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چکیده
برآورد رواناب حاصل از بارشهای جوی اهمیت خاصی در مطالعات هیدرولوژی ،مدیریت حوزههای آبخیز و حفاظت آبوخاک دارد .بررای مردیریت
کارآمد حوضهها نیاز به بررسی کارایی مدلهای هیدرولوژیکی بیشازپیش مشهود است .بسته نرمافزاری  RRLجهت شبیهسازی روابط برارش-روانراب
حوضهها طراحی شده است و شامل پنج زیر مدل مفهومی است .در این پژوهش از مدلهای مفهومی ،SIMHYD ،SACRAMENTO ،AWBM
 SMARو  TANKبرای حوزه آبخیز دشت سیالخور (ایستگاه رحیمآباد) استفاده شد .از دادههای روزانه بارش ،تبخیر و دبی در دوره آمراری  1998ترا
 2018استفاده شد .برای تمام مدلهای مفهومی از سال  1998تا  2000بهعنوان دوره تعادل سنجی ،از سال  2001تا  2013بهعنوان واسنجی و از سرال
 2014تا  2018بهعنوان دوره صحتسنجی انتخاب شد .در مدل  SIMHYDضریب ناش -ساتکلیف درروش بهینهساز جستوجوی مستقیم در مرحله
واسنجی و صحتسنجی به ترتیب  0/70و  0/68بهدست آمد که نشاندهنده توانایی نسبی این مدل در شبیهسازی رواناب در بین سایر مدلها اسرت .در
مدل  TANKدر مرحله واسنجی و صحتسنجی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک به ترتیب ضریب ناش  -ساتکلیف  0/47و  0/44بهدست آمرد کره
کمترین کارایی رابین مدلها داشت .نتایج نشان داد که در بین روشهای مختلف بهینهسازی ،روش بهینهساز جستوجوی مستقیم نتایج بهتری را ارائره
میدهد.
واژههای کلیدی :الگوریتم ژنتیک ،بارش-رواناب ،بسته نرمافزاری  ،RLLبهینهسازی ،دشت سیالخور
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مدلهای بارش رواناب بهعنوان ابزاری مهم و ضرروری در علروم
هیدرولوژی و مدیریت منابع آب بهشرمار مریرونرد .نقرش و اهمیرت
فرآیند بارش رواناب در مطالعات منابع آب موجب شده است کره ایرن
فرآیند از دیرباز موردتوجره متخصصرین رررار ریررد ( Aytek et al.,
 .)2008رابطه بارش رواناب بهدلیل وجود خصوصیات متغیرر زمرانی و
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مکانی حوزه آبخیز و الگوهای زمانی و مکرانی برارش از پیچیردری و
درجه غیرخطی باالیی برخوردار است .مدلهای بارش رواناب بر اساس
میزان بازنمایی فرآیند فیزیکی تحت مطالعه به سه دسرته مردلهرای
فیزیکی ،مدلهای مفهومی و مدلهای جعبه سریاه تقسریم مریشروند
( .)Liu et al., 2005کاربرد موفقیتآمیز مردلهرای مفهرومی برارش
رواناب به چگونگی واسنجی پارامترهای آنها بستگی دارد .این مدلها
بهطور عموم دارای پارامترهای زیادی هستند که نمریتروان آنهرا را
بهصورت مستقیم اندازهریری نمود و الزم است که آنها را طی فرآیند
واسنجی تعیین نمود .باوجود عمومیت کاربرد مدلهای بارش روانراب
درصورتیکه نتوان یک مقدار بهینه برای پارامترهای آنها تعیین نمود،
کاربرد آن مدلها با مشکل مواجره مریشرود .پارامترهرای مردلهرای
هیدرولوژیکی توزیعی معموالً با اسرتخرا از خصوصریات توپروررافی،
ویژریهای فیزیکی خاک و کاربری اراضی حوضه حاصرل مریشروند.
صحت پیشبینیهایی که یک مدل انجام میدهرد ،بسرتگی بره ایرن
موضوع دارد که اوالً ساختمان مدل تا چه حد خوب تعریفشده باشد و
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ثانیاً پارامترهای مدل تا چه حد به وارعیت نزدیکتر باشند .بااینوجود،
تخمین پارامترهای مدل بهعلت وجود عدم رطعیرت پارامترهرایی کره
بهطور مستقیم رابلاندازهریری در میدان نیستند ،مشکل است؛ بنابراین
واسنجی مدل برای بهبود عملکرد مردل الزم اسرت ( Kumar et al.,
 .)2015یکی از مدلها برای شبیهسازی برارش روانراب ،مردل RRL
است .بسته نرمافزاری  RRL1توسط موسسره  CRCCH2در اسرترالیا
طراحیشده است و شامل مجموعهای از مدلهای یکپارچه و مفهومی
ماننررررد  SMAR ،SIMHYD ،SACRAMENTO ،AWBMو
 TANKاست که تنها از سه ورودی (بارش ،تبخیرر و تعررو و دبری)
برای شبیه سازی رواناب خروجی حوضه استفاده مری کنرد .ازایرن رو در
این پژوهش این روش به عنوان ابزار پریش بینری جریران هیردرولوژی
ارزیابیشده است.
در این زمینه تاکنون تحقیقات مختلفی صورت ررفتره اسرت کره
میتوان به سلمانی و همکراران ( )1392بررای بررسری کرارایی مردل
بارش رو اناب در حوزه آبخیز ارازکوسهی ررران رود استان رلستان در
سالهای  1984-1995از مدلهرای SACRAMENTO ،AWBM
و  TANKاستفاده کردند ،اشاره کرد .ایشان به این نتیجه رسیدند کره
مدلهای مذکور مقرادیر کمینره و متوسرط را برهخروبی شربیهسرازی
میکنند ،اما شبیه سازی چندان خوبی را از مقادیر حداکثر ارائه نکردند.
مرردل  SACRAMENTOبررا درررت  0/677در مرحلرره واسررنجی و
 0/669در مرحله اعتبار سنجی بهترین کارایی را نسربت بره دو مردل
دیگر داشرت .روحرانی و فراهری مقردم ( )1392بره بررسری دو مردل
 SIMHYDو  TANKدر حوزه آبخیز چهل چای از زیر حوضههرای
ررران رود پرداختند و نتایج آمراری و ررافیکری مردل ،نشراندهنرده
کارایی بهتر  SIMHYDنسبت بره  TANKبرود .بررای واسرنجی و
اعتبارسنجی از دادههای روزانه دبی در دوره زمرانی  1992 – 1996و
 2002 – 2005استفاده شد .بهمنش و همکاران ( )1392بره مقایسره
دو مدل  AWBMو  SIMHYDدر حوزه آبخیز نازلو چای پرداختنرد.
هدف از این تحقیق بهینه کردن پارامترهای مدلهای انتخابی ،تعیین
رواناب ناشی از بارش و محاسبه جریان خروجری در دورههرای زمرانی
مختلف در خروجی حوزه آبخیز نازلو چای و بررسی کارایی مدلهرا در
دوره آماری  10ساله (اول مهرماه سال  1376ترا  31شرهریور )1386
بود .آنها به این نتیجه رسیدند که مردلهرا تطبیرق رابرل ربرولی برا
شرایط منطقه موردمطالعه دارند .رستمی خلج و همکراران ( )1395بره
بررسرری مقایسررهای کررارایی مرردلهررای بررارش روانرراب ،AWBM
 SMAR ،SIMHYD ،SACRAMENTOو  TANKپرداختنرررررد.
نتایج نشان داد که بهینهساز جستجوی مسرتقیم در برین سرایر بهینره
سازها نتایج بهتری را ارائه میدهد .مدل  AWBMبرا ضرریب نراش
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 0/71برای واسنجی و  0/63برای دوره ارزیابی بهتررین کرارایی را در
بین مدلها دارد و مدل  SMARبرا ضرریب نراش  0/41و  0/33بره
ترتیب برای دورههای واسنجی و ارزیابی پایینترین کارایی را داشرت.
رودرزی و همکاران ( )1391به مقایسه عملکرد سه مدل هیردرولوژی
 IHACRES ،SWATو  SIMHYDدر شبیه سازی روانراب حوضره
رره سو پرداختند .نتایج نشان داد که مدل  SWATبهترین عملکررد را
از شبیه سازی رواناب حوضه نسربت بره دادههرای مشراهداتی در دوره
صحتیابی داشته است .یو و همکاران ( )2015به ارزیابی و مقایسه دو
مدل  AWBMو  SIMHYDبرای حوضره هرای جنگلری پرداختنرد.
نتایج نشان داد که مدلهای مفهومی برای مدیریت جنگلهرا ناکرافی
هستند .بارلو و همکاران ( )2010با اسرتفاده از مردل  SIMHYDبرا
دوره آماری  2004 – 1976در بحث برارش روانراب ،بره ایرن نتیجره
رسیدند که سهم کسر آبهای زیرزمینی در مدل لحاظ رردد تا در زیر
حوضههای کوچک جوابهای دریقی بهدست آید .این تحقیق بخشری
از پروژه شمال منطقه ویکتوریا در استرالیا بود.
دوراک ( )2011با استفاده از مدل  SACRAMENTOبه بررسی
خطر آب بررای سرد  East Parkکالیفرنیرا پرداخرت .ایرن مطالعره در
منطقه مذکور ،با استفاده از جمعآوری دادههرا در سرایت Pale Flood
صورت ررفت .این مطالعه در رویکردی شبه مونتکارلو برای محاسبه
رواناب برای طیف وسیعی از شررایط آب و هروایی مورداسرتفاده رررار
ررفررت .طررول دوره آمرراری از  1975 – 2006برره مرردت  31سررال
بهصورت مستمر بود .این مدل بیانگر نتایج خوب برای هر دو دورهتر و
خشک است و نتایج مردل برا دادههرای سرایت  Pale Floodسرازرار
است .جایزوال و همکاران ( )2020بره ارزیرابی و مقایسره مردلهرای
مفهومی بارش رواناب پرداختند .نتایج نشان داد که مردل  TANKدر
بین مدلهای بسته نرمافزاری  RRLمناسبتر بود .برااینحرال مردل
 SWATبررا داشررتن دادههررای مکررانی و ارلیمرری تغییرررات ناشرری از
آبوهوایی و کاربری اراضی را بهترر نشران دهرد .کومرار و همکراران
( )2015در مورد کاربرد مدلهای مفهومی و نیمه توزیعی بحث کردند.
بهمنظور انتخاب بهترین مدل از مردلهرای MIKESHE, SWAT,
HEC-HMS, AWBM, SIMHYD, SACRAMENTO,
 SMARو  TANKاستفاده شد و مردل SWAT, AWBM HEC-

