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 چکیده
یکی از رایج ترین مدل ها در روندیابی سیالب مدل روندیابی ماسکینگام می باشد که به دو شکل خطی و 

غیرخطی ارائه شده است. مدل ماسکینگام خطی شامل دو پارامتر وزن و ذخیره می باشد ولی مدل ماسکینگام 

توان نیز می باشد. در دهه اخیر مدل های متفاوتی از ماسکینگام ای قبلی شامل پارامتر غیرخطی عالوه بر پارامتره

غیرخطی سه پارامتری توسط محققین ارائه شده است. اما طی یک سال گذشته مدل های ماسکینگام غیرخطی چهار 

فزایش تعداد پارامترها به و پنج پارامتری جهت بهبود بیشتر در برازش داده های مشاهداتی معرفی شده اند. اگرچه ا

با وجود روش های نوین بهینه  مدل ماسکینگام باعث پیچیدگی در محاسبات و تخمین پارامترهای مدل می شود اما

سازی می توان بر این مشکالت فائق آمد. در این مقاله با استفاده از تکنیک نوین بهینه سازی ازدحام ذرات کاربرد 

مثال مرجع از تمامی مدل های ماسکینگام خطی و غیرخطی که تاکنون پیشنهاد شده اند بر روی داده های سیل یک 

مجموع مربعات درنهایت بهترین مدل ماسکینگام بر اساس معیارهای  ی قرار می گیرد.مورد بررس پژوهش های قبلی

( SAD( و قدرمطلق تفاوت بین دبی های مشاهداتی و تخمینی )SSQاختالف بین دبی های مشاهداتی و تخمینی )

 انتخاب می گردد. 

 .پارامتری، ماسکینگام غیرخطی، چهار پارامتری، پنج PSOبهینه سازی، : کلمات کلیدی
 

 

   مقدمه  . 1

مدل های . ]1-3[ مدل های روندیابی سیالب در دوبخش مدل های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی تقسیم بندی می شوند

این مدل ها پیچیده و اه های اندازه گیری نیاز دارند. هیدرولیکی به اندازه گیری داده های عمق و دبی جریان  با استفاده از ایستگ

کاربرد آنها نیز دشوار است اما روندیابی سیل را با دقت بیشتری انجام می دهند. روش های هیدرولوژیکی فقط به داده های دبی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


د. به عنوان مثال این مدل ها بیشتر برای گر خصوصیات سیل انتشار یافته باشننیاز دارند البته با این فرض که پارامترهای مدل بیان

 .]4[ دنکه سیستم اندازه گیری هنوز دقیق توسعه نیافته یا ناکارامد است، مفید می باشگام های اولیه برنامه ریزی 

که اولین بار  سیل در کانال های طبیعی و رودخانه ها استمدل ماسکینگام یکی از روش های روندیابی هیدرولوژیکی 

. تخمین پارامترهای مدل می باشد اآن یکی از پرکاربردترین مدل ه و به خاطر سادگی گردید( معرفی 1989)مک کارثیتوسط 

د ت و کنترل سیالب می باشمدیریشامل با استفاده داده های تاریخی جریان ورودی و خروجی در پروژه های کاربردی که 

 استوار است کهپیوستگی و ذخیره  تمعادال پایهفرایند روندیابی سیالب با استفاده از مدل ماسکینگام بر  . ]5-7[ی است رضرو

 معادله پیوستگی به شرح زیر می باشد: 

(1)                                𝑑𝑆𝑡

𝑑𝑡
= 𝐼𝑡 − 𝑄𝑡 

𝑑𝑆𝑡که 

𝑑𝑡
به ترتیب مقدار شبیه سازی شده ذخیره، جریان ورودی و  𝑄𝑡و  𝑆𝑡 ،𝐼𝑡نرخ تغییرات حجم ذخیره نسبت به زمان،  

 :]8[خروجی می باشد. ذخیره در کانال با استفاده از رابطه زیر بدست می آید

(2)                                       𝑆𝑡 = 𝐾[𝑤𝐼𝑡
𝛼 + (1 − 𝑤)𝑄𝑡

𝛼] 

یک پارامتر وزنی است که بیانگر رابطه ی نسبی بین دبی ورودی و خروجی با ذخیره می  𝑤یک پارامتر ذخیره است و  𝐾که 

𝛼  باشد. پارامتر جریان = 𝑚/𝑛  است که𝑚  و𝑛 چاو  عمق می باشند.-عمق و دبی-به ترتیب بیانگر خصوصیات ذخیره

