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چکیده
امروزه استفاده از مدلهای هیدرولوژی ،عمدتاً برای شبیهسازی تغییرات منبع آب و سیالن (رواناب و تبخیر) ضروری به
نظر ميرسد .مدلسازی مناسب فرایندهای هیدرولوژیکي نیازمند تعیین پارامترهای مدل است .در فرایندهای واسنجي
مقادیر پارامترهای مدل طوری برآورد ميشوند که مدل بهخوبي بتواند سامانه طبیعي را شبیهسازی کند .تخمین
پارامترهای این گونه مدلها عموماً بهصورت مستقیم بهدلیل تعداد باالی پارامترها غیرممکن است و الزم است ،به
کمک ابزارهای بهینهسازی (واسنجي مدل) آنها را برآورد کرد .در پژوهش حاضر ،واسنجي پارامترهای مدل بارش–
رواناب روزانه ( Hymodیک مدل ساده مفهومي بارش–رواناب) با استفاده از الگوریتم نهنگ ( )WOAکه از نحوه
جستجوی غذای نهنگ سرچشمه گرفته است ،انجام شد .ارزیابي روش واسنجي مذکور با استفاده از دادههای روزانه
بارش و تبخیر و تعرق برای پنج سال و صحتسنجي آن نیز در پنج سال ،در حوضه رودخانه لیف آمریکا انجام شد.
مقادیر دبي شبیهسازی شده و مشاهده شده با کمک شاخصهای ضریب همبستگي ( ،)R2خطای جذر میانگین مربعات
) (RMSEو ضریب ناش-ساتکلیف ) (NSمقایسه شدند .مقادیر معیارهای سنجش خطا بهترتیب  4/2 ،4/14و  4/6برای
دوره واسنجي و  2/5 ،4/14و  4/63برای دوره صحتسنجي بهدست آمد .همچنین ،پارامترهای محاسبه شده به کمک
الگوریتم نهنگ ،میزان بیشترین ذخیره رطوبتي در حوضه  243/15میليمتر ،تغییرات مکاني ذخیره رطوبت خاک
 ،4/36عامل توزیع بین دو مخزن رطوبتي  ،4/16زمان ماندگاری در مخزن جریان آرام  4/46روز و زمان ماندگاری در
مخزن جریان سریع  4/17روز است .بررسي مقادیر خطا نشان داد ،الگوریتم بهینهسازی نهنگ کارایي باالیي در زمینه
واسنجي مدلهای بارش-رواناب دارد.
واژههای کلیدی :حوزه آبخیز رودخانه لیف ،مدل بارش-رواناب ،مدیریت
مقدمه
در دهههای اخیر به علت اهمیت برنامههای
مدیریت حوزههای آبخیز ،احتیاج فراواني به اطالعات
کافي و تخمین صحیح بارش و رواناب در حوزههای
آبخیز وجود داشته است .با توجه به اهمیت این مساله،
مدلهای تفهیمي مختلفي ارائه شده است که این
___________________________
* مسئول مکاتباتafsane.farpoor@gmail.com :

آبخیز ،واسنجيWOA ،

مدلها همواره دارای پارامترهایي هستند که ميبایست
با توجه به دادههای مشاهداتي مورد تخمین قرار
گیرند .تخمین دقیق این پارامترها ،از اهمیت بسزائي
برخوردار است و مطالعات و پژوهشهای بعد بستگي
به چگونگي تخمین پارامترهای مذکور دارد .یکي از
روشهای واسنجي مدلها ،استفاده از روشهای
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واسنجي خودکار (الگوریتمهای بهینهسازی) است که
نسبت به روشهای سعي و خطا ،سریعتر و دقیقتر
است .بهینهسازی یکي از روشها و ابزارهای اساسي
اقتصاد و مدیریت ،در حال حاضر است ،چرا که از یک
سو منابع و امکانات موجود ثابت بوده و حتي در
مواردی رو به کاهش ميباشد و از سوی دیگر ،نیازها و
درخواستها رو به افزایش است .بسیاری از این روشها
الهام گرفته از طبیعت بوده و بر اساس یکي از
شیوههای گوناگون جستجوی تصادفي عمل ميکنند و
به الگوریتم های فراکاوشي معروف هستند .اگرچه این
الگوریتمها دستیابي به بهینه مطلق را تضمین
نميکنند ،اما ميتوان با اطمینان باالیي به کسب
جواب نزدیک به بهینه امیدوار بود .در الگوریتمهای
فراکاوشي ،تابع هدف دارای روند آگاهانه است و فضای
تصمیم بهصورت هوشمندانه بررسي ميشود .در این
الگوریتمها تابع هدف برای مجموعهای (ترکیبي) از
متغیرهای تصمیم محاسبه ميشود و از مقادیر تابع
هدف به ازای ترکیبهای مختلف ،برای رسیدن به
بهترین حالت استفاده ميشود.
4
یکي از بزرگترین پستانداران دنیا وال یا نهنگ
است .از بین هفت نهنگ دنیا معروفترین آنها ،نهنگ
گوژپشت یا نهنگ کوهاندار است .یک وال گوژپشت
بالغ ،تقریباً به اندازه یک اتوبوس است .شکار مورد
عالقه والها ،کریل و گروههای ماهي کوچک است.
جالبترین نکته در مورد والهای گوژپشت روش
خاص شکار آنها ميباشد .این رفتار کاوشگرانه بهنام
روش تغذیه حباب تور 2شناخته ميشود .والهای
گوژپشت ترجیح ميدهند تا دستهای از کریلها و یا
ماهيهای کوچک را در نزدیک سطح آب شکار کنند.
این نکته مشاهده شده است که این کاوش و شکار ،با
ایجاد حبابهای شاخصي در امتداد یک دایره یا
مسیرهایي به انجام ميرسد .الگوریتم  WOAیکي از
الگوریتمهای بهینهسازی الهام گرفتهشده از طبیعت و
مبتني بر جمعیت است که در زمینههای مختلف
ميتوان از آن استفاده کرد .در اوایل دهه 4134
میالدی ،مدلهای هیدرولوژیکي بهصورت دستي
کالیبره ميشد ،اما بهدلیل پیچیدگي و زمانبر بودن،
Whale
Bubble-net

1
2

واسنجي دستي در اواخر دهه  4134و اوایل 4174
جای خود را به واسنجي خودکار که خود نیازمند
انتخاب یک تابع هدف مناسب است ،داد .در ابتدا ،با
نتایج چندان موفقیتآمیزی همراه نبود ( Guptaو
همکاران .)4111 ،نتایج واسنجي متأثر از دادههای
انتخابي ،پارامترهای فرضي اولیه ،فرایند جستجو و تابع
هدف بوده است و عملکرد مدل روی دادههای
گوناگون ،تفاوت قابل مالحظهای داشت (،Sorooshian
 Duan .)4163و همکاران ( )4111با ارزیابي
چالشهای واسنجي در مدلهای هیدرولوژیکي به ارائه
روشهای بهینهسازی استخراج پارامترهای
هیدرولوژیکي پرداختند .پژوهشي دیگر بهوسیله
پژوهشگران در زمینه واسنجي نیز بیانگر یک موضوع
واحد بود ،هیچ تابع هدف منحصر به فردی هر چند با
دقت باال نميتواند خصوصیات حوضه را مشخص کند
و دادهها ميتواند در واسنجي محدودیتهای متعددی
ایجاد کند ( Yapoو همکاران .)4113 ،وجه اشتراک
پژوهشهای  Yapoو همکاران ( )4117و Madsen
( )2444را ميتوان بررسي مدلسازی چندهدفه به
قصد یکپارچهسازی مناسب بین عملکرد تابع هدف در
دادههای گوناگون دانست .در یک فرایند واسنجي ،تابع
هدف بایستي در مشخصات پیک از جمله دبي ،زمان
رسیدن به دبي و همچنین ،حجم کلي دبي و شکل
کلي هیدروگراف با دادههای مشاهداتي مطابقت داشته
باشد Dastorani .و همکاران ( ،)2444با استفاده از
نرمافزار  HEC-HMSمقدار دبي سد طرق را
شبیهسازی کرده ،پارامترهای مدل را مورد بهینهسازی
قرار دادند .سپس ،بهترین نتیجه را پس از
صحتسنجي و واسنجي در رابطه با بهینهسازی
پارامترهای مدل مشاهدات موجود تطابق داده ،درستي
مدل را به اثبات رساندند Kishor .و همکاران (،)2445
با استفاده از مدل  HEC-HMSبه شبیهسازی بارش-
رواناب پرداخته و پس از واسنجي و بهینهسازی مدل،
نتایج را برای منطقه مورد مطالعه در هندوستان
ارزیابي کرده و نتایج را قابل قبول دانستند .در
پژوهشي ،پارامترهای مدل تفهیمي بارش-رواناب ناش
با استفاده از روشهای مختلف تخمین زده شده و
قابلیت هر کدام از آنها مورد ارزیابي قرار گرفته است.
در انتها با توجه به نتایج بهدستآمده ،مالحظه شد؛
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روش الگوریتم ژنتیک که یکي از روشهای مبتني بر
هوش مصنوعي ميباشد ،جوابهای بهتری برای
پارامترهای مدل ناش تخمین ميزند ( Nooraniو
همکاران )2441( Avenel .)2446 ،ضمن پژوهش
خود در حوزه آبخیز فیتزوری استرالیا در بررسي
بارش-رواناب منطقه ،از مدل  AWBMاستفاده کرد.
در نهایت ،به این نتیجه رسید که این مدل به علت
سهلالوصول بودن پارامترهای ورودی از سایر مدلهای
بارش-رواناب کارآمدتر است Wang .و همکاران
( ،)2447به مقایسه کارایي مدلهای ،AWBM
 SimHyd ،TANK ،SARC ،SAMARو YRWBM
در طي یک دوره  44ساله در رودخانه زرد چین
پرداختند .نتایج نشان داد که تمامي مدلها بهخوبي
دبي ماهانه را شبیهسازی ميکنند ،در حالي که
عملکرد ضعیفي در شبیهسازی دبي روزانه دارند.
همچنین ،با وجود ساختار سادهتر و تعداد پارامتر کمتر
دو مدل  YRWBMو  SimHydدقت باالتر ،انعطاف
بیشتر و کاربرد سادهتری دارند ،بهطوری که مقدار
ضریب نش-ساتکلیف در شبیهسازی دبي ماهانه دو
مدل مذکور 4/7 ،و خطای نسبي کمتر از پنج درصد
بهدست آمد Dawson .و  ،)4116( Wilbyبهمنظور
پیشبیني دبي جریان در رودخانه مول در انگلستان با
استفاده از شبکه عصبي  MLPو  RBFاز بارندگيهای
 45دقیقهای برای شبیهسازی رابطه بارش-رواناب
استفاده کردند .نتایج نشاندهنده عملکرد بهتر مدل
 MLPنسبت به مدل  RBFبودSechi Lorrai .
( ،)4115شبیهسازی فرایند بارش-رواناب در حوزه
آبخیز آراکسیسي در ساردینیا را با استفاده از شبکه
عصبي پروسپترون چند الیه  MLPو بهکارگیری
اطالعات بارندگي و متوسط درجه حرارت انجام دادند.
نتایج نشان داد که این مدل دقت قابل قبولي در
شبیهسازی بارش-رواناب این حوضه دارد Alamous .و
همکاران ( ،)2447برای ارزیابي منابع آب قابل
دسترس آینده در شرایط سناریوهای تغییر اقلیمي در
حوضه مرو از مدلهای ،HBV ،ModHydPMA
 AWBMو  SimHydاستفاده کردند .نتایج نشان داد،
هر چهار مدل هیدرولوژیکي بهکار رفته قابلیت خوبي
برای شبیهسازی جریان روزانه دارند و مدل  AWBMو
 SimHydبهترین عملکرد را در مرحله واسنجي و
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مدلهای  ModHydPMAو  HBVبهترین عملکرد را
در مرحله صحتسنجي داشتند .ارزیابي مقایسهای بین
مدلهای  AWBMو  ،SimHydدر دو حوضه فرنو در
آمریکا و حوضه رودخانه ریمبند در فرانسه ،نشان داد
که مدل  AWBMنسب به مدل  SimHydدر مناطق
حاشیهای حوضه عملکرد بهتری دارد و هیچکدام از
مدلها ،عملکرد مناسبي در مناطق پاکسازی شده از
جنگل نداشتند ( Yuو  Kamali .)2445 ،Zhuو
همکاران ( ،)2443طي پژوهشي اذعان داشتند که
افزایش تعداد توابع هدف لزوماً منجر به عملکرد بهتر
نميشود ،زیرا نتایج واسنجي تابع دو هدفه با ترکیب
مناسب توابع هدف به همان اندازه رضایتبخش است
که از واسنجي تابع سه هدفه انجام ميشود؛ زیرا
مدیریت بهینهسازی چند هدفه با افزایش تعداد توابع
هدف به ویژه از نظر محاسباتي چالش برانگیز است.
 Duanو همکاران ( 4113و  )4111تکامل مختلط را
