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ارزيابی مقايسهای روشهای تخمين پارامترهای مدل های نش و هيبريد به منظور مدلسازی فرآيند بارش -
رواناب (مطالعه موردی :حوضه الندچای)
جواد بهمنش ،*1ندا خان محمدی ،5بابک اميرعطايی
 .1دانشيار ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه اروميه
 .2دانشجوی دوره دکتری مهندسی منابع آب ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه اروميه
 .3دانشجوی دوره دکتری مهندسی منابع آب ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه اروميه
(تاريخ دريافت - 1333/1/11 :تاريخ تصويب)1331/11/5 :
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چكيده
مدلهای هيدرولوژيک بارش  -رواناب بهعنوان ابزاری مهم و ضروری برای مديريت منابع آب در دنيا شناخته شدهاند .در
اين ميان ،دو مدل نش و هيبريد بهعنوان مدلهای بارش  -رواناب در سالهای اخير توسعه پيدا کردند .در اين تحقيق،
روشهای مختلف جهت تخمين پارامترهای اين دو مدل در حوضه الندچای آذربايجان غربی مورد ارزيابی و مقايسه قرار
گرفته است .بدين منظور ،پارامترهای مدل هيبريد بر اساس يک روش تجربی و پارامترهای مدل نش از هشت روش
مختلف برآورد گرديد .شاخصهای آماری  R2 ،MAEو  RMSEجهت ارزيابی قابليت دو مدل مورد استفاده قرار گرفت.
مقادير کم شاخصهای خطا و مقدار زياد ضريب تبيين قابليت هر دو مدل در مدلبندی هيدروگراف سيل را نشان داد.
مقايسه مقادير شاخصهای آماری و خطای بدست آمده ،نشاندهنده عملكرد بهتر مدل نش نسبت به مدل هيبريد بود.
متوسط خطای دبی اوج سيالبی برای مدلهای نش و هيبريد به ترتيب برابر  5/33و  12/10مترمكعب بر ثانيه و متوسط
خطای زمان اوج هيدروگراف سيالب به ترتيب برای مدلهای مذکور برابر صفر و سه ساعت بدست آمد.
واژههای کليدی :فرآيند بارش  -رواناب ،مدل نش ،مدل هيبريد ،هيدروگراف واحد ،حوضه الندچای.

مقدمه

1

مدلهای بارش -رواناب به عنوان ابزاری مهم و ضروری در علوم
هيدرولوژی و مديريت منابع آب به شمار میرود .نقش و اهميت
فرآيند بارش-رواناب در مطالعات منابع آب موجب شده که اين
فرآيند از ديرباز مورد توجه متخصصين قرار گيرد ( Wang et al.,

 .)2004; Aytek et al., 2008مفهوم هيدروگراف واحد ارائه شده
توسط  )1932( Shermanبه عنوان يكی از ابزارهای قوی جهت
مدلسازی فرآيند بارش -رواناب در هيدرولوژی کاربردی تبديل
شده است .امروزه از هيدروگراف واحد در مدلسازی فرآيند
بارش -رواناب استفاده فراوان میشود ( Nalbantis, et al.,

 .)1995در دهههای اخير نيز تالشهای بسياری برای فهم
فرآيندهای بارش -رواناب و تعيين هيدروگراف واحد لحظهای در
حوضه های فاقد ايستگاه هيدرومتری و آمار در نقاط مختلف دنيا
صورت گرفته که میتواند نقش مؤثری در پايش اثرات
خشكسالی بر سيستم های منابع آب داشته باشد .به دليل
پيچيدگی روابط بارش-رواناب ،مدلهای مفهومی برای تحليل و
* نويسنده مسئولj.behmanesh@yahoo.com :

شبيهسازی اين روابط توسعه يافتهان د .مدل خطی مخزن يكی از
مدلهای ساده شبيهسازی فرآيند بارش-رواناب میباشد که در
سال  1331توسط  Zochارائه شده و اساس بسياری از مدلهای
مفهومی میباشد ( .)Chow, et al., 1988در اين ميان ،مدل نش
در سال  1350توسط  Nashبه عنوان يک مدل مفهومی مخازن
خطی آبشاری با ضرايب ذخيره ثابت ارائه گرديد .اين مدل به
دليل ارائه يک رابطه صريح و روشن برای هيدروگراف واحد
لحظهای ،به عنوان يكی از مدلهای رايج ،شناخته شده است.
پارامترهای اين مدل نشاندهنده ويژگیهای فيزيكی حوضههای
آبخيز میباشند .يكی از چالشهای کاربرد اين مدل ،تخمين
پارامترهای آن بوده که شامل تعداد مخازن خطی ( )nو ضريب
ذخيره ( )kمیباشد که بهطور فيزيكی قابل اندازهگيری نيستند.
يكی از روش های رايج تخمين پارامترهای مدل نش،
کاليبراسيون مدل میباشد .در اين روش ،ابتدا فرآيند بارش-
رواناب شبيهسازی شده و سپس مقادير پارامترهای مدل با
تطبيق دادههای مشاهداتی رواناب بدست میآيد(1958) Nash .
روشهای تخمين پارامترهای هيدرولوژيكی را با استفاده از روش
گشتاورها ارائه نمود .اين تكنيک بستگی به توزيع زمانی بارش و
رواناب داشته و دارای خطای محاسباتی زيادی میباشد ( Dong,
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 . )2007در اين روش جفت پارامترهای مختلفی برای هر رويداد

هيبريد ،به نظر میرسد کاربرد معادالتی ساده بتواند مشكل

بدست میآيد که مقدار متوسط جفت پارامترها برای کليه
رويدادها در نظر گرفته میشود ،)1984( Rosso .با استفاده از
ويژگیهای ژئوموفولوژيكی حوضه آبخيز ،معادالتی برای بدست

تخمين پارامترهای اين دو مدل را حل نمايد .بدين منظور،
تحقيق حاضر با هدف ارزيابی روشهای مختلف در تخمين
پارامترهای دو مدل نش و هيبريد برای استخراج هيدروگراف

آوردن پارامترهای مدل نش ارائه نمود .اين معادالت تجربی
نيازمند برآورد پارامتر سرعت جريان میباشد .مطالعات مختلفی

سيل در ايستگاه بدالن واقع در حوضه آبخيز الندچای در استان
آذربايجان غربی انجام شده است .عالوه بر اين ،مقايسه دو مدل

نيز برای بدست آ وردن پارامتر سرعت با استفاده از ويژگیهای
فيزيكی حوضه آبخيز صورت گرفته است ( ;Zelazinski, 1986
)Al-Wagdany and Rao, 1977; Sahoo et al., 2006؛ اما اين

جهت مدلسازی هيدروگراف سيلهای ايستگاه مورد مطالعه از
ديگر اهداف اين مطالعه میباشد.

روش مستلزم واسنجی پارامتر سرعت بوده که خود باعث افزايش
تعداد پارامترهای هيدرولوژيكی مدل میگرددBhunya et al. .
) (2005برای رفع محدوديتهای مدل نش ،پيشنهاد تقسيم
مخزن خطی منفرد نش به دو مخزن متصل سری با ضرايب
ذخيره متفاوت را مطرح نمودند .در اين روش ،مجموعه ترکيب
سری دو مخزن به عنوان يک مدل هيبريد ارائه شده است.
ارائه مدل ها و مطالعات صورت گرفته ،مبنای کار مطالعات
افراد ديگر قرار گرفت Bhaskar et al., (1997) .و Sahoo et al.,

) ،(2006بعد برآورد پارامترهای مدل نش ،از آن برای برآورد
سيالب حوضههای آبخيز فاقد آمار استفاده کرده و نشان دادند
که اين مدل از دقت قابل قبولی در تخمين سيالب برخوردار
است ،Bardossy (2007) .بيش از يک جفت پارامتر مدل نش را
برای برآورد هيدروگراف رواناب در يک مطالعه موردی مشخص
تعيين نمود .ايشان از چهار تابع هدف برای برآورد جفت پارامتر
منحصر به فرد پارامتر های مدل نش با استفاده از متوسط مقادير
تابع هدف برای واسنجی رويدادها استفاده نمودند .از طرف
ديگر ،Singh et al., (2007) ،يک مدل هيبريدی برای شبي ه-
سازی فرآيند بارش-رواناب بر اساس مدل نش ارائه نمودند .در
اين روش تعداد واحدهای هيبريد و ضرايب ذخيره با استفاده از
معادالت تجربی بدست میآيد .همچنينBahremand and ،
) ،Mostafazadeh (2010روشهای مختلف تخمين پارامترهای
مدل نش را مورد ارزيابی قرار دادند و روشهای مناسب را برای
تخمين پارامترهای مذکور را در منطقه مورد مطالعه ارائه
نمودند .در مطالعه ديگری نيز ) Ahmadin et al. (2011به
ارزيابی دو مدل هيبريد و نش در يک حوضه آبخيز موردی
پرداختند .ايشان در تحقيق خود پارامترهای مدل هيبريد را
توسط روش ارائهشده توسط ) Bhunya et al. (2005برآورد و به
برتری مدل هيبريد نسبت به مدل نش در برآورد هيدروگراف
واحد لحظهای اذعان داشتند.
با توجه به محدوديتها و دشواریهای موجود در کاربرد
روشهای مختلف جهت تعيين پارامترهای دو مدل نش و

