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چکیده
وجود عدم قطعیت باال و غیرخطی بودن روابط بارش و رواناب ،جای خالی بسیاری از مطالعات در این راستا را همچنان مشهوود مهیسهازد .مطالعه
حاضر نیز با هدف شبی سازی و پیشبینی رفتار حوض بر اساس شناخت بخشی از روابط حاکم بر این سیستم پیچیده انجهام مهیگیهرد .در ایهن مطالعه
روشهای تبدیل موجک متقاطع ،فیلترکالمن و برنام ریزی خطی ( )KF-LP-CWجوت تجزی و تحلیل  9رخداد مرکب بارش و رواناب حوض آبخیهز
صوفی چای با مساحت 250/65کیلومتر مربع استفاده شد .سپس جوت مقایسه عملکهرد روش مهککور نتهای حاصهل بها روشههای هیهدروگرافواحهد
ژئومورفولوژی و هیدروگرافواحد ژئومورفولوژی بر پای مدل نش مقایس گردید .با توج ب عملکرد رضایتبخش هر س مدل ،در نوایت بها اسهتفاده از
معیارهای ارزیابی مورد استفاده در تحقیق ،عملکرد نوایی روشهای مککور ،مورد بحث قرار گرفت .نتهای نشهان داد روش  KF-LP-CWرخهدادهای
مرکب مورد مطالع را ب ترتیب در مرحل واسنجی و صحت سنجی با جکر میانگین مربعات خطای  2/47و  3/2شبی سازی نمود .در مورد زمان تها اوج
ب طور متوسط میانگین مطلق خطای نسبی در کل رخدادها ( )MAREدر مرحل واسنجی و صحتسنجی ب ترتیب در  3روش مهورد مطالعه  0/05و
 0/037است و همین معیار برای دبی اوج و زمان پای در دو مرحل واسنجی (ب ترتیب  0/07و  )0/06و صحت سنجی ( 0/18و  )0/07میباشد .ک این
امر بیانگر عملکرد مناسبتر روشها ب ترتیب در برآورد زمان تا اوج ،زمان پای و دبی اوج میباشد.
واژههای کلیدی :رخداد مرکب ،موجک متقاطع ،فیلتر کالمنNash ،GIUH ،
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عدم قطعیت ب عنوان چالش اساسی در مدلسازی هیهدرولوژیکی
ب ویژه فرایند بارش – رواناب ب شمار میرود و ارای راهکهار جوهت
مههدلسههازی دقیههق و کههاهش عههدم قطعیههت از ضههروریات مطالعههات
هیدرولوژیکی است .مدلهای هیهدرولوژی نمهایش سهاده شهدهای از
سیستم هیدرولوژی واقعی هستند که به مطالعه کهارکرد حوضه در
واکنش ب ورودیهای گوناگون و فوم بوتر از فرآیندهای هیدرولوژی
میپردازند و ب دست های مختلفی اعم از مدلهای ریاضهی و تجربهی
در برابر مدلهای فیزیکهی ،مهدلههای پیوسهت در برابهر مهدلههای
رویدادگرا یا گسست و مدلهای یکپارچ در مقابل مهدلههای پهارامتر
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تههوزیعی و نیم ه تههوزیعی طبق ه
.( Jothityangkoon
مطالع فرایند بارش – رواناب همواره یکی از موضوعات موهم در
هیدرولوژی بهوده و یهک اقهدام ضهروری در توسهع  ،برنامه ریهزی و
مدیریت منابع آب به شهمار مهیرود ) .(Nayak et al., 2013فیلتهر
کالمن یک سیستم دینامیکی خطی است ک رفتار یک فرآیند طبیعهی
مشاهده شده را تقلید میکند .فیلتر کالمن این عمل را توسهط بهرآورد
بوین وضعیت فعلی از فرایند مشاهده شده در هر لحظ انجام میدهد.
هنگامی ک خروجی بعدی رخ می دهد ،فیلتر تفاوت بین پیشبینهی و
خروجی واقعی را محاسب نموده و از این باقیماندهها برای تنظهیم (یها
ب روزرسانی) برآورد خود از این حالت استفاده مهیکنهد .بهرآورد جدیهد
اصالح شده سپس حالت یا وضعیت بعدی را میتوان پیشبینی نمهود.
در نتیج یک تکرار کامل از فیلتر تکمیل میشود.
) .(Chu and Wong., 2004امروزه ،ترکیهب دادهههای متهوالی
یک جز کلیدی در سیستمهای پهیشبینهی هیهدرولوژیکی اسهت ،که
برای مدل کردن فرآیند غیرخطهی بهارش  -روانهاب متییهر بها زمهان
استفاده میشود .لکا از آنجا ک ایهده اصهلی تبهدیل موجهک تجزیه
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سری زمانی با استفاده از یک گروه توابع موجیشهکل به یهک
سری ضرایب است بنابراین ترکیهب خروجهیهها در سهطوح مختله
تجزی شهده ،در قلمهرو زمهان و فرکهانس جوهت مهدلسهازی بسهیار
ارزشمند است .این سریهای تجزی شده قابلیت تلفیق با روشههای
مختل با هدف مدلسازی را دارا هسهتند .بهرای ملهال کهارایی ایهن
سطوح تجزی ب عنهوان ورودی در روشههای هوشهمند نظیهر شهبک
عصبی مصنوعی ،جوت مدلسازی و پیشبینی در بسیاری از مطالعات
بررسی و تایید شده است ک در ادام ب مواردی از آن اشهاره خواههد
شد .توابع موجک با استفاده از حرکت دادن یک تابع موجک پای ای
ک ب آن موجک مادر 1یا موجک تحلیلگهر گفته مهیشهود ،به
وجود میآیند و خواص ریاضی همچون متعامد بودن و انرژی واحهد
را دارا هستند .موجکها در حال تبدیل شدن به یهک ابهزار به طهور
فزاینده موم برای پردازش تصویر و سیگنال میباشند .موجهکهها به
طور موثر زمان و فرکانس را مانند اطالعات سهیگنالههای متییهر بها
زمان استخراج میکنند (.(Hong et al ,1998
نایاک و همکاران ب مدلسازی بارش– رواناب و جریان رودخانه
جوت توسع مدل بارش رواناب برای حوضه ماالپرابوها 2در هنهد ،بها
استفاده ازمدل مفوومی  NAMو روش موجک در مدلسهازی بهارش
رواناب پرداختند .دادههای روزان بارش ،دبی و تبخیر ب مدت  21سال
( )1378 -1358برای مدلسازی استفاده گردید .در مدلسازی اصلی،
ورودی توسط موجک تجزی شده و زیهر مجموعه تجزیه به عنهوان
ورودی ب مدل در نظرگرفت شدند .پارامترهای مدل با اسهتفاده از 17
سال از دادهها کالیبره شدند و سایر دادههها بهرای اعتبارسهنجی مهدل
مورد استفاده قرار گرفت نتای نشهان داد که تلفیهق روش موجهک و
شبک عصبی مصنوعی عملکرد بوتری را نسهبت به مهدل مفوهومی
 NAMدر تخمین خصوصیات هیهدروگراف از جمله زمهان پایه  ،دارا
است (.)Nayak et al., 2013
شعیب ب بررسی مقایس ای مدل شبک عصبی بر اساس موجک
برای مدل سازی بارش -رواناب پرداخت .در ایهن مطالعه از  23تهابع
موجک بر اساس عملکرد هیبرید شبک عصهبی مصهنوعی و موجهک
برای مدلسازی بارش – رواناب استفاده شد .نتای حاکی از آن بود از
بین تمامی انواع مدلهای توسع داده شده ،تبهدیل موجهک گسسهت
هیبرید با شبک عصبی مصنوعی پرسپترون چندالی  ،با سطح تجزیه
 9بوترین عملکرد را داشت .همچنین نتای نشان دادک پیشپهردازش
دادههای ورودی بارش با تبدیل موجک ب طور قابل توجوی میتوانهد
باعث افزایش عملکرد مدلسازی شود ).(Shoaib., 2014
با توج ب بررسی انجام گرفت درسایر مطالعات ،از تبدیل موجک
برای تجزی متییرها و تفکیهک در دامنه فرکهانس و زمهان متییرهها،
1- Mother wavelet
2- Malaprabha
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جوت مدلسازی و از روشهای هوشمند نظیر شبک عصبی مصنوعی
جوت پیشبینی استفاده شده است .از آنجا ک تبدیل موجهک مرسهوم
برای بررسی ارتباط چند متییر کارایی ندارد .ب منظور بررسهی ارتبهاط
دو متییر در بعدهای زمان -فرکانس نیاز ب اسهتفاده از آنهالیز موجهک
متقاطع میباشد .تبدیل موجک متقاطع 3بهرای اولهین بهار در تحلیهل
بارش -رواناب توسهط البهات ( ) Labat., 2000مهورد اسهتفاده قهرار
گرفت.
لیو و همکاران در مطالع ای ب بررسی و ارزیابی خطاهای زمهانی
مدل در تخمین های هیدرولوژیکی و همچنین ارای یک روش جدیهد
بر مبنای موجک متقاطع پرداختند .نتای نشان داد ک روش مبتنی بر
موجک متقاطع میتواند خطاهای زمانی را در پیشبینهیههای جریهان
سیالبی با قابلیت خوبی پیشبینی کند) .(Liu et al, 2011این امر در
مطالعات تهورنس و کهامپو (  (Torrnce and Campo.,1998نیهز
مورد توج قرار گرفت است.
عبداللوی و همکاران ( )1390در مطالع ای از دو روش مبتنی بهر
آنالیز موجک متقاطع و شبک عصبی مصنوعی ب منظهور پهیشبینهی
دبی جریان رودخان بوشتآباد استفاده نمودند .نتای نشان داد ترکیب
روشهای شبک عصبی و موجهک در مقایسه بها مهدلههای شهبک
عصبی مصنوعی و موجک متقاطع از دقت باالتری برخوردار میباشهد.
از آنجا ک تاکنون مطالعات محدودی در زمین کاربرد موجک متقهاطع
در مدلسازی هیدرولوژیکی انجهام گرفته اسهت و در اکلهر مطالعهات
انجام گرفت  ،ب منظور پیشبینی از روشهای هوشهمند اسهتفاده شهده
است ک در اکلر موارد نتای رضهایتبخشهی از تلفیهق ایهن روشهها
حاصل شده است .لکا در این مطالع ب منظور اعمال اختالف فازههای
اتفاق افتاده (تاخیرهای ایجاد شده بین متییرهای بهارش و روانهاب) از
روش موجک متقاطع و جوت پیشبینهی و مشهخن نمهودن ف های
حالت حاکم بر سیستم حوض از روش فیلتر کالمن استفاده شده است.
بهر اسهاس مطالعه چهو و وانها )(Chu and Wong, 2004
ترکیب موجک و فیلتر کالمن میتواند سیگنالهای غیر ایستای بارش
و رواناب را تحلیل کند .بنابرین برای نخستسن بار در مطالعات مدل-
سازی هیدرولوژیکی بارش -رواناب از تلفیق روش موجک متقهاطع و
فیلتر کالمن استفاده گردید .سپس جوت مقایسه عملکهرد ایهن روش
توسع داده شده ،از مدلهای مفوومی فیزیکی بر مبنهای خصوصهیات
فیزیوگرافی حوض ک قبال عملکرد آنها در مطالعات پیشین ب اثبات
رسیده است ،استفاده شد .ک در ادام ب برخی از این مطالعات و نتای
حاصل اشاره شده است.
اسواین در مطالع ای ب پیشبینی جریان رودخان های فاقد آمار در
حوض رودخان  Koelبا استفاده از روش هیدروگراف واحهد لحظه ای
ژئومورفولوژیکی حوض ( )GIUHپرداختند و نتای را بها هیهدروگراف
3- Cross-wavelet transform
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واحد مصنوعی استخراج شده توسط روش کمسیون ملی آب مقایسه
نمودند .نتای نشان داد از هیدروگرافواحد لحظ ای ژئومورفولهوژیکی
حاصل میتوان ب عنوان تابع انتقال برای مهدلسهازی فرآینهد بهارش
باران  -رواناب استفاده کرد .در این مطالعه سهرعت مهاکزیمم بهرای
حوض کالیبره شد ک این مقدار  0/9متربرثانی در نظر گرفت شهد .در
این مقال بر سوولت استفاده از ایهن روش به همهراه نتهای رضهایت
بخش تاکید شده است ). (Swaina et al., 2015
ساگر در مطالع ای ب تاثیر نقش  DEMحوضه بهر نسهبتههای
هورتون در استخراج هیدروگرافواحد لحظ ای در 42زیر حوض از دو
حوض آبخیز در هند انجام دادند .نتای نشان داد تفاوتهای ناشهی از
تفکیک شبک آبراه در مدلههای ارتفهاعی رقهومی  DEMمختله
باعث تفاوت در نسبتهای هورتون میشود ،ک ممکن است ب عهدم
قطعیهت در تخمهینهها منجهر شهود (Sagar RohidasChavan.,
).2015
کرمی و اسمعیلپور ( )1393در پژوهشی با استفاده از خصوصیات
مورفومتری حوض آبخیز دریانچهای ماننهد نسهبت انشهعاب و طهول
بلندترین آبراه هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی حوض را بهرای پهن
رویداد بارش -رواناب استخراج نمودند و با استفاده از معیارهایی ماننهد
ضریب تعیین ،درصد خطای مربوط به پهیشبینهی دبهی اوج و زمهان
رسیدن ب دبی اوج و ضریب بازده نهش -سهاتکلی و درصهد خطهای
حجم رواناب با هیدروگراف مشاهداتی مورد مقایس قرار دادنهد .نتهای
نشان داد ک اختالف کمی بین زمان اوج شبی سازی شده با استفاده از
هیدروگرافواحد و مقادیر مشاهداتی وجود دارد و پیشبینی بوتهری از
زمان اوج ب دست میدهد.
تجاسههوینی و همکههاران تیییههرات مکههانی و زمههانی خصوصههیات
زهکشی و ژئومورفولوژی را در مدیریت حوض آبخیز رودخان ورادا 1در
شمال کارناتاکا ب کار بردند و ضرایب  n , kرا در مهدل نهش بهرای
اعمال اقدامات مدیریتی در حوض ب دسهت آوردنهد .نتهای مطالعهات
نشان داد حوض شمالی (غیر جنگلی) ایدهآل برای ذخیهرهسهازی آب-
های سطحی است و زیر حوض در منطقه زراعهی جنهوب ،پتانسهیل
ذخیهههرهسهههازی آبههههای زیرزمینهههی و تیکیههه مصهههنوعی را دارا
است ).(Tejasvini et al., 2011
اگرچ تحقیقات وسیعی در مدلسازی و شبی سازی فرایند بارش-
رواناب در حوض های آبخیز انجام گرفت اسهت ،ولهی پیچیهدگیههای
بسیار زیاد سیستم حاکم بر این پدیده از یک سو و اهمیت تعیین مولف
های سیستمهای هیدرولوژیکی از سوی دیگر نیاز ب انجام تحقیقهات
در این زمین را دو چندان مینماید .لکا در نوایهت مهدلی مبتنهی بهر
مههدل تلفیههق موجههک متقههاطع و فیلتههر کههالمن ،جوههت پههیشبینههی
رویدادهای انتخابی توسع داده شد .با توج ب مروری ک بر مطالعات

پیشین انجام گرفت و با توج ب جایگاه اسهتفاده از روشههای مهورد
مطالع در این مطالعات ،مدل تلفیقی موجک متقهاطع و فیلتهر کهالمن
توسع داده شد و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفهت .همچنهین در
مطالع حاضر با تجزی وقایع جریان خروجی از حوضه بها اسهتفاده از
تبدیل موجک متقاطع و ارتباط آن با سایر پارامترهای مرتبط با پدیهده
بارش– رواناب و تلفیق این سطوح تجزی با فیلتهر کهالمن ،به مهدل
سازی و پیشبینی وقایع بارش -رواناب در حوض آبخیز صوفی چهای
پرداخت شد .سپس ب خاطر اهمیت کهاربرد روش هیهدروگراف واحهد
ژئومورفولوژی در حوض های فاقد آمار و سوولت استفاده از این روش،
همچنین ب دلیل وابستگی ف های حالهت در روش فیلتهر کهالمن به
خصوصیات ژئومورفولوژی حوض  ،جوت مقایس عملکرد روش مککور
نتههای حاصههل بهها روشهههای هیههدروگراف واحههد ژئومورفولههوژی و
هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی بر پای مدل نش مقایس گردید.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوض آبخیز صهوفی چهای بها مسهاحت  250/65کیلهومتر مربهع
حوض آبریز صوفی چهای در مختصات جیرافیایی  37˚15′ 2″تها 3″
 37˚45′عهههرﺽ شهههمالی و  45˚ 56′ 30″تهها  46˚ 25′ 5″طول
شرقی و در ارتفاع  1450مته هری از سطح دریا قرار گرفت است .ایههن
رودخان ه در رده  4رودخان ه ای از نظههر روش اسههتراهلر قههرار دارد .در
شهکل  1موقعیهت قرارگیههری حوض مورد مطالع به همهراه نقشه
رقههوم ارتفههاعی ( )DEMنشان داده شده است .همچنههین موقعیههت
ایستگاههای هیدرومتری و باران سنجی ،در شکل (-2ال ) ارای شهده
است.
جدول  -1مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبخیز صوفی چای
پارامتر
مساحت (کیلومتر مربع)
محیط (کیلومتر)
شیب (درصد)
ارتفاع حداکلر (متر)
ارتفاع حداقل (متر)
ارتفاع متوسط (متر)
طول حوض آبخیز (کیلومتر)
طول آبراه ها (کیلومتر)
طول آبراه اصلی (کیلومتر)
شیب متوسط آبراه اصلی (درصد)

حوضه آبخیز
صوفی چای
250/65
91/13
16/69
3408
1582
2428/5
17/79
591/9
39/98
3/47

جوت کاربرد روش هیدروگراف واحهد ژئومورفولهوژی نقشه رده-
1- Varada
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بندی آبراه های حوض  ،با استفاده از روش استراهلر توی گردیهد که
در شکل ( -2ب) نشان داده شهده اسهت .در جهدول  1خالصه ای از
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مشخصات فیزیوگرافی حوض آبخیز صوفی چای ارای شده است.

رودخانه صوفی چای

شکل -1موقعیت حوضه آبخیز صوفی چای به همراه نقشه شیب و  DEMحوضه

الف

ب

شکل  -2نقشه موقعیت ایستگاه های منطقه(الف) و نقشه رده بندی آبراهه ها(ب) برای حوضه آبخیز صوفی چای باالدست ایستگاه تازه کند

روش های مورد مطالعه
تبدیل موجک پیوسته ()CWT

1

تبدیل موجک پیوست ( )CWTب عنوان مجموع تمامی زمانهایی
1- Continuous Wavelet Transform

ک سیگنال واقعی ) s(tدر مقیاس (کشیده و فشرده) ضرب میشود و
ب نسهخ ههای تهابع موجهک 𝜓 انتقهال مهییابهد ،تعریه مهیشهود
(.)Nakken., 1999
∞
∞
2
∞ < 𝑡𝑑 |)𝑡(𝜓|∞, ∫−
)(1
∫−∞ 𝜓 (𝑡)𝑑𝑡 = 0
= )𝑛𝑜𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑊𝑇(𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒,
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∞

𝑡𝑑)𝑡 ∫−∞ 𝑥(𝑡)𝜓 ∗ (𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒, 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛,

)(2
)(3

𝑡𝑑 )

𝑏𝑡−
𝑠

(

∞
∗ 𝜓)𝑡(𝑥 ∫
∞√|𝑆| −
1

=

𝜓
)𝑏 𝐶𝑊𝑇𝑥 (𝑠,

ک در آن )𝑡(𝜓  :موجک اصهلی (مهادر) بها طهول مهوثر ( )tکه
معموال بسیار کوتاهتر از سری زمانی هدف ( x(tاست ،نماد ∗ معرف
مزدوج مخهتلط  CWT ،ضهرایب موجهک حاصهل از تبهدیل موجهک
پیوست ( )CWTسیگنال ) x(tهستند و  sپارامتر مقیاس و یها اتسهاع
است ک یک تابع را با فشردهسازی و یا کشیدن آن مقیاسبندی می-
کند .پارامتر bزمان انتقال است .ب طوری ک تیییرات آن نشاندهنهده
لیزش موجک از روی تابع ( x (tاست.
تبدیل موجک گسسته ()DWT

1

فرم گسست تابع موجک ( )DWTب صهورت رابطه  4مهیباشهد
(.)Chen et al.,1999
)(4

𝑡𝑑 )

𝑗

𝑡−𝑛 𝑏0 𝑆0
𝑗
𝑆0

∞

( 𝜓)𝑡(𝑥 ∞∫−

1
|𝑗√|𝑆0

𝜓
= )𝑏 𝐷𝑊𝑇𝑥 (𝑆,

تبدیل موجک گسست ( )DWTبرای محاسب ضرایب موجک بهر
روی مقیاسهای دوتایی 2گسست و موقعیتها در زمان میباشد .تابع
موجک گسست ب وسیل انتخاب 𝑗 𝑆 = 𝑆0و 𝑗 𝑏 = 𝑛 𝑏0 𝑆0در رابطه
 4حاصل میگردد ک 𝑗 و 𝑘 اعداد صهحیح هسهتند که به ترتیهب
انبساط و (جابجایی) را کنترل میکنند .همواره  𝑏0 > 0و 𝑆0 > 1
می باشد.
موجک متقاطع )CW(3

تحلیل طیفی موجک متقاطع در دو سری زمانی ) x(tو ) y(tبه
صورت رابط  5تعری میگردد ).(jury et al., 2002
)𝑏 𝑊𝑥𝑦 (𝑠, 𝑏) = 𝑊𝑥 (𝑠, 𝑏) 𝑊𝑦∗ (𝑠,
)(10
()5
∗ (𝑠,
ک در آن )𝑏  𝑊𝑥 (𝑠,و )𝑏 𝑦𝑊 ب ترتیب ضرایب تبدیل
موجک پیوست دو سری زمانی ) x(tو ) y(tهستند .همان گون که
قبال ذکر گردید 𝑠 و 𝑏 ب ترتیب بیانگر مقیاس و زمان تاخیر سهری-
های زمانی مککور میباشد و نماد * بیانگر شهکل مهزدوج یهک عهدد
مختلط است .همچنین )𝑏  𝑊𝑥𝑦 (𝑠,ضرایب حاصل از تبهدیل موجهک
متقاطع هستند .اختالف فاز)𝑠  ∆𝛷(𝑏 ,بین دو سری) x(tو ) y(tبه
ازای یک زمان تاخیر و مقیاس مشخن ب صورت ساده شده رابط 6
توسط تورنس و کاپو ب فرم رابط  7تعری شده است.
)(6
)(7

)

𝑠
1
𝑠
𝑠𝑑])𝑏∫𝑠 2 𝑅𝑒[𝑊𝑥 𝑦 (𝑆,
1

𝑠𝑑])𝑏∫𝑠 2 𝐼𝑚[𝑊𝑥 𝑦 (𝑆,

)