 HMS, SIMHYDبهعنوان مدل برتر شناخته شدند .اونیسرا ()2016
از پررنج مرردل هیرردرولوژیکی مفهررومی شررامل ،TANK ،AWBM
 SACRAMENTO ،SIMHYDو  IHACRESدر حوضه نیل آبی
برای شبیهسازی بارش رواناب استفاده کرد و از ضریب ناش بهعنروان
یک اردام مناسب برای انتخاب بهترین مدل اسرتفاده شرد و پیشرنهاد
کرد که انتخاب مدل باید برر اسراس هردف الگوسرازی انجرام شرود.
محمردی ونرد و همکراران ( )1398بره ارزیرابی عملکررد مردلهرای
 SACRAMENTO،AWBMو SIMHYDدر شبیهسازی رواناب
حوضه امامه با استفاده از بهینهساز واسنجی خودکار الگروریتم ژنتیرک
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پرداختند .نتایج نشران داد کره نترایج آمراری و ررافیکری واسرنجی و
صحتسنجی حاکی از عملکرد بهتر مردل SIMHYDنسربت بره دو
مدل دیگر با داشتن ضریب نراش سراتکلیف  0/575و  ،0/731تبیرین
 0/61و  0/80و مجذور میرانگین مربعرات خطرا  1/033و  0/829بره
ترتیب در دوره واسنجی و صحتسنجی با کاربرد بهینهسراز واسرنجی
خودکار الگوریتم ژنتیک و انطباو ررافیکی خوب با مقادیر مشراهداتی
است .زرین و همکاران ( )1392به شربیهسرازی روانراب خروجری در
حوزههای آبخیز بدون آمار با استفاده از مدل بارش روانراب AWBM
در استان سیستان و بلوچستان پرداختند .نتایج محاسبهشده توسط مدل
در همه زیر حوضهها نشان داد که مدل میتوانرد شربیهسرازی رابرل
ربرولی در حوضرههرای موردمطالعره داشرته باشرد و برا اطالعرات
رابلدسترس ،عکسالعمرل حوضرههرای بردون آمرار یرا دارای آمرار
کوتاهمدت را در مقابل بارش دریافتی شبیهسرازی نمایرد و از رابلیرت
خوبی در پژوهشها و مدلسازی بارش -رواناب در منراطق خشرک و
نیمهخشک برخوردار است .بهدلیل ناهمگنی موجود در حوزههای آبخیز
و غیرخطی بودن رفتارهای هیدرولوژیکی ،شناخت کامل روابط موجود
در آنها ،بسیار پیچیده و مشکل است .لذا در ارزیرابی و بررسری ایرن
سیستمها ،اندازهریری که رابلاعتماد ترین معیار است بهتنهایی کرافی
نیست درنتیجه مدلسازی صرورت مریریررد .برراین اسراس کراربرد
مدلهای هیدرولوژیکی بهمنظور شبیهسازی فرآیند بارش  -روانراب و
مدلهای هیدرولیکی برای تحلیل جریان رواناب در رودخانه و بررسی
نحوه رسترش آن سودمند میباشد .مدلهای هیردرولوژیکی نمرایش
سادهشدهای از سیستم هیدرولوژی وارعی هستند که به مطالعه دربراره
کارکرد حوضه در واکرنش بره ورودیهرای رونرارون و فهرم بهترر از
فرآیندهای هیدرولوژی کمک میکنند .دشت سیالخور در شمالی ترین
رسمت حوضه آبریز کارون بزرگ ررار دارد .بهعلت ورود جریرانهرای
سطحی به این محدوده و همچنین وجود بارندری کرافی و بررفریرر

بودن ارتفاعات این محدوده ،مسریلهرای واررع در آن دائمری بروده و
زهکش اصلی این محدوده را رودخانههرای سریالخور ،مراربره و تیرره
تشکیل میدهند به همین دلیل در این پژوهش بهمنظور شربیهسرازی
رواناب در حوزه آبخیرز دشرت سریالخور ،پرنج مردل موجرود دربسرته
نرمافزاری  RRLموردبررسی ررار ررفت.

مواد و روش
منطقه موردمطالعه

دشت سیالخور با وسعتی بهاندازه  819کیلومترمربع ،برزرگتررین
زمین هموار استان لرستان در غرب ایران است .این دشت وسریع کره
شررامل مسرراحت شهرسررتانهررای بروجرررد و دورود نیررز مرریباشررد از
شمار مریرود .کمتررین
رطبهای مهم کشاورزی و باغداری منطقه به
ارتفاع محدوده  1437متر ،مربوط به بخرشهرای خروجری حوضره و
بیشترین ارتفاع محدوده  3845متر از سطح دریرا ،مربروط بره جنروب
شرری محدوده است .واحدهای فیزیوررافی منطقه شامل دشت آبرفتی
رودخانهای در امترداد جنروب شررری  -شرمال غربری و دشرتهرای
دامنهای در دو طرف دشتهای آبرفتی و در همان امترداد مریباشرند.
شیب اراضی از حدود صفر درصد بر روی دشت آبرفتی رودخانهای ترا
بیش از پنج درصرد برر روی دشرتهرای دامنرهای متغیرر مریباشرد.
خاکهای منطقه بر روی رسوبات آبرفتی و آهکی ناشی از دو رودخانه
تیره و کول آباد و همچنین رسوبات ناشی از فرسایش کوههای آهکی
اطراف تشکیل شده اند .در این پژوهش برای شبیهسازی رواناب از آمار
ایستگاه هیدرومتری ،تبخیرسنجی و باران سنجی رحیمآباد در محدوده
دشت سیالخور برای بازه زمانی  1998تا  2018استفاده شد .شرکل 1
و جدول  1مورعیت و مشخصات منطقه موردمطالعه را نشان میدهد.

شکل  -1موقعیت منطقه موردمطالعه
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جدول  -1مشخصات ایستگاه موردمطالعه
ایستگاه

کد ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع

رحیمآباد

21 - 261

48 -47 - 52

33 - 46- 42
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ساختار مدل AWBM

 AWBMیک مدل کامپیوتری بیالن آبی برای شبیهسازی بارش
رواناب است که اولین بار توسط ( )Boughton, 2002ارائه شد .ایرن
مدل یک مدل سطوح جزئی جریان سطحی اشباع است کره از برارش
روزانه و ساعتی تبخیر متوسط ماهانه و رواناب روزانه و ساعتی بررای
محاسبهها استفاده میکند .مدل  AWBMبر اساس نظریه جریران از
سطوح جزئی اشباع که مشابه نظریره جریران سرطحی اشرباع اسرت،
توسعه داده شده است .در مدل با در نظر ررفتن سه سطح ذخیره (،C1
 C2و  )C3با مساحتهای ( A2 ،A1و  )A3برای شبیهسازی ضریب
رواناب استفاده میکند .به طرورکلی بریالن آب در هرر سرطح ذخیرره
بهطور مستقل محاسبه میشود .بهاینترتیب در مدل  AWBMبیالن
آب در هر مساحت جزئری در هرر مرحلرم زمرانی محاسربه مریشرود.
بهنحوی که در هر مرحلم بارش با توجه به ذخیرۀ رطوبتی در هر یرک
از سطوح سهرانم ذخیرۀ آب در خاک و با لحاظ مقدار تبخیرر و تعررو
بیالن آب با استفاده از رابطم ( )1به دست میآید:
)(1

storen+1 = storen + rain − evap

که در آن ،ارر میزان رطوبت ذخیرره منفری شرود ،صرفر در نظرر
ررفته میشود که در این حالت تبخیر و تعرو از رطوبت موجود بیشتر
است و ارر رطوبت ذخیره بیش از ظرفیت مخزن شود ،رطوبرت مرازاد
به رواناب تبدیل می شود و رطوبت ذخیره معادل ظرفیت مخزن براری
میماند .در مدل ،فرض بر این اسرت کره روانراب از دو منبرع اصرلی
رواناب سطحی و آبپایه تأمین شود .پارامترهای مدل عبارتاند از.1 :
شاخص جریان پایه؛  .2ثابت خشکیدری روزانرم جریران و  .3ظرفیرت
ذخیرۀ سطحی ( C2 ،C1و  )C3و سطوح متناظر برا ایرن ظرفیرتهرا
( A2 ،A1و  )A3برای محاسبم این پارامترهرا مردل از روش بررازش
چندمتغیره خودکار استفاده میکند (.)Boughton, 2002
ساختار مدل SACRAMENTO

مدل  SACRAMENTOیرک مردل پیوسرته مفهرومی و غیرر
توزیعی بارش رواناب است که با استفاده از دادههای برارش و تبخیرر،
دبی را شبیهسازی میکند .شامل  17پارامتر است که توسط برنراش و
فرال در سرال  1993ارائره و توسرط سیسرتم آبوهروای ملری بررای
پیشبینی سیالب در ایاالتمتحده توسعه پیداکرده است .پرنج پرارامتر
بیانگر میزان رطوبت ذخیرهشده در خاک ،سره پرارامتر بیرانگر میرزان
جریان جانبی ،سه پارامتر بیانگر میزان نفوذ از الیرههرای براالیی بره
الیه های پرایینی ذخیرره ،دو پرارامتر جهرت محاسربه میرزان روانراب
مستقیم و سه پارامتر دیگر برای بیان تلفات سیستم است .در این مدل

از رطوبت خاک برای شبیه سازی بیالن آب استفاده میشرود .بردیهی
است که رطوبت خاک با افزایش بارش ،افزایش و با افزایش تبخیرر و
تعرو و جریان آب به خار مخزن ،کراهش مرییابرد .انردازه رطوبرت
نسبی مخزن ،بیانگر میزان بارش جذبشرده و تبخیرر تعررو صرورت
ررفته بهصورت نسبی است .بارش مازاد و آب حاصل از حرکت جانبی
ذخایر رطوبت خاک به رواناب تبدیل میرردد .پنج مخرزن موجرود در
مدل مذکور عبارتاند از :مخرزن منطقره براالیی کشرش آب ،مخرزن
منطقه پایینی آزاد اولیه ،منطقه پایینی آب مازاد و مخرازن کشرش آب
که بیانرر حجم آب نگهداشته شده توسط کشش سطحی در ترودهی
خاک است که این میزان آب تنها از طریق تبخیر و تعرو میتوانرد از
این مخزن خار رردد .حرکت آب درون خاک بهصورت عمودی سبب
ارتباط مخازن با یکدیگر میشود و ارر حرکت آب برهصرورت جریران
زیر رشری (منطقهی باالیی) و یا برهصرورت جریران پایره در منطقره
پایینی باشد ،آنگراه حرکرت آب جرانبی اسرت (سرلمانی و همکراران،
 .)1392حرکت آب در مخازن به این صرورت اسرت کره ابتردا براران
توسط مخزن منطقه باالیی کشش آب دریافت میشرود و پرس از پرر
شدن این مخزن ،آب به مخزن منطقه باالیی آب آزاد میرود .ایرن در
حالی است که این مخزن همزمان آب را برای مخازن پایینتر فرراهم
میکند .پس از پر شدن مخزنهای کشش آب ،آب وارد مخزن ترنش
آب میرردد .مدل ساکرامنتو سه جز جریان سطحی ،زیر رشری و پایه
را تولید میکند .در این مدل تبخیر و تعرو از مخزن تنش آب منطقره
باالیی و پایین مخزن آب آزاد باالیی و یا از آبراهه بهصورت مسرتقیم
صورت می ریرد .تبخیر از مخزن منطقره براالیی کشرش آب ،منطقره
باالیی آب آزاد و منطقه پایینی کشرش آب بره ترتیرب ری مریدهرد.
همچنین تبخیر ممکرن اسرت از منراطقی کره برهوسریله آبراهرههرا،
دریاچهها و یا پوشش ریاهی پوشیده شدهاند نیز ری دهد .یکی دیگر از
بخشهای مهم مدل  ،SACRAMENTOفرآیند نفوذ است .اررر در
مخزن منطقه باالیی آزاد افزایش ذخیره و یا در مخازن منطقه پرایینی
کاهش ذخیره صورت بگیرد ،نفوذ افزایش مییابرد .حرد پرایین نفروذ،
میزان حداکثر نفوذ و میران نفوذ وارعی از طریق رابطههرای  3 ،2و 4
بهدست میآید (سلمانی و همکاران.)1392 ،

∗ Pbase = (LZFSM ∗ LZFPM) + (LZFPM
)LZPK

()2
)PERCMAX = Pbase (1 + ZPERC
()3
Rexp
(] ∗ UZrs )4
) Perc = Pbase [1 + ZPERC ∗ (1 − LZrs
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ساختار مدل SIMHYD

این مدل یک مدل ساده ،یکپارچه و مفهومی بارش رواناب اسرت
که در مطالعات تخمین رواناب ،اثر تغییر ارلیم بر مقدار رواناب و آنرالیز
منطقهای بهکاربرده میشود .این مدل دروارع نسرخه سرادهشردهای از
مدل  HYDROLOGو  MODHYDROLOGاسرت کره جریران
روزانه را برا اسرتفاده از دادههرای برارش و تبخیرر و تعررو پتانسریل،
شبیهسازی میکند .پارامترهای این مدل عبارتاند از :ضرریب جریران
پایه ،ضریب نفوذ ،ضریب رواناب سطحی ،کسر نفوذ ،ظرفیرت ذخیرره
رطع بارش ،ضریب تغذیه و ظرفیت ذخیرره رطوبرت خراک (کمرالی و
مساح بوانی .)1389 ،در این مردل برا در نظرر رررفتن تبخیرر ذخیرره
بررابی از سطح بررگ ،ابتردا ذخیرره برررابی از سرطح بررگ مجردداً
اشباع شده و سپس بارشی که از ظرفیت نفوذ زمرین بیشرتر اسرت بره
رواناب سطحی تبدیل میشود .سپس تا زمانی که اشباع زمین به وروع
نپیوسته است ،رواناب سرطحی ،از سرطوح نفوذناپرذیر و منراطقی کره
اشباع شده اند ،صورت می ریرد .بارشی که از طریق خراک نفروذ یافتره
است ،با در نظر ررفتن رطوبت ربلی خاک ،آب را از طریق جریان زیر
رشری و یا رواناب مازاد اشباع ،به رودخانه انتقال می دهد و یا آب های
زیرزمینی را تغذیه میکند .در این مدل ،رواناب زیر رشری ،تغذیره آب
زیرزمینی و تبخیرر و تعررو ترابعی خطری از رطوبرت خراک اسرت و
باری مانده آب به مخزن رطوبت خاک منتقل می شود .البته باید توجره
داشت که تبخیرر و تعررو از مخرزن ،از تبخیرر و تعررو کنتررلشرده
اتمسفری بیشتر نباشد .در این مدل میزان روانراب از سره منبرع نفروذ
مازاد رواناب ،آب زیر رشری و آبپایه تخمین زده میشرود .همچنرین
مخزن رطوبت خاک ظرفیت محردودی دارد و پرس از پرر شردن آن،
مازاد به مخزن زیرزمینی منتقل می رردد و آبپایه از مخزن زیرزمینی
به صورت افت خطی از مخزن لحراظ مری ررردد (روحرانی و فراهرانی
مقدم.)1392 ،
ساختار مدل TANK

مدل تانک ،مدلی مفهرومی اسرت کره دادههرای ورودی بره آن،
بارش ،رواناب و تبخیر و تعرو روزانه است .این مدل مقادیر میرانگین
را برای کل حوضه لحاظ میکنرد و متشرکل از چهرار مخرزن اسرت.
مخزن اول نشاندهنده رواناب سطحی ،مخزن دوم نشاندهنده رواناب
زیرسطحی ،مخزن سوم نشاندهنده جریران زیررین و مخرزن چهرارم
نشاندهنده جریان پایه است .دروارع هر مخزن نشاندهنده الیهای از
خاک است .این مدل بر این فرض استوار است که دبی و نفوذ ترابعی
از میزان آب ذخیره شده در خاک هستند .عالوه بر چهار مخزن مذکور،
پنج خروجی کناری ،سه خروجی انتهایی و چهار نقطه ارتفاعی خروجی
کناری در این مدل وجود دارد .در این مدل ارر سطح آب هر مخزن از
ارتفاع خروجی کناری باالتر ررار بگیرد ،رواناب ایجاد میشود .خروجی

