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داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ
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 1و  -2داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
 -3داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول( Maryam.aliannejad@gmail.com :
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش95/2/8 :
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ94/6/25 :

ﭼﮑﯿﺪه
روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻞ در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪاي و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ آﻣﺎر ﺣﻮزه ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﺐﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎزهﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﺮﺧﻪ آب) (WCAﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ روشﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ) ،(GAاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮔﺮوه ذرات
) ،(PSOاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ) (HSو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎري ) (ICAﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ،روش ﺗﺎﺑﻊ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن ﺧﺮوﺟﯽ و ذﺧﯿﺮه اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮاﺳﺮي
ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮاﺳﺮي را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻣﯿﺎن  5روش
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ را اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻼب ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﻣﺪل ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﺮﺧﻪ آب
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﯿـﻞ و ﺑﻪ ﻋـﺒﺎرت دﯾـﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣـﻮج ﻧﻈﯿﺮ آن
ﻧـﻤﻮﻧﻪاي از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﮑﺎن ﺧﻮد در ﯾﮏ آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾـﻂ ،دﺑﯽ و ﻋﻤﻖ
ﺟﺮﯾﺎن را از ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﯾﮕﺮ و از زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻣـﺎن دﯾﮕﺮ
ﺗﻐـﯿﯿﺮ ﻣـﯽدﻫﺪ .روﻧـﺪﯾﺎﺑﯽ ﺳـﯿﻼب ،ﻣﺠـﻤﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آنﻫﺎ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯿﻞِ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ روشﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
ﻃﺮاح در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و اﻃﺮاف آن
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻼب در آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎ )ﮐﺎﻧﺎل و رودﺧﺎﻧﻪ(
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻤـﻠﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻐـﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺘﻐﯿـﺮﻫﺎي ﻫﯿـﺪروﻟﯿﮑﯽ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن و ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺳﯿﻞ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﯽ از زﻣﺎن در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ در ﻃﻮل آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(15
روﻧـﺪﯾـﺎﺑﯽ ﺳﯿـﻼب ﺑـﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﺻـﺤﯿﺢ و ﻃـﺮاﺣﯽ
ﺑﺴـﯿﺎري از ﭘـﺮوژهﻫـﺎي زﯾﺴـﺖ ﻣﺤـﯿﻄﯽ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﻣـﻮرد
ﻧـﯿﺎز اﺳـﺖ ) .(22روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاي
ردﯾﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ورودي اﺳﺖ .روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻞ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﻞ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺨﺎزن ،ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ رودﺧﺎﻧﻪ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﯿﻞﺑﻨﺪﻫﺎ ،دﯾﻮارهﻫﺎي ﻣﻮازي رودﺧﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه
دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ و داﺷﺘﻦ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺳﯿﻞ
ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ارﺗﻔﺎع ﺳﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از
ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .روش ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ارﺗﺶ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮐﻨﺘـﺮل ﺳﯿﻞ
ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم در اوﻫﺎﯾﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ ).(14
ﺗﻮﻧﮓ ) ،(23ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺳﻪ روش
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ) 1(LRﺷﯿﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ) 2(CGو داوﯾﺪون-
ﻓﻠﻤﻨﺘﭽﺮ -ﭘﺎول ) 3(DFPرا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻫﻮك و
ژﯾﻮر ) (HJﺑﺮاي ﺗـﺨﻤﯿـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘـﺮﻫﺎي ﻣـﺪل ﻏـﯿﺮﺧـﻄﯽ
ﭘـﯿـﺸﻨﻬﺎد ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﻣﻮﻫﺎن ) ،(17ﻣﺪﻟﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ) 4(GAﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﯿﺪروﮔﺮاف
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از روش  GAﺑﺎ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺟﺮﯾﺎن
ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد .ﭘﺮﻣﺎل و راﻧﺠﻮ )،(18
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻨﺖ وﻧﺎﻧﺖ روﺷﯽ را ﺑﺮاي روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن
ﻏﯿﺮﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
روش ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ از
ﻫﯿﺪروﮔﺮاف اﺷﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﻫﯿﺪروﮔﺮاف
دﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف اﺷﻞ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ روش ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ .ﭘﺮﻣﺎل و
ﻫﻤﮑﺎران ) ،(19ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺷﯿﺐ ﺳﻄﺢ آب در ﻃﻮل
ﯾﮏ ﺑﺎزه ﮐﻮﭼﮏ از ﮐﺎﻧﺎل و ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻖ
در وﺳﻂ ﺑﺎزه و دﺑﯽ در ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ آن ،روش
ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﺮاي روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮج ﺳﯿﻞ در
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﻣﻨﺸﻮري ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدﻻت
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻨﺖ
وﻧﺎﻧﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد .اﯾﻦ روش در ﻋﻤﻞ از ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
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1- Harmony Search
2- Sum of Square
3- Sum of Absolute Deviation
4- Discharge Peak Observation
5- Particle Swarm Optimization
6- Generalized Reduced Gradient Algorithm
7- Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno
8- Water Cycle Algorithm
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ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ واﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﺑﺮي ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(13اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 1HSرا در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از  HSﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ GA
اﺷﺖ .روش آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت
اﻧﺤﺮاﻓﺎت ) 2(SSQدﺑﯽ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣـﺠﻤـﻮع ﻗـﺪر ﻣـﻄـﻠﻖ اﻧﺤـﺮاﻓﺎت )3(SAD
دﺑﯽ روﻧـﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷـﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف
دﺑﯽ اوج ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ) 4(DPOﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ .ﺛﻤﻨﯽ و ﺷﻤﺴﯽﭘﻮر
) ،(21ﺑﺮاي روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻞ در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪاي ﺑﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي روش ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﺧﻄﯽ ﻣﺪﻟﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در
آن ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ از روش
ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ )ﭘﺎول( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ،اﻧﺘﻈﺎرات
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮد .داس ) ،(6ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﺧﻄﺎي ﻫﯿﺪروﮔﺮاف
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻟـﮕﻮرﯾﺘـﻢ ﺳـﺮﻋـﺖ ﻣـﺤـﺎﺳـﺒﺎت را
ﺑﻪ ﻧـﺤﻮ ﭼـﺸﻢﮔـﯿﺮي اﻓـﺰاﯾـﺶ ﻣـﯽدﻫـﺪ ﭼـﻦ و ﯾﺎﻧـﮓ )،(4
ﺑﻬﯿـﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﺧﻄﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روش Gray Encode Accelerating
 Genetic Algorithmاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
دﻗﺖ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ روش را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﭼﻮ و ﻫﻤﮑﺎران )،(5
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  5PSOرا ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ
ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن  ،SSQﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﯾﻦ روش ﻧﺸﺎن از ﺑﺮﺗﺮي  PSOﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  GAو اﺧﺘﻼف
اﻧﺪك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  HSداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (2ﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  NMﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دو
ﻣﺪل روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي
ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  NMدر ﺑﺮآورد
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪلﻫﺎي روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﮐﺎراﻣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪي ﻗﻠﻌﻪﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(16از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﻮرد ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﺷﺪه ) (SAﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ
ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون اﺳﺘﻔﺎده و دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺪف  SSQرا ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ
از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن دﻗﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SAﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  GAﺑﻮد.
ﺣﺎﻣﺪي و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(11در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪل
ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو راﺑﻄﻪ ذﺧﯿﺮه راﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ .وي ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل
ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از روش ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮادﯾﺎن

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺪه ) 6(GRGﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل اﮐﺴﻞ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻧﺤﺮاﻓﺎت ) (SSQدﺑﯽ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد  85درﺻﺪي
 SSQﻧﺴﺒـﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣـﺪلﻫـﺎي ﻣﺎﺳـﮑﯿﻨـﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧـﻄﯽ در
اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﻣـﻄﺎﻟﻌﺎﺗـﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎراﻫﺎن و ﻫـﻤﮑﺎران )(12
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  HSو  7BFGSﺑﻪ ﺑﺮآورد
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ در روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻼب
رودﺧﺎﻧﻪ وﯾﻠﺴﻮن و واي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در
ﺑﯿﻦ  12روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﻗﯽ و
دﻟﺒﺮي ) ،(20ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪلﻫﺎي ﺧﻄﯽ و
ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﺟﻬﺖ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﻼب ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮔﺮاف وﯾﻠﺴﻮن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  SYSTATو ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﮔﺮافﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار
 DAMBRKﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺪلﻫﺎي
ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﺎ
ﺑﺮاي ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪل ﺧﻄﯽ اراﯾﻪ داده اﺳﺖ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﺮﺧﻪ آب ) 8(WCAﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮا اﺑﺘﮑﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻨﺪر و ﻫﻤﮑﺎران
) ،(7ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺮﺧﻪ آب ﯾﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اراﺋﻪ
ﺷﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدي و اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎي روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
اﺳﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ آب و
ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﺑﻪ وﯾﮋه
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﮑﻨﺪر و
ﻫﻤﮑﺎران ) (7اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﺮﺧﻪ آب را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﻘﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ WCA
را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي از ﻟﺤﺎظ
ﺗﻼشﻫـﺎي ﻣﺤـﺎﺳﺒـﺎﺗﯽ و دﻗـﺖ در ﻣـﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ﻫـﺪف در
ﻣـﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .اﺳﮑﻨﺪر و ﻫﻤﮑﺎران ) (8از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﺮﺧﻪ آب در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي وزن ﺳﺎزه ﺧﺮﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
راهﺣﻞﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳـﺮﻋﺖ ﻫـﻤـﮕﺮاﯾﯽ ﺑـﯿﺸﺘـﺮي
ﻧـﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ اﻟـﮕﻮرﯾﺘـﻢﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨـﻪﺳـﺎزي دﯾـﮕﺮ
ﻣـﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻗـﯽﭘﻮر و ﻫـﻤﮑـﺎران ) (1ﺑـﺮاي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ
در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﺮﺧﻪ آب اﺳﺘـﻔﺎده
ﮐـﺮدﻧﺪ .ﺑـﺰرگ ﺣـﺪاد و ﻫـﻤﮑـﺎران ) (3ﺑـﺎ اﺳﺘـﻔﺎده از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﺮﺧﻪ آب ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎزن
ﮐﺎرون  4و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﺨﺰﻧﻪ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﺪول ) (1ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

برآورد پارامترهای معادله ماسکینگام غیرخطی در مدل روندیابی سیالب با استفاده از 63 ...............................................................................................................

