تاریخ دریافت1390/7/20 :
تاریخ پذیرش1391/10/17 :

521

واسنجی خودکار دو مدل بارش -رواناب تانک و SIMHYD

با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 حامد روحانی* :استادیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 محسن فراهی مقدم :کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه زابل

چکیده
دردهههایگذشتهبودهومدلهایزیاادیبااایایا منظاور

یهسازیروابطبارش-روانابکانوناصلیتوجهتحقیقاتهیدرولوژی
شب 
پیشنهادشدهاست.انتخابمدلبههدفازمدلسازیواطالعاتدردساتا بساتییدارد.درایا مطالعاه،عملکاادنسابیدومادل
یکپارچهومفهومیتانک1و SIMHYDمقایسهشد.درهادومدلذکاشدهمحدودةتغییااتپارامتاهازیاداست؛درنتیجاه،اساتفادهاز
روشسعیوخطاباایبهینهسازیپارامتاهامشکلووقتگیااست.بناباای ،واسنجیای دومدلبهصورتخودکااروباااساتفادهاز
یتمژنتیک2درحوزةآبخیزچهلچای،اززیاحوزههایحوزةآبخیزگاگانرود،انجامگافت.باایواسنجیواعتبارسانجیخودکاار
الیور 
دادههای روزانة دبی دردورةزمانی1992ا1991ودورةزمانی2002ا 2002استفادهشاد.نتاایجایا مطالعاهباااساتفاده از
بهتاتیباز 

شاخصهایآماریضایبناش-ساتکلیفو3RMSEتجزیهوتحلیلشد.ای ضاایبباایدورةواسنجیمدلتانکبهتاتیب0/299و

0/121وباایدورةاعتبارسنجیبهتاتیب0/211و0/222است .همچنی ،ایا ضااایببااایدورةواسانجیمادلSIMHYDباهتاتیاب
0/102و0/119وباایدورةاعتبارسنجی آنبهتاتیب0/116و0/090محاسبهشد.نتایجآماریوگاافیکایدومادلنشاانمایدهادکاه
کاراییمدلSIMHYDازمدلتانکبهتااست.

واژگانکلیدی:الیوریتمژنتیک،حوزةآبخیزچهلچای،مدلتانک،مدل.SIMHYD

* نویسندةمسئول:

تلف :09122012306

E- mail: Rouhani.hamed@yahoo.com
1. Tank
2. Genetic Algorithm
3. Root Mean Square Error
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مقدمه
هدفعلمهیدرولوژییافت ِپاسخای پاسشاسات
کااه«چااهاتفاااقیباااایقطاااةبااارانبعاادازبااارش
میافتد؟»].[12هاچندای سؤالدرظاهاسادهبهنظا

یرسد ،تجابهنشاندادهکاهتشاایحکمایِ چاخاة
م
کیهاابسایارپیچیادهو
هیدرولوژیکی درسطحخشا 
تهااایفااواناایاساات.
تحااتتااأثیاعاادمقطعیاا 
شاخهایازعلمهیدرولوژیاسات
هیدرولوژیآبخیز 
کهدرآنفاایندهایهیادرولوژیکیدرساطححاوزة
آبخیزباایشناختعکسالعمل حوزةآبخیزدرنظاا
گافتهمیشود .
روشهای غیامستقیم متعددیباایشبیهساازی

جامعتا ،واعماال
یقتاو  
سیستمهایطبیعی،باآورددق 

پیچیدهتابااستفادهازرایانهابداعشدهاست؛

محاسبات
یهسااازی
روشهاااماادلسااازییاااشااب 
یکاایازای ا  
هیدرولوژیکی است.درواقع ،مدل،معافساادهای از
کلسیستمحوزهاستو،بهعبارتی،نمایاانیابخشای
یتهایموجوددریکسیستم.بههمای دلیال،
ازواقع 
مدلهای هیدرولوژیکی میتاوانباهعناوان ابازاری
از 
مهاامدرمطالعااةاقلاایموفاایناادهایهیاادرولوژیکی
حوزههانامباد.ای مدلهابهشبیهساازیفااینادهاای
هیدرولوژیکی سطحزمی  ،بهمنظاوربهباودمادیایت
منابعآب،قادرند ].[9درنتیجاه،هیدرولوژیساتهااو
مدیاانمنابعطبیعیباایفهمومدیایتفعالیاتهاای
سیستمهای حوزةآبخیازتاأثیا

طبیعیوانسانی ،کهدر
میگذارد،ازمادلهاایهیادرولوژیکیمختلفایبهااه

میگیاند.ازطافدییا،ایا مادلهااایا امکاانرا

یهسازیفاایندبارش-روانااب
فااهممیسازندتاباشب 
عکسالعمل حوزهراباحداقلزمانوهزیناه ارزیاابی
درحوزههایآبخیزانادازهگیاای

کاد.باتوجهبهاینکه
یتهای موردنیازباایبارسای عکاسالعمال
همةکم 

حوزهمیساانیسات ]،[20انتخاابمادلمناسابیکاه
بتواند،درعی سادگی،درساختاروحداقلاطالعاات
ورودیْباآوردیبادقتقابلقبولارائهکندضااوری
مدلهایمفهومیهماة فااینادهاایباارش-
است.در 
رواناببهصورتمفاهیمسادهشدهتوصیفمیشاوند،
بههمی دلیل،درصاورتیکاههادفاصالیمطالعاه
شبیهسازیجایااندرخاوجایحاوزة آبخیاز باشاد،
مدلهایبارش-
مدلهایمفهومیاغلبباانواعدییا 

