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  :چکیده
 يجمـع آور  .از کشـور مـا، انسـان همـواره بـا کمبـود آب مواجـه بـوده و هسـت          یمـ یدر مناطق خشک هماننـد سـطح عظ  

ایـران کـه    در کشـور  .توانـد مـوثر واقـع شـود     یموجـود در منـاطق خشـک مـ     ياز آبهـا  حیصـح  يدر بهره بردار ژهیآب بو
کــه در بــه طوری داراي  میـانگین بارنــدگی  کمتــر از یـک ســوم جهــان  بـوده و از تنــوع اقــالیم مختلـف برخــوردار اســت     

 .مناطق جنوبی کشور  از قبیل مینـاب محـل سـد احـداثی  اسـتقالل بارنـدگی بـه یـک سـوم میـانگین  کشـوري میرسـد            
 .یافتـه اسـت   غییـر یافتـه و طـول دوره خشکسـالها افـزایش     در تغییـر اقلـیم کنـونی رونـد بارنـدگی هـا  در مینـاب نیـز ت        

ــرآورد آب ورودي بــه مخــازن ســدها     ــراي ب ــرداري اســتاندارد طراحــی شــده قبلــی ب  ســد هماننــدسیســتم هــاي بهــره ب
اسـتفاده از روش هـاي جدیـددر افـزایش دقـت و همچنـین پـیش بینـی           .میناب پاسـخگو مصـارف نبـوده اسـت     استقالل

بـراي رسـیدن  بـه ایـن هـدف اسـتفاده از مـدل هـاي         . بهنظـر میرسـد  یناب امـري کـامال ضـروري    رواناب حوزه رودخانه م
ــیش بینــی   ــذا از دومــدل  .از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت دقیــق تــر فیزیکــی و عــددي در بــرآورد و پ و   SWATل

واســنجی، اعتبــار .  بــراي بــرآورد و پــیش بینــی روانــاب اســتفاده شــد  شــبکه پــیش خــور هــوش مصــنوعی  هــوش مصــنوعی
ــاي     ــاربري اراضـــی، توپـــوگرافی و داده هـ ــه هـــاي خـــاك، کـ ــتفاده از الیـ ــا اسـ ســـنجی و پـــیش بینـــی روانـــاب بـ

ــد   ــام ش ــه انج ــاالنه و ماهان ــاس س ــدروکلیماتولوژي در مقی ــون   .هی ــابی همچ ــاي ارزی ــادیر معیاره ــانگین ( RMSEمق می
  در مرحلــه واســنجی در دوره ســاالنه بــراي مــدل بــراي دو مــدل  )میــانگین خطــاي مطلــق( MAE،  )مربعــات خطــا

SWAT  ــا ــر ب ــنوعی   و در   8.37 و  6.89براب ــوش مص ــور ه ــیش خ ــبکه پ ــر    ش ــده در دوره   براب ــی ش ــیش بین ــان اب پ جری
ان نسـبت بـه   در فـاز امـوزش و امتحـ    717.0و0086.0خشک دقت بـاالتري بـا ریشـه میـانگین مربعـات خطـاي برابـر بـا         

 در فــاز امــوزش و امتحــان در دوره مــورد مطالعــه اســت 6190و  19.1میــانگین مربعــات خطــا در دوره تــر کــه برابــر بــا 
نتایج حاصـل از مقایسـه معیـار هـاي ارزیـابی دو مـدل حـاکی از آن اسـت کـه مـدل هـوش مصـنوعی              ..  دنبرآورد گردید

  .برخوردار است SWATاز دقت و کارایی بیشتري نسب به مدل   شبکه پیش خور هوش مصنوعی
  SWAT،    شبکھ پیش خور ھوش مصنوعیمصنوعی، هوش  ,میناب ,پیش بینی روان آب   :کلید واژه
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  مقدمه
، باید با مدیریتی صحیح، بیشتر بـه حفاظـت   ببراي مبارزه با کمبود آ ، در مناطق خشک همانند سطح عظیمی از کشور ما