𝑛 3/5 نشان داد که برای کانال های منشوری مستطیلی (1959) 1𝑚 و = 𝛼 6/0 این اساساست که بر   = بدست می آید.  =

 . ]8[ بزرگتر از یک است 𝛼در کانال های طبیعی 

به خاطر سادگی و اهداف کاربردی برابر یک  2در معادله  𝛼فرم خطی معادله ماسکینگام بر این فرض استوار است که 

 بنابراین فرم خطی مدل بر اساس رابطه زیر بدست می آید: . ]8[باشد 

(3)                                                                  𝑆𝑡 = 𝐾[𝑤𝐼𝑡 + (1 − 𝑤)𝑄𝑡 ] 

به فرم خطی مدل  𝛽پارامتر توان به نام پیشنهاد شد که یک ( 1978گیل )دومین فرم از مدل غیرخطی ماسکینگام توسط 

 : ]9[ رابطه زیر می باشدفرم نظر بگیرد و به ماسکینگام افزود تا شکل غیرخطی بودن موج سیل را نیز در محاسبات در 

(4)                                                   𝑆𝑡 = 𝐾[𝑤𝐼𝑡 + (1 − 𝑤)𝑄𝑡 ]
𝛽

 

 ( باعث شد که سادگی مدل حفظ گردد.2( به جای فرم اصلی مدل ماسکینگام )معادله 3به مدل خطی )معادله  𝛽اضافه کردن 

به خاطر پیچیدگی و دشواری در تخمین پارامترها  2معادله بیان کردند که در اکثر تحقیقات از ( 1987سینگ و اسکارالتوس )

می تواند برازش خوبی  2معادله از دیدگاه تئوری نشان داد که اگرچه  (1978. گیل )]10[ برای روندیابی سیل استفاده نمی کنند

خطی  غیربر داده های سیل داشته باشد اما این مدل به ندرت برای روندیابی سیل استفاده می شود. به هرحال هر دو فرم 

ه دارند و برازش دقیق تری بر داده های مشاهداتی یا داد( 3معادله )درجه آزادی بیشتری نسبت به فرم خطی ( 4و  2 تمعادال)

به خاطر پیچیدگی جریان غیرماندگار و طبیعت مدل ماسکینگام، ذخیره در کانال به عنوان یک تابع توانی از . های ذخیره دارند

  :]11[ ذخیره وزنی طبق رابطه زیر بیان می شود

(5)                                                𝑆𝑡 = [𝑤𝑆𝑖𝑛 + (1 − 𝑤)𝑆𝑜𝑢𝑡 ]
𝛽

 

به ترتیب ذخیره در باالدست و پایین دست مقطع می باشد. معموال برای بدست آوردن  𝑆𝑜𝑢𝑡و  𝑆𝑖𝑛ذخیره در هر زمان و  𝑆𝑡که 

𝛽 1 مقدار 5مدل ماسکینگام وکاهش پیچیدگی محاسبات در رابطه  یک مدل جدید ( 2014) ایسادر نظر گرفته می شود.   =
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ثابت می با این فرض که خصوصیات جریان و ذخیره در باالدست و پایین دست مقطع پارامتری را چهار  غیرخطی ماسکینگام

 :]11[ ارئه کرد 6رابطه طبق را  باشد

(6)                                        𝑆𝑡 = 𝐾[𝑤𝐼𝑡
𝛼 + (1 − 𝑤)𝑄𝑡

𝛼]𝛽 

1𝛼پارامتری چهار اگر در مدل . حاصل می شود 2رابطه  با استفاده ازکه این مدل نیز  = 𝛽 در نظر گرفته شود مدل خطی  =

𝛽  1 فرض( به ترتیب با 4و  2( حاصل می شود در حالی که مدل های غیرخطی )معادالت 3)معادله  1𝛼 یا = چهار  از مدل =

در مدل  𝐾بایستی دقت داشت که ابعاد ذکر شده است.  ]11[جزئیات روش محاسیه این مدل در منبع پارامتری حاصل می شود. 

