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چکیده
در مناطق خشک همانند سطح عظیمي از ایران ،انسان همواره با کمبود آب مواجه بوده و هست .جمعآوری آب
بهویژه در بهرهبرداری صحیح از آبهای موجود در مناطق خشک ،ميتواند موثر باشد .تنوع اقلیم در ایران با وجود
میانگین بارندگي کمتر از یک سوم جهاني ،باال است ،حتي در مناطق جنوبي کشور و در مقیاس کوچک ،از جمله
میناب و محل سد احداثي استقالل هم ،که بارندگي به یک سوم میانگین کشوری ميرسد ،این تنوع اقلیمي به
خوبي مشاهده ميشود .در شرایط کنوني ،روند بارندگيها در میناب نیز تغییر کرده ،طول دوره خشکساليها افزایش
یافته است .سامانههای بهرهبرداری استاندارد طراحي شده قبلي برای برآورد آب ورودی به مخازن سدها همانند سد
استقالل میناب ،پاسخگوی مصارف نیست .لذا ،استفاده از روشهای جدید در افزایش دقت و همچنین ،پیشبیني
رواناب حوضه رودخانه میناب امری کامال ضروری به نظر ميرسد .برای رسیدن به این هدف ،استفاده از مدلهای
فیزیکي و عددی در برآورد و پیشبیني دقیقتر از اهمیت خاصي برخوردار است .در این تحقیق ،از دو مدل SWAT
و هوش مصنوعي  FTDNNبرای برآورد و پیشبیني رواناب استفاده شده است .واسنجي ،اعتبارسنجي و پیشبیني
رواناب با استفاده از الیههای خاک ،کاربری اراضي ،توپوگرافي و دادههای هیدروکلیماتولوژی در مقیاس ساالنه و
ماهانه انجام شد .مقادیر معیارهای ارزیابي همچون میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین خطای مطلق ()MAE
برای دو مدل در مرحله واسنجي در دوره ساالنه برای مدل  SWATبهترتیب برابر با  6/13و  1/38و در FTDNN
برابر با  0/30و  8/86برآورد شدند .ضریب خطي رگرسیون  R2در مرحله واسنجي در مقیاس ماهانه بهترتیب معادل
 5/36و  5/13برای  SWATو این شاخص در مقیاس ساالنه معادل  5/13و  5/43برای  FTDNNاست .ضریب خطي
رگرسیون در مرحله اعتبارسنجي دو روش مذکور بهترتیب در مقیاس ماهانه  5/31و  5/6و در مقیاس ساالنه  5/34و
 5/38در دو مدل را نشان ميدهد .نتایج حاصل از مقایسه معیار های ارزیابي دو مدل حاکي از آن است که مدل
هوش مصنوعي  FTDNNاز دقت و کارایي بیشتری نسب به مدل  SWATبرخوردار است.
واژههای کلیدی :خشکسالي ،سد استقالل ،مناطق خشک ،میانگین بارندگي،
___________________________
* مسئول مکاتباتmgholampoor2010@yahoo.com :
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مقدمه
در مناطق خشک همانند سطح عظیمي از کشور،
برای مبارزه با کمبود آب ،باید با مدیریتي صحیح،
بیشتر به حفاظت و بهرهبرداری صحیح این ماده
حیاتي توجه داشت .جمعآوری آب از جمله اقداماتي
است که بهویژه در بهرهبرداری صحیح از آبهای
موجود در مناطق خشک ميتواند موثر واقع شود
( .)2554 ،Kardavaniآب موجود در سطح کره زمین
از نظر زماني 1و مکاني 2دارای توزیع غیر یکنواختي
ميباشد ) .)1383 ،Luwichاین منابع آب سبب
ایجاد چرخه آب ،بارندگي ،تبخیر و جریان ثقلي
ميشوند (2553 ،Kowsar؛  .)2556 ،Salamiایران در
منطقهای از دنیا واقع شده است که متوسط بارندگي
ساالنه آن کمتر از یک سوم متوسط باران ساالنه
جهان است .عالوهبر کمبود باران ،توزیع زماني و
مکاني آن نیز در ایران بسیار نامناسب است ،حتي
پربارانترین نقاط کشور ،در فصل تابستان نیاز به
آبیاری دارند (.)2554 ،Kardavani
استان هرمزگان در نواحي گرم و خشک جنوب
ایران با میانگین بارندگي  185میليمتر کمتر از یک
سوم میانگین کشوری را داشته ،بهطوریکه  15الي
 12روز از سال بارندگي بهوقوع ميپیوندد .بارندگيها
در این استان دارای شدت باال در مدت کوتاهي و با
پراکنش نامناسب رخ ميدهد .در  14سال اخیر
بهدلیل تغییرات اقلیمي همین مقدار کم بارندگي نیز
رخ نداده است .به همین دلیل ،طراحيهای قبلي که
بهمنظور برآورد رواناب ورودی به مخازن سدها برای
شرایط بهرهبرداری استاندارد طراحي شده است،
پاسخگوی نیاز فعلي نیست .لذا ،تعیین آب ورودی و
پیشبیني میزان آن در رودخانه همواره از چالشهای
پیش رو برای همه پروژههای آبي در جهان و مناطق
خشک کشور از قبیل میناب است .در اثر وقوع
خشکساليهای اخیر ،مخزن سد میناب که در سال
 1315ساخته شده تا  305میلیون مترمکعب آب را
ذخیره کرده تا بتواند عالوهبر تامین آب شرب
بندرعباس به میزان  30میلیون مترمکعب در سال
نیز آب آبیاری برای  14513هکتار از اراضي زیر
Temporal
Spatial

1
2

دست شبکه سد را که شامل  8830هکتار باغ میوه و
 6281هکتار از محصوالت زارعي فصلي است را
فراهم کند .از طرفي ،شرکت آب منطقهای
برنامهریزی تخصیص آب کشاورزی را هر ساله در اول
اردیبهشت ماه بهدلیل فقدان مدل بهرهبرداری که
دارای مدل پیشبیني جریان آب باشد ،انجام ميدهد.
کشاورزان در این منطقه نیاز دارند که در اسفند ماه
هر سال کشت خود را انجام دهند تا از مزیت آب و
هوائي خارج از فصل استفاده و محصول تولیدی را با
قیمت مناسبي در عید به فروش برسانند .لذا با هدف
پیشبیني مقدار آب ورودی به سد و تامین آب
آبیاری در ماههای آتي نیاز به مدلي برای پیشبیني
تامین و تخصیص و بهرهبرداری از آب سد در شرایط
خشکسالي است .تاثیرگذاری پارامترهای متفاوتي در
فرایند برآورد و پیشبیني رواناب ورودی ،نیاز به
استفاده از مدلهای عددی و هوش مصنوعي ،با دقت
و اطمینان باال را در پیشبیني رفتار درازمدت سامانه
را امری اجتنابناپذیر کرده است.
پیشبیني جریان آب به مخزن با استفاده از مدل
ارزیابي آب و خاک  SWATکه یک مدل فیزیکي
نیمهتوزیعي در مقیاس حوضه است و بهوسیله
سرویس تحقیقات کشاورزی آمریکا برای پیشبیني
تأثیر روشهای مدیریتي متفاوت بر جریان ،رسوب،
عناصر غذایي و بیالن مواد شیمیایي در حوضههایي
با خاک ،کاربری اراضي و شرایط اقلیمي متفاوت برای
دورههای زماني طوالني ارائه شده است ( Jhaو
 .)2556 ،Gassmanاجرای این مدل در محیط
 ،ArcGISکاربرد و قابلیت آنرا در برآورد مولفههای
بیالن آبي آسان کرده است (.)2511 ،Akbari
نقشههای پایه مورد نیاز شامل نقشه مدل رقومي
ارتفاع  ،DEMنقشه کاربری اراضي و نقشه خاک
هستند .سایر اطالعات مربوط به دادههای جامع
هواشناسي ،کیفیت آب ،عوامل موثر بر جریان
سطحي و کانال ،آب زیرزمیني ،برداشت آب ،مدیریت
اراضي ،مخازن و برخي زمینههای دیگر با توجه به
هدف باید در مدل وارد شوند Murty .و همکاران،
( )2513در مطالعهای به کاربرد مدل هیدرولوژیکي
نیمهتوزیعي  SWATبرای پیشبیني تعادل آب حوزه
آبخیز  Kenدر هند پرداختند .این مطالعه نشان داد
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که  SWATمدلي مناسب برای ارزیابي هیدرولوژیکي
این حوضه ميباشد Goudarzi .و همکاران ()2553
دبي جریان را با استفاده از مدل  SWATدر حوزه
آبخیز قرهسو شبیهسازی کردند)2515( Hossieni .
به مطالعه تاثیرات تغییر کاربری روی بیالن آبي و
رسوبات معلق در حوزه آبخیز طالقان پرداخت و به
