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ABSTRACT
Flood routing is an essential and fundamental issue in water resources management and flood control
engineering. The Muskingum model is one of the well-known and the most widely used hydrological flood
routing approaches. In addition to reasonable accuracy, the linear Muskingum model is also simpler and has a
lower cost than that of hydraulic and nonlinear Muskingum models. In this study, a multi-reach linear
Muskingum method considering lateral flow is proposed to increase the accuracy and efficiency of the current
version of the Muskingum model. To the aim, the river path is divided into a finite number of sub-intervals,
and the Muskingum model is then separately applied to each sub-interval successively; in such a way that the
input flood hydrograph for each sub-interval is indeed the same as the output flood hydrograph from
Muskingum calculations in the previous sub-interval. Here, besides the parameters χ and k, α as lateral flow
coefficient and 𝑛 as the number of sub-intervals are also considered as decision variables where the Marine
Predators Algorithm (MPA) was used to determine their optimized values. The results showed that the multireach approach increased the accuracy of the sum of squared deviation (SSQ) by 70 and 73 percent for Wilson
data and Wye river flood, respectively, indicating a higher accuracy for the multi-reach version Muskingum
compared to that of single-reach.In addition, the multi-reach Muskingum approach was tested on three flood
events of Karun river, in which the calculated statistical criteria, all, show a high accuracy for the proposed
method and the MPA.
Keywords: Flood Routing, Multi-Reach Linear Muskingum, Marine Predators Algorithm, Lateral Flow.
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روند يابی سيل با استفاده از روش ماسکينگام خطی چندبازهای و الگوريتم شکارچيان دريايی
1

علی رئيسی ،*1سعيده ايزدی

 .1گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/6/8 :تاریخ بازنگری -1400/7/19 :تاریخ تصویب)1400/7/24 :

چکيده
روندیابی سیل یکی از موضوعات مهم و اساسی در مدیریت سامانههای منابع آب و مهندسی کنترل سیل میباشد .مدل
ماسکینگام از معروفترین و پرکاربردترین روشهای روندیابی هیدرولوژیکی است .روش ماسکینگام خطی ،عالوه بر اینکه
از دقت مناسبی برخوردار است ،نسبت به روشهای هیدرولیکی و روشهای ماسکینگام غیرخطی سادهتر و کم هزینهتر
است .در این تحقیق روش ماسکینگام خطی چندبازهای با ملحوظ داشتن دبی جانبی به منظور افزایش دقت و کارایی
محاسبات روش معمول ماسکینگام ،معرفی و ارائه شده است .در این روش ،رودخانه مورد بررسی به چند بازه کوچکتر
تقسیم شده و سپس روندیابی ماسکینگام به صورت مجزا و پیدرپی روی هر یک از بازهها به گونهای اجرا شد که هیدروگراف
سیل ورودی در هر بازه همان هیدروگراف سیل خروجی حاصل از محاسبات ماسکینگام در بازه قبلی باشد .در این تحقیق
عالوه بر متغیرهای 𝜒 و 𝑘 بهعنوان پارامترهای تصمیم ،متغییر  αتحت عنوان ضریب دبی جانبی و متغیر 𝑟 ،بهعنوان تعداد
بازههای تقسیمبندی ،نیز در نظر گرفته شد که برای تعیین مقادیر بهینه آنها ،الگوریتم بهینهسازی شکارچیان دریایی مورد
استفاده قرار گرفت .بهکارگیری روش مذکور ،به ترتیب کاهش  70و  73درصدی مجموع مربع انحرافات (𝑄𝑆𝑆) بین جریان
های خروجی مشاهده شده و محاسبه شده سیلهای  Wilsonو رودخانه  Wyeرا نسبت به حالت تک بازهای به همراه داشته
است ،که حاکی از دقت باالی ماسکینگام چندبازهای نسبت به نوع تک بازهای است .عالوه براین روش ماسکینگام چند
بازهای بر روی سه واقعه سیالب رودخانه کارون مورد ارزیابی قرار گرفت ،که معیارهای ارزیابی محاسبه شده همه نشان از
دقت بسیار باالی روش مذکور و الگوریتم شکارچیان دریایی دارد.
واژههای کليدی :روندیابی سیل ،ماسکینگام خطی چندبازهای ،الگوریتم شکارچیان دریایی ،دبی جانبی

مقدمه
سیل یکی از مخربترین پدیدههای طبیعی در جهان است .جهت
پیشگیری از خسارتهای زیانبار ناشی از آن ،پیشبینی چگونگی
طغیان و فروکش کردن سیل در مقاطع مختلف رودخانه با
استفاده از روشهای روندیابی سیالب و تحلیل هیدروگراف
خروجی با استفاده از دادههای دریافتی رودخانه از اهمیت خاصی
برخوردار است .برای روندیابی سیل در رودخانهها از دو روش کلی
هیدرولیکی و هیدرولوژیکی استفاده میشود .روش هیدرولیکی
براساس حل عددی معادالت یکبعدی سنت ونانت حاکم بر
جریان غیردائمی و غیریکنواخت تدریجی در مجاری روباز
میباشد ( .)Chagas & Souza, 2005نتایج این روش قابل قبول
بوده اما حاوی اطالعات بسیار و محاسبات پیچیده است .ازجمله
اطالعات وسیع مورد نیاز این روشها میتوان به اطالعاتی نظیر
شیب ،توپوگرافی ،تغییرات مسیر رودخانه ،زبری و مشخصات
مقاطع عرضی اشاره کرد .بهمنظور برطرف نمودن پیچیدگی و
زمانبر بودن روشهای هیدرولیکی ،استفاده از روشهای
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هیدرولوژیکی از اهیمت ویژهای برخوردار است .در روشهای
روندیابی هیدرولوژیکی از اصل پیوستگی جریان ،رابطه دبی و
ذخیره موقت آب در طول مسیر استفاده میشود .این روشها در
عین حال که ساده بوده ،از دقت قابل قبولی نیز برخوردارند
( .)Ponce & Lugo, 2001مدل ماسکینگام از معروفترین و
پرکاربردترین روشهای روندیابی هیدرولوژیکی است ( Akan,
 .)2006روش ماسکینگام اولین بار توسط )McCarthy (1938
معرفی شد و سپس شکل غیرخطی آن توسط ( Gill )1978ارائه
گردید .در دهههای گذشته تحقیقات وسیعی در زمینه روندیابی
سیل با استفاده از روش ماسکینگام صورت پذیرفته است .ازجمله
میتوان به پژوهشهای ) Yoon and Padmanabhan (1993اشاره
نمود که روشهای متفاوتی برای محاسبه پارامترهای مدل
ماسکینگام خطی و غیرخطی ارائه کردندMahmoudinia et al. .
) (2014نیز به مقایسه توابع هدف مختلف در تخمین پارامترهای
بهینه ماسکینگام خطی و غیرخطی پرداختند که نتایج حاصل از
به کارگیری توابع هدف مختلف ،حاکی از تغییر نتایج و افزایش

(علمی  -پژوهشی)

رئيسی و ايزدی :رونديابی سيل با استفاده از روش ماسکينگام خطی 2695 ...