 چهارخطی زمان است اما در مدل های غیرخطی متفاوت از زمان می باشد. همچنین نوع دیگری از مدل ماسکینگام غیرخطی 

 : شده استمعرفی  7پارامتری به شکل رابطه 

 (7 )                                                             𝑆𝑡 = 𝐾[𝑤𝐼𝑡
𝛼1 + (1 − 𝑤)𝑄𝑡

𝛼2] 

پارامتری خصوصیات ذخیره در باالدست و پایین دست مقطع ثابت چهار ( بیان نمود که اگر در مدل ماسکینگام 2015)براتی 

 : ]12[فرض نشود می توان نوشت

 (8          )                  𝑆𝑖𝑛 = 𝑏1 (
𝐼𝑡

𝑎1
)

𝑚1/𝑛1

,            𝑆𝑜𝑢𝑡 = 𝑏2 (
𝑄𝑡

𝑎2
)

𝑚2/𝑛2

  

و  𝑏1و  در مقطع باالدست عمق-دبی مشخصات 𝑛1و  𝑎1مقادیر لحظه ای جریان ورودی و خروجی می باشند.  𝑄𝑡و  𝐼𝑡که 

𝑚1 بطور مشابه . را مشخص می کنندذخیره در مقطع باالدست -میانگین مشخصات عمق𝑎2 ،𝑛2 ،𝑏2  و𝑚2  خصوصیات

ذخیره در مدل -شکل عمومی رابطه دبی 5در رابطه  8 معادلهاز  𝑆𝑜𝑢𝑡و  𝑆𝑖𝑛 با جایگذاری د.نمقطع پایین دست جریان می باش

 ماسکینگام را می توان به صورت زیر بیان نمود:

(9)                                                      𝑆𝑡 = [𝛾1𝐼𝑡
𝛼1 + 𝛾2𝑄𝑡

𝛼2]𝛽 

𝛽 ،𝛾1که  = 𝑤𝑏1/(𝑎1)𝑚1/𝑛1  ،𝑎1 = 𝑚1/𝑛1،  𝛾2 = (1 − 𝑤)𝑏2/(𝑎2)𝑚2/𝑛2 و𝑎2 = 𝑚2/𝑛2 

به نام  9معادله بازه رودخانه می باشد. ی بین جریان ورودی و خروجی در یک رابطه وزن 𝑤پارامترهای روندیابی سیل هستند. 

بایستی با استفاده از رخدادهای سیل  𝛽و  𝛾1 ،𝛼1 ،𝛾2 ،𝛼2که پارامترهای پارامتری نام دارد پنچ مدل ماسکینگام غیرخطی 

 د. کالیبره شون

پارامتری پیچیده تر می  سهپارامتری نسبت به مدل های  پنجو  چهارهمانطور که مشاهده می شود مدل های ماسکینگام 

باشند اما با وجود تکنیک های جدید بهینه سازی و پیشرفت هایی که در دهه اخیر در این حوزه انجام گرفته تخمین پارامترهای 

این مدل ها به سادگی انجام پذیر است. تاکنون در پژوهش های پیشین انواع روش های بهینه سازی فقط برای تخمین 

و عملکرد هر روش نسبت به تکنیک های سایر محققین  ]13-21[ی ماسکینگام سه پارامتری بکار گرفته شده پارامترهای مدل ها

 . گرفته استتوسط فقط یکی از مدل های ماسکینگام سه پارامتری در مثال های مختلف مورد بررسی قرار 

مدل های انواع مین پارامترهای برای تخ (PSO) ضمن بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذراتدر این مقاله 

د مور برای یک مثال مرجع این مدل ها تمامیعملکرد  خطی و غیرخطی که تاکنون در مراجع ارائه شده است، ماسکینگام

بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت بهترین مدل بر اساس معیار های مجموع مربعات اختالف بین دبی های مشاهداتی و 

 ( انتخاب می شود.SADمطلق اختالف بین دبی های مشاهداتی و روندیابی شده )قدرمجموع  و (SSQه )روندیابی شد
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 . مواد و روش ها2
 . الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات 1.2

در الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات جستجو در فضای حل مسئله بر اساس یک جمعیتی از افراد که ذرات نام دارد 

در  می شود. در ابتدا یک جمعیتی از ذرات بطور تصادفی تولید می شود. هر ذره در جمعیت بیانگر یک جواب ممکنانجام 

مشخص می شود. حرکت مجموعه ای از ذرات در فضای حل مسأله بر  �⃗�𝑖توسط بردار فضای حل مسئله است و موقعیت آن 

بیانگر یک معیار کیفی است که  𝑓𝑖در هر گام زمانی، تابع  مشخص می شود. �⃗�𝑖اساس بردار سرعت آنها می باشد که توسط 

