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بهينهسازی پارامترهای حساس مدل بارشـ رواناب  HEC-HMSبه وسيلة الگوريتم فراکاوشی بهينهسازی PSO
*2

رضا گرمه ،1علیرضا فريدحسينی

 .1کارشناس ارشد منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد
 .2استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت1393/9/23 :ـ تاریخ تصویب)1393/11/11 :

چکيده
محدودیتهاي ساختاري مدلهاي هیدرولوژیکی و عدم دسترسی به همة پارامترهاي حوضة آبخیز همچنین عدم امکان
تعیین دقیق شرایط مرزي و شرایط اولیه ،واسنجی مدلهاي هیدرولوژیک را ایجاب میکند .با توجه به زمانبربودن
روشهاي واسنجی خودکار ،مبتنی بر استفاده از

واسنجی دستی ،بهویژه هنگامی که دادهها کم و پارامترها فراواناند،
روشهاي جستوجوي سیستماتیک در فضاي چندبعدي ،با استفاده از یک تابع هدف ،بسیار سودمند است .در این
مطالعه ،نرمافزار  HEC-HMSهمچون مدل شبیهساز و الگوریتم هوشجمعی  PSOبه مثابة مدل بهینهساز عمل میکنند.
برنامهنویسی مدل و فراخوانی HEC-HMSدر محیط برنامة  MATLABانجام گرفت .مدل تلفیقی ارائهشده در حوضة سد
کارده ،واقع در استان خراسان رضوي ،بررسی شد .واسنجی مدل به کمک تابع هدف  RMSEدر سناریوهاي مختلف
سهرخداده مطالعه شد و نتایج دستهاي پارامتر با مقادیر متفاوت تولید کرد .سپس همة سناریوهاي بررسیشده
صحتسنجی شد و در انتها ،با مقایسة مقادیر تابع هدف و ضریب همبستگی بین دبیهاي مشاهداتی و محاسباتی در
رخدادهاي مختلف ،سه دسته پاسخ تولیدشده به منزلة پاسخهاي بهینة مدل معرفی شد .نتایج بر خاصیت عدم امکان
حصول پارامترهاي منحصربهفرد براي یک حوضة آبخیز تأکید داشت .این روش ،با توجه به مشکل غیرمنفردبودن
مجموعه جوابهاي مسئلة واسنجی به منزلة یک مسئلة معکوس ،میتواند در محدودکردن تعداد جوابهاي کاندید مؤثر
باشد.
کليدواژگان :الگوریتم هوش جمعی  ،PSOمدل شبیهساز  ،HEC-HMSواسنجی خودکار.

مقدمه

*

نخستین هدف یک مدل شبیهسازي پیشبینی عملکرد
مجموعهاي پیچیده و بررسی اثر هر گونه تغییر بر عملکرد
مجموعه است .با توجه به روند رو به افزایش سیل و خسارتهاي
ناشی از آن در اغلب حوضههاي آبخیز کشور ،شناخت مناطق
سیلخیز اهمیتی ویژه دارد .مدلهاي واسنجیشدة بارشـ
رواناب هستة اصلی محاسبات فرایند تبدیل بارش به سیالب را
در سرشاخهها و حوضههاي میانی ،در سیستم پیشبینی،
تشکیل میدهند ( .)Behzadian, 2010به طور کلی ،هدف از
پیشبینیشده و

واسنجی حداقلکردن اختالف بین خروجی
مشاهدهشده است .این کار ممکن است با مقایسة چشمی
هیدروگرافها یا به کمک روشهاي بهینهسازي با معیارهاي
نکویی برازش انجام گیرد .به طور کلی ،عملکرد مدلهاي
هیدرولوژیکی همواره با عدم قطعیت همراه است .این عدم

* نویسندة مسئولfarid-h@um.ac.ir :

قطعیت سبب میشود هیچ مدل بارشـ روانابی بازتابی کامل و
دقیق از فرایندهاي طبیعت ارائه ندهد .معموالً در روشهایی که
عدم قطعیت براي مدل در نظر گرفته نشده فرض میشود فقط
یک سري منحصربهفرد از پارامترهاي مدل وجود دارد
(.)QodsiPour, 2009
 (2006) Qaderi et al.واسنجی خودکار مدلهاي مفهومی
بارشـ رواناب را به کمک روش بهینهسازي  SCE1بررسی
کردند .روش واسنجی اتوماتیک در زیرحوضة گاماسیاب ،در
شمال غربی حوضة رودخانة کرخه ،آزمایش شد .معیارهاي
ارزیابی و نتایج نشان داد روش توسعهدادهشده براي واسنجی
خودکار پارامترهاي مدل مفهومی بارشـ رواناب ( (CRRدقت و
کارایی زیادي دارد.
2
 (2010) Kamali and Mousaviمدل مفهومی HEC-
 HMSرا با استفاده از الگوریتم بهینهسازي  3PSOچندمنظوره
1. Shuffled Complex Evolution
2. Hydrologic Engineering Center’s- Hydrologic Modeling System
3. Particle Swarm Optimization
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کالیبره کردند .در این تحقیق مدل در دو بخش تک و چندهدفه
بررسی شد .در بخش پایانی ،بهینهسازي چندهدفه در شرایط
معلومبودن اولویت مدلساز در هیدروگراف ،به صورت ترکیبی از
مدل بهینة فازي و الگوریتم  ،PSOتحلیل شد .نتایج نشان داد
رویکرد چندهدفة فازي میتواند عملکردي مناسب در یافتن یک
جواب مؤثر و کارآمد از مقادیر پارامترهاي مدل داشته باشد.
 (2012) Ensaniatبا استفاده از الگوریتم بهینهسازي PSO
به کالیبراسیون مدل بارش رواناب  ARNOپرداخت .در این
تحقیق ،حوضة آبریز رودخانة کرج ،در باالدست ساختگاه سد
امیرکبیر ،با جداکردن سهم برف از مجموع نزوالت و اضافهکردن
مجدد برف ذوبشده ،مطالعه شد .در نهایت ،مدل مفهومی بارش
رواناب  ARNOبه کمک الگوریتم بهینهسازي  ،PSOبه صورت
خودکار ،کالیبره شد و ضریب کارایی ناشـ ساتکلیف در مرحلة
کالیبراسیون براي حوضة کوهستانی کرج برابر  0/81به دست
آمد.
 (1983) Sorooshian et al.عواملی را بررسی کردند که
سبب میشود یک مدل نتواند پارامترهاي منحصربهفردي به
دست آورد .دو تابع  HMLEو  SLSبراي واسنجی در نظر گرفته
شد .نتایج تحقیق آنها نشان داد اثر متقابل پارامترهاي
مدلسازي بر یکدیگر مانع بهدستآوردن مجموعهاي از
پارامترهاي منحصربهفرد براي مدل میشود.
 (1999) Gupta et al.روشهاي واسنجی خودکار مدل
هیدرولوژیکی را با واسنجی نیمهخودکار چندگامه 1مقایسه
کردند .در این تحقیق از مدل  SAC-SMAبراي شبیهسازي و از
الگوریتم  SCEبراي بهینهسازي استفاده شد .تابع هدف
بهینهسازي استفادهشده در این تحقیق  DRMSو  HMLE2بود.
در حالت کلی ،نتایج واسنجی نشاندهندة آن است که یک
هیدرولوژیست میتواند از واسنجی خودکار به نحوي استفاده
کند که تخمینی مناسب از پارامترها به دست آورد؛ به گونهاي
که هم مطابق وقایع تاریخی باشد و هم بتواند به کمک مقادیر
بهدستآمده به مواردي بپردازد که در فرایند واسنجی به آنها
توجه نشده است.
 (2005) Eckhardt et al.واسنجی را روي مدل SWAT-G
انجام دادند .این مدل حوضه را به تعدادي زیرحوضه تقسیم
میکند که هر یک تعدادي پارامتر واسنجی دارند .براي
بهدستآوردن مقادیر پارامترها از الگوریتم بهینهسازي  SCEو
تابع هدف  RMSEاستفاده شد .هرچند مقادیر دبی پیک به
1. Interactive Multilevel Calibration
2. Heterostastic Maximum Liklihood Error

صورت دستپایین تخمین زده شد ،بررسی عملکرد نتایج
واسنجی مدل با تابع  NASHمقدار  0/86را نتیجه داد .عدم
کارایی مناسب مدل در نقاط پیک و از طرفی بهدستآمدن
حدود باال و پایین پارامترها به منزلة مقادیر بهینه نشاندهندة
ضرورت جستوجوي راهکارهایی به منظور بهبود مدل است.
 (2010) Kuok et al.به کمک الگوریتم  PSOیک مدل
بارشـ رواناب شبکة عصبی را ،که در حوضة رودخانة سانجاي به
کار گرفته شده ،کالیبره کردند .مدل در سناریوهاي مختلف
تکرخداده و چندرخداده و تحت معیار عملکردهاي متفاوت
ارزیابی و نتایج بر رخدادهاي مختلف واسنجینشده صحتسنجی
شد .واسنجی چندهدفه با درنظرگرفتن همزمان دو یا سه تابع
هدف صورت گرفت .نتایج نشان داد انتخاب دو تابع هدف
مناسب براي واسنجی مسائل چندهدفه مناسب است.

مواد و روشها
در این تحقیق از مدل کامپیوتري  HEC-HMSبراي شبیهسازي
بارشـ رواناب استفاده شد .مدل هیدرولوژیکی  HMSبر اساس
شبیهسازي بارندگیـ رواناب در حوضهها با استفاده از
قابلیتهاي گرافیکی بسیار قوي براي مطالعات آبرسانی،
هیدرولوژي سیالبها ،پیشبینی پاسخ هیدرولوژیکی حوضهها
در مقابل توسعة شهري ،کاهش خسارت سیالبها و  ...قابل
استفاده است ( .)HEC-HMS User Manual, 2008در این
تحقیق از نسخة  4این نرمافزار استفاده شد.
منطقة مطالعهشده

حوضة آبخیز سد کارده ،با  543کیلومتر مربع پهنه و شیب 2/6
درصد و طول آبراهة اصلی  44/24کیلومتر ،در شمال شرقی
خراسان رضوي بین عرضهاي جغرافیایی ΄ 36˚44و ΄36˚58
شمالی و طولهاي΄ 45˚59و ΄ 45˚27شرقی قرار دارد .رودخانة
کارده ،که مهمترین و یگانه رودخانة دائمی این حوضه است ،از
ذوب برف در ارتفاعات کپهداغ هزارمسجد و نیز دو چشمة
کارستی (خرکت و بزرگ) ،واقع در شمال حوضه ،سرچشمه
میگیرد و پس از عبور از روستاهاي خرکت در جنوب روستاي
مارشک به شاخة قرهنو ،که شمال غرب حوضه را زهکش
میکند ،میپیوندد و پس از عبور از روستاهاي جنگ ،پنجمنه،
آل و کارده در جنوب روستاي کارده وارد سد کارده میشود.
شکل  1موقعیت حوضه را نشان میدهد.
تجزیهوتحلیل آمار در حوضة سد کارده :تجزیهوتحلیل
آمار جهت کنترل تطابق میزان و توزیع زمانی بارش با شکل و
حجم هیدروگراف سیل انجام گرفت ،که منجر به انتخاب
سیالبهاي درجشده در جدول  1شد.
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شکل  .1جانمايی حوضة آبريز سد کارده در نقشة ايران
جدول  .1مشخصات سيالبهای انتخابی

بارش ( ) mm

تداوم (ساعت)

دبی اوج ( ) m 3 / s

تاريخ وقوع

رخداد

11 / 2
26 / 7
43 / 3
30 / 5

24
24
24
24

28 / 2
52 / 4
150
88 / 34

1385 / 04 / 11
1383 / 05 / 04
1382 / 02 / 03
1381 / 04 / 29

اول
دوم
سوم
چهارم

استفاده شد .در روش توزیع زمانی رگبار نیز روش باران وزنی
در مدل  HEC-HMSبه کار گرفته شد.

2

مدل شبيهسازی HEC-HMS

شکل  .2ايستگاههای بارانسنجی موجود در حوضة آبخيز سد کارده

توزيع زمانی و مکانی بارش

پس از انتخاب سیالب مورد نظر ،دادههاي روزانة ایستگاههاي
بارانسنجی حوضه در روز وقوع سیالب استخراج شد .سپس ،با
استفاده از روش مربع فاصلة معکوس 1در نرمافزار ،ARC-GIS
توزیع مکانی بارش براي هر زیرحوضه برآورد شد .با توجه به
شکل  2و با وجود ایستگاههاي بارانسنج ثبات در حوضه
(زیرحوضههاي آل و مارشک) از آنها جهت توزیع زمانی رگبار
1. Inverse Distance Square Weighted

شبیهسازي و محاسبة هیدروگراف در حوضه نیازمند معرفی
چهار مدل است .پس از رسم شماتیک توپولوژي و شبکة
آبراههها در مدل حوضه ،مدل محاسبة تلفات و دبی پایه و
تبدیل بارش به رواناب و روندیابی تعیین شد .حوضة مورد نظر
به پنج زیرحوضة اصلی تقسیم شد .هر زیرحوضه پارامترهایی
داشت که باید واسنجی میشد .اطالعات دینامیکی بارش
ایستگاههاي بارانسنجی و ایستگاههاي هیدرومتري در مؤلفة
دادههاي سري زمانی حوضه وارد میشود و سپس در مدل
هواشناسی به زیرحوضههاي مربوطه تخصیص مییابد .در مؤلفة
شاخصهاي کنترل محدودة زمانی شبیهسازي و گام زمانی
تعیین میشود .اطالعات ورودي در مدل حوضه با خصوصیات
فیزیکی حوضه مرتبط است .پس از معرفی زیرحوضه ،باید
خصوصیات زیرحوضه ،شامل مساحت زیرحوضه و روش تعیین
تلفات و دبی پایه و تبدیل بارش به رواناب حوضه ،تعیین شود.
در این تحقیق ،براي محاسبة نفوذ حوضه از روش شمارة منحنی
( ،)CNبراي تبدیل بارش به رواناب از روش هیدروگراف واحد
کالرک ،و براي روندیابی رودخانه از روش ماسکینگام استفاده
شد .گفتنی است دبی پایه در این مدل در نظر گرفته نشد و

2. Gage Weight
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سیالبهاي مورد نظر بدون درنظرگرفتن دبی پایه شبیهسازي
شد .اصوالً در رخدادهاي حدي حداکثر (سیالب) مؤلفة دبی پایه
اهمیت کمتري دارد.
مدل تلفاتـ روش شمارة منحنی ( :)CNبا توجه به رابطة
 ،1بین گیرش اولیه ( )Iaو نگهداشت سطحی ( )Sرابطهاي
تجربی برقرار است که در آن  αضریب تلفات حوضه است و
معموالً بین  0/15و  0/25در نظر گرفته میشود.
(رابطة )1

α S

Ia

مدل شمارة منحنی از مدلهاي مشهور در محاسبة تلفات
است .هدف این مدل ارائة روشی است که با داشتن خصوصیات
خاک حوضه و انتخاب بارش طرح میزان بارش مازاد قابل
محاسبه باشد .این روش بیان میکند در هر رخداد بارش ،عمق
بارش مازاد و به عبارت دیگر رواناب همواره مساوي یا کمتر از
ِ
عمق بارش است .رابطة  2عدد منحنی رواناب ( )CNو نگهداشت
سطحی خاک (بر حسب اینچ) ( )Sرا نشان میدهد.
(رابطة )2

