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ABSTRACT
One of the valid methods for simulation of the complex and non-linear process of rainfall-runoff is to use
hydrological models. The purpose of this paper is to investigate the performance of three conceptual and lumped
rainfall-runoff models; AWBM, Sacramento and SimHyd for simulating daily runoff at the outlet of the
Amameh watershed using automatic calibration optimization genetic algorithm. Similar to other hydrological
models, the range of parameters' variations is high in all three models and due to the difficulty of calibrating
with trial and error-based methods, in this paper, the use of automatic calibration optimization methods for the
hydrological models investigated. Preparation of required maps carried out by the GIS software version 10.4.1.
Daily rainfall, potential evapotranspiration and observation runoff data of 2001-2005 used for calibration and
2006- 2007 data for simulations verificasion. The evaluation criteria including Nash-Sutcliff coefficient (NSE),
coefficient of determination (R2) and root mean square error (RMSE) used to evaluate the proposed models.
The statistical and graphical results of calibration and verification steps showed that SimHyd model performed
better than the other two models with Nash-Sutcliff coefficient of 0.575 and 0.731, determination coefficient
of 0.61 and 0.80 and the root mean square error of 1.033 and 0.829 respectively in the calibration and
verification periods, using the automatic calibration optimization of the genetic algorithm and good graphical
matching with the observational values. Also, AWBM and Sacramento models have satisfactory and desirable
graphical and statistical results in the selected watershed and emphasize the good performance of automatic
calibration optimization of the genetic algorithm.
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ارزيابی عملکرد مدلهای  Sacramento ،AWBMو  SimHydدر شبيهسازی رواناب حوضه امامه با استفاده از
بهينهساز واسنجی خودکار الگوريتم ژنتيک
*4

محمدرضا محمدیوند ،1شهاب عراقینژاد ،2کيومرث ابراهيمی ،3فرشته مدرسی

 .1دانشجوي کارشناسي ارشد  ،گروه مهندسي آبیاري و آباداني ،دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي ،پردیس کشاورزي
و منابع طبیعي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2دانشیار  ،گروه مهندسي آبیاري و آباداني ،دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي ،پردیس کشاورزي و منابع طبیعي،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3استاد  ،گروه مهندسي آبیاري و آباداني ،دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي ،پردیس کشاورزي و منابع طبیعي،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .4دانش آموخته دکتري گروه مهندسي آبیاري و آباداني ،دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي ،پردیس کشاورزي و
منابع طبیعي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/3/24 :تاریخ بازنگري -1397/11/18 :تاریخ تصویب)1397/12/18 :

چکيده
یکي از روشهاي معتبر در شبیهسازي فرآیند پیچیده و غیرخطي بارش–رواناب استفاده از مدلهاي هیدرولوژیکي است.
هدف مقاله حاضر بررسي کارایي سه مدل بارش-رواناب یکپارچه و مفهومي  Sacramento ،AWBMو  SimHydدر شبیه-
سازي رواناب روزانه در خروجي حوضه آبریز معرف امامه با کاربرد بهینهساز واسنجي خودکار الگوریتم ژنتیک است .مشابه
سایر مدلهاي هیدرولوژیکي ،در هر سه مدل مذکور محدوده تغییر پارامترها زیاد است و با توجه به دشواري واسنجي با
روشهاي متداول مبتني بر سعي و خطا ،در این مقاله کاربرد روشهاي بهینهسازي به منظور واسنجي خودکار مدلهاي
هیدرولوژیکي بررسي شد .تهیه نقشههاي مورد نیاز در محیط نرمافزار سامانه اطالعات جغرافیایي نسخه  10.4.1انجام
گرفت و دادههاي بارش ،تبخیر و تعرق پتانسیل و رواناب مشاهداتي روزانه سالهاي  2001-2005براي واسنجي و سالهاي
 2007-2006براي صحتسنجي در امر شبیهسازيها استفاده شد .معیارهاي ارزیابي شامل ضریب نش-ساتکلیف (،)NSE
ضریب تبیین ( )R2و ضریب مجذور میانگین مربعات خطا ( )RMSEبراي ارزیابي مدلها استفاده شد .نتایج آماري و گرافیکي
واسنجي و صحتسنجي حاکي از عملکرد بهتر مدل  SimHydنسبت به دو مدل دیگر با داشتن ضریب نشساتکلیف 0/575
و  ،0/731تبیین  0/61و  0/80و مجذور میانگین مربعات خطا  1/033و  0/829به ترتیب در دوره واسنجي و صحتسنجي
با کاربرد بهینه ساز واسنجي خودکار الگوریتم ژنتیک و انطباق گرافیکي خوب با مقادیر مشاهداتي است .همچنین مدلهاي
 AWBMو  Sacramentoنیز نتایج آماري و گرافیکي رضایتبخش و مطلوب در حوضه منتخب داشته و کارایي خوب
بهینهساز واسنجي خودکار الگوریتم ژنتیک را مورد تأکید قرار ميدهند.
واژههای کليدی ،SimHyd ،Sacramento ،AWBM :الگوریتم ژنتیک ،مدلهاي هیدرولوژیکي.