جدول  -1خالصه نتایج و دستاوردهای پژوهشهای پیشین
پژوهشگران
مهندسین ارتش ایالت
متحده

سال
1361

تونک

1311

موهان
پرمال و رانجو

1311
1331

پرمال و رانجو

1001

کیم و همکاران

1001

ثمنی و شمسیپور

1006

داس

1002

چن و یانگ

1001

چو و چنگ
براتی و همکاران

1001
1010

حامدی و همکاران

1011

کاراهان و همکاران

1016

ساقی و دلبری

1016

اسکندر و همکاران
اسکندر و همکاران
باقیپور و همکاران
بزرگ حداد و
همکاران
شعبانی بازنشین

1011
1016
1012
1013

شیخ و همکاران

1013

نورعلی و همکاران

1011

1012

روش ماسکینگام برای کنترل سیل حوزه رودخانه ماسکینگام در اوهایو
رگرسیون خطی و  CGو  DFPبرای تخمین پارامترهای مدل غیرخطی
ماسکینگام
الگوریتم  GAبرای تخمین پارامترهای ماسکینگام غیرخطی
مدل سنتونانت روشی برای روندیابی جریان غیرماندگار
روش ماسکینگام بر پایه مدل سنتونانت با فرض ثابت بودن شیب سطح
آب در کانالهای منشوری با مقطع ثابت
استفاده از  HSو  GAدر بهینهسازی پارامترهای ماسکینگام
روش ماسکینگام خطی به وسیله روش بهینهسازی غیر خطی (پاول) برای
رودخانههای چند شاخهای
استفاده از یک الگوریتم تکرار شونده برای تخمین پارامترهای مدل
ماسکینگام خطی و غیرخطی
بهیـنهیابی پارامترهای ماسکینگام خطی با روش  Gray Encodeو
برنامهریزی غیر خطی
استفاده از  PSOبا هدف کمینه کردن  SSQدر کنار  HSو GA
الگوریتم  NMدر برآورد پارامترهای دو مدل روندیابی غیرخطی ماسکینگام
الگوریتم نورد ( )SAبرای بهینهسازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام
و  GAدر رودخانه کارون
بهبود مدل ماسکینگام غیرخطی از ترکیب دو رابطه ذخیره رایج
ترکیب دو الگوریتم  HSو  BFGSدر برآورد پارامترهای معادله ماسکینگام
غیرخطی در روندیابی سیالب
استفاده از مدل  SYSTATبا بهکارگیری اطالعات هیدروگرافهای نرمافزار
DAMBRK

الگوریتم چرخه آب برای حل مسائل بهینهسازی مقید مهندسی
الگوریتم چرخه آب در بهینهسازی وزن سازه خرپا
الگوریتم چرخه آب در تخصیص بهینه در مسائل زیست محیطی
الگوریتم چرخه آب در بهرهبرداری بهینه از سیستم مخازن کارون  2و یک
سیستم چهار مخزنه در ایران
تلفیق  GISو  HEC-HMSبر اساس روش  SCSدر حوزه آبخیز نکا
طراحی فضای فیزیوگرافی با استفاده از متغیرهای ژئومورفوکلیماتیک موثر
بر سیالب و استفاده از روش کریجینگ متعارف
الگوریتم ( DREAM-ZSاز الگوریتمهای مبتنی بر مونتکارلو زنجیره
مارکوف) به منظور بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل هیدرولوژیکی
HEC-HMS

در پژوهش حاضر کاربرد الگـوریتم چرخه آب ( ،)WCAبه
عنوان یکی از روشهای فراابتکاری جدید ،در تخمین
پارامترهای مدل ماسکینگام غیرخطی ،مورد بررسی قرار
گرفته است .برای بررسی عملکرد الگوریتم توسعه داده شده
نتایج حاصل از اجرای آن با روشهای فرا ابتکاری دیگر مانند
الگوریتم ژنتیک ( ،)GAالگوریتم گروه ذرات ( ،)PSOالگوریتم
جستجوی هارمونی ( )HSو الگوریتم رقـابت اسـتعـماری
( 1)ICAمـورد مقـایـسه قـرار گـرفته اسـت.
کد نویسی الگوریتمهای  HS ،PSO ،GA ،WCAو ICA
در قسمت برنامهنویسی نرمافزار )MATLAB (R2014a
انجام شد.

کارایی رگرسیون خطی برای روندیابی
عملکرد مناسب الگوریتم GA
کاربردی بودن مدل سنتونانت
کارا بودن در عمل و نیاز به حداقل اطالعات نقشهبرداری
و واسنجی
کاربرد بهتر روش HS

کاربرد روش ماسکینگام خطی
صرفهجویی در زمان با استفاده از الگوریتم
کارا بودن روشGray Encode

نسبت به روش غیر خطی

برتری  PSOنسبت به  GAو اختالف اندک نسبت به
کاربرد روش NM
برتری روش  SAنسبت به
بهبود  11درصدی

HS

الگوریتم GA
SSQ

کاربردی بودن روش ترکیبی
بدست آمدن پارامترهای مجهول مدلهای خطی و
غیرخطی
جوابگو بودن الگوریتم چرخه آب
سرعت همگرایی باال و رسیدن به پاسخهای بهتر
کاربرد الگوریتم چرخه آب
همگرایی و قابلیت باالی الگوریتم چرخه آب
شبیهسازی موفقیتامیز هیدروگراف سیل خروجی منطقه
پیشبینی دقیق و قابل قبول سیالب در حوزههای بدون
آمار
برتری شبیهسازی با لگوریتم  DREAM-ZSنسبت به
الگوریتم جستجوی خودکار نلدر و مید

( )1و ( )1در مدل ماسکینگام به کار رفتهاند:

()1
()1

𝑡𝑂 = 𝐼𝑡 −

𝑠𝑑
𝑡𝑑

] 𝑡𝑂)𝑋 𝑆𝑡 = 𝐾[𝑋𝐼𝑡 + (1 −

در این معادالت  It ،Stو  Otبه ترتیب ذخیره ،ورودی و
خروجی در زمان  K،tضریب بدون بعد ذخیره برای رودخانه
است که یک مقدار منطقی نزدیک به زمان گذر جریان از کل
مسیر رودخانه میباشد (ثابت و بزرگتر از صفر) X ،یک
فاکتور وزنی که معموالً بین صفر و  0/1در نظر گرفته
میشود .معموالً چنانچه معادله ماسکینگام بهصورت خطی در
نظر گرفته شود ،پارامترهای  Kو  Xدر مدل با روش ترسیمی
به کمک سعی و خطا محاسبه میشود .در حالی که این روش
مشکل و تقریبی است ،همچنین معادله بین  Stو[XIt +(1-
]X)Otهمیشه خطی نیست .ویلسون ( )12و گیل ( )10در
روندیابی سیالب با استفاده از مدل غیرخطی ماسکینگام،
معادالت را به ترتیب مطابق معادله ( )6و ( )2به کار بردند:
()6

𝑚] 𝑡𝑂)𝑋 𝑆𝑡 = 𝐾[𝑋𝐼𝑡 + (1 −

()2

] 𝑚𝑡𝑂)𝑋 𝑆𝑡 = 𝐾[𝑋𝐼𝑡𝑚 + (1 −
1- Imperialist Competitive Algorithm

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.34

مواد و روشها
مدل ماسکینگام از جمله روشهای روندیابی هیدرولوژیکی
است که اصول آن بر اصل پیوستگی جریان و معادله بین دبی
و ذخیره موقت آب در طول مسیر استوار است .این مدل،
روش به نسبت سادهای بوده و دقت کافی در مسایل آبی دارد.
این مدل به دلیل سادگی از بین انواع روشهای هیدرولوژیک
برای روندیابی سیل کاربرد وسیعی دارد .دو معادله پیوستگی و
ذخیره غیرخطی بهعنوان معادالت پایهای به صورت معادالت

کارایی روش ماسکینگام

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08
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در مدل ماسکینگام پارامتر  mبهعنوان توان برای در نظر
گرفتن اثرات غیرخطی (بزرگتر از یک) به معادله اضافه شده
است ،که مدل را قادر میسازد تا معادله غیرخطی بین ذخیره
تجمعی و جریان را بهتر مدلسازی کند .معادله ( )9نسبت به
معادله ( ،)4به دلیل دقت باالتر ،بیشتر رایج است و توسط
موهان ( ،)17کیم و همکاران ( )19و چو و همکاران ()5
استفاده شده است .لذا با در نظر گرفتن معادله ( )9میتوان
معادله زیر را استخراج کرد:
()5

𝑡𝐼 )

𝑋
𝑋1−

1
𝑚

𝑆

( ) ( 𝑡) −
𝐾

1
𝑋1−

( = 𝑡𝑂

()6

𝑡𝐼 )

1
𝑋1−

(+

1⁄
𝑚

𝑆

)𝑡 ( )
𝐾

1
𝑋1−

𝑡𝑆∆
𝑡∆

که در آن  (∆St)/∆tتغییرات ذخیره نسبت به زمان میباشد.
()7
St+1 = St + ∆St

= 𝑖𝑡𝑠𝑜𝐶 = 𝑖𝐶
𝑝𝑜𝑝𝑁 , 𝑖 = 1, 2, 3, … ,

که Ci ،مقدار هدف هر قطره میباشد .در گام اول ،به تعداد
 Npopقطره باران ایجاد و سپس به تعداد  NSRاز بهترین
قطرات (حداقل ارزش) بهعنوان دریا و رودخانه انتخاب
میشوند .قطره باران با کمترین مقدار بهعنوان دریا در نظر
گرفته میشود ،NSR .مجموع تعداد رودخانهها (که یک پارامتر
کاربردی است) و یک دریا (رابطه  )11میباشد .بقیه جمعیت
(نهرهایی که ممکن است به رودخانهها و یا به طور مستقیم
به دریا جریان پیدا کنند) با استفاده از رابطه ( )12محاسبه
میشود.
sea
()11
⏞ NSR = Number of Rivers +
1
()12
NRaindrops = Npop − NSR
بهمنظور تعیین یا اختصاص قطرات باران به رودخانهها و دریا،
بسته به شدت جریان از رابطه ( )19استفاده میشود.
()19

} × NRaindrops

Cost n
|
NSR
∑i=1 Cost i
1, 2, … , NSR

|{ NSn = round
=, n

که NSn ،تعدادی از نهرها است که به رودخانههای خاص و یا
دریا جریان مییابد .یک نهر جریان تا رسیدن به رودخانه در
امتداد خط اتصال بین آنها با استفاده از یک فاصله که به
طور تصادفی انتخاب شده ،جریان مییابد که این فاصله با
توجه به رابطه ( )14مشخص میشود.
()14
𝑋 ∈ (0, 𝐶 × 𝑑),
𝐶>1
که C ،مقداری بین یک و دو (نزدیک به دو) دارد و بهترین
مقدار برای  Cبرابر با دو در نظر گرفته میشود ( d .)7فاصله
فعلی بین نهر و رودخانه میباشد .مقدار  Xدر رابطه ( )7یک
عدد تصادفی توزیع شده (یکنواخت و یا هر توزیع مناسب
دیگر) بین صفر و ( )C × dمیباشد .موقعیت جدید نهرها و
رودخانهها را میتوان با روابط ( )15و ( )16محاسبه نمود.
𝑖
𝑖+1
𝑖
𝑖
()15
𝑚𝑎𝑒𝑟𝑡𝑆𝑋
𝑚𝑎𝑒𝑟𝑡𝑆𝑋 =
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑅𝑋( × 𝐶 × 𝑑𝑛𝑎𝑟 +
𝑚𝑎𝑒𝑟𝑡𝑆𝑋 −
)
𝑖+1
𝑖
𝑖
𝑖
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑅𝑋
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑅𝑋 =
𝑎𝑒𝑆𝑋( × 𝐶 × 𝑑𝑛𝑎𝑟 +
𝑟𝑒𝑣𝑖𝑅𝑋 −
)

()16
که rand ،یک عدد تصادفی یکنواخت توزیع شده بین صفر و
یک است .اگر راه حل ارائه شده توسط یک نهر ،بهتر از
رودخانه متصل به آن باشد ،موقعیت رودخانه و نهر عوض
میشود .این تبادل نیز میتوانند به همین شکل برای
رودخانهها و دریا اتفاق افتد .یکی از مهمترین عواملی که از

