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 ها هداد روزرساني به وهيش از استفاده با Hymod يکيدرولوژيه  مدل حالت يرهايمتغ نيتخم
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  چکيده
  

 و ياتمشاهد يها داده کمبود به توجه با باشد. يم ضرورت کي آب منابع مختلف مطالعات در يکيدرولوژيه يها مدل از استفاده
 با رها،يمتغ نيا نيتخم ديبا رواناب، - بارش يمفهوم يها مدل يريکارگ هب در خاک، رطوبت رينظ حالت يرهايمتغ ريمقاد نبود
 وهيش از استفاده ن،يتخم يها روش از يکي شود. انجام دقيق بسيار يها ينيب شيپ به يابيدست و مدل مناسب کاربرد هدف

 مانند ،مختلف يها روش شامل ،وهيش نيا باشد. يم هياول يها ينيب شيپ و ياتمشاهد ريمقاد قيتلف اي و ها داده يروزسان هب
 کالمن لتريف روش از استفاده با قيتحق نيا در باشد. يم يا دسته کالمن لتريف مانند ،آن ةداد توسعه يها الگو و لترکالمنيف

 محاسبه د.يگرد برآورد انيليکس حوضه در HyMod مدل در خاک رطوبت زانيم کارلو، مونت روش يمبنا بر يا دسته
 نهيبه يپارامترها ييشناسا براي شد. انجام ياتمشاهد انيجر با قيتلف با آنها حيتصح و روزانه يزمان يها گام در ها ينيب شيپ

 وهيش نيا که داد نشان جينتا شد. استفاده )SCE-UA( يبيترک يتکامل يها مجموعه نام به يسراسر يساز نهيبه روش از مدل
 روش يبرا فيساتکل - نش شاخص د.ينما کمک انيجر يساز هنگام هب و خاک رطوبت روزانه نيتخم بهبود به تواند يم
 روش از استفاده دند.كر کسب را۵۵/۰ و ۷۲/۰ ريمقاد ترتيب به يسراسر يساز نهيبه روش و يا دسته کالمن لتريف يشنهاديپ

 باشد. داشته شيافزا درصد ۳۱ مقدار به روزانه اسيمق در شاخص نيا دسبب ش روزرساني به
 

 .کارلو مونت ،HyMod مدل ي،ا دسته کالمن لتريف کالمن، لتريف جريان، سازي هنگام به :كليدي يها واژه
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  مقدمه
 توانند يم خاک رطوبت رواناب - بارش يمفهوم يها مدل

 يزمان يها گام در انيجر ينيب شيپ و يساز هيشب در
 رند.يگ قرار استفاده مورد روزانه انيجر رينظ ،مختلف

 يمختلف يها داده وجود ازمندين ها مدل نيا يريکارگ هب
 طيشرا به توجه با جا همه در است ممکن که باشد يم

 نباشد. فراهم ازين مورد يها داده يتمام به يدسترس امکان
 كرد اشاره خاک رطوبت به توان يم ،رهايمتغ نيا جمله از

 نيتخم ديبا و دباش ينم دسترس در عموماً آن عاتاطال که
 - بارش يها مدل مناسب ياجرا و كارگيري به در شود. زده

 ازين مورد رطوبت يها داده وجود خاک، رطوبت رواناب
 صورت به که زين مدل يپارامترها ،نيهمچن باشد. يم

 زده نيتخم يستيبا ،ستندين يريگ اندازه قابل ميمستق
 ها مدل يواسنج خودکار يها روش از استفاده با شوند.

 برتر يپارامترها ةدست به هدف تابع فيتعر با توان يم
 يپارامترها ،يواسنج فرايند در ).۲۰۰۰ ل،ي(بو افتي دست
 ؛ندمشخص شو يخوب به يا نقطه اسيمق در توانند يم مدل

 اي يا حوضه اسيمق در پارامترها کردن مشخص امکان اما
 چن ؛۲۰۱۵ همکاران، و (وانگ باشد شتهندا وجود يا شبکه

 يها مدل در پارامترها تيقطع عدم ).۲۰۱۷ همکاران، و
 يهمگوننا پارامترها، نيب يهمبستگ شامل ،يکيدرولوژيه

 در ها داده کمبود و يکيدرولوژيه يها سامانه در يمکان
 رو، اين از باشد. يم ريناپذ اجتناب يساز مدل فرايند
 نيا تيقطع عدم زانيم نكرد مشخص يبرا ييها روش
 در تيقطع عدم منابع شوند. گرفته کار هب يستيبا ها مدل

 ،خطا منابع داد. قرار دسته سه در توان يم را ها مدل نيا
 مورد مدل ساختار ،ياطالعات يها داده از استفاده شامل
 يها روش از يتعداد باشند. يم مدل يپارامترها زين و نظر
 تيقطع عدم و پارامترها يساز يکم يبرا رفته كار به