این نتیجه رسید که تلفات تبخیر و تعرق  31تا 43
درصد بارش حوضه و رواناب  21درصد بارندگي
بخش باالیي حوضه و  33درصد بخش پاییني حوضه
را تشکیل ميدهد Selajegheh .و همکاران (،)2553
فرایند بارش-رواناب را از پیچیدهترین فرایندهای
هیدرولوژیکي دانستهاند که در آن از پارامترهای
مختلف فیزیکي و هیدرولوژیکي تاثیر ميپذیرد.
 Gholampoorدر سال  1331با بهرهگیری از
روشهای آماری خطي ) (ARIMAدر شبکه عصبي
و عصبي-فازی ) (ANFISبا جداسازی روش خوشهای
و شبکهای و ترکیب آنها بهمنظور مدلسازی فرایند
بارش-رواناب و پیشبیني جریان رودخانه استفاده
کرد .نتایج این پژوهش نشان داد که مدلهای
ترکیبي هوش مصنوعي عملکرد بهتری نسبت به
دیگر مدلهای خطي مورد آزمون بهصورت جداگانه
داشته و بهعلت غیر خطي بودن فرایند بارش-رواناب
عملکرد ،مدلهای هوش مصنوعي بهتر از مدلهای
خطي  ARIMAاست.
 Babaeiو همکاااران ( )2511در پژوهشااي یااک
شبکه چند الیه از شبکه پیشخور را بهوسیله خطای
پس انتشاار باهمنظاور آماوختن الگاوریتم یاادگیری
پیشرفته برای آماوزش مادل در رودخاناه زاینادهرود
(قسمت مرکزی ایران) استفاده کرد .در این پاژوهش
تاابع خطااا بااا معرفااي نمونااههااای مختلااف ورودی و
خروجي خطای شبکه را به کمینه رساند.
شبکههای عصبي با زمان تاخیر متمرکز
سادهترین شبکه پویا هستند که شامل یک شبکه
تغذیه به جلو با یک خط تاخیر شنود ورودی
ميباشند ( Karamouzو همکاران .)2551 ،آموزش
زمان تاخیر و اتصاالت بازخورد از دو بخش با اجزاء
مختلف هستند که ميتوانند همانند سامانه چند الیه
پرسپترون به شبکه استاتیک نزدیکتر شوند .یک
شبکه تاخیری شامل تعدادی اپراتور زمان تاخیر است
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که تثبیت شده است .یک شبکه زمان دارای یک
اپراتور زمان تاخیر و یک جعبه حافظه بوده که شامل
سیگنالهای ورودی در هر دوره زماني بوده و در
طول هر مرحله زماني ذخیره ميشود.
مواد و روشها
موقعیت عمومی منطقه :حوضه میناب در شرق
بندرعباس در استان هرمزگان در جنوب ایران
(نزدیک به خلیج فارس و دریای عمان) واقع شده
است .مساحت حوضه آن حدود  803133هکتار
ميباشد که در عرض جغرافیایي ' 01˚ 06تا '04
˚ 08شرقي و طول جغرافیایي ' 26˚ 02تا '21˚ 35
شمالي واقع شده است.

جگین

شکل  -1موقعیت مخزن و زیرحوضههای منطقه میناب در
استان هرمزگان ()2558 ،Army Geographic Agency

حوزه آبخیز منطقه مورد مطالعه از دو زیرحوضه
جغین و رودان تشکیل شده است .رودخانههای اصلي
منطقه شامل زیارتعلي در شمال و جغین در شرق
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حوضه واقع شده است .موقعیت جغرافیایي حوزه
آبخیز مورد مطالعه ،رودخانهها و مخزن سد در شکل
 1نشان داده شده است.
در تحقیق حاضر ،از دو روش مدل  SWAT1و
هوش مصنوعي  FTDNN2بهمنظور پیشبیني رواناب
استفاده شده است.
الف :روش مدل  :SWATدر این روش ،ابتدا
دادههای ورودی شامل دادههای اقلیمي و
هیدرولوژیکي شامل آمار بارندگي و دمای بیشینه و
کمینه روزانه ایستگاههای داخل و خارج نزدیک به
حوضه و آمار دبي روزانه خروجي از ادارات آب
منطقهای و هواشناسي و نقشههای مدل رقومي
ارتفاع (شکل  ،)2کاربری اراضي ،خاکشناسي از
سازمان جهاد کشاورزی استان تهیه و آمادهسازی
شده است.

نقشه خاکشناسی :نقشه خاکشناسي با استفاده از
نقشههای پایه توپوگرافي  1:05555و نقشههای
کاربری اراضي در نرمافزار  ArcGISتهیه شد.
بهمنظور صحتسنجي ،اقدام به استفاده از تصاویر
ماهوارهای و همچنین ،بازدید میداني و انطباق
اطالعات شد و نهایتاً نقشه خاکشناسي با فرمت
رستری تهیه و همانند شکل  4به مدل معرفي شد.

شکل  -4نقشه خاک حوضه میناب

درجه حرارت :در دادههای هواشناسي برای مدل
 SWATنیاز به بیشینه و کمینه درجه حرارت
ميباشد .ایستگاه میناب برای  20سال و رودان برای
هشت سال میزان بیشینه و کمینه درجه حرارت را
ثبت کردهاند .شکل  0بیشینه و کمینه درجه حرارت
در ایستگاه میناب را نشان ميدهد.

شکل  -2نقشه مدل رقومي ارتفاع منطقه مطالعه ()DEM

نقشه کاربری اراضی :تیپهای اراضي مختلف ،بر
اساس مطالعات موسسه تحقیقات خاک و آب کشور،
بر اساس نشریههای  212و  250تهیه شد (شکل .)3

شکل  -5بیشینه و کمینه درجه حرارت ساالنه ایستگاه میناب
،(Hormozgan Province Meteorological Organization
)2558

متوسط بیشینه ماهانه و کمینه درجه حرارت در
شکل  6نشان داده شده است.

شکل  -3نقشه کاربری اراضي

Soil and Water Assessment Tools
Focused Time Delay Neural Network

1
2
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شکل  -6متوسط بیشینه و کمینه درجه حرارت ماهانه در
ایستگاه

میناب (Hormozgan Province Meteorological

)2558 ،Organization

بارندگی :بارندگي ساالنه میناب در شکل  8نشان
داده شده است.

شکل  -7بارش ساالنه در ایستگاه میناب
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ميشود .پیشبیني برای چهار ماه آینده نیز با
استفاده از سه و چهار دبي در ماههای قبلي آن
توسعه یافته است .برای پیشبیني جریان آب در
رودخانه از همان دادههای مشاهدهای آبدهي ایستگاه
برنطین استفاده شده است .در این روش ،با استفاده
از مقادیر روزانه رواناب اول و دوم رواناب جدید را
پیشبیني ميکند که شماتیک آن در شکل  3نشان
داده شده است .بهمنظور پیشبیني رواناب روزها و
ماههای بعد از نرمافزار  ،MATLABویرایش 2512
استفاده شده است.
روش شبکه عصبي زمان تاخیری از رابطههای
زیر برای آموزش و امتحان یک مرحله پیشبیني
استفاده ميشود.
()1
y  laser _dataset :
()2
y  y(1:600):
روش شبکه  FTDNNبا استفاده از شبکه زمان
تاخیر با دستور زیر تولید ميشود که این دستور
شبیه خوراک رو به جلو در شبکه است.