بهعنوان یک الگوریتم بهینهسازی کارآمد برای
بهینهسازی خودکار معرفي کردند .با این حال ،نتیجه
بهینهسازی خودکار ممکن است ،منحصر به فرد نباشد
و به دادههای ورودی ،ساختار مدل و نوع تابع هدف
بستگي داشته باشد Arsenault .و همکاران (،)2441
طي پژوهشي  44روش بهینهسازی تصادفي-
شبیهسازی تطبیقي ( ،)ASAاستراتژی تکامل ماتریس
کوواریانس ( ،)CMAESجستجوی فاخته (،)CS
جستجوی پویا ( ،)DDSتکامل افتراقي ( ،)DEالگوریتم
ژنتیک ( ،)GAجستجوی هارموني ( ،)HSجستجوی
الگو ( ،)PSبهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSOو تکامل
پیچیده مختلط دانشگاه آریزونا ( )SCE -UAبرای
واسنجي مجموعه پارامترها برای سه مدل
هیدرولوژیکي در  44حوضه مختلف استفاده کردند.
روشهایي که بدترین عملکرد را ارائه ميدهند ،DE
 HS ،GA ،CSو  PSOبودند ،اگرچه آنها در برخي
آزمایشها موفق به یافتن کمینههای محلي خوب
شدند .با این حال ،سایر روشهای موجود عموماً از این
الگوریتمها بهتر عمل کردند Sartip .و همکاران
( ،)2443طي پژوهشي هدف خود را ارائه یک مدل
واسنجي خودکار بر اساس کلني آنیون برای مدل
رطوبت خاک  HMS-SMAبیان کردند .در این مدل
پیوسته ،تعدد پارامترهای مد نظر مدل ،عالوهبر ایجاد
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مشکل در واسنجي با روش آزمایش و خطا ،که باعث
ميشود ،واسنجي خودکار بسته نرمافزاری نیز دچار
مشکل شود .برای این منظور ،در این پژوهش ،با
انتخاب یک مدل مستمر بارندگي-رواناب HMS-
 ،SMAاز یک برنامه بهینهسازی خارجي (الگوریتم
خوشه آنیون ( )ACORبرای رفع این ایراد استفاده
شد .کاربرد  IUHکالرک در حوضه عمامه ایران در
مطالعهای بهوسیله  Ghorbaniو همکاران (،)2441
بررسي شده است .شش رویداد ثبت شده بارندگي و
رواناب انتخاب شدند .نتایج واسنجي تغییرات زیادی
در پارامترهای واسنجي شده ،درصد خطا در قلهها و
حجمها ( PEPو  )PEVو کارایي مدل ( )EFFنشان
داد؛ در حالي که درصد خطا در زمان رسیدن به اوج
( )PTEPهمیشه مقادیر پاییني داشت .تجزیه و تحلیل
حساسیت یک طرفه نشان داد که ضریب ذخیره از
زمان تمرکز حساستر است و  PETP ،PEP ،EFFو
 PEVبیشترین تا کمترین حساسیت را دارند .ميتوان
نتیجه گرفت که برآورد زمان رسیدن به اوج و حجم
رواناب عملکرد باالتری نسبت به شکل هیدروگراف
رواناب و دبي پیک داشته است .مدلهای بارندگي-
رواناب با پارامترهای بسیار کمي (زیر پنج) تا مدلهای
بسیار پیچیده و فیزیکي ،توزیع شده با دهها یا حتي
صدها پارامتر است ( Moradkhaniو ،Sorooshian
 .)2446برای اینکه مدل تا حد ممکن دقیق عمل
کند ،این پارامترها باید از طریق فرایند واسنجي تنظیم
شوند .این کار ،حتي زماني که پارامترهای کمي درگیر
باشد ،ميتواند یک کار دلهرهآور باشد .واسنجي دستي
یک گزینه است ،اما یک فرایند بسیار سخت است.
هنگامي که از مدلهای پیچیده استفاده ميشود ،عمالً
امکان انجام واسنجي دستي وجود ندارد که بهترین
مجموعه پارامترهای ممکن را پیدا کند .به احتمال
زیاد ،کمینه محلي را باز ميگرداند ،کیفیت آن بستگي
به تجربه اپراتور دارد .روش جایگزین استفاده از
الگوریتمهای واسنجي خودکار است ( Moradkhaniو
2446 ،Sorooshian؛  Tolsonو .)2447 ،Shoemaker
انتخاب مدلي که بتواند در عین سادگي ساختار و با
استفاده از کمینه عوامل ،رواناب بهدستآمده از
بارندگي را بهطور دقیق پیشبیني کند ،امری ضروری
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است .مدل  Hymodبهعنوان مدلي مفهومي و ساده
اولینبار بهوسیله  Boyleدر سال  2444ارائه شد .این
مدل قادر است ،با استفاده از مقادیر بارش و تبخیر-
تعرق پتانسیل روزانه ،رواناب روزانه را محاسبه کند
(.)2444 ،Boyle
هر چند ميتوان گفت ،الگوریتم  WOAميتواند
در بسیاری از مسائل پیچیده غیرخطي (مدلهای
شبیهسازی هیدرولوژیکي و یا مسایل توزیع منابع آبي)
بهکار گرفته شود ،اما تا کنون گزارشي از کاربرد
الگوریتم  WOAدر مدلسازیهای هیدرولوژیکي ارائه
نشده است؛ لذا ،این پژوهش قصد دارد تا واسنجي
پارامترهای مدل مفهومي بارش-رواناب روزانه Hymod
را برای پنج سال داده روزانه بارش و تبخیر-تعرق
پتانسیل ( )4152-4153در حوضه رودخانه لیف
آمریکا و همچنین ،صحتسنجي پنج سال داده
( )4157-4134را با استفاده از الگوریتم مذکور انجام
دهد .واسنجي خودکار بر مبنای کمینهسازی تابع
هدف که فاصله بین مقادیر شبیهسازی شده و مقادیر
مشاهدهای را تعریف ميکند ،با تغییر خودکار پارامترها
اجرا شد .ارزیابي مدل نیز با استفاده از شاخص ضریب
همبستگي  ،R2خطای جذر میانگین مربعات ()RMSE
و ضریب ناش-ساتکلیف ( )NSبهعنوان معیار مقایسه
نتایج ،صورت گرفت.
مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه :حوضه
رودخانه لیف 4با مساحت تقریبي  4154کیلومتر مربع
در ایالت ميسيسيپي 2کشور آمریکا بهمنظور مطالعه
موردی انتخاب شده است .حوضه مذکور دارای آب و
هوای مرطوب بوده ،دادههای هواشناسي (بارش و
تبخیر-تعرق پتانسیل روزانه) و هیدرومتری (دبي
روزانه) در مدل بارش-رواناب مربوط به آن بهعنوان
حوضه معرف دارای دادههای موثق اخذ شده است .در
شکل  ،4موقعیت جغرافیایي این حوضه نشان داده
شده است.
Leaf
Mississippi