1000
S 10

CN

تبدیل بارش به روانابـ روش هیدروگراف واحد کالرک:
هیدروگراف واحد یک حوضة آبخیز را به صورت صریح با
ِ
کالرک
دو فرایند اصلی انتقال یا حرکت بارش اضافی از نقطة اصلی تا
نقطة خروجی حوضة آبخیز و میرایی یا کاهش مقدار دبی را به
منزلة ذخیرة مازاد در سراسر حوضة آبخیز معرفی میکند .در
مدل کالرک ،مخزن خطی تأثیر تجمعی کل ذخیرة حوضه را
نشان میدهد .بنابراین ،میتواند در خروجی حوضة آبخیز
متمرکز شود .در استفاده از این مدل در  HEC-HMSمعرفی
پارامتر زمان تمرکز ( )tcضرورت دارد .این پارامتر از طریق
واسنجی برآورد میشود و با استفاده از هیدروگراف واحد یا SCS
تخمین زده میشود .ضریب ذخیرة حوضه شاخص ذخیرة زمانی
بارش مازاد است که در حوضة آبخیز زهکشی میشود .همچنین،
اگر دادههاي بارش و رواناب موجود باشد ،از طریق واسنجی نیز
برآورد میشود .ضریب ذخیره داراي بعد زمان است و فقط از
حیث فیزیکی معناي کیفی دارد .کالرک در سال  1945نشان
داد ضریب ذخیره میتواند از تقسیم مقدار جریان در نقطة عطف
شاخة فروکش هیدروگراف بر زمان همان جریان محاسبه شود.
پس ،دو پارامتر زمان تمرکز و ضریب ذخیرة حوضه باید تعیین
شوند (.)Chow et al., 1988
محاسبة زمان تمرکز :در این تحقیق براي محاسبة زمان
تمرکز حوضه از روش پیشنهادي سازمان حفاظت امریکا ()SCS
( )Chow et al., 1988استفاده شد .اساس این روش بهکارگیري
رابطة  3است:

07
/

(رابطة )3

L08/

S 1
05
/

tlag

1900 y

مقدار نگهداشت سطحی ( (Sبا توجه به مقدار عدد منحنی
رواناب به دست میآید .پارامتر  Lهمان طول رودخانه بر حسب
فوت است که در تکتک زیرحوضهها ،با توجه به اطالعات
فیزیوگرافی ،مشخص است .متوسط شیب حوضه ) (yنیز در
اطالعات فیزیوگرافی حوضه میآید .زمان تأخیر ( )tlagحوضه بر
حسب ساعت محاسبه میشود .رابطة بین زمان تأخیر و زمان
تمرکز حوضه به کمک رابطة  4به دست میآید:
tc 1/ 67 tlag
(رابطة )4
تعیین ضریب ذخیرة حوضه :رابطة ضریب ذخیره و زمان
تمرکز حوضه بر اساس نسبت نشاندادهشده در رابطة  5پیشنهاد
میشود:
Cs

(رابطة )5

R
R tc

 Rضریب ذخیره است .عموماً عدد ثابت در این رابطه از
 0/6تا  0/2تغییر میکند و مقدار آن در واسنجی ارزیابی
میشود .در این تحقیق ،به جاي واسنجی ضریب ذخیره ،ثابت
فوق در رابطة  5بهمنزلة پارامتر واسنجی در نظر گرفته شد
(.)Timothy et al., 2000
روندیابی سیل در رودخانهـ روش ماسکینگام :با توجه به
آمادهنبودن مقاطع عرضی رودخانه هنگام مطالعات سیلخیزي،
روش ماسکینگام انتخاب شد .در این روش از یک تقریب سادة
تفاضل محدود از معادلة پیوستگی استفاده میشود .روابط نهایی
در رابطة  6نشان داده میشود (:)Chow et al., 1988
C3Q t 1

( رابطة )6

C1I t

Qt

C2I t 1

t 2KX
2K 1 X
t

C1

t 2KX
2K 1 X
t

C2

t

2K 1 X

t

2K 1 X

C3

این مدل مؤلفههاي هیدروگراف خروجی را با داشتن
مؤلفههاي هیدروگراف ورودي ،شرایط اولیه ) ،Q(t=0و
پارامترهاي  Xو  Kمحاسبه میکند .با توجه به اینکه  Kتقریبی
از زمان تمرکز است ،میتوان در محاسبة آن از رابطة  7استفاده
کرد:
(رابطة )7

L
VWave

Muskk
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نمایانگر بهترین موقعیت براي ذرة  iو  Gbestjنمایانگر بهترین

 VWaveسرعت موج و  Lطول بلندترین آبراهه یا مسیر
جریان است که هنگام محاسبة ضریب ماسکینگام معرف طول
رودخانه خواهد بود .سرعت موج با توجه به شبیهسازي حوضه
میتواند به کمک نرمافزار  HEC-RASبرآورد شود.
پارامتر ضریب ماسکینگام  :Xضریب ماسکینگام  Xبدون
بعد است و درجة اهمیت  Iو  Oدبی ورودي و خروجی را در
تعیین ظرفیت ذخیرة رودخانه نشان میدهد .مقدار آن حداقل 0
و حداکثر  0/5است و به طور متوسط بین  0/2تا  0/4در نظر
گرفته میشود (.)Alizadeh, 2008

الگوریتم 20 ،و حداکثر تعداد تکرار الگوریتم 200 ،در نظر

مدل بهينهسازی PSO

گرفته شد .یکی از ضعفهاي این الگوریتم همگرایی زودرس آن

الگوریتم اشارهشده در این تحقیق  PSOاست که یک الگوریتم

به جوابهاي بهینة موضعی است .به منظور بهبود عملکرد

جستوجوي اجتماعی است و از روي رفتار اجتماعی دستههاي

الگوریتم و رفع این مشکل از دو تکنیک ایجاد آشفتگی در

ذره میان کل ذرات جمعیت تا تکرار  tاست .اندیس  jبعد بردار
مورد نظر را نشان میدهد .رابطههاي  8و  9نشان میدهند
بهینهسازي در این الگوریتم با درنظرگرفتن اثر موقعیت فعلی
ذره (عبارت اول رابطة  ،)8فاصلة ذره از بهترین نقطهاي که در
همسایگی آن است (عبارت دوم رابطة  ،)8و فاصلة ذره از
بهترین نقطهاي که توسط همة ذرات به دست آمده است
(عبارت سوم رابطة  )8صورت میگیرد .تعداد ذرات اولیة

پرندگان و ماهیهاي در حال حرکت در محیط مدل شده است.

5

این الگوریتم ابتدا به منظور کشف الگوهاي حاکم بر پرواز

 )al., 1999بهره گرفته شد .اگرچه استفاده از این دو روش هیچ

همزمان پرندگان و تغییر ناگهانی مسیر آنها و تغییر شکل

تضمینی براي بهدستآوردن جواب بهینة سراسري نیست ،با

بهینة دستة پرندگان به کار رفت .اساس کار با این الگوریتم به

توجه به هدایت ذرات به بخشهاي مختلف فضاي جستوجوي

این صورت است که ابتدا یک سري ذرات فرض میشوند .هر ذره

مسئله ،گاه میتواند در فرار از بهینة محلی مؤثر واقع شود.

 )Baltar and Fontane, 2008( PSOو جهش نخبه

6

( Gupta et

یک بردار موقعیت و یک بردار سرعت دارد که با توجه به

انتخاب تابع هدف :یکی از مراحل مهم واسنجی انتخاب

سرعتشان تمایل به حرکت به نقاط بهینه دارند .مکان بهینه

تابع هدف مناسب است .تابع هدف مناسب تابعی است که بتواند

نشاندهندة نقطة بهینه است .در این روش ،براي هر ذره یک

تا حد امکان هیدروگراف مشاهداتی و شبیهسازي را به هم

بردار موقعیت  Pijو یک بردار سرعت  Vijدر نظر گرفته میشود.

نزدیک کند.
7

اگر بعد مسئلة بهینهسازي  nفرض شود ،این دو بردار در هر

تابع ریشة میانگین مربعات خطا  :در رابطة ،10

تکرار به کمک رابطههاي  8و  9محاسبه میشوند ( Yapo et al.,

ضریب وزنی هر یک از نقاط را نشان میدهد .با توجه به اینکه

:)1996

نقاط پیک اهمیت بیشتري دارند ،در این تحقیق این ضریب

(رابطة )8

براي نقاط پیک مقادیر بزرگتري در نظر گرفته شد و مقدار

Pbest ij Pij t 1

W Vij t 1 C1 rand1
Gbest j Pij t 1

(رابطة )9

Vij t

Vij t

آنها با روش سعی و خطا تنظیم شد:

C2 rand2

Pij t 1

Pij t

 Wضریب وزن اینرسی 1و  C1و  C2ضرایب یادگیري
(شتاب) 2است C1 .را پارامتر شناختی 3و  C2را پارامتر اجتماعی

4

مینامند .در این تحقیق مقادیر پارامترهاي شناختی و اجتماعی
به شکل دینامیک و با تابع خطی از حدود باالي خود در اولین
تکرار به حدود پایین در آخرین تکرار تغییر میکند.

Pbestij

1. Inertia Weight
2. Acceleration Coefficients
3. Cognitive
4. Social

We

2

( رابطة )10

n

Qobs Qsim
Wei2
1

n

* Wei2
i 1

i

تعیین حدود باال و پایین پارامترها در حوضه :به طور کلی،
هر زیرحوضه  3پارامتر واسنجی دارد؛ شامل عدد منحنی رواناب
( ،)CNضریب گیرش اولیه ( ،)Sو عدد ثابت فاکتور ذخیره (.)Cs
رودخانه یا کانال اصلی در فاصلة زیرحوضهها در نظر گرفته شد
که در هر پارامتر ماسکینگام باید طراحی شود .این مقادیر در
جدول  2میآید.
)5. Turbulent Particle Swarm Optimization (TPSO
6. Elitist mutation
7. Root Mean Square Error
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جدول  .2حدود باال و پايين پارامترهای واسنجی