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

در اين تحقيق ،حوضه آبخيز الندچای واقع در شمال استان
آذربايجان غربی ،در شهرستان خوی و در محل ايستگاه آب-
سنجی بدالن که از ارتفاعات  3111متری سرچشمه میگيرد،
به دليل داشتن شرايط کامالً طبيعی و دست نخورده ،انتخاب
شده است .حوضه مورد بررسی جزء حوضه آبخيز ارس میباشد.
متوسط حداکثر ،حداقل دمای مطلق و ميانگين دما در حوضه به
ترتيب  -11/2 ،11/2و  13/8درجه سانتیگراد میباشد .به طور
متوسط تعداد روزهای يخبندان در حوضه مذکور برابر 111روز
میباشد.
شكل ( ) 1موقعيت منطقه و حوضه آبخيز مورد مطالعه را
نشان می دهد .مقدار متوسط بارندگی و ضريب تغييرات ساليانه
حوضه آبخيز الندچای طی دوره آماری  1311الی  1383به
ترتيب برابر با  521ميليمتر و  1/ 15میباشد .خالصهای از
پارامترهای فيزيكی و اين حوضه نيز در جدول ( )1ارائه شده
است.
مدل نش

نش مدل مخازن خطی آبشاری را با استفاده از تابع گاما برای
هيدروگراف واحد لحظهای يا Instantaneous Unit ( IUH

 )Hydrographبه صورت زير ارائه نمود:
(رابطﮥ )1

t
1
t n 1  k
q
) (
e
k( n) k

که در آن n ،و  kبه ترتيب تعداد مخازن و ضريب ذخيره
در هر مخزن (بر حسب زمان) بوده که شكل  IUHرا توصيف
میکنند q ،عمق رواناب در واحد زمان در واحد باران مؤثر (با
بعد عكس زمان) Γ(n) ،تابع گاما و  tزمان میباشد .با در دست
داشتن مقادير  nو  kمیتوان شكل کامل هيدروگراف واحد
مصنوعی را از معادله ( )1به دست آورد.

بهمنش و همكاران :ارزيابی مقايسه ای و روش های تخمين پارامترهای ...
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شكل  -1موقعيت جغرافيايی حوضه الندچای
جدول  -1پارامترهای فيزيكی حوضه آبخيز مورد مطالعه

نام حوضه

نام ايستگاه آبسنجی

مساحت ()Km

ارتفاع ماکزيمم ( )m

ارتفاع مينيمم ( )m

شيب متوسط ()%

الندچای

بدالن

100

3111

1131

32

جدول  -5روش های مختلف جهت محاسبه پارامترهای مدل نش

روش

منبع

اول

Safavi (2006); Bahremand,
)and Mostafazadeh (2010

دوم

روش زمان تا اوج -زمان تا عطف
( Bahremand, and
)Mostafazadeh, 2010

فرمول
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)Singh (2000

ششم

)Aron and White (1982

  0.045  0.5  5.6 2  0.3 3

هفتم

)Collins (1983

  0.5  5.9 2
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)Hann et al. (1994
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پارامترها
 :Lطول آبراهه اصلی (کيلومتر)
 :Aمساحت حوضه (کيلومتر مربع)
 :Sشيب حوضه
 kبر حسب واحد ساعت
 :tpزمان تا اوج هيدروگراف ()hr
 :tiزمان تا نقطه عطف هيدروگراف
()hr

  q pt p
 :tpزمان تا اوج ()h
 :qpدبی اوج ()mm/h/mm

n  7 / 6  2

Q t
n  1  6.5 p p
 V

)  Qpt p /(1.008 A
  n 1
 : Aمساحت حوضه (ايكر)

 :Vحجم کل رواناب
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 IUHاستخراج شده توسط مدل نش بر پايه مفهوم n

 k2معلوم ،معادله ( )3زمان اوج ،دبی اوج و شاخههای صعودی و

مخزن خطی با ضرايب ذخيره يكسان ،يک توزيع گامای دو
پارامتری است ( .)Ahmadin et al., 2011برای تخمين مقادير n
و  kدر مدل نش روشهای مختلفی توسط محققان پيشنهاد

