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 يسازنهيبه يهابا استفاده از روش Sacramentoمدل  يخودکار پارامترها يواسنج

 سو(ز قرهي:حوضه آبريجامع )مطالعه مورد يتم تکامل رقابتيو الگور کيتم ژنتيالگور 
 

   رجنديمنابع آب دانشگاه ب يمهندس يدکتر يدانشجو يفاطمه پورصالح

 رجند                        يدانشگاه ب آب يار گروه مهندسياستاد يلنديمحسن پوررضاب

:پست الكترونيكي: 51991791190تلفن نويسنده اصلي ،poursalehi1990@gmail.com                 

 

 چكيده 

ن يا باشديرواناب از عوامل مؤثر بر عملکرد آن مدل م-بارش يکيدرولوژيک مدل هي يپارامترها ينکه واسنجيبا توجه به ا               

ک يتم ژنتيالگور يسازنهي، با استفاده از دو روش بهSacramentoرواناب -بارش يمدل مفهوم يپارامترها يمطالعه با هدف واسنج

به  يورود يها ن راستا دادهيسو انجام شد. در همز قرهيآبر ي( به صورت خودکار در حوضهSCEجامع ) يتم تکامل رقابتيو الگور

 15و با نسبت  9117-1552 يآمار يدوره يبه صورت روزانه ط يال و رواناب مشاهدهير و تعرق پتانسي، تبخيمدل شامل بارندگ

 يف، پارامترهايساتکل-به مدل وارد و با انتخاب تابع هدف نش يسنجصحت يدوره يدرصد برا 05و  يواسنج يدوره يدرصد برا

( و NSف )يساتکل-نش يابيارز يارهايشدند. در ادامه مع يواسنج SCEتم يک و الگوريتم ژنتيالگور يسازنهيمدل با دو روش به

تم يج نشان داد که روش الگوريد. نتايبرآورد گرد يسازنهيک از دو روش بهيرفتار مدل در هر  يسهي( جهت مقاRMSEار خطا )يمع

 يسنجصحت يدر دوره 12/91و 132/5و  يواسنج يدر دوره 33/90و  111/5ب معادل يبه ترت RMSEو  NSب يک با ضرايژنت

پاسخ  يسنجو صحت يواسنج يب در دورهيبه ترت 91/19و  010/5و  21/90و  171/5ب  يبا ضرا SCEتم ينسبت به روش الگور

 حوضه خواهد داد.  يرواناب روزانه يساز هيبه شب يبهتر

 .يجامع، واسنج يتم تکامل رقابتيک، الگوريتم ژنتي،  الگورSacramento، يسازنهيبه ها: كليد واژه

 

 مقدمه  -9

ده ين ارائه گرديشرفت در علوم زميز با پيآبر يهاک حوضهيدرولوژيه يندهايفرآ يسازهيدر شب يمتعدد يهاتاکنون روش

العمل حوضه عکس ياز جهت بررسيموردن يهاتيتمام کم يريگز امکان اندازهيآبر يهاکه در حوضهيياست. ازآنجا

با دقت  ينيبشي، پيساختار و با استفاده از حداقل اطالعات ورود ين سادگيکه بتواند در ع يمدلست، لذا انتخاب يسر نيم

سازي هاي بهينه هاي اخير، محققان زيادي سعي در توسعه مدل. در سال] 1 [ است يضرور يموردنظر را ارائه کند، امر

براي تخمين   (CRR)هاي مفهومي بارش ـ رواناباند. مدلهاي بارش ـ رواناب داشتهخودکارمدل يسراسري براي واسنج

اند. به همين دليل كاربردهاي زيادي در ميان مهندسان و مكانيزم فيزيكي عمومي حاكم بر چرخه هيدرولوژي طراحي شده

آن بخش از رطوبت خاك را كه در چرخه هيدرولوژي به صورت   CRRهايها دارند. به طور كلي مدلهيدرولوژيست

ميبايست از مقادير مناسب براي   CRRكند. در هر مدل ها وجود دارند بيان ميري از زيرمجموعهارتباط يك س

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 رانيا يو زهکش ياريآب ين کنگره مليدوم

 5931ور يشهر 2-4

 ناصفها يدانشگاه صنعت

هاي نام دارد. مدل يگيرد واسنجپارامترهاي حاكم استفاده شود. روشي كه براي انجام اين عمل مورد استفاده قرار مي

CRR  گيري نمود و الزم است كه به صورت مستقيم اندازهها را توان آنعمومًا داراي پارامترهاي زيادي هستند كه نمي

پيدا كردن مقدار پارامترهايي است كه باعث بهينه شدن  يمدل تخمين زد. هدف از انجام واسنج يها را در طول واسنجآن

 .] 2 [شوندمي يمعيارهاي مخصوص واسنج

را  يابينهيبه يهاتميرند. الگوريودکار قرار گخ يواسنج يتوانند مبنايوجود دارد که م ياديز يابينهيبه يهاتميالگور

 يبرا يموضع يجستجو يهاکرد. روش يبنددسته يسراسر يو جستجو يموضع يجستجو يتوان در دو دستهيعمومًا م

توان مطمئن بود که يمتوقف شوند و نم يموضع ينهيبه يک نقطهيرا ممکن است در يستند زيمناسب ن ياتوابع چند قله

 ينهيبه ينقطه يجستجو يژه براي، به ويسراسر يابينهيبه يهان روشي. همچن] 3[افت شده استي يسراسر ينهيبه

رواناب به سمت -بارش يمفهوم يهامدل يواسنج يابينهيبه يهاها در روشجه، پژوهشياند. در نتشده يطراح يسراسر

ک و روش تکامل يتم ژنتيالگور يهاتوان روشيها مشن رويافته است. از جمله ايش يگرا يسراسر يابينهيبه يهاروش

 . ] 5 [و] 4 [( را نام بردSCEجامع ) يرقابت

رواناب  يسازهيو تانک را در شب AWBM ،Sacramentoرواناب -بارش يهامدل يي(، کارا9313و همکاران ) يسلمان

نشان داد که مدل  يو نمودار يج آمارينمودند. نتا يرود بررسز گرگانيحوضه آبر يارازکوسه يرودخانه

Sacramento بارش رواناب انجام  يهامدل يواسنج يراستا . در] 6 [هاستر مدلين سايدر ب يين کارايبهتر يدارا

و  ]8 [(9111اپو و همکاران )ي، ] 7 [(9113ان و همکاران )ي، سروش] 4 [(9119توان به مطالعات وانگ )يگرفته است م

 -خودکار دو مدل بارش ي(، با واسنج9311مقدم ) يو فراه يز روحانيران نياشاره نمود. در ا ]9 [(1551گان و برجز )

بر  SimHydمدل  يبر برتر يج آماريک نشان دادند که نتايتم ژنتيبا استفاده از روش الگور SimHydرواناب تانک و 

 ARNO يرواناب مفهوم-ل بارشخودکار مد ي(، به واسنج9322و همکاران ) ي. خزائ] 11 [مدل تانک داللت دارد

رواناب روزانه -بارش يسازهيجهت شب ين مدل مفهوميخودکار ا ين روش در واسنجيت اياز موفق يج حاکيپرداختند. نتا

، II-SPEA يچند هدفه فراکاوش تمي(، با استفاده از الگور9313طبس و همکاران ) ين صادقي. همچن] 11 [است

 يسهيمدل در مقا يابيارز يارهايج حاصل از معينمودند. نتا يرا واسنج Hymodزانه رواناب رو-مدل بارش يپارامترها

رواناب را -بارش يهاچند هدفه مدل يواسنج ينهين روش در زميا يباال يي، کاراياشده و مشاهده يسازهير شبيمقاد

با استفاده از روش  NAMب روانا-خودکار مدل بارش ي(، به واسنج9323و همکاران ) ي. اسالم] 12 [دهدينشان م

SCE خودکار مدل با مقادير  يواسنجر به دست آمده از يسو پرداختند. نتايج نشان داد که مقادز قرهيآبر يدر حوضه

مدل تهيه شده مقاومت وكارائي كافي در پيدا كردن نقاط بهينه  نيدارد. بنابرا يبسيار نزديک يهاي مشاهداتي همبستگدبي

 . ] 2 [باشديرا دارا م

( و GAک )يتم ژنتيبا استفاده از دو روش الگور sacramentoمدل  يپارمترها يحاضر با هدف واسنج يمطالعه

 د.يسو انجام گردز قرهيآبر ي( در حوضهSCEجامع ) يتم تکامل رقابتيالگور

 مواد و روشها  -1

هاي زاگرس رشته کوه يو جنوب غرب يانيلومتر مربع در غرب کشور، در مناطق ميک 05710ز کرخه به مساحت يحوضه آبر

لومتر مربع آن يک 17100قرار گرفته است. حدود  يعرض شمال  30 ̊ 01́و   35 ̊ 02́و  يطول شرق  01 ̊ 95́و  01 ̊ 51́ن يب

ن حوضه غالبًا در يا يدهند. مناطق کوهستانيل ميها تشکهيها و کوهپالومتر مربع آن را دشتيک 13991و حدود  يکوهستان
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درصد از  00قرار دارند، حدود  يو جنوب يهاي شمالها که عمومًا در بخشمتمرکزند و دشت يانيو م يهاي شرقبخش

ران واقع شده است. مساحت يحوضه کرخه و در غرب ا يسو در شمال غربرحوضه قرهيپوشانند. زيوسعت کل حوضه را م

ن يانه آن بيسال يباشد. متوسط بارندگ يمتر م 9925و  3301ب يلومترمربع و حداکثر و حداقل ارتفاع آن به ترتيک 0300آن 

 ان دارند.ين حوضه جريسو و رازآور در امرك، قره ير است. سه رودخانه اصليمتر متغيليم  255تا  355

 

 سوز قرهيآبر يحوضه-9شکل 

 :Sacramentoمدل 

الت متحده يالب در ايس ينيبشيپ يکه برا بارش رواناب است يعير توزيو غ يوسته مفهوميمدل پ  Sacramentoمدل 

از  ياان آبراههيجر يبارش به خروج يل وروديتبد ياست که برا ييهااز مدل يکين مدل يداکرده است. ايتوسعه پ

 يشانزده پارامتر مختلف است که پنج پارامتر مشخص کننده ين مدل دارايکند. اير ثبت شده استفاده ميو تبخ يبارندگ

زان نفوذ يکننده م ، سه پرارامتر محاسبهيان جانبيزان جريره شده در خاک، سه پارامتر محاسبه کننده ميوبت ذخاندازه رط

ستم را يم است و سه پارامتر تلفات سيره، دو پارامتر محاسبه کننده رواناب مستقيذخ ينييه پايبه ال ييباال يهاهيآب از ال

کند. يالن آب در حوضه استفاده ميب يسازهيشب ياز رطوبت خاک برا   Sacramento. مدل (1)جدول  کننديمحاسبه م

ابد. اندازه و ييان آب به خارج از مخزن کاهش مير و جريتوسط تبخ ابد وييش ميافزا يش بارندگيرطوبت خاک با افزا

کند. بارش ين مييخارج  شده از مخزن را تع و مقدار آب ير و تعرق واقعيمخزن عمق بارش جذب شده، تبخ يرطوبت نسب

ل شده و ير رطوبت خاک به رواناب تبديآب از ذخا يشود. حرکت جانبيل ميمازاد بر مقدار جذب شده به رواناب تبد

 ييباال يکشش آب، منطقه ييباال يپنج مخزن وجود دارد: منطقه Sacramentoشود. در مدل يان آبراهه ميوارد جر

کشش آب،  يها. مخزنيآب آزاد اضاف ينييه و منطقه پايآب آزاد اول ينييه پاکشش آب، منطق ينييپا يآب آزاد، منطقه

تواند از ين مخزن تنها ميدهد. آب در ايشود نشان مينگهداشته م  يخاک توسط کشش سطح يرا که در توده يحجم آب

ا به صورت يگر يخازن دبه م ير و تعرق از دسترس خارج شود. در مخازن آب آزاد، آب از خاک به طور عموديق تبخيطر

آب از  کند. حرکتي( حرکت مينييه )منطقه پايان پايا به عنوان جري( يي)منطقه باال ير قشريان زيبه عنوان جر يجانب

کند، و يافت ميکشش آب، باران را در ييباال يشود، که در ابتدا مخزن منطقهين مييتع ينيق مخازن توسط قوانيطر
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ن مخاز ين مخزن، همزمان آب را برايرود. سپس ايآب آزاد م ييآب شود به مخزن منطقه باالن مخرزن پر يکه ا يدرزمان

دشده توسط يان توليشود. جريکشش آب پر شد، آب وارد مخزن تنش آب م يهاه مخزنک يکند. زمانينتر فراهم مييپا

ن مدل يه. در ايان پايو جر يرقش  ريران زي، جريان سطحيان ساخته شده است: جرياز سه جزء جر  Sacramentoمدل

فتد. يمًا از آبراهه اتفاق بيو مستق يي، مخزن آب آزاد باالينييو پا ييتواند از مخزن تنش آب منطقه باالير و تعرق تنها ميتبخ

ر يشود. تبخيتشتک اصالح شده فراهم م يهااست، و توسط کاربر و داده يريتبخ يدهنده تقاضار نشانيتبخ ييحد باال

افتد. يکشش آب اتفاق م ينييت از منطقه پايآب آزاد و درنها ييکشش آب و پس ازآن از منطقه باال ييا از منطقه باالابتد

ده شده است رخ دهد. يپوش ياهيها و پوشش گاچهيها، درکه توسط آبراهه يامًا از منطقهيتواند مستقين مير همچنيتبخ

 ييمخزن منطقه باال ينفوذ، رطوبت نسب يمحرک برا يروياست. ن Sacramentoند مهم مدل يتر فرانيينفوذ به مخازن پا

ره در مخزن منطقه يش ذخيل شده است. نفوذ در صورت افزايتر، تعدنييمخازن منطقه پا يآب آزاد که توسط رطوبت نسب

ش ين و افزايش تأميفزاب معادل اين به ترتيابد. اييش مي، افزاينييره در مخازن منطقه پايا کاهش ذخيآب آزاد  ييباال

رخ  ين نفوذ زمانييابد. حد پاييکند کاهش ميتر شروع به پر شدن منييکه مخازن پا يتقاضاست. در مقابل، نفوذ زمان

حداکثر  (.9)رابطه  شود ين مييشود تعيتر زهکش منييکه در مخازن پا ياند و توسرط نرختر اشباعنييدهد که مناطق پايم

مؤثر پارامتر مربوط به حداکثر نرخ نفوذ  فاکتور  Pbaseتر خشک هستند و نييدهد که مناطق پايخ مر ينرخ نفوذ زمان

 .(1)رابطه  شود يم

 (1)  

 (2)  

ن يره در ايبه حداکثر ذخ يواقع يرهياز ذخ يشود، که نسبتيل ميتعد يو فوقان يمناطق تحتان يتوسط اشباع نسب ينفوذ واقع

 (.3 رابطهذ است )برآورد نفو يمخازن برا

 (3)  

شود. اگر په يبرود پر م ينييپا ينکه آب به مخزن آب آزاد منظقهيقبل از ا ينييپا يبه طور معمول مخزن تنش منطقه

 ياز نفوذ برا يکسر Sacramentoن در مدل يشود بنابرايط متوسط ميرات در نوع خاک موجب انحراف از شراييتغ

را نشان  Sacramentoرواناب -بارش ي( ساختار مدل مفهوم1. شکل )] 6 [ است ن در دسترسييمخزن آب آزاد پا

 دهد.يم
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 Sacramentoرواناب -بارش يکيدرولوژيساختار مدل ه-1شکل 

 ک:يتم ژنتيالگور يسازنهيروش به

بالقوه به  يهاحلاز راه يتيجمع يند، بر روينمايعت عمل ميتکامل در طب يدهيا يک که بر مبنايژنت يهاتميالگور

کنند. يد ميرا تول يديت جديشوند، و جمعيآن نسل انتخاب م يهانيپردازد. در هر نسل، بهتريم ييحل نهاراه يجستجو

 يک وابستگيتم ژنتيالگور ييخواهند ماند. توانا يباق يبعد يهادر نسل يشتريتر با احتمال بند افراد مناسبين فرآيدر ا