دقت محاسبات در شبیهسازی ماسکینگام خطی و عدم ایجاد
تغییرات چشمگیر در شبیهسازی ماسکینگام غیرخطی است.
روش ماسکینگام خطی ،عالوه بر اینکه از دقت مناسبی
برخوردار است ،نسبت به روشهای هیدرولیکی و روشهای
ماسکینگام غیرخطی سادهتر و کم هزینهتر نیز میباشد
( .)Mahmoudinia et al., 2014از مزایای عمده روش ماسکینگام
خطی نسبت به فرم غیرخطی آن ،تعداد پارامترهای کمتر میباشد
و بنابراین تخمین پارامترهای روش خطی به مراتب سادهتر از
برآورد پارامترهای روش غیرخطی است .از آنجایی که پارامترهای
مدل ماسکینگام با تجزیه و تحلیل دادههای ورودی و خروجی
برآورد میشوند ،استفاده از مدل ماسکینگام خطی به کانالها و
رودخانههای فاقد ایستگاه اندازهگیری محدود شده است .از این
رو برای رفع این مشکل ) Yoo et al. (2017اذعان داشتند
پارامترهای مدل ماسکینگام را میتوان با استفاده از اطالعات زمان
تمرکز و ضریب ذخیره نمایانگر ورودی و خروجی کانال تخمین
زد .در مثال یک کاربردی با دادههای مشاهده شده از آزمایش
تخلیه سد در حوضه رودخانه گوم 1کره 2نشان داده شد که با
استفاده از این روش تخمین پارامترهای مدل ماسکینگام بسیار
نزدیک به روش مرسوم گرافیکی میباشد (.)Yoo et al., 2017
نتایج بررسی دقت روش خطی ماسکینگام در مطالعه Bazargan
) and Norouzi (2018در محدوده ایستگاه هیدرومتری مالثانی3
و ایستگاه اهواز 4در باالدست و پاییندست رودخانه کارون 5نشان
میدهد در صورتی که در روش ماسکینگام ،سه مقدار متمایز به
جای مقادیر ثابت 𝜒 𝑘 ،و 𝑡∆ استفاده شود ،دقت تخمین مقادیر
محاسبه شده به ویژه در بخش اوج هیدروگراف افزایش خواهد
یافت به طوری که میانگین خطای نسبی)𝐸𝑅𝑀( در بخش اوج
هیدروگراف هنگامی که پارامترها ثابت باشند به  % 2/44و در
حالت استفاده از سه مقدار مختلف برای این پارامترها ،مقدار خطا
به  % 0/89رسیده است (Yang .)Bazargan & Norouzi, 2018
) et al. (2019آب آزاد شده از فرآیند ذوب پوشش یخ را به عنوان
ورودی جانبی به جریان کانال در طی روند انتشار موج سیالب از
باالدست به پاییندست در نظر گرفته و مدلی برای فرآیند
روندیابی سیالب در طول دوره ذوب یخ رودخانه بر اساس روش
هیدرولوژیکی ماسکینگام خطی ارائه نمودند .با استفاده از این
مدل اصالح شده ،هیدروگراف خروجی در بازه بااوتو 6رودخانه زرد7
در طول دوره ذوب شدن یخ رودخانه ،تعیین شد .نتایج نشان داد

که هیدروگرافهای شبیهسازی شده با استفاده از مدل توسعه
یافته با اندازهگیریهای صحرایی مطابقت دارند ( Yang et al.,
 Norouzi and bazargan (2020) .)2019پارامترهای روش خطی
را به جای استفاده از یک سیالب اصلی با استفاده از محاسبات
مربوط به دو سیل اساسی در قالب هشت مدل مختلف برای
دستیابی به هیدروگراف پایین دست محاسبه کردند .نتایج نشان
داد اگر به جای استفاده از پارامترهای روش خطی ماسکینگام یک
سیل اساسی ،از میانگین حسابی 𝜒 𝑘 ،و میانگین هندسی Δt
مربوط به دو سیل اساسی استفاده شود ،برآورد قسمت اوج
هیدروگراف سیالب پایین دست باالترین میزان دقت را دارد.
) Hosseini (2009در پژوهش خود پارامترهای مدل ماسکینگام
را در یک زمان برای یک رودخانه خاص ،ثابت فرض نمود و به
منظور افزایش دقت نتایج ،یک آبراهه را به چند بازه تقسیم و
برای هر بازه ،محاسبات مدل ماسکینگام را به صورت مجزا اجرا
نمود .در آن پژوهش روندیابی سیالب با استفاده از دادههای
 Wilsonبه روش ماسکینگام چندبازهای صورت پذیرفت و دقت
آن با روش یک بازهای ماسکینگام مقایسه شد که نتایج حاکی از
کارآیی بهتر روش پیشنهادی بود.
در چند دهه گذشته از الگوریتمهای مختلف بهینهسازی

1 Geum River
2 Korea
3 Mollasani
4 Ahvaz
5 Karoun
6 Baotou

نظیر الگوریتم ژنتیک ( ،8)GAبه منظور تخمین پارامترهای روش
روندیابی ماسکینگام استفاده شده است.

)Mohan (1997

پیشنهادی مبنی بر استفاده از این الگوریتم برای برآورد
پارامترهای ماسکینگام ارائه و تابع هدف را مجموع مربعات خطا
( 𝐸𝑆𝑆) 9دبی محاسباتی و مشاهداتی در نظر گرفت .نتایج حاصل
از تحقیق وی دستیابی به جوابی قابل قبول بدون نیاز به حدس
اولیه با به کارگیری الگوریتم ژنتیک بود Kim et al. (2001) .برای
محاسبه دقیق پارامترهای مدل ماسکینگام از الگوریتم جستجوی
هارمونی (𝐴𝑆𝐻) 10استفاده کردند که نتایج مربوط به دبی اوج
محاسباتی منطبق بر مقادیر دبی اوج مشاهداتی و دقت روش
نسبت به روش ژنتیک بیشتر بود (Hosseini .)Kim et al., 2001

) (2009در تحقیق خود بهینهسازی پارامترهای روش ماسکینگام
را به کمک نرمافزار اکسل و ابزار  Solverپیشنهاد داد .وی اذعان
داشت این ابزار قابلیت بسیار باالیی در بهینهسازی معادالت
غیرخطی و پیچیده دارد و به همین دلیل انجام محاسبات مدل
ماسکینگام به کمک اکسل نسبت به روش معمول گرافیکی و نیز
7 Yellow River
8 Genetic Algorithm
9 Sum of Squared Error
10 Harmony Search Algorithm
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سایر روشهای بهینهسازی از دقت و سرعت بیشتری برخوردار

هر زمان برقرار است:

است Karahan et al. (2013) .با استفاده از ترکیب الگوریتم

(رابطه )1

جستجوی هارمونی (𝐴𝑆𝐻) و روش شبه نیوتونی ،1BFGS
پارامترهـای معادلـه ماســکینگام غیرخطــی را در رونــدیابی
سیالب رودخانه ویلسون 2و وای 3برآورد کردند .آنها نشان دادند
که از بـین دوازده روش مختلف ،روش ترکیبی فوق عملکرد
بهتری داشته است Bozorg Haddad et al. (2015) .ضمن ارائه
یک مدل جدید ماسکینگام براساس معادله ذخیرهسازی غیرخطی
هفت پارامتری ،به منظور برآورد پارامترهای مدل ،ترکیبی از
الگوریتم جهش قورباغه (𝐴𝐿𝐹𝑆) 4و روش نلدر -مید یا سیمپلکس
سراشیبی (𝑆𝑀𝑁) 5را مورد استفاده قرار دادند .نتایج حاصل شده
در مقایسه با سایر مدلهای ماسکینگام و الگوریتمهای
بهینهسازی ،بهبود عملکرد روش توصیف شده و الگوریتم مورد
استفاده را نشان میدهد Norouzi and bazrgan (2019) .از روش
ماسکینگام خطی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

( 𝑂𝑆𝑃)6

بهمنظور محاسبه عمق سیالب رودخانهها استفاده کردند ،نتایج
حاصل شده حاکی از برخورداری دقت مناسب الگوریتم به
کارگرفته بود.
با توجه به مطالعات مختلف صورت گرفته ،هدف اصلی مقاله
حاضر تعیین تعداد بهینه بازهها در روش ماسکینگام خطی
چندبازهای در رودخانههای مختلف بوده که برای اولین بار در
تحقیق پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور
الگوریتم شکارچیان دریایی ( )MPAبرای تعیین تعداد زیربازهها
و پارامترهای مدل ماسکینگام مورد استفاده قرار گرفت که عالوه
بر اینکه الگوریتم کامالً جدید و قوی محسوب میشود ،عملکرد
آن در زمینههای مختلف مهندسی آب تاکنون مورد ارزیابی قرار
نگرفته است .همچنین برای افزایش دقت روندیابی ،ماسکینگام
خطی براساس دبی جانبی مورد استفاده قرار گرفت.