نزولی و در کل يک  IUHرا نشان میدهد .بنابراين معادله ()3
نسخه اصالح شده نش میباشد ،که در آن همانطور که اشاره
شد  k2>k1بوده و مقادير آنها مثبت است .برای واحد دوم نيز

شده است .در اين تحقيق ،جهت تخمين پارامترهای مدل نش،
هشت روش مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که معادالت

می توان مشابه واحد اول عمل کرد با اين تفاوت که ورودی به
واحد دوم ،خروجی از واحد اول منظور گردد که در نهايت

آنها در جدول ( ) 2ارائه شده است .الزم به ذکر است ،در تمامی
روابط اشاره شده در جدول ( )2که فقط برای محاسبه مقدار n
ارائه شدهاند ،از فرمول ( )2جهت محاسبه  kاستفاده شده است:

معادله ( )1حاصل میشود:
(رابطﮥ )1
1
(k1  k 2 ) 2

)k  t p /( n  1

(رابطﮥ )2

t
t
t
 k t

k1k 2
k2
k1
k2
1
( t (e  e )  2
)  (e  e ) 
k1  k 2



مدل هيبريد

هر واحد مدل هيبريد شامل دو مخزن با ضرايب ذخيره نابرابر و
متصل به صورت سری میباشد .بارش وارد اولين مخزن شده و

Q2 (t ) 

معادله ( )1تابع واکنش خروجی برای واحد دوم در نتيجه ورود
يک پالس بارش واحد به اين واحد را نشان میدهد و  tpآن از
رابطه ( )5به دست میآيد:

سپس وارد دومين مخزن و نهايتاً با مسيريابی تا انتهای واحد
هيبريد اول پيش میرود تا در خروجی به صورت يک
هيدروگراف خارج شود که اين خروجی برای واحد هيبريد دوم

(رابطﮥ )5

(با ويژگی های شبيه واحد اول) به عنوان ورودی محسوب
میگردد .بههمين ترتيب میتوان آخرين خروجی را به صورت

بنابراين يک هيدروگراف واحد متناظر با هر بارندگی در
يک حوضه میتواند با معلوم بودن  Qpو  tpاستخراج شود .در

تحليلی استنتاج کرد .برای توصيف هيدروگراف واحد ،حداقل دو
واحد هيبريد پايه به صورت سری توصيه شده است ( Ahmadin
 .)et al., 2011برای حوضههای بزرگتر با شيب کم ،انتظار
میرود که هيدروگراف واحد به يک توزيع متقارن ميل کند و در
صورت ضرورت ،می توان تعداد بيشتری از واحدهای هيبريدی را
در نظر گرفت (.)Ahmadin et al., 2011
مدل هيبريد دو واحدی

با در نظر گرفتن رابطه تعادل حجمی در اولين مخزن برای يک
زمان بسيار کوتاه و نيز با توجه به اين نكته که خروجی از هر
مخزن به عنوان ورودی مخزن بعدی باشد ،در نهايت رابطه ()3
حاصل میشود:
(رابطﮥ )3

t
 k t

1
k
e 1  e 2 
(k1  k 2 ) 


Q1 (t ) 

که در آنها k1 ،و  k2به ترتيب ضرايب ذخيره اولين و
دومين مخزن خطی در هر واحد میباشند .معادله ( )3برای
 k2>k1نتايج درستی ارائه داده و در حالتهای ديگر ،مقادير
منفی يا غير قابل قبول برای دبی حاصل میکند که پذيرفتنی
نيستند ( .)Singh et al., 2007اين معادله واکنش در خروجی
واحد اول ،در نتيجه يک پالس بارش واحد در ورودی را نشان
میدهد .در اين معادله ،اگر  k2=0و  k1=kباشد ،معادله ()3
تبديل به معادله مخزن خطی منفرد نش خواهد شد .برای  k1و

k1  k 2
) ( k1k 2
k 2  k1

tp 

اينجا بايد توجه کرد که کاربرد ي ک واحد تنها يا يک ترکيب
دوتايی شبيه به هم میتواند وابسته به دادههای قابل دسترس
ايجاد گردد .با اين وجود ممكن است يک واحد هيبريد تنها در
شبيه سازی يک شاخه صعودی پهن يا يک توزيع نزديک به
توزيع نرمال با شكست روبرو شود .بنابراين در بيشتر مواقع ،يک
واحد ،برای شبيهسازی دادههای واقعی ترجيح داده میشود
(.)Ahmadin et al., 2011
در اين تحقيق برای تعيين مقادير  k1و  k2از رابطه تجربی
ارائه شده توسط )( Bhunya et al. (2005معادالت  1و )0
استفاده شد.
(رابطﮥ )1
tp
3
2
9.4452(  )  8.2173(  )  4.306(  )  0.4466