ت عضو انتخاب يفيدارد. تابع هدف در واقع ک ييگراب، جهش و نخبهيبع هدف، انتخاب، ترکن تاييتع يم به نحوهيمستق

ب ين( به نسل بعد )فرزندان( هستند. ترکياعضا از نسل قبل )والد يشده از لحاظ دقت است. عملگر انتخاب، انتخاب کننده

د از يجد يجستجو يک منطقهيجاد يا ين برايشود. همچنيکند انجام مين مييکه کاربر تع يگسترش نسل، با احتمال يبرا

شود و ياستفاده م ييگرامسأله هستند، از نخبه ينهيکه پاسخ به يياعضا ياز نابود يريجلوگ يشود. برايجهش استفاده م

 .] 13 [شونديم يت فعليمًا وارد جمعينخبه مستق ياعضا

 :  SCEتم يالگور يسازنهيروش به

SCE كه يك روش بسيار قـوي و كارا براي واسنجي  باشدياسري به نام تكامل رقابتي جوامع ميابي سريك روش بهينه

رواناب، به اشتراك گذاشتن -سازي مدل بارشخودكار بسياري از مسائل است. اين روش براسـاس طبيعـت مسائل بهينه

ست . بنابراين مي توان گفـت كـه زيستي طبيعي توسعه داده شده ا ياطالعات و براساس مفاهيم ارائه شده تكامل رقابت

براسـاس تركيـب چهار مفهوم موفق تركيبات تصادفي و رويكردهاي قطعي، دسـته بنـدي، مفهـوم تكامـل   SCEروش

نظامگراي نقاط پخش شده در فـضاي جوامـع  و تكامـل رقـابتي در يافتن بهينه سراسري بـه وجـود آمـده اسـت. تركيب 

 .] 2 [به يك روش كارا، مـؤثر و مقاوم و قابل انعطاف تبديل شود  SCE-UAاست كه روشمفاهيم فوق باعث شده 

ر و ي، تبخيسو شامل بارندگز قرهيآبر يرواناب حوضه-مدل بارش يسازهياز جهت شبيموردن يهان مطالعه ابتدا دادهيدر ا

به  يورود يهابه عنوان دادهت روزانه، به صور9117-1552 يآمار يدوره يحوضه ط ياو رواناب مشاهده پتانسيلتعرق 
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ي حوضه از روش بالني ي تبخير و تعرق پتانسيل روزانهکه در اين راستا جهت محاسبهد. يگرد يآورجمع rrlافزار نرم

 ( استفاده گرديد:0کريدل )رابطه 

 (0) 

ي مورد استفاده )روزانه راي دورهدرصد کل ساعات روز ب Pگراد و ي سانتيدماي هوا بر حسب درجه T ي فوقدر رابطه

ضرايب اقليمي هستند که با  bو  aهمچنين  برآورد گرديد. 13/5معادل  در اين مطالعه يا ماهانه( از درصد کل سال است که

 .ه استدر نظر گرفته شد 00/9و  -1توجه به شرايط اقليمي حوضه به ترتيب معادل 

 ي، با انتخاب مدل مفهوميسنجو صحت يواسنج يهادوره يب برايه ترتدرصد ب 05و  15ها با نسبت پس از ورود داده

Sacramento ن تابع هدف يجامع و همچن يتم تکامل رقابتيک و الگوريتم ژنتيالگور يسازنهيو استفاده از دو روش به

شده با  صحت مدل ساخته يد. در انتها به منظور بررسيرواناب حوضه استخراج گرد-(، مدل بارشNSف )يساتکل-نش

 يهامدل ک ازيرواناب حوضه در هر  ياشده و مشاهده يسازهير شبيمقاد يسهير به مقايز يابيارز يارهاياستفاده از مع

 پرداخته شد. يسازنهيبه

(0) 

 
 

 

(1) 

 

مقادير  سازي شده توسط مدل، ميانگيناي، رواناب شبيهبه ترتيب مقادير رواناب مشاهده Nو    ، Oi ،Piدر روابط فوق 

