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 چکیده 

هاای استفاده از مدلسازی کند، رواناب را شبیه–تواند فرآیند پیچیده بارشهای مختلف علمی استفاده شده و میهایی که در زمینهیکی از روش

پارامترهاای دو مادل  در واسانجی ساز واسنجی خودکاار تکامار رباابتی عاامعاین مقاله به بررسی کارایی الگوریتم بهینههدف  هیدرولوژیکی است. 

 ر هار دو مادل د .پرداخته شاده اساتحوضه معرف امامه با تمرکز  بر سازی رواناب شبیهدر  SimHydو  AWBMرواناب -یکپارچه و مفهومی بارش

هاای اساتفاده از روش و های مبتنی بر ساعی و خااابا توعه به دشواری واسنجی با روشدر نتیجه دوده تغییر پارامترها زیاد است، محمورد استفاده 

عملکرد مناسب مدل به نحوه واسنجی پارامترهاای آن باه منظاور تاااب   های هیدرولوژیکی مارح است.سازی به منظور واسنجی خودکار مدلبهینه

 RRL(افازار در نرم SimHyd و AWBMهاای مادل هاای مشااهداتی بگاتگی دارد.مادل باا داده شده توسا  سازیهر چه بیشتر بین نتایج شبیه

Rainfall Runoff Library (  افازار ساامانه ها در محی  نارمسازی دادهاند. آمادهانتخاب شده مورد ماالعه رواناب حوضه–رواب  بارش تخمین برای

هایی نظیر بارش روزانه، تبخیر روزانه، دما روزانه و عریان مشااهداتی روزاناه، در این ماالعه با داده انجام شد. GIS 10.4.1 نگخه اطالعات عغرافیایی

 سازی برار گرفته است.  معیارهای ارزیاابی مورد شبیهساز واسنجی خودکار مذکور بهینه منتخب با استفاده از الگوریتمرواناب روزانه خروعی از حوضه 

نتایج این تحقی  گویاای نتاایج بابار . مورد استفاده برار گرفت ( و عذر میانگین مربعات خاا 2R) (، ضریب تعیینNSEساتکلیف-ضریب نش شامر

و ضاریب تعیاین باا ی  5/0سااتکلیف باا ی -با ضریب ناش ساز واسنجی خودکاربا استفاده از روش بهینه مدل هیدرولوژیکی دوببول و مالوب هر 

هاای مفهاومی و یکپارچاه تحقیا  وصول مقادیر مالوب پارامترهاای مادل هنتایج حاصر بیانگر روند بادر بدر حوضه منتخب است، همچنین  55/0

 .است
 

 .AWBM ،SimHydساز واسنجی خودکار، الگوریتم تکامر ربابتی عامع، بهینههای هیدرولوژیکی، مدل کلیدی: های واژه

 

 مقدمه 
به  های هیدرولوژیکی است.برداری و استفاده مالوب از منابع آب و مدیریت بهینه آن مگتلزم شناخت بهتر ساختار مدلبهره

مفهوم دبیقی از فرآیندهای یا   SimHyd2و  AWBM1به کار برده شده در  هایمنظور افزایش عذابیت فیزیکی، ساختار مدل

                                                           

1 Australian Water Balance Model 
2 Simple Hydrology 
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   ند.نگنجای آبریز بزرگ مقیاس را در خود میحوضه

گنجانناد. بیشاتر ایان های حوضه آبریز را در خود مایای از ویژگیهای مفهومی از تعدادی پارامتر برخوردارند که چکیدهمدل

واسانجی دساتی آیند و  زم است از راه واسنجی مدل برآورد شاوند. گیری حوضه به دست نمیهای بابر اندازهپارامترها از کمیت

گیار باودن و پیچیادگی ایان میالدی مورد توعه برار گرفته است، ولی به دلیر وبات 1690های هیدرولوژیکی از اوایر دهه مدل

در هاا ماورد توعاه بارار گرفات. های هیدرولوژیکی با استفاده از الگوریتمفرآیند، از اواخر دهه مذکور بحث واسنجی خودکار مدل

های الهام گرفتاه بخش نبود. ظهور و پیدایش الگوریتمآمیز و رضایتاوایر استفاده از روش واسنجی خودکار، نتایج چندان موفقیت

امروزه به دلیر عملکرد خاوب ایان های هیدرولوژیکی شد به طوریکه در بحث واسنجی خودکار مدل تحولیشده از طبیعت سبب 

 .گیرندن علوم آب مورد استفاده برار میای توس  محققی، به طور گگتردههاروش

های سازی خودکار کم  شایانی کرده است. این نوع روشهای بهینهای به روشرشد سریع محاسبات رایانههای اخیر، در سال