انتهایی مخزن اول ،معادله نفوذ مدل و خروجی انتهایی مخرزن دوم و
سوم بخش تراوش مدل است .خروجی کناری مخزن اول ،دوم و سوم
به ترتیرب ،روانراب میرانی ،روانراب زیرر پایره و جریران پایره اسرت.
پارامترهای این مدل عبارتاند از :ضرایب خروجیهای کناری ،ضرایب
خروجی های انتهرایی و ارتفراع خروجریهرای کنراری .در ایرن مردل
واسنجی از طریق داده های مشاهداتی صرورت مری ریررد (روحرانی و
فراهانی مقدم .)1392 ،در این مدل  a11, a12,a31,a41طبرق رابطره ()5
ضرایب خروجی های کناری هستند که برای بهدسرت آوردن مجمروع
دبی در مخزن این ضرایب باهم جمع شده و دوباره برا آب پایره جمرع
میشوند:
آب پایه Q = a11 + a12 + a31 + a41 +
)(5
میزان تبخیر و تعرو در مخرزن نیرز از رابطره ( )6زیرر برهدسرت
میآید:
4
ETA = ETP{1 − exp[−α ∑x=1 cx
)(6
که در این رابطه ETA :تبخیر و تعرو روزانه برحسب میلریمترر،
 ETPتبخیر و تعرو پتانسیل ماهانره برحسرب میلریمترر α ،ضرریب
تبخیر و تعرو که  0/1است و  Cxارتفاع آب در هر مخرزن اسرت .در
هر مخزن نیز نفوذ از رابطه ( )7حاصل میشود:
IX = C x B x
)(7
که در این رابطه  Ixمیزان نفوذ برحسب میلیمترر Cx ،سرطح آب
هر تانک و  Bxضریب نفوذ هر مخزن است.
ساختار مدل SMAR

مدل  SMARنیز یک مدل مفهومی است که از تعردادی معادلره
تجربی و فرضیات حاکم بر آن استفاده مریکنرد کره حردارل ازلحراظ
فیزیکی رابلربول باشد .این مدل از دو مدول تشکیلشده است .مدول
تعادل غیرخطی آب مثل مقادیر رطوبت که از روابرط پیوسرتگی رابرل
ربولی تشکیلشده است و مدول روندیابی که اثربخشری حوضره را برا
استفاده از روندیابی اجزای مختلف رواناب حاصل را در فواصل زمرانی
مختلف شبیهسازی میکند.

نتایج و بحث
در این پژوهش از بسته نرم افزاری ابزار  RRLبرای شربیهسرازی
رواناب در حوزه آبخیز دشت سریالخور اسرتفاده شرد .دوره آمراری 20
ساله از سال  1998تا  2018بهعنروان ورودی مردل انتخراب رردیرد.
برای تمامی مدلهای مفهومی از سال  1998تا  2000بهعنروان دوره
تعادل سنجی از سال  2001ترا  2013برهعنروان واسرنجی و از سرال
 2014تا  2018بهعنوان دوره صحتسنجی انتخاب شد.
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مدل AWBM

برای تعیین میزان کارایی مدل در شربیهسرازی جریران روزانره از
معیار ناش -ساتکلیف استفادهشده است و برای بهینره کرردن مقرادیر
پارامترهای مؤثر در مدل  AWBMبهینه ساز جسرتوجروی مسرتقیم
استفاده شد .پارامترهای بهینهسازی شده مدل  AWBMدر جردول 2
ارائه شده است .طبق جدول  2مقدار بهینره پرارامتر ضرریب بازرشرت
جریان سطحی روزانه نزدیک به صفر شد و نشاندهنده حساسیت کم
این پارامتر در کنترل سیستم مدل است .سایر پارامترهرای ایرن مردل

جزو پارامترهای حسراس مردل مری باشرند .نمایره ررافیکری روانراب
مشاهدهشده و محاسبهشرده حاصرل از مردل  AWBMدر طری دوره
واسنجی و صحتسنجی در شکل  2ارائهشده است .طبق شکل  2بین
رواناب مشاهدهای و شبیهسازیشده همبستگی زیادی وجود ندارد و در
کل مدل  AWBMمقادیر حدارلی را به خوبی شبیهسازی کرد ولی در
شبیهسازی مقادیر حداکثری ناکارآمد بود .ضرریب نراش – سراتکلیف
برای دوره واسنجی و صحتسنجی به ترتیب  0/51و  0/47است.

جدول  -2مقادیر اولیه ،دامنۀ تغییرات و بهینهشدۀ پارامترهای مختلف مدل AWBM

پارامتر
( A1ذخیرۀ سطحی اول)
( A2ذخیرۀ سطحی دوم)
) BFIشاخص جریان پایه(
( C1ظرفیت نگهداشت سطحی اول)
( C2ظرفیت نگهداشت سطحی دوم)
( C3ظرفیت نگهداشت سطحی سوم)
( KBaseضریب بازرشت جریان پایم روزانه)
( KSurfضریب بازرشت جریان سطحی روزانه)
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مقدار اولیه
0/134
0/433
0/350
7
70
0/150
0/35
0/95

دامنه تغییرات
0-1
0-1
0 - 50
0 - 50
0 - 200
0 - 500
0-1
0-1

مقدار بهینه
0/22
0/31
0/65
8/41
122/74
299/66
0/87
0/03

الف) واسنجی

ب) صحت سنجی
شکل  -2رواناب مشاهدهشده و شبیهسازیشده برای مدل AWBM
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SACRAMENTO

برای میزان کارایی مدل در شربیهسرازی جریران روزانره از معیرار
ناش -ساتکلیف استفادهشده اسرت ،بررای بررسری کرارایی و صرحت
مدلها ،در مرحله واسنجی و صحتسنجی ،ناش-سراتکلیف محاسربه
شررد .برررای بهینرره کررردن مقررادیر پارامترهررای مررؤثر در مرردل
 SACRAMENTOالگرروریتم ژنتیررک اسررتفاده شررد .پارامترهررای
بهینهسازی شرده مردل  SACRAMENTOدر جردول  3ارائرهشرده
است .طبق جدول  3مقادیر بهینه پارامترهای کسری که بهطورمعمول
توسط آبراههها ،دریاچهها و پوشش ریاهی پوشیده شده است و حجرم
جریانی که میتواند توسط مواد متخلخل در بستر جریان منتقرل شرود
صفر شد که نشاندهنده عدم حساسیت این پارامترها در مدل در ایرن
حوضه است .سایر پارامترهای این مدل جز پارامترهای حسراس مردل
می باشند .نمایه ررافیکی رواناب مشاهده شده و محاسبه شده حاصل از
مدل  SACRAMENTOدر طی دوره واسنجی و صرحتسرنجی در
شکل ( )3ارائهشده است .طبرق شرکل  3برین روانراب مشراهدهای و
شبیه سازیشرده ترا حردودی همبسرتگی وجرود دارد و در کرل مردل
 SACRAMENTOمقادیر حدارلی را نتوانست بهخوبی شربیهسرازی
کند .ضریب ناش–ساتکلیف برای دوره واسنجی و صحتسرنجی بره
ترتیب  0/52و  0/49است.

مدل

SIMHYD

میزان کارایی مدل در شبیه سازی جریان روزانره از معیرار نراش-
ساتکلیف استفاده رردیده است ،برای بررسی کارایی و صحت مدلها،
در مرحله واسنجی و صحتسنجی ،ناش -ساتکلیف محاسربه رردیرد.
بررای بهینرره کررردن مقرادیر پارامترهررای مررؤثر در مرردل SIMHYD
بهینه ساز جست وجوی مستقیم استفاده شد .پارامترهرای بهینرهسرازی
شده مدل  SIMHYDدر جدول  4ارائه شرده اسرت .طبرق جردول 4
مقادیر بهینه پارامتر ضریب جریان آب پایه ،ضریب جریان زیر رشرری
در مدل  SIMHYDبا استفاده از بهینرهسراز جسرتوجروی مسرتقیم
نزدیک به صفر شد که نشاندهنده ترأثیر بسریار کرم ایرن پرارامتر در
کنترل سیستم مدل است .سایر پارامترهای این مدل جزء پارامترهرای
حسرراس مرردل مرریباشررند .نمایرره ررافیکرری روانرراب مشرراهدهشررده و
محاسبه شرده حاصرل از مردل  SIMHYDدر طری دوره واسرنجی و
صحتسنجی در شکل  4ارائهشده است .طبق شرکل  4برین روانراب
مشاهدهای و شبیهسازیشده همبسرتگی خروبی وجرود دارد و در کرل
مدل  SIMHYDتوانست شبیه سازی خوبی از رواناب حوضره داشرته
باشد .ضریب ناش–ساتکلیف برای دوره واسنجی و صحتسرنجی بره
ترتیب  0/70و  0/68است.

جدول  -3مقادیر اولیه ،دامنۀ تغییرات و بهینهشدۀ پارامترهای مختلف مدل SACRAMENTO

پارامتر
( Adimpبخش اضافی  PCTIMکه توسعهدهندۀ منطقم نفوذناپذیر تحت شرایط اشباع خاک است)
( Lzfpmحداکثر آب آزاد اولیم منطقم پایینی)
( Lzfsmحداکثر آب مازاد آزاد منطقم پایینی)
( Lzpkنسبتی از آب در  LZFPMکه بهعنوان جریان پایم روزانه تخلیه میشود)
( Lzskنسبتی از آب در  LZFSMکه بهعنوان جریان پایم روزانه تخلیه میشود)
( Lztwmحداکثر کشش آب منطقه پایینی)
( Pctimبخش نفوذناپذیر حوضه که به تولید رواناب مستقیم منجر میشود)
( Pfreeحدارل سهم نفوذ آب از منطقم باالیی به منطقم پایینی برای تغذیم مخزنهای آب آزاد منطقه پایینی)
( Rexpتوان تعیینکنندۀ نری تغییرات نفوذ با تغییر ذخیرهسازی آب منطقم پایینی)
( Rservکسری از آب آزاد منطقم پایینی که برای نفوذ موجود است)
( Sarvaکسری که بهطورمعمول توسط آبراههها ،دریاچهها و پوشش ریاهی پوشیده شده است)
( Sideکسری از جریان پایم مشاهدهشدهای که حوضه را بهعنوان جریان آبهای زیرزمینی ترک میکند)
( Uzfwmحداکثر آب آزاد منطقم فورانی)
( Uzkنسبتی از آب در  UZFWMکه بهعنوان جریان زیر رشری روزانه تخلیه میشود)
( Uztwmحداکثر کشش آب منطقه باالیی)
( Zpercفاکتوری که بهمنظور تعریف حداکثر نری نفوذ به کار میرود)

مقدار

دامنه

اولیه
0/01
40
23
0/009
0/043
130
0/01
0/063
1
0/01
0
0/001
40
0/245
50
40

تغییرات
0-1
0 - 50
0 - 50
0-1
0-1
0 - 400
0-1
0-1
0-3
0-1
0-1
0-1
0 - 80
0-1
0 - 100
0 - 80

مقدار بهینه
0/03
33/36
19/20
0/06
0/02
111/28
0/05
0/66
1/01
0
0/2
0
69/55
0/02
51/24
66/58
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الف) واسنجی

ب) صحت سنجی
شکل  -3رواناب مشاهدهشده و شبیهسازیشده برای مدل SACRAMENTO
جدول  -4مقادیر اولیه ،دامنۀ تغییرات و بهینهشدۀ پارامترهای مختلف مدل SIMHYD

پارامتر
ضریب جریان آبپایه
آستانه نفوذناپذیری
ضریب نفوذ
کسر نفوذ
ضریب جریان زیر رشری
کسر پیشین
ظرفیت مخزن برراب
ضریب تغذیه
ظرفیت ذخیره رطوبت خاک

مقدار اولیه
0/3
1
200
3
0/1
0/9
1/5
0/2
320

دامنه تغییرات
0-1
0-5
0 - 400
0 - 10
0-1
0-1
0-5
0-1
0 - 500

مقدار بهینه
0/044
0/88
98/20
1/87
0/001
0/23
0/11
0/55
135/10

مدل TANK

دوم سررطحی  TANKاول ،ضررریب نفرروذ  TANKاول برره TANK

برای تعیین میزان کارایی مدل در شربیهسرازی جریران روزانره از
معیار ناش -ساتکلیف استفادهشده است .برای بررسی کارایی و صحت
مدلها در مرحله واسنجی و صحتسنجی ،ناش -سراتکلیف محاسربه
شد .برای بهینره کرردن مقرادیر پارامترهرای مرؤثر در مردل TANK
الگوریتم ژنتیک استفاده شرد .پارامترهرای بهینرهسرازی شرده مردل
TANKدر جدول  5ارائهشده اسرت .طبرق جردول  5مقرادیر بهینره
پارامتر  b1 ،b3 ،a12در مدل  TANKبا استفاده از الگروریتم ژنتیرک
نزدیک به صفر شد که نشاندهنده حساسیت بسیار کم ضریب رواناب

دوم ،ضررریب نفرروذ  TANKسرروم برره  TANKچهررارم اسررت .سررایر
پارامترهای این مدل جزء پارامترهای حساس مدل مری باشرند .نمایره
ررافیکی رواناب مشاهدهشده و محاسبهشده حاصرل از مردل TANK
در طی دوره واسنجی و صحتسنجی در شکل  5ارائهشده است .طبق
شکل  5بین رواناب مشاهدهای و شبیه سازیشرده همبسرتگی خروبی
وجود ندارد و در کرل مردل  TANKمقرادیر حردارلی و حرداکثری را
نتوانست بهخوبی شبیهسازی نماید .ضریب ناش–ساتکلیف برای دوره
واسنجی و صحتسنجی به ترتیب  0/47و  0/44است.
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الف) واسنجی

ب) صحت سنجی
شکل  -4رواناب مشاهدهشده و شبیهسازیشده برای مدل SIMHYD
جدول  -5مقادیر اولیه ،دامنۀ تغییرات و بهینهشدۀ پارامترهای مختلف مدل TANK

پارامتر
ارتفاع رواناب سطحی تانک اول
ارتفاع رواناب سطحی تانک اول
ارتفاع رواناب سطحی تانک دوم
ارتفاع رواناب سطحی تانک سوم
ارتفاع رواناب سطحی تانک چهارم
ضریب رواناب اول سطحی تانک اول
ضریب رواناب دوم سطحی تانک اول
ضریب رواناب میانی دوم
ضریب رواناب زیرین تانک سوم
ضریب رواناب پایه تانک چهارم
ضریب رواناب مربوط به خروجی هر تانک
ضریب نفوذ تانک اول به تانک دوم
ضریب نفوذ تانک دوم به تانک سوم
ضریب نفوذ تانک سوم به تانک چهارم
سطح آب مخزن در تانک اول
سطح آب مخزن در تانک دوم
سطح آب مخزن در تانک سوم
سطح آب مخزن در تانک چهارم

مقدار اولیه
0
0
0
0
0
0/2
0/2
0/2
0/2
0/2
0/1
0/2
0/2
0/2
20
20
20
20

دامنه تغییرات
0 - 500
0 - 300
0 - 100
0 - 100
0 - 100
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0 - 100
0 - 100
0 - 100
0 - 100

مقدار بهینه
344/23
210/10
50/33
66/10
77
0/285
0/071
0/421
0/325
0/210
0/3
0/11
0/326
0/061
13/57
40/21
16/22
22/10
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الف) واسنجی

ب) صحت سنجی
شکل  -5رواناب مشاهدهشده و شبیهسازیشده برای مدل TANK
مدل SMAR

برای میزان کارایی مدل در شربیهسرازی جریران روزانره از معیرار
ناش -ساتکلیف استفاده رردیده است ،برای بررسی کرارایی و صرحت
مدلها ،در مرحله واسنجی و صحتسنجی ،ناش -ساتکلیف محاسربه
رردید .برای بهینه کردن مقادیر پارامترهرای مرؤثر در مردل SMAR
بهینهساز جستوجوی مستقیم استفاده رردید .پارامترهای بهینهسرازی
شده مدل  SMARدر جدول  6ارائهشده است .طبق جدول  6مقرادیر
بهینه پارامتر ضریب رواناب آب زیرزمینی ،ضریب ذخیرهسازی در مدل
 SMARبا استفاده از بهینهساز جستوجوی مستقیم نزدیک به صرفر
شد که نشاندهنده بیانگر عدم حساسیت این پارامترها در مدل در این
حوضه است .سایر پارامترهای این مدل جزء پارامترهای حساس مردل
می باشند .نمایه ررافیکی رواناب مشاهده شده و محاسبه شده حاصل از
مدل  SMARدر طری دوره واسرنجی و صرحت سرنجی در شرکل 6
ارائهشده است .طبق شکل  6بین رواناب مشاهدهای و شبیهسازیشده
همبستگی نسبتاً خوبی وجود دارد و در کل مدل  SMARهم توانست
بهخوبی رواناب را شبیهسازی نماید .ضریب نراش – سراتکلیف بررای
دوره واسنجی و صحتسنجی به ترتیب  0/67و  0/64است.
نتایج ارزیابی مدلها در جدول  7آورده شده است .همانطرور کره

مشاهده میشود ضریب  ،RMSEضریب همبستگی و ضریب نراش–
ساتکلیف برای مدل  AWBMدر دوره واسنجی و صحتسرنجی بره
ترتیب  0/47 ،0/0،47/53 ،0/0،51/51و  0/51است که نشراندهنرده
ایرن اسررت کره مرردل نتوانسررته برهخرروبی الگروی روانرراب حوضرره را
شبیهسازی نماید .برای مردل  SACRAMENTOضرریب ،RMSE
ضریب همبسرتگی و ضرریب نراش – سراتکلیف در دوره واسرنجی و
صحتسنجی به ترتیب  0/49 ،0/46 ،0/55 ،0/52 ،0/56و  0/54کره
نشاندهنده این است بهخوبی نتوانسته است الگوی روانراب حوضره را
شبیهسازی نماید .ضریب  ،RMSEضریب همبستگی و ضریب نراش
– ساتکلیف در دوره واسنجی و صحتسنجی برای مدل SIMHYD
بررره ترتیرررب  0/70 ،0/68 ،0/61 ،0/74 ،0/70 ،0/77اسرررت کررره
نشاندهنده این است مدل توانسته است برهخروبی روانراب حوضره را
شربیهسررازی نمایرد امررا در مردل  TANKضررریب  ،RMSEضررریب
همبسررتگی و ضررریب نرراش – سرراتکلیف برررای دوره واسررنجی و
صررحتسررنجی برره ترتیررب  0/44 ،0/42 ،0/44 ،0/47 ،0/48و 0/44
است که نشاندهنده دهنده این است که مدل در شبیهسرازی روانراب
حوضه ناتوان بوده است .همچنین مدل  SMARبرای دوره واسرنجی
و صحتسنجی ضریب  ،RMSEضریب همبستگی و ضریب نراش –
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ساتکلیف به ترتیب  0/64 ،0/58 ،0/69 ،0/67 ،0/61و  0/66است که
نشاندهنرده ایرن اسرت کره ترا حردودی توانسرته روانراب حوضره را
شربیهسررازی نمایررد .بیشرترین ضررریب همبسررتگی مربروط برره مرردل

 SIMHYDبه ترتیب  0/74و  0/70بررای دوره واسرنجی و صرحت
سنجی که نشاندهنده تطابق بهتر رواناب شبیهسازی نسبت به سرایر
مدلها در دوره واسنجی و صحتسنجی است.

جدول  -6مقادیر اولیه ،دامنۀ تغییرات و بهینهشدۀ پارامترهای مختلف مدل SMAR

پارامتر
میزان تبخیر آب زیرزمینی ()C
ضریب رواناب آب زیرزمینی ()G
نسبت رواناب مستقیم ()H
ضریب ذخیرهسازی
مسیریابی خطی )U.H (N
مسیریابی خطی U.H N * K = NK
ظرفیت ذخیره بررابی
میزان نفوذ ()Y
عمق ذخیرهسازی رطوبت خاک ()Z

مقدار اولیه
0
0
0
0
0
1
1
0
200

دامنه تغییرات
0-1
0-1
0-1
0-1
1-6
0/01 – 1
0-1
0 - 5000
0 - 5000

مقدار بهینه
0/11
0/03
0/63
0/03
1/23
0/52
0/66
423/25
334/36

الف) واسنجی

ب) صحت سنجی
شکل  -6رواناب مشاهدهشده و شبیهسازیشده برای مدل SMAR

شبيهسازي بارش رواناب با استفاده از ابزار ... RRL

1359

جدول  -7ضرایب آماری ارزیابی دقت مدلهای مختلف در شبیهسازی رواناب روزانه در طی دورههای واسنجی و صحت سنجی
مدل
AWBM
SACRAMENTO
SIMHYD
TANK
SMAR