 دهد.سنجي را نشان ميهاي واسنجي و صحتدورهطول هاي زماني در اي و تعداد گاممشاهده

 گيري  بندي و نتيجه جمع-3

 ج و بحث:ينتا

خودکار  يجامع در واسنج يتم تکامل رقابتيک و الگوريتم ژنتيالگور يسازنهيج به دست آمده از عملکرد دو روش بهينتا

( نشان 9)جدول اجرا محدود شده است  1555که براي رسيدن به تابع هدف بهينه به  sacramentoمدل  يپارامترها

 33/90 يابيارز يو خطا 111/5ف يساتکل-نش يب آماري، با ضرايواسنج يک در دورهيتم ژنتيدهد که روش الگوريم

در  يبهتر ييکارا 21/90 يابيارز يو خطا 171/5ف يساتکل-ب نشين دوره با ضرايدر هم SCEسه با روش يدر مقا

ب يبه ترت RMSEو  NSب يک با ضرايتم ژنتين روش الگوريسو دارد. همچنز قرهيآبر يحوضه يبرآورد رواناب روزانه

  91/19و  010/5ب برابر با يبه ترت RMSEو  NSب يجامع با ضرا يتم تکامل رقابتيو روش الگور 12/91و  132/5معادل 

تم يافت که روش الگوريتوان درين ميدارند. بنابرا يسنج صحت يرا در دوره يسازهيبدر ش يين تواناين و کمتريشتريب

 دارد. SCEنسبت روش  يشتري، عملکرد بيسنجو صحت يواسنج ي ک در هر دو دورهيژنت
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رواناب  يسازهيدر شب SCEتم يک و الگوريتم ژنتيالگور يسازنهيبه يهاارزيابي دقت روش يضرايب آمار -9جدول 

 سنجيواسنجي و صحت يهازانه در طي دورهرو

 يسنجصحت  يواسنج  يسازنهيروش به

 NS RMSE  NS RMSE 

 12/91 132/5  33/90 111/5  کيتم ژنتيالگور

 SCE  171/5 21/90  010/5 91/19تم يالگور

 يسازنهيروش بهبراساس هر دو  sacramentoرواناب -بارش يمدل مفهوم يج به دست آمده از واسنجين نتايهمچن

نه ، مدل نسبت به يبه ياز پارامترها يک به صفر شدن برخيدهد که با توجه به نزديق نشان مين تحقياستفاده شده در ا

 يسازنهيدر روش به Uzkو  Petimن ، يو همچن يسازنهيدر هر دو روش به  Lzpk ،Rexp ،Sarvaر ينظ ييپارامترها

SCE مانند  ييو پارامترهابرخوردار است  يت کمترياز حساسAdimp ،Side  وSsout و  يسازنهيدر هر دو روش به

Petim ستم مدل يدند، در کنترل سيمعادل صفر برآورد گرد يسازنهيک، که پس از بهيتم ژنتيالگور يسازنهيدر روش به

 (.1ندارند )جدول  ينقش

ک و يژنت يهاتميدر الگور sacramentoتلف مدل مخ يشدە پارامترهانهيرات و بهييتغ يه، دامنهيمقادير اول -1جدول 

 جامع يتکامل رقابت

 

 پارامتر

ه محدود هيمقدار اول

 راتييتغ

نه يمقدار به

تم يالگور

 کيژنت

نه يمقدار به

تم يالگور

SCE 

Adimp ي)بخش اضاف (PCTIMکه توسعه) ي منطقه يدهنده 

 ط اشباع خاک است(ير تحت شراينفوذناپذ

59/5 9-5 5 5 

Lzfpm (ينييپا يمنطقه يهيحداکثر آب آزاداول) 10 00 5-05 05 

Lzfsm 10 01 5-05 13 (ينييپا يمنطقه ي)حداکثر آب آزاد اضاف 

Lzpk از آب در  ي)نسبتLzfpm يهيان پايکه به عنوان جر 

 شود(يه ميروزانه تخل

551/5 9-5 51/5 51/5 

Lzsk از آب در  ي)نسبتLzfsm يهيان پايکه به عنوان جر 

 شود(يه ميروزانه تخل

503/5 9-5 99/5 99/5 

Lztwm 11 970 5-055 935 (ينييپا ي)حداکثر کشش آب منطقه 

Petim م يد رواناب مستقير حوضه که به تولي)بخش نفوذناپذ

 شود(يمنجر م

59/5 9-5 5 59/5 

Pfree 39/5 97/5 5-9 513/5آب  ينييپا يهيمًا به مخزن الياز نفوذ که مستق ي)بخش 
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 رود(يآزاد م