1
2
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شکل  -1موقعیت جغرافیایي حوضه رودخانه لیف در کشور آمریکا

الگوریتم بهینهسازی والها یا نهنگها ،مراحل
الگوریتم :الگوریتم وال  WOAدر سه مرحله یا سه
فاز انجام ميشود که بهصورت زیر است.
 -4شکار محاصرهای
 -2فاز بهرهبرداری :روش حمله به حباب تور
 -3مرحله اکتشاف :جستجوی شکار
شکار محاصرهای :والها ميتوانند مکان شکار را
شناسایي کرده و آنها را محاصره کنند .از آنجایي که
مکان طراحي بهینه در فضای جستجو از راه مقایسه
شناخته نميشود ،الگوریتم فرض ميکند که بهترین
راهحل کاندید حال حاضر ،شکار هدف بوده و یا نزدیک
به حالت مطلوب است .بعد از اینکه بهترین عامل
جستجو شناسایي شد ،عوامل دیگر جستجو سعي مي-
کنند تا مکان خود را نسبت به بهترین عامل جستجو،
بروزرساني کنند .این رفتار از طریق روابط ( )4و ()2
بیان شده است.
()4
()2

D  C. X *  t  – X  t 

X  t  1  X *  t   A.D

AوC

که در آن t ،تکرار جاری را نشان ميدهد،
بردارهای ضرائب *X ،بردار مکان بهترین راهحل
بهدست آمده در حال حاضر و  Xبردار مکان است .الزم

به ذکر است که در صورت وجود راهحل بهتر*X ،در
هر تکرار باید بهروز شود .بردار  Aو  Cبهصورت زیر
محاسبه ميشود.
()3
A  2a.r  a
C  2.r
()1
که در آنها a ،بهصورت خطي از مقدار صفر تا دو
و در طي تکرارها کاهش ميیابد (در هر دو فاز
اکتشاف و استخراج) و  rبردار تصادفي در فاصله صفر
تا یک است.
فاز بهرهبرداری:
روش حمله به حباب تور :برای مدلسازی ریاضي
رفتار حباب تور والها ،دو روش طراحي شده است.
 -1فرایند محاصره انقباض ی :ای ن رفت ار از طری ق
افزایش مقدار  aدر رابطه ( )3حاصل ميشود.
()5