k2 

(رابطﮥ )0
k2
2
 0.2073( )  1.772( )  5.2535( )  7.1051
3

k1 

که در آنها   ،  ،و  به صورت زير تعريف میشوند:
  q pt p
(رابطﮥ )8
(رابطﮥ )3

k2
k1
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tp

(رابطﮥ )11

k2



مقدار  مقدار تيزی يا حلقهای بودن شكل هيدروگراف
را مشخص میکند   ،توان ذخيره و  نشاندهنده نسبت
زمان اوج به زمان نگهداری مؤثر  k2است .بنابراين برای  qpو tp

معلوم يک هيدروگراف واحد و با به دست آوردن مقادير  K1و
 K2شكل کامل هيدروگراف واحد را میتوان از مدل هيبريد دو
واحدی (معادله  )1استخراج کرد ( .)Ahmadin et al., 2011در
اين تحقيق نيز از همين معادله جهت محاسبه هيدروگراف واحد
و سپس تبديل آن به هيدروگراف مشاهداتی استفاده گرديد.
روش تحقيق

در اين مطالعه ،رويدادهای مربوط به ايستگاه بدالن مورد تجزيه
و تحليل قرار گرفت و پارامترهای فيزيوگرافی مورد نياز در
محاسبه پارامترهای ورودی مدل نش از قبيل مساحت ،محيط،
طول آبراهه اصلی و شيب حوضه برای ايستگاه مورد نظر در
محيط  GISاس تخراج شد .از بين آمار موجود ،چهار رويداد،
دارای يک هيدروگراف مشخص در بازه ساعتی بوده و قابليت
ارائه به صورت يک سيل مجزا را دارا بودند .دادههای سيل
مربوط به ايستگاه هيدرومتری بوده و از سازمان آب منطقه ای
استان آذربايجان غربی اخذ گرديد .برای هر رويداد پارامترهای
مربوط به هر مدل بدست آمد .برای هر رويداد پس از تفكيک
دبی پايه به روش مستقيم ،حجم رواناب ،ارتفاع رواناب سطحی و

1 N
ˆ Q  Q
i
N i 1 i

(رابطﮥ )12
2



(رابطﮥ )13

MAE 

N
ˆ (Q
i 1 i

 Qˆ i )(Qi  Qi ) 

59

N
2 N
2
)  (Qˆ  Qˆ i )   (Qi  Qi
i 1 i
i 1



2

R

که در آنها : Q̂i ،مقادير دبی برآوردی از مدل مربوطه: Qˆ i ،
ميانگين مقادير دبی برآوردی از مدل : Qi ،مقادير دبی مشاهداتی
 : Qiميانگين مقادير دبی مشاهداتی و  :Nاندازه نمونه میباشد.
هر چه مقادير شاخص های خطا به صفر و مقادير ضريب تبيين
به يک نزديکتر باشد نشان دهنده عملكرد خوب مدل به کار
گرفته شده است.
عالوه بر شاخص های آماری ،از مفهوم خطا نيز برای بيان
تفاوت بين دو مدل نش و هيبريد استفاده شده است .رابطه
( )11برای بيان درصد خطا در پيشبينی مقدار  )etp( tpتوسط
مدلهای مربوطه و رابطه ( )15برای بيان درصد خطا در
پيشبينی مقدار  )eQp( Qpبه کار رفته است.
ˆe  t  t
p
p
tp

(رابطﮥ )11
(رابطﮥ )15

 100

 Qˆ p
p
Q
p

Q
e

Qp

در معادالت ( )11و ( :Qp ،)15مقدار دبی پيک
هيدروگراف مشاهداتی : Q̂ p ،مقدار دبی پيک هيدروگراف
برآوردی :tp ،مقدار زمان پيک هيدروگراف مشاهداتی و : tˆp

پارامترهای مورد نياز جهت کاربرد فرمولهای مختلف محاسبه
گرديد.
الزم به ذکر است ،سيل حاصله از دو رويداد متوالی دو روز

نتايج و بحث

 23و  31فروردين سال  31ب ه صورت مجزا بوده و هيدروگراف
منفردی برای هر رويداد ثبت شده بود بطوريكه با پايان يافتن

با توجه به اينكه برای تخمين پارامترهای مدلهای نش و
هيبريد ،مقادير  qpو  tpهر رويداد مورد نياز است ،اين مقادير

يک هيدروگراف و رسيدن به دبی پايه هيدروگراف بعدی شروع
می شد .ذکر اين نكته نيز ضروری به نظر میرسد که در اين
تحقيق ،مدلها واسنجی شده و صحتسنجی آنها مدنظر نبوده

پس از محاسبه ،در جدول ( )3برای ايستگاه مورد مطالعه ارائه
شده است.