 رينظ مختلف نيمحقق توسط يساز هيشب فرايند در ها مدل
 همکاران، و (عباسپور يمتوال تيقطع عدم برازش روش

 ذرات دسته يساز نهيبه روش ،)۲۰۱۶ چن، و نيل ؛۲۰۱۵
 تيقطع عدم نيتخم روش )،۱۳۹۱ همکاران، و ي(کمال

 و )۲۰۰۶ ،ينيتاد و (مانتوان شده داده ميتعم احتمال
 و ي(ژ کارلو مونت و مارکف رهيزنج و نيزيب يها روش

 داده توسعه )۲۰۱۳ همکاران، و يل ؛۲۰۰۹ همکاران،
 به نسبت تواند يم که ييها وهيش از يکي .اند شده
 کمک يکيدرولوژيه يها مدل تيقطع عدم يساز يکم
 از نهيبه استفاده باشد. يم ها داده روزرساني به ةويش د،ينما

 پارامترها مناسب نيتخم ازمندين ها داده روزرساني به وهيش
 يثرؤم نقش محاسبات فرايند در بتوانند که باشد يم زين
 يها وهيش کاربرد و توسعه ،رياخ يها دهه در ند.ينما فايا

 اند. داشته يتوجه قابل شرفتيپ ها داده يمتوال روزرساني به
 عدم نكرد لحاظ يبرا يکل چارچوب کي ها وهيش نيا

 زين و مدل ساختار ها، يخروج ،يورود يها داده تيقطع
 يها داده و تيقطع عدم با همراه يها ينيب شيپ قيتلف

 متداول يها وهيش با سهيمقا در ند.ينما يم ارائه اتيمشاهد
 روزرساني به وهيش رواناب، - بارش يها مدل يواسنج در
 با را مدل حالت يارهيمتغ وسته،يپ و مستمر صورت به
 بهبود هدف با آب، انيجر از ديجد هاي مشاهده افتيدر
 دقت نيهمچن و دكن يم روزرساني به ها ينيب شيپ
 روزرساني به ةويش نياول د.كن يم ارائه را ها ينيب شيپ

 يها ستميس نهيبه کنترل يبرا کالمن لتريف نام با يمتوال
 يايپو يها ستميس در استفاده يبرا شد. داده توسعه يخط
 استفاده شده داده بسط کالمن لتريف از توان يم ،يرخطيغ

 از استفاده با خطا انسيکوار معادالت ،وهيش نيا در ؛كرد
 دليل به زين وهيش نيا در اما ند.شو يم يخط تانژانت، اپراتور
 يساز يخط و باالتر و سوم مرتبه يگشتاورها حذف
 يرخطيغ کامالً ستميس معادالت که يصورت در ،شده انجام

 همکاران، و لريما ؛۱۹۹۴ (اونسون، باشند يم داريناپا باشند،
 يکيدرولوژيه يها مدل ،مطالعات از يتعداد در ).۱۹۹۴

 و ها داده يساز روزرساني به روش كارگيري به با کپارچهي
 يبررس مورد مختلف ياتمشاهد يرهايمتغ قراردادن مبنا
 نيا در قاتيتحق کمبود به توجه با اما گرفتند. قرار

 ازين يدرولوژيه نهيزم در موضوع نيا همچنان ،خصوص
 به توان يم ،خصوص نيا در دارد. يشتريب قاتيتحق به

 يش و )۲۰۰۹ ( همکاران و کامپورس توسط که يمطالعات
 کامپورس کرد. اشاره ،است شده انجام )۲۰۱۴( همکاران و
 کي در را يا دسته کالمن لتريف روش )۲۰۰۹( همکاران و

 رحوضهيز کي يبرا يرسطحيز و يسطح يبيترک مدل
 انيجر ياتمشاهد يها داده ريمقاد و بردند كار به يمصنوع

 روزرساني به هدف با را ينيرزميز آب سطح و رودخانه
 در ينيرزميز آب و يسطح انيجر حالت يرهايمتغ
 )۲۰۱۴( همکاران و يش دادند. قرار استفاده مورد ها ليتحل

 يکيزيف مدل کي يبرا را يا دسته کالمن لتريف روش
 با شانيا .ندبرد كار به کوچک حوضه کي در يکيدرولوژيه
 حالت ريمتغ هفت به مربوط هاي مشاهده كارگيري به

 توانستند تعرق، تا رودخانه انيجر شامل ،مختلف
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 ضمن را مختلف يهافرايند به مربوط گانه شش يپارامترها
 يها روش بزنند. نيتخم مدل حالت يرهايمتