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خالصه
روندیابی جریانهای سیالبی در رودخانهها یکی از موضوعات مهم در طراحی سازههای هیدرولیکی است  .جهت روندیابی جریان و تعیین هیدروگراف جریان در پایین دست
معموالً از روش ماسکینگام استفاده میشود .از آنجا که این رو ش بر مبنای رابطه دبی -ذخیره متغی ر به صورت هیدرولوژیکی و بر مبنای رابطه پیوستگی عمل مینماید ،جهت
تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نیازمند سعی و خطا و صرف زمان زیاد می باشد .بر این اساس در این مطالعه با استفاده از الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر جستجوی غیرمستقیم
تهیهشده در محیط  ،MATLABاقدام به تعیین مقدار بهینه پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگهام گردید .جهت دستیابی به حداقل میزان انحراف بین هیدروگراف
مشاهده ایی و روندیابی شده ،پنج تابع هدف  DPO، NQ ، MARE ،SSQو  SADتعریف گردید .نتایج حاصل از اجرای ساختار بهینهسازی تدوین شده نشان
می دهد که بر مبنای تابع هدف  ، SADبهترین میزان تطابق بین هیدروگراف روندیابی شده و مشاهداتی حاصل می شود .در واقع با استفاده از رویکرد پیشنهادی میتوان
در کوتاهترین زمان و با دقت باال به بهتر ین مقادیر مرتبط با مدل غیرخطی ماسکینگهام دست یافت .این روش میتواند به عنوان مبنایی برای تخمین پارامتره ای سایر مدلهای
خطی و غیرخطی ماسکینگهام بکار گرفته شود.
كلمات كلیدی :روش ماسکینگهام ،روندیابی سیالب ،الگوریتم فراکاوشی ،تخمین پارامتر

 .1مقدمه
روند یابی در رودخانهها از موضوعات مهم در طراحی سازههای هیدرولیکی مثل سدهای انحرافی و  ...میباشد .به طور کلی روند یابی به دو روش
هیدرولیکی و هیدرولوژیکی قابل انجام است .در روش هیدرولیکی معادالت حاکم بر جریان نوشته شده و با حل آنها مقادیر دبی در فواصل و زمانهای
گوناگون محاسبه میشود .الزم به ذکر است حل این معادالت با روشهای عادی امکانپذیر نبوده و نیاز به روشهای پیشرفتهای مثل اجزا محدود دارد.
در روشهای هیدرولوژیکی با فرض یک رابطه بین ورودی و خروجی و ذخیره ،مقادیر دبی در یک فاصله مشخص در زمانهای مخ تلف محاسبه میشود.
به طور کلی ،روند یابی ماسکینگام در دو حالت خطی و غیر خطی قابل بررسی است .حالت خطی محدود به شرایط و حالتهای خاصی میباشد .اما در
روش ماسکینگام غیر خطی شرایط جریان غیر یکنواخت و ناپایدار و یا جریان در پیچانرود و ...که در بیشتر رودخانهها و مسیلها حاکم میباشد ،نیز در
نظر گرفته میشود .در هردو معادالت خطی و غیرخطی در ضمن حل معادالت نیاز به تخمین پارامترهایی میباشد که در روشهای کالسیک و سنتی با
استفاده از سعی و خطا و روندی طوالنی ،این مقادیر محاسبه میشوند .لذا ضرورت استفاده از مبانی بهینه سازی در تخمین این پارامترها احساس میشود.
برای این منظور اخیراً مطالعاتی در جهت تعیین پارامترهای روش ماسکینگهام صورت گرفته که به برخی از مهمترین آنها در این بخش اشاره میشود.
 Baratiدر سال  2013با استفاده از ماکرو اکسل و بدون نیاز به وارد شدن به معادالت و محاسبات ریاضی بهینهسازی با سه روش