مواد و روشها
رونديابی سيل براساس مدل ماسکينگام خطی

روش ماسکینگام دارای مبانی سادهای است که در عین حال
کاربرد فروانی در مطالعات و تحقیقات مربوط به کنترل سیالب
رودخانهها دارد .پایه و مبنای این روش رابطه پیوستگی میباشد
که بیانگر تساوی تغییرات حجم ذخیره نسبت به زمان با تغییرات
مقادیر جریان ورودی و خروجی است .در این مدل فرض میشود
که رابطه خطی بین مقدار ذخیره و مقادیر ورودی و خروجی در
1 Broyden–Fletcher– Goldfarb–Shanno
2 Wilson
3 Wye

𝑡𝑂 = (1 + α)𝐼𝑡 −

ds
𝑡𝑑

] 𝑡𝑂)𝜒 𝑆𝑡 = 𝑘[𝜒(1 + α)𝐼𝑡 + (1 −
𝑡𝑆 𝐼𝑡 ،و 𝑡𝑂 به ترتیب نشاندهنده حجم

در این معادالت
ذخیره ،دبی ورودی و دبی خروجی در زمان 𝑡 است( 𝑘 .برحسب
ساعت) ضریب زمان-ذخیره برای رودخانه و بیانکننده زمان
پیمایش رودخانه است 𝜒 .نیزفاکتور وزنی ،بدون بعد و بیانگر اثر
نسبی دبیهای ورودی و خروجی سیل بر حجم ذخیره رودخانه
است که معموال مقدار آن بین  0و  0/5میباشد α .ضریب یا سهم
دبی جانبی براساس هیدروگراف ورودی است که در طول مسیر
به رودخانه اضافه و یا از آن خارج میشود .روندیابی با استفاده از
معادله زیر صورت میپذیرد که با جایگزینی معادله ( )2در معادله
( )1بدست میآید:
𝑡∆𝑂𝑡 = 𝐶1 𝐼𝑡 + 𝐶2 𝐼𝑡−∆𝑡 + 𝐶3 𝑂𝑡−
(رابطه )2
 𝐶1و 𝐶2و  𝐶3پارامترهای مدل ماسکینگام خطیاند که تابعی
از 𝑘 𝜒 ،و 𝑡∆ هستند:
(رابطه )3
(ابطه )4
(رابطه )5

𝑡∆−𝑘𝜒+0.5
𝑡∆𝑘−𝑘𝜒+0.5
𝑡∆𝑘𝜒+0.5
𝑡∆𝑘−𝑘𝜒+0.5

)𝐶1 = (1 + α
)𝐶2 = (1 + α

𝑡∆𝑘−𝑘𝜒−0.5
𝑡∆𝑘−𝑘𝜒+0.5

= 𝐶3

در روابط فوق  Itجریان ورودی در زمان  It−∆t ،tجریان
ورودی در زمان ( )t − ∆tو  Ot−∆tجریان خروجی در زمان (t −
 )∆tمیباشد و 𝑡∆ طول هر گام زمانی است .با تعیین ضرایب 𝑖𝐶
( )𝑖 = 1,2,3میتوان از معادله ( )3به طور پی در پی برای یافتن
جریان خروجی ( 𝑡𝑂) در هر زمان استفاده کرد .استفاده از معادله
( )3به تخمین مقادیر صحیح𝜒 و 𝑘 در رودخانه بستگی دارد .برای
تعیین پارامترهای روندیابی ماسکینگام ،روشهای مختلفی
استفاده شدهاست .اگر روش ماسکینگام مربوط به مدل همرفت-
انتشار باشد ،میتوان پارامترها را از نقطه نظر مشخصات
هیدرولیکی و مورفولوژیکی کانال بیان کرد ( .)Cunge, 1969از
طرف دیگر ،اگر این روش به عنوان یک مدل جعبه سیاه در نظر
گرفتهشود ،میتوان پارامترهای آن را از طریق هیدروگرافهای
گذشته سیالب از طریق دستیابی به روش کالیبراسیون تخمین
زد Singh (1988) .مروری جامع در مورد روشهای مختلف برای
تعیین پارامترهای روندیابی ماسکینگام دارد .روش معمول و
پیشنهادی تحقیق وی برای تعیین مقدار 𝜒 ،روش گرافیکی است.
این روش شامل انتخاب 𝜒 ،در یک روش آزمون و خطا است ،به
این ترتیب که حلقه حاصل از نمودار 𝑡𝑆 در مقابل 𝜒𝐼𝑡 + (1 −
4 Shuffled Frog Leaping Algorithm
5 Nelder–Mead simplex
6 Particle Swarm Optimization
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()7
𝑡𝑂)𝜒 تا حد ممکن به یک خط مستقیم نزدیک شود .شیب خط
مستقیم ،همان مقدار 𝑘 را به دست میدهد ( Vijay P. Singh,
اگرچه8ای)ن رویکرد برای دههها مورد استفاده قرار گرفته
.)1988
(
است ،اما این روش زمانبر و دارای دقت کمتری میباشدYoon .
) and Padmanabhan (1994با به حداقل رساندن انحراف دادهها
()9
از خط رگرسیون در صفحه جریان-ذخیره سازی ،برای تخمین
پارامترهای روندیابی 𝜒 و 𝑘 برنامه رایانهای تهیه کردند ( & Yoon
 .)Padmanabhan, 1994پارامترهای روندیابی 𝜒 ،و 𝑘 را میتوان
با به حداقل رساندن معادله ( ،)5با اندازهگیری مستقیم تفاوت
بین هیدروگرافهای خروجی مشاهدهشده و محاسبهشده نیز به-
دست آورد ( .)Samani HMV, 2004بدین صورت که برآورد
پارامتر مساله روندیابی خطی ماسکینگام را میتوان با بیان یک
رابطه بهینهسازی حل کرد .هدف اصلی در این رابطه ،به حداقل
رساندن اختالف بین مقادیر خروجی شبیهسازی شده و اندازه
گیری شده است .در اینجا نیز با در نظر گرفتن 𝜒 𝛼 ،𝑘 ،و 𝑟
بهعنوان متغیرهای تصمیم مسأله ،از معیار مجموع مربعات خطا
1

(  )SSQبین مقادیر خروجی شبیهسازیشده و اندازهگیریشده،
بهعنوان تابع هدف استفاده گردید .از نظر ریاضی ،مقدار  SSQبه
شرح زیر تعریف میشود:
𝐶
𝑂 2
SSQ = ∑N
(رابطه )6
) 𝑖𝑂 𝑖=1(𝑂𝑖 −
که در آن  SSQمجموع مربع انحرافات بین جریانهای
مشاهده شده و محاسبه شده 𝑂𝑖𝐶 ،و 𝑂𝑖𝑂 بهترتیب دبی
خروجی ()5
روندیابی شده و مشاهده شده در خروجی رودخانه و 𝑁 نیز تعداد
دادههای ثبت شده میباشد .برای یافتن بهترین مقادیر 𝜒 𝛼 ،𝑘 ،و
𝑟 باید در این موارد از تکنیکهای بهینهسازی استفاده شود ،که
با در نظر گرفتن دامنههای معقول برای 𝜒 𝛼 ،𝑘 ،و 𝑟 میتوان
قیودی را به روش بهینهسازی بهمنظور تسریع همگرایی آن اعمال
کرد  .در اینجا محدوده مورد استفاده برای هر یک از متغیرها در
تمامی مسائل حل شده بدین شرح میباشد:
1 ≤ 𝑥 ≤ 10.و 0 ≤ 𝜒 ≤ 0.5 ، 0 ≤ 𝑘 ≤ 50 ،−1 ≤ 𝛼 ≤ 1
عالوه بر 𝑄𝑆𝑆 ،از معیارهای میانگین خطای نسبی2
( 𝐸𝑅𝑀) ،ضریب تبیین ،)𝑅 2 ( 3ضریب کارایی ناش-ساتکلیف4
(𝑆𝑁) و ضریب کارایی کلینگ-گوپتا )𝐾𝐺 ( 5برای ارزیابی نتایج
حاصل از روندیابی بهترتیب ذیل استفاده گردید:
()6
| 𝑂𝑖𝑂|𝑂𝑖𝐶 −
1
MRE = 100 × ∑N
(رابطه )7
𝑂
𝑖=1
N
𝑂
𝑖

1 Sum of SQuared (SSQ) deviations
)2 Mean Relative Error (MRE
3 Coefficient of determination

2

(رابطه )8

]

𝑂 𝑂
𝐶 𝐶
∑N
) 𝐴𝑂i=1(𝑂𝑖 -𝑂𝐴 )(𝑂𝑖 -
2

2

) 𝐶𝑂√∑N (𝑂𝑂 -𝑂𝑂 ) ∑N (𝑂𝐶 -
𝐴
𝐴
𝑖 i=1
𝑖 i=1
𝐶
𝑂 2
∑N
) 𝑖𝑂i=1(𝑂𝑖 −

(رابطه )9

2

𝑂 𝑂
∑N
) 𝐴𝑂i=1 (𝑂𝑖 -

2

(رابطه )10

𝐶
𝐴𝑂

)𝑂 -1

𝐴𝑂

2

𝐶𝜎

(𝑂 -1) +

𝜎

[ = 𝑅2

NS=1-

(KG=1-√(R-1)2 +

در روابط فوق 𝑂𝐴𝑂 و 𝐶𝐴𝑂 به ترتیب میانگین دادههای دبی
خروجی مشاهداتی و محاسباتی ،و 𝑂 𝜎 و 𝐶 𝜎 به ترتیب انحراف
معیار دادههای دبی خروجی مشاهداتی و محاسباتی است.
رونديابی چند بازهای ماسکينگام

روش ماسکینگام چندبازهای به منظور افزایش دقت و کارایی
محاسبات روش معمول ماسکینگام معرفی و ارائه شده است .در
این روش ،رودخانه مورد بررسی به چند بازه کوچکتر تقسیم شده
و سپس روندیابی ماسکینگام به صورت مجزا و پیدرپی روی هر
یک از بازهها به گونهای اجرا میشود که هیدروگراف سیل ورودی
در هر بازه همان هیدروگراف سیل خروجی حاصل از محاسبات
ماسکینگام در بازه قبلی باشد .به عبارت بهتر با فرض مقادیری
ثابت برای پارامترهای 𝜒 𝑘 ،و 𝛼 روندیابی ماسکینگام روی تمام
بازهها بدینگونه قابل پیادهسازی است :در بازه اول هیدروگراف
ورودی که با  𝐼𝑡1نمایش داده میشود همان هیدروگراف سیل
ورودی به رودخانه در نظر گرفته میشود ،یعنی 𝑡𝐼 =  .𝐼𝑡1با اعمال
روش ماسکینگام براساس رابطه ( )3یک هیدروگراف خروجی
برای بازه اول قابل محاسبه خواهد بود که آن را  𝑂𝑡1نامیده و از
آن به عنوان ورودی بازه بعدی که همان بازه دوم خواهد بود،
استفاده میشود .بنابراین برای بازه دوم میتوان نوشت .𝐼𝑡2 = 𝑂𝑡1
حال که هیدروگراف سیل ورودی بازه دوم مشخص شدهاست
میتوان معادله ( )3را بار دیگر برای بازه دوم به کار گرفت و از
خروجی آن (  )𝑂𝑡2به عنوان هیدروگراف ورودی برای بازه بعدی
یعنی بازه سوم استفاده نمود .بدیهی است با به کارگیری مجدد
معادله مذکور ،هیدروگراف سیل خروجی برای این بازه نیز
محاسبه خواهدشد .مشاهده میشود در هر بار به کارگیری
روندیابی ماسکینگام در هر یک از بازهها ،هیدروگراف خروجی هر
بازه بهعنوان هیدروگراف ورودی بازه بعدی مورد استفاده قرار
میگیرد ،بدین گونه این روند تکراری و پیاپی محاسبات روش
ماسکینگام را میتوان برای تمامی بازههای باقیمانده تا آخرین
بازه (بازه 𝑟-ام) ادامه داد .در اینصورت برای بازه آخر میتوان
نوشت 𝑟𝑡𝑂 = 𝑡𝑂 که نهایت ًا همان هیدوگراف مطلوب سیل خروجی
4 Nash-Sutcliffe (NS) efficiency
5 Kling-Gupta (KG) efficiency
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است .در شکل ( )1نمای سادهای از تقسیمبندی یک آبراهه به
چند بازه در روش ماسکینگام چندبازهای نشان داده شده است.
استفاده مکرر و پیاپی مدل ماسکینگام خطی باعث بهبود نتایج و
کاهش خطای احتمالی خواهد شد .با مقایسه هیدروگراف خروجی
حاصله با هیدروگراف خروجی ثبت شده میتوان میزان خطا
(اختالف) به ازای پارامترهای مورد استفاده را محاسبه نمود و
سپس با استفاده از بهینهسازی پارامترهای به کارگرفته در مدل
ماسکینگام ،خطای حاصل شده را به حداقل رساند.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که در
روندیابی چندبازهای ،تقسیمبندی رودخانه به چه تعداد بازه
بهترین نتیجه ممکن را در برخواهد داشت؟ پاسخ به این سوال
همان هدف مقاله حاضر (براساس روش بهینهسازی الگوریتم
شکارچیان دریایی) را شکل میدهد .استفاده از روش سعی و خطا
یکی از راه حلهای پیشنهادی است که روشی زمانبر بوده و در
نهایت نیز ممکن است به بهترین جواب منجر نشود .شایان ذکر
است که تقسیمبندی رودخانه به چندین بازه ،به شرایط

مورفولوژی و هندسی همان رودخانه بستگی دارد ،البته تفاوت در
بزرگی سیل نیز میتواند اثر گذار باشد ولی در صورتی که
سیلهایی با بزرگی نزدیک به هم رخد دهد ،انتظار میرود نتایج
تعداد بازه بهینه برای آن رودخانه مورد بررسی یکسان بهدست
آید .اما بهطور قطع میتوان گفت ،این تقسیمبندی و نتایج حاصل
از آن از یک رودخانه به رودخانه دیگر متفاوت خواهد بود .به-
عبارتی دیگر تعداد بازه بهینه برای یک رودخانه صرفاً برای همان
رودخانه بهترین نتیجه را به دنبال خواهد داشت ،حال آنکه ممکن
است همین تعداد بازه برای رودخانه دیگری بهترین جواب ممکن
نباشد .در نتیجه تعداد بازه اختصاص یافته برای رودخانههای
متمایز ،متفاوت بوده و از همین رو بهترین راه حل برای تقسیم
بندی یک رودخانه به بازههای کوچکتر ،استفاده از روش
بهینه سازی است .در این تحقیق عالوه بر متغیرهای تصمیم 𝜒 و
𝑘 ،متغیرهای  αو 𝑟 بهترتیب برای تعیین مقدار دبی جانبی و تعداد
بازه بهینه رودخانههای مورد بررسی با به کارگیری الگوریتم جدید
شکارچیان دریایی اضافه شده است.

شکل  -1تقسيمبندی سيستم اصلی رودخانه به بازههای کوچکتر در روش ماسکينگام چندبازهای

الگوريتم شکارچيان دريايی)MPA( 1

الگوریتم شکارچیان دریایی که به اختصار  MPAنامیده میشود،
یک الگوریتم فرا-ابتکاری ( 2)MHاست که الهام گرفته از
استراتژیهای حرکتی شکارچیان دریایی هنگام به دام انداختن
طعمه خود در اقیانوسها میباشد .همانطور که تمام رویکردهای
)1 Marine Predators Algorithm (MPA
2 Metaheuristic

الگوریتمهای فرا-ابتکاری ( ،)MHبراساس رویکرد جستجوی
طعمه بنا نهاده شده است ،الگوریتم شکارچیان دریایی نیز با
کشف فضای جستوجو و به دست آوردن دامنههای تصادفی حل
های اولیه شروع میشود .مطابق چارچوب اصلی الگوریتم مکان
بعدی حل بر اساس مکان فعلی تعیین میگردد .شکارچیان

(علمی  -پژوهشی)
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دریایی هنگام جستجوی طعمههای خود ،بر اساس در دسترس
بودن طعمهها ،بین دو استراتژی جستجوی لوی 1و براونیان 2تغییر
وضعیت میدهند .در مناطقی که مجموعه طعمههای کمتری در
دسترس است ،شکارچیان از حرکت لوی استفاده میکنند .در
حالی که حرکت براونیان در صورت وجود طعمههای فراوان به کار
گرفته میشود ( .)Faramarzi et al., 2020راه حلهای اولیه به
دلخواه انتخاب میشوند و به روزرسانیهای موقعیت با توجه به
معادله ( )10انجام میشود:
(رابطه )11

که طعمهها برای تأمین غذای خود حرکتی بسیار سریع دارند .این
مرحله از نظر ریاضی توسط معادله ( )13و ( )14نشان داده شده
است (.)Faramarzi et al., 2020
(رابطه )14