موقعیت

حد پایین

حد باال

پارامتر

زیرحوضة 1

70

90

زیرحوضة 2

58

82

زیرحوضة 3

62

84

زیرحوضة 4

71

93

زیرحوضة 5

60

85

پنج زیرحوضه

0/15

0/25

عدد ثابت ضریب ذخیره ( )Csپنج زیرحوضه

0 /2

0 /6

0 /2

0 /5

عدد منحنی رواناب ()CN

ضریب تلفات حوضه ()α
ماسکینگام ()X

پنج بازه

يافتهها و بحث
مدل به صورت سهرخداده ،به این معنا که سه رخداد به صورت
همزمان واسنجی میشوند ،و طی فرایند واسنجی بیست پارامتر
مربوط واسنجی شد و تابع هدف  ،RMSEتابع هدف ارزیابی در
نظر گرفته شد و از جمع سه رخداد به دست آمد .پنج سناریوي
مختلف براي اجراي مدل تعریف شد .همة سناریوها و مشخصات
هر یک ،شامل پارامترهاي واسنجی ،در جدول  3به صورت
خالصه میآید.

جدول  .3خالصة مشخصات و ويژگیهای سناريوهای بررسیشده در رويکرد سهرخداده

تعداد پارامترهای واسنجی

ويژگی رخداد

سناريو

20؛ شامل پنج پـارامتر عـدد منحنـی روانـاب ،پـنج پـارامتر
ضریب گیرش اولیه ،پنج پارامتر ضریب ذخیره ،پـنج پـارامتر
ماسکینگام

واســنجی هــمزمــان رخــدادهاي  1و  2و  ،3درنظرگــرفتن ضــریب
اهمیت یکسان براي همة رخدادها

سناریوي 1

20؛ شامل پنج پـارامتر عـدد منحنـی روانـاب ،پـنج پـارامتر
ضریب گیرش اولیه ،پنج پارامتر ضریب ذخیره ،پـنج پـارامتر
ماسکینگام

واسنجی همزمان رخدادهاي  1و  2و  ،3اختصاص ضریب بزرگتـر
در رخداد  1و ضریب یکسان و کمتر در رخداد  2و 3

سناریوي 2

25؛ شامل پنج پارامتر عدد منحنی رواناب ،دَه پارامتر ضـریب
گیرش اولیه ،شامل پنج پارامتر در رخداد  1و پنج پـارامتر در
رخــداد  2و  ،3پــنج پــارامتر ضــریب ذخیــره ،پــنج پــارامتر
ماسکینگام

واســنجی هــمزمــان رخــدادهاي  1و  2و  ،3درنظرگــرفتن ضــریب
اهمیت یکسان براي همة رخـدادها ،درنظرگـرفتن ضـریب گیـرش
اولیة متفاوت براي رخداد 1

سناریوي 3

25؛ شامل پنج پارامتر عدد منحنی رواناب ،دَه پارامتر ضـریب
گیرش اولیه ،شامل پنج پارامتر در رخداد 1و پنج پـارامتر در
رخــداد  2و  ،3پــنج پــارامتر ضــریب ذخیــره ،پــنج پــارامتر
ماسکینگام

واســنجی هــمزمــان رخــدادهاي  1و  2و  ،3درنظرگــرفتن ضــریب
اهمیت یکسان براي همة رخـدادها ،درنظرگـرفتن ضـریب گیـرش
اولیة متفاوت براي رخداد 1
افزایش حد بـاالي ضـریب گیـرش اولیـه در رخـداد  1از  0/25بـه
0/45

سناریوي 4

25؛ شامل پنج پارامتر عدد منحنی رواناب ،دَه پارامتر ضـریب
گیرش اولیه ،شامل پنج پارامتر در رخداد  1و پنج پـارامتر در
رخــداد  2و  ،3پــنج پــارامتر ضــریب ذخیــره ،پــنج پــارامتر
ماسکینگام

واســنجی هــمزمــان رخــدادهاي  1و  2و  ،3درنظرگــرفتن ضــریب
اهمیت یکسان براي همة رخـدادها ،درنظرگـرفتن ضـریب گیـرش
اولیة متفاوت براي رخداد  ،1کاهش حد پایین ضریب گیرش اولیـه
در رخداد  3از  0/25به 0/05

سناریوي 5
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در همة نمودارهاي این تحقیق خطوط بدون عالمت
نشاندهندة هیدروگراف مشاهداتی و خطوط داراي عالمت
هیدروگراف محاسباتی است .همانطور که در شکل  3مشاهده

میشود ،در این سناریو رخداد  1عملکرد مناسبی ندارد و
رخدادهاي  2و  3تا حد مناسب بهخوبی واسنجی شدهاند.
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0

رخداد 1

شکل  .4هيدروگرافهای شبيهسازی و مشاهداتی واسنجی همزمان سه رخدادـ سناريوی 2

نظر گرفته میشود .به عبارت دیگر ،تعداد پارامترهاي مدل
واسنجی یا درجة آزادي مدل در تطبیق با هر یک از رخدادها
افزایش مییابد.
همانطور که در شکل  5دیده میشود ،این سناریو،
اگرچه باعث بهبود نتایج واسنجی رخدادها شد ،رخداد  1چندان
بهبود نیافت .اختالف دبی پیک رخداد  1تا حدي کاهش پیدا
کرد ،ولی همچنان به صورت دوپیکه و بیشتر از مقدار دبی
مشاهداتی آن بود .بنابراین ،به منظور بهبود فرایند واسنجی،
فضاي جستوجوي پارامترهایی را که بر مقدار دبی نقاط پیک
هیدروگراف تأثیر میگذارند تغییر میدهیم .بدین ترتیب ،در
سناریوي  ،4به منظور کاهش دبی نقاط پیک رخداد  ،1حد
باالي گیرش اولیه افزایش مییابد.