 1استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد
 2دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ،دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد
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 GRG Nonlinearو Simplex Lpو Evalutionaryبه همراه  4تابع هدف  1 SSQو  MARE2و DPO3و ،nq4پارامترهای معادله غیرخطی
ماسکینگام یعنی  Kو  Xو  mرا محاسبه نمود و نتیجه گرفت که روش  GRGبا تابع هدف  SSQدر بین تمامی روشها کمترین خطا ودبی محاسبهشده
با آن بیشترین نزدیکی را به دبی مشاهدهشده خروجی دارد ].[2
فالح-مهدیپور و همکاران در سال  2013با الگوریتم ژنتیک ،روند یابی در یک کانال طبیعی را بررسی نموده و مقایسهای بین دبی خروجی در نرمافزار
 HEC-RASبا تابع  SSQانجام دادند .نتایج این مطالعه نشان داد که اختالف دبی پیشبینی با این روش و دبی پیشبینی شده با نرمافزار که از رابطه دقیق
به دست میآید ،ناچیز بوده و این روش در کانال های ساده و مرکب قابل استفاده میباشد ] .[4در سال  2014پارامترهای معادله غیرخطی ماسکینگام با
روش رانگکوتای مرتبه  4و با تابع  SSSR5توسط وطنخواه مورد بهینهسازی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد زمانی که به دقت باال در پیشبینی دبی
روندیابی مورد نیاز است ،می توان از شکل اصالحشده رابطه غیرخطی ماسکینگام با  5پارامتر مجهول استفاده کرد که این پارامترهای مجهول با روش
رانگکوتای مرتبه  4قابل پیشبینی بوده و اختالف دبی مشاهداتی و دبی محاسباتی بسیار ناچیز خواهد بود ].[5
 Ouyangو همکاران در سال  2014پارامترهای معادله خطی ماسکینگام را با یک روش بهینه سازی ترکیبی از سه روش  NMSM ،PSOو HPSO
تخمین زده و به مقایسه آن با سایر روشها پرداختند .بررسیها نشان داد که روش  HPSOبا توجه به اینکه نیاز به مقادیر اولیه برای تخمین پارامترها ندارد
نسبت به روش های دیگر سرعت همگرایی باالتری داشته و در نهایت روش ترکیبی مذکور دارای سرعت همگرایی و دقت باال در مقایسه با سایر روشها
در پیشبینی دبی میباشد ] .[6بزرگحداد و همکاران در سال  2015با یک روش بهینه سازی ترکیبی از دو روش  SFLAو  ،NMSپارامترهای معادالت
روند یابی غیر خطی ماسکینگام با هفت پارامتر را مورد تخمین قرار دادند .نتایج حاصله حاکی از این است که این روش نسبت به روشهای قبلی،
هیدروگراف خروجی دقیق تری را پیشبینی میکند ] Latt .[7در سال  2015جهت تخمین پارامترهای معادله غیر خطی ماسکینگام با تابع هدف ،SSQ
ترکیب روش شبکه عصبی مصنوعی ) (ANNبا روش بهینهسازی  FMLPرا پیشنهاد نمودند .نتایج این محقق نشان داد که این مدل دبی پیک را به
خوبی پیشبینی کرده و همچنین در پیشبینی هیدروگرافهایی با چند دبی پیک می تواند کارساز باشد و نیز به دلیل رابطه روندیابی مستقیمی که در این
روش بر خالف روشهای دیگر وجود دارد ،می تواند در پیشبینی سیستمهای پیچیده بدون واردشدن به روابط فیزیکی هم مورد استفاده قرار گیرد ].[8
 Easaدر سال  2015پارامترهای پنچ پارامتر رابطه غیر خطی ماسکینگام را با تابع هدف  SSQو با توجه به هیدروگراف خروجی بهینهسازی نمود .نتایج
این بهینهسازی نشان میدهد که در شرایط متفاوت هیدروگراف ورودی و شرایط رودخانه از کدام تابع و کدام روش بهینهسازی استفاده شود تا خطا نسبت
به سایر روشهای بهینهسازی کمتر گردد ] .[9در سال  2015پارامترهای معادله روند یابی جریان با الگوریتم ژنتیک و با تابع هدف  MAREتوسط
 Zuccoو همکاران مورد بهینهسازی قرار گرفت .نتایج این محققین نشان داد که این مدل به خصوص در انتهای کانالها توانایی بسیار خوبی جهت
روند یابی سیل بازگشتی را دارد ] .[10بررسی سوابق مطالعاتی قبلی حاکی از این است که الگوریتمهای بهینه سازی متفاوتی با توجه به شرایط حاکم بر
هیدروگراف ورودی جهت تعیین پارامترهای خطی و غیرخطی رابطه ماسکینگام قابلیت استفاده دارد .بر این اساس و با توجه به تمامی بررسیهای صورت
گرفته  ،در این مطالعه سعی شده عملکرد الگوریتم خطی و غیرخطی و فراکاوشی در تعیین پارامترهای غیرخطی ماسکینگام مورد بررسی قرار گیرد و
مناسب ترین الگوریتم و همچنین تابع هدفی که می تواند منجر به حداقل شدن اختالف بین هیدروگراف محاسباتی و مشاهداتی میشود ،م عرفی گردد .نتایج
این بررسی نشان داد که الگوریتم بهینه سازی فراکاوشی شبیهسازی بازپخت ( 6 )SAمنجر به ارائه جوابهای صحیح در تعیین پارامترهای رابطه غیرخطی
ماسکینگام نمی شود .همچنین الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر جستجوی غیرمستقیم با تابع هدف  SADو  DPOکمترین میزان خطا را ارائه داده و نشان از
کارایی این روش بهینه سازی در مقایسه با روشهای دیگر دارد.

.2تئوری و روش انجام كار

1

Sum of the SQuare
Mean Absolutely Relative Error
3 Deviations of Peak of routed and observed Outflows
4 Nash-Sutcliffe criterion of the variance explained
5 The sum of the square of the deviations between the observed and computed storage rates
6 Simulated Annealing
2
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روندیابی به دو صورت هیدرولوژیکی و هیدرولیکی انجامپذیر است که روش ماسکینگام بر اساس روش هیدرولوژیکی است .روندیابی ه یدرولوژیکی
در رودخانهها عمدتاً به صورت رابطه دبی-ذخیره متغیر می باشد .در این روش حجم سیالب از دو قسمت منشوری و گوهای تشکیل شده است )شکل
 .(1با فرض اینکه دبی عبوری از مقطع رودخانه متناسب با سطح مقطع عبوری سیالب باشد ،حجم ذخیره منشوری برابر  KQاست که در آن  Kضریب
تناسب بوده و حجم ذخیره گوهای برابر با ) KX(I-Qمیباشد که در آن  Xضریب وزنی است و مقدار آن بین  0/5و  0است .لذا حجم کلی ذخیره برابر
مجموع حجم این دو ذخیره خواهد بود .به طور کلی روابط حاکم بر معادله خطی ماسکینگام را می توان در قالب روابط زیر بیان نمود ]:[1

I-Q
Q

Q
شكل -1ذخیره های منشوری و گوه ای در طول آبراهه

)) S  K ( XI  (1  X

)(1
در این رابطه متغیرها عبارتند از ،S :تابع ذخیره I ،مقادیر دبی ورودی K ،و  Xپارامترهای روندیابی جریان

Q2  C1 I  C 2 I  C3Q1

)(2

متغیرها عبارتند از Q2 :مقادیر دبی خروجی Q1 ،مقادیر دبی ورودی و پارامترهای  C2 ، C1و  C 3مطابق روابط  3تا  6محاسبه میشوند:

T  2 KX
T  2 K  2 KX

)(3

C1 

در این رابطه ∆T ،بازه زمانی مورد بررسی است.
T  2 KX
T  2 K  2 KX
T  2 K  2 KX
C3 
T  2 K  2 KX

)(4

C2 

)(5

)( 6

C1  C2  C3  1

م عادالت و مفاهیم ذکرشده مربوط به حالت خطی میباشد .حالت غیر خطی با مفهومی مشابه اما معادالت متفاوت میباشد که بسیاری از
محدودیتهای روش خطی را ندارد .روابط حاکم بر معادله غیرخطی ماسکینگام را می توان در قالب روابط زیر بیان نمود ]:[2
S t  K ( XI t  (1  X )Qt ) m

()7

متغیرها عبارتند از : K , X , m :پارامترهای روندیابی جریان: Qt .،دبی واقعی مشاهداتی I t :،مقادیر دبی ورودی در زمان t
1

S
1
X
( Qt 
( )( t ) m 
)I t
1 X K
1 X

)(8

1

S t
S
1
1
( 
( )( t ) m 
)I t
T
1 X K
1 X
)(9

St
متغیرها عبارتند از S t :تابع ذخیره در زمان :،t
T

تغییرات تابع ذخیره در مقابل زمان در زمان t

S t 1  S t  S t

)(10
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متغیرها عبارتند از S t :تابع ذخیره در زمان  S t 1 ،tتابع ذخیره در زمان  S t :،t+1تغییرات تابع ذخیره در زمان t
0  X  0.5
0.1  K  10