جمع آوري آب از جمله اقداماتی است که بویژه در بهره بـرداري صـحیح   . توجه داشت این ماده حیاتیو بهره برداري صحیح 
آب موجـود در سـطح کـره زمـین از نظـر       .)Kordvani،2004(هاي موجود در مناطق خشک می تواند موثر واقع شود از آب
بارنـدگی،   ,این منابع آب سبب ایجـاد چرخـه آب   .  ),Luwich) 1973داراي توزیع غیر یکنواختی می باشد  3مکانیو  2زمانی

ایران در منطقـه اي از دنیـا واقـع شـده اسـت کـه متوسـط         ).Salami،2006و  Kosar،1995(تبخیر و جریان ثقلی می شود 
در  عالوه بر کمبود باران، توزیع زمانی و مکـانی آن نیـز  . متوسط باران ساالنه جهان است یک سومبارندگی ساالنه آن کمتر از

  .)Kordvani،2004(ان ترین نقاط کشور ما، در فصل تابستان نیاز به آبیاري دارد ربسیار نامناسب است، حتی پربا کشور ما
میلیمتـر کمتـر از یـک سـوم      ١٧٠بـا میـانگین بارنـدگی     استان هرمزگان در نواحی گرم و خشک جنوب ایـران  

بارنـدگی هـا در ایـن اسـتان     . میانگین کشوري را داشته به طوري که ده الی دوازده روز از سال بارندکی به وقوع می پیونـدد 
ساله اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی همین مقـدار   ١٤در . داراي شدت باال در مدت کوتاهی و با پراکنش نامناسب رخ میدهد

روان آب ورودي بـه مخـازن    به همین دلیل طراحی هاي قبلی  که بـه منظـور  بـرآورد   .  نیز اتفاق نیافتده است کم بارندگی
لـذا  تعیـین آب ورودي و    .  سدها براي شرایط بهره برداري استانداردطراحی شده است پاسـخگوي نیـاز فعلـی نبـوده  اسـت     

براي همه پروژه هاي آبی در جهان و  مناطق خشـک کشـور    پیش بینی میزان آن در رودخانه همواره از چالش هاي پیش رو
میلیـون   350ساخته شـده تـا    ١٩٨٠ سال در کهدر اثر وقوع حشکسالی هاي اخیر مخزن سد میناب  . از قبیل میناب است

آب   میلیـون متـر مکعـب در سـال  نیـز      35ب آبرا ذخیره تا بتواند عالوه بر  تامین آب شرب بنـدرعباس بـه میـزان    عمتر مک
 از هکتـار  ٦٢٧٨ و میـوه  بـاغ  هکتـار  ٧،٧٣٥اراضی زیر  دست شـبکه سـد را کـه شـامل       از هکتار ١٤٠١٣آبیاري براي  

از طرفی شرکت آب منطقه اي برنامه ریزي تخصیص  آب کشاورزي  را هر ساله . است را فراهم کند فصلی زارعی محصوالت
 . کـه داراي مـدل پـیش بینـی  جریـان آب باشـد انجـام مـی دهـد           در  اول اردیبهشت ماه بدلیل فقدان مدل بهره بـرداري 

کشاورزان محصوالت زراعی در این منطقه نیاز دارند که در اسفند ماه هر سال کشت خود را انجام دهنـد تـا از مزیـت  آب و    
پـبس بینـی مقـدار    لذا با هدف . هوائی خارج از فصل استفاده و محصول تولیدي را با قیمت مناسبی  در عید بفروش برسانند

آب ورودي به سد  و تامین آب آبیاري در ماهاي آتی نیاز  به مدلی براي  پیش بینی تامین و تخصیص  وبهره بـرداري از آب  
نیـاز بـه     ،تاثیر گذاري پارامتر هاي متفاوتی در فرایند برآورد و پیش بینـی روان  آب ورودي . سد در شرایط خشکسالی است

را امـري   رفتـار دراز مـدت سیسـتم    با دقت و اطمینان باال رادر  پیش بینـی   ،دي  و هوش مصنوعیاستفاده از مدل هاي عد
 .  اجتناب ناپذیر نموده است

ا  SWATبـا اسـتفاده ازمـدل ارزیـابی آب و خـاك       مخـزن  بـه  جریـان آب  پـیش بینـی    Soil and Water) و ی