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.34

مشابه دیگر الگوریتمهای فرا ابتکاری ،روش  WCAنیز با
جمعیت اولیه به اصطالح قطرات باران شروع میشود .در
ابتدا ،فرض میشود که باران یا بارش وجود دارد .بهترین فرد
(بهترین قطره آب) به عنوان دریا انتخاب میشود .پس از آن،
تعدادی از قطرات باران خوب به عنوان رودخانه و بقیه قطرات
باران بهعنوان نهرها در نظر گرفته میشوند که به سمت
رودخانهها و دریا جریان پیدا میکنند .در روش  WCAبه یک
راهحل واحد «قطره باران» اطالق میشود .در روشهای ،GA
 HS،PSOو  ICAاصطالحاً چنین آرایهای به ترتیب
«کروموزوم»« ،موقعیت ذرات»« ،هارمونی» و «کشور» نامیده
میشوند .در یک مسئله بهینهسازی چند بعدی ،یک قطره
باران ،آرایهای به شکل  1×Nvarاست .این آرایه به صورت
رابطه ( )8تعریف میشود.
] Raindrop = [X1 , X2 , X3 , . . . , X Nvar
()8
که X1 ،تا  XNvarبیانگر متغیرهای تصمیم میباشند.
بـرای شـروع ،یـک نـمـونه از مـاتـریس قـطرات بـاران بـه
انـدازه  Npop×Nvarبه طور تصادفی ایجاد میگردد.

) 𝑟𝑎𝑣 𝑖𝑁𝑋 𝑓(𝑋1𝑖 , 𝑋2𝑖 , 𝑋3𝑖 , … ,

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

که  St+1برابر ذخیره در زمان  t+1است .جم ( )3برای محاسبه
هیدروگراف سیل با استـفاده از مـعادالت فوق ،الـگوریتم زیر
را به کار برد:
مرحله  :1در نظر گرفتن مقدار اولیهای برای سه پارامتر  x ،kو
.m
مرحله  :2محاسبه ذخیره ) (Stبا استفاده از معادله ( )9با فرض
مقدار جریان خروجی اولیه برابر با جریان ورودی ).(O1=I1
مرحله  :9محاسبه نسبت تغییرات ذخیره نسبت به زمان با
استفاده از معادله (.)6
مرحله  :4محاسبه مقدار ذخیره در مرحله زمانی بعدی با
استفاده از معادله (.)7
مرحله  :5محاسبه حجم جریان خروجی در مرحله زمانی بعدی
با استفاده از معادله (.)5
مرحله  :6تکرار مراحل  1تا .5
الگوريتم چرخه آب ()WCA

که Npop ،و  Nvarبه ترتیـب تعـداد قطرات باران (جمعیت
اولیه) و تعداد متغیرهای طراحی میباشند .مقـادیر تابع هزینه
( )Cداده شده از رابطه ( )11به دست میآید.
()11

با ترکیب معادالت ( )1و ( )5معادله زیر بدست میآید:
(= −

()3

𝑅𝑎𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑝1
𝑅𝑎𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑝2
= 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑎𝑟 𝑓𝑜 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑝𝑜𝑃
=
⋮
𝑝𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑎𝑅
𝑁
[
] 𝑝𝑜𝑝
𝑋11 𝑋21 𝑋31
𝑟𝑎𝑣⋯ 𝑋𝑁1
⋮
⋱
] ⋮
[
𝑁
𝑁
𝑁
𝑝𝑜𝑝𝑁
𝑟𝑎𝑣𝑁𝑋 ⋯ 𝑝𝑜𝑝 𝑋1 𝑝𝑜𝑝 𝑋2 𝑝𝑜𝑝 𝑋3

برآورد پارامترهای معادله ماسکینگام غیرخطی در مدل روندیابی سیالب با استفاده از 83 ...............................................................................................................
∗
𝑆𝑡+1
= 𝛼1 |𝑆𝑡+1 |, 𝑖𝑓 𝑆𝑡+1 < 0
∗
𝑂𝑡+1
= 𝛼2 |𝑂𝑡+1 |, 𝑖𝑓 𝑂𝑡+1 < 0

همگرایی سریع الگوریتم و به دام افتادن در بهینههای محلی
جلوگیری میکند تبخیر است .فرآیند تبخیر باعث میشود که
آب دریا با تبخیر به صورت جریان رودخانهها و یا نهرها دوباره
به دریا بریزد .شبه کد ( )71چگونگی تعیین اینکه آیا رودخانه
به دریا میریزد یا نه را نشان میدهد.
i
i
if |XSea
− XRiver
| < dmax ,
()71

()00
()08
∗
∗
که در آن  𝛼1و  𝛼2ثابتهای جریمه 𝑆𝑡+1 ،و  𝑂𝑡+1مقدار
ذخیره و سیالب خروجی در بازه زمانی  t+1بعد از اعمال
∗
∗
 𝑂𝑡+1مقادیر مثبت اما غیر واقعی
𝑆𝑡+1و
جریمه میباشند.
هستند.

که dmax ،عدد کوچکی (نزدیک به صفر) است .بنابراین ،اگر
فاصله بین رودخانه و دریا کمتر از  dmaxباشد ،یعنی رودخانه به
دریا رسیده است .در این وضعیت ،فرآیند تبخیر اثر میکند و
پس از تبخیر کافی ،بارش شروع خواهد شد dmax .شدت
جستجو در نزدیکی دریا (راه حل بهینه) را کنترل میکند.
مقدار  dmaxبه صورت رابطه ( )73در هر مرحله کاهش
مییابد.