( ∆𝛷(𝑏 , 𝑠) = 𝑡𝑎𝑛−1

])𝑏𝐼𝑚[𝑊𝑥 𝑦 (𝑆,
])𝑏𝑅𝑒[𝑊𝑥 𝑦 (𝑆,

( ∆𝛷(𝑏 ) = 𝑡𝑎𝑛−1

1- Discrete Wavelet transform
2 - Dyadic
3- Cross Wavelet

کهه در آن ])𝑏  𝑅𝑒[𝑊𝑥 𝑦 (𝑠,و ])𝑏  𝐼𝑚[𝑊𝑥 𝑦 (𝑠,بهه ترتیههب
بخهشهههای حقیقههی و موهههومی ضههریب)𝑏  𝑊𝑥 𝑦 (𝑠,مههیباشههند.
همچنین  𝑠1و  𝑠2حدود انتگرال و ب ترتیب نشاندهنده حدود پایین
و باالی باند مقیاس بوده و  𝑠1 < 𝑠2میباشد( Torrence and
.)Compo., 1998
فیلتر کالمن

4

فیلتر کالمن ،فیلترى بازگشتى است ک از نقط نظر کمین سهازى
متوسط مربعات خطا بوین مىباشد ک در آن از گشتاور اول (میانگین)
و کواریانس توزیع احتمال استفاده مىگردد .الگوریتم فیلتهر کهالمن از
س جز تشکیل شده است )1 :مدل سیستم  )2مدل اندازه گیهری و )3
فیلتر کالمن.
مدل سیستم

سیستمی ک رفتار دینامیکی گسست دارد را میتوان از نظر بهردار
حالت ب صورت رابط  8تعری نمود (.)Toddini., 1978
)𝑋(𝑘) = Φ(𝑘|𝑘 − 1)𝑋(𝑘 − 1) + Γ(𝑘|𝑘 − 1)𝑤(𝑘 − 1

()8
ک در این رابط :
)𝑘(𝑋 بردار حالت با ابعهاد ) Φ(𝑘|𝑘 − 1) ، (𝑛 × 1مهاتریس
گکار ( انتقال )5حالت با ابعاد )𝑛 × 𝑛( برای گام زمانی 𝑘 در لحظه
) (𝑘 − 1است Γ(𝑘|𝑘 − 1) .ماتریس گهکار حالهت خطها بها ابعهاد
)𝑛 × 𝑛( و ) 𝑤(𝑘 − 1بردار خطای سیستم (بردار نهویز یها گوسهین
سفید) با ابعاد ) (𝑛 × 1میباشد و 𝑘 نشاندهنده گام زمانی است.
مدل اندازهگیری

بردار حالت)𝑘(𝑋 در سیستم از طریق سیستم اندازهگیری ک ذاتها
دارای خطا میباشد ،مشاهده میشود .بنابراین بردار اندازهگیری )𝑘(𝑍
را میتوان ب عنوان یک ترکیب خطی از بهردار حالهت )𝑘(𝑋 و یهک
بردار خطای اندازهگیری )𝑘(𝜈 توصی نمود.
)𝑘(𝜈 𝑍(𝑘) = 𝐻(𝑘). 𝑋(𝑘) +
)(9
ک در این رابط  𝑍(𝑘) :بردار انهدازهگیهری بها ابعهاد )،(𝑚 × 1
)𝑘(𝐻 ماتریس انتقال اندازهگیری بها ابعهاد )𝑛 × 𝑚( و )𝑘(𝜈 بهردار
اندازهگیری خطا با ابعاد) (𝑚 × 1میباشد .فهرﺽ مهیشهود)𝑘(𝑤 و
)𝑘(𝜈از فراینهد مسهتقل گوسهین پیهروی کننهد (Lee and Singh.,
)1999

مدل فیلتر کالمن

بهه وسههیل معادلهه  10سیسههتم بههرای مقههادیر حالههت پههیش-
4 - Kalman Filter
5- transition
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بینی ) 𝑥̅ (𝑘⁄𝑘 − 1در زمان
را محاسب میکند
( Mizumura., 1984و .)Wu and Hung., 1990
)𝑋̅(𝑘|𝑘 − 1) = Φ(𝑘|𝑘 − 1)𝑋̂(𝑘 − 1|𝑘 − 1
)(10
با دانستن مقدار پیشبینی حالهت ) 𝑋̅(𝑘|𝑘 − 1و بهردار انهدازه-
گیری )𝑘(𝑍 در مدل اندازهگیری ،مقدار تخمین حالهت )𝑘|𝑘(̂𝑋 به
وسیل فیلتر خطای اندازهگیری با استفاده از هسهت کهالمن )𝑘(𝑘 به
صورت روابط 11تا 12حاصل میشود.
𝑘 مقدار در گام زمانی قبل یعنی 𝑘 − 1

̂
)̅(k|k − 1
̅ = )X(k|k
X(k|k − 1) + k(k)Z(k) − H(k)X

()11

= )k(k
P(k|k − 1). H(k)T [H(k)P(k|k − 1). H(k)T + R(k)]−1

()12

همچنین عبارت ]) [𝑍(𝑘) − 𝐻(𝑘)𝑋̅(𝑘|𝑘 − 1خطای انهدازه-

گیری میباشد .کواریانس )𝑘|𝑘(𝑃 در تخمین خطای حالت ب صورت
رابط  13تعری میگردد.
)𝑃(𝑘|𝑘) = [𝐼 − 𝑘(𝑘)𝐻(𝑘)]. 𝑃(𝑘|𝑘 − 1
)(13

معادلهه عمههومی  GIUHبههرای رودخانهه رده  Nپههیش از ایههن
درمطالعات رودریگز و والهداس ( Rodriguez Iturb and Valdes.,
 )1979ارای گردید.
)(14

موقعیت مکانی با درج  ،𝑁 + 2در گام زمانی 𝑡 روی دهد: 𝜃𝑖 (0) ،
احتمال موقعیت اولی  ،ب صورت احتمال اینک فراینهد از (موقعیهت 𝑖
آغاز شود تعری میشود : 𝜑𝑖(𝑁+2)(𝑡) ،تیییر حالت از موقعیت  iبه
 ،𝑁 + 2است و ب صورت احتمال اینک فرایند بهارش از موقعیهت i
در گام زمانی 𝑡 آغاز شود ،تعری میگردد.
} 𝔏𝐿 𝐺𝐼𝑈𝐻 = 𝑓{𝑅𝐴 , 𝑅𝐵 , 𝑅𝐿 , 𝑣,
()15
0.43
−1
𝑣 𝑞𝑝 = 1.31. 𝐿𝔏 . 𝑅𝐿 .
()16
0.55
−0.55
−0.38 −1
𝐴𝑅 𝑡𝑝 = 0.44. 𝐿𝔏 . 𝑅𝐵 .
𝐿𝑅 ∗
𝑣.
()17
ک در آن  :RBنسبت انشعاب  :RL ،نسهبت طهول و  :RAنسهبت
مساحت 𝑝𝑞 دبی پیک هیدروگراف لحظه ای ( )1/hrو 𝑝𝑡  :زمهان تها
پیک( )hrمیباشد 𝐿𝔏 .طول رودخانه بها درجه ( Ωبهزر تهرین رده
آبراه ) و 𝑣 میانگین سرعت در مقطع عهرﺽ جریهان در خروجهی در
هنگام دبی اوج برای یک گراف سیل مشخن ،بر حسب متر بر ثانیه
میباشد .روسو ارتباط تجربی ب شرح رابط  18را بین مدل مفوومی
نهش و هیهدروگراف واحههد ژئومورفولهوژیکی ( )Nash- GIUHارایه
نمود(.)Rosso,1984
𝑡
𝑘

)) (exp(−

𝑡 1

𝑈(𝑡) = ( )𝑛−1

()18
()19
()20
ک در آن  Kثابت ذخیره  n ،تعداد مخازن و  Γتابع گاما میباشد.
میانگین سرعت در مقطع عرﺽ جریهان در خروجهی در هنگهام دبهی
پیک برای یک گراف سیل مشخن است.
𝑘 𝑘

هیدروگراف واحد ژئومورفولوژیکی

)𝑡( )𝑑𝜑𝑖(𝑁+2
𝑡𝑑

𝑁∑ =
)𝑖=1 𝜃𝑖 (0

)𝑡( 𝑑𝜃𝑁+2
𝑡𝑑

که در آن 𝑖 :موقعیهت مکهانی قطهره بهاران فرضهی مهیباشهد.
)𝑡(  : 𝜃𝑁+2احتمههال موقعیههت ،احتمههال اینک ه یههک قطههره بههاران در

)𝑛(Γ
𝑛 = 3.29(𝑅𝐵 /𝑅𝐴 )0.78 𝑅𝐿 0.07
𝔏𝐿 𝐾 = 0.7(𝑅𝐴 /(𝑅𝐵 ∗ 𝑅𝐿 ))0.48 𝑣 −1

جدول  -2معیارهای ارزیابی جهت تحلیل شبیهسازی
معیار ارزیابی
ضریب نابرابری تایل()TIC
()21

فرم اصالح شده نش-ساتکلی
( )E

J

()22
خطای نسبی
()23( )RE

رابطه
2

0  TIC  1
2

 M  O 

O

1
N



2

M

J
N
OM
E  1 i  1
,J N
J
N
J
 OO
i 1

M O
O

1
N

 RE
i 1

n

TIC 
1
N

0  E 1
j

RE 

n

میانگین مطلق خطای نسبی
))24( (MARE
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معیار ارزیابی موفقیت تحقیق

در این بخش تعدادی از معیارهای ارزیابی مطابق جدول  2جوت
تحلیل نتای استفاده گردید.
ک در آن
 :Oمقادیر مشاهداتی :M ،مقادیر محاسب شده توسهط مهدل :N ،
تعههداد داده هههای واسههنجی یهها صههحت سههنجی : O ،متوسههط مقههادیر
مشاهداتی و  : Mمتوسط مقادیر محاسباتی توسط مدل است .در معیهار
ضریب نابرابری تایل مقدار صفر برای آماره نشان دهنده برازش کامل
است.
در این مطالع از  9رخهداد بهارش و روانهاب بها مشخصهات کلهی
مطابق جدول  3در حوض آبخیز صوفی چای استفاده شد .سپس وقایع
ب دو مرحل واسنجی و صحت سنجی تقسهیم و جوهت مهدل سهازی
فرایند آماده شدند .پس از کسر جریان پایه توسهط روش پیشهنوادی
چاو در هیدروگرافهای مرکب ،انجام گرفت .توضیح کامل روشهای
جداسازی دبی پای در مطالعات چاو ارای شده است).(Chow, 1998
محاسب بارش موثر با استفاده از شاخن𝜑 ک مقادیر ان برای وقهایع
مرحل واسنجی در جدول  3ارای شده است ،انجام گرفت.

ترین خطا جوت جداسهازی نهویز وقهایع انتخهاب گردیهد .نتهای ایهن
محاسبات در جدول  3در بخش نتای ارای شده است.
مرحل  :3اعمال موجک متقاطع بر سهیگنالههای بهارش مهوثر و
رواناب مستقیم جوت تشخین فاز و تاخیر زمانی بهین سهیگنالههای
بارش و رواناب
مرحل  :4اعمال تاخیرهای زمهانی محاسهب شهده جوهت انتقهال
مولف های بارش موثر
مرحل  :5ورود هیدروگراف واحد محاسب شده به عنهوان ف های
حالت و اعمال فیلتر کالمن برای شبی سازی وقایع
مرحل  :6محاسب هیدروگراف سیالب و ارزیابی معیارهای خطا.

نتایج و بحث
نتایج حاصل از آمادهسازی اولیه دادهها و اعمال موجک گسسته

نتای حاصل از انجام مرحل  1و  2در مدلسازی وقهایع بهارش و
رواناب شامل کسهر تلفهات از بهارش کهل ،هیتهوگراف بهارش مهوثر،
هیدروگراف رواناب مستقیم ،جداسازی نویز از سیگنالهای روانهاب بها
استفاده از تبدیل موجک گسست سیملت در سطوح تجزی مختل در
جدول  3ارای شده است.

توسعه مدل کنترلی فیلتر کالمن -برنامه ریزی خطی  -موجکک
متقاطع ()KF- LP_CW

نتایج حاصل از محاسبه هیدروگرافواحد یکا اسکتداده از روش

مطابق شکل  3جوت مدلسازی در ابتدای امر پس از جداسهازی
آب پای و کسر شاخن𝜑 از بارش کل ،هیتوگراف بارش مهازاد اولیه
حاصل گردید .از هیدروگراف واحد محاسب شده ب روش برنام ریهزی
خطی جوت ادام فرایند مدلسهازی کنترلهی فیلتهر کهالمن -موجهک
متقاطع ب عنوان ف ای حالت ورودی سیستم استفاده گردید .در ایهن
روش مراحل کلی مطالع ب ترتیب از مرحله یهک تها شهش انجهام
گرفت.
مرحل  :1جداسازی دبی پای هیدروگراف سیالب و کسر متوسهط
شاخن  φاز بارش کل اتفهاق افتهاده در حوضه (بهارش متوسهط در
حوض با استفاده از میانگینگیری تیسن با اسهتفاده از آمهار بهارش در
ایستگاههای کندوان ،کنبرف ،لیقوان ،هرگالن ،آشان ،کهرده ده و سهد
علویان شکل ( -2ال ) محاسب گردید .و تخمین هیهدروگراف واحهد
حوض با استفاده از روش برنام ریزی خطی.
مرحل  : 2اعمال تبدیل موجک گسسهت به منظهور حهکف نهویز
موجود در سیگنال رواناب و انتخهاب موجهک مناسهب جوهت تجزیه .
نمون ای از این تجزی در شکل  4جوت جداسازی نهویز توسهط مهدل
موجک گسست سیملت برای مهدلسهازی در فیلتهر کهالمن در واقعه
 1382/02/19ارای شده است .الزم ب ذکر است توابع مختل موجک
مادر بر سیگنال رواناب برازش یافت و در نوایت بوترین برازش با کم-

برنامهریزی خطی

پس از آمادهسازی سری دادههای بارش و رواناب جوهت اسهتفاده
در مدل ،با استفاده از روش برنام ریهزی خطهی ،بها اسهتفاده از وقهایع
مرحل واسنجی ،ابعاد هیدروگراف واحد برای هر واقع محاسب گردید.
سپس از هیدروگرافهای واحد حاصل میانگینگیری انجام گرفت و ب
عنوان هیدروگراف واحد حوض جوت استفاده در ف های حالهت مهدل
اندازهگیری در فیلتر کالمن استفاده شد .در شکل  5هیهدروگرافههای
واحد محاسب شده برای  5واقع مرحل واسنجی ب همراه هیدروگراف
واحد میانگین برای حوض ارای شده است.
نتایج مدلسازی هیدروگراف واحد ژئومورفولکوژیکی حوضکه
GIUHو مدل نش )(Nash-GIUH

در این روش پس از محاسبات مورد نیاز در خصوص فیزیهوگرافی
و شبک زهکشی حوض ک نتای حاصهل از آن به طهور خالصه در
جداول  4و  5ارای شده است ،ردهبندی آبراه ب روش استراهلر انجام
شد .سپس زمان تمرکز حوض بر اساس برخی از روابط تجربی توسع
داده شده محاسب گردید .نتای حاصل در جدول  6ارای شهده اسهت.
ک ب طور میانگین  9/4ساعت محاسب گردیهد بنهابراین در مطالعه
فوق در مرحل واسنجی مدل مقدار سهرعت کهالیبره شهده در حوضه

کاربرد روشهاي موجک متقاطع -فيلتر کالمن و GIUHدر مدلسازي

معهادل  1/8متردرثانیه محاسهب گردیهد و بهرای رخهدادهای مرحله
صحتسنجی از این سرعت استفاده شد .نتهای محاسهب هیهدروگراف

واحد لحظ ای  GIUHو ) (Nash-GIUHدر شهکل  6ارایه شهده
است.

مرحله 3و4

مرحله6
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مرحله 1

مرحله5

مرحله 2
فضای حالت
هیدروگراف واحد

شکل -3مدل کنترلی بارش – رواناب با کاربرد فیلتر کالمن -برنامه ریزی خطی و موجک متقاطع()KF- LP_CW

S=a2+d2+d1

 :S=a2+d1+d2سیگنال اصلی رواناب مورخ
1382/1/19

 :a2سیگنال رواناب پس از حذف نویز
 :d2جداسازی نویز ناشی از اعمال تبدیل موجک
گسسته سیملت در سطح 2
 :d1جداسازی نویز ناشی از اعمال تبدیل موجک
گسسته سیملت در سطح  ،1جهت استفاده در مدل
سازی فیلتر کالمن(مرحله  )2در سیگنال رواناب
شکل -4مرحله ( ) 2حذف نویز وقایع با استداده از موجک گسسته سیملت در دو سطح (به عنوان مثال رخداد ) 1382/1/19
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جدول  -3مشخصات کلی وقایع مرکب بارش – رواناب ،خصوصیات تجزیه سیگنال و فضای حالت
مرحله
تاریخ رویداد
بارش کل(میلیمتر)
شاخن( Φمیلیمتر بر ساعت)
جریان پای (متر مکعب بر ثانی )
دبی اوج(متر مکعب بر ثانی )
زمان اوج(ساعت)
زمان پای (ساعت)
زمان تمرکز(ساعت)
موجک برازش یافت برتر
درج تجزی
 RMSEتجزی با موجک

وقایع انتخابی جهت مرحله صحت سنجی
/2/12
/12/24
/2/31
/1/27
1389
1387
1386
1384
22/06
27/25
8/48
52/17
0/57
2/37
1/4
1/87
11/1
4/5
11/4
7/83
26/5
34
47/7
35/37
9/5
17
6
12/75
65
28
31/25
42

وقایع انتخابی جهت مرحله کالیبراسیون (آموزش)
/2/12
/1/27
/1/19
/1/18
1383/2/4
1383
1382
1382
1381
34/25
45/47
26/87
19/6
16/7
2/21
1/56
1/4
1/04
2/76
14/6
13
13/6
9/07
8/58
65/4
34/9
31/6
39/48
50/22
15
9
24
32/75
4
35
27
30
90
18
16/25
6
5/25
16/5
5/75
Sym3

Sym3

Sym4

Sym4

Sym3

Sym3

Sym3

Sym3

Sym3

2
0/3752

2
0/119

2
0/385

2
0/69

3
0/436

2
0/43

2
0/312

2
0/111

2
0/215

*Sym: Symlets wavelet

شکل -5هیدروگراف واحد محاسبه شده برای  5واقعه مرحله واسنجی و هیدروگراف میانگین با استداده از روش برنامهریزی خطی

درجه آبراهه
1
2
3
4

روش
درج آبراه
1
2
3
4
نسبت
)tp(hr
)qp(1/hr

*

جدول -4مشخصات شبکه زهکشی حوضه آبخیز صوفی چای
مساحت (کیلومتر
تعداد آبراهه درجه i
متوسط طول L
طول (کیلومتر
مربع)
Ni
1/015
150/24
154/86
148
2/093
62/78
130/59
30
5/654
33/92
134/09
6
32/33
32/33
250/65
1
جدول -5تعیین نسبتهای ژئومورفولوژیکی در حوضه مورد مطالعه
نموداری

متوسط مساحتA

(کیلومتر مربع)
1/04
4/35
22/34
250/65

میانگین حسابی

ln RB

ln RL

ln RA

RB

RL

RA

5
3/4
1/79
0
5/26

0/02
0/74
1/73
3/48
3/11
5/81
0/113

0/05
1/47
3/11
5/52
6/17

4/93
5
6

2/06
2/7
5/72

4/16
5/13
11/22

5/31

3/5
5/28
0/1188

6/84
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جدول -6تعیین زمان تمرکز حوضه با استداده از روابط تجربی
نام روش

رابطه

کرپیچ

𝑇𝑐 = 0.9195 ∗ 𝐿0.77 ∗ 𝑆 0.385

برانسی ویلیامز

جانسون کراس
کربای

شرح پارامتر

5 𝐴2
𝐿
) √(
𝐷 ∗ 1.5
𝐹

= 𝑐𝑇

𝐿
𝑇𝑐 = 0.087( )0.5
𝑠
𝑛 ∗ 𝐿 ∗ 6.562
𝑏𝑆√ ∗ 3

= 𝑐𝑇

scs

𝐿0.8 (𝑠 + 1)0.7
1900 ∗ 𝑦 5
1000
= 𝑡𝑎𝑛𝑆
− 10
𝑁𝐶
𝑔𝑎𝑙𝑇𝑇𝑐 = 1.67

Simas

𝑇𝑐 = 0.0085𝑊 0.5937 𝑆𝑏 −0.1505 𝑆𝑛𝑎𝑡 0.3131
𝐴
=𝑊
𝐿

پاپاداکیس و کازان

𝑇𝑐 = 0.66𝐿0.5 𝑛0.52 𝑆 −0.31 𝑖 −0.38

= 𝑔𝑎𝑙𝑇

𝑐𝑇  :زمان تمرکز (دقیق )
𝐿  :طول آبراه اصلی(متر)
𝑠  :شیب آبراه اصلی(متر بر متر)
𝐷 :قطر دایره معادل (کیلومتر )
𝐿  :طول آبراه اصلی(کیلومتر)
𝐴 :مساحت حوض (کیلومتر مربع)
𝐹 :شیب متوسط آبراه (درصد)
𝐿  :طول آبراه اصلی(متر)
𝑠  :شیب آبراه اصلی(درصد)
𝑐𝑇  :زمان تمرکز (دقیق )
𝑏𝑆 :شیب متوسط حوض (درصد)
𝑛 :ضریب زبری مانینگ
𝑔𝑎𝑙𝑇  :زمان تاخیر(ساعت)
𝐿  :طول آبراه اصلی(فوت)
𝑡𝑎𝑛𝑆  :ضریب نگوداشت آب در
حوض
𝑁𝐶  :شماره منحنی متوسط حوض
𝑦  :شیب آبراه اصلی (درصد)
𝑊  :عرﺽ حوض (فوت)
𝑏𝑆 :شیب متوسط حوض (فوت بر
فوت)
𝑡𝑎𝑛𝑆  :ضریب نگوداشت آب در
حوض
𝑐𝑇  :زمان تمرکز (دقیق )
𝐿  :طول آبراه اصلی(فوت)
𝑠  :شیب رودخان اصلی(فوت بر فوت)
𝑖  :شدت بارش مازاد (اینچ بر ساعت)

مقدار(ساعت)
14/68

10/6

9/33
7/41

8/55

6/36

5/83
9/4

میانگین

الزم ب ذکر است جوت کاربرد روابط  21تا  28الزم است نسبت-
های ژئومورفولوژیکی در حوض تعیین شود ک این امر با استفاده از 2
روش نموداری و میانگینگیهری حسهابی انجهام مهیپهکیرد .در روش
نموداری از مقادیر متوسط تعدادآبراه در هر رده ،مساحت متوسهط در

هر رده ،طول متوسط در هر رده  lnگرفت میشهود و سهپس در یهک
نمودار در برابر رده آبراه رسم میشود معکوس  lnشیب خط حاصل
نسبت ژئومورفولوژیکی مربوط را نشان میدهد.