. در دو دهاه اخیار باا ماالعاات شده است آسانها واسنجی هدفمند بوده و امروزه با پیشرفت تکنولوژی در عرصه رایانه کاربرد آن

-سازی مورد ارزیابی برار گرفته است، به طور نمونه در تحقیقی مدل تان  با استفاده از الگاوریتمهای بهینهبگیاری عملکرد روش

و نتاایج ایان  ( واسانجی شادSA) 3سازی شده( و الگوریتم تبرید شبیهGA) 2(، الگوریتم ژنتی SCE)1های تکامر ربابتی عامع

نگابت  SCEبیانگر عملکرد بهتار روش نگبت به دو روش دیگر بهتر است. همچنین تحقیقی دیگر  SCEتحقی  نشان داد روش 

سازی مدل تان  در دو کشاور های بهینهماالعات بررسی کارایی روش برای واسنجی مدل تان  است. 4به روش چند شروعه پاول

برای تعیین پارامترهای این مدل ماورر و کارآماد اسات. عاالوه بار ایان، روش  5مارکودرات الگوریتمژاپن و اندونزی نشان داد که 

گر هارمونی پاول و الگوریتم ژنتی  بارای واسانجی خودکاار مادل وعوهای عگتبر الگوریتم 9گر هارمونیوعواصالح شده عگت

هاای بارای واسانجی مادل 8و موضاعی 5یابی فراگیرلف بهینههای مختتان  در کره ارعحیت دارد. اگر چه در منابع مختلف روش

 تر وعود ندارد. هیچ تواف  عمومی برای تعیین روش مناسباما رواناب پیشنهاد شده است، -مفهومی بارش

 ژنتیا  الگاوریتم از اساتفاده باا ARNOرواناب مفهومی -(، به ارزیابی واسنجی خودکار مدل بارش1388خزائی و همکاران )

ساازی بارای شابیه ARNO روانااب-بارش مفهومی مدل خودکار واسنجی در روش این موفقیت از حاکی حاصر نتایج. پرداختند

 عریان روزانه حوضه پاتاوه تحقی  بود.

با اساتفاده از الگاوریتم فراکاوشای  HEC-HMS(، به ماالعه واسنجی خودکار مدل هیدرولوژیکی 1363ای و همکاران )گرمه

مدل مذکور در دو سناریو ت  رخداده و ساه رخاداده و باا  ( در حوضه آبریز سد کارده پرداختند.PSOازدحام ذارت ) سازیبهینه

نتایج واسنجی در هر ی  از رخدادها و در سناریوهای مختلاف نتوانگات  مورد ارزیابی برار گرفت. NSAHو  RMSEتوابع هدف 

کردهای متفااوت پارامترهای منحصر به فردی را برای حوضه ارائه دهد. در ادامه نتایج واسنجی در رخدادهای مختلف با معیار عمل

پی  دارناد، ولای باه طاور کلای  سعی در حدابر کردن خاا نقاط NSAHو  RMSEداد اگر چه هر دو تابع  ارزیابی شد و نشان

های به دست آمده در اکثر ماوارد بیشاتر بارآورد شاده اسات. بهتر بوده است و دبی RMSEنگبت به تابع  NSAHعملکرد تابع 

شود و بالعکس، که این امر حاکی از این وابعیت است بدتر می RMSEنتایج واسنجی نشان داد که با بهبود نقاط پی  مقدار تابع 

سعی در حدابر کردن خاای نقاط پی  دارد، ولی در مواردی از این نقاه نظر به خاوبی عمار نکارده و  RMSEکه اگر چه تابع 

                                                           

1  Shuffled Complex Evolution (SCE-UA) 
2 Genetic Algorithm 
3 Simulated Annealing 
4 Multi-start Powell method 

5 Marquardt 

6 Harmony Search 

7 Global method 

8 Local method 
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 مناسب نباشد. RMSEهای با خاای پی  کم را به دست آورد که در آن مقدار تابع تواند عوابمدل می

ساز با استفاده از الگوریتم بهینه SimHydو  AWBMرواناب -های یکپارچه و مفهومی بارش، کارایی مدلمقاله حاضر در

با استفاده از  مورد ارزیابی و مقایگه برار گرفته است. با تمرکز بر ماالعه موردی حوضه امامه واسنجی خودکار تکامر ربابتی عامع

زیاد در  تواند به سرعت و بدون نیاز به دانش و تجربهها برای حوضه مورد ماالعه میواسنجی آنها، امکان واسنجی خودکار این مدل