رواناااب،ازجملااهماادلهااایفیزیکاای،تاااجیحداده
پاسخهاایی
یشوند،زیاا باورودی ومحاسباتکمتاْ  
م
.امامدلهای مفهاومی باارش-

پذیافتنیارائهمیدهند
پارامتاهاایزیاادیدارنادوصاحت

رواناب،معموالً،
محاسااباتآنهااابااهچیااونییتعیاای ایا پارامتاهااا
بسااتییداردواناادازهگیااایمسااتقیمباخاایازای ا 
پارامتاهاااامکااانپااذیانیساات.بناااباای ،بااااسااا 
فاایندهایواسنجی،کمیناةیاک تاابعهادفبااآورد
مدلهایمفهومی
یشوند ].[22باوجودای ،واسنجی 
م
بارش-رواناب،بهعنوانیکچاالش،همیشاهمطاا 
بودهاست ]،1،10،11 .[20
درایاا تحقیااقماادلتانااک ][21وماادل
مدلهاای مفهاومی
SIMHYD][1بهکاربادهشدکه 

یکپارچه،پیوسته ،وقطعای باارش–روانااباناد.باا
وجوداینکهای دومدلساختارومفاهیمیساادهتاا
آنهاادر
نسبتبهمادلهاایپیچیادهدارناد ،نتاایج  
خاوجیحوزةآبخیزقابلاعتماداست ] .[11
تنها روشواسنجی درگذشتهروشدستیبود
کهدر آنازفاایندسعیوخطاباایتنظیمپارامتاهاا
استفادهمیشد.ای روش،بهویاههبااایافااادیکاه
دانشوتجابةزیادیدرباارةمادلوپارامتاهاایآن
ندارنااد،وقااتگیاااوخسااتهکنناادهاساات ].[10در
سالهای اخیا ،رشادساایعمحاساباترایاناهایباه
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روشهای بهینهسازیخودکاارکماک شاایانیکااده


میتواندبهساعت وبادوننیاازباهداناشوتجاباة


روشهایواسانجیهدفمنادباودهو،
است.ای نوع 

وسیعدرموردمدلوپارامتاهایآنانجامشود .

اماوزه،باپیشافتتکنولوژیدرعاصةرایانهکاارباد
آنهاتسهیلشدهاست.دردودهةاخیاباامطالعاات

روششناسی

روشهای بهینهسازیارزیاابیشاده
بسیاریعملکاد 

منطقة مورد مطالعه

اساات،ما الًدرتحقیقاایماادلتانااکبااا اسااتفادهاز

درای ا مطالعااه،ایس اتیاههیاادرومتایلاازوره(ک اد

یتمهایتکاملرقابتیجاامع1)،(SCEالیاوریتم
الیور 

023ا،)12بامساحت221/13کیلومتامابع،واقاعدر

ژنتیک2)،(GAوالیاوریتم تبایاد شابیهساازیشاده3

چهاالچااای،ایسااتیاهمبناااباااای

خاوجاایحااوزة

)(SAواسنجیشدونتایجای تحقیقنشاندادروش

شبیهسازیبارش-رواناب انتخابشد.ای حوزهدر

SCEنساابتبااهدوروشدییااابهتااااساات ].[6

طااااولهااااایجغاافیاااااییشاااااقیًَ،30َ،22ْ22


همچنی  ،تحقیقی دییاابیاانیاعملکاادبهتااروش

الاا ایً،30َ،36ْ22وعااااا هااااایجغاافیاا اایی

 SCEنسبتبهروشچنادبارة آغاازگاپااول 0بااای

شمالیً،30َ،26ْ31الیَ،12ْ36قاارداردوازشامال

واساانجیماادلتانااکاساات ].[2مطالعاااتِبارسای

بااهشااهامینودشاات،ازغاااببااهارتفاعاااتمحمااد

روشهایبهینهسازیمدلتانکدردوکشاور
کارایی 

زمانخانودشتحلقاه،ازشاابباهحاوزةآبخیاز

ژاپ واندونزینشان دادکهالیاوریتمماارکودرات2

رودخانةچهالچاای،وازجناوبباهحاوزةآبخیاز

باایتعیی پارامتاهایای مدلمؤثاوکارآمداسات 

لآبادمحدودمیشود.ای منطقه،ازلحاظتقسیمات
تی 

 .[19عالوهباای  ،روش اصال شدةجستوجاوگا

سیاسی،درمحدودةشهاستانمینودشت درزیاحوزة

یتمهایجساتوجاوگا هاارمونی
هارمونی 1باالیور 

بزرگگاگانرودقااردارد.حداقلارتفاع132متااو

پاولوالیوریتمژنتیکباایواسنجیخودکاارمادل

حااداک اآن2220متاااازسااطحدریاساات.شصاات

تانکدرکااهارجحیاتدارد ] .[13اگاچاهدرمناابع

درصدازسطححوزهپوشیدهازاراضی جنیلیاست

روشهااایمختلاافبهینااهیااابیفااگیااا6و
مختلااف 

وبقیةسطححوزهرااراضیزراعیدربامیگیاد.در

موضعی 1باای واسنجی مادلهاایمفهاومیباارش-

ای تحقیقدادههایپایةمورداستفادهشاملدادههاای

روانابپیشنهادشدهاست،هیچتوافقعماومیبااای

مشاهداتی بارندگی ،دبای رودخاناه ،وتبخیااتعااب

تعیی روشمناسبتاوجودندارد[.]10هدفازای 

روزانة منطقهاست.باتوجاهباهعادمثباتدبای در

پااهوهشارزیااابیکاااراییالیااوریتمژنتیااکباااای

1996ا
ایسااتیاههیادرومتایمااوردبارسایازسااال 

ینهساازیپارامتاهاایمادلتاناکو SIMHYDدر
به 

،2001سالآبی1992اا 1991بااای دورةواسانجی

احوزههاایگاگاانرود،

حوزةآبخیز چهلچای،اززی

مدلوسالآبی2002ا2002باایدورةاعتبارسنجی

اساات.بااااسااتفادهازامکااانواساانجیخودکااار

انتخابشد.درجدول1محدودةتغییاااتدادههاای

اعمالشده ،واسنجی ای دومادلباااییاک حاوزه


مشااااهداتیورودیمااادلدردودورةواسااانجیو

2. Genetic Algorithm
4. Multistart Powell Method
6. Harmony Search
8. local method

1. Shuffled Complex Evolution
3. Simulated Annealing
5. Marquardt
7. global method
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اعتبارسنجیباامیاانیی ،انحااافمعیاار،حاداک او

(روانابسطحیباa11وa12درتانکاولنشاانداده

حداقلتغییاات نشاندادهشدهاست.رودخانةماورد

شاادهاساات)،دوماای مخاازننشاااندهناادةرواناااب

نظااادائماایاسااتودباایمتوسااطسااالیانةآندر

زیاسطحی،سومی مخزننشاندهندة جایاان زیاپایاه

دورههایواسنجیو اعتبارسانجیباهتاتیاب3/00و

(زیای )،وچهارمی مخزننشااندهنادةجایاانپایاه

1/16متامکعبباثانیهاست.بیشتای مقدارمتوسط

است.روانابْ زمانی ایجاد میشودکهسطحآبدرها

بارشماهانهدردورةواسنجیبهتاتیبدرماه ماار 

مخزنباالتاازارتفاعخاوجیکناریقاارگیاد(،H11

(139/20میلیمتا)وفوریه(111/10میلیمتا) اسات.

 .[11] )H31، H21 ،H12

همچنی  ،بیشتای مقداربارشدردورةاعتبارسانجی
بهتاتیبدرماهآوریال(161/33میلایمتاا)وماار 
(131/16میلیمتا)است.
هدفازای پاهوهش،واسانجی مادل باارش-
چهلچایدر
روانابتانکوSIMHYDدرحوزةآبخیز 
بازةزمانی روزانه استکهبااساتفادهازروشریاضای
الیوریتمژنتیکوتعایافیاکتاابعهادف(ضاایب
ناش-ساتکلیف)پارامتاهایدومدلبهینهمیشوند .


ساختار مدل هیدرولوژیکی
تانک
دادههاایباارش،
دادههایورودیشامل 
درای مدل 
رواناب،وتبخیااوتعاابروزاناهاسات.ایا مادل
یکپارچه عملمیکندوپارامتاهایآنمعاّف مقاادیا
میانیی باایکلحاوزهاسات.مادلهیادرولوژیکی

شکل  .1ساختار مدل هیدرولوژیکی تانک



تانکبهکاررفتهدرای مطالعاهشااملچهاارمخازن

خاوجیکناریمخزندوم()a21روانابمیانی

میگیاند.مادلازناوع
استکهبهطورعمودیقاار 

است، a31درمخزنسومروانابزیاپایه (زیای ) ،و

ذخیاهایبااسا ای فاضیه است کهدبای ونفاوذ

 a41درمخزنچهارمجایانپایاه.خاوجایانتهاایی

تابعیاستازمقدارآبذخیاهشدهدرزمی  .

مخاازناول،معادلاةنفااوذماادلفااا

شاادهاساات.

شکل1ساختارکلیمدلاساتفادهشادهدرایا 

یهایانتهاییمخازنهاایدوموساومبخاش
خاوج 

مطالعااهرانشااانماایدهااد.ماادلشااامل0مخاازن،2

تااااوشدرنظاااگافتااهشاادهاساات .درایا ماادل،

خاوجیکناری،3خاوجیانتهایی،و0نقطهارتفااعی

پارامتاهایمختلفیباهمنظاور شابیهساازیباارش-

خاوجیکناریاست.ضمناًهامخزنمعافیکالیاه

روانابدرنظاگافتهشدهاستکاهشااملضااایب

ازخاکاست.اولی مخزننشاندهندة روانابسطحی

خاوجاایهااایکناااری(،a11،a12،a21،a31،)a41
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()1آب پایه a31 a41

خاوجیهایانتهایی(،b1،b2،)b3وارتفااع

ضاایب
خاوجیهایکناری(،H11)H12است.ای ضااایب

a11 a12

Q



4

( )2

نیزیکیازعواملتعیی کننادهدرواسانجیمادل ،باا

ETP 1 exp

CX
x 1

 ETA

کهدرای رابطهETAمیزانتبخیاوتعابروزانهباا

توجهبهدادةمشاهداتیهستند .