Assessment Tools) باشد که توسط سـرویس تحقیقـات کشـاورزي    حوزه میدر مقیاس فیزیکی نیمه توزیعی  ک مدلکه ی
-هاي مدیریتی متفاوت بر جریان، رسوب، عناصر غذایی و بـیالن مـواد شـیمیایی در حـوزه    بینی تأثیر روشآمریکا براي پیش

، 4جـا و جاسـمان  (هـاي زمـانی طـوالنی ارائـه شـده اسـت      متفاوت بـراي دوره  اقلیمیهایی با خاك، کاربري اراضی و شرایط 
اسـت   نمـوده آسـان  و قابلیت آنرا در برآورد مولفـه هـاي بـیالن آبـی     کاربرد ،  Arc GISاجراي این مدل در محیط . )٢٠٠٦

)Akbari ،2011(. هاي پایه مورد نیازشامل نقشه مدل رقومی ارتفاع نقشهDEM، نقشه کاربري اراضی و نقشه خاك هستند .
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کیفیت آب، عوامـل مـوثر بـر جریـان سـطحی و کانـال، آب زیرزمینـی،        هاي جامع هواشناسی، سایر اطالعات مربوط به داده
و  Murty, P.)5هاي دیگر با توجـه بـه هـدف  بایـد در مـدل وارد شـوند       برداشت آب، مدیریت اراضی، مخازن و برخی زمینه

 خیـز آب وزهپیش بینی تعادل آب حـ براي  SWATی مدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعدر مطالعه اي به کاربرد ) 2013همکاران 
 . (مـی باشـد   ه کـن زبراي ارزیـابی هیـدرولوژیکی حـو    ناسبمی مدل SWATمطالعه نشان داد که این . هند پرداختند 6کن

Goudarzi  2009و همکاران(  دبی جریان را با استفاده از مدلSWAT  سازي کردندشبیه سو قرهدر حوزه آبخیز .Hossieni) 

در پایان نامه دکتري خود به مطالعه تاثیرات تغییر کاربري روي بیالن آبی و رسوبات معلق در حوزه آبخیز طالقـان   )٢٠١٠ ,
در صـد بارنـدگی    ٢١درصـد بـارش حـوزه و روانـاب      ٤٩تا  ٣٨به این نتیجه رسید که تلفات تبخیر و تعرق . ایران پرداخت

 -فرآینـد بـارش   ،) 2009و همکـاران   Selajegheh (. کیل می دهددرصد بخش پایینی حوزه را تش ٣٣بخش باالیی حوزه و 
از پارامترهـاي مختلـف فیزیکـی و هیـدرولوژیکی      در آن است کـه  دانسته ترین فرآیندهاي هیدرولوژیکی از پیچیدهرا رواناب 

بـا    (ANFIS)فـازي  -عصـبی  و شـبکه عصـبی  در  (ARIMA)خطـی   هاي آمـاري  گیري از روش با بهره مولف. پذیرد تاثیر می
روانـاب و   -سـازي فرآینـد بـارش    اي دو مدل بدست آمده از ترکیب آنهـا بـه منظـور مـدل     اي و شبکه خوشهروش جداسازي 

عملکـرد   هوش مصـنوعی  هاي ترکیبی نتایج این پژوهش نشان داد که مدل  .ه استگیري شد ن رودخانه بهرهبینی جریا پیش
روانـاب   -مورد آزمون به صورت جداگانه داشته و به علت غیر خطی بودن فرآیند بارش خطی هاي بهتري نسبت به دیگر مدل

 . است  ARIMA هاي خطی هاي هوش مصنوعی بهتر از مدل مدل ،عملکرد
Babaei, H., Araghi Nejad S, (2011)   در پژوهشی یک شبکه چند الیه از شبکه پیش خور را بوسیله خطاي پـس انتشـار ،

اسـتفاده  ) قسـمت مرکـزي ایـران   ( به منظور آموختن الگوریتم یادگیري پیشرفته براي آموزش مدل در رودخانه زاینـده رود  
 . به حداقل رسانددر این پژوهش تابع خطا با معرفی نمونه هاي مختلف ورودي و خروجی خطاي شبکه را . نمود