نتایج سناریوي  1نشان داد واسنجی همزمان رخداد 1
چندان مناسب نیست .از این رو ،در این قسمت سناریوي
دیگري ،به نام سناریوي  ،2که در آن ضریب بیشتري براي
رخداد  1در نظر گرفته شده ،بررسی شد .نتایج هیدروگرافهاي
شکل  4نشان داد رخدادهاي  2و  3به صورت همزمان بهخوبی
واسنجی نمیشوند که دلیل آن وابستگی زیاد پارامترها به
شرایط اولیه است و اینکه با گذشت زمان در یک حوضه تغییر
میکنند .یکی از این پارامترها گیرش اولیة حوضه است که به
رطوبت حوضه بستگی دارد و با تغییر شرایط رطوبتی حوضه
تغییر میکند .این پارامتر بر مقدار دبی در نقاط پیک
هیدروگراف تأثیري چشمگیر میگذارد .بنابراین ،در سناریوي 3
مقدار ضریب گیرش اولیة رخدادهاي  1و  3به صورت مجزا در
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نقاط پیک رخداد  1به شکلی بسیار بهتر واسنجی شد؛ هرچند
هیدروگراف آن به صورت دوپیکه مشاهده میشود .هیدروگراف
بهدستآمدة رخدادهاي  2و  3حاکی از بهبود عملکرد مدل در
سناریوي  4است.

همانطور که گفته شد ،براي کاهش مقدار دبی پیک
رخداد  1حد باالي پارامتر گیرش اولیه از  0/25به  0/45افزایش
داده شد .این فرایند باعث شد مدل قابلیت کاهش دبی را در
نقاط پیک داشته باشد .نتایج در شکل  6میآید و نشان میدهد
حدود جدید پارامترها به واسنجی بهتر هر سه رخداد میانجامد.
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در سناریوي  ،5به جاي اینکه حد باالي پارامتر گیرش
اولیه در رخداد  1افزایش داده شود ،مقدار آن در همة رخدادها
 0/25در نظر گرفته شد؛ ولی به منظور افزایش مقدار دبی پیک
در رخداد  3حد پایین پارامتر گیرش اولیه در رخداد  3از 0/15
به  0/05کاهش یافت .نتایج این سناریو در شکل  7حاکی از
عملکرد مناسب مدل در سناریوي  5است.
در صورتی که جوابهاي اولیه به صورت تصادفی و بدون
دراختیارداشتن مقدار اولیه در نظر گرفته شود ،بهدستآوردن
هیدروگراف مناسب مستلزم زمان بسیار طوالنی است .این
موضوع دلیل کارایی الگوریتم بهینهسازي  PSOدر یافتن هر چه
سریعتر جوابهاي بهینه است .واسنجی سناریوهاي بررسیشده،
نرمافزار  ،HEC-HMSبسیار پیچیده و تا
با توجه به قابلیتهاي 
حدي غیر ممکن است .این مسئله از مزایاي مدل شبیهسازـ
بهینهساز  PSO-HMSو اهمیت واسنجی خودکار با رویکرد


پیشنهادي در پیداکردن مقادیر مجموعه پارامترهاي حوضه در
این تحقیق است.
صحتسنجی مدل

نتایج واسنجی رویکرد سهرخداده نشان داد مدل نتوانسته است
یک دسته پارامتر منحصربهفرد را نتیجه دهد .از طرفی ،نمیتوان
صرفاً بر اساس نتایج واسنجی دربارة پارامترهاي حوضه اظهارنظر
کرد و صرفاً مدلی را که نتایجی مناسبتر در واسنجی دارد
انتخاب کرد؛ زیرا نتایج واسنجی باید صحتسنجی شود .در این
قسمت ،نتایج واسنجی بر دادههاي تست (رخداد  )4ارزیابی
میشود .نتایج واسنجی سناریوهاي  3و  4و  5دو دسته پارامتر
با گیرشهاي اولیة متفاوت را نتیجه داد .در شکل  8رخداد  4با
مقادیر گیرش اولیة رخداد  1صحتسنجی میشود (دستة اول)
و در شکل  9مقادیر گیرش اولیة رخداد  2و ( 3دستة دوم)
مبناي صحتسنجی قرار میگیرد.
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شکل  .8نتايج صحتسنجی رخدادهای واسنجی دستة اول بر رخداد تست