مقدمه

*

تأکید زیادي بر مدلسازي رفتار قابل شناسایي بارش–رواناب در
مقیاس یک حوضه آبریز به جاي فرآیندهاي هیدرولوژیکي
کوچکمقیاس که توسط آن بارندگي منجر به ایجاد جریانهاي
آبي ميشود ،وجود دارد .به منظور افزایش جذابیت فیزیکي،
ساختار مدلهاي به کار برده شده در  Sacramento ،1AWBMو
 2SimHydمفهوم دقیقي از فرآیندهاي یک حوضهي آبریز
بزرگمقیاس را در خود جاي دادهاند.

شبیهسازي فرآیند بارش-رواناب در حوضههاي آبریز،
اهمیت خاصي در مدیریت منابع آب و مهندسي رودخانه دارد .به
دلیل تعدد عوامل هیدرولوژیکي مؤثر در حوضههاي آبریز ،عکس-
العمل اغلب حوضهها در برابر نزوالت جوي ،پیچیده و متفاوت
است .بارش ،تنها منبع تأمین آب حوضههاي آبریز است که از نظر
زمان و محدوده اثرگذاري بر حوضهها ،به گونههاي مختلف عمل
ميکند لذا وجود اطالعات دقیق و کنترل شده بارش ميتواند در
فرآیند شبیهسازي رواناب به عنوان اولین متغیر ،مورد بهرهبرداري

* نویسنده مسئولFModaresi@ut.ac.ir :
1. Australian Water Balance Model
2. Simple Hydrology
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قرار گیرد .مدلهاي زیادي براي شبیهسازي فرآیند بارش-رواناب
توسط محققین ارائه شده است که عموماً بر پایه روشهاي متداول
آماري استوارند.
مدلهاي مفهومي از تعدادي پارامتر برخوردارند که چکیده-
اي از ویژگيهاي حوضه آبریز را در خود ميگنجانند .بیشتر
پارامترهاي مؤثر در بارش-رواناب از کمیتهاي قابل اندازهگیري
حوضه به دست نميآیند و الزم است از راه واسنجي 1مدل برآورد
شوند .واسنجي دستي مدلهاي هیدرولوژیکي از اوایل دهه 1960
میالدي مورد توجه قرار گرفته است ،ولي به دلیل وقتگیري و
پیچیدگي این فرآیند ،از اواخر دهه مذکور بحث واسنجي خودکار
مدلهاي هیدرولوژیکي با استفاده از الگوریتمها مورد توجه قرار
گرفت .در اوایل استفاده از روش واسنجي خودکار ،2نتایج چندان
موفقیتآمیز و رضایتبخش نبود .ظهور و پیدایش الگوریتمهاي
الهام گرفته از طبیعت سبب تحولي بزرگ در بحث واسنجي
خودکار مدلهاي هیدرولوژیکي شد به طوري که امروزه به دلیل
عملکرد خوب این روشها ،به طور گستردهاي توسط محققین
علوم آب مورد استفاده قرار ميگیرند.
در سالهاي اخیر ،رشد سریع محاسبات رایانهاي به روش-
هاي بهینهسازي خودکار کمک شایاني کرده است .این نوع روش-
هاي واسنجي هدفمند بوده و امروزه با پیشرفت تکنولوژي در
عرصه رایانه کاربرد آنها آسان شده است .در دو دهه اخیر با
مطالعات بسیاري عملکرد روشهاي بهینهسازي مورد ارزیابي قرار
گرفته است.
) Wang (1991روش الگوریتم ژنتیک را جهت کالیبراسیون
پارامترهاي مدلهاي مفهومي بارش-رواناب به کار بردSharifi .
) and Boyd (1994مدلهاي بارش-رواناب سه پارامتري AWBM
و  SFBرا در استرالیا مورد مقایسه قرار داده و نتیجه گرفتند که
مدل  AWBMدر شبیهسازي رواناب عملکرد بهتري نشان مي-
دهد Mizumura (1995) .رواناب به دست آمده از مدل ساده
 TANKرا با به کارگیري منحنيهاي پسروي مورد مطالعه قرار
داد و عملکرد مدل را رضایتبخش عنوان نمودCooper et al. .
) (1997عملکرد سه روش الگوریتم ژنتیک ،3الگوریتم شبیهسازي
بازپخت 4و الگوریتم تکامل رقابتي جامع 5را در یک مدل تانک
ساده که فقط شامل دو مخزن بود ،مورد بررسي قرار دادند.
( Sharifi, (1997با مقایسه سه مدل  AWBM ،SDIو  SFBدر
هشت حوضه در استرالیا نشان داد که اگر رواناب به دو بخش
رواناب سطحي و جریان پایه تقسیم شود ،عملکرد مدل AWBM
بهتر از مدلهاي دیگر خواهد بود Yu and Yong, (2000( .به