)(11
)(12
)(13
0.1  m  10
در مسایل واقعی مقادیر  Kو ( Xروندیابی خطی) و یا مقادیر X ،Kو ( mروندیابی غیر خطی) مشخص نمیباشد .لذا به ناچار باید ابتدا مقادیر این پارامترها
تخمین زده شده و سپس صحت مقادیر آنها در چرخه های محاسباتی متوالی مورد ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت کمترین انحراف دبی محاسباتی را از
دبی واقعی به دست آید .روشهای مختلفی جهت نحوه تخمین این پارامترها در حالت خطی وجود دارد ] [1اما در مورد حالت غیرخطی به دلیل زمانبر
بودن و نوع معادالت حاکم ،نسبت به حالت خطی توسعه روشی مشابه حالت خطی را عمالً غیرممکن میسازد .بنابراین از روشهای بهینهسازی در این
خصوص می توان بهره جست .در این بخش دو رویکرد برخورد با مسأله وجود دارد :بر اساس هیدروگراف ورودی و  Kو  Xمعلوم ،هیدروگراف خروجی
تعیین میشود یا در حالت دوم از روی هیدروگراف ورودی و خروجی معلوم ،مقادیر  Kو  Xمشخص میگردد.
جهت تعیین  Kو  Xسه روش وجود دارد در اولین و مهمترین روش حجم آب ذخیره شده در طول بازه رودخانه در هر زمان از انتگرال گیری معادله
پیوستگی به دست میآید .حال با حدس مقادیر مختلف  ،Xمقدار عبارت ] [XI+(1-X)Qبرای زمانهای مختلف در مقابل مقدار ذخیره ترسیم میگردد
که عمدتاً به صورت حلقه خواهد بود .از بین نمودارهای ترسیمی هر کدام که به حالت خطی نزدیکتر بود ،انتخاب و  Xآن خط را به عنوان  Xنهایی در
نظر گرفته میشود .همچنین مقدار  ،kشیب این خط را به دست میدهد ] .[1روند فوق ،روندی طاقت فرسا و طوالنی و بعضاً دارای سعی و خطای زیادی
میباشد .با توجه به این موضوع استفاده از روشهای بهینهسازی می تواند بسیار مفید و کارا باشد .جهت توسعه ساختار مدل بهینهسازی الزم است ابتدا تابع
هدف مورد نظر تعریف گردد .در این مطالعه  5تابع هدف  DPO ،nq ،MARE ،SSQو  SADکه در مطالعات قبلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است ،به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه در این مطالعه رابطه غیرخطی ماسکینگام بررسی میشود ،لذا  3متغییر تصمیم  Kو  Xو
 mبه عنوان مجهوالت مسأله تعیین میگردد .بر این اساس توابع هدف مورد بررسی را می توان در قالب روابط زیر بیان نمود .الزم به ذکر است به جز تابع
هدف رابطه  ،18بقیه توابع هدف (روابط  14تا  )17میبایست در طی فرآیند بهینهسازی ،حداقل شوند.
SSQ   Qt  Qt 2

()14

N

t 1

متغیرها عبارتند از : Qt :دبی محاسباتی: Qt ،دبی واقعی مشاهداتی و : Nتعداد زمانهای اندازهگیری دبی
1 N Qt  Qt

N t 1 Qt

)(15

MARE 

DPO  PEAK routed  PEAK observed

)(16
متغیرها عبارتند از: PEAK routed :بیشترین مقدار دبی محاسبه شده (روندیابی شده): PEAK observed ،بیشترین مقدار دبی مشاهداتی

SAD  Qt  Qt

)(17

N

)(18

)  100

2
)  (Qt  Qt

t 1
N

nq  (1 

2
)  (Qt  Qobs

t 1

در این رابطه  ، Qobsمتوسط مقدار دبی مشاهداتی

جهت تعیین مقدار دبی روندیابی شده الزم است مراحل زیر مورد توجه قرار گیرد ]:[2


تعیین مقادیر  K , X , mبا استفاده از روش بهینهسازی)در این مرحله با استفاده از مقادیر اولیه تخمینی  K , X , mو وارد کردن آن در
کد تهیه شده در محیط نرمافزاری متلب یا اکسل و پس از چند بار طی کردن تمامی مراحل پایین با توجه به الگوریتم بهینهسازی و تابع هدف
انتخابی ،مقادیر بهینه  K , X , mتعیین میشود)



محاسبه حجم ذخیره اولیه با استفاده از رابطه  12که در آن دبی خروجی اولیه با ورودی اولیه با هم برابر میباشد.



