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  چکیده
. کند هاي ایجاب می رسیدن به جواب برايسازي خودکار را  گیري از رویکردهاي بهینه ها، لزوم بهره سازي مدل ماهیت پیچیده طبیعت و ساده

گیرند، تخمین  هاي موجود مورد محاسبه قرار می ومی بسیاري وجود دارد که هرکدام داراي پارامترهایی هستند که با توجه به دادههاي مفه مدل
مقاله حاضر به مقایسه کارایی دو مدل هیدرولوژیکی  .ساز مطالعات و تحقیقات بعدي است دقیق این پارامترها یکی از عواملی است که زمینه

SMAR  وSacramento پردازد و با دو شاخصه آماري  سازي دبی روزانه رودخانه کسیلیان میبه منظور شبیهNCH وRMSE  عملکرد و
. انجام شد) 2013 - 2012(و اعتبارسنجی ) 2011-2009(ي واسنجی  ها در دو دوره سازي مدل شبیه. کارایی این دو مدل مورد بررسی قرار گرفت

. مورد بررسی قرار گرفت) ENS(و ضریب کارایی ناش ساتکلیف ) RMSE( ي میانگین مربعات خطا ماري ریشههاي آ ها با شاخص ارزیابی دقت مدل
و  ENS=43/0در طی دوره واسنجی و با  RMSE= 26/0و  ENS= 64/0با شاخص  Sacramentoنتایح آماري و نموداري نشان داد که مدل 

29/0=RMSE  نتایج بهتري را نسبت بهSMAR بینی  مقادیر کمینه و متوسط جریان را با دقت خوبی پیش ها همچنین مدل .دهد نشان می
  .سازي کنند ها را به خوبی شبیه توانند تمام پیک هاي مورد نظر نمی هاي اوج، مدل اند اما با توجه به دبی کرده

  
  .روانابسازي،  بهینه، SMAR ،Sacramentoمدل هیدرولوژیکی،  :کلیدي هاي واژه
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  همقدم
مدل . 1)2006عربی و همکاران، ( یندهاي هیدرولوژیکی ارائه شده استاعنوان یک ابزار براي درك بهتر فره بهضسازي حو مدل
هاي هیدرولوژیکی را  است، به همین دلیل مدل سامانههاي موجود در یک  و نمایانگر بخشی از واقعیت سامانهاي از کل  معرف ساده

ي  تشریح کمی چرخه). Dovonec ،2000( .برند می  کاربههیدرولوژیکی  يها ینداهم در مطالعه اقلیم و فرتوان به عنوان یک ابزار م می
ها، لزوم  سازي مدل ماهیت پیچیده طبیعت و ساده. هیدرولوژیکی بسیار پیچیده و تحت تاثیر عوامل مختلفی است که قطعیت ندارند

هاي مفهومی بسیاري وجود دارد که  مدل. کند هاي ایجاب می رسیدن به جواب ايبرسازي خودکار را  گیري از رویکردهاي بهینه بهره
گیرند، تخمین دقیق این پارامترها یکی از  هاي موجود مورد محاسبه قرار می هرکدام داراي پارامترهایی هستند که با توجه به داده

کنند،  ها امکان دستیابی به بهینه مطلق را تضمین نمی یتمهرچند این الگور. ساز مطالعات و تحقیقات بعدي است عواملی است که زمینه
دلیل  در بسیاري از مسائل مهندسی، به. )2000و همکاران،  Bohrani  ( .اما با اطمینان باالیی به دسترسی به جواب بهینه امیدوار بود

ري، روش هاي کالسیک قادر به تفکیک پیچیده بودن نوع مسئله تحت بررسی و تابع اهداف و وجود چند نقطه بهینه موضعی و سراس
هاي مبتنی بر محاسبات نرم که اغلب جستجو را براساس  در چند سال اخیر با ابداع روش. ها و یافتن نقاط بهینه سراسري نیستندآن

دو . پیدا کردهاي تقریبی بسیار نزدیک به بهینه سراسري را  توان در مسائل بسیار پیچیده، پاسخ دهند، می جمعیت اولیه انجام می
و ژنتیک الگوریتم  (SCE)  رقابتی جوامع رواناب شامل الگوریتم تکامل -هاي بارش الگوریتم معمول استفاه شده در واسنجی مدل

