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كاربرد شبكه هاي عصبي در پيش بيني آبدهي حوضه هاي فاقد آمار بر اساس داده هاي 

 هيدرولوژي و هواشناسي (مطالعه موردي: حوضه بوانات  ايستگاه سوريان در استان فارس)
 منامسعودي

 masoodimona@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد علوم و مهندسي آبخيزداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان 
 محمدرضا نيك منش

 nikmanesh@iaua.ac.irعضو هيأت علمي بخش عمران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان 
 عبدالعلي عادل پور

 Ali-adelpour@yahoo.comاستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارس 

 :دهيچك
برروي دبي ماهيانه رودخانه   يگذشته و جار يارندگي و درجه حرارت در ماه هااين تحقيق نقش پارامترهايي از جمله دبي ، ميزان ب در

بوانات مورد بررسي قرار گرفته است. هدف اصلي در اين تحقيق  استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت بررسي تاثير 
كه بر اساس روش پيشخور كار مي  Qnet2000ار هرماه بوده است . براي مدل سازي اطالعات از نرم افز يپارامترهاي مختلف برروي دب

شود. براي پيش بيني جريان خروجي  يو گاوس استفاده م ديگموئيس كياز دو تابع تحر يدر مدلساز نيكند استفاده شده است. همچن
-1389 يو در بازه زمان(باران، دما، دبي) در مقياس زماني ماهانه  واشناسيو ه سوريان ستگاهيحوضه بوانات  ، داده هاي هيدرومتري  ا

حاصل  جيدرصد باقيمانده براي آزمودن مدلها بكار رفته است. بر اساس نتا 20درصد آن  براي آموزش و  80استفاده شده است كه 1370
ماه  يماه قبل و دو ماه قبل،بارندگ يدب يها يورود( شامل مورد استفاده در ساختار يمخف هينرون ها در ال نهيشود تعداد به يمشخص م

كه از تابع گاوس  يدر حالت همچنينو 13شود  ياستفاده م ديگموئيكه از تابع س يحالت ي) برايو ماه قبل،درجه حرارت ماه جار يجار
 ديگموئيحاصل از تابع گاوس و تابع  س جيموجود در نتا يداده ها يو خطاها يهمبستگ بيضرا سهيباشد.  مقا يم13شود ياستفاده م

 باشد. يگاوس م كيبا تابع تحر لمد ينشان دهنده برتر

 
 گاوس د،يگموئيسايستگاه سوريان، حوضه بوانات،  ،يمصنوع ي: شبكه عصبيديكل يواژه ها

 
 مقدمه:

 بهـره  بـراي  برنامه ريزي رودخانه ها، آورد تخمين براي مختلف بازگشت هاي دوره با متوسط مقادير آبدهي
 آب منـابع  پـروژه هـاي   سـاير  و دسـت  پـايين  يزراعـ  اراضـي  مـديريت  وبـزرگ،  كوچك سدهاي از برداري

مي باشد. با توجه به اهميت و محدوديت منابع آب و خشكسالي هاي متمادي موجـود   نياز مورد وآبخيزداري
 در عصر حاضر، مديريت اين منابع از اهميت ويژه اي برخوردار است.  

يوسـته جريـان هسـتند، ولـي بعضـاً      اگر چه بعضي زيرحوزه ها داراي واحدهاي اندازه گيري به منظور ثبت پ
مهندسين با حوضه هايي مواجه مي شوند كه فاقد اطالعات مـورد نيـاز همچـون آبـدهي هسـتند و يـا ايـن        
اطالعات داري خالء ها و خدشه هاي آماري و محدوديت هاي دوره اي آمـاري مـي باشـند. تخمـين آبـدهي      

ره مورد توجه مهندسين قرار دارد. با توجه به اينكـه  هاي آبخيز فاقد آمار از جمله مسائلي است كه همواحوزه
-هاي آبخيز يك منطقه ايستگاهباشد كه در تمام حوزههمواره شرايط اقتصادي و وجود امكانات به نحوي نمي

ها در بـرآورد  سنجي) وجود داشته باشد، بنابراين تخمين دقيق ميزان آبدهي اين حوزههاي هيدرومتري (آب
 .]1[ها نيز مفيد فايده استسوب حوزهميزان فرسايش و ر

 مـي  ) كـار (Feed Forwardپيشـخور  روش اساس كه بر Qnet2000در اين مقاله با استفاده از نرم افزار 

ايسـتگاه    ، داده هـاي هيـدرومتري   بوانـات   براي پيش بيني جريان خروجي حوضهاست . شده استفاده كند
) اسـتفاده  1361-1389سـال ( 28زماني ماهانه وبطور آماري و هواشناسي (باران، دما، دبي) در مقياس  منج
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باقيمانده براي آزمودن انهـا  درصد  20براي توسعه مدل ها و  درصد آن  80ال كه س28شده است. اطالعات 
الزم به توضيح است كه شبكه هاي عصبي مصنوعي پيشـرو  در تجزيـه و تحليـل بسـياري از     .بكار رفته است

 ].3و2به طور موفقيت آميزي به كار برده شده اند [مسائل هيدرولوژي و آبي 
 
 مواد و روش ها: 
 مفاهيم و  تئوري شبكه هاي عصبي مصنوعي 
المانهاي اصلي يك شبكه عصبي، عصبها يا نرونهاي مصـنوعي هسـتند. الگـوي ورودي بـه يـك گـره شـبيه         

ــا      ــرداري ب ــرا بصــورت ب ــوان آن ــي ت ــه م ــك اســت ك ــك ســلول بيولوژي ــدريت ي ــه Nدن ــه صــورت  مؤلف ب
),...,,( 21 NxxxX نشان داد. مجموع حاصلضرب وروديها در وزنهاي نظيرشان را مي توان با كميت اسـكالر   =
s :نشان داد 
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),,...,(كه در آن  21 NwwwW سپس وارد يك تـابع تبـديل    sبردار وزن اتصاالت بين نرونهاست. كميت   =
 مي شود تا خروجي را نتيجه دهد: fغيرخطي 

)2                                                                                                     ()(sfy =              
) به صورت 4)و (3خطي انتقال، معموالً به فرم تابع سيگموئيد و گاوس مي باشد كه در فرمول هاي( تابع غير

 زير تعريف مي شود:
)3                                                                                   (1))exp(1()( −−+= ssf 
 )4                                    (                                                      )exp()( 2ssf −=                   

يكي از انواع مهم شبكه هاي پيشرو، شبكه هاي پرسپترون چند اليه هستند كه شامل يك اليه ورودي و يك 
اليـه تعـدادي نـرون در نظـر      يا چند اليه مخفي از گره هاي محاسباتي و يك اليه خروجي مي باشند. در هر

گرفته مي شود كه به وسيله اتصاالت به نرون هاي اليه هاي مجاور وصل مي شوند. در اين شبكه هـا ورودي  
مؤثر هر نرون، حاصلضرب خروجي نرون هاي اليه قبل در وزن هاي ميان آن نرون هاست. نـرون هـاي اليـه    

بوطه به نرون هاي اليه مخفي منتقل مي كنند. الزم بـه  اول اطالعات ورودي را گرفته و از طريق اتصاالت مر
نمونـه اي   1توضيح است كه سيگنال ورودي در اين شبكه ها تنها به سمت جلو گسترش مي يابد. در شكل 

 .]4[از يك شبكه عصبي مصنوعي پيشرو نشان داده شده است
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 ساختار يك شبكه عصبي مصنوعي پيشرو  -1شكل

ي پيش بيني به منظور سنجش دقت مدل ها در انجام پيش بيني انجام مـي  همچنين صحت سنجي مدل ها
 گيرد. خطاي ريشه متوسط مربعات يكي از كاربردي ترين آنها مي باشد كه از رابطه زير به دست مي آيد. 
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تعداد متغيرها مي باشـد. هـر    nمقدار پيش بيني شده آن و  iŷمقدار واقعي متغير وابسته و iyدر رابطه باال 
كه مي نشانگر ميزان بازده شب 2Rچه مقدار اين خطا كمتر باشد بيانگر عملكرد بهتر مدل مي باشد. همچنين

 باشد كه به صورت زير بيان مي گردد:
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به يك نزديك تر باشند جواب بهتري بـراي مـدل حاصـل شـده      R2به صفر و  RMSEهر چه مقدار عددي 
 است.

 
 و داده هاي مربوطهمنطقه مطالعاتي 

 240منطقه مورد مطالعه حوزه بوانات است كه حوزه آبريز دشـت بوانـات  (مركـز بخـش سوريان)درفاصـله      
شرقي شيراز واقع شده است كه از شمال به حوضه آبريز كوير ابركوه و از جنوب به يكـي از   شمالكيلومتري 

شرق بـه حوضـه آبريـز مروسـت و از غـرب بـه        شاخه هاي حوضه آبريز رودخانه سيوند(رودخانه گله دار)و از
بـا   ودخانـه بوانـات  حوضه آبريز دهبيد محدود مي باشدكه اين حوضه سرشاخه رودخانـه مروسـت اسـت.ر   

ميليون متر مكعب رودخانه دايمي است كه  داراي دو شـاخه مزايجـان و    6/28متوسط آبدهي ساالنه حدود 
رودخانه در محل خروجـي (ايسـتگاه مـنج)و در روسـتاي      سوريان است.اندازه گيري و محاسبه ميزان آبدهي

 89تـا   61مزايجان انجام مي گيرد.در اين تحقيق از آمار دبي و بارنـدگي ايسـتگاههاي مـنح از سـال هـاي      
استفاده كرده ايم  كه در جمع آوري آنها از همكاري مركز مطالعات شمال فارس  و سـازمان آب منطقـه اي   

 .]6و5[ايم.در شكل زير منطقه مطالعاتي حوزه بوانات نشان داده شده استاستان فارس بهره مند شده 
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 ايستگاه سوريان منطقه مطالعاتي حوزه بوانات  -2شكل 

 
 نتايج مدل نهايي:

 
شبكه اي شبيه سازي شده است كه اليه هاي  ورودي آن شـامل (دبـي    Qnet2000با استفاده از نرم افزار  

ماه هاي گذشته،بارش،درجه حرارت) واليه خروجي دبي ماه جاري را نتيجه مي دهد.تابع فعال سـاز در اليـه   
در نظـر گرفتـه    80/0/. و ضريب مومنتوم نيز 01مخفي، سيگموئيد مي باشد.همچنين نرخ يادگيري در ابتدا

چنين تعداد نرون ها در اليه مخفي با هدف به حداقل رساندن خطا به صورت سعي و خطـايي و  شده اند. هم
 با تـابع سـيگموئيد و   M10)(نرون در ساختار 13براي حاالت مختلف انجام شده و در نهايت مقدار بهينه آن 

) 1جـدول ( نرون با تابع گاوس انتخاب گرديد. ساختار هاي اسـتفاده شـده در ايـن تحقيـق در     13 همچنين
) خصوصيات مختلف معماري شبكه به ازاي تعداد نرونهـاي  3)و (2نشان داده شده است.همچنين در جداول(

مختلف در اليه مخفي با توابع سيگموئيد و گاوس آورده شده است كه همانگونه كه اشـاره شـد هـدف مـورد     
اليه مخفي براي تابع گاوس حاصل نرون در  13نرون در اليه مخفي براي تابع سيگموئيد و  13نظر با تعداد 

 گرديد. 
 Qnet2000ساختار استفاده شده در برنامه -)1جدول( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تابع ساختارها
Qt = f (Qt−1) M1 

Qt = f (Qt−1,Qt−2 ) M2 

Qt = f (Qt−1,Qt−2 ,Qt−3 ) M3 

Qt = f (Qt−1,Qt−2 ,Qt−3 ,Qt−4 ) M4 

Qt = f (Qt−1, Pt ) M5 

Qt = f (Qt−1, Pt , Pt−1) M6 

Qt = f (Qt−1,Qt−2 , Pt , Pt−1) M7 

Qt = f (Qt−1,Qt−2 ,Qt−3 , Pt , Pt−1) M8 

Qt = f (Qt−1,Qt−2 ,...Qt−3 ,Qt−4 , Pt , Pt−1) M9 

  , Tt ) 1 ,Q t-2, Pt , Pt−1  Qt = f (Qt− M10 
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 في با تابع سيگموئيدخصوصيات معماري شبكه به ازاي تعداد نرونهاي مختلف در اليه مخ -) 2جدول(
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 خصوصيات معماري شبكه به ازاي تعداد نرونهاي مختلف در اليه مخفي با تابع گاوس -)3جدول(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،  RMSEهمچنين براي مشاهده اثر مقدار نرخ يادگيري و مومنتوم بر مقدار خطا و به طور خاص 
م هاي مختلف  با تابع گاوس و سيگموئيد اجرا شد كه مدل  شبكه عصبي  براي  نرخ هاي يادگيري و مومنتو

 )آورده شده است. 7تا 4نتايج حاصل از آن در جداول(
 

 
 
 

تعداد نرون ها در 
 اليه مخفي

ضريب همبستگي داده 
 هاي آزمايشي

ضريب همبستگي 
 داده هاي آموزشي

 

خطاي 
 آزمايشي

 

خطاي 
 آموزشي

3 616497./ 835740./ 024560./ 048695./ 
5 621693./ 839061./ 024608./ 048255./ 
7 606877./ 825262./ 026666./ 050077./ 
9 632845./ 840768./ 023686./ 048007./ 
11 619972./ 831036./ 025753./ 049320./ 
13 630826./ 841993./ 024210./ 047845./ 
15 724076./ 821333./ 030939./ 052133./ 
17 609825./ 824738./ 026765./ 050145./ 
19 608004./ 825041./ 026812./ 050105./ 
21 619353./ 822826./ 027001./ 050393./ 

تعداد نرون ها در 
 اليه مخفي

ضريب همبستگي داده 
 هاي آزمايشي

ضريب همبستگي 
 داده هاي آموزشي

 

خطاي 
 آزمايشي

 

خطاي 
 آموزشي

3 568157./ 941871./ 021690/. 029821./ 
5 728800./ 944522./ 018521./ 029160./ 
7 682384./ 944779./ 019873./ 029095./ 
9 643588./ 946767./ 019383./ 029390./ 
11 695418./ 944602./ 019252./ 029136./ 
13 814130./ 947412./ 016124./ 028414./ 
15 823478./ 945969./ 016368./ 028795./ 
17 724685./ 925709./ 018962./ 033698./ 
19 730498./ 943724./ 018085./ 029365./ 
21 871194./ 939439./ 014633./ 030450./ 
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 سيگموئيد با تابع ضريب مومنتوم مقايسه ضريب همبستگي و خطاي آموزشي به ازاي مقادير مختلف-)4جدول(
 
 
 
 
 
 
 

 گاوس با تابع ضريب مومنتوم مقايسه ضريب همبستگي و خطاي آموزشي به ازاي مقادير مختلف -) 5جدول(
 
 
 
 

 
 
 نرخ يادگيري با تابع سيگموئيد مقايسه ضريب همبستگي و خطاي آموزشي به ازاي مقادير مختلف -)6جدول(
 
 
 
 
 
 

 نرخ يادگيري با تابع گاوس مقايسه ضريب همبستگي و خطاي آموزشي به ازاي مقادير مختلف -)7(جدول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضريب 
 مومنتوم

 خطاي آموزشي ضريب همبستگي داده هاي آموزشي

3./ 813546./ 051587./ 
5./ 819189./ 050865./ 
8./ 822818./ 050395./ 

ضريب 
 مومنتوم

 خطاي آموزشي ضريب همبستگي داده هاي آموزشي

3./ 825861./ 050000./ 

5./ 826339./ 049938./ 
8./ 826560./ 049908./ 

ضريب همبستگي داده هاي  نرخ يادگيري
 آموزشي

 خطاي آموزشي

001./ 675774./ 070809./ 
01./ 822796./ 050397./ 
1./ 826298./ 049924./ 

ضريب همبستگي داده هاي  نرخ يادگيري
 آموزشي

 خطاي آموزشي

001./ 820778./ 050663./ 
01./ 826561./ 049908./ 
1./ 410347./ 088670./ 
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نرون  نشان  13نجام شده براي رسيدن مقدار بهينه مورد نظر با يك اليه مخفي و تعدادنمونه هايي از كار ا 3در شكل
 داده شده است.