ــاوو( ــد    ) 2006چ ــام ش ــت آب انج ــازي کیفی ــدل س ــمند مصــنوعی در م ــتالط هوش ــه در اخ ــابع ک ــق بررســی من . از طری
دریافت که الگـوریتم مـورد بررسـی و روش هـاي مبتنـی بـر دانش،ژنتیـک  الگـوریتم، شـبکه عصـبی مصـنوعی، سیسـتم             

فیـت آب در ابعـاد و جنبـه هـاي مختلـف جـامع شـود        استنتاج فازي نتیجه گرفت  ، ایـن تکنیـک مـی توانـد بـا مـدل کی      
مـیالدي  بـراي امـوزش شـیب خـور شـبکه چنـد الیـه در زمـان واقعـی را بـراي پـیش بینـی              2000کلی بـالی در سـال     .

مـارکوردات پـس خـور و روش تکنیــک    -جریـان و ورودي بـه مخـزن سـد معرفـی نمـود او مشــارکت هـردوي لیـون بـرگ         
ــابی و حفاظــت و ــاد نمــودن  فیــت نمــودن در شــبکه آمــوزش دادن    عرضــی رابــراي ارزی دور نگــه داشــتن ازکــم و یــا زی

FNN شماتیکی از داده هاي ورودي و خروجی را در روش پیش خور نشان میدهد 2.4داد شکل  انجام.  
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 2000کولی بالی:ورودي خروجی و الیه هاي پنهان منبع 1شکل 

ــه از شــبکه    ــا ســه الی ــه ب ــزاد یــک شــبکه چنــد الی پــیش خــور را بوســیله خطــاي پــس انتشــار را در امــوختن  عراقــی ن
عراقــی (الگـوریتم یـادگیري پیشــرفته بـراي امــوزش دادن رودخانـه زاینــده رود در قسـمت مرکــزي ایـران اســتفاده نمـود        

ــا معرفــی نمونــه هــاي مختلــف ورودي و خروجــی  شــبکه بــه حــداقل برســد و آن را توســط   )  2004نــزاد  تــابع خطــا  ب
 :ه می شودمعادله زیر محاسب
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pZوpZ  :مقدار مشاهده شده          تعداد الیه هاي ورودي و خروجی nمقادیر پیش بینی شده Pمشاهده براي زوج 


 :
   مقدار پیش بینی شده

  مواد و روش ها
 و فـارس  خلـیج  به نزدیک( ایران جنوب در هرمزگان استان در بندرعباس شرق در میناب حوزه: موقعیت عمومی منطقه 

تـا    56'و  51°  جغرافیـایی  عـرض  می باشد که در هکتار 759139حدود   مساحت حوزه آن .است شده واقع) عمان دریاي
  .شده است شمالی واقع  30'و 28° تا 52' و  26° جغرافیایی طول و  شرقی 54'و  °57

  
 )(Army Geographic Agency 2007)منبعمیناب در استان هرمزگان موقعیت مخزن و زیر حوزه هاي منطقه  -  2شکل

 جگین



 

  شـامل  منطقـه  هـاي اصـلی   رودخانـه . حوزه آبخیز منطقه مورد مطالعه از دو زیر حوزه جغین و رودان تشـکیل شـده اسـت    
موقعیت جغرافیایی  حوزه آبخیز مورد مطالعه، رودخانه ها و مخزن . است  شده واقع وجغین درشرق حوزه زیارتعلی درشمال

   .است شده داده نشان 1 شکل در سد
به منظور پـیش بینـی روانـاب     ٨ شبکھ پیش خور ھوش مصنوعیو هوش مصنوعی  SWAT٧در تحقیق حاضر از دو روش مدل 

  .استفاده شده است

  : SWATروش مدل : الف
 هاي ورودي شامل دادهدر این روش ابتدا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روند اجراي کاربا دو مدل- 3شکل 
هاي اقلیمی و هیدرولوژیکی شامل آمار بارندگی و دماي حداکثر و حداقل روزانه ایستگاه هاي داخل و خارج نزدیـک بـه   داده

کـاربري   ،)4شـکل  ( حوزه و آمار دبی روزانه خروجی از ادارات آب منطقه اي و هواشناسی و نقشه هاي مدل رقومی  ارتفـاع  
   .سازي شده استان تهیه وآمادهاز سازمان جهاد کشاورزي است  خاکشناسی اراضی،