م حاسبات تغییرات ذخیره در گامهای زمانی مشخص شده با استفاده از رابطه 9




تخمین میزان ذخیره تجمیع یافته با استفاده از رابطه 10
محاسبه دبی خروجی در گام زمانی بعدی بر اساس رابطه 8
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با توجه به زمانبر بودن روش سعی و خطای در فرآیند یافتن  ، K , X , mالزم است از روشهای بهینهسازی فراکاوشی در این زمینه استفاده گردد.
با توجه به مزیتهای الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر جستجوی غیرمستقیم در بهینه نمودن سریع متغییرهای تصمیم ،در این مطالعه این الگوریتم مورد
استفاده قرار گرفت که جزئیات این روش را می توان در در مطالعه محمد رضاپور طبری و ایلبیگی ( )1393یافت ] .[11الزم به ذکر است جهت
سنجش کارایی الگوریتم فرکاوشی مورد استفاده ،سه روش بهینهسازی  GRG- nonlinear ،Evolutionaryو  simplexpنیز که در solver
اکسل موجود میباشد ،مورد توجه قرار گرفت.

 .3بررسی و آنالیز نتايج
بر مبنای ساختار مدل بهینه سازی توسعه داده شده و اجرای آن با توابع هدف مختلف ،می توان مقدار بهینه پارامترهای غیرخطی معادله ماسکینگهام را تعیین
نمود .بر این اساس در این مطالعه ابتدا با لحاظ نمودن توابع هدف  SAD ، Dpo ، nq ، MARE ، SSQاجرای آن در محیط متلب و ماکروی اکسل،
مقادیر بهینه  X ،Kو  mبا استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی مختلف محاسبه گردید .الزم به ذکر است که مطابق مرجع شماره  ،11الگوریتم بهینهسازی
مبتنی بر جستجوی غیرمستقیم از کارایی باالیی در دستیابی به جوابهای بهینه برخودار بوده و لذا با توجه به مزیت این الگوریتم نس بت به روشهای
کالسیک بهینه سازی ،در این مطالعه به عنوان ابزار بهینه ساز انتخاب و مورد استفاده قرار گرفته است .در این بخش نتایج برخی از محاسبات صورت گرفته
توسط توابع هدف و الگوریتمهای بهینه سازی مختلف به شرح زیر ارائه میگردد:



مقدار بهینه تابع هدف  SADدر روش  GRGبرابر 22/87612و مقدار همین تابع در روش  Evalutionaryبرابر 22/87379گردید که
مقادیر بهتری را نسبت به مقادیر متناظر در مطالعات قبلی نشان میدهد.



طبق نتایج بدست آمده :در مقدار جمعیت  ،200مقدار بهینه تابع هدف  SSQدر روش GRGکمترین مقدار است .یعنی با افزایش جمعیت،
مقدار تابع هدف تا حدودی بهبود پیدا کرده سپس از آن مقدار به بعد (تعداد جمعیت برابر با  ،)200دوباره مقدار تابع هدف زیاد میشود.



کمترین مقدار تابع خطای  MAREدر روش  GRGدر جمعیت  200اتفاق میافتد یعنی ابتدا با افزایش جمع یت ،تابع خطا افزایش یافته و از
یک جا به بعد کاهش می یابد تا به یک مقدار بهینه رسیده و دوباره با افزایش جمعیت خطا افزایش یافته و بعد از یک مقداری دوباره خطا
کاهش مییابد .به عبارت دیگر روند تغییرات تابع هدف به صورت سینوسی میباشد و نتیجه خاصی را دربر ندارد.



کمترین مقدار تابع خطای  SSQدر روش  Evalutionaryدر جمعیت  100تا  250اتفاق میافتد .یعنی ابتدا با افزایش جمعیت خطا کاهش
یافته و از یک مقدار به بعد(جمعیت  )300دوباره خطا افزایش مییابد.