شکل -6هیدروگراف واحد  GIUHو GIUH-Nash
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شکل  -7تعیین نسبت های ژئومورفولوژیکی به روش نموداری

ب عنوان ملال شکل  7در رابط بها تعیهین نسهبت مسهاحت ()RA
ارای شده است .در این مطالع در وقایع مرحل واسنجی نتای حاصهل
از روش میانگین حسابی دقت بیشتری را داشت.
نتایج تعیین فاز سیسکتم در وقکایع بکارش  -روانکاب مکورد
مطالعه

با توج ب فرﺽ مقدار متوسط برای تلفات بارش در حوض تحت
عنوان شاخن  φو توج ب این نکت ک در طبیعت تلفات بهارش در
ابتدا زیاد و سپس رفت رفت کاهش مهیبابهد ،لهکا کسهر یهک مقهدار
متوسط برای تلفات همواره باعث بروز خطا در برآورد هیتوگراف بارش
موثر میشود  .لکا با استفاده از تبدیل موجک متقاطع میتوان مولفه -
های بارش موثر اولی را مطابق با تاخیرهای ایجاد شده اصالح نمهود.
این روش برای اولین بار در این زمین اسهتفاده و مهورد ارزیهابی قهرار
گرفت است .برای تشخین واکنش حوض در ایجاد تاخیر پالسههای
بارش و ایجاد رواناب ،از روش موجک متقاطع اسهتفاده شهد .فازههای
ایجاد شده در مقیاسهای مختل مورد بررسی قرار گرفت و منحنهی-
های تیییر فاز در بوترین مقیاس (فازها در مقیاسهای مختل اعمال
و مقیاسی ک بوترین نتیج خروجی را ارایه دههد بها اسهتفاده از کهد
برنام نوشت شده انتخهاب گردیهد) بهرای وقهایع مرحله واسهنجی و
صحتسنجی ترسیم گردید .تاخیر در پالسهای بارش مهازاد اولیه در
زمانهایی اعمال شد ک اختالف فهاز م هرب صهحیحی از  πباشهد.
نتیج جالبی ک از بررسی چشمی منحنیهای تیییر فاز دیده میشود،
واکنش تقریبا مشاب حوض در مواج شهدن بها ایهن وقهایع مهیباشهد
بنابراین با استفاده از  5منحنی فاز ب دست آمده در مرحله واسهنجی،
منحنی فاز برای  4رخداد مرحل صهحتسهنجی مهورد اسهتفاده قهرار
گرفت و نتای حاصل با فاز واقعی مشهاهداتی همهین وقهایع مقایسه
گردید ( جدول.)7

نتایج حاصل از شبیهسازی مدل بارش – رواناب

با توج ب کاربرد س روش مککور در شبی سهازی مهدل کنترلهی
بارش -رواناب در حوض آبخیز صوفیچای ،نتهای در شهکل  9بهرای
وقایع مرحل واسنجی و شکل  10برای وقایع مرحل صهحتسهنجی و
نتای بررسی کارایی روشها توسهط معیارههای ارزیهابی در جهدول 8
ارای شده است.
نتای حاصل نشان داد در صورتیک از منظر معیار ارزیهابی جهکر
میانگین مربع خطاها ارزیابی را مهورد توجه قهرار دههیم ،روش (LP-
 )KF-CWنسبت ب دو روش دیگر در هر دو مرحل واسنجی )(2/44
و صحتسنجی ) (2/33از عملکرد بوتری برخوردار میباشد .همچنین
نتای مربوط ب ضریب تعیین R2عملکرد بوتر این روش را تایید می-
کند .ب طوریک مقادیر متوسهط بهرای ایهن معیهار در روش مهککور در
مرحل واسنجی  0/98و در مرحل صحتسنجی ب طور متوسط برابهر
 0/93است.
در مورد معیار  Ejک از لحاظ مفوومی شبی ب ضریب تعیین است
با متوسط  0/98و  0/89ب ترتیب در مراحل واسنجی و صحتسنجی
مؤید عملکرد بوتر روش مککور نسهبت به  2روش دیگهر مهیباشهد.
تحلیل ضریب نابرابری تایل نیز با مقهادیر متوسهط  0/14و  0/29به
ترتیب در مراحل واسنجی و صحتسنجی ،نشاندهنده عملکهرد بوتهر
این روش نسبت ب دو روش دیگر میباشد.
پیشبینی واقع 1386/2/31در مرحل صحتسنجی کمترین خطا
را از بین  9واقع مورد مطالع دارا بود .در تحلیل ضریب نابرابری تایل
مشخن گردید هر س روش ب طور متوسط مقداری زیر  0/5دارا می
باشند ک بیانگر عملکرد مناسب این روشها برای وقایع اشهاره شهده
میباشد .در جدول  8مقادیر هر معیار برای هر واقع در هر روش ارای
شده است .در مورد زمان پای زمان تها اوج و دبهی اوج در نمودارههای
 11تا  13ب وضوح عملکرد روشهای مختل در دو مرحل واسهنجی
و صحت سنجی ارای شده است.
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شکل -8منحنیهای اختالف فاز برای رخدادهای مرحله واسنجی
جدول -7اختالف فاز وقایع بارش و رواناب در مرحله واسنجی و صحت سنجی
رخداد

*t1

𝟏𝝋∆

t2

𝟐𝝋∆

t3

𝟑𝝋∆

t4

𝟒𝝋∆

واسنجی
1381/01/18

ساعت
0/25

رادیان بر دقیقه
𝜋0.96

ساعت
0

رادیان بر دقیقه
0

ساعت

0

رادیان بر دقیقه
0

ساعت

0

رادیان بر دقیقه
0

1382/01/19

0/25

𝜋

45

𝜋0.97

54/25

𝜋

75/75

𝜋0.98

1382/01/27
1383/02/04
1383/02/12
صحت سنجی

4/75
3/25
0/75

𝜋

14/5
6/25
13

𝜋

0

0

0

0

𝜋

12/75

𝜋0.98

18/75

𝜋0.98

𝜋

21

𝜋0.99

0

0

0
25
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

50/75

𝜋

*

1384/01/27
1386/02/31
1387/12/24
1389/02/12

1
2
1
2
1
2
1
2

*

𝜋0.98
𝜋0.98

0
14/5
4/75
𝜋
𝜋
17
8
4/25
𝜋
𝜋0.97
𝜋0.98
0
0
0
0
0/25
𝜋0.96
0
0
0
0
0/5
𝜋0.97
21
13
0/75
𝜋0.99
𝜋
𝜋0.98
22
12
/
75
1
𝜋
𝜋0.98
𝜋0.98
21
13
0/75
𝜋0.99
𝜋
𝜋0.98
40
/
5
18
/
25
6
𝜋0.98
𝜋
𝜋
*
*
 : 1اعمال اختالف فاز بر اساس مرحل واسنجی و رخداد مشاب با واقع مورد نظر و  : 2فاز مشاهداتی
0

𝜋
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شکل -9نتایج شبیه سازی روشهای مورد مطالعه در وقایع حوضه صوفی چای -مرحله واسنجی
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شکل -10نتایج شبیهسازی روشهای مورد مطالعه در وقایع حوضه صوفی چای -مرحله صحتسنجی
جدول -8نتایج کاربرد معیارهای ارزیابی مورد مطالعه در وقایع انتخابی مراحل واسنجی و صحتسنجی
وقایع مرکب انتخابی مرحله ...