صحتسنجی رخدادهای واسنجی دستة دوم بر رخداد تست

شکل  .9نتايج

(رخداد )4

(رخداد )4
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از بین دستة جواب باقیمانده آن دسته جوابهایی که
مقدار تابع هدف آنها بسیار باال (باالي  )30بود و عملکرد
ضعیفتري داشتند حذف شدند .با حذف این دسته جوابها ،سه
دسته پارامتر (سناریوي ( 4دستة دوم) ،سناریوي ( 2دستة اول)،
سناریوي ( 5دستة دوم)) پارامترهاي نهایی حوضه معرفی
میشوند .عدم حصول یک مجموعه پارامتر منحصربهفرد با
عملکرد تقریباً یکسان در رخداد صحتسنجی بیانگر این واقعیت
است که در یک مدل هیدرولوژیکی نمیتوان یک دسته پارامتر
سناريوی ( 4دستة دوم)

منحصربهفرد به دست آورد .نتایج این قسمت با نتایج
 (2010) and Mousaviاز لحاظ عدم یافتن پارامترهاي
منحصربهفرد براي هر حوضه تطابق بسیار داشت .همچنین ،با
توجه به نتایج  ،(2012) Ensaniatتحقیق حاضر نشان داد
الگوریتم  PSOتوانایی خوبی در مرحلة واسنجی مدل دارد؛ ولی
در بخش صحتسنجی نتایج با عملکرد ضعیفتري ظاهر
میشوند.
Kamali
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همانطور که شکل  10نشان میدهد ،همبستگی خوبی

مقدار گیرش اولیة زیرحوضهها ،توجه شد .این موضوع ،ضمن

بین دادههاي دبی مشاهداتی و دبی شبیهسازي رخدادهاي

بهبود چشمگیر نتایج در مرحلة صحتسنجی ،سبب شد بتوان

منتخب برقرار است؛ هرچند شیب خط رگرسیون اندکی کمتر از

برخی از مجموعه پارامترهاي کاندید را ،که بر اساس محدودة

شیب خط نیمساز (خط نقطهچین) است .این بدان معناست که

پارامترهاي گیرش اولیه واسنجی شدند ولی به لحاظ فیزیکی

هیدروگراف پیشنهادي مدل ،در مجموع ،دبی را اندکی کمتر از

کامالً نپذیرفتنی بودند ،حذف کرد .از طرف دیگر ،یکی از

دبی مشاهداتی برآورد میکند .همانطور که مشاهده میشود،

ویژگیهاي بارز مدلهاي هیدرولوژیکی همپایابی 1است؛ بدین

نتایج صحتسنجی نشان میدهد سناریوي  5نسبت به دیگر

معنا که حتی در صورت بهکاربردن یک تابع هدف میتوان دسته

سناریوها در دبی پیک عملکردي بهمراتب بهتر در تطبیق با

پارامترهایی پیدا کرد که اگرچه مقادیر آنها با یکدیگر تفاوت

رخداد  4دارد؛ هرچند هیدروگراف با اختالف زمانی در نقاط

زیادي دارند هر یک از آنها با مقادیر تقریباً یکسان براي تابع

پیک مشاهده میشود.

هدف میتوانند جوابهایی پذیرفتنی ،با عملکرد تقریباً مشابه،

نتيجهگيری

انطباق باالي دبیهاي مشاهداتی و شبیهسازي ،بهخصوص در
زمینة روند دو هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی ،آنگونه که
در هیدروگرافهاي دورة واسنجی مشاهده میشود ،عالوه بر
نمایش عملکرد مناسب مدل ،میتواند حاکی از موفقیت الگوریتم
 PSOدر بهینهسازي تابع هدف و واسنجی مدل باشد.
سناریوهاي بررسیشده در واسنجی باعث شد مجموعه
پارامترهاي مختلفی براي حوضه به دست آید .مجموعه
پارامترهاي بهدستآمده بر رخداد  4صحتسنجی شد؛ که در
آغاز قادر به بازسازي حتی نسبی هیدروگرافهاي سیالب رخداد
 4نبودند .ولی ،به دلیل رخداد پایه بودن مدل ،به مفهوم
واسنجی مجدد پارامترهاي گیرش اولیه ،با ضرب مقدار ثابت بر

در نظر گرفته شوند .همچنین ،باید خاطرنشان کرد افزایش
پیچیدگی مدل لزوماً سبب بهبود عملکرد مدل نمیشود؛
برعکس ،عملکرد بهتر مدل با استفادة مناسب از اطالعات و
هیدروگرافهاي موجود ،با تعداد پارامترهاي مناسب و نه لزوماً
با تعداد پارامترهاي بیشتر ،حاصل میشود .این روش ،با توجه به
مشکل غیرمنفردبودن مجموعه جوابهاي مسئلة واسنجی ،به
منزلة مسئلهاي معکوس ،میتواند در محدودکردن تعداد
جوابهاي کاندید موثر باشد .بنابراین ،در نهایت ،نبودِ تابع
منحصربهفرد براي درنظرگرفتن همة خصوصیات هیدروگراف از
یک طرف و لزوم مشخصبودن اولویتهاي مدلساز در فرایند
1. Equifinality
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این تحقیق مشهود بود که ضرورت استفاده از روشهاي مبتنی

واسنجی باعث میشود نتوان در یک مدل هیدرولوژیکی مجموعه

.بر تحلیل عدم قطعیت پارامترها را بیشتر توجیه میکند

 خصوصیت همپایابی به مثابة.پارامترهاي منحصربهفرد ارائه کرد
یکی از ویژگیها و مشکالت واسنجی مدلهاي هیدرولوژیکی در
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