معيارهاي ارزيابي

پایان → فرآیند بارش و تبخیر → i = 1,2,3 … , NSR − 1

𝑖
𝑥𝑎𝑚𝑑
𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑡𝑖 𝑥𝑎𝑚

()73

𝑖+1
𝑖
𝑥𝑎𝑚𝑑
𝑥𝑎𝑚𝑑 =
−

که µ ،ضریبی است که محدوده جستجوی در نزدیکی دریا را
نشان میدهد randn .عدد تصادفی توزیع نرمال است .مقادیر
بزرگ  µامکان خروج از منطقه امکانپذیر را افزایش میدهد
و مقادیر کوچک  µمنجر به جستجوی الگوریتم در منطقه
کوچکتر در نزدیکی دریا میشود .مقدار مناسب 2/7 ،µ
تعیین شده است ( .)1معیار همگرایی در این پژوهش رسیدن
به حداکثر تعداد تکرار برابر  7222در نظر گرفته شده است.
مدل رياضي

در این پژوهش برای ارزیابی مقادیر بهینه پارامترهای ،K
 Xو  mدر مدل ماسکینگام تابع هدف به صورت کمینهسازی
مجموع مربعات باقیماندهها ( )SSQبین حجم خروجیهای
واقعی و روندیابی شده مطابق معادله ( )07استفاده شده است:
𝑁

()07

𝑀𝑖𝑛 𝑆𝑆𝑄 = ∑(𝑂𝑡 − 𝑂𝑐𝑡 )2
𝑡=1

3- Mean Square Error

()04

)2

()05

RMSE = √ ∑ni=1(Si − Oi )2

1

n

1

| MAE = ∑ni=1|Si − Oi

()02
()01
()03
()01

̅ 2

2
∑n
) i=1(Si −Oi

̅

n

d = 1 − ∑n

)|i=1(|Si −S|+|Oi −O

2
∑n
) i=1(Oi −Si

n
2
∑n
) i=1(Oi −Si
̅ )2
∑n (Oi −O
i=1

= MSE

= NMSE

در روابط فوق  Siسیالب خروجی روندیابی شده S̅ ،میانگین
دادههای محاسباتی Oi ،سیالب خروجی مشاهداتیŌ ،
میانگین دادههای مشاهداتی و  nتعداد مشاهدات میباشد.
دامنه تغییرات شاخص توافق ویلموت از ∞ -تا  7است که
مقدار  ،7توافق کامل بین دادههای مشاهداتی و محاسباتی را
نشان میدهد .کم بودن مقدار  RMSEو باال بودن ضریب R2
بیانگر دقت قابل قبول مدل و برتری آن نسبت به مدل دیگر
است.
 MSE ،MAEو  NMSEهر کدام به شیوهای اختالف بین
دادههای مشاهداتی و محاسباتی را نشان میدهند ،که هرچه
این مقادیر کمتر باشند یعنی کار نتیجهبخشتر بوده است.
رودخانه ويلسون

مثال مورد مطالعه در این پژوهش برای اولین بار توسط
ویلسون ( )7114ارائه شده است .در این مثال رابطه غیرخطی
بین مقادیر  Stو [ ]XIt+(1-X)Otبرقرار میباشد و میتوان
عملکرد الگوریتمهای مختلف را در بدست آوردن مقادیر بهینه
پارامترهای معادله ماسکینگام غیرخطی مورد بررسی قرار داد.
همچنین انواع روشهای فرا ابتکاری در این مثال ،مورد
آزمون قرار گرفته است .بیشترین جریان ورودی و خروجی از
این رودخانه به ترتیب  777و  35متر مکعب بر ثانیه بوده
است.
رودخانه کارده

در این پژوهش برای بررسی عملکرد الگوریتمهای مورد
مطالعه در برآورد پارامترهای معادله ماسکینگام غیرخطی در

2- Mean Absolute Error
5- Willmott’s index of agreement

1- Root Mean Squared Error
4- Normalized Mean Square Error

] [ DOI: 10.29252/jwmr.8.16.34

که در آن  Octحجم سیالب خروجی روندیابی شده
(محاسباتی) در زمان  tو  Nتعداد گامهای زمانی روندیابی
سیل است.
اگر مقادیر غیر ممکن  X ،Kو  mانتخاب شوند ،مقادیر  Otو
Stدر مدل ماسکینگام منفی بدست میآیند و از این رو از
روش تابع غیر مستقیم جریمه به شکل زیر استفاده میشود:

)̅∑(𝑂𝑖 −𝑂̅)(𝑆𝑖 −S
√∑(𝑂𝑖 −𝑂̅)2 ×∑(𝑆𝑖 −S̅)2

( = R2

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

پس از برآورده شدن تبخیر ،بارندگی اعمال میشود .در فرایند
بارندگی ،قطرات باران جدید نهرها را در مکانهای مختلف
تشکیل میدهند (شبیه به عملگر جهش در  .)GAرابطه ()71
مکان جدید نهرهای تازه شکل گرفته را نشان میدهد.
new
()71
)XStream = LB + rand × (UB − LB
که LB ،و  UBبه ترتیب ،کران پایین و باالی تعریف شده
توسط مسئله است .بهترین قطرات باران جدید تشکیل شده به
عنوان رودخانه و بقیه قطرات باران بهعنوان نهرهای جدید که
به سمت رودخانهها در جریانند در نظر گرفته میشوند .به
منظور افزایش سرعت همگرایی و عملکرد محاسباتی الگوریتم
برای مسائل مقید از رابطه ( )02استفاده میشود.
new
()02
XStream
) = XSea + √μ × randn(1, Nvar