حسبمیلیمتا، ETPمیزان تبخیا وتعاابپتانسایل

مجموعدبیدرمخزنومقادیاتبخیاوتعااب

ماهانهباحسبمیلیمتا  ،ضاایبتبخیااوتعااب

درهامخزنباهتاتیابباااساتفادهازرواباط 1و2

(،)0.1و  C Xارتفاعآبدرهامخزناست .

میشوند :
محاسبه 






جدول  .1مقادیر میانگین ،انحراف معیار ،و حداقل و حداکثر دادههای ورودی در منطقة مورد مطالعه



واسنجی(سالآبی )1992-1991
بارش 

تبخیاوتعاب 

(میلیمتا) 

(میلیمتا) 

متوسطساالنه 

 961/13

 693/91

 3/00

انحاافمعیارساالنه 

 6/23

 1/11

 0/00

 1/96

حداک اروزانه 

 11

 1/11

 36/3

21

 12/01

حداقلروزانه 

0

0

 0/11

0

0

دادةورودی 

دبی 

اعتبارسنجی(سالآبی )2002-2002
تبخیاوتعاب 

دبی 

بارش 

(میلیمتا) 

(متامکعبباثانیه) 

 902/1

 622/12

 1/16

 1/01

 1/61
 16/00
0

(متامکعبباثانیه)  (میلیمتا) 


نفوذدرهامخزننیازباهصاورترابطاة3تعایاف
یشود :
م
( )3

منطقهای][0بهکاربادهشدهاست .
درای مدلنخستذخیاةباگابی،کاهروزاناه

 CX BX

IX

که  I Xمیزاننفوذباحسبمیلیمتا،  C Xسطحآب
هاتانک،و  B Xضایبنفوذهامخزناست .
پارامتاهایبخشهایمختلفمدلتانکهمااه
باتوصیفآنهادرجدول2ارائهشدهاست .

مدل SIMHYD

یکمدلمفهومیسادهبارش-روانابروزاناهاسات 
.[2ماادلیکپارچااهعماالماایکناادوبااهصااورت
موفقیتآمیزدرمطالعااتی همچاون تخمای روانااب

] ،[10اثاتغییااقلیمباامقادارروانااب] ،[2وآناالیز

به وسیلةتبخیاتخلیه شده،بابارشاشباعمایشاود.
سپس ،مقداربارشمازاداز ظافیتنفوذباهروانااب
سطحیتبدیلمیشود.تمامبارندگیها،کهبااساطح
حوزهنازلمایشاود،تاازماانیکاهآنجاز ساطح
اشباعنشدهاست،درخااک نفاوذمایکناد،بنااباای ،

جایانسطحیفقطازناواحی اشاباعشادهوناواحی
نفوذناپذیاایجادمیشود.بارشنفوذیافتهبهخاک،باا
توجااهبااهتااابعرطوبااتخاااک،آبرابااهرودخانااه
(جایانزیاقشایو روانابمازاداشباع)،مخازنآب
زیازمینی(تغذیاه) ،وذخیااةرطوباتخااک انتقاال
یدهد .روانابزیاقشاینخستبهعنوانیکتاابع
م
خطی ازرطوبتخاک محاسبهمیشود ،سپس،تغذیة
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آبزیازمینی بهعنوانیاک تاابع خطای ازرطوبات

پایی آنهادرجادولهاای2و3ارائاهشادهاسات.

یشاودوبااقیمانادةآب باهمخازن
خاکمحاسبهما 

مااحلروشالیوریتمژنتیکبهصورت خالصاه در

ییابد .
رطوبتخاکانتقالم 

میشود:]،23 [22
زیاشا داده 

تبخی ااوتعااابازمخاازنرطوبااتخاااکب اه

اتولیدNنمونه()N=100بهطاورتصاادفیاز

صااورتتااابعخطایازرطوبااتخاااکتخمای زده

فضایممک ؛هانمونهشامل01بیترشتةمضاعف

یشاود ،باهصاورتیکاهازمقادارتبخیاا وتعااب
م

بااینمایشای پارامتاهاست؛ 

کنتالشدهاتمسفایمازادنباشد.مخزنرطوبتخاک

دارایظافیااتمحاادودیاسااتوبااهمخاازنآب

رشتههاا بااای مقاادیا واقعای ،و
ارمزگشایی 
محاسبةتناسبپارامتاهابااستفادهازمدلتانک؛

ییابااد.آبپای اهازمخاازنآب
زیازمین ایانتقااالم ا 

اانتخاب؛انتخابرقابتی؛

زیازمینیبهصورتافتخطیازمخزنتخمای زده

-انتقااال؛انتقااالیکنواخاات،درصااورتیکااه

یشود.بناباای  ،مقداررواناابازساهمنباعانفاوذ
م
مازادازرواناب،آبزیاقشای ،وآبپایاها تخمای 
یشود .
زدهم 
پارامتاهای بخشهایمختلفمادلهماااهباا
توصیفآنهادرجدول3ارائهشدهاست .