 
  (DEM)نقشه مدل رقومی ارتفاع منطقه مطالعه - 4شکل

                                                
7 Soil and Water Assessment Tools 
8 Focused Time Delay Neural Network 
 

 هوش مصنوعی

 مقایسه مدل ها



 

   اراضی کاربرينقشه 
تهیه  .٢٠٥و  ٢١٢ نشریهبراساس هاي اراضی مختلف، بر اساس مطالعات موسسه تحقیقات خاك و آب کشور،  تیپ

  ).5شکل (شد

 
  )Soil and Water: منبع( نقشه کاربري اراضی- 5شکل

  خاکشناسینقشه 
و نقشه هاي کاربري اراضی در نرم   ،١:٥٠٠٠٠نقشه خاکشناسی با استفاده از نقشه هاي پایه توپوگرافی 

اي و همچنین بازدید میدانی و انطباق سنجی ، اقدام به استفاده از تصاویر ماهوارهبه منظور صحت. تهیه شد  Arc GISافزار
 . به مدل معرفی شد 6شکل فرمت رستري تهیه و در اطالعات گردید و نهایتاً نقشه خاکشناسی با 

 
 نقشه خاك حوزه میناب-6شکل

  درجه حرارت
ایستگاه میناب  براي . درداده هاي هواشناسی براي مدل سوات نیاز به ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت میباشد

درجه  کمینهو  بیشینه 7شکل . سال میزان ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت را ثبت نموده اند ٨سال و  رودان براي  ٢٥
  .حرارت در ایستگاه میناب را نشان میدهد

 
 Hormozgan Province Meteorological Organization): منبع ساالنه در ایستگاه میناب حرارتدرجه  بیشینه و کمینه - 7شکل

,2007) 
  .شان داده شده استن ٨شکلمتوسط حداکثر ماهانه و حداقل درجه حرارت در  
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 Hormozgan Province Meteorological)متوسط حداکثر و حداقل درجه حرارت ماهانه در ایستگاه  میناب منبع -  8شکل 

Organization ,2007) 

  بارندگی 
 . نشان داده شده است 9 شکلبارندگی ساالنه میناب در 

 
 (Hormozgan Province Meteorological Organization ,2007): بارش ساالنه در ایستگاه میناب منبع - 9شکل

از طریق سازمان هواشناسی  2007تا  1985از سال هاي میناب و رودان و زهمکان و خراجی  بارندگی روزانه ایستگاه  
  .استان هرمزگان تهیه شد

  خروجی رواناب
به صورت روزانه از طریق شرکت آب منطقه اي  ٢٠٠٧ سالتا  1985ال سایستگاه هیدرومتري برنطین از رواناب خروجی از 

 .نشان داده شده است 10شکل استان هرمزگان تهیه شد که مقادیر رواناب ماهانه در 

 
  جریان ساالنه در ایستگاه برنطین -10شکل

  : شبکھ پیش خور ھوش مصنوعی روش مدل هوش مصنوعی : ب
ــیش بینــی در ایــن روش  ــیش بینــی شــده، دیگــر عوامــل مــوثر، شــامل     . پ ــه منظــور بهبــود دقــت و صــحت مقــدار  پ ب

بــارش، درجــه حــرارت حــداقل و حــداکثر، رطوبــت نســبی، تــابش خورشــیدي وســرعت بــاد، بــراي  پــیش بینــی جریــان  
در حـال حاضـر نشـان داد    نتـایج   .رودخانه بـا اسـتفاده از خـوراك شـبکه هـاي عصـبی مصـنوعی بـه جلـو  اسـتفاده شـد           
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بنــابراین، بـه منظــور  . کـه مقــدار پـیش بینــی شـده در ســري تمـام وقــت در دوره از دقـت پــایین تـري برخــوردار اسـت        
بهبود مقـدار  دقـت  پـیش بینـی شـده بـدین منظـور ، داده هـا را بـه دوره هـاي خشـک و تـر  تقسـیم شـدند میـانگین                