برای ارزیابی مدلهای مورد نظر از شاخصهای ضریب
تبیین ( ،)R2جذر میانگین مربعات خطا ) 7(RMSEمیانگین
قدر مطلق خطا ( ،0)MAEمربع میانگین خطای استاندارد
( ،8)MSEمربع میانگین خطای استاندارد نرمال شده
( 4)NMSEو شاخص توافق ویلموت )d( 5بهره برده شده
است که در روابط ( )04تا ( )01آورده شدهاند.
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ﻣﺪل روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻼب ،رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺜﺎل
واﻗﻌﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﮐﺎرده در
ﺷﺮق زون ﻫﺰار ﻣﺴﺠﺪ -ﮐﭙﻪداغ واﻗﻊ ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ
ﺣﻮزهﻫﺎي ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻒ رود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ارﺗﻔﺎﻋﯽ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺣﻮزه  2977ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ و
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ارﺗﻔﺎﻋﯽ در ﺧﺮوﺟـﯽ ﺣﻮزه و در ﭘﺎﯾـﯿﻦ دﺳـﺖ
آﺑـﺎدي ﮐـﺎرده  1200ﻣـﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎ آﺑﺎدي
ﮐﺎرده در ﺟﻨﻮب ﺣﻮزه  47ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در
ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮزه  374/2ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺨﺶ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ  450ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .دادهﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﻼب دو روزه ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  1371/02/07ﺗﺎ
 1371/02/08ﺑﻪ ﺻﻮرت  6ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دو اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﮐﻮﺷﮏ آﺑﺎد و ﮐﺎرده ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ،K
 Xو  mدر ﻣﺪل ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ،ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ ) (SSQﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي واﻗﻌﯽ و
روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
اﺟﺮاي آن ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻓﺮااﺑﺘﮑﺎري دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،PSO ،GA
 HSو  ICAﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺮماﻓﺰار
) MATLAB (R2014aاﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ
وﯾﻠﺴﻮن در ﺟﺪول ) (2آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در
ﺟﺪول ) (2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي PSO ،WCAو
 ICAﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ  SSQرا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﺪول  -2ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ وﯾﻠﺴﻮن

table 2-The value of the parameters obtained from the algorithms for the Wilson River

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
WCA
GA
PSO
HS
ICA

X

K

m

SSQ

0/30131
0/30076
0/30133
0/30036
0/30132

0/16691
0/32821
0/16705
0/35045
0/16425

2/152215
1/9995
2/152024
1/98469
2/15585

128/786438
138/805
128/786408
140/85114
128/7926

ﺷﮑﻞ ) (1ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺧﺮوﺟﯽ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺑﺮاي
رودﺧﺎﻧﻪ وﯾﻠﺴﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )(1

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮا اﺑﺘﮑﺎري ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﯿﻼب ﺧﺮوﺟﯽ را روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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Figure 1. Output routed hydrograph
ﺎﻋby
the) algorithms
for the Wilson River

ﺟﺪول  -3ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ وﯾﻠﺴﻮن
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ

R2

RMSE

MAE

d

MSE

NMSE

SSQ

0/992696
0/990583
0/992694
0/9903
0/99273

2/419489
2/511836
2/419489
2/530282
2/419547

1/886669
1/837554
1/886697
1/841507
1/888628

0/997327
0/997123
0/997327
0/997081
0/997327

5/853929
6/309321
5/853928
6/402325
5/854209

0/010537
0/011357
0/010537
0/011524
0/010537

128/786438
138/805056
128/786408
140/851143
128/7926

ﺟﺪول ) (3ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در
ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ ) (SSQرا ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ وﯾﻠﺴﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
 WCAدر ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ ) (SSQﺑﺎ
،(0/997327) d ،(1/886669) MAE ،(2/419489) RMSE
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WCA
GA
PSO
HS
ICA

Table 3. The statistical parameters for the Wilson River
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و  HSداﺷـﺘﻪاﻧـﺪ .ﺟﺪول ) (4ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺧﺮوﺟﯽ
روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ
وﯾﻠﺴﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

،(0/010537) NMSE ،(5/853929) MSE
) (128/786438و  (0/992696) R2ﻫـﻤـﺎﻧﻨﺪ اﻟـﮕﻮرﯾﺘـﻢﻫـﺎي
 PSOو  ICAﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑـﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒـﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾـﺘﻢﻫـﺎي GA
SSQ

ﺟﺪول  -4ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺧﺮوﺟﯽ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ وﯾﻠﺴﻮن
زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(

دﺑﯽ ورودي)(m3/s
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Table 4. The output routed hydrograph values by the algorithms for the Wilson River
دﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه )(m3/s
دﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ )(m3/s
ICA
HS
PSO
GA
WCA
22
21
21
26
34
44
55
66
75
82
85
84
80
73
64
54
44
36
30
25
22
19

22
21/7849
19/9145
19/4864
29/1552
44/3258
57/4490
68/2647
76/4968
81/2811
82/1256
80/5973
75/8675
69/5902
61/524
53/2851
44/4107
36/1708
29/5894
24/7706
21/3084
20/0189

22
21/7844
20/0037
20/1785
29/9569
44/5609
57/1115
67/5317
75/5969
80/4431
81/5187
80/2925
75/8722
69/8132
61/8058
53/4158
44/1482
35/3626
28/3475
23/4495
20/2623
19/4956

22
21/7853
19/9108
19/4356
29/0974
44/3219
57/4985
68/348
76/5899
81/3614
82/1783
80/6167
75/8558
69/5582
61/4893
53/2678
44/4334
36/2456
29/7052
24/8983
21/4184
20/0837

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرده در ﺟﺪول ) (5آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -5ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرده

Table 5. The values of the parameters obtained from the algorithms for the Kardeh River

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
WCA
GA
PSO
HS
ICA

X

K

m

SSQ

0/34398
0/37357
0/344314
0/371354
0/35281

0/021187
0/177247
0/021418
0/126261
0/026577

4/78877
3/54218
4/78144
3/756597
4/640935

4/552839
5/23534
4/552813
5/167983
4/46221

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (5ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي
 PSO ،WCAو  ICAﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ  SSQرا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ) (2ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺧﺮوﺟﯽ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه

ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ
ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
10
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Figure 2. Output routed hydrograph by algorithms for the Kardeh River
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20/0034
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57/1122
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ﺟﺪول  -6ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرده
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
WCA
GA
PSO
HS
ICA

Table 6. The statistical parameters for the Kardeh River

R2

RMSE

MAE

d

MSE

NMSE

SSQ

0/782139
0/735364
0/781939
0/738823
0/778803

0/711246
0/762695
0/711244
0/757773
0/711978

0/419798
0/54504
0/419785
0/545669
0/418114

0/925967
0/921761
0/926039
0/920638
0/927229

0/505871
0/581704
0/505868
0/57422
0/506912

0/235596
0/270913
0/235594
0/267428
0/236081

4/552839
5/235339
4/552813
5/167983
4/56221

ﺟﺪول  -7ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺧﺮوﺟﯽ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرده

0
6
12
18
24
30
36
42
48

2/41
2/56
7/37
7/93
2/66
2/56
2 /5
2 /5
2 /5

WCA

2/41
2/41
2/41
2/41
5/77
6/16
2 /5
2 /5
2 /5

2/41
2/37067
1/57221
3/5067
5/62082
4/54015
2/50585
2/48943
2/51892

GA

2/41
2/36527
1/21249
3/38146
5/91301
4/74845
2/40113
2/34477
2/58075

PSO

2/41
2/37062
1/56976
3/50711
5/62461
4/54139
2/50621
2/48882
2/51993

HS

2/41
2/36569
1/24645
3/3411
5/81085
4/69554
2/33869
2/24153
2/66963

ICA

2/41
2/36911
1/50925
3/4979
5/69587
4/56038
2/51091
2/48163
2/53046
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دﺑﯽ ورودي )(m3/s

Table 7. The output routed hydrograph by the algorithms for the Kardeh River
دﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه )(m3/s
دﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ )(m3/s
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮا اﺑﺘﮑﺎري ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﯿﻼب ﺧﺮوﺟﯽ
را روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺪول ) (6ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ در ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ ) (SSQرا
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  6ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  WCAدر
ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ ) (SSQﺑﺎ RMSE
)MSE ،(0/925967) d ،(0/419798) MAE ،(0/711246
) (4/552839) SSQ ،(0/235596) NMSE ،(0/505871و
 (0/782139) R2ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي  PSOو  ICAﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي  GAو  HSداﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﺪول )(7
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﺧﺮوﺟﯽ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرده را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻣﯿﺰان دﺑﯽ روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  WCAﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ و اﺧﺘﻼف را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از دﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ دارد .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻫﺮ دو رودﺧﺎﻧﻪ وﯾﻠﺴﻮن و ﮐﺎرده
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  WCAﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
رﻓﻊ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎﯾﺺ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي دﯾﮕﺮ را داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ
دﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در رودﺧﺎﻧﻪ
وﯾﻠﺴﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻓﻖ داده و دادهﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ
دادهﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روش ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ ﮐﺎري ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﻃﻮل دو دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ از روشﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ

اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .روشﻫﺎي ﻓﺮا اﺑﺘﮑﺎري ﯾﮑﯽ
از راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﺗﺨﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﺮﺧﻪ آب در ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﺮﺧﻪ آب ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي آن
ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮا اﺑﺘﮑﺎري دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  HS ،PSO ،GAو
 ICAﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ در
روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻼب دو ﻣﺜﺎل ﻣﻮردي رودﺧﺎﻧﻪ وﯾﻠﺴﻮن و ﮐﺎرده
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎري ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ ) ،(R2ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ ) ،(RMSEﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻄﺎ )،(MAE
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ،(MSEﻣﺮﺑﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎي
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ) (NMSEو ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻓﻖ وﯾﻠﻤﻮت )(d
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  WCAدر ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ ) (SSQﺑﺎ MAE ،(2/419489) RMSE
)NMSE ،(5/853929) MSE ،(0/997327) d ،(1/886669
) (128/786438) SSQ ،(0/010537و  (0/992696) R2ﺑﺮاي
رودﺧﺎﻧﻪ وﯾﻠﺴﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي  PSOو  ICAﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي  GAو  HSداﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرده ﺗﻮﺳﻂ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  WCAﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ MAE ،(0/711246) RMSE
)NMSE ،(0/505871) MSE،(0/925967) d ،(0/419798
) (4/552839) SSQ ،(0/235596و  (0/782139) R2ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭼﺮﺧﻪ آب در
ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﻣﺎﺳﮑﯿﻨﮕﺎم ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ در
روﻧﺪﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ.
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Abstract
Flood routing in river is one of important issues in water engineering projects. Hydraulic
routing is common in especially in river that has branches and river that have not basin
information. So as to need obtain cross section and slops in all interval of river that Muskingum
helps by saving time and cost. In this paper, a Water Cycle Algorithm (WCA) is proposed for
the parameter estimation of the nonlinear Muskingum model. The results of the developed
model were compared with those of the other metaheuristic algorithms including Genetic
Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), Harmony Search Algorithm (HS) and
Imperialist Competitive Algorithm (ICA). In the proposed technique, an indirect penalty
function approach is imposed on the model to prevent negativity of outflows and storages. The
proposed algorithm finds the global or near-global minimum regardless of the initial parameter
values with fast convergence. The proposed algorithm found the best solution among 5 different
methods. The results demonstrate that the proposed algorithm can be applied confidently to
estimate optimal parameter values of the nonlinear Muskingum model. Moreover, this algorithm
may be applicable to any continuous engineering optimization problems.
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