بدست  𝑓𝑖محاسبه می شود. هر ذره بهترین موقعیت خود را که تاکنون در فضای حل مسئله بر اساس معیار  �⃗�𝑖توسط ورودی 

در جمعیت تاکنون حاصل  ذخیره می کند. همچنین بهترین موقعیتی که در میان تمام ذرات �⃗�𝑖آورده است در یک بردار به نام 

 . ]22[ ذخیره می شود �⃗�𝑔شده است در بردار 

( و بردار بهترین موقعیت تجربه شده �⃗�𝑖بهترین موقعیت تجربه شده شخصی افراد )، با استفاده از بردار 𝑡در هر گام زمانی 

 ( یک بردار سرعت جدید برای هر ذره بر اساس رابطه زیر بدست می آید: �⃗�𝑔در جمعیت )

(10       )                   �⃗�𝑖(𝑡 + 1) = 𝜔�⃗�𝑖(𝑡) + 𝑐1𝜑1(�⃗�𝑖(𝑡) − �⃗�𝑖(𝑡)) + 𝑐2𝜑2(𝑝𝑔(𝑡) − �⃗�𝑖(𝑡))   

اعداد تصادفی انتخابی بر اساس توزیع  𝜑2و  𝜑1ضرایب شتاب )یادگیری شخصی و جمعی( و  𝑐2و  𝑐1فاکتور اینرسی،  𝜔که 

محدود می باشد و اگر سرعت هر ذره از این محدوده  �⃗�𝑚𝑎𝑥±می باشند. پارامتر سرعت در بازه  (0-1)یکنواخت در بازه 

خارج شود توسط یک قید مناسب مجدداَ در این محدوده قرار می گیرد. محدود کردن سرعت یک ذره به این دلیل است که 

( خود انجام دهد. بدین �⃗�𝑔بهترین موقعیت جمعی ) ( و�⃗�𝑖ذره مجبور شود جستجو را در فضای اطراف بهترین موقعیت شخصی )

 محاسبه می شود:  11منظور بردار موقعیت جدید هر ذره طبق رابطه 
 

 (11)                                 �⃗�𝑖(𝑡 + 1) = �⃗�𝑖(𝑡) + �⃗�𝑖(𝑡 + 1)    

تصادفی با همدیگر حرکت می کنند. محاسبات  به صورت در یک جهت، ذرات در جمعیت 11و  10بر اساس روابط 

ساده و قابل فهم می باشد و عالوه بر این الگوریتم قادر است که تعادلی بین جستجوی محلی و جهانی برقرار  PSOالگوریتم 

 .]23-25[ کند که باعث می شود سرعت همگرایی در یافتن جواب بهینه افزایش یابد
 

 ماسکینگام غیرخطیفرآیند روندیابی مدل .  2.2

. در ابتدا مقادیر اولیه برای پارامترهای ]13-14[فرآیند حل مدل های غیرخطی ماسکینگام یک فرایند تکراری است

محاسبه می شود البته با این  2( با استفاده از رابطه 𝑆𝑡هیدرولوژیکی برای هر مدل تخمین زده می شود. سپس حجم ذخیره اولیه )

اولیه برابر با دبی ورودی در گام زمانی ابتدایی باشد و  ذخیره تجمعی در گام زمانی بعدی با استفاده از فرض که دبی خروجی 

 بدست می آید. 13معادله 

(13            )                       𝑆𝑡+1 = 𝑆𝑡 + ∆𝑆𝑡   

مدل محاسبه می شود.  در نهایت دبی خروجی  برای هر 1که در این رابطه نرخ تغییرات ذخیره نسبت به زمان با استفاده از رابطه 

حاصل می شود و این فرایند به تعداد گام های زمانی رخداد سیل تکرار  1در جدول  12در گام زمانی بعدی با استفاده از روابط 

 می شود.  
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  انواع مدل های ماسکینگام خطی و غیرخطی معرفی -1جدول 

 محاسباتی  دبی
تعداد 

 پارامترها

اختصاری  نام

 پیشنهادی
 رابطه مدل

شماره 

 مدل

(12)                                     𝑄𝑡+1 =
1

𝐾(1−𝑤)
+ 𝑤𝐼𝑡+1   2 L 𝑆𝑡 = 𝐾[𝑤𝐼𝑡 + (1 − 𝑤)𝑄𝑡 ]  1 

(12)                𝑄𝑡+1 = (
1

1−𝑤
) (

𝑆𝑡+1

𝐾
)