(Hormozgan

)2558 ،Province Meteorological Organization

بارندگي روزانه ایستگاههای میناب ،رودان،
زهمکان و خراجي از سال  1310تا  2558از طریق
سازمان هواشناسي استان هرمزگان تهیه شد.
رواناب خروجی :رواناب خروجي از ایستگاه
هیدرومتری برنطین از سال  1310تا سال 2558
بهصورت روزانه از طریق شرکت آب منطقهای استان
هرمزگان تهیه شد که مقادیر رواناب ماهانه در شکل
 1نشان داده شده است.
شکل  -9روش  Karamouz( FTDNNو همکاران)2551 ،

تعاریف دادههای زماني به شرح ذیل اسات کاه
مقدار پیشبیني و  tزمان ميباشد.
)p  y(3: end
)t  y(3: end
)pi  y(1;2
Ftdnnnet  train( ftdnnnet , p,t, pi ):
همانطور که شبکه دارای کمینه تاخیر از یک
مرحله زماني ،بهعنوان انجام یک پیشبیني برای یک
گام به جلوتر استفاده کرده است.
p

شکل  -8جریان ساالنه در ایستگاه برنطین

ب :روش مدل هوش مصنوعی  :FTDNNدر این
روش ،پیشبیني دبي بر اساس دو ماه قبلي انجام
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yp  ftdnnnet
). ( papa
نتایج و بحث
بهمنظور واسنجي و اعتبارسنجي مدل  ،SWATابتدا
حساسیت پارامترها موثر بر تولید رواناب بررسي و از
 42پارامتر ،نه پارامتر حساس در جدول  1رتبهبندی
شد .هدف اصلي از تحلیل حساسیت تعیین
ورودیهایي است که مشارکت بیشتری در خروجي
دارند.
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انجام شد .این فایل شامل اطالعات بیشینه و کمینه
درجه حرارت ،انحراف خطای استاندارد درجه حرارت،
خطای بارش استاندارد ،منحني چولگي بارش و
احتمال یک یا دو روز بارندگي بعد از وقوع ميباشد
که برای مدل  SWATبارگذاری شد .مدل  SWATبا
استفاده از فایلهای بارگذاری شده و دادههای
مشاهده شده پیشبیني جریان رودخانه را برای
ماههای بعد انجام داد که نتایج پیشبیني در شکل
 12آورده شده است.

جدول  -1پارامترهای حساس رواناب در منطقه مورد مطالعه
Value

Rank

Parameter

81/55

1

Cn2

8/38E-51

2

Sol_Awc

1/13E-51

3

Rchrg_Dp

6/12E-51

4

Alpha_Bf

1/81E-51

0

Ch_K2

1/33E-51

6

Esco

1/51 E-51

8

Slope

1/43E-52

1

Ch_N2

1/02E-53

3

Surlag

واسنجي مدل  SWATبه دو صورت دستي و یا
استفاده از روشهای اتوکالیبراسیون امکانپذیر است.
در پژوهش حاضر این مرحله بهصورت اتوکالیبراسیون
و با استفاده از برنامه  SUFI2و بر اساس آمار
سالهای  1335تا  2552انجام شد .با اجرای
الگوریتم  SUFI2مقادیر بهینه پارامترهای حساس
مدل تعیین ميشود .شبیهسازی مدل از سال 1310
الي  2558در منطقه مورد مطالعه انجام شد که پنج
سال اول ( )1313-1310برای گرم کردن مدل و 13
سال بعدی ( )2552-1335بهعنوان دوره واسنجي و
دادههای پنج سال آخر ( )2558-2553برای
اعتبارسنجي مدل استفاده شد ،که نتایج واسنجي
ساالنه و ماهانه مدل بهترتیب در شکلهای  15و 11
نشان داده شده است.

شکل  -11آبدهي مشاهدهای و برآورد شده ساالنه میناب

شکل  -11آبدهي مشاهدهای و برآورد شده ماهانه میناب

پیشبینی رواناب با مدل  :SWATپس از
اعتبارسنجي مدل ،پیشبیني رواناب با استفاده از
نتایج شبیهسازی  SWATو ایجاد فایلهای با فرمت
 CSTبرای دو ایستگاه سینوپتیک میناب و رودان

شکل  -12نتایج پیشبیني ماهانه مدلها در منطقه مورد
مطالعه

مقایسه دقت پیشبیني و برآورد رواناب با استفاده از مدلهای  SWATو . . .