X t  1  D‘.ebl .cos  2  l   X * t 

 -2مکان در حال بروزرسانی مارپیچی :این روش،
در ابتدا فاصله بین وال قرار گرفته در مختصات  *Xو
Yطعمه موجود در  *Xو  *Yرا محاسبه ميکند.
معادلهای مارپیچي بین موقعیت نهنگ و طعمه ایجاد
ميشود تا حرکت حلزوني شکل نهنگ گوژپشت را
تقلید کند.
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()3

) (

)

(

=)X(t+1
) (
{

که در آن D‘ ،به فاصله یکمین نهنگ تا طعمه
اشاره دارد و  Pعددی تصادفي بین صفر تا یک است.
مرحله اکتشاف:
جستجوی شکار :روشي مشابه بر مبنای واریاسیون
بردار  Aرا ميتوان برای جستجوی شکار (اکتشاف)
بهکار گرفت .در حقیقت ،نهنگهای گوژپشت ،بر طبق
مکان یکدیگر ،بهصورت تصادفي به جستجو
ميپردازند .بنابراین ،بردار  Aرا با مقادیر تصادفي
بزرگتر از یک و یا کمتر از  -4بهکار گرفته شده تا
عامل جستجو را مجبور به دور شدن از نهنگ مرجع
کند .بر خالف فاز استخراج ،برای بروزرساني موقعیت
عامل جستجو در فاز اکتشاف بهجای استفاده از
دادههای بهترین عامل جستجو ،از انتخاب تصادفي
عامل بهره برده شده است .این فرایند به همراه 4<A
بر اکتشاف تاکید دارند و به الگوریتم  WOAاجازه
ميدهند تا جستجویي سراسری را به انجام رساند.
مدل ریاضي بهصورت زیر است.
D  C. X rand  X
()7
X  t  1  X rand  A.D
()6
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که در آنها Xrand ،بردار موقعیت تصادفي انتخاب
شده (نهنگ تصادفي) از جمعیت جاری است .الگوریتم
 WOAبا مجموعهای از راهحلهای تصادفي شروع
بهکار ميکند .در هر تکرار ،عوامل جستجو موقعیت
خود را با توجه به عامل جستجویي که تصادفي
انتخاب شده و با بهترین راهحل بهدست آمده جاری،
بروزرساني ميکنند .پارامتر  aبرای فراهم آوردن
اکتشاف و استخراج ،بهترتیب از مقدار صفر تا دو
کاهش ميیابد .یک عامل جستجوی تصادفي در حالت
 |A|>1انتخاب ميشود ،این در حالي است که بهترین
راه حل زماني انتخاب ميشود که برای بروزرساني
موقعیت عوامل جستجو |A|<1 ،باشد .بسته به مقدار
 ،pالگوریتم  WOAاین قابلیت را دارد تا بین حرکت
دایروی و یا مارپیچي یکي را انتخاب کند .در نهایت،
الگوریتم  WOAبا ارضای شرایط خاتمه ،پایان
ميپذیرد ( Mirjaliliو .)2443 ،Lewis
مدل بارش–رواناب :برای شبیهسازی فرایند بارش-
رواناب مدلهای زیادی وجود دارد که همه آنها برای
واسنجي نیاز به دادههای مشاهداتي بارش و رواناب
متناظر دارد .بهمنظور واسنجي مدل  Hymodبه کمک
الگوریتم  ،WOAپارامترهای مدل بهعنوان متغیرهای
تصمیم در نظر گرفته ميشوند .حدود تغییرات
متغیرهای تصمیم ،مانند جدول  4تعریف ميشود.

جدول  -1حدود تغییرات پارامترهای مدل بارش-رواناب

Hymod

معرفي پارامتر (واحد)

نام اختصاری

کمینه

میزان بیشترین ذخیره رطوبتي در حوضه (میليمتر)

Cmax

4

544

تغییرات مکاني ذخیره رطوبت خاک

bexp

4/4

2

عامل توزیع بین دو مخزن رطوبتي

Alpha

4/4

4/11

زمان ماندگاری در مخزن جریان آرام (روز)

Rs

4/444

4/4

زمان ماندگاری در مخزن جریان سریع (روز)

Rq

4/4

4/11

همچنین ،در شکل  2ارتباط بین پارامترهای مدل
(پنج پارامتر جدول  )4به همراه ورودیهای مدل
(بارش و تبخیر و تعرق) نشان داده شده است .شرح
کامل مدل  Hymodدر پژوهشهای ،)2444( Boyle
 Wagenerو همکاران ( )2444و  Vrugtو همکاران
( )2443به تفضیل بیان شده است.