Rexp 53/5 59/5 5-3 9 نفوذ( ي)پارامتر شکل از منحن 

Rserv نفوذ  يکه برا ينييپا ياز آب آزاد منطقه ي)کسر

 موجود است(

3/5 9-5 35/5 35/5 

Sarva ياهيها و پوشش گاچهيها، درکه توسط آبراهه ي)کسر 

 ده شده است(يپوش

59/5 9-5 59/5 59/5 

Side 5 5 5-9 5 آب آزاد( ينييپا يهيدر مخزن ال يق)نسبت نفوذ عم 

Ssout تواند توسط مواد متخلخل در يکه م ياني)حجم جر

 ان منتقل شود(يبستر جر

559/5 9-5 5 5 

Uzfwm 25 19 5-25 05 (يفوقان ي)حداکثر آب آزاد منطقه 

Uzk از آب در  ي)نسبتUZFWM ان يکه به عنوان جر

 (شوديه ميروزانه تخل يرقشريز

100/5 9-5 10/5 59/5 

Uztwm 11 3 5-955 05 (يفوقان ي)حداکثر کشش آب منطقه 

Zpere )03 37 5-25 05 )حداکثر نرخ نفوذ 

قابل  SCE يسازنهيشتر در روش بهينقاط از خط ب يافت که پراکندگيتوان دري( م0( و )3) يهاشکل ين با بررسيهمچن

تم يک بهتر از روش الگوريتم ژنتيالگور يسازنهيدهد که روش بهيز نشان مين (1( و )0) يهاشکل يمشاهده است. از طرف

 د.ينما يسازهيت شبيان را مطابق با واقعيجامع نتوانسته است روند جر يتکامل رقابت

 
 

 شده در مدل يسازهيو شب يارواناب مشاهده -0شکل        شده در مدل يسازهيو شب يارواناب مشاهده -3شکل 

        Sacramento کيتم ژنتيالگور يسازنهيبا روش به         Sacramento تم يالگور يسازنهيبا روش به SCE 
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 کيتم ژنتيالگور يسازنهيبا روش به Sacramentoشده در مدل  يسازهيو شب يارواناب مشاهده -0شکل 

 

 يسازنهيبا روش به Sacramentoشده در مدل  يسازهيو شب يارواناب مشاهده -1شکل 

 (SCEجامع ) يتم تکامل رقابتيالگور
 :يريگجهينت

جهت  يکيدرولوژيه يهااز به مدليها، نحاصل از آن يامدهايها و پها در سطح حوضهش روانابيامروزه با توجه به افزا

 يک مدل مفهومي يمترهاپارا يسازنهيبه يبرا يمتعدد يهان راستاروشيافته است. در هميش يها افزاانين جريکنترل ا

تم يک و الگوريتم ژنتين مطالعه دو روش الگورين منظور در ايرواناب جهت بهبود عملکرد مدل وجود دارد. به هم -بارش

 يارهايج معيقرار گرفتند. نتا يابيمورد ارز Sacramentoرواناب -خودکار مدل بارش يجامع جهت واسنج يتکامل رقابت

و  يواسنج يدر دوره 33/90و  RMSE 111/5و  NSر يک با مقاديتم ژنتيالگور يسازنهيهنشان داد که روش ب يابيارز

ر يبا مقاد SCEتم يحوضه نسبت به روش الگور يرواناب روزانه ينيبشيدر پ يسنجصحت يدر دوره 12/91و  132/5

NS  وRMSE 171/5  يشترياز دقت ب يسنجتو صح يواسنج يب در دورهيبه ترت 91/19و  010/5ن يو همچن 21/90و 

مدل  يپارامترها يساز نهيکارآمد جهت به يک به عنوان روشيتم ژنتيالگور يسازنهين روش بهيبرخوردار است. که بنابرا