بررسي عملکرد مدل بارش-رواناب  HBVپرداخته و جهت
واسنجي پارامترهاي مدل از تابع فازي چند هدفه استفاده نمودند.
آنها عملکرد این روش را براي حوضههایي که در آنها توزیع
زماني جریان به شدت ناهمگن است ،قابل قبول ارزیابي نمودند.
در ایران نیز Khazaei et al. (2009( ،به ارزیابي واسنجي
خودکار مدل بارش-رواناب مفهومي  ARNOبا استفاده از الگوریتم
ژنتیک پرداختند .نتایج حاصل حاکي از موفقیت این روش در
واسنجي خودکار مدل مفهومي بارش-رواناب  ARNOبراي شبیه-
سازي جریان روزانه حوضه پاتاوه بود.
( Garmeh et al. (2015نیز به مطالعه واسنجي خودکار
مدل هیدرولوژیکي  HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم فراکاوشي
بهینهسازي ازدحام ذرات ( )PSOدر حوضه آبریز سد کارده مشهد
پرداختند .مدل مذکور در دو سناریو تک رخداده و سه رخداده و
با توابع هدف  RMSEو  Nashمورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج
واسنجي در هر یک از رخدادها و در سناریوهاي مختلف نتوانست
پارامترهاي منحصر به فردي را براي حوضه ارائه دهد .نتایج
واسنجي در رخدادهاي مختلف با معیار عملکردهاي متفاوت
ارزیابي شد و نشان داد اگر چه هر دو تابع  RMSEو  Nashسعي
در حداقل کردن خطا نقاط پیک دارند ،ولي به طور کلي عملکرد
تابع  Nashنسبت به تابع  RMSEبهتر بوده است و دبيهاي به
دست آمده در اکثر موارد دقیقتر برآورد شده است .نتایج واسنجي
تحقیق نشان داد که با بهبود نقاط پیک مقدار تابع  RMSEبدتر
مي شود و بالعکس ،که این امر حاکي از آن است که اگر چه تابع
 RMSEسعي در حداقل کردن خطاي نقاط پیک را دارد ،ولي در
مواردي از این نقطهنظر به خوبي عمل نکرده و مدل ميتواند
جوابهاي با خطاي پیک کم را به دست آورد که در آن مقدار
تابع  RMSEمناسب نباشد.
با توجه با دامنه وسیع کاربرد مدلهاي هیدرولوژیکي،
بررسي کارایي مدلها براي اهداف مختلف مدیریتي ضروري است.
مدلهایي که با توجه به نقص و کمبود آمار طوالني مدت و دقیق
بتوانند نتایج مطلوب و قابل قبولي را ارائه دهند و به عنوان ابزاري
کارآمد در خدمت مدیران حوضههاي آبریز باشند .در مقاله حاضر،
کارایي مدلهاي یکپارچه و مفهومي بارش-رواناب ،AWBM
 Sacramentoو  SimHydبا استفاده از بهینهساز واسنجي خودکار
الگوریتم ژنتیک مورد ارزیابي و مقایسه قرار گرفته است .با استفاده
از امکان واسنجي خودکار این مدلها ،واسنجي آنها براي حوضه
امامه ميتواند به سرعت و بدون نیاز به دانش و تجربه زیاد در
مدلها و پارامترهاي آنها ،انجام شود.

1. Calibration
2. Automatic calibration
)3. Genetic Algorithm (GA
4. Simulated annealing

)5. Shuffled Complex Evolution (SCE-UA
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کاربرد موفقیتآمیز الگوریتمهاي الهام گرفته از طبیعت در
مسائل بسیار پیچیده مهندسي آنچنان دلگرم کننده بوده است
که سامانههاي طبیعي به عنوان منبع اساسي ایدههاي مدلسازي
مورد پذیرش و توجه خاص قرار گرفته است .در مقاله حاضر،
کارایي بهینهساز واسنجي الگوریتم ژنتیک در واسنجي مدلهاي
مجموعه برنامههاي بارش-رواناب 1مورد بررسي قرار گرفته است.

مواد و روشها
با توجه به اهمیت انتخاب تابع هدف ،در این مطالعه عملکرد مدل-
ها با توابع هدف زیر مورد بررسي قرار گرفته است .در این مطالعه
براي واسنجي مدلهاي هیدرولوژیکي و همچنین مقایسه نتایج
حاصل از اجراي مدلها با اعمال تغییرات مورد نظر ،از سه ضریب
نش-ساتکلیف(2رابطه  ،)1ضریب تبیین( 3رابطه  )2و یک معیار
خطا (مجذور میانگین مربعات خطا)( 4رابطه  )3استفاده شده
است .اولین تابع ،ضریب نش– ساتکلیف ميباشد که مقدار آن از
منفي بينهایت تا یک متغیر است .در صورتيکه مقدار آن برابر با
صفر یا کمتر از آن شود ،بیانگر این است که میانگین دبي
مشاهداتي بهتر از مقادیر دبي شبیهسازي شده توسط مدل است
و اگر مقدار آن برابر با یک شود تطابق کامل بین مقادیر دبي
مشاهداتي و دبي شبیهسازي شده برقرار ميباشد (رابطه .)1
دومین معیار ضریب تبیین بوده که نشان ميدهد بین مقادیر دبي
مشاهداتي و دبي شبیهسازي چه درجهاي از همبستگي وجود دارد
(رابطه  .)2سومین معیار ارزیابي در این تحقیق مجذور میانگین
مربعات خطا بوده که از جمله معیارهاي ارزیابي خطا ميباشد و
کمتر شدن آن به منزله اختالف حداقل بین دادههاي دبي شبیه-
سازي شده و دبي مشاهداتي است و نشان از عملکرد بهتر مدل
دارد (رابطه .)3
2

