمود
توان  پردازش، مي از بخش پيش آمده دست بهبا توجه به نتايج 

ل روش دقيق و بهينه در جهت كاهش مراح عنوان بهآزمون گاما را 
سازي ارائه  سعي و خطا در تعيين پارامترهاي ورودي در مدل

از روش آزمون گاما جهت پيش  ]17[رضائي و همكاران . نمود
هاي سطح ايستابي دشت رامهرمز در استان خوزستان پردازش داده

جهت مدل سازي  با ماشين بردار پشتيبان استفاده كردند كه نتايج 
ا در انتخاب تركيب بهينه حاصل از عملكرد مناسب آزمون گام

-جهت شبيه ]3[فريدوني بروجردي و. باشدورودي به مدل مي

سازي سطح آب زيرزميني در دشت شيراز از مدل ماشين بردار 
نتايج نشان داد كه مدل . پشتيبان و شبكه عصبي استفاده كردند

سازي سطح آب ماشين بردار پشتيبان از دقت بااليي جهت شبيه
  . قه مورد نظر برخوردار استزيرزميني در منط
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Abstract

Application of Bayesian Networks and Support Vector Machine Model to Predict 
Changes in Water Level (Case Study: Ardebilplain)
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Groundwater has beenraised asone of themajorsources ofwater supplyfor drinking andagriculture, 
especially inarid andsemi-arid. Simulation ofgroundwatersystembecause of the complexityof these 
systemsis a difficult task.Inthispaper, usingdataArdabilplainwater levelin the period(1972-2011), 
theevaluationand selection ofappropriate inputsfor processinggammatestperformanceandefficiency ofthe 
least squaressupport vector machines andBayesian networkmodelswere discussed.Monthlywater levelas 
inputparameterswithdifferentdelaysGammatestwas considered. Gamma test results showed that the water 
level by 6 latency, offers better results to predict. Water level simulation using least squares support vector 
machines and Bayesian network models also showed that the input structure to predict the water level the 
next month will be delayed until six. The two models with the same input structure, least squares support 
vector machine model, better performance, according to the coefficient of determination 0.977, mean 
absolute error0.204 and root mean square error 0.307, compared to Bayesian networks have. The results 
showed that gamma test compound in the appropriate input soft computing can have a better performance.       
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