احتمالانتقالمعادل0/2باشد؛
اجهش،درصورتیکهاحتمالجهشمعاادل
0/01باشد؛
اتولیدزادوولادجدیاد،درصاورتتوافاق
حلهایجمعیتپیشی ؛
بهتای راه 
رشتههاومحاسبةدوباارةتناساب
ارمزگشایی 

الگوریتم ژنتیک

مدلتانک؛

الیوریتمژنتیکروشیاساتکاه ،باامبناای اصاول

ابارسیهمیاایی،اگاامعیارهاایهمیاایای

حاکمباتئوری انتخابطبیعی داروی  ،عملکادهاای

یکندو،درغیاای صورت،
راضیکنندهبود،توقفم 

انتخابوبازتولید رابانامزدهایحلاعمالمیکناد

بهماحلة3بامیگادد .

وبهتای راازبی آنهاانتخاب مینمایاد.الیاوریتم
ژنتیک،بهعنوانیکالیوریتممحاسباتیبهینهساازی،
بادرنظاگافت مجموعهایازنقاطفضایجاوابدر
هاتکاارمحاسباتی،بهنحومؤثای ،ناواحی مختلاف
یکند.با مبنااینتاایج
جوابراجستوجوم 

فضای
جستوجو به سمت پاساخهاای

ای ارزیابیها ،فاایند
یشود(باایمطالعةبیشتامااجعهشود
بهینه هدایتم 
به] .)[10
درای مطالعه،روشالیاوریتمژنتیاک،بااای
واسنجیپارامتاهایدومادلماوردمطالعاه،باهکاار
رفت.پارامتاهایمدلبههمااهمحادودههاای بااالو

ارزیابی مدل
توابعهدف 
توابعهدفمختلفیوجودداردکاهمایتوانادبااای
مدلهایهیادرولوژیکیاساتفادهشاود.
ارزیابیدقت 
تابعهدفانتخابشده بههدفمطالعهبساتییدارد.
رایجتای تاابعهادفاساتفادهشادهبااایواسانجی

مدلهاایهیادرولوژیکیضاایبنااش-سااتکلیف

اساات ]،[12کااهحااالتیاسااتانداردازتااابعحااداقل
مابعاتخطاهاستونسبتواریانسبااقیمانادهباه
یدهد(رابطة:)0
واریانسدبیهارانشانم 
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n

Qobs ,i )2

(Q sim ,i

2

(Qobs .i

i 1
n

()0

) Qobs ,i

یهایاوجمساتقلبایش
دادههایدب 
تها،از 
عدمقطعی 
1

E

i 1

شبیهسازیشادهاسات،  Qobs
کهدرآن  Qsimجایان 
جایاااانمشااااهدهشاااده Qobs ،میاااانیی جایاااان
تعدادکلگامهاای

مشاهدهشده،iگامهایزمانی،وn

زمانیاستفادهشدهطیواسنجی.تغییاات Eاز∞-تاا

+1بودهوهاچه شبیهسازیبهتاانجامگافتهباشاد،
مقدارآنبهیکنزدیکتااست .
خطایریشةمیانیی مابعات()RMSEنیزتاابع
تناسبیاتابعهدفاستوباایارزیاابیقابلیاتدو
مدلبارش-روانابمورداستفادهدرای مطالعهبهکاار
رفتهاست.ای روشبهعنوانمعیاریازخطایمطلق
یهسااازیومشاااهدهایاسااتومقااادیا
باای دباایشااب 
،RMSEبااااایانطباااابکامااالبااای مقاااادیادبااای
سازیشدهومشاهدهشده ،بهمقادارصافاتمایال
شبیه 
یشود :
دارد.RMSEبهصورتزیاتعایفم 
2

( )2

ازحدآستانةروزانهیاساعتیمایتاوان اساتفاده کااد 
].[1بناباای ،IPOTفقطبهیکواقعهدرسالمحدود
نمیشود.درواقع ،مزیتاصلی آناجازةانتخابنسبی
روشهاای

وقایعباایبارسیآنهاساتو،بااخالف
انهاای
ماسومگذشته،امکانکنتالتعدادوقاایعجایا 
زیاد وکمراباانتخابمتناسابساطحآساتانهفاااهم
یکند ].[11انتخابوقایعمستقلباایآناالیزمقاادیا
م
حدبهمنظوراطمینانازتوزیعآمااریناشایازوقاایع
مجزابسیارمهماست ،بهطوریکهبهتجزیهوتحلیال
نااریبمنجانشود.بناباای ،درای مطالعهساهمعیاار
باایجداکادنIPOTاستفادهشد ] :[20
.1اختالفنسبیحداک ا(نسبتدبیدرپایاان
منحنی فاوکشهیدروگاافبهاوجهیادروگااف)دو
یشود
رویدادمتوالیبهشاطیمستقلدرنظاگافتهم 
کهاولی رویدادقبلازرویدادبعدی بهانادازةکاافی
فاوکشکادهباشد؛ 
مستقل(تعدادگامهایزماانی)

.2دورةزمانی 

n

Qobs ,i

(Q sim ,i
i 1

n

RMSE

یهاایاوجمساتقلبایشازحادآساتانه1
مقایسةدب 
)(IPOT

درروشهایماسومگذشته،معماوالً ،جایاانسااالنة
حداک اوحداقلباای باآورددورةبازگشاتاساتفاده
میشد.مهمتاای مسائلهدرایا رویکاادطاولدورة
دادههایمورداستفادهاسات.اگااطاول دورةآمااری