صحتسنجی (تست)

واسنجی (آموزش)

رخداد
معیار

روش

1381/01/18

1382/01/19

1382/01/27

1383/02/04

1383/02/12

1384/01/27

1386/02/31

1387/12/24

1389/02/12

ارزیابی
جکر میانگین
مربع
خطا()RMSE
ضریب تعیین
() R2

( KF-
)LP_CW

2/51

1/96

1/48

2/16

4/22

2/45

1/09

5/9

3/5

7/36
4/9

4/89
6/25

5/16
3/83

5/78
3/81

9/95
7/88

4/35
2/8

6/02
3/94

5/42
4/92

5/33
3/47

0/97

0/99

0/98

0/96

0/98

0/92

0/99

0/82

0/83

0/83
0/92

0/8
0/62

0/65
0/78

0/75
0/86

0/85
0/9

0/89
0/94

0/86
0/91

0/88
0/85

0/81
0/8

0/14

0/13

0/17

0/12

0/17

0/19

0/08

0/5

0/4

0/47
0/27

0/35
0/36

0/53
0/41

0/31
0/22

0/42
0/38

0/27
0/19

0/37
0/29

0/43
0/39

0/59
0/31

( KF-
)LP_CW

0/97

0/96

0/95

0/98

0/94

0/91

0/99

0/75

0/66

()GIHU-Nash

0/77

0/73

0/44

0/88

0/7

0/72

0/68

0/78

0/36

)(GIHU

0/89

0/56

0/7

0/95

0/81

0/88

0/85

0/82

0/66

()GIHU-Nash
)(GIHU
( KF-
)LP_CW

()GIHU-Nash
)(GIHU

ضریب
نابرابری تایل
()TIC
ضریب نش
ساتکلی
اصالح شده
()Ej

( KF-
)LP_CW

()GIHU-Nash
)(GIHU
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شکل -11خطای نسبی هر رویداد و  MAREزمان اوج در مرحله واسنجی و صحت سنجی در روشهای مورد مطالعه

شکل -12خطای نسبی هر رویداد و  MAREدبی اوج در مرحله واسنجی و صحت سنجی در روشهای مورد مطالعه

شکل -13خطای نسبی هر رویداد و  MAREزمان پایه در مرحله واسنجی و صحت سنجی در روشهای مورد مطالعه

ب طوریک در مورد زمان تا اوج ب طور متوسهط میهانگین مطلهق
خطای نسبی در کل رخدادها ( )MAREدر مرحل واسنجی و صحت-
سنجی به ترتیهب در  3روش مهورد مطالعه  0/05و  0/037اسهت و

همین معیار برای دبی تا اوج و زمان پای در دو مرحله واسهنجی (به
ترتیههب  )0/06 0/07و صههحتسههنجی ( 0/18و  )0/07مههیباشههد.
همچنین از تحلیل نتای میتوان ب دقت بیشتر روشهای مککور در

کاربرد روشهاي موجک متقاطع -فيلتر کالمن و GIUHدر مدلسازي

برآورد زمان تا اوج و زمان پای اشاره کرد .در حالی ک در برآورد دبهی
تا اوج دقت کمتری وجود دارد.
در صورتی ک نتای برآورد در کل  9رخداد را مد نظر قرار دههیم،
ب طور متوسط در کل وقایع و  3روش مورد مطالع میهانگین مطلهق
خطای نسبی در کل رخدادها ( )MAREبه ترتیهب در زمهان تها اوج
برابر  ،0/043در مورد دبی اوج  0/14و زمان پای برابر  0/07میباشد.
این امر بیانگر عملکرد مناسبتر روشها ب ترتیب در برآورد زمان تها
اوج ،زمان پای و دبی اوج میباشد.

نتیجه گیری
در این مطالع ب شبی سازی پدیده وقایع مرکب بارش – روانهاب
در حوض صوفی چای باالدسهت ایسهتگاه هیهدرومتری تهازه کنهد در
استان آذربایجان شرقی در ایران پرداخت شد .این امهر بها اسهتفاده از
تلفیق روشهای برنام ریزی خطهی ،موجهک مقهاطع و فیلتهر کهالمن
انجام گردید .نتای حاصهل بها کهاربرد روشههای هیهدروگراف واحهد
ژئومورفولوژیکی و تلفیق آن با روش نش مقایس گردید .از نتای کلی
این مطالع میتوان ب اصالح مولف های هیتوگراف بارش موثر ،توسط
موجک متقاطع اشاره نمود .با اعمال اختالف فهاز در هیتهوگرافههای
بارش موثر ،خطای محاسبات ب حداقل ممکن رسید .این کاربرد زمان
وقوع اوج ها را بوبود میبخشد.
با کاربرد معادالت فیلتر کالمن در مدلسهازی و اسهتفاده از روش
برنام ریزی خطی جوت محاسهب هیهدروگراف واحهد ،ف های حالهت
حاکم بر وقایع بارش – رواناب در مدل اندازهگیری فیلتر کالمن ،تعیین
گردید .ک نتای کاربرد آن را میتوان در اصالح مقادیر رواناب و اوج-
ها ب وضوح مشاهده نمود.
با توج با فرایند بازگشتی فیلتر کالمن ،دقت باالی روش موجک
متقاطع جوهت تفکیهک فهاز و ایجهاد تاخیرههای زمهانی و اسهتفاده از
برنامه ریههزی خطههی ،تلفیههق ایههن سه روش ( )KF-LP-CWنتههای
رضایت بخشی را ب دنبال داشت است .لکا با توج ب تحلیل معیارهای
ارزیابی ،روش مککور از عملکرد مناسبتری نسبت به  2روش دیگهر
برخوردار است.
دو روش مورد مطالعه مبتنهی بهر خصوصهیات ژئومورفولهوژیکی
حوض (  GIUHو )GIUH-Nashدر تلفیق با روش موجهک متقهاطع
نتای رضایتبخشی را ب دنبال داشتند .این امر بیانگر ماهیهت نسهبتا
مشاب حوض در پاسخ ب بارش و ایجاد رواناب میباشد .و از آنجا که
اساس این دو روش بر خصوصهیات ژئومورفولهوژیکی حوضه اسهتوار
هستند ،لکا میتوان از این روشهها نیهز به عنهوان ف های حالهت در
سیستم فیلتر کالمن و تلفیهق آن بها روش موجهک متقهاطع اسهتفاده
نمود .ایهن امهر در مطالعهات اسهواین (  )Swaina., 2015نیهز قابهل
مشاهده است ک از نتای حاصل از این روش را ب عنوان تابع انتقهال
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استفاده نمودند.
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Abstract
The existence of high uncertainty and the nonlinearity of rainfall and runoff relationships signalize the
vacancy of many studies in this direction. The present study is conducted with the aim of simulating and
predicting the watershed’s behavior based on the recognition of a part of the relationships prevailing on this
complex system. In this study, Cross wavelet transform methods, Kalman Filter and Linear Programming (KFLP_CW) were used to analysis of 9 compound events of rainfall and runoff in the Sufi Chai watershed with
about 250.65 km2 area. Then, to compare the performance of this method, the results were compared with
geomorphologic unit hydrograph combination with Cross wavelet (GIUH-CW) and geomorphologic unit
hydrograph based on Nash models combination with Cross wavelet (GIUH-Nash-CW). Considering the
satisfactory performance of all three models, the final performance of these methods was finally discussed using
the evaluation criteria used in the research. Results showed that the KF-LP_CW method simulated the compound
events in the calibration and validation stage with a mean square error (MSE) of 2.47 and 3.2, respectively. In
the case of time to peak, the mean average relative error (MARE) for the three studied methods was 0.05 and
0.037 for the calibration and validation stages, respectively. The same criteria for peak discharge and base time
were 0.07 and 0.06 respectively for the two calibration stages, and 0.18 and 0.07 in the two validation stages.
This indicates better performance of the methods in the estimation of time to peak, base time, and peak
discharge, respectively.
Keywords: Cross-Wavelet, GIUH, Kalman Filter, Rainfall-Runoff
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