ان کمتـرین جریـان پایـه در دوران خشکسـالی در نظـر گرفتـه شـده و        متـر مکعـب در ثانیـه بعنـو     1.87مقدار جریـان بـه   
دقـت نتـایج حاصـل شـده از رویکـرد آزمـایش و       . مقادیر کمتر از ان بـه خشـک و بیشـتر از ان بـه تـر تقسـیم شـده اسـت        

  نشان داده شده اند  4.4امتحان در جدول 

  نتایج و بحث
 9پـارامتر   42ت پارامترها موثر بر تولیـد روانـاب بررسـی و از    ، ابتدا حساسیSWAT به منظور واسنجی و اعتبار سنجی مدل

هـایی اسـت کـه مشـارکت     هدف اصلی از آنالیز حساسـیت تعیـین ورودي  . رتبه بندي شد 1شمارهپارامتر حساس در جدول 
و با تمرکز با انجام آنالیز حساسیت پارامترهاي مهم و حساس را شناخته ) 2009ژو و همکاران .  ( بیشتري  درخروجی دارند

 .بر روي آنها واسنجی مدل را سریعتر انجام داد

  رواناب در منطقه مورد مطالعهپارامترهاي حساس  - 1جدول 
Parameter Rank value 

Cn2 1 71.00 
Sol_Awc 2 9.97E-01 
Rchrg_Dp 3 8.19E-01 
Alpha_Bf 4 6.82E-01 
Ch_K2 5 1.71E-01 
Esco 6 1.39E-01 
Slope 7 1.08E-01 
Ch_N2 8 1.43E-02 
Surlag 9 8.52E-03 

در مقاله حاضر این . پذیر استهاي اتوکالیبراسیون امکانبه دو صورت دستی و یا استفاده از روش SWATواسنجی مدل  
اجراي با . انجام شد ٢٠٠٢تا  ١٩٩٠آمار سالهاي و بر اساس  SUFI2مرحله به صورت اتوکالیبراسیون و با استفاده از برنامه 

در منطقه  ٢٠٠٧الی  ١٩٨٥شبیه سازي مدل از سال  .گرددمقادیربهینه پارامترهاي حساس مدل تعیین می SUFI2الگوریتم 
به عنوان  )٢٠٠٢ - ١٩٩٠(سال بعدي   ١٣براي گرم کردن مدل  و  )١٩٨٩-١٩٨٥(سال اول ٥مورد مطالعه انجام شد که 
که نتایج واسنجی ساالنه و  براي  اعتبار سنجی مدل استفاده  شد )٢٠٠٧-٢٠٠٣(سال آخر  ٥دوره واسنجی و داده هاي 

  .نشان داده شده است 13و  12شکل هاي ماهانه مدل بترتیب در 

 
 برآورد شده ساالنه مینابآبدهی مشاهده اي و  -12شکل 
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  آبدهی مشاهده اي و برآورد شده ماهانه  میناب-13شکل 

  SWATروان آب با مدل  پیش بینی
  CSTفرمـت  فایـل هـاي بـا    و ایجـاد    SWAT نتایج شبیه سازي پس از اعتبار سنجی مدل، پیش بینی رواناب با استفاده از 

انحـراف  ،  درجـه حـرارت   این فایل شامل اطالعات حـداکثر و حـداقل  . انجام شد رودان و میناب ایستگاه سینوپتیکبراي دو 
  وقـوع  از روزبارنـدگی بعـد   یک یـا دو  احتمال و بارش چولگی منحنی،  استانداردبارش  خطادرجه حرارت ،  خطاي استاندارد

داده هـاي مشـاهده    بارگـذاري شـده و   فایل هـاي  با استفاده از SWAT مدل .شد بارگذاري SWAT می باشد که براي مدل
  . انجام داد ماه هاي بعد برايرا  جریان رودخانه پیش بینی شده

پــارامتر مــوثر بــر بارنــدگی بعنــوان مــوثرترین پــارامتردر روش شــبیه ســازي شــده بــا اســتفاده از   6عــالوه بــر ان گــرفتن 
نشـان داده شـده اسـت کـه دقـت بـاالتري از روش قبلــی       14نتـایج امـوزش و امتحـان در شـکل     .روش پـیش خـور اسـت    