پیشبینی رواناب با استفاده از شبکه عصبی
 :FTDNNبرای پیشبیني رواناب ماهانه با استفاده از
شبکه عصبي ابتدا شبیهسازی با استفاده از نرمافزار
 MATLABانجام شد و در حین شبیهسازی معماری
مدل تعیین شد .پس از انجام پیشبیني دقت
شبیهسازی با استفاده از مجموع میانگین مربعات
خطا محاسبه و میانگین خطای مطلق محاسبه شد.
مقایسه نتایج دو روش  SWATو هوش
مصنوعی  :FTDNNبهمنظور مقایسه دو روش فوق
در دورههای واسنجي و اعتبارسنجي ساالنه و ماهانه
ارزیابي آماری طي سالهای  1310الي  2558انجام
و نتایج آماری آن در جدول  2خالصه شده است.
معیارهای ارزیابي مدل  MAEو  RMSEهستند که
از رابطههای زیر استفاده ميشود.



1 n
P A
n i1 i i

()1

MAE 

که در آن MAE ،میانگین مطلق خطا است و
بهترتیب:



1 n
(P  A )2
n i1 i i

()2

RMSE 

که در آن RMSE ،میانگین مربعات خطا،
مشاهده شده و  pمقدار برآورد شده است.

A
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 SWATبرابر با  6/13و  1/38و برای روش
بهترتیب معادل  0/30و  8/86در مقیاس است .در
حاليکه این مقادیر در مقیاس ماهانه بهترتیب برابر
 16/23و  32/52برای مدل  SWATو FTDNN
برابر  3/46و  22/16ميباشد.
میانگین مربعات خطا و میانگین مطلق خطا در
مرحله صحتسنجي برای مقیاس ماهانه  3/33و
 11/1برای مدل  SWATو  4/4و  12/14در روش
 FTDNNاست .این مقادیر در مقیاس ساالنه
بهترتیب معادل  35/3و  0/06در مدل  SWATو در
مدل  FTDNNمعادل  5/06و  1/60در مرحله
صحتسنجي رسیده است .ضریب خطي رگراسیون
در مرحله واسنجي در مقیاس ماهانه و ساالنه برابر با
 5/36و  5/13در مدل  SWATبوده ،در حاليکه این
ضریب در مدل هوش مصنوعي در مرحله واسنجي در
مقیاس ماهانه و ساالنه بهترتیب به  5/4و 5/43
رسیده است .ضریب خطي رگرسیون در مرحله
اعتبارسنجي در مدل  SWATبه  5/31و  5/34در
مقیاس ماهانه و ساالنه رسیده است در حاليکه این
ضریب به  5/6و  5/38در مقیاس ماهانه و ساالنه در
 FTDNNميرسد.
FTDNN

نتیجهگیری
جدول  -2نتایج ارزیابي آماری ماهانه و ساالنه مدل  SWATو
FTDNN
SWAT

دوره

FTDNN

واسنجي
اعتبارسنجي

معیار
آماری

ماهانه

ساالنه

ماهانه

ساالنه

R2

5/36

5/13

5/4

5/43

MAE

16/23

1/38

3/46

0/30

RMSE

32/52

6/13

22/16

8/86

R2

5/31

5/34

5/6

5/38

MAE

3/33

35/3

4/4

5/06

RMSE

11/1

0/06

12/14

1/60

نتایج حاصل از ارزیابي آماری مدل  SWATو
هوش مصنوعي  FTDNNحاکي از آن است که در
مرحله واسنجي میزان میانگین مربعات خطا و
میانگین خطای مطلق در دوره ساالنه برای مدل

نتایج حاصل از مقایسه دو مدل  SWATو
 FTDNNدر برآورد رواناب حاکي از آن است که
مدل  SWATدر تر ساليها و زمانهایي که مقدار
بارندگي افزایش ميیابد نسبت به روش هوش
مصنوعي  FTDNNاز کارائي بهتری برخوردار است،
در صورتي که در شرایط خشکسالي که رودخانه آب
کمتری دارد ،مدل هوش مصنوعي کارائي و دقت
باالتری دارد .با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه
دارای میانگین بارندگي کمي است و با
خشکساليهای دراز مدت مواجهه است ،لذا استفاده
از مدل  FTDNNدقت و کارائي بیشتری برای شرایط
منطقه مورد مطالعه دارد .میانگین مربعات خطا در
روش  FTDNNدر مقیاس ماهانه و ساالنه برای مدل
هوش مصنوعي بهترتیب  8/86و  22/16بوده
درحاليکه در  SWATبه  32/52و  6/13ميرسد.
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