 ها، انجام شود.نها و پارامترهای آمدل

  

 هامواد و روش

 الگوریتم تکامل رقابتی جامع 

مختلف از عمله های های الگوریتموعو سراسری بوی است که از بهترین ویژگیی  الگوریتم عگت SCE-UAروش 

سازی شروع روش شامر های بهینهمشابه اکثر روش کند.کند و مفهوم ترکیب عوامع را معرفی میالگوریتم ژنتی  استفاده می

شود تولید ی  سری اعداد تصادفی از درون فضای تصمیم به عنوان عمعیت اولیه است. این عمعیت به چندین عامعه تقگیم می

هر عامعه براساس فرآیندهای تولید مثر که از شکر هندسی که هر کدام براساس ابعاد مگئله دارای تعداد نقاط خاصی است. 

های تناوب تکامر، تمام عوامع مجددا بٌر زده کند. در دورههای مناسب آغاز میوعو را در عهتکنند عگتای استفاده میپیچیده

آید و در نهایت عمعیت به دست آمده مجددا در ی  سری از عوامع وصیات بهتر به وعود میشوند و عمعیت دیگر با خصمی

 کند. وعو عمعیت به سمت همگایگی بهینه سراسری حرکت میشود. با ادامه عگتبندی میدسته

 توابع هدف 

ها با اعمال تغییرات مورد مدلهای هیدرولوژیکی و همچنین مقایگه نتایج حاصر از اعرای در این ماالعه برای واسنجی مدل

( 3)راباه  3( و ی  معیار خاا )عذر میانگین مربعات خاا(2)راباه 2(، ضریب تعیین1)راباه 1ساتکلیف-نظر، از سه ضریب نش

که نهایت تا ی  متغیر است. در صورتیباشد که مقدار آن از منفی بیساتکلیف می–استفاده شده است. اولین تابع، ضریب نش

سازی شده توس  آن برابر با صفر یا کمتر از آن شود، بیانگر این است که میانگین دبی مشاهداتی بهتر از مقادیر دبی شبیهمقدار 

باشد )راباه سازی شده بربرار میمدل است و اگر مقدار آن برابر با ی  شود تااب  کامر بین مقادیر دبی مشاهداتی و دبی شبیه

ای از همبگتگی سازی چه درعهدهد بین مقادیر دبی مشاهداتی و دبی شبیهوده که نشان می(. دومین معیار ضریب تعیین ب1

(. سومین معیار ارزیابی در این تحقی  عذر میانگین مربعات خاا بوده که از عمله معیارهای ارزیابی خاا 2وعود دارد )راباه 

سازی شده و  دبی مشاهداتی است و نشان از عملکرد شبیههای دبی باشد و کمتر شدن آن به منزله اختالف حدابر بین دادهمی

 (. 3بهتر مدل دارد )راباه 

𝑁𝑆𝐸 = 1 −
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠

𝑡 −𝑄𝑠𝑖𝑚
𝑡 )

2𝑇
𝑡=1

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠
𝑡𝑇

𝑡=1 −𝑄𝑜𝑏𝑠)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (1راباه )                                                                                                              2      

𝑅2 =
(∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠

𝑡 −𝑄𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)(𝑄𝑠𝑖𝑚
𝑡 −𝑄𝑠𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑇

𝑡=1 ))2

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠
𝑡 −𝑄𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑇

𝑡=1
2

.  ∑ (𝑄𝑠𝑖𝑚
𝑡 −𝑄𝑠𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑇

𝑡=1
(2)راباه                                                                                              2  

RMSE = √∑
(𝑄𝑠𝑖𝑚

𝑡 −𝑄𝑜𝑏𝑠
𝑡 )

2

𝑇
𝑇
𝑡=1 (3)راباه                                                                                                                    

𝑄𝑜𝑏𝑠در رواب  فوق، 
𝑡=  دبی مشاهداتی در زمانt ،𝑄𝑠𝑖𝑚

𝑡= سازی شده در زمان دبی شبیهt ،𝑄𝑜𝑏𝑠
̅̅ ̅̅ های مشاهداتی متوس  دبی =̅̅

                                                           
1 Nash-Sutcliffe 

2 Coefficient of Determination 

3 Root Mean Square Error 
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𝑄𝑠𝑖𝑚سازی، در کر دوره شبیه
̅̅ ̅̅ های مشاهداتی تعداد کر دوره = 𝑇سازی شده در کر دوره مشاهداتی وهای شبیهمتوس  دبی =̅̅

 های زمانی( است.)گام

 