  .داشته است

  
  باروش پیش خوردبی پیش بینی شده ماه هاي اتی در فازاموزش . 14شکل 
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  دبی پیش بینی شده ماههاي اتی در فاز امتحان با استفاده از روش پیش خور 15شکل 

ــر نوشــته شــده و در      ــراي دوره هــاي خشــک و ت ــر جریــان اب ب ــراي مشــارکت همــه پارامترهــاي مــوثر ب یــک برنامــه ب
ـ           ل قبـول بعنـوان نتیجـه نهـایی     ضمیمه ب با جزئیات بیشـتر آورده شـده اسـت عـالوه بـر ان مقـدار پـیش بینـی شـده قاب

  . در نظر گرفته شده و در بهره برداري از سد استفاده گردید

    شبکه پیش خور هوش مصنوعیو هوش مصنوعی  SWAT مقایسه نتایج دو روش
ساالنه و ماهانه ارزیـابی آمـاري طـی سـال       اعتبارسنجی به منظور مقایسه دو روش فوق در دوره هاي واسنجی و 

مـی   RMSEو  MAEمعیار هاي ارزیابی مدل . خالصه شده است 2جدول انجام و نتایج آماري آن در  2007الی  1985هاي 
  .باشند که از فرمول هاي ذیل استفاده می شود

 :بترتیب RMSEو میانگین مربعات خطا MAEمیانگین مطلق خطا    
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  شبکه پیش خور هوش مصنوعیو  SWATارزیابی آماري ماهانه و ساالنه مدل  نتایج -2جدول شماره 

معیار   دوره
  آماري

SWAT 
  ساالنه  ماهانه

  واسنجی
R2 0.96  0.89  

MAE 16.29  8.37  
RMSE  32.02  6.89  

اعتبار
  سنجی

R2 0.98  0.94  
MAE 9.39  30.9  
RMSE  18.1  5.56  



 

 حـاکی از آن اسـت کـه      شـبکه پـیش خـور هـوش مصـنوعی     و هـوش مصـنوعی    SWATنتایج حاصل از ارزیـابی آمـاري مـدل    
ــدل      ــراي م ــق در دوره ســاالنه ب ــانگین خطــاي مطل ــات خطــا و می ــانگین مربع ــزان می ــه واســنجی می   SWATدر مرحل

 .آورده شـده اسـت   12کـه نتـایج پـیش بینـی در شـکل شـماره       شـبکه پـیش خـور هـوش      روش و بـراي  8.37و  6.89برابر با 
  نشان داده شده است  2ماره میانگین خطا دوره خشک و تر براي همه پارامتر و تنها بارندگی در جدول ش

  ضرائب همبستگی و دقت در پیش بینی جریان اب استفاده از روش پیش خور براي همه پارامترهاي موثر درفاز اموزش و امتحان  2جدول  
Next Month Forecasting MSE Train MSE test Correlation coef Train Correlation Coef Test 

All 6 Parameter  1.21 1.45E+003 0.997 0.0042 

Rainfall Parameter 185.8 521.1 0.24 0.13 

All 6 parameters for Dry Data 0.0086 0.717 0.979 -0.223 

Rainfall Parameter for Dry Period 0.1606 6.41  0.48  -0.198 

Using 6 parameters to for wet period 1.1909 6.19E+003 0.9988 0.0478  
Using rainfall for wet period 469.64  686.39 0.42 -0.0096 

 
نتایج نشان داده که جریان اب پیش بینی شده در دوره خشک دقت باالتري با ریشه میانگین مربعات خطاي برابر با 

فاز اموزش در  6190و  19/1در فاز اموزش و امتحان نسبت به میانگین مربعات خطا در دوره تر که برابر با  717/0و0086/0
میانگین مربعات خطا و میانگین مطلق خطا در مرحله صحت سنجی براي مقیاس . و امتحان در دوره مورد مطالعه است

این مقادیر در مقیاس . می باشد  شبکه پیش خور هوش مصنوعی روشدر  12.14و 4.4و SWATبراي مدل  18.1و   9.39ماهانه 
رگراسیون در مرحله واسنجی در مقیاس ماهانه و  ضریب خطی. وSWAT   در مدل 5.56و 30.9ساالنه بترتیب معادل  