کمترین مقدار تابع خطای  MAREدر روش  Evalutionaryدر همان جمعیت اولیه یعنی 50اتفاق می افتد و از آن به بعد افزایش یافته و
پس از آن دوباره کاهش سپس افزایش مییابد.



تابع هدف  nqنیز منجر به ارائه مقادیر مناسب از پارامترهای غیرخطی ماسکینگهام نگردید.

طبق بررسیهای صورت گرفته تابع  DPOبا سه روش بهینهسازی  GRG- nonlinear ،Evolutionaryو  simplexpدارای خطای نسبتا بیشتری
(مقدار  0/89برای تابع  DPOو مقدار  23برای تابع  )SADنسبت به سایر تابعها میباشد اما استفاده از الگوریتم مبتنی بر جستجوی مستقیم منجر به بهبود
این تابع هدف و کاهش قابل توجه تابع خطای  DPOشده اس ت .این روند برای سایر توابع هدف انجام گردید و نتایج نشان داد که توابع ( SADبا مقدار
 )22/87و ( DPOبا مقدار  )0/000013منجر به ارائه مقادیر مناسب تری از پارامترهای غیرخطی ماسکینگهام در جهت تخمین هیدروگراف خروجی شده
است .الزم به ذکر است که مناسب ترین پارامتر مرتبط با الگوریتم مبتنی بر جستجوی مستقیم در جهت دستیابی به مقادیر بهینه پارامترهای غیرخطی
ماسکینگهام GSS,2N ،بوده که منجر به ارائه مقادیر بهینه در طی  300تکرار میشود.
بررسی های صورت گرفته بر مبنای هیدروگراف خروجی بدست آمده از ساختار پیشنهادی نشان میدهد که تابع هدف  SADدر مجموع عملکرد بهتری
به دلیل اختالف اندك بین مقادیر مشاهدهایی و شبیه سازی شده در طی دوره زمانی مورد بررسی ،دارا بوده و می توان با استفاده از این تابع هدف و الگوریتم
مبتنی بر جستجوی مستقیم مقادیر بهینه ایی را از پارامترهای  K , X , mدر جهت افزایش دقت هیدروگراف خروجی شبیه سازی شده ارائه نمود .جهت
مقایسه میزان خطای روش پیشنهادی با آخرین مطالعه صورت گرفته در این زمینه ،در جدول  1اقدام به ارائه مقادیر واقعی و شبیهسازی شده دبی گردید.
بررسی نقطهایی مقادیر شبیهسازی نشان میدهد که در  41درصد موارد ،نتایج روش پیشنهادی نسبت به آخرین مطالعه صورت گرفته بهبود یافته و مقادیر
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نزدیک تری را به دبی مشاهدهایی ارائه میدهد (شکل  . )2همچنین جهت ارائه کارایی روش پیشنهادی ،نتایج مطالعه حاضر به صورت حجمی نیز مورد
بررسی قرار گرفته است (جدول  .)2با بررسی جدول  2می توان دریافت که روش پیشنهادی توانسته به میزان  12528متر مکعب حجمی ،میزان دبی سیالب
را دقیق تر پیشبینی نماید که این خود گواه دی گری را قابلیت رویکرد مورد بررسی در تخمین بهتر پارامترهای غیرخطی ماسکینگهام میباشد .جهت مقایسه
مقادیر بهینه پارامترهای بدست آمده توسط روشهای مختلف ،جدول  3تهیه و ارائه گردید .الزم به ذکر است دبی حجمی ارائه شده در جدول  ،2از جمع
اختالف بین مقادیر دبی ضرب در فاصله زمانی بین این مقادیر محاسبه شده است.
جدول  -1مقايسه مقادير دبی واقعی و پیشبینی شده با استفاده از نتايج روش پیشنهادی و مطالعه قبلی (مقادير دبی بر حسب متر
مكعب در ثانیه)

زمان(ساعت)