بیشینه

معیار ارزیابی و سنجش مدل :برای ارزیابي و
2 4

سنجش مدل از معیار ضریب همبستگي (  ،)Rخطای
جذر میانگین مربعات )RMSE( 2و ضریب ناش-
ساتکلیف )NS( 3استفاده شد که رابطه آنها در زیر
آمده است.
1

Correlation Coefficient
Root mean square error
3
Nash Sutcliffe Efficiency
2
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)
)̅̅̅̅

()1

)

()44
)̅̅̅̅

()44

)̅̅̅̅

(

∑

(

∑

( )̅̅̅̅
(

)̅̅̅̅

∑√

دبي

∑

(
(
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دبي مشاهدهای،
که در آنها،
شبیهسازی شده ̅̅̅̅ ،میانگین دبي مشاهداتي و ̅̅̅̅
میانگین دبي شبیهسازی ميباشد.

√=
∑

(

=
∑√

شکل  -2نمایش مدل مفهومي  Vrugt( Hymodو همکاران)2441 ،

بدین ترتیب که ،ابتدا متغیرهای تصمیم (پارامترهای
مدل) در محدوده مشخص شده بهصورت تصادفي
تولید شده و سپس ،الگوریتم نهنگ اجرا شده و
پارامترهای بهینه محاسبه شدند (جدول .)2

نتایج و بحث
مدل  Hymodبهوسیله الگوریتم ( WOAهر دو
برنامه  Hymodو  WOAکدنویسيشده در زبان
برنامهنویسي  Matlabبه تعداد یک هزار بار اجرا شد.

جدول  -2پارامترهای محاسبه شده به کمک الگوریتم نهنگ
Rq

Rs

Alpha

bexp

Cmax

4/17

4/46

4/16

4/36

243/15

با توجه به مقادیر بهدست آمده در جدول مذکور
شبیهسازی مقادیر دبي روزانه با استفاده از مدل
 Hymodانجام شد و هیدروگراف حاصل در مقابل

هیدروگراف مشاهداتي برای یک دوره پنج ساله
( )4152-4153در برابر مقادیر بارش روزانه در شکل

 3نشان داده شده است.

شکل  -3دبي روزانه مشاهدهای و شبیهسازی شده مدل  Hymodدر دوره واسنجي
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همچنین ،بهمنظور مقایسه مقادیر چشمي
هیدروگرافهای مشاهداتي و شبیهسازی شده در دوره
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صحتسنجي نیز در دوره پنج ساله (،)4157-4134
شکل  ،1در ادامه نشان داده شده است.

شکل  -4دبي روزانه مشاهدهای و شبیهسازی شده مدل  Hymodدر دوره صحتسنجي

همچنین ،نمودار خط  15درجه در مقیاس
لگاریتمي در شکلهای  5و  3نشان داده شدهاند .این

نمودارها تطابق دو پارامتر دبي مشاهداتي و محاسباتي
را بهطور قابل قبول بیان ميکنند.

شکل  -5نمودار خط  15درجه در مقیاس لگاریتمي در دادههای دوره واسنجي

شکل  -6نمودار خط  15درجه در مقیاس لگاریتمي در دادههای دوره صحتسنجي
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همانطور که در شکلهای  3و  1مالحظه
ميشود ،مقادیر رواناب مشاهداتي بهخوبي شبیهسازی
شده و تطابق باالی دو هیدروگراف مشاهداتي و
شبیهسازی شده را نشان ميدهد .تفاوت مقادیر دبي
شبیهسازی شده و مشاهده شده به کمک آماره ضریب
ناش-ساتکلیف ( ،)NSضریب همبستگي ( )R2و خطای
جذر میانگین مربعات ( )RMSEدر دوره واسنجي
( )4152-4153حدود  4636روز و صحتسنجي
( )4157-4134انجام گرفت .نتایج ضرایب ناش-
ساتکلیف  4/6و ،4/63ضریب همبستگي برای  4/14و
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 4/14و نیز خطای جذر میانگین مربعات  4/2و 2/5
(بهترتیب برای دو دوره واسنجي و صحتسنجي)
نشاندهنده شبیهسازی مناسب و قابل قبول برای دو
دوره مذکور ميباشد .الزم به ذکر است ،نتایج
شبیهسازی-بهینهسازی در محاسبه مقادیر دبيهای
اوج ضعف دارد و همانطور که در شکلهای  3و 1
مشاهده ميشود ،در هر دو دوره واسنجي و
صحتسنجي دبيهای اوج بهخوبي محاسبه نشده
است و تخمین کمتر هستند.