Sacramento گردد.يه ميسو توصز قرهيآبر يدر حوضه 
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  مراجع -0

 يسازهيدر شب  AWBM  2000ياانهيرامدل  يابي(. ارز1383زاده، س.ع.، )وبي، ف.، صفاپور، ش. و ايفيشر ] 1 [

، سال هفدهم، يعيدر منابع طب يران، مجله پژوهش و سازندگيز ايآبخ يهااز حوضه يتعداد يکيدرولوژيه يندهايفرآ

 .35-42، ص 1383، تابستان 63شماره 

ب با استفاده از روانا-خودکار مدل بارش ي(. واسنج1383، ک.، )ي، ج. و قادريسامان ي، ح.ر.، محمدولياسالم] 2 [

SCE1-8ران، ص يران، دانشگاه تهران، ايمنابع آب ا يت منابع آب، انجمن علوم و مهندسيرين کنفرانس مدي. اول. 

[3]Liu, S., Butler, D. and Brazier, R. (2007). Using genetic algorithms to calibrate a 

water quality 

model. Science of the Total Environment. 374 (2-3): 260-272. 

[4]Wang, Q.J. (1991). The genetic algorithm and its application to calibrating 

conceptual rainfallrunoff models. Water Resour. Res. 27 (9): 2467-2471. 

[5]Duan, Q., Sorooshian, S. and Gupta, V. (1992). Effective and efficient global 

optimization for conceptual rainfall-runoff models. Water Resources Research. 28(4): 

1015-1031. 
رواناب  -بارش يها(. ارزيابي کارايي مدل9313خلج، م.، )ي، ک. و رستميمند، ع.ر.، صابرچنار، ح.، بهرهيسلمان] 6 [

AWBM ،Sacramento  ز گرگانرود استان يآبخ يحوضە يارازکوسە  يرواناب رودخانە يسازهيو تانک در شب

 .157-119، ص 3، شمارە 9، دورە يدرولوژيگلستان. مجله اکوه

 [7]Sorooshian, S., Q. Duan, and V. Gupta, (1993). Calibration of Rainfall-Runoff 

Models: Application of Global Optimization to the Sacramento Soil Moisture 

Accounting Model, Water Resources Research, 29(4), 1185-1194. 

[8]Yapo, P., H.V. Gupta, and S. Sorooshian, (1996). Automatic Calibration of 

Conceptual Rainfall-Runoff Models: Sensitivity to Calibration Data," Journal of 

Hydrology, 181, 23-48. 
[9]Gan, T.Y. and Burges, S.J., (2006). Assessment of soil-based and calibrated 

parameters of the Sacramento model and parameter transferability. Journal of 

Hydrology 320 (2006) 117–131. 
با استفاده از  SIMHYDرواناب تانک و -خودکار دو مدل بارش ي(. واسنج1392مقدم، م.، )ي، ح. و فراهيروحان] 11 [

 .019-033، ص 0، شماره 11، دوره يزداريه مرتع و آبخيک. نشريتم ژنتيالگور

. مجله ARNO يرواناب مفهوم-خودکار مدل بارش ي(. واسنج1388ان، ب.، )يون، ب. و ثقفي، م.ر.، ذهبيخزائ] 11 [

 .19-12، ص 2ران، سال سوم، شماره يا يزداريآبخ يعلوم و مهندس يپژوهش-يعلم

با  يرواناب مفهوم-چندهدفه مدل بارش ي(. واسنج1393، س.ر.، )ي، م. و هاشميلنديطبس، ص.، پوررضابيصادق] 12 [

 ران.يبحران آب، دانشگاه شهرکرد، ا يش ملين هماي. دوميفراکاوش يها تمياستفاده از الگور

بارز در  يص خطاهايبه منظور تشخ يکارک روش فرابتي (. ارائه9319، م.، )يدي، م. و حمي، م.، گودرزيقندهار] 13 [

، يو اطالعات مکان يبردارنقشه يمهندس يجيترو-يه علميک. نشريتم ژنتين با استفاده از الگوريزم يارتفاع يمدل رقوم

 .9-2، ص 0دوره سوم، شماره 
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