 اتمنطقه مطالع

ماالعه انتخاب سازی عریان آب در این های سد لتیان که به منظور مدلحوضه آبریز امامه ی  حوضه معرف و از زیرحوضه

 51⁰35′00″های عغرافیایی شربی و عرض 36⁰51′00″تا  32⁰51′00″های عغرافیایی(. این حوضه در طول1شده است )شکر 

شمالی وابع شده است. حوضه مذکور از شمال به ارتفاعات عنوبی دره  ر، از غرب به ارتفاعات اوشان کوه و  55⁰35′00″تا 

آباد و کوسا و از عنوب به رودخانه عاعرود و دهکده کمرخانی ، از شرق به ارتفاعات راحتارتفاعات شربی رودخانه عاعرود

های رودخانه عاعرود است و پس از عبور از روستاهای امامه و کلوکان در محدود شده است. این حوضه آبریز یکی از سرشاخه

پیوندد. بیشترین به شاخه اصلی رودخانه عاعرود میسنجی کمرخانی( دست روستای کلوکان )پس از عبور از ایگتگاه آبپایین

 متر است.  1550متر و کمترین آن در محر خروعی  3850ارتفاع حوضه در بخش شمالی

سنجی کمرخانی در های آبهای هواشناسی امامه و کلوکان و ایگتگاههای ایگتگاهبه منظور اعرای این تحقی ، از داده

-آوری بان  دادههای کافی استفاده شد. پس از عمعها و همچنین وعود دادهموبعیت ایگتگاه تنگه به دلیرخروعی حوضه و باغ

( از متغیرهای Qبینی عریان رودخانه )ها از ببیر مرتب  بودن، کفایت و درستی اعرا شد. برای پیشپردازش دادهها، پیش

های میانگین روزانه تبخیر و (، دادهTمیانگین روزانه دما ) های(، دادهPهای میانگین بارندگی روزانه )هواشناسی از ببیر داده

داده بارش  2559یعنی  2001-2005 سال داده 5تعداد مشاهداتی روزانه استفاده شد.  های دبی( و همچنین دادهETتعرق )

ه برار گرفته که پنج سال داده رواناب مشاهداتی روزانه در این ماالعه مورد استفاد 2559داده تبخیر روزانه و  2559روزانه، 

برخی از  اند.ها به کار گرفته شدهسنجی مدلداده روزانه( عهت صحت 530) ها و دو سالداده روزانه( عهت واسنجی مدل 1829)

 نشان داده شده است. 1مشخصات فیزیکی حوضه در عدول 

 
 خانی.برخی از مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبریز امامه در محل ایستگاه کمر -9جدول 

 مگاحت حوضه
(2Km) 

  محی  حوضه
(Km) 

 طول آبراهه اصلی
(Km) 

 شیب متوس  رودخانه ضریب شکر
(%) 

 ارتفاع متوس 
(m) 

2/35 31 13 42/1 2/6 2950 

 
 طول مگتایر معادل

(Km) 
 عرض مگتایر معادل

(Km) 
 شیب متوس  حوضه

(%) 
 بار دایره معادل

(Km) 
 طول آبراهه اصلی

(Km) 

14/12 09/3 3/54 884/9 64/12 
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 در استان تهران.موقعیت حوضه معرف امامه  -9شکل
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 AWBMمدل معرفی 

رواناب توس  بوتون –سازی بارشبرای شبیه 1663مدل تعادل آب استرالیایی ی  مدل کامپیوتری است که اولین بار در سال 

براساس تئوری عریان از ساوح عزئی اشباع که مشابه تئوری عریان ساحی اشباع است، توسعه یافته  AWBMارائه شد. مدل 

های مورد نیاز مدل به آسانی در دسترس داده -1رواناب عبارتند از:  –سازی بارش های شبیههای آن بر سایر مدلو برتری

ساختار مدل به  -3شود، پایه ندارند، مدل ی  پارامتره میهای فصلی که آب است و در رودخانه یمدل سه پارامتر -2هگتند، 

های از ظرفیت AWBMکند. مدل های مختلف از مناط  مختلف محاسبه میمدل رواناب را در زمان -4نگبت ساده است، 

بیالن آبی هر کند و سازی ساوح رواناب استفاده می( برای شبیه3Aو  1A ،2Aهای )( با مگاحت3Cو  1C ،2Cذخیره ساحی )

 کند. های زمانی روزانه محاسبه میای را مگتقر از بقیه در گامساح ذخیره

 (.   2نمایش داده شده است)شکر  AWBMدر زیر شماتیکی از ساختار مدل هیدرولوژیکی 

                  .AWBMشماتیکی از ساختار مدل هیدرولوژیکی  -4شکل 

 SimHydمدل معرفی 

SimHyd  های بارش و تبخیر و تعرق پتانگیر برآورد رواناب است که دبی روزانه را از داده–مفهومی روزانه بارشی  مدل