(GA) اما هستند، پارامترخوب فضاي کل درجستجوي هاآن اگرچه .هستندGA سراسري بهینه سازي  مطلوب نهایی همبستگی با ها
هاي  وِیژه در مدل را به SCEمحققان زیادي توانایی و قدرت زیاد روش  ).1998و همکاران،  Kuczara( ستندپارامتر داراي مشکل ه

با استفاده از مدل هیدرلوژیکی  .)1395، جعفرزاده و همکاران(هاي  توان به پژوهش از جمله آن می. اند بارش رواناب به اثبات رسانده
SWAT چند  سامانهبرداري از  سازي بهره در تحقیقی بهینه .)1393، قادري و همکاران (همچنین  .در حوزه آبخیز گرگانرود اشاره کرد

در در  SCEدهنده عملکرد خوب الگوریتم  پرداختند که نتایج نشان) SCE(مخزنی با استفاده از الگوریتم تکامل رقابتی جوامع 
کارایی بهتري در تحلیل  SCEو   PSO2هاي اد که الگوریتمنشان د) 1392، صادقی طبس و بیلندي(نتایج . برداري بهینه است بهره

به منظور بررسی اثر خصوصیات مکانی حوزه ) 1396، بهیان مطلق و همکاران(.رواناب دارد-عدم قطعیت برآورد پارامترهاي مدل بارش
اد این شاخص در دامنه مطلوبی آبخیز بر واسنجی وقایع تک رخدادي سیالب از ناش ساتکلیف استفاده کردند که این تحقیق نشان د

هاي هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته  براي ارزیابی مولفه) 1396 ،بیلندي و همکاران(. سازي قرار دارد براي شبیه
 -بارشهاي  طی ارزیابی کارایی مدل )1393، سلمانی و همکاران(. شده ناش ساتکلیف استفاده کردند رواناب شماره منحنی اصالح-بارش

مدل  رود نتیجه گرفتند که ه آبخیز گرگانزسازي رواناب رودخانه ارازکوسه حو در شبیه Tankو  AWBM، Sacramentoرواناب 
Sacramento رواناب تانک و  -طی تحقیقی در بهینه سازي دو مدل بارش )1391، روحانی و فراهی مقدم(. داراي دقت بیشتري است

SIMHYD  م ژنتیک نتیجه گرفتند که کارایی مدل با استفاده از الگوریتSIMHYD طی )2003 ،استیون و همکاران( .بهتر است ،
هاي بهینه سازي  سازي پارامترهاي مدل مخزن را بررسی کردند، مطالعات بررسی کارایی روش هاي توسعه براي بهینه تحقیقی روش

، طی مطالعات )1393، صادقی طبس و همکاران(. ناسب استنشان داد که الگوریتم مارکودرات براي تعیین پارامترهاي مدل تانک م
سازي سراسري در تخمین پارامترهاي مدل هیدرولوژیکی رواناب روزانه در حوزه آبریز کرج و  هاي بهینه خود به مقایسه و ارزیابی روش

هاي  صادفی جوامع نسبت به روشسازي مجموعه ذرات و تکامل ت هاي بهینه ها نشان داد که روشلیف پرداختند، نتایج تحقیقات آن
) 1391، گودرزي و همکاران(. هاي ژنتیک و مجموعه ذرات، جهش ترکیبی قورباغه و روش کرم شب تاب برتري دارد ترکیب روش
، و همکاران Kuczara( .سو را کارا تر دانستند سازي رواناب حوضه قره در شبیه SIMHYDو   IHACRESبر   SWATعملکرد مدل 

قاله حاضر به م. هاي هیدرولوژیکی مفهومی پرداختند براي واسنجی مدل  SCEسازي نیوتن و  هاي بهینه مقایسه الگوریتمبه  .)2017
و با  پردازد رودخانه کسیلیان می سازي دبی روزانهبه منظور شبیه Sacramentoو  SMARمدل هیدرولوژیکی  دومقایسه کارایی 

  .دهد مدل مورد بررسی قرار می دوعملکرد و کارایی این  RMSE ناش ساتکلیف وشاخصه آماري کارگیري  هب

                                                        
1 Arabi et al. 
2 Particle swarm optimization 
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  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