(رابطه )1
(رابطه )2

𝑡
𝑡
𝑠𝑏𝑜𝑄( 𝑇∑
𝑚𝑖𝑠𝑄−
)
2
̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑄(𝑄𝑡 −
) 𝑠𝑏𝑜

𝑁𝑆𝐸 = 1 − ∑𝑡=1
𝑇

𝑠𝑏𝑜 𝑡=1
𝑡
𝑡
2
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
𝑇∑(
)) 𝑚𝑖𝑠
𝑄𝑜𝑏𝑠 )(𝑄𝑠𝑖𝑚 −
𝑄𝑡=1(𝑄𝑜𝑏𝑠 −
2
2
𝑄𝑡 −
𝑄𝑇 (𝑄 𝑡 −
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
𝑇∑
∑
𝑄(
)
.
) 𝑚𝑖𝑠
𝑠𝑏𝑜
𝑠𝑏𝑜 𝑡=1
𝑚𝑖𝑠 𝑡=1
2
t
t
) T (Qsim −Qobs

= 𝑅2

RMSE = √∑t=1

(رابطه )3
= دبي
= دبي مشاهداتي در زمان ،t
در روابط فوق،
̅̅̅̅̅̅= متوسط دبيهاي مشاهداتي
شبیهسازي شده در زمان 𝑄𝑜𝑏𝑠 ،t
̅̅̅̅̅̅= متوسط دبيهاي شبیهسازي شده
در کل دوره شبیهسازي𝑄𝑠𝑖𝑚 ،
در کل دوره مشاهداتي و𝑇 = تعداد کل دورههاي مشاهداتي (گام-
هاي زماني) است.
T

𝑡
𝑠𝑏𝑜𝑄

𝑡
𝑚𝑖𝑠𝑄

معرفی منطقه مطالعاتی
1. RRL
2. Nash-Sutcliffe
3. Coefficient of determination

حوضه آبریز امامه یک حوضه معرف در استان تهران و از
زیرحوضههاي سد لتیان که به منظور مدلسازي جریان آب در
این مطالعه انتخاب شده است (شکل  .)1این حوضه در طولهاي
جغرافیایي  35⁰51′00″تا  35⁰57′00″شرقي و عرضهاي
جغرافیایي  51⁰32′00″تا  51⁰39′00″شمالي واقع شده است.
حوضه مذکور از شمال به ارتفاعات جنوبي دره الر ،از غرب به
ارتفاعات اوشان کوه و ارتفاعات شرقي رودخانه جاجرود ،از شرق
به ارتفاعات راحتآباد و کوسا و از جنوب به رودخانه جاجرود و
دهکده کمرخاني محدود شده است .این حوضه آبریز یکي از
سرشاخههاي رودخانه جاجرود است و پس از عبور از روستاهاي
امامه و کلوکان در پاییندست روستاي کلوکان (پس از عبور از
ایستگاه آبسنجي کمرخاني) به شاخه اصلي رودخانه جاجرود
ميپیوندد .بیشترین ارتفاع حوضه در بخش شمالي 3850متر و
کمترین آن در محل خروجي  1750متر است.
به منظور اجراي این تحقیق ،از دادههاي ایستگاههاي
هواشناسي امامه و کلوگان و ایستگاههاي آبسنجي کمرخاني در
خروجي حوضه و باغتنگه به دلیل موقعیت ایستگاهها و همچنین
وجود داده هاي کافي استفاده شد .در این تحقیق از هفت سال
داده از سال  2001تا سال  2007استفاده شده که پنج سال
جهت واسنجي مدلها یعني از سال  2001تا سال  2005و دو
سال از سال  2006تا سال  2007جهت فرآیند صحتسنجي
مورد استفاده قرار گرفته است .پس از جمعآوري بانک دادهها،
پیشپردازش دادهها از قبیل مرتبط بودن ،کفایت و درستي اجرا
شد .براي شبیهسازي جریان رودخانه ( )Qاز متغیرهاي هواشناسي
از قبیل دادههاي میانگین بارندگي روزانه ( ،)Pدادههاي میانگین
روزانه تبخیر و تعرق پتانسیل( )ETPو همچنین دادههاي دبي
مشاهداتي روزانه استفاده شد .برخي از مشخصات فیزیکي حوضه
در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  -1برخی از مشخصات فيزيوگرافی حوضه آبريز امامه در محل ايستگاه
کمرخانی
پارامتر

واحد اندازهگیري

مقدار

مساحت
محیط
طول آبراهه اصلي
ضریب شکل
شیب متوسط رودخانه
ارتفاع متوسط
طول مستطیل معادل
عرض مستطیل معادل
قطر دایره معادل
شیب متوسط حوضه