در بوده در حالیکه این ضریب در مدل هوش مصنوعی در مرحله واسنجی  SWATدر مدل  0.89و 0.96ساالنه برابر با 
مدل  ضریب خطی رگرسیون در مرحله اعتبار سنجی در. رسیده است 0.49و  0.4ه مقیاس ماهانه و ساالنه بترتیب ب

SWAT   در مقیاس ماهانه و  0.97و  0.6در مقیاس ماهانه و ساالنه رسیده است در حالیکه این ضریب به  0.94و  0.98به
    .میرسد شبکه پیش خور هوش مصنوعی ساالنه در 

  نتیجه گیري
 SWATدر برآورد رواناب حاکی از آن است که مدل    شبکه پیش خور هوش مصنوعیو SWATمدل  نتایج حاصل از مقایسه دو 

 از  شبکه پیش خور هـوش مصـنوعی  نسبت به روش هوش مصنوعی  مقدار بارندگی افزایش مییابد در تر سالی ها و زمان هاییکه 
کـارائی و  هوش مصـنوعی  در صورتیکه در شرایط خشکسالی که رودخانه آب کمتري دارد مدل برخوردار است کارائی بهتري 

با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه داراي میانگین بارندگی کمی است و با خشکسـالی هـاي دراز مـدت     .قت باالتري داردد
. دقت و کارائی بیشتري براي شرایط منطقه مورد مطالعـه دارد   شبکه پیش خور هوش مصـنوعی مواجهه است لذا استفاده از مدل 

مـدل هـوش مصـنوعی بترتیـب      در مقیاس ماهانه و ساالنه براي  هوش مصنوعی شبکه پیش خورمیانگین مربعات خطا در روش 
  .  میرسد ٦.٨٩و  ٣٢.٠٢بھ SWATدر  بوده در حالیکه  .٧١٧0و.0 ٠٠٨٦
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The runoff prediction and estimation compareson using the 
SWAT and artificial intelligence models in Minab River 

  
Abstract:  
In arid regions similar to wide area of our country, Human is always faced with water shortages. 
Supplying water can be effective, especially in the correct operation of existence water in arid regions. In a 
country like Iran, which has an average rainfall of less than one-third of the world with different climate in 
southern part like Minab will occurred the one-third of country average.  The rainfall in the current climate 
change trends significant rainfall has risen in Minab during the drought period.  Standard operating systems 
designed prior to estimate of water entering to the reservoir is not responsive like Minab independence. It is 
necessary to use the new methods to estimate accurate predicting water entering to the reservoir.  The 
prediction of hydrological processes such as runoff is so difficult due to the extent of the effective parameters. 
The increasing the accuracy of estimating and forecasting is the current challenges in the process of rainfall – 
runoff process in watershed management and water conservation in the world and Minab in the country. 
Nowadays researchers to model the surface water to predict long-term behavior. To achieve this objective the 
use of numerical models to estimate and predict is inevitable. Therefore, two models SWAT and artificial 
intelligence are used to estimate and forecast the entrance water to the reservoir in the next month. Yearly and 
monthly calibration scale model was done then validated model The annual Values of evaluation criteria 
such as RMSE (Mean Square Error), MSE (mean absolute error) for the two models in the calibration of the 
SWAT model equal to 6.89, 8.37 and٠٠٨٦. ٧١٧و٠ . ٠ 5.35, 7.76, for Feed Forward Back Propagation 
respectively, While the monthly calibration results were equal to 16.29, 32.02 for the SWAT model and 9.46, 
22.86 for Feed Forward Back Propagation model. Comparison of the validation monthly results two models 
9.39, 18.1for SWAT and  ١٩ . ٦١٩٠و  ١  for Feed Forward Back Propagation model. The annual validation 
results of 30.9, 5.56 in model, SWAT, 0.56 .1.65 in the model's Feed Forward Back Propagation.  
The comparison criteria evaluation results model concluded that artificial intelligence model Feed Forward 
Back Propagation of accuracy and superior performance relative to its SWAT model. 
 
Keywords: runoff forecast, Minab, Feed Forward Back Propagation, SWAT 

     
 