1
𝛽⁄

− (
𝑤

1−𝑤
)𝐼𝑡+1  3 NL3-I 𝑆𝑡 = 𝐾[𝑤𝐼𝑡 + (1 − 𝑤)𝑄𝑡 ]

𝛽
 2 

(12)                    𝑄𝑡+1 = [
𝑆𝑡+1

𝐾(1−𝑤)
− (

𝑤

1−𝑤
)𝐼𝑡+1

𝛼]
1/𝛼

 3 NL3-II 𝑆𝑡 = 𝐾[𝑤𝐼𝑡
𝛼 + (1 − 𝑤)𝑄𝑡

𝛼]  3 

(12)   𝑄𝑡+1 = [(
1

1−𝑤
) (

𝑆𝑡+1

𝐾
)

1
𝛽⁄

− (
𝑤

1−𝑤
)𝐼𝑡+1

𝛼]
1/𝛼

 4 NL4-I 𝑆𝑡 = 𝐾[𝑤𝐼𝑡
𝛼 + (1 − 𝑤)𝑄𝑡

𝛼]𝛽  4 

(12)  𝑄𝑡+1 = [(
1

1−𝑤
) (

𝑆𝑡+1

𝐾
) − (

𝑤

1−𝑤
)𝐼𝑡+1

𝛼1]
1/𝛼2

 4 NL4-II 𝑆𝑡 = 𝐾[𝑤𝐼𝑡
𝛼1 + (1 − 𝑤)𝑄𝑡

𝛼2]  5 

(12)            𝑄𝑡+1 = [
1

𝛾2
𝑆𝑡+1

1
𝛽⁄

− (
𝛾1

𝛾2
)𝐼𝑡+1

𝛼1]
1/𝛼2

 5 NL5 𝑆𝑡 = [𝛾1𝐼𝑡
𝛼1 + 𝛾2𝑄𝑡

𝛼2]𝛽 6 

 

 . معیارهای ارزیابی مدل های ماسکینگام2.3

به عنوان  14طبق رابطه  SADمعیار از کمینه کردن  PSOبرای تخمین پارامترهای مدل های ماسکینگام توسط الگوریتم 

 : استفاده شدتابع هدف 

(14        )                           𝑆𝐴𝐷 = ∑ |𝑄𝑡 − �̂�𝑡|𝑁𝑇
𝑡=1 

مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت که هر چه این پارامتر کمتر باشد نشان از تخمین  15رابطه نیز بر اساس  SSQهمچنین پارامتر 

 مدل مربوطه می باشد.دقیق تر دبی های روندیابی توسط 

(15)                                               𝑆𝑆𝑄 = ∑ (𝑄𝑡 − �̂�𝑡)2𝑁𝑇
𝑡=1                                            

 SSQتعداد گام های زمانی در روندیابی سیل است.  𝑁𝑇را مشخص می کند و  𝑡دبی خروجی محاسباتی در زمان  �̂�𝑡که 

قدرمطلق تفاوت بین دبی های مشاهداتی و تخمینی بررسی  SADمجموع مربعات اختالف بین دبی های مشاهداتی و تخمینی و 

 می کند.
 

 . کاربرد مدل ها3
( برای ارزیابی انواع مدل های روندیابی ماسکینگام استفاده 2003)لیوایس  ویسمن ودر این مقاله از داده های مثال 

گام زمانی با فواصل زمانی یک  23نشان داده شده است که شامل  1گردید. هیدروگراف جریان ورودی و خروجی در شکل 

همانطور که مشاهده می شود هیدروگراف خروجی مشاهداتی این مثال دارای دو پیک می باشد که باعث  .] 26[ روز می باشد

مدل ماسکینگام غیرخطی در  5نتایج حاصل از کاربرد یک مدل ماسکینگام خطی و  می شود روندیابی آن پیچیده تر شود.