باید آنچنانزیاد باشدکهوقایعمتوالی مستقلازهام
درنظاگافتهشوند ،بهطوریکهاگادومی رویاداد
اتفاببیفتد،رویدادقبلیتأثیایدرآننداشتهباشد؛ 
.3حداقلمقداردبیطوریانتخابشودکاهباه
اندازةکافیبزرگباشدتادورویدادمستقلایجادشود .
بااساتفادهازایا روش12و20رویاداددبایهاای
حداک اودبیهایحداقلمستقلباهتاتیاب دردورة
مطالعاتی انتخابشدکهنتایجآنروی نمودارانتقاال

بارسیکوتاهباشد،تعداددبیهاایسااالنةحاداک ا و

باکس-کوکس2)(BCباضایب  باابابا0/22نشاان

فااوانیدرآنالیزمقادیاحدمیشود.باایکااهشایا

دادهشدهاست .

تهاای
حداقل کمتاخواهدبود،کهباعثعادمقطعیا 

2. Box- Cox Transformation


1. Independent Peak Over Threshold
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جدول  .2مقادیر اولیه ،حداکثر ،حداقل ،و بهینة مدل تانک
مقدار اولیه

محدودة تغییر پارامتر

مقدار بهینه

پارامتر
H11

ارتفاعروانابسطحیتانکاول(خاوجیاول) 

0

 200-0

091/31

a11

ضایبرواناباولسطحیتانکاول 

 0/2

 0-1

 0/01

 a12

ضایبروانابدومسطحیتانکاول 

 0/2

 0-1

 0/11

 a21

ضایبروانابمیانیدوم 

 0/2

 0-1

 0/02

 a31

ضایبروانابزیاپایه(زیای )تانکسوم 

 0/2

 0-1

 0/62

 a41

ضایبروانابپایةتانکچهارم 

 0/2

 0-1

 0/02

 alpha

ضایبروانابمابوطبهخاوجیهاتانک 

1

 0-0

 2/06

 b1

ضایبنفوذتانکاولبهتانکدوم 

 0/2

 0-1

 0/023

 b2

ضایبنفوذتانکدومبهتانکسوم 

 0/2

 0-1

 0/91

 b3

ضایبنفوذتانکسومبهتانکچهارم 

 0/2

 0-1

 0/01

H12

ارتفاعروانابسطحیتانکاول(خاوجیدوم) 

0

 0-300

 122/01

H21

ارتفاعروانابسطحیتانکدوم 

0

 0-100

 6/121

جدول  .3مقادیر اولیه ،حداکثر ،حداقل ،و بهینه در مرحلة واسنجی مدل SIMHYD
پارامتر

مقدار اولیه

محدودة تغییر پارامتر

مقدار بهینه

ضایبجایانآبپایه 

 0/3

 0-1

 0/013

آستانةنفوذناپذیای 

1

 0-2

 1/61

ضایبنفوذ 

 200

 0-000

 261/362

کسانفوذ 

3

 0-10

 2/32

ضایبجایانزیاقشای 

 0/1

 0-1

0

ظافیتمخزنباگاب) (mm

 1/2

 0-2

 0/136

ضایبتغذیه 

 0/2

 0-1

 0/01

ظافیتذخیاةرطوبتخاک) (mm

 320

 1-200

 001/02

نتایج
روشهای بهیناهساازی
تخمی هایبهینة انجامشدهبا 
یشاودو
موضعی باانتخابتصاادفی نقااطآغاازما 

باداریهای تصاادفی نقااط درنتاایجواسانجی

نمونه
یگذارد ،بههمی دلیل ،درایا  مطالعاهبااای
تأثیا م 
روشهایبهیناهساازیفااگیاا
غلبهباای مسئله،از 
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(مانندروشالیوریتمژنتیاک)اساتفادهشاد.درایا 

مشاهدهایوشبیهسازیشدهبهصورتنمودار

حداقل

تحقیقاحتمالجهشدرالیوریتمژنتیک بی 0/01تا

انتقالباکس-کاکس (شکل)3ارائهشد.طباقشاکل

 0/1انتخاب شدوبهتاای میازانجهاشباهوسایلة

یهایحاداقلمساتقلراباهخاوبی
،3هادومدلدب 

الیوریتمژنتیک درحی مااحل بهینهساازیانتخااب

شبیهسازیکادند،درصورتیکهمدلتاناک تواناایی

گادید .شایانذکااساتکاهتعاداداجااایدومادل

یهاایحاداک ادارد.بنااباای ،
کمیدرشبیهسازیدب 

باایرسایدنباهبهتاای تاابعهادفباه220اجااا

اگاچاااه،طباااقشاااکل،2رونااادکلااایمقاااادیا

محدودشد .