مقدار زمان پيک هيدروگراف برآوردی میباشد.

جدول  -1مقادير  qpو  tpرويدادهای مشاهداتی

است.

ايستگاه

رويدادهای مشاهداتی

ارزيابی عملكرد مدلها

مربوطه

(تاريخ ی)

tp
)(h

qp
)(m3/s

1388/04/19

4

0/165

1390/01/29

8

0/107

1390/01/30

8

0/102

1390/02/02

12

0/069

متوسط

8

1/ 11

جهت ارزيابی کارايی دو مدل کاربردی در تحقيق و مقايسه آن
دو با يكديگر ،از شاخصهای آماری ريشه ميانگين مربعات خطا
( ،)RMSEميانگين خطای مطلق ( )MAEو ضريب تبيين ()R2
که به صورت زير بيان میشوند ،استفاده شده است.
(رابطﮥ )11

N
 (Q  Qˆ ) 2
i
i
i 1
N

RMSE 

بدالن
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همانطوريكه از جدول ( )3ديده میشود ،بهطور متوسط

مقايسه بهتر دو مدل میباشد .نتايج

Bahremand, and

برای رويدادهای مشاهداتی مقدار  tpو  qpبه ترتيب برابر 8
ساعت و  1/ 11مترمكعب بر ثانيه برآورد شده است.
جدول ( )1شاخصهای آماری حاصله برای مدل نش با

) Mostafazadeh (2010نيز عملكرد نامناسب روش اول را تائي د
کرد ،اما ايشان برخالف نتيجه اين تحقيق و نتايج Singh et al.
) (2007و ) Ahmadin et al. (2011نتايج قابل قبولی توسط

استفاده از هشت روش کاربردی را در ايستگاه مورد مطالعه
نشان میدهد .همانطور که در اين جدول مشاهده میگردد،

روش سوم به دست نياوردندBahremand, and Mostafazadeh .

) (2010برای روش دوم نيز نتايج ضعيفی به دست آوردند.

روش اول در مقايسه با روشهای ديگر در ايستگاه بدالن با
متوسط خطای  5/ 852متر مكعب در ثانيه نتايج قابل قبولی ارائه
نداده است .نتايج اين جدول نشاندهنده عملكرد مشابه روابط

نتايج شاخص های آماری حاصل از کاربرد مدل هيبريد در
ايستگاه مورد مطالعه در جدول ( )5ارائه شده است .با توجه با
نتايج اين جدول مالحظه می شود که روش تجربی به کار رفته

س وم تا هشتم در منطقه مورد مطالعه بوده و قابليت آنها برای
منطقه مورد مطالعه را ماييد میکند .همچنين ،روش دوم با

جهت محاسبه پارامترهای مدل هيبريد ،روش مناسبی بوده و
می توان اين روش را جايگزينی مناسب برای روشهای دشوار

متوسط خطای  1/ 283مترمكعب در ثانيه در ايستگاه بدالن ،به
عنوان بهترين روش معرفی شده و مبنای مقايسه با روش
هيبريد قرار گرفت .البته کامالً مشخص است که اختالف فاحشی

دانست.
نتايج روش دوم در ايستگاه بدالن از بين روشهای
مختلف ،جهت مدل سازی هيدروگراف مربوطه به کار رفت .شكل

بين نتايج روشهای دوم تا هشتم نبوده (با مقدار متوسط خطای
 1/ 51مترمكعب در ثانيه) و همه اين روشها ،نتايج قابل قبولی

( ) 2جهت مقايسه بهتر عملكرد دو مدل در شبيهسازی
هيدروگراف های مربوط به رويدادهای ثبت شده در ايستگاه مورد

ارائه نموده اند و انتخاب يک روش به عنوان مبنا ،صرفاً جهت

مطالعه رسم شده است.