مقادیر دبی مقاله Barati, 2013

مقادیر دبی با تابع SAD

مقادیر دبی واقعی

مقادیر دبی ورودی

0

22/00

22/00

22

22

6

22/00

22/00

21

23

12

22/42

22/42

21

35

18

26/61

26/63

26

71

24

34/46

34/46

34

103

30

44/17

44/03

44

111

36

56/85

56/43

55

109

40

68/06

67/40

66

100

46

77/07

76/26

75

86

52

83/32

82/47

82

71

58

85/90

85/15

85

59

64

84/54

84/00

84

47

70

80/58

80/33

80

39

76

73/71

73/79

73

32

82

65/41

65/80

64

28

88

56/00

56/65

54

24

94

46/67

47/48

44

22

100

37/75

38/59

36

21

106

30/47

31/18

30

20

112

25/23

25/71

25

19

118

21/74

22/00

22

19

124

19/99

20/11

19

18

جدول  -2اختالف مقادير حجمی هیدروگراف مشاهده ايی و شبیهسازی شده (متر مكعب)

نام مطالعه

اختالف حجم مقادير واقعی و شبیهسازی

مطالعه حاضر

472824

آخرین مطالعه قبلی ()Barati, 2013

485352

میزان اختالف

12528

جدول  -3مقادير بهینه  K , X , mبدست آمده توسط روش های مختلف
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نام مطالعه

تابع هدف

m

X

K

آخرین مطالعه قبلی ()Barati, 2013

SSQ

1/868087

DPO

1/895

0/286917
0/319

/086249
0/086

SAD

1/894824

0/279565

0/077838

مطالعه حاضر

شكل  -2اختالف بین مقادير هیدروگراف شبیهسازی شده و مشاهداتی

 .4جمعبندی و پیشنهادات
با توجه به اینکه ساختار مدلهای غیرخطی ماسکینگهام در روندیابی سیالب نسبت به مدلهای خطی ماسکینگهام از مزایا و اهمیت باالیی برخوردار میباشد
لذا در این مطالعه پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگهام بر مبنای الگوریتم فراکاوشی به گونهایی تعیی ن گردید که منجر به کمترین میزان خطای بین
هیدروگراف واقعی و مشاهداتی شود .در این راستا الگوریتمهای بهینه سازی متنوعی توسط محققین مختلف مورد توجه قرار گرفت که در هر کدام از
آنها تا حدودی مقدار خطای شبیهسازی را کاهش می یابد .از آنجا که شکل تابع هدف (تابع خ طا) در تعیین مقادیر بهینه پارامترهای غیرخطی ماسکینگهام
تأثیر بسزایی دارد لذا توابع هدف مختلفی همچون  DPO ،nq ،MARE ،SSQو  SADکه در مطالعات قبلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ،تحت
الگوریتمهای خطی ،غیرخطی و فراکاوشی مورد بهینه سازی قرار گرفت .بررسیهای نشان میدهد که تابع هدف  SADدر نزدیک نمودن مقادیر
هیدروگراف محاسباتی و مشاهداتی می تواند بسیار مفید و کارا باشد .همچنین الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر جستجوی مستقیم نیز از بین مدلهای بهینهسازی
مختلف از عملکرد مطلوب تری در دستیابی به مقادیر بهینه  K , X , mبرخوردار است .مقایسه نتایج حاصل از رویکرد مورد بررسی در این تحقیق نشان
میدهد که روش پیشنهادی با استفاده از تابع هدف  SADو الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر جستجوی مستقیم توانسته کاهش قابل توجهی در تابع هدف
ایجاد نماید به گونهایی که منجر به بهبود  41درصدی در مقادیر دبی محاسباتی نسبت به آخرین مطالعه صورت گرفته شده است .در واقع بر مبنای رویکرد
ارائه شده ،از نظر حجمی به میزان  12528مترمکعب افزایش دقت در پیشبینی میزان رواناب ناشی از سیالب مشاهده گردید .از آنجا که روش ماسک ینگهام
یک روش معمول و متداول در روندیابی سیالب در حوضههای مدیریت نشده است ،تخمین دقیق پارامترهای آن می توان منجر به افزایش دقت هیدروگراف
روندیابی شده گردد .لذا پیشنهاد می شود جهت کاستن بیشتر مقدار خطای ارائه شده در این تحقیق شکل تابع هدف به صورت تلفیقی از توابع خطای
مختلف ارائه و با استفاده از سایر الگوریتمهای فراکاوشی رایج مورد بررسی و تدقیق بیشتر قرار گیرد.
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