جدول  -3مقایسه مقادیر دبي شبیهسازی شده و مشاهدهشده با کمک ضریب ناش-ساتکلیف ( ،)NSشاخص ضریب همبستگي ( )R2و خطای
جذر میانگین مربعات ()RMSE
NS

R2

RMSE

واسنجي

4/6

4/14

4/2

صحتسنجي

4/63

4/14

2/5

جدول  ،1مقادیر درصد خطای نسبي رواناب
محاسباتي و مشاهداتي در دو دوره واسنجي و
صحتسنجي را نشان ميدهد .همانطور که مالحظه
ميشود ،درصد خطای نسبي از اختالف رواناب
مشاهدهشده و محاسبهشده بر رواناب مشاهدهشده

حاصل شده است .نتایج نسبتاً موفقیتآمیز است و
اعداد مثبت بیانگر پایینتر بودن پیشبیني مدل از
مقدار واقعي رواناب است .در عددهای بزرگتر مانند
سال آخر مشهود است و دلیل تخمین کمتر دبيهای
اوج در شکلهای  3و  1را روشنتر ميکند.

جدول  -4میزان بارش میانگین ساالنه ،رواناب مشاهده شده؛ رواناب محاسبه شده و خطای نسبي
سال

بارندگي (میليمتر)

رواناب مشاهداتي (میليمتر)

رواناب محاسباتي (میليمتر)

درصد خطای نسبي

4152
4153
4151
4155
4153
4157
4156
4151
4134
4134

2/11
1/37
2/36
3/47
3/41
5/44
3/17
3/51
3/5
5/3

4/6
4/42
4/1
4/7
4/3
4/41
4/3
4
4/41
2/6

4/5
4/1
4/7
4/3
4/2
4/41
4
4/6
4/42
2/5

4/46
4/41
4/42
4/11
4/56
4/23
4/53
4/2
4/45
4/14

با توجه به معیارهای خطا محاسبه شده در این
پژوهش ،کارآیي باالی روش بهینهیابي مورد بحث در
این مقاله نشان داده شد و لذا ،ميتوان نتیجه گرفت

4

که  WOAميتواند در مسایل پیچیده و غیرخطي
مختلف مرتبط با علوم آب (بهینهسازی منابع آب و
واسنجي پارامترهای شبیهسازیهای هیدرولوژیکي)
Non linear

1
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) بهکار گرفتهRMSE( خطای جذر میانگین مربعات
 ضریب،4/63  و4/6 ساتکلیف- نتایج ضرایب ناش.شد
 و نیز خطای جذر4/14  و4/14 همبستگي برای
 (بهترتیب برای دو دوره2/5  و4/2 میانگین مربعات
واسنجي و صحت سنجي) نشاندهنده شبیهسازی
ً ضمنا.مناسب و قابلقبول برای دو دوره مذکور است
بررسي مقادیر رواناب پس از بهینهسازی نشان داد در
 در هر دو.محاسبه مقادیر دبيهای اوج ضعف دارد
دوره واسنجي و صحتسنجي دبيهای اوج دچار
 با استفاده از خطای.خطای تخمین کمتر هستند
.نسبي ميتوان تا حدودی این ایراد را برطرف کرد
 مدیریت هر چه بهتر حوزههای آبخیز با کمک،بنابراین
 با،بهینهساز-خروجي اینگونه مدلهای شبیهساز
،صرفهجویي در زمان و هزینه تهیه دادههای مورد نیاز
.قابل حصول است
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 امکان خطا افزایش، اما در دبيهای اوج،استفاده شود
.پیدا ميکند
نتیجهگیری
رواناب با استفاده از الگوریتم-واسنجي مدل بارش
 (کدنویسي شده در زبانWOA بهینهسازی
 مرتبه اجرا4444 ) و با تکرارMATLAB برنامهنویسي
 رواناب و، ابتدا مقادیر بارش، بدینصورت که.شد
 سال44 .تبخیر و تعرق بهصورت روزانه وارد مدل شد
داده بهصورت دو دسته پنج ساله بهمنظور واسنجي و
 نتایج بهدست آمده از.صحتسنجي استفاده شد
دورههای واسنجي و صحتسنجي نشاندهنده توانایي
بهینهساز در تخمین پارامتر رواناب-مدل شبیهساز
 سه آماره ضریب، بهمنظور تخمین خطا.حوضه است
) وR2(  ضریب همبستگي،)NS( ساتکلیف-ناش
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