جدول  -7شاخصهای آماری مدل نش در ايستگاه بدالن

روش

اول

دوم

سوم

چهارم

رويداد

)MAE(m3/sec

R2

)RMSE(m3/sec

1388/04/19

5/121

0/368

7/744

1388/04/19

1390/01/29

2/974

0/002

4/019

1390/01/29

0/823

1390/01/30

3/784

0/066

5/165

1390/01/30

0/976

0/895

1390/02/02

5/29

0/135

6/478

1390/02/02

0/745

0/984

0/985

متوسط

4/292

0/143

5/852

متوسط

1/131

0/935

1/546

1388/04/19

1/54

0/903

2/155

1388/04/19

1/979

0/937

2/772

1390/01/29

0/697

0/924

0/93

1390/01/29

0/822

0/924

1/086

1390/01/30

0/944

0/897

1/284

1390/01/30

0/974

0/895

1/337

1390/02/02

0/556

0/988

0/761

1390/02/02

0/742

0/984

0/981

متوسط

0/934

0/928

1/283

متوسط

1/129

0/935

1/544

1388/04/19

1/979

0/937

2/771

1388/04/19

1/979

0/937

2/772

1390/01/29

0/822

0/924

1/087

1390/01/29

0/819

0/924

1/083

1390/01/30

0/975

0/895

1/338

1390/01/30

0/973

0/895

1/336

1390/02/02

0/743

0/984

0/982

1390/02/02

0/738

0/984

0/975

متوسط

1/130

0/935

1/545

متوسط

1/127

0/935

1/542

1388/04/19

1/977

0/937

2/768

1388/04/19

1/997

0/937

2/793

1390/01/29

0/822

0/924

1/086

1390/01/29

0/838

0/924

1/101

1390/01/30

0/974

0/895

1/338

1390/01/30

0/989

0/895

1/348

1390/02/02

0/743

0/984

0/981

1390/02/02

0/777

0/984

1/019

متوسط

1/129

0/935

1/543

متوسط

1/150

0/935

1/565

روش

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

3

2

3

رويداد

)MAE(m /sec

1/981

0/937
0/924

1/088
1/338

R

)RMSE(m /sec

2/774
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مقايسه نتايج حاصل از مدل هيبريد با مدل نش در شكل

11

همين مسئله است.

( )2نشان می دهد که در ايستگاه بدالن مدل نش بهتر از مدل
هيبريد ،هيدروگراف مشاهداتی را مدلبندی نموده است .اين امر
بدين معنی است که فرمول تجربی ارائه شده توسط Bhunya et

نتايج مقادير خطا در جدول ( ) 1آمده است .با توجه به
جدول ( )1مالحظه میشود که مدل نش بدون هيچ خطايی،
مقدار  tpرا شبيهسازی نموده است در حالی که مدل هيبريد،

) al. (2005جهت محاسبه پارامترهای مدل هيبريد در ايستگاه
بدالن قابليت کمتری نسبت به روش دوم جهت محاسبه

مقدار  tpرا به طور متوسط با  3ساعت خطا مدل نموده است.
مقدار خطای ( Qpبه جز در يک مورد) نيز نشاندهنده توانايی

پارامترهای مدل نش دارد .شكل ( )2نتايج حاصله از جدول ()5
در مقايسه با جدول ( )1را تائيد میکند .همچنين در اين شكل
به وضوح مشخص است که مدل هيبريد دبی اوج سيالبها را

بيشتر مدل نش با متوسط خطای سه رويداد برابر با 5/ 33
مترمكعب در ثانيه نسبت به مدل هيبريد با متوسط خطای سه
رويداد برابر با  12/10مترمكعب در ثانيه میباشد.

بيشتر برآورد کرده که نتايج ) Ahmadin et al. (2011نيز بيانگر
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جدول  -5شاخص های آماری حاصله از کاربرد مدل هيبريد در ايستگاه بدالن
ايستگاه بدالن
رويداد

MAE

R

RMSE
)(m3/s

1388/04/19
1390/01/29
1390/01/30
1390/02/02

1/972
2/573
1/202
3/803

0/935
0/383
0/906
0/594

2/825
3/296
1/503
5/068

متوسط

2/388

0/705

3/173

2

داد که همه روش های کاربردی ،جز روش اول ،جهت محاسبه
پارامترهای نش ( nو  )Kدر منطقه مورد مطالعه مناسب می-
باشند .نتايج روش هفتم که مناسبترين روش در منطقه مورد
مط العه نام گرفت به عنوان روش مبنا جهت مقايسه با نتايج
مدل هيبريدی که پارامترهای آن توسط روش تجربی Bhunya

) et al. (2005حاصل شد ،انتخاب گرديد.
 -نتايج حاصل از مقايسه دو مدل بر اساس شاخصهای

نتايج جدول ( )1توانايی مدل نش در شبيهسازی مقدار tp

و  Qpرا در ايستگاه مورد مطالعه نشان میدهد و ناتوانی مدل
هيبريد را در مدلبندی اين دو مقدار در ايستگاههای مورد
مطالعه به اثبات میرساند .مقدار  tpمحاسباتی توسط مدل
هيبريد کمتر يا مساوی با مقدار واقعی حاصل شده است که با
نتايج ) Ahmadin et al. (2011همخوانی نداردAhmadin et .