کیلومتر مربع
کیلومتر
کیلومتر
بدون واحد
درصد
متر
کیلومتر
کیلومتر
کیلومتر
درصد

37/2
31
13
1/42
9/2
2650
12/14
3/06
6/884
54/3

4. Root Mean Square Error
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را از طریق بهینهسازي یک معیار آموزش با توجه به مجموعهاي
از پارامترهاي ( )ایجاد ميکند .الگوریتمهاي یادگیري اغلب خود
داراي هشدارهایي به نام حد پارامترها ( )هستند و الگوریتم
یادگیري واقعي بعد از انتخاب  به دست ميآید که ميتوان با
 Aنشان داد و براي یک مجموعه یادگیري به صورت
) f=A(Xtrainاست ( .)Bergstra and Bengio, 2012پیدا کردن
حداکثر یا حداقل از یک تابع هدف ،روشهاي مختلفي دارد .مهم-
ترین موضوع در بهینهسازي رابطه
 min f (x,)=f(x,⁰) Sاست ()Cooper et al., 1997
که ) f(x,یک تابع هدف است x ،متغیرهاي ورودي و  ⁰مجموعه
(مجموعههایي) از مقادیر پارامترها است که در آن تابع فرضي یک
مقدار حداقل خاص در داخل بازهاي از مقادیر قابل قبول پارامترها
( )Sاست.
الگوریتمهاي مختلفي براي بهینهسازي واسنجي مدلهاي
هیدرولوژیکي وجود دارند که در این پژوهش کارایي الگوریتم
ژنتیک در بهینهسازي پارامترهاي واسنجي سه مدل ،AWBM
 Sacramentoو  SimHydمورد بررسي قرار گرفته است که این
الگوریتم در زیر شرح داده شده است.
الگوريتم ژنتيک

شکل -1موقعيت حوضه معرف امامه استان تهران و ايستگاههايش در کشور
جمهوری اسالمی ايران

الگوريتم بهينهسازی واسنجی خودکار مدلهای مفهومی

هدف نهایي از یک از الگوریتم یادگیري معمولي ( )Aپیدا کردن
یک تابع  Fاست که افت مورد انتظار را به حداقل برساند .در واقع،
الگوریتم یادگیري ،تابعي است که مجموعهاي از دادهها ()Xtrain
به تابع  fرا نشان ميدهد .بیشتر مواقع الگوریتم یادگیري تابع f

الگوریتم ژنتیک یک روش جستجو براساس مکانیسم انتخاب و
ژنتیک طبیعي است که بقاي مصنوعي اصلح را با عملگرهاي
ژنتیکي به دست آمده از طبیعت ترکیب ميکند (.)Podger, 2004
الگوریتم ژنتیک در میان مجموعهاي از نقاط جستجو ميکند و
به جاي استفاده از مقادیر واقعي هر پارامتر با کدهایي از مجموعه
پارامترها کار ميکند و از قوانین احتمال انتقال استفاده ميکند.
بر مبناي نتایج این ارزیابيها ،فرآیند جستجو به سمت پاسخهاي
بهینه هدایت ميشود ( Rouhani and Farahi Moghadam,
 .)2014در این پژوهش تعداد  100نمونه تصادفي به عنوان نقاط
کنترلي به مدل معرفي شد و مقدار حداکثر  20تکرار براي هر
نمونه تصادفي تعیین شد .براي استفاده از این الگوریتم الزم است
که حداکثر جهش نیز براي نمونهها انتخاب شود که در این تحقیق
بازهي  0/01تا  0/1به عنوان مقادیر حداکثر جهش انتخاب شد.
بعد از تکرار و آزمون مدل ،نتایج مقادیر بهینه براي پارامترهاي
ورودي با استفاده از این الگوریتم تعیین شد.
تابع هدف بکار رفته در تحقیق حاضر براي بهینهسازي هر
یک از مدلهاي هیدرولوژیکي به صورت زیر است (رابطه : )4

t
t
2
  (Qobs  Q sim ) 

Max 1  tT1
t
2

) (Qobs  Qobs
 

t 1
T

(رابطه )4
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قرار گرفتن پارامترهاي مدل در محدوده قابل قبول

St:

مدل هيدرولوژيکی AWBM

مدل موازنه آب استرالیایي یک مدل کامپیوتري است که اولین
بار در سال  1993براي شبیهسازي بارش–رواناب توسط بوتون1
ارائه شد .مدل  AWBMبراساس تئوري جریان از سطوح جزئي
اشباع که مشابه تئوري جریان سطحي اشباع است ،توسعه یافته
و برتريهاي آن بر سایر مدلهاي شبیهسازي بارش–رواناب
عبارتاند از -1 :دادههاي مورد نیاز مدل به آساني در دسترس
هستند -2 ،مدل سه پارامتره است و در رودخانههاي فصلي که
آبپایه ندارند ،مدل یک پارامتره ميشود -3 ،ساختار مدل به
نسبت ساده است -4 ،مدل رواناب را در زمانهاي مختلف از
مناطق مختلف محاسبه ميکند .این مدل از سري زماني دادههاي
بارش ،تبخیر و تعرق پتانسیل و رواناب مشاهداتي همگي در گام
زماني روزانه براي شبیهسازي و محاسبات استفاده ميکند و داراي
هشت پارامتر جهت واسنجي بوده و قابلیت شبیهسازي رواناب را
به صورت روزانه و ماهانه دارد .مدل  AWBMاز ظرفیتهاي
مخازن ذخیره سطحي ( C2 ،C1و  )C3با مساحتهاي ( A2 ،A1و
 )A3براي شبیهسازي سطوح رواناب استفاده ميکند و بیالن آبي
هر سطح ذخیرهاي را مستقل از بقیه در گامهاي زماني روزانه
محاسبه ميکند .معادله بیالن آبي هر سطح به صورتي است که
بارش به ذخیره سطحي اضافه شده و تبخیر و تعرق از آن کم
ميشود .بنابراین معادله بیالن آبي در حالتي که  nتعداد ذخیره
در حوضه باشد به صورت رابطه ( )5ميباشد:
) … 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛+1 = 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 + 𝑅𝑎𝑖𝑛 − 𝐸𝑣𝑎𝑝(𝑛 = 1,2,3,
(رابطه )5
که در آن ،اگر میزان رطوبت ذخیره منفي شود ،صفر در
نظر گرفته ميشود و اگر رطوبت ذخیره بیش از ظرفیت مخزن
شود ،رطوبت مازاد به رواناب تبدیل شده و رطوبت ذخیره معادل
ظرفیت مخزن باقي ميماند .براي استفاده از مدل ابتدا پارامترهاي
بهینه مدل در هر حوضه مشخص ميشوند ،سپس ارزیابي مدل
در پیشبیني رفتار حوضهها با استفاده از پارامترهاي بهینه شده
انجام ميشود و درنهایت رواناب خروجي شبیهسازي شده حوضه
به دست ميآید .در شکل ( )2نمایي از ساختار مدل هیدرولوژیکي
 AWBMنمایش داده شده است.
مدل هيدرولوژيکی Sacramento

مدل  Sacramentoیک مدل یکپارچه و مفهومي بارش–رواناب با
 17پارامتر است که توسط برناش و فرال 2در سال  1993ارائه و
توسط سیستم آب و هواي ملي 3براي پیشبیني سیالب در ایاالت
1. Walter Boughton
2. Burnash and Ferral

متحده توسعه پیدا کرده است ( .)Podger, 2004این مدل یکي از
مدلهاي سیستم آب و هواي ملي است که براي تبدیل ورودي
بارش به خروجي جریان آبراههاي است .این مدل از سري زماني
دادههاي بارش ،تبخیر و تعرق پتانسیل و رواناب مشاهداتي همگي
در گام زماني روزانه براي شبیهسازي و محاسبات استفاده ميکند
و قابلیت شبیهسازي رواناب را به صورت روزانه و ماهانه دارد .مدل
هیدرولوژیکي  Sacramentoاز رطوبت موجود در خاک جهت
شبیهسازي بیالن آبي در حوضه آبریز استفاده ميکند .ذخیره
رطوبتي موجود در خاک به وسیله بارش افزوده ميشود و به وسیله
تبخیر و جریان خروجي آب از سطح ذخیره کاهش ميیابد .مقدار
ذخیره رطوبتي خاک ،به وسیله مقدار بارشي ذخیره شده در
خاک ،تبخیر و تعرق پتانسیل واقعي و مقدار آبي که به صورت
عمودي و جانبي از محل ذخیره رطوبتي جابهجا ميشود ،تعیین
ميگردد .بارش مازاد بر ظرفیت رطوبتي خاک به شکل رواناب
درآمده و توسط هیدروگراف واحد و دیگر روشها نمایش داده
ميشود .در شکل ( )3نمایي از ساختار مدل هیدرولوژیکي
 Sacramentoنمایش داده شده است.
مدل هيدرولوژيکی SimHyd

 SimHydیک مدل یکپارچه و مفهومي بارش–رواناب با گام زماني
روزانه است که دبي روزانه و ماهانه را از سري زماني دادههاي
بارش و تبخیر و تعرق پتانسیل روزانه شبیهسازي ميکند.
 SimHydنسخه ساده شده مدلهاي مفهومي بارش–رواناب
 HYDROLOGکه در سال  1972توسط پرتر 4توسعه داده شد
و همچنین مدل اخیرتر  MODHYDROLOGکه در
سال  1991توسط چیو ميباشد و توسط مرکز تحقیقات
هیدرولوژي حوضه آبریز استرالیا ارائه شده است ( Chiew et al.,
 .)2002در مدل هیدرولوژیکي  ،SimHydبارش روزانه ابتدا به
برگهاي درختان و پوشش گیاهي برخورد کرده و سپس از محل
برگاب هم مقداري تبخیر ميشود .مقدار اضافي در محدوده
ظرفیت نفوذ قرار گرفته و آب مازاد بر ظرفیت نفوذ به صورت
رواناب سطحي در سطح زمین در امتداد شیب جاري ميشود.
بنابراین ،جریان سطحي فقط از نواحي اشباع شده و نواحي
نفوذناپذیر ایجاد ميشود .بارش نفوذ یافته به خاک ،با توجه به
تابع رطوبت خاک ،آب را به رودخانه (جریان زیر قشري و رواناب
مازاد اشباع) ،مخزن آب زیرزمیني (تغذیه) و ذخیره رطوبت خاک
انتقال ميدهد .پارامترهاي مورد استفاده براي واسنجي مدل زیاد
نیستند و شامل هفت پارامتر ضریب جریان پایه ،آستانه
)3. National Weather Service River Forecast System (NWSRFS
4. Porter
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نفوذناپذیري ،ضریب نفوذ ،شکل نفوذ ،ضریب جریان میاني ،نسبت
نفوذپذیري ،ظرفیت ذخیره برگاب بارش ،ضریب ذخیره ،ظرفیت
ذخیره رطوبتي خاک.

در شکل ( )4نمایي از ساختار مدل هیدرولوژیکي SimHyd

نمایش داده شده است.

شکل  -2ساختار مدل هيدرولوژيکی )Podger, 2004( AWBM

شکل  -3ساختار مدل هيدرولوژيکی )Podger, 2004( Sacramento

شکل  -4ساختار مدل هيدرولوژيکی )Podger, 2004( SimHyd
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نتايج و بحث
در این قسمت به ارائه نتایج تحقیق پرداخته شده است .پس از
بررسي دادههاي تحقیق ،مدلهاي  Sacramento ،AWBMو
 SimHydدر منطقه مطالعاتي مورد نظر اجرا شده و نتایج شبیه-
سازي بارش–رواناب توسط بهینهساز واسنجي خودکار الگوریتم
ژنتیک مورد بررسي قرار گرفته است .نتایج ارزیابي کارایي
الگوریتم بهینهسازي مورد استفاده ،در جدولهاي ( 2و  )3ذکر
شده است .نتایج نشان ميدهد که دقت تابع هدف در الگوریتم
مورد مطالعه قابل قبول است .به منظور ارزیابي دقیقتر الگوریتم
مورد استفاده ،منحني تداوم جریان براي مدلهاي تحقیق ارائه
شده که همگي بیان کننده کارایي مناسب الگوریتم مورد استفاده
براي شبیهسازي رواناب در منطقه مطالعاتي است.
نتایج مدلها با رواناب مشاهداتي روزانه مورد مقایسه قرار
گرفته و هیدروگراف خروجي هر یک از مدلها به صورت جداگانه
ارائه شده است .همچنین نتایج به دست آمده از مدلهاي مورد
مطالعه در حوضه معرف امامه استان تهران با توجه به توابع هدف
تحقیق در مرحله واسنجي و صحتسنجي به ترتیب در جدول
( )2و جدول ( )3ارائه شده است.

شکل  -6هيدروگراف رواناب مشاهداتی و شبيهسازی شده مدل

جدول  -2مقادير توابع هدف در مرحله واسنجی

هيدرولوژيکی  AWBMبرای مرحله صحتسنجی

10

رواناب مشاهداتي
رواناب شبیهسازي…

8
6

4
2

1
50
99
148
197
246
295
344
393
442
491
540
589
638
687
رواناب مشاهداتي
رواناب…

AWBM

0/712
0/564
0/731

0/77
0/60
0/80

Sacramento
SimHyd

1
132
263
394
525
656
787
918
1049
1180
1311
1442
1573
1704

مدل

نش-ساتکلیف

تبیین

0/884
0/960
0/829

0

زمان (روز)

جدول  -3مقادير توابع هدف در مرحله صحتسنجی
مجذور میانگین مربعات خطا

رواناب (میليمتر)

AWBM
Sacramento
SimHyd

0/553
0/444
0/575

0/58
0/47
0/61

1/0553
1/180
1/033
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16
14
12
10
8
6
4
2
0

رواناب (میليمتر)

مدل

نش-ساتکلیف

تبیین

مجذور میانگین مربعات
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است.
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نتيجهگيری
مدلهاي هیدرولوژیکي تحقیق حاضر از نوع مدلهاي یکپارچه و
مفهومي هستند که در دهه اخیر در داخل کشور به منظور شبیه-
سازي دبي جریان با گام زماني روزانه مورد استفاده قرار گرفته
است .مطالعات انجام شده به صورت جداگانه از روشهاي مختلفي
براي بهینهسازي پارامترهاي مدلها استفاده کردهاند .در واقع
کارایي مدلهاي بارش-رواناب به دقت واسنجي پارامترهاي مدل-
ها بستگي دارد .مقادیر برخي از پارامترهاي ورودي به مدلها به
طور مستقیم قابل اندازهگیري نیست و نیاز به صرف زمان و هزینه
زیادي دارد؛ لذا بهینهسازي پارامترهاي مؤثر در شبیهسازي،
بهترین راه حل براي حصول به مقادیر تقریب پارامترها است.
واسنجي به روش سعي و خطا 1زمانبر بوده و نیاز است که کاربر
از تجربه باالیي در کارکرد مدلها برخوردار باشد .استفاده از
الگوریتم بهینهساز واسنجي خودکار با کمترین صرف هزینه و
زمان ،امکان حصول به مقادیر تقریبي پارامترها را فراهم ميآورد
و با داشتن آشنایي از مشخصات منطقه مطالعاتي ميتوان نتایج
قابل قبولي به دست آورد.
با توجه به هیدروگرافهاي شبیهسازي شده و مشاهداتي
حاصل از مدلهاي این تحقیق ميتوان نتیجه گرفت که این مدل-
ها مقادیر کمینه و متوسط جریان را به خوبي شبیهسازي کردهاند
اما توانایي شبیهسازي مقادیر بیشینه جریان را در بعضي قسمتها
ندارند که دلیل این امر ميتواند در بیش تخمین زدن مدلها در
میزان تبخیر و تعرق پتانسیل ،ساختار یکپارچه و مفهومي آنها و
بعضاً نبود گسترش ابر باالي محل ایستگاه اندازهگیري بارش باشد.
همچنین با توجه به در نظر نگرفتن پارامترهاي مربوط به
خصوصیات رودخانه اصلي ،ضریب زبري ،کاربري اراضي حوضه
آبریز ،خصوصیات زمینشناسي و دیگر مشخصات فیزیکي حوضه
از این مدلها نميتوان براي مطالعه و بررسي سیل در حوضه
منتخب تحقیق استفاده نمود ،بلکه تنها براي برآورد مقادیر کمینه
1. Trial and error

و متوسط رواناب در زمینه مدیریت منابع آب استفاده کرد.
نتایج واسنجي مدلها ،همبستگي مناسب شبیهسازي
مدلها با دادههاي اندازهگیري شده رواناب رودخانه امامه در
حوضه معرف امامه استان تهران را نشان ميدهد .عموماً اگر
شاخص نش-ساتکلیف بیشتر از  0/75باشد مدل عالي و کامل ،و
اگر بین  0/36تا  0/75باشد رضایتبخش و اگر کمتر از 0/36
باشد غیر قابل قبول فرض ميشود (.)Zhou and Zhu, 2007
همچنین اگر ضریب نش-ساتکلیف بیشتر از  0/65باشد نتایج
واسنجي و صحتسنجي خیلي خوب ،اگر بین  0/5تا  0/65باشد
نتایج مناسب و اگر کمتر از  0/5باشد ،نتایج واسنجي و صحت-
سنجي رضایتبخش است ( .)Moriasi et al., 2007مقدار ضریب
تبیین نیز حاکي از نتایج خوب در شبیهسازي ميباشد .با مراجعه
به نتایج حاصل از مدلها مشخص ميشود که روند شبیهسازي
مدلها با مقادیر مشاهداتي همخواني دارند .نتایج در اکثر نقاط
انطباق خوبي با مقادیر اندازهگیري شده دارند ولي در بعضي
قسمتها مدلها قادر به شبیهسازي مقادیر بیشینه جریان
نیستند.
بر این اساس ميتوان نتیجه گرفت که مدل  SimHydبا
ضریب نش-ساتکلیف  0/575و  0/731و ضریب تبیین  0/61و
 0/80به ترتیب در دوره واسنجي و صحتسنجي باالترین عملکرد،
مدل  AWBMبا ضریب نش-ساتکلیف  0/553و  0/712و ضریب
تبیین  0/58و  0/77به ترتیب در دوره واسنجي و صحتسنجي
در جایگاه دوم و مدل  Sacramentoبا داشتن ضریب نش-
ساتکلیف  0/444و  0/564و ضریب تبیین  0/47و  0/60به ترتیب
در دوره واسنجي و صحتسنجي کمترین میزان کارایي را از بین
سه مدل پژوهش در حوضه منتخب داشته است .همچنین به طور
واضح مشخص است که با حداکثر شدن دو ضریب نش-ساتکلیف
و تبیین ،ضریب مجذور میانگین مربعات خطا حداقل ميشود و
بر این اساس ميتوان گفت که مدل  SimHydعملکرد بهتري
نسبت به دو مدل دیگر در منطقه مطالعاتي پژوهش داشته است
که با نتایج  (2012) Jabbari et al.,و )2013( Behmanesh et al.
در ارزیابي این مدل در حوضههاي داخلي کشور همخواني دارد.
تفاوت در مقدار ضرایب نش-ساتکلیف و تبیین در دوره
واسنجي و صحتسنجي به دلیل تغییراتي چون تغییر کاربري
اراضي و تغییر شرایط آب و هوایي (ترسالي و خشکسالي) ،دلیل
احتماالتي نقص دادهها و کیفیت پایین آنها و وابستگي نتایج
مدلها به کیفیت دادههاي استفاده شده ميباشد ( Izadi et al.,
 .)2013در انتها ميتوان نتیجه گرفت این مدلها ميتوانند
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سپاسگزاری
- شرکت مدیریت منابع آب ایران،بدینوسیله از دانشگاه تهران
 سازمان آب منطقهاي استان تهران و سازمان،دفتر مطالعات پایه
هواشناسي کشور به خاطر تأمین امکانات الزم جهت انجام این
.تحقیق و تهیه مقاالت مربوطه تشکر و قدرداني ميشود

شبیهسازي مناسب و رضایتبخشي در شرایط کشور ما داشته
باشند و قادرند با اطالعات قابل دسترس پاسخ حوضههاي فاقد
آمار را محاسبه کنند و از قابلیت خوبي در تحقیق و مدیریت
 همچنین بهینهساز واسنجي خودکار الگوریتم ژنتیک.برخوردارند
عملکرد مطلوبي در حوضه منتخب تحقیق را براساس نتایج به
.دست آمده در حوضه منتخب از خود نشان داد
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