یکناد،
مشاهدهایتبعیات ما 

سازیشدهازمقادیا

شبیه

درجدولهاای2و3مقاادیااولیاه،حاداک ا،

یهای حاداک ارادر دورةواسانجیکمتاااز
مدلدب 

حداقل ،وبهینةپارامتاهایدومدلدر حاوزةآبخیاز

حدواقعیشبیهسازیکادهاست.بناباای ،ایا مادل

بهینهسازیالیوریتمژنتیکنشاان
چهلچایباروش 

بهخوبی قادرنیستدبی حاداک ارادرمنطقاةماورد

دادهشدهاست.تابعضاایبنااش-سااتکلیفتاابع

مطالعهتخمی بزند.نتایج بهینهسازیپارامتاهای مدل

اصلیدومادلدرنظااگافتاهشاد.طباقجادول،2

دادههاای پیاک ،مقادارتاابع
نشاندادکه ،باابهباود 

مقادیابهینةپارامتاهای،a41،b1و b3درمدلتاناک

یشودوبالعکس.
ضعیفتام 

ضایبناش-ساتکلیف

بااستفادهازالیوریتمژنتیک (جادول)2نزدیاکباه

اگاچهتابعضاایبکاارایی ساعی درحاداقلکاادن

صفاشدکهنشاندهندة حساسیت بسیارکمضااایب

خطای نقاطپیکداشته،درمواردی باهخاوبی عمال

روانابپایةتانک چهارم،نفوذتاناکاولباهدوم،و

جوابهایی باخطای پیککامرا

نکادهاستومدل

نفوذتانکسومبهچهارماست.همچنی ،طبقجدول

یآوردتادرآننقاطمقادارتاابعضاایب
بهدست م 

 ،3مقدارضایبجایانزیاقشای واسانجیشادهباه

ناش-ساتکلیفمناسبباشد .

وسیلةالیوریتمژنتیک،کهبااباابااصافااسات ،در
کنتالسیستممدل SIMHYDتأثیایندارد .

جدول0وضعیتعملکادآمااری دومادلرا
یدهادکاهمادل
یدهد.نتایجآماری نشاان ما 
نشان م 

نمونهای ازواسنجیانجاامشادهباهوسایلةدو


تانک در دورةواسنجیباضاایبنااش-سااتکلیف

مدلدرشکل2ارائهشادهاسات.مقایساةگاافیکای

 0/299وRMSE 0/121ازکارایی تقایبااً مناسابی در

سای زمانی دبی مشاهدهای وشبیهسازینشاندهنادة

شبیهسازیدبی روزانهباخورداراسات. بهیناهساازی

عملکادنسبی دومدلدر شبیهسازیرواناابمنطقاه

پارامتاهایمدلتانکنشاندادکهبااایبهباوددبای

است.مقایسة نتایج هیدروگااف نموناهبااایهاادو

پیااکدوپااارامتاa11وa12

ازپارامتاهااایبساایار

یدهاد کاه در باخای
مدلدردورةواسنجینشانما 

حسا درمنطقةموردمطالعهاستکهباافزایشای 

مدلساازی کال نقااط
رخدادها اگاچه مدل سعیدر 

ییابد.اماافزایشای دو
متاهادبی پیک افزایشم 
پارا 

بهخوبی
هیدروگااف دارد ،تابعمورد نظا نقاط پیک را 

پارامتاباعثتغییاشیبخشاکیدگی هیادروگااف و

یکند(شکل .)2
یهسازینم 
شب 

میشودو ،درنهایت ،ضایبنااش-
کاهشدبی پایه 

یهایمستقلحداک او
قتا،دب 
باایبارسیدقی 

ییابد .
ساتکلیفکاهشم 
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20

SIMHYD
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شکل  .2سری زمانی منتخب دبی شبیهسازی و مشاهدهای در دورة واسنجی (باال) و در دورة اعتبارسنجی (پایین)


شکل  .3نمودار پراکنش انتقال باکس -کاکس دبیهای حداقل مشاهدهای و شبیهسازیشده ( سمت راست) و دبیهای حداکثر مشاهدهای
و شبیهسازیشده ( سمت چپ) با استفاده از مدل تانک ( )و  .)( SIMHYDدر شکل خطوط نقطهچین نیمساز ،خطوط ممتد کمرنگ
انحراف معیار ،و خطوط ممتد پُررنگ نشاندهندة انحراف میانگین است.
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جدول  .4مقایسة بین دبی روزانة شبیهسازی و مشاهدهای در دورة واسنجی و اعتبارسنجی
مدل