) ، al. (2011نتيجه گرفتند که مدل هيبريد بهتر از مدل نش،
شاخههای صعودی و نزولی هيدروگراف مشاهداتی را شبيهسازی
میکند.
جدول  -2خطای مقادير برآوردی  Qpو  tpتوسط دو مدل نش و هيبريد در
ايستگاه بدالن

خطا و ضريب تبيين نشان داد که در ايستگاه بدالن روش نش
بهتر از مدل هيبريد ،هيدروگراف مشاهداتی را مدلبندی نموده
است .مقايسه هيدروگرافهای برآوردی و مشاهداتی نيز نشان
داد که مدل هيبريد دبی اوج سيالبها را بيشتر برآورد میکند و
برای زمان اوج ،مقداری کمتر يا مساوی مقدار زمان پيک واقعی
ارائه میدهد.
 بر اساس مفاهيم تعريفی خطا نيز مشخص شد که مقدارزمان اوج شبيه سازی شده توسط مدل نش همان مقدار زمان
واقعی است و دبی های پيک حاصله توسط اين روش نيز ،به جز
در يک مورد ،نزديکتر به مقدار واقعی میباشند ،اما مدل
هيبريد در مدلبندی اين دو مقدار خطای بيشتری نسبت به
مدل نش ارائه داد.

رديف

رويداد

1

1388/04/19

هيبريد
etp
0

هيبريد
eQp
1/3054

نش
etp
0

نش
eQp
23/267

2

1390/01/29

3

11/9410

0

8/403

 ساخت ار مدل و انتخاب روش تخمين پارامترهای مدلنقش اساسی در تطبيق و عدم تطبيق مقادير مشاهداتی و
محاسباتی داشته و میتواند جزء ريشههای عدم قطعيت در

3

1390/01/30

2

11/9659

0

4/317

1

1390/02/02

4

12/3141

0

5/250

مدلسازی توسط دو مدل مذکور بشمار آيد.
درنهايت الزم به ذکر است که دورنمای تحقيق حاضر

3/11

12/10

1/1

5/33

واسنجی مدلهای مورد استفاده بوده که در اين وضعيت تعداد
رويدادها همانند حالت صحتسنجی که مقدار ميانگين دادهها
در آن منظور میگردد  ،نقش چندانی ندارد؛ البته اين بدين

متوسط رويدادهای  3 ،2و 1

الزم به ذکر است که تمامی موارد ذکر شده برای حالتی

معنی نمیباشد که تعداد وقايع انتخابی در نتايج حاصله بیتأثير
است و همين نتايج با در نظر گرفتن رويدادهای بيشتر حاصل

است که از فرمول تجربی ) Bhunya et al. (2005جهت تعيين
پارامترهای مدل هيبريد استفاده شود و ممكن است در
حالتهای ديگر ،کاربرد روشهای ديگر در تعيين پارامترها،

خواهد شد.

شاهد عملكرد بهتر اين مدل حتی نسبت به مدل نش باشيم.

پيشنهادها

نتيجهگيری
در اين تحقيق تالش شده است تا با استفاده از روشهای
مختلف تخمين پارامترهای مدلهای نش و هيبريد ،وقايع
تاريخی به منظور مدلسازی فرآيند بارش-رواناب شبي هسازی و
عملكرد مدلها ارزي ابی شود که به صورت خالصه ،نتايج کلی به
شكل زير قابل ارائه میباشد:
 -تحليل شاخص های آماری در منطقه مورد مطالعه نشان

پيشنهادها زير در ادامه تحقيق حاضر ارائه میگردد:
 بررسی حساسيت پارامترهای مدل بررسی قابليت روشهای ديگر برآورد پارامترهای دومدلهای نش و هيبريد
 انجام تحقيق حاضر در ديگر حوضههای آبخيز برای فهمبيشتر قابليتهای مدلهای مورد بررسی
 -صحت سنجی مدلهای مورد استفاده در تحقيق حاضر
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