 ارائه شده است.  2جدول 
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 (2003لیوایس ) ویسمن وهیدروگراف جریان ورودی و خروجی مثال  .1شکل 

 

نتایج حاصل از کاربرد مدل روندیابی خطی و مدل های روندیابی غیرخطی سه، چهار و پنج . 2جدول 

 پارامتری ماسکینگام 

  پارامترها  

SSQ SAD 𝛾2 𝛾1 𝛼2 𝛼1 𝛽 𝛼 𝑤 𝐾 مدل 

82/129920 257/1326 --- --- --- --- --- --- 4747/0 9033/3 L 

34/70688 95/904 --- --- --- --- 2752/1 --- 4226/0 4681/0 NL3-I 
65/82551 88/1001 --- --- --- --- --- 5407/1 0089/0 0336/0 NL3-II 
19/86148 091/991 --- --- --- --- 4368/0 6239/0 0237/0 0388/0 NL4-I 

09/83846 24/1005 --- --- --- --- 5204/1 12-10*848/1 8054/0 1972/0 NL4-II 

77/85200 41/1005 9-10*703/7 476/3 8469/8 9918/2 --- --- --- --- NL5 
 

می باشد که از  سایر مدل های ماسکینگام  95/904برابر  NL3-Iدر مدل  SADنشان می دهد که مقدار  2نتایج جدول 

و  NL5نیز برای این مدل کمترین مقدار در جدول گزارش شده است. از طرفی بین مدل های  SSQ. همچنین است کمتر

NL4-II  از لحاظ معیارSAD  تفاوت محسوسی مشاهده نمی شود اما فاکتورSSQ  برای مدلNL4-II  نسبت بهNL5  کمتر

به ترتیب  NL4-IIدر مقایسه با مدل  NL4-Iمی باشد. مدل  NL5می باشد که نشان دهنده برتری این مدل نسبت به مدل 

مدل ها عملکرد ضعیفی نشان داد که تفاوت مقادیر گزارش نسبت به سایر  Lمدل   بیشتری دارد. SSQکمتر و  SADمقدار 

اگر چه تعداد  NL3-I بیانگر این موضوع است که مدل برای این مدل حاکی از این مطلب می باشد. نتایج SSQو  SADشده 

که دو معیار مورد پذیرش برای مقایسه روش های تخمین  SSQو  SADکمتری دارد اما از لحاظ فاکتورهای پارامترهای 

-NL4به ترتیب برای مدل  𝛾2و  𝛼همچنین مقدار د. ، نسبت به سایر مدل ها برتری دارپارامترها در پژوهش های قبلی می باشند

II  وNL5 برای مثال مورد نظر عملکرد این مدل های غیرخطی وضوع است که بسیار ناچیز بدست آمده است که بیانگر این م

 مناسبی ندارد.
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هیدروگراف های دبی روندیابی شده با استفاده از انواع مدل های ماسکینگام را در برابر هیدروگراف  2همچنین شکل 

بهترین برازش را برای  NL3-Iدبی مشاهده شده نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود مدل ماسکینگام غیرخطی 

 هیدروگراف دبی های مشاهداتی ارائه می دهد. 

 

                (a)               (b) 

                (c)               (d) 

                (e)               (f) 

 :مدل ماسکینگام  شده با استفاده از مشاهداتی و روندیابیهیدروگراف خروجی مقایسه  .2شکل 

  (a L ،(b NL3-I   ،(c NL3-II   ،(d NL4-I   ،(e NL4-II   ،(f NL5، 
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 . نتیجه گیری:4

 

پارامتری و یک مدل چهار پارامتری و  سهمدل های ماسکینگام شامل یک مدل خطی دو پارامتری، دو مدل غیر خطی 

وده است اما شته کار بسیار دشوار و زمانبری باین مدل ها در گذ تعیین تعداد پارامترهای.]12[ پارامتری می باشند پنج غیرخطی

بهینه سازی در مدت زمان بسیار اندکی بهینه ترین مقادیر برای پارامترهای این مدل ها  امروزه با استفاده از الگوریتم های نوین

ی ماسکینگام خطی و غیرخطی که برای تخمین پارامترهای انواع مدل ها PSOتعیین می شود. در این پژوهش از الگوریتم 

یک مثال کاربردی و خاص که  بر رویمدل ها تمامی این عملکرد تاکنون در تحقیقات قبلی معرفی شده اند استفاده گردید و 

با افزایش نتایج نشان می دهد اگرچه . مورد ارزیابی قرار گرفتدارای دو دبی پیک در هیدروگراف خروجی مشاهداتی است 

برازش بر داده های برای بهتری  توانایی و بایستیبر پیچیدگی این مدل افزوده می شود  ی مدل ماسکینگامرهاتعداد پارامت

به مدل های چهار و پنج  پارامتری نسبت  در مثال مورد بررسی مدل ماسکینگام غیرخطی سه پارامتری داشته باشد امامشاهداتی 

 . از خود نشان داد عملکرد بهتری 
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