) 𝑛𝑖𝑚𝑦 𝑦0 = 𝑦𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑎𝑛𝑑 ∗ (𝑦𝑚𝑎𝑥 −
𝑥𝑎𝑚𝑦 و 𝑛𝑖𝑚𝑦 به ترتیب محدوده باال و پایین

که در آن
متغیر طراحی و 𝑑𝑛𝑎𝑟 نیز یک بردار تصادفی در محدوده []0 ، 1
است .در الگوریتم شکارچیان دریایی دو ماتریس اصلی وجود دارد،
ماتریس مناسبترین شکارچیان ( )Best/Eliteو ماتریس طعمه
( ،)Preyکه در معادله ( )11و ( )12آورده شده است.
1
𝑑. . . 𝑦1
1
𝑑. . . 𝑦2
... ...
1
𝑑𝑛𝑦 . . .
]

(رابطه )12

1
𝑦12
1
𝑦22
...
1
𝑦𝑛2

1
𝑦11
1
𝐸𝑙𝑖𝑡𝑒 = 𝑦21
...
1
[𝑦𝑛1

که در آن 𝑦 یک بردار از مناسبترین شکارچیان است که
𝑛 مرتبه برای سازماندهی ماتریس  Eliteتکرار میگردد 𝑛 .و 𝑑 به
تعداد و ابعاد عوامل جستجو اشاره دارند Elite .پس از هر بار تکرار
با جایگزینی شکارچیان بهتر به روز میشود .ماتریس Prey
مبنایی است که شکارچیان موقعیت خود را به روز می کنند و
ابعاد آن نیز همانند ماتریس  Eliteمیباشد .ماتریس  Preyبه شرح
()15
زیر بیان میگردد:
(رابطه )13

𝑑𝑦11 𝑦12 . . . 𝑦1
𝑑𝑦21 𝑦22 . . . 𝑦2
] 𝑃𝑟𝑒𝑦 = [ . . . . . . . . . . . .
𝑑𝑛𝑦 𝑦𝑛1 𝑦𝑛2 . . .
𝑗𝑖𝑦-𝑗 ،امین بعد برای طعمه 𝑖-ام استMPA .

که در آن
در هنگام جستجو از متغیرها و عملگرهای تصادفی بطور مکرر
بهره میبرد تا مانع از به دام افتادن الگوریتم در نقاط کمینه
()17
محلی 3گردد (.)Faramarzi et al., 2020
مراحل مختلف الگوريتم شکارچيان دريايی ()MPA

1
𝑥𝑎𝑀𝑟𝑒𝑡𝐼
3
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⊗ 𝐵⃗𝑅 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑖 −
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒,
𝑒𝑡𝑖𝑙𝐸( ⊗ 𝐵⃗𝑅 = 𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠
) 𝑖𝑦𝑒𝑟𝑝
𝑛 𝑖 = 1, 2, 3, … ,
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑖𝑦𝑒𝑟𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⊗ 𝑅⃗⃗⃗ 𝑝𝑟𝑒𝑦𝑖 + 𝑃 .
𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠
𝐵⃗𝑅 طبیعتاً یک بردار تصادفی توزیع شده است که نمایانگر حرکت

<

𝑟𝑒𝑡𝐼 For

براونی است .عالمت ⊗ ضرایب بردار را مشخص می کند 𝑃 ،یک
ضریب ثابت برابر با  0/5بوده و 𝑅⃗⃗⃗ یک بردار تصادفی یکنواخت در
محدوده [ 1و  ]0است 𝐼𝑡𝑒𝑟 .و 𝑥𝑎𝑀𝑟𝑒𝑡𝐼 نیز به ترتیب تعداد
تکرارهای فعلی و تکرارهای حداکثر را مشخص میکنند.
مرحله دوم :مرحله گذار

در این مرحله ،شکارچی و طعمه تقریباً با سرعت همسان حرکت
میکنند .در این حالت طعمه (نیمی از جمعیت) مسئول بهره
برداری بوده و اکتشاف به عهده شکارچی میباشد .معادالت ()15
و ( )16نشان دهنده نیمه اول جمعیت (بهرهبردار) و معادالت
( )18( ،)17و ( )19نمایانگر نیمی دیگر از جمعیت (مکتشف) به
شرح زیر است (:)Faramarzi et al., 2020
برای جمعیت مبتنی بر بهرهبرداری:
1
2
𝑥𝑎𝑀𝑟𝑒𝑡𝐼 < 𝑟𝑒𝑡𝐼 < 𝑥𝑎𝑀𝑟𝑒𝑡𝐼 For
(رابطه )15
3
3
(رابطه )16
𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒,

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⊗ 𝐿⃗𝑅 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑖 −
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑒𝑡𝑖𝑙𝐸( ⊗ 𝐿⃗𝑅 = 𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠
) 𝑖𝑦𝑒𝑟𝑝
𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛⁄2

(رابطه )17
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑖𝑦𝑒𝑟𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⊗ 𝑅⃗⃗⃗ 𝑝𝑟𝑒𝑦𝑖 + 𝑃 .
𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠
𝐿⃗𝑅 برداری از اعداد تصادفی براساس توزیع لوی است.

برای جمعیت مبتنی بر اکتشاف:
(رابطه )18
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⊗ 𝐵⃗𝑅( ⊗ 𝐵⃗𝑅 = 𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐸𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖 −
) 𝑖𝑦𝑒𝑟𝑝
𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒,
𝑛 𝑖 = 𝑛 ⁄2 , … ,

(رابطه )19
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑖𝑦𝑒𝑟𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⊗ 𝐹𝐶 𝐸𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖 𝑖 + 𝑃.
𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠

مرحله اول :مرحله اکتشاف

(رابطه )20

در مرحله اکتشاف ،سرعت طعمه بیشتر از سرعت شکارچی است،
به طوری که نسبت سرعت از عدد  10بیشتر میباشد .این مرحله
یک سوم اول تکرارها 4را به خود اختصاص میدهد .در اینجا
مناسبترین شکارچیان به هیچ وجه حرکت نمیکنند ،در حالی

که در آن 𝐹𝐶 یک پارامتر تنظیم برای کنترل اندازه گام شکارچی
است.

1 Lévy
2 Brownian

) 𝑟𝑒𝑡𝐼 ∗𝐼𝑡𝑒𝑟 (2
𝐶𝐹 = (1 −
𝑥𝑎𝑀𝑟𝑒𝑡𝐼 )
𝑥𝑎𝑀𝑟𝑒𝑡𝐼

3 Local Minima
4 Iterations
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مرحله سوم :مرحله بهرهبرداری

در آخرین مرحله  ،MPAشکارچی با سرعت بیشتری نسبت به
طعمه حرکت میکند .در این قسمت ،مدل ریاضی براساس
معادالت ( )20و ( )21بیان میشود (.)Faramarzi et al., 2020
(رابطه )21
2
3
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑖 −
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑒𝑡𝑖𝑙𝐸 ⊗ 𝐿⃗𝑅( ⊗ 𝐿⃗𝑅 = 𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠
) 𝑖𝑦𝑒𝑟𝑝
𝑛 𝑖 = 1, 2, 3, … ,
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑖𝑦𝑒𝑟𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⊗ 𝐹𝐶 𝐸𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖 + 𝑃.
𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠

𝑥𝑎𝑀𝑟𝑒𝑡𝐼 >

𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒,

𝑟𝑒𝑡𝐼 For

فرار از نقاط کمينه محلی

در زندگی دریایی ،تشکیل گرداب یا وجود ابزارهای تجمیعکننده
ماهیها ( 1)FADsبر رفتار شکارچی دریایی تأثیر میگذارد .از نظر
ریاضی ،ابزارهای تجمیعکننده ماهیها ( ،)FADsنقاط کمینه

محلی هستند .برای جلوگیری از گرفتار شدن الگوریتم شکارچیان
دریایی ( )MPAدر نقاط بهینه غیرعمومی ،معادله ( )22اعمال
می شود (.)Faramarzi et al., 2020
(رابطه )22
⃗
𝑦[ 𝐹𝐶 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑖 +
𝑦𝑒𝑟𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑈 ⊗ ]) 𝑛𝑖𝑚𝑦
𝑦( ⊗ 𝑅 𝑚𝑖𝑛 +
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑚𝑎𝑥 −
𝐷𝐴𝐹 ≤ 𝑙 𝑓𝑖
= 𝑖 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑦𝑒𝑟𝑝
𝑦𝑒𝑟𝑝(]𝑙 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑖 + [𝐹𝐴𝐷 × (1 − 𝑙) +
𝑦𝑒𝑟𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗𝑙1 −
) 𝑝𝑟𝑒𝑦𝑙2
𝑓𝑖
𝑙
>
𝐷𝐴𝐹
{