). 1شکل (کیلومتر مربع و در دامنه هاي شمالی سلسله جبال البرز واقع است  75/66حوزه آبخیز معرف کسیلیان به مساحت 
کیلومتري شهرستان قائمشهر  19مرکزي سلسله جبال البرز، در هاي آبخیز تاالر است و در ارتفاعات زون  از زیرحوزه مذکوره ضحو

آبخیز با توجه به شرایط طبیعی و آب و هوایی خود به عنوان معرف مناطق کوهستانی و جنگلی در  ایندراستان مازندران واقع است 
اقلیم منطقه براساس روش . نماید صورت باران ریزش می متر بوده و عمدتا به میلی 791متوسط بارندگی منطقه . شود نظر گرفته می

هاي مثل مرتع، مناطق  داراي پوشش غالب جنگلی بوده که به مرور زمان کاربري آبیز کسیلینه ضحو. استآمبرژه نیمه مرطوب سرد 
 2013تا  2008هاي  هاي هیدرو اقلیمی سال با توجه به فقدان بعضی داده. روستایی و کشاورزي در کنار کاربري جنگلی قرار دارند

هاي مشاهداتی به دو قسمت  هاي مورد استفاده، داده به منظور واسنجی و اعتبار سنجی مدل. شدسازي استفاده  میالدي براي مدل
  .بندي شد تقسیم) 2013 -2012(و اعتبار سنجی ) 2011تا  2008(واسنجی 

 
  موقعیت حوزه آبخیز کسیلیان در ایران - 1شکل 

 مدل هاي هیدرولوژیکی
مدل . رواناب استفاده شد -سازي روزانه بارش براي مدل Sacramento و SMARیکپارچه  - مدل مفهومی دوحقیق ازدر این ت

رواناب روزانه، با در نظر گرفتن رطوبت خاك به عنوان موضوع  -ي یکپارچه مفهومی بارش یک مدل ساده) SMAR(رطوبت خاك 
رخ خاك را به طور  طحی، تخلیه ي آب زیرزمینی، تبخیر و تعرق و نشت از نیماین مدل برآوردهاي روزانه از رواناب س. مرکزي اش است

 SMARمدل . شامل دو جزء به ترتیب، یک جزء بیالن آبی و یک جزء مسیریابی است SMARمدل . کند ه فراهم میضکلی براي حو
وسته مفهومی و غیر توزیعی بارش رواناب یک مدل پی Sacramentoمدل . شامل پنج پارامتر تعادل آب و چهار پارامتر مسیریابی است

ي اندازه رطوبت ذخیره شده در خاك، سه پارامتر محاسبه  پارامتر مختلف است که پنج پارامتر مشخص کننده 16این مدل داراي . است
یره، دو پارامتر محاسبه هاي پاینی ذخ هاي باالیی به الیه کننده میزان جریان جانبی، سه پارامتر محاسبه کننده میزان نفوذ آب از الیه

سازي بیالن آب در  این مدل از رطوبت خاك براي شبیه. کنند را محاسبه می سامانهکننده رواناب مستقیم است و سه پارامتر تلفات 
  . کند حوزه استفاده می
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 ها معیارهاي ارزیابی عملکرد مدل
 RMSE. ساتکلیف استفاده شد -و ضریب ناش  RMSEدر این مطالعه براي ارزیابی نتایج از دو شاخص آماري متداول شامل 

بوده و هر  +∞تا  -∞از  RMSE .سازي بهتر است شود که این مقدار هرچه کمتر باشد بهینه را شامل می نهایتبین مقادیر یک تا بی 
سازي بهتر انجام  ر چه شبیهبوده و ه+ 1تا  -∞از   ENSتغییرات .سازي بهتر انجام گرفته باشد، مقدار آن به صفر تمایل دارد چه شبیه

و ناش ساتکلیف را محاسبه کنیم، که  RMSEتوانیم مقادیر  می) 2(و ) 1(روابط  از طریق . گرفته باشد، مقدار آن به یک نزدیکتر است
X  وY باشد می دهنده دبی مشاهداتی و برآوردي  در این روابط نشان.  
)1(  2( )i iy x

RMSE
N

   
)2(  2

2

( )1
( )

i i

i i

y xNASH
y y


 


 

 نتایج و بحث 
پارامترهاي بهینه محاسبه  .شدبار اجرا  500به تعداد  SCEسازي  الگوریتم بهینهوسیله بههیدرولوژیکی مورد مطالعه   دو مدل