صحت سنجی

واسنجی
2

2

RMSE

NS

R

RMSE

NS

R

0/51
0/56
0/77
0/48
0/61

0/51
0/52
0/70
0/47
0/67

0/53
0/55
0/74
0/4
0/69

0/47
0/46
0/61
0/42
0/58

0/47
0/49
0/68
0/44
0/64

0/51
0/54
0/70
0/44
0/66

نتیجهگیری

منابع

در این پژوهش از بسته نرمافزاری  RRLبرای شبیهسازی رواناب
در حوزه آبخیز دشت سیالخور برای ایستگاه رحریمآبراد اسرتفادهشرده
است ،این نرم افرزار شرامل پرنج مردل برارش روانراب کره عبارتنرداز
 TANK ،SIMHYD ،SACRAMENTO ،AWBMو .SMAR
طول دوره آماری از سال  1998تا  2018انتخراب رردیرد 70 .درصرد
دادهها برای واسنجی و  30درصد دادهها برای صحتسرنجی در نظرر
ررفته شد .برای بهینره کرردن مقرادیر پارامترهرای مرؤثر از دو روش
بهینه ساز جست وجوی مستقیم و الگوریتم ژنتیک استفاده شد .با توجه
به عملکرد مدلها ،مردل  SIMHYDبرا ضرریب نراش – سراتکلیف
 0/70برای دوره واسنجی و  0/68برای دوره صحتسنجی نسبت بره
سایر مدلها توانایی بهتری در شبیهسازی رواناب در حوزه آبخیز دشت
سیالخور دارد .همچنین مدل  SMARهم با ضریب ناش – ساتکلیف
 0/67برای دوره واسرنجی و  0/64بررای دوره صرحتسرنجی نسربتاً
توانست شبیهسازی خوبی از رواناب حوضه موردمطالعره داشرته باشرد.
میتوان رفت که مدل  SIMHYDبهترین کارایی را در شربیهسرازی
رواناب در دوره واسنجی و صحتسنجی نسبت به سایر مدلها داشت
که با نتایج دستجردی و همکاران ( )1398و روحانی و فراهانی مقردم
( )1392و محمدی وند ( )1398مطابقت دارد .مدل  TANKبا ضریب
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آبوخاک.920- 931 :5 .24 .

1399  آبان-  مهر،14  جلد،4  شماره، نشریه آبياري و زهكشي ایران

Dworak, F. 2011. Using the SACRAMENTO Soil
Moisture Accounting Model to Improve Flood
Frequency Estimates for Dam Safety, Soil Moisture
Accounting Model, 1335-1347.
Jaiswal, R.K. Ali, S. and Bharti, B. 2020. Comparative
evaluation of conceptual and physical rainfall–runoff
models. Applied Water Science, 10(1): 1-14.
Kumar, A., Singh, R., Jena, P.P., Chatterjee, C., and
Mishra, A. 2015. Identification of the best multimodel combination for simulating river discharge. J
Hydrol 52(5): 313-325.
Liu, Y.B., Batelaan, O., De Smedt, F., Poórová, J., and
Velcická, L. 2005. Automated calibration applied to
a GIS-based flood simulation model using PEST, in
J. van Alphen, E. van Beek and M. Taal (eds.),
Floods, from Defence to Management, TaylorFrancis Group, London, 317-326.
Onyutha, C. 2016. Influence of hydrological model
selection on simulation of moderate and extreme
flow events: a case study of the Blue Nile basin.
Advances in Meteorology, 2016.
Wang, H., Wang, C.M., Wang, J.H., Zhou, Z. H. and
Chen, Y. M. 2004. Theory of annual runoff
evolution under natural-artificial dual mode and case
study rivers, Wuding River loosen in the middle
Yellow River. Journal of Science in China Series EEngineering and Materials Science. 47, 51-50.
Yu, B. and Zhu, Z. 2015. A comparative assessment of
AWBM and SimHyd for forested watersheds.
Hydrological sciences journal. 60(8): 1200 - 1212.

1360

.1391 . ع، و کمررال،، ع، مسرراح برروانی،. ب، ذهبیررون،. م،رررودرزی

 وIHACRES ،SWAT مقایسه عملکرد سه مردل هیردرولوژی
 مردیریت آب و. در شبیهسازی رواناب حوضه ررهسروSIMHYD
.25 – 40 :1 .2 .آبیاری
 ارزیرابی الگروریتمهرای.1391 . ک، و ابراهیمی،. م،محمدی رلعه نی
جستجوی مستقیم و ژنتیرک در بهینره سرازی پارامترهرای مردل
 مردیریت آب و. یرک سریالب از کرارون- غیرخطی ماسرکینگام
.1 – 12 :2 .2 .آبیاری
. ف، و مدرسری،. ک، ابراهیمری،. ش، عرارری نرژاد،. م،محمدی ونرد
 وSacramento ،AWBM  ارزیرابی عملکرررد مرردلهررای.1398
 در شرربیهسررازی روانرراب حوضرره امامرره بررا اسررتفاده ازSimHyd
 تحقیقرات آب وخراک.بهینه ساز واسنجی خودکار الگوریتم ژنتیک
.1759 – 1769 :7 .50 .ایران
Audet, C. and Dennis Jr, J.E. 2002. Analysis of
generalized pattern searches. SIAM Journal on
Optimization, 13.3: 889-903.
Aytek, A. Ace, M. and Alp, M. 2008. An application of
artificial intelligence for rainfall–runoff modeling.
Journal of Earth System Science, 117: 145-155.
B ARLOW, K. W EEKS, A. GITHUI, F. CHRISTY, B. AND
CHENG, X. 2010. T HE OVENS RIVER, NORTHERN
VICTORIA APPLICATION PROJECT, CRC FOR
CATCHMENT HYDROLOGY TECHNICAL REPORT , 75.
Boughton, W. 2002. AWBM Catchment Water Balance
Model. Calibration and Operation Manual: 30p.

نشریه آبياري و زهكشي ایران

Iranian Journal of Irrigation and Drainage

1361
... RRL
استفاده از2020,
رواناب با
شبيهسازي بارش
No. 4, Vol.
14, ابزار
Oct.-Nov.
p. 1348-1361

1348-1361 . ص،1399  آبان-  مهر،14  جلد،4شماره

Runoff Rainfall Simulation Using RRL Toolkit
(Case Study: Rahim Abad Station-Silakhor Plain)
H. Younesi1, H. Yousefi2, A. Arshia3, Y. Yarahmadi 4*
Recived: Apr.28, 2020
Accepted: May.24, 2020

Abstract
Estimation of runoff from atmospheric rainfall has a special importance in hydrology studies, watershed
management and soil science water conservation. In order to efficiently manage the watershed, the need to
investigate the efficiency of hydrological models is more effective. The software package RRL is designed to
simulate the runoff relationships of the basin and consists of five sub-conceptual models. In this study,
conceptual models of AWBM, SACRAMENTO, SIMHYD, SMAR and TANK were used for Silakhor plain
watershed (Rahim Abad station). The daily data of precipitation, evaporation and discharge were used in the
statistical period of 1998 to 2018. For all conceptual models, from 1998 to 2000, as a balance period, from 2001
to 2013 as calibration and from 2014 to 2018, it was selected as the verification period. In the SIMHYD model,
the Nash-Sutcliffe coefficient in the Multi Pattern Search Start method in the calibration and validation stages
were 0.70 and 0.68, respectively, which indicates the relative ability of this model to simulate runoff among
other models. In the TANK model, calibration and validation using Genetic Algorithm, the Nash-Sutcliffe
coefficient were 0.47 and 0.44, respectively, which had the lowest efficiency among the models. The results
showed that in the different optimization methods, the Multi Pattern Search Start method provides better results.
Keywords: Genetic Algorithm, Runoff precipitation, RLL Toolkit, Optimization, Silakhor plain
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