دورة اعتبارسنجی

دورة واسنجی

تانک 

SIMHYD

تانک 

SIMHYD

ضایبناش-ساتکلیف

0/599

0/602

0/566

0/617

) RMSE (mm
ضایبهمبستیی

0/821

0/819

0/522

0/490

0/78

0/79

0/764

0/793


مقادیابهینةمدلتانکحاصلازواسنجیمدل

بهینهسازیپارامتاهایمادلهااتوجاهدارناد.بااای


باایتأییدکاراییمدلباآمارچهارساالآبایبااای

باآورد و اطالع از مقدار پارامتاهای یک سیستم دو راه

دورةاعتبارسنجی بارسیشد.بااتوجاهباهعملکااد

کلاای وجااوددارد:مسااتقیم؛ غیامسااتقیم.درروش

مدلتاناک،ایا مادلبااضااایبکاارایی0/299و

مسااتقیممقااادیاپارامتاهااابااهصااورتمسااتقیم

دورههاااایواسااانجیو
0/211با اهتاتیا اببااااای 

میشود.اماازآنجاکهامکاناندازهگیاای
اندازهگیای 

اعتبارسنجیتوانستهاستتاحدودی الیوی تغییاات

همةپارامتاهابهصورتمساتقیموجاودناداردوباا

روانابحوزهرا شبیهساازیکناد.همچنای  ،مقاادیا

توجهبهعدمقطعیتوهزینةزیادِاندازهگیای،بعضی

RMSEباابا0/121و0/222بهتاتیب،باایدورههای

یشاوند.در
ازپارامتاهابهروشغیامستقیم باآوردم 

واساانجیواعتبارساانجی،توانااایینساابیماادلدر

روش غیامستقیم ،بااسا

یدهد.در
شبیهسازیدبیهایروزانة حوزهرانشان م 

سیستم ،بهخصوصیات سیستم ومقادیا پارامتاهاپای

ماحلةواسنجیمدل SIMHYDباایحوزةچهلچای

باده میشود.روش غیامستقیم باهصاورت ساعی و

دادههاای
ضاایبنااش-سااتکلیفو RMSEبااای 

خطا یا خودکارنیزصورتپذیااست.ازمعایبروش

روزانهمعادل0/102و0/119بهدستآمد.همچنای ،

وقتگیابودن آناسات.از
سعی وخطاهزینةزیادو 

دردورة اعتبارسنجیبهتاتیب0/116و 0/09است.با

یتوانبهای نکتاهاشاارهکاادکاه
دییامعایبآنم 

توجهبهاینکهضایبناش-سااتکلیفبازرگتاا از

پارامتاها در ای روش توأمان بهینه نمیشوند.بناباای ،

 0/1معیار شبیهسازیخوباست[،]21نتاایجنهاایی

رویکاد تازة اک ا محققان به روش غیامستقیم خودکار

دومدلقابلقبولاست.نتایجآماری وگاافیکای دو

است.

مدلنشاندهندة عملکادقابلقبولتا مدلSIMHYD
نسبتبهمدلتانکاست .

بحث و نتیجهگیری

مشااهدات انجاامشاده در

بهینااهسااازیالیااوریتمژنتیااکروشِ

روش
خودکااارفااگیااایاسااتکااهازآندربساایاریاز
میشاود.
مدلسازی بارش -رواناباستفاده 
مطالعات 
رشتههایتحقیقااتیدییاانیازکاارباد
ای روشدر 

ماادلهااایبااارش-روانااابابزارهااایمهماایدر


موفقیداشتهاست.درای مطالعه،آمارنُهسالة آبی به

رواناببهانتخابمناسبپارامتاهاایمادلبساتیی

SIMHYDبااستفادهازروشالیوریتمژنتیکاستفاده

مدلهایباارش-
پاوژههای منابعآبیهستند.کارایی 

هیدرولوژیستهاا،باهروشهاایمختلاف،باه

دارد.

منظااورواساانجیماادلبااارش–روانااابتانااکو

شد.خودکارسازی فاایند واسنجی بااستفادهاز روش
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الیوریتم ژنتیکباعثافازایشچشامییادرسااعت

شبیهساازیباارش-روانااب نشااندادکاهانتخااب

واسنجیشدهاست.ازطافدییا،نتایجنشاندادکه

الیوریتمبهینهسازیفقطیکیازفاکتورهایماؤثادر

روش بهینهسازیالیوریتمژنتیکبااایواسانجیدو


کارآمدی نتایجمدلاست وبهای نکتاهبایاد توجاه

مدلمورداستفادهدرتحقیقتاحدودیکارآمداست

کادکهتفاوتبی دادةمشاهدهایوپاسخشبیهسازی

وتوانایی نسبتاًخوبیباایدستیابی به بیشینةاصلی در

مدلاصوالًبهسهدلیلاست ] :[16

سطح تابع هدف دارد.بایدتوجهداشتکهمدلتانک
تواناییکمتای در شابیهساازیدبایپیاکداشاتو

دادههاااایورودیهواشناسا ایو
خطاااادر دادههایثبتشدةجایان؛


یهادر دورةواسنجیو
مقادیاکمتای راباای ای دب 

اخطادرسادهسازیساختارمدل؛

اعتبارسنجی باآوردکاد.شایددلیلآنْ باآوردمقادار

اخطابهعلت اساتفاده نکاادنازپارامتاهاای

پااارامتاهااایa11و a12باشاادکااهاز

کااممقااادیا

غیابهینه.

پارامتاهایحسا درمنطقةماوردمطالعاهبااروی

ای سهعامالمساتقل نیساتندو باه یکادییا

دبی پیکاست.باتوجهباهعملکاادمادلتاناک باا

وابستهاند.درای مطالعاه ،بااتوجاهباهاینکاهفقاط

ضاااایبناااش-ساااتکلیف0/299و0/211باااای

پارامتاهایمدلبهینهشدهاسات،خطاایماوردساه

دورههای واسنجی و اعتبارسانجیومادلSIMHYD


کاهشمییابد.درنتیجه،باایکااهشعادمقطعیات

مقادیاضاایبناش-ساتکلیفباابا0/102و0/116

نتایجنهاییمدل،الزماستتایکاستااتهیواسنجی

دورههااایواساانجیواعتبارساانجی
بااهتاتیابباااای 

درنظاگافتهشودوفقطباهبهیناهساازی پارامتاهاا

توانستهاستتااحادودی الیاوی تغییاااتروانااب

محدودنشودوعواملدییاخطاانیازبااایکااهش

حوزهراباهخاوبی شابیهساازیکناد.هاچنادنتاایج

عدمقطعیتنتایجدرنظاگافتهشود .
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