.  ستنشان داده شده ا 2و  1بخیز کسیلیان در جدول آسازي در حوزه  هیدرولوژیکی به کمک الگوریتم بهینه  شده هر یک از دو مدل
آب اولیه،  بیشینهي  که طبق این جدول، مقادیر بهینه. است  شده  نمایش داده SACRAMENTOپارامترهاي مدل  1در جدول 

ي  دهنده و بخش غیرقابل نفوذ صفر یا نزدیک به صفر است که نشان Resrv، Sarva  ،LZPK ،LZSKشاخص تعیین سرعت، 
. کند گیر آن حکایت می ثیرگذاري چشمأآب آزاد منطقه نزدیک به حد باال است که از ت بیشینهمقدار بهینه . هاستتاثیرگذاري کم آن

نفوذ از منطقه باالیی به پایینی مقدار باالیی دارد که  کمینهي  مقدار بهینه. باشد تنش آب منطقه هم از عوامل تاثیرگذار می بیشینه
دهد که با تغییر پارامترهاي تاثیرگذار  نشان می SACRAMENTOسازي پارامترهاي مدل  بهینه. ي تاثیرگذاري باالیی دارد دهنده نشان

است که طبق این جدول، مقادیر آورده شده  SMARپارامترهاي مدل مقادیر بهینه  2در جدول  .کند گیري می دبی اوج تغییر چشم
سازي رطوبت صفر یا نزدیک به صفر بوده مسیریابی خطی، نرخ نفوذ و عمل ذخیره H.Uي سهم مستقیم، از دست دادن ذخیره،  بهینه

گذاري ضریب رواناب زیرزمینی یکی از پارامترهاي اصلی تاثیر. استسازي  که نشان دهنده تاثیرگذاري کم یا عدم تاثیرگذاري در بهینه
حد باال و بهینه  EVAPپارامتر . است ربسیار تاثیرگذا CU.Hپارامتر مسیریابی خطی . تبخیر زیرزمینی تا حدودي تاثیرگذار است. است

  .شود ها موجب تغییر در دبی اوج می تغییردر پارامترهاي تاثیرگذار در مدل. استسازي کامل  ي شبیه آن باهم برابر بوده که نشان دهنده
در دروه واسنجی  SACRAMENTOبراي مدل  RMSEمقدار  3طبق جدول . مقایسه عملکرد دو مدل ارائه شده است 3ل در جدو

نمایش  3و  2هاي  در ادامه شکل .دهد که نتایج بهتري را نسبت به اعتبارسنجی نشان میباشد  می 64/0برابر  ENSو مقدار  26/0بر برا
  شود در مدل ها دیده می طور که در شکل همان .باشد بی برآوردي و دبی مشاهده شده میها و مقایسه میان میزان د هیدروگراف مدل

SACRAMENTO مطالعات . دهند دبی برآوردي بهتر شبیه سازي شده است و نتایج بهتري را نشان می)Wang 2006 ، و همکاران(. 
)Vaze 2010، و همکاران(.  در زمینه استفاده از مدلSACRAMENTO   نی داردخوا هم .)طی تحقیقی ) 1393، سلمانی و همکاران

، و همکاران Yapo(نتایج تحقیقات. دهد براي دوره اعتبار سنجی نتایج بهتري را به دست می SACRAMENTOنشان دادن که مدل 
گودرزي و (نتایج آماري مطالعات . دهد براي دوره واسنجی نتایج بهتري را به دست می SACRAMENTOنشان داد که مدل  .)1996

سازي در دوره واسنجی دقت بیشتري نسبت به  ي این امر است که شبیه دهنده نشان) 2006، و همکاران Wang(و ) 1391، همکاران
  .دوره اعتبارسنجی دارد
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 SCEو مقادیر بهینه مدل با الگوریتم   SACRAMENTOمقادیر محدوده پارامترهاي مدل  - 1جدول 

 مقادیر بهینه مدل
حد 
  پارامترهاي مدل  توضیحات پارامترهاي مدل  باال حد  پایین

  Adimp  دهنده منطقه نفوذناپذیر تحت شرایط اشباع خاص بخش اضافی که توسعه  1  0  01/0

  Lzfpm  حداکثر آب آزاد اولیه منطقه پایینی  50  0  40

  Lzfsm  حداکثر آب ازاد منطقه پایینی  50  0  23

  Lzpk  رت جریان پایه روزانه تخلیه می شودبصو  lzfpmنسبتی از آب در   1  0  009/0

  Lzsk  شود که به عنوان جریان پایه روزانه تخلیه می  lzfsmنسبتی از آب در   1  0  043/0