 
 (الف)                                                      (ب)                                                (ج)

با تابع سيگموئيد 13رونشبكه ايجاد شده با يك اليه مخفي و تعداد ن -3شكل  
مقايسه مقادير دبي واقعي و مقادير -ميزان دقت مدل با مقايسه مقادير دبي واقعي و پيش بيني شده   ب -الف

 خطا بر حسب تعداد تكرار-ج پيش بيني شده،

 
همچنين در شكل زير نمونه هايي از كار انجام شده براي رسيدن مقدار بهينه مورد نظر با يك اليه 

نشان داده شده  80/0/. و ضريب مومنتوم 01نرون ،تابع فعال ساز گاوس ، نرخ يادگيري 13تعداد مخفي و
 است.

 
 

 (الف)                                                      (ب)                                                (ج)
 نرون با تابع گاوس13 شبكه ايجاد شده با يك اليه مخفي و تعداد  -4شكل

مقايسه مقادير دبي واقعي و مقادير -ميزان دقت مدل با مقايسه مقادير دبي واقعي و پيش بيني شده     ب -الف
 خطا بر حسب تعداد تكرار-ج پيش بيني شده،

 
 

 بحث و نتيجه گيري:
ايستگاه   هيدرومتريداده هاي و براي تخمين آبدهي حوزه بوانات واز Qnet2000در اين تحقيق ازنرم افزار 

استفاده شده اسـت.نتايج حاصـل نشـان داد كـه      و هواشناسي (باران، دما، دبي) در مقياس زماني ماهانه منج
/.و نرخ يـادگيري  8نرون در اليه مخفي، ضريب مومنتوم برابر با  13)با تابع سيگموئيد به ازاي M10ساختار (

را نتيجه مي دهـد.    /.)841993ترين ضريب همبستگي(و بيش/) 047845/. كمترين ميزان خطا(01برابر با 
نرون در اليه مخفي، ضريب  13)به ازاي M10همچنين در صورت استفاده از تابع تحريك گاوس در ساختار (
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/.) و بيشـترين ضـريب   028414/. كمتـرين ميـزان خطـا(   01/.و نـرخ يـادگيري برابـر بـا     8مومنتوم برابر با 
به خوبي قـادر بـه    Qnet2000ود.نتايج نشان مي دهند كه نرم افزار حاصل مي ش  /.)947412همبستگي(

پيش بيني آبدهي منطقه مطالعاتي در حوزه بوانات بوده واستفاده از نرم افزار  مذكور در موارد مشابه توصـيه  
 مي گردد.

 
 تشكر و قدرداني:

نجان و با حمايت حوزه معاونـت  اين مقاله بخشي از پايان نامه اي است كه در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارس
پژوهشي دانشگاه انجام شده است و بنـابراين الزم مـي دانـيم از حـوزه محتـرم پژوهشـي دانشـگاه تشـكر و         

 قدرداني نماييم.
 منابع:

).تخمين آبدهي و همگن بندي حوزه هاي آبخيز فاقد 1389رحمتي،ه.،ج.پرهمت،پ.دانش كار آراسته و م.حيدري زاده.(  -]1[
 آب. و آبياري مهندسي پژوهشي علمي ل غرب كشور با استفاده از منحني رشد منطقه اي، فصلنامهآمار شما

 

[2] - Govindaraju, R. S., & Ramachandra Rao, A.,( 2000), Artificial Neural Networks in 
Hydrology. Kluwer Academic Publishing, The Netherlands. 

 
[3] -ASCE Task Committee on Application of Artificial Neural Networks in Hydrology, 
(2000), Artificial neural networks in hydrology, parts I and II. Journal of Hydrologic 
Engineering, ASCE, 5 (2), pp.115–137. 

 

[4] - Haykin, S.,(1999), Neural networks, A comprehensive foundation, second ed. Prentice-
Hall, Englewood Cliffs, NJ. 

).مهندســــان مشــــاور آب پژوهــــان 1390دفــــر شهرســــتان بوانــــات.(فيزيــــوگرافي حوضــــه ابخيز گــــزارش -]5[ 

 الرستان.

).وزارت نيرو شركت سهامي آب منطقه اي فارس 1387گزارش توجيهي تمديد ممنوعيت محدوده مطالعاتي بوانات.( -]6[

 منابع آب مركز مطالعات شمال فارس(آباده). دفتر مطالعات پايه

 كارشناسان محترم سازمان آب شمال فارس (آباده)و شيراز.  -]7[