نمایش داده  3در شکر  SimHydرواناب روزانه –نگخه ساده شده ساختار مدل ساده مفهومی یکپارچه بارش SimHydکند. می

های درختان و پوشش گیاهی برخورد کرده و سپس از برگ ، بارش روزانه ابتدا بهSimHydشده است. در مدل هیدرولوژیکی 

شود. سپس مقدار اضافی در محدوده ظرفیت نفوذ برار گرفته و آب مازاد بر ظرفیت نفوذ به محر برگاب هم مقداری تبخیر می

موعود در کند به ظرفیت رطوبتی شود.  رطوبتی که نفوذ میصورت رواناب ساحی در ساح زمین در امتداد شیب عاری می

های عریان میانی، ذخیره آب زیرزمینی و ظرفیت رطوبتی موعود در خاک گردد که آب ناشی از باران را به بگمتخاک برمی

کند: رواناب مازاد نفوذ، رواناب مازاد عریان میانی و دبی کند. درنهایت مدل رواناب را از سه منبع مختلف برآورد میتقگیم می

 پایه.
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 .SimHydشماتیکی از ساختار مدل هیدرولوژیکی  -3شکل 

 

 گیرینتیجه
ساز الگوریتم بهینه رواناب حوضه آبریز معرف امامه استان تهران با استفاده–سازی بارشدر این بگمت بخشی از نتایج شبیه

سازی است. عریان روزانه شبیه ارائه شده، AWBM ،SimHydهای هیدرولوژیکی مدل واسنجی خودکار تکامر ربابتی عامع در

سنجی تنگه و کمرخانی در دوره واسنجی و صحتهای باغهای مذکور با عریان مشاهداتی روزانه در ایگتگاهشده توس  مدل 

آمیز نتایج تحقی  حاکی از نتایج مالوب و موفقیت .به صورت عداگانه ارائه گشته است هااند و نتایج هر ی  از مدلمقایگه شده

ساز واسنجی خودکار تکامر ربابتی عامع براساس معیارهای ارزیابی و توابع ر دو مدل هیدرولوژیکی با استفاده از الگوریتم بهینهه

 2001-2005های رواناب مشاهداتی روزانه حوضه معرف امامه استان تهران را طی سالهیدروگراف  4شکر  هدف تحقی  است.

 دهد.اتفاق افتاده را نشان می در آن حدابر و حداکثریهایی که رواناب به همراه دوره

 

 حداقل و حداکثر. رواناببه همراه دوره  تحقیق هایسالدر هیدوگراف رواناب مشاهداتی روزانه حوضه امامه استان تهران -2شکل 
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برای تکامل رقابتی جامع  خودکار سازبا استفاده از الگوریتم بهینه AWBMرواناب  -نتایج اجرای مدل هیدرولوژیکی بارش

 نمایش داده شده است. 2سنجی در شکل دوره واسنجی و صحت

 

 .AWBMسنجی مدل هیدرولوژیکی ای برای دوره واسنجی و صحتسازی شده و مشاهدههیدروگراف شبیه -2شکل

 

برای  تکامل رقابتی جامع خودکار سازبا استفاده از الگوریتم بهینه SimHydرواناب  -نتایج اجرای مدل هیدرولوژیکی بارش

 نمایش داده شده است. 6سنجی در شکل دوره واسنجی و صحت

 

 .SimHydسنجی مدل هیدرولوژیکی ای برای دوره واسنجی و صحتسازی شده و مشاهدههیدروگراف شبیه -6شکل
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-در دو دوره واسنجی و صحت تکامل رقابتی جامعساز واسنجی خودکار با استفاده از بهینه هیدرولوژیکی مذکور هاینتایج کلی اجرای  مدل

 آورده شده است. 3و  4سنجی به ترتیب در جدول 

 .ساز واسنجی خودکار تکامل رقابتی جامعبا استفاده از الگوریتم بهینه هیدرولوژیکی برای دوره واسنجی هاینتایج اجرای مدل -4جدول

MODEL RMSE 2R NSE 

AWBM 095/1 590/0 548/0 

SIMHYD 105/1 596/0 511/0 

 

ساز واسنجی خودکار تکامل رقابتی با استفاده از الگوریتم بهینه سنجیهیدرولوژیکی برای دوره صحت هاینتایج اجرای مدل -3جدول

 .جامع
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