  Lztwm  حدکثر کشش آب منطقه پایینی  400  0  130

  Pctim  شود  بخش غیرقابل نفوذ وزه که به تولید رواناب مستقیم منجر می  1  0  01/0

  Pfree  فوذ از منطقه باالیی به منطقه پایینیحداقل ن  1  0  63/0

  Rexp  شاخص تعیین سرعت نفوذ  3  0  1
 

 SCEو مقادیر بهینه مدل با الگوریتم   SMARمقادیر محدوده پارامترهاي مدل  - 2جدول

  پارامترهاي مدل  توضیحات پارامترهاي مدل  حد باال  حد پایین مقادیر بهینه 
  C تبخیر زیرزمینی  1 0  0
  G ریب رواناب زیرزمینیض 1 0  0
  H سهم مستقیم از رواناب 1 0  0
  Kg   از دست دادن ذخیره 1 0  0
  H.U Nمسیریابی خطی   6 1  1
  CU.H  NKمسیریابی خطی  1 0/01  1 

0 0 1 T  پارامتر تبدیلEvap T 
  Y نرخ نفوذ  5000 0 0

  Z سازي رطوبت عمل ذخیره 5000 0  200
 

  SMAR وSACRAMENTO  براي دو مدل  RMSEو  NCHهاي  مقادیر شاخص -3جدول

 مدل هیدرولوژیکی
  واسنجی

)2009-2011( 
  اعتبارسنجی

)2012-2013( 

  RMSE ENS RMSE ENS 

SACRAMENTO  26/0 64/0 29/0 43/0 

SMAR  32/0 47/0 29/0 43/0 
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  SACRAMENTO جی براي مدل مقادیر رواناب مشاهداتی و شبیه سازي شده براي دوره واسنجی و اعتبار سن -2شکل 

  

  
  .SMAR مقادیر رواناب مشاهداتی و شبیه سازي شده براي دوره واسنجی و اعتبار سنجی براي مدل   - 3شکل 

 
  گیري  نتیجه

هـاي آبخیـز و    کنیم، هدف از آن مدیریت بهتر حـوزه  هاي هیدرولوژیکی استفاده می سازي بارش رواناب از مدل شبیه امروزه براي 
 محققـین تـري را در اختیـار    سازي دیـد بهتـر و نتـایج دقیـق     استفاده از چند مدل براي شبیه. استاهش خطرات و خسارات شهري و ک

کسـیلیان در مقیـاس     در ایسـتگاه  SACRAMENTO و  SMARروانـاب -در این مطالعه دو مدل یکپارچه مفهومی بارش.  گذارد می
هـا   سـازي  در بیشـتر شـبیه  . هاي آماري ذکر شده، رضایت بخـش بـود   توجه به نمایه روزانه واسنجی و اعتبارسنجی شدند که نتایج آن با

تـر از  هایی که درجه حرارت پایین است، مقدار دبـی بـرآورد شـده بـیش    براي ماه. اي نزدیک استمقدار دبی اوج به مقدار دبی مشاهده
اسـتفاده از  . دهد نتایج بهتري را به دست می SACRAMENTOدهند که در دوره واسنجی  نتایج نشان می. باشدمقادیر مشاهداتی می

دلیل کاهش زمان مورد نیاز براي تحلیـل مسـائل،    ویژه بهدلیل کاهش هزینه عملیات میدانی به هاي کامپیوتري دیگر به این مدل یا مدل
بر این، بـا اسـتفاده از    عالوه. ودشتواند جزو راهکارهاي ممکن به منظور ارتقاي سطح مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست قلمداد  می

ها در زمـان   آید تا سناریوهاي مختلف مدیریتی را که امکان اجراي آن این ابزار این امکان براي پژوهشگران و مدیران اجرایی به وجود می
  .کردخاذ کوتاه و بدون صرف هزینه سنگین وجود ندارد مورد ارزیابی قرار داده و با تحلیل نتایج، بهترین تصمیم را ات
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