که در آن ⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ بردارهای
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ و 𝑛𝑖𝑚𝑦
𝑈 بردار صفر و یک و 𝑥𝑎𝑚𝑦
مربوط حدود باال و پایین مسأله هستند .اندیس های  𝑙1و 𝑙2
نمایانگر شاخصهای تصادفی ماتریس 𝑦𝑒𝑟𝑝 هستند و 𝐷𝐴𝐹
معموالً مقدار  0/2را نیز به خود اختصاص می دهد .به منظور
تفهیم بهتر روش  MPAدر فلوچارت شکل ( )2ساختار الگوریتم
پیشنهادی به تصویر کشیده شده است (.)Swief et al., 2021

شکل  -2فلوچارت الگويتم بهينهسازی شکارچيان دريايی((Swief et al., 2021) )MPA

نتايج و بحث
سيل Wilson

دادههای ) Wilson (1974یکی از مهمترین دادههایی است که
برای بسیاری از مطالعات روندیابی سیل به روش خطی و غیرخطی
ماسکینگام استفاده شده و به طور گسترده ای در منابع علمی به
عنوان یک مسأله معیار به کار گرفته شده است ( Karahan et al.,
1 Fish Aggregating Devices

 .)2013این دادهها شامل هیدروگرافهای ورودی و خروجی تک
پیک با سهم جریان جانبی کم میباشد ( Ayvaz & Gurarslan,
 .)2017داده های گزارش شده توسط این محقق برای یک نسبت
غیرخطی دبی و ذخیره وزنی است و در اکثر مطالعات پیشین برای
بازبینی روشهای مختلف برآورد پارامترهای مدل ماسکینگام
غیرخطی استفاده شدهاست ( .)Mohan, 1997در دادههای
گزارششده ) Wilson (1974تعداد گامهای زمانی برابر با  21و

(علمی  -پژوهشی)

رئيسی و ايزدی :رونديابی سيل با استفاده از روش ماسکينگام خطی 2701 ...

طول هرگام زمانی برابر با شش ساعت میباشد ( 𝑁 = 21و = 𝑡∆

مطلب است که بهکارگیری ماسکینگام چند بازهای باعث بهبود
نتایج تا حد زیادی شده است.
مقادیر بهینه 𝜒 α ،𝑘 ،برای هر دوحالت تک بازهای و
چندبازهای و مقدار بهینه 𝑟 برای حالت چند بازهای در جدول ()2
آورده شده است .عالوه براین نتایج برخی از تحقیقات مربوط به
روندیابی ماسکینگام خطی توسط سایر محققین در جدول ()1
جهت مقایسه آورده شده است .مشاهده میشود برای حالت تک
بازهای کمترین مقدار 𝑄𝑆𝑆 بهدست آمده مربوط به تحقیق حاضر
میباشد .تنها تحقیق چندبازهای انجام شده در تحقیقات گذشته
مربوط به ) Hosseini (2009است که مشاهده میشود با افزایش
تعداد بازهها به هر تعداد (در اینجا تا  5بازه) 𝑆𝑆𝑄 ،بهطور مرتب

.) Tabari & Emami Dehcheshmeh, 2018( )6
در این قسمت روندیابی سیل بر اساس دادههای مذکور و با
اعمال رویکرد پیشنهادی به روش ماسکینگام خطی تک بازهای و
چند بازهای صورت پذیرفته است .پارامترهای مورد استفاده در
الگوریتم شکارچیان دریایی عبارتند از  𝑝 = 2 :و .𝐹𝐴𝐷𝑠 = 0.5
پارامترهای ماسکینگام شامل 𝜒  α ،𝑘 ،و 𝑟 با استفاده از الگوریتم
شکارچیان دریایی تعیین شد که در شکل ( )3نحوه همگرایی
الگوریتم به عنوان نمونه برای حالت چندبازهای ارائه شده است.
در شکل ( )4نتایج حاصل از روندیابی سیل به روش ماسکینگام
خطی تک بازهای و چندبازهای برای دادههای  Wilsonنشان داده
شده است .همانطور که در این شکل نمایان است مطابقت
هیدروگراف سیل خروجی بهدست آمده با هیدروگراف خروجی
ثبت شده در حالت چندبازهای نسبت به حالت تکبازهای بهبود
قابل توجهی یافته است .این موضوع را بهطور کمی نیز از مقادیر
بدست آمده برای 𝑄𝑆𝑆 در جدول ( )1میتوان استنباط نمود.
2

3

)𝑠(𝑚 ⁄

مجموع مربعات خطا برای حالت تک بازه 605/549
بدست آمده در حالی که این معیار در ماسکینگام چندبازهای به
2

3

 (𝑚 ⁄𝑠) 180/316تقلیل یافته است که حدود  70درصد
کاهش را نشان میدهد .این درحالی است که مجموع مربعات خطا
برای نتایج اصلی  Wilsonکه بر پایه حل روش ماسکینگام به
2

3

کمک روش گرافیکی است حدود  (𝑚 ⁄𝑠) 1105میباشد .سایر
معیارهای ارزیابی سیل روندیابی شده در جدول ( )1نیز گواه این

2

3

تا مقدار  (𝑚 ⁄𝑠) 155کاهش پیدا کرده است ،که دلیل آن،
جایز بودن مقادیر منفی برای 𝜒 میباشد .مقدار 𝜒 در ماسکینگام
خطی تعین کننده سهم مشارکت دبی ورودی و خروجی در مقدار
ذخیره است (رابطه  ،)2که مقدار معمول آن بین  0تا  0/5میباشد
( Bazargan & Norouzi, 2018; Norouzi & Bazargan,
) ،) 2020از همین رو در اینجا استفاده از مقادیر منفی برای آن
غیر قابل قبول در نظر گرفته شده است .براین اساس مشاهده
میشود که در تحقیق حاضر تعداد بازه بهینه برای سیل ،Wilson
 3بهدست آمده ،که مقدار 𝑄𝑆𝑆 حاصل در مقایسه با حالت 3
بازهای تحقیق ) Hosseini (2009کمتر میباشد .نتایج فوق حاکی
از عملکرد مناسب الگوریتم بهینهسازی شکارچیان دریایی و
بکارگیری ایده چند بازهای است.

شکل  -3فرايند بهينهسازی پارامترهای ماسکينگام چندبازهای توسط الگوريتم شکارچيان دريايی
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شکل  -4نتايج رونديابی سيل ويلسون به کمک روش ماسکينگام خطی تکبازهای (الف) و چندبازهای (ب)
جدول  -1معيارهای ارزيابی نتايج حاصل از رونديابی سيل در مقايسه با دادههای مشاهداتی سيل Wilson
SSQ

MRE

𝑅2

𝑆𝑁

KG

ماسکینگام خطی تک بازهای ()𝑟 = 1

605/549

11/93

0/95

0/95

0/94

ماسکینگام خطی چند بازهای ()𝑟 = 3

180/316

6/64

0/99

0/99

0/98

روش

جدول  -2مقادير بهينه پارامترهای مدل ماسکينگام خطی و نتايج حاصل شده در تعدادی از تحقيقات مربوط به سيل Wilson

تحقیق

تعداد بازه ()r

SSQ

1104/000
1104/000

روش بهینهسازی

x

k

)(Wilson, 1974

تجزیه رگرسیونی

0/250

36/000

𝛼
-

1

)(O’donnell, 1985

تجزیه رگرسیونی

0/250

36/000

-

1

)(Hosseini, 2009

صفحه گسترده

0/221

29/165

-

1

606

)(Hosseini, 2009

صفحه گسترده

0/085

13/269

-

2

240

)(Hosseini, 2009

صفحه گسترده

-0/081

8/675

-

3

182

)(Hosseini, 2009

صفحه گسترده

-0/257

6/461

-

4

164

)(Hosseini, 2009

صفحه گسترده

-0/435

5/152

-

5

155

)(Hasanpour & Sheykhalipour, 2014

-

0/25

29/100

-

1

639/990

)(Mahmoudinia et al., 2014

الگوریتم وراثتی

0/221

29/160

-

1

673/186

)(Oladghaffari et al., 2010

سعی و خطا

0/218

25/394

-

1

805/112

)(Rahmani, 2017
)(Rahmani, 2017

روش گرادیان کاهش یافته
عمومی(حالت مقید)

0/261

11/977

-

روش گرادیان کاهش یافته
عمومی(حالت نامقید)

0/261

11/977

-

1
1

145735/000
145735/000

)(Rahmani, 2017

الگوریتم تکاملی

0/261

11/977

-

1

145735/000

)(Bayrami et al., 2019

روش های عددی

0/118

29/147

-

1

605/633

مطالعه حاضر (تک بازهای)

الگوریتم شکارچیان دریایی

0/222

29/143

-0/0014

1

605/549

مطالعه حاضر (چند بازهای)

الگوریتم شکارچیان دریایی

0

8/632

-0/007

3

180/316

در این بخش سیالب سال  1960رودخانه  Wyeدر انگلستان مورد
بررسی قرارگرفت .این رویداد سیل نیز شبیه دادههای ویلسون
است ( .)Barati, 2013رودخانه  Wyeاز اروود 1تا بلمونت69/75 2
کیلومتر بدون هیچ گونه انشعاب و با ورودی جانبی محدود امتداد

دارد .این دادههای سیل با استفاده از روش  LMM-Lبا در نظر
گرفتن جریان جانبی ،توسط ) O'Donnell (1985مدلسازی شد
( .)Mohan, 1997; O’donnell, 198در دادههای گزارششده
) Wye (1960تعداد گامهای زمانی برابر با  33و طول هرگام زمانی
برابر با شش ساعت میباشد ( 𝑁 = 33و .)∆𝑡 = 6

1 Erwood

2 Belmont

سيل رودخانه Wye

(علمی  -پژوهشی)

رئيسی و ايزدی :رونديابی سيل با استفاده از روش ماسکينگام خطی 2703 ...

پارامترهای مدل ماسکینگام تک بازهای و چند بازهای با
استفاده از الگوریتم شکارچیان دریایی ( 𝑝 = 1.5و )𝐹𝐴𝐷 = 0.3
تعیین گردید .در شکل ( )5نتایج روندیابی سیالب به روش
ماسکینگام خطی تک بازهای و چند بازهای برای دادههای رودخانه
 Wyeنشان داده شده است .مشاهده میشود در این مسأله نیز
هیدروگراف روندیابی شده چندبازهای نسبت به حالت تک بازهای
تطابق بیشتری با هیدروگراف مشاهداتی سیل خروجی دارد.
مقادیر بهینه تابع هدف و پارامترهای 𝜒 α ،𝑘 ،و 𝑟 نیز در جداول
( )3و ( )4نیز ارائه شده است .مشاهده میشود مجموع مربعات
خطا (همان مقدار تابع هدف) برای حالت تک بازهای و چند بازهای

نشان میدهد تابع هدف در حالت چند بازهای حدود ًا  73درصد
نسبت به حالت تک بازهای کاهش داشته است .در این مسأله نیز
تعداد بازه بهینه در حالت چند بازهای (مطابق جدول  )3سه بازه
بهدست آمده است .سایر آمارههای ارزیابی نتایج حاصل در جدول
( )4نیز حاکی از برتری کامل ماسکینگام چند بازهای نسبت به
ماسکینگام تک بازهای است .در جدول ( ،)3نتایج تحقیق O'donnell
)(1985در مقایسه با تحقیق حاضر برای این مسأله ارائه شده است .با
توجه به نتایج به دست آمده مشاهده میشود استفاده از الگوریتم
شکارچیان دریایی در تخمین پارامترهای ماسکینگام و روش بهکار
رفته باعث بهبود نتایج بهطور چشمگیری شده است.

2

3
بهترتیب  184467/275و  (𝑚 ⁄𝑠) 49141/392بهدست آمده که

(الف)

دبی ورودی

(ب

1400

دبی خروجی مشاهدهای
دبی خروجی محاسبه شده (تکبازهای)

)

1400

دبی ورودی
دبی خروجی مشاهدهای

1200

1200

دبی خروجی محاسبهشده(چندبازهای)

1000

1000

دبی(مترمکعب برثانیه)

600

600

400

400

200

200

0
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زمان (ساعت)
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دبی(مترمکعب برثانیه)
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0

شکل  -5نتايج رونديابی سيل  Wyeبه کمک روش ماسکينگام خطی تکبازهای (الف) و چندبازهای (ب)
جدول  -3مقادير بهينه پارامترهای مدل ماسکينگام خطی و نتايج حاصل شده در تعدادی از تحقيقات مربوط به رودخانه Wye

روش بهینهسازی

x

k

)(O’donnell, 1985

تجزیه رگرسیونی

0/173

30/300

𝛼
0/072

تعداد بازه ()n

SSQ

1

250646/000

مطالعه حاضر (تک بازهای)

الگوریتم شکارچیان دریایی

0/252

24/250

0/066

1

184467/275

مطالعه حاضر (چند بازهای)

الگوریتم شکارچیان دریایی

0/200

6/869

0/012

3

49141/392

تحقیق

جدول  -4معيارهای ارزيابی نتايج حاصل از رونديابی سيل در مقايسه با دادههای مشاهداتی سيل Wilson

روش

SSQ

MRE

𝑅2

𝑆𝑁

KG

ماسکینگام خطی تک بازهای ()𝑟 = 1

184467/275

22/78

0/89

0/89

0/90

ماسکینگام خطی چند بازهای ()𝑟 = 3

49141/392

12/07

0/97

0/97

0/98

سيل کارون

در این بخش دادههای مربوط به سه واقعه سیل ثبت شده در
رودخانه کارون ،حد فاصل ایستگاه هیدرومتری مالثانی تا ایستگاه
آبسنجی اهواز به فاصله  60/5کیلومتر مورد بررسی قرار گرفت.
دامنه تغییرات دبی ورودی سیل اول بین مقادیر  221تا ،565

سیل دوم  316تا  490و سیل سوم  222تا  494مترمکعب برثانیه
است .با استفاده از بهینهسازی ابتدا پارامترهای  α ،𝑘 ، χو 𝑟برای
رخدادهای سیل اول و دوم تعیین (مرحله واسنجی) و سپس از
میانگی ن این پارامترها جهت روندیابی سیل سوم استفاده گردید
(مرحله صحتسنجی) .پس از اجرای الگوریتم شکارچیان دریایی
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(براساس ماسکینگام چند بازهای) برای سیل اول و دوم مشاهده
گردید که تعداد بازه بهینه (𝑟) برای هر دو رخداد یک بازه بهدست
آمد و بنابراین نتایج ماسکینگام چندبازهای و تک بازهای یکسان
است .این بدان معنی است که افزایش تعداد بازهها به بیشتر از
یک بازه ،نه تنها دقت نتایج را افزایش نمیدهد بلکه موجب کاهش
دقت نیز میگردد .همانطور که قبالً نیز ذکر شد با توجه به اینکه
بزرگی (دبی پیک) سیالبها به هم نزدیک میباشد ،انتظار میرود
تعداد بازه بهینه برای سیل اول و دوم یکسان بهدست آید و از
طرفی با توجه به یکنواختی تقریبی مشخصات هندسی و فیزیکی
رودخانه در طول این مسیر و کوتاه بودن فاصله آن باز هم انتظار
میرود تعداد بازه بهینه حداقل باشد که با نتیجه بهدست آمده
( )𝑟 = 1کامالً همخوانی دارد .پارامترهای حاصل از مرحله
واسنجی برای رخدادهای اول و دوم شامل 𝜒  α ،𝑘 ،و 𝑟 با استفاده
از الگوریتم شکارچیان دریایی در مقایسه با تحقیق Norouzi and
الف

) Bazargan (2020در جدول ( )5آورده شده است .مشاهده
میشود میانگین خطای نسبی محاسبه شده ( 𝐸𝑅𝑀) نسبت به
تحقیق ) Norouzi and Bazargan (2020بطور قابل مالحظهای
برای هر دو رخداد کمتر بدست آمده است و با توجه به این موضوع
که نتایج هر دو تحقیق براساس یک بازهای است ،نشان از برتری
الگوریتم شکارچیان دریایی ( )MPAدارد .در شکل ( )6به مقایسه
هیدروگراف خروجی محاسباتی با هیدروگراف خروجی مشاهداتی
رخداد سیل اول و دوم پرداخته شده است .همانگونه که مشاهده
میگردد هیدروگراف محاسباتی با هیدروگراف مشاهداتی تطابق
بسیار زیادی دارد و در اینجا نیز دقت باالی محاسبات و
بهینهسازی الگوریتم شکارچیان دریایی کامالً مشهود است .سایر
آمارههای محاسبه شده در جدول ( )7نیز ،حاکی از دقت بسیار
باالی محاسبات روندیابی است.

دبی خروجی مشاهدهای
دبی ورودی

دبی خروجی محاسبه شده (چندبازهای)

۱۴۰

(ب)

۱۲۰

۱۰۰

۴۰

۶۰
۸۰
زمان (ساعت)

۲۰

دبی(مترمکعب برثانيه)

۶۰۰
۵۵۰
۵۰۰
۴۵۰
۴۰۰
۳۵۰
۳۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۰

۵۵۰

دبی خروجی مشاهدهای
دبی ورودی

۵۰۰
۴۵۰
۴۰۰
۳۵۰

دبی(مترمکعب برثانيه)

دبی خروجی محاسبه شده (چندبازهای)

۳۰۰
۲۵۰
۶۰

۴۰

زمان (ساعت)

۲۰

۰

شکل  -6مقايسه هيدروگراف رونديابی شده سيل با هيدروگراف مشاهداتی برای رخدادهای اول (الف) و دوم (ب) سيل رودخانه کارون در مرحله واسنجی

در پایان بهمنظور صحتسنجی نتایج بهدست آمده از
مرحله قبل ،میانگین حسابی پارامترهای حاصل در جدول (،)5
محاسبه و سپس برای روندیابی سیل سوم مورد استفاده قرار

گرفت .مقادیر این پارامترها در جدول ( )6آورده شده است .در
شکل ( )7به مقایسه هیدروگراف سیلهای خروجی محاسباتی و
مشاهداتی رخداد سوم بصورت بصری پرداخته شده است.

رئيسی و ايزدی :رونديابی سيل با استفاده از روش ماسکينگام خطی 2705 ...

(علمی  -پژوهشی)

همانطور که مشاهده میشود تطابق بسیار زیادی میان
هیدروگراف محاسباتی و هیدروگراف مشاهداتی وجود دارد.
معیارهای ارزیابی محاسبه شده در جدول ( )7نیز تایید کننده

این موضوع است ،چرا که تمامی معیارهای بهدست آمده در سطح
عالی قرار دارد.

جدول  -5مقادير بهينه پارامترهای حاصل از مرحله واسنجی مدل ماسکينگام خطی در رودخانه کارون
رخداد

سیل 1

سیل 2

تحقیق

روش بهینهسازی

χ

k

𝛼

تعداد بازه
( 𝑟)

)𝑀𝑅𝐸(%

(Hadi Norouzi and Jalal bazargan,
)2020

PSO

0/401

14/709

-

1

4/69

مطالعه حاضر (چند بازهای)

MPA

0/396

13/404

0/001

1

0/65

(Hadi Norouzi and Jalal bazargan,
)2020

PSO

0/078

11/957

-

1

5/37

مطالعه حاضر (چند بازهای)

MPA

0/198

14/970

-0/038

1

0/55

جدول  -6مقادير ميانگين پارامترهای حاصل در مرحله واسنجی
نوع محاسبات

x

k

میانگین حسابی پارامترها

0/397

14/187

تعداد بازه (𝑟)

𝛼
-0/0185

1

۵۵۰

دبی خروجی مشاهدهای

۵۰۰

دبی ورودی
دبی خروجی محاسبه شده (چندبازهای)

۴۰۰
۳۵۰
۳۰۰

دبی(مترمکعب برثانيه)

۴۵۰

۲۵۰
۲۰۰
۱۲۰

۱۰۰

۸۰

۶۰
زمان (ساعت)

۴۰

۰

۲۰

شکل  -7مقايسه هيدروگر اف رونديابی شده با هيدروگراف مشاهداتی برای رخداد سوم سيل رودخانه کارون در مرحله صحتسنجی
جدول  -7معيارهای ارزيابی نتايج حاصل از رونديابی سيل در مقايسه با دادههای مشاهداتی (سيلهای اول تا سوم رودخانه کارون )
رخداد

SSQ

MRE

𝑅2

𝑆𝑁

KG

سیل ( 1واسنجی)
سیل ( 2واسنجی)

1106/626
318/697

0/65
0/55

1/00
1/00

1/00
1/00

1/00
0/99

سیل ( 3صحتسنجی)

3376/947

1/35

1/00

0/99

0/97

نتيجهگيری
در این پژوهش ،روندیابی سیل براساس دو روش ماسکینگام خطی
تک بازهای و چند بازهای مورد مقایسه قرار گرفت .برای افزایش
دقت روندیابی ،دبی جانبی نیز در محاسبات دخیل داده شد .برای

تخمین پارامترهای ماسکینگام تک بازهای و چند بازهای از
الگوریتم شکارچیان دریایی که یک الگوریتم جدید محسوب
میشود ،بهره گرفته شد .در روش چندبازهای ماسکینگام ،پارامتر
𝑟 (=تعداد بازه) عالوه بر پارامترهای 𝜒 𝑘 ،و  αبا استفاده از روش

) پژوهشی-  (علمی1400  دی،10  شماره،52  دوره، تحقيقات آب و خاک ايران2706

 مسأله سوم.چندبازهای نسبت به حالت تک بازهای داشته است
مورد استفاده خود شامل سه واقعه سیل ثبت شده در رودخانه
 در این.کارون (حدفاصل ایستگاههای مالثانی تا اهواز) میباشد
 دو واقعه آن،مسأله بهمنظور ارزیابی مدل ماسکینگام چندبازهای
 و 𝑟 موردα ،𝑘 ،𝜒 برای تخمین پارامترهای ماسکینگام شامل
استفاده قرار گرفت که در واقع مرحله واسنجی مدل مذکور را
 از واقعه سوم سیل،شکل میداد و برای صحتسنجی روش
 میانگین پارامترهای بدست آمده سیل اول و دوم در.استفاده شد
مرحله واسنجی برای مرحله صحتسنجی مورد استفاده قرار
 تطابق هیدروگرافهای خروجی با دادههای مشاهداتی و.گرفت
معیارهای ارزیابی محاسبه شده (هم در مرحله واسنجی و هم در
مرحله صحتسنجی) همه حاکی از دقت بسیار باالی مدل
ماسکینگام خطی و توانایی الگوریتم شکارچیان دریایی در یافتن
.مقادیر بهینه پارامترها دارد
""هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد

بهینهسازی مذکور تعیین شد که از جمله نوآوریهای تحقیق
 قابل ذکر است برای تمامی بازهها (یا زیر.حاضر محسوب میگردد
 یکسان بوده و با تعیین تعدادα  𝑘 و،𝜒 بازهها) مقادیر پارامترهای
،بازه بهینه (𝑟) که از مشخصههای رودخانه و بزرگی سیل است
میتوان کارایی روش ماسکینگام خطی را تا حد زیادی افزایش
 از سه مسأله شامل سه، بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادی.داد
 دو مسأله اول شامل دو مسأله معیار.رودخانه متفاوت استفاده شد
 میباشد که پس از اجرای مدلWye  و رودخانهWilson
 نتایج آنها مورد مقایسه،ماسکینگام تک بازهای و چند بازهای
 بهدست3  برای هر دو مسأله مذکور تعداد بازه بهینه.قرار گرفت
آمد و نتایج ماسکینگام چندبازهای براساس تعداد بازه بهینه باعث
،کاهش قابل مالحظه مقدار 𝑄𝑆𝑆 نسبت به حالت تک بازهای شد
 این میزانWye  و رودخانهWilson بهگونهای که برای دادههای
 سایر معیارهای. درصد بوده است73  و70 کاهش بهترتیب برابر
ارزیابی و همچنین تطابق بصری هیدروگرافهای خروجی ثبت
شده با محاسباتی نیز نشان از برتری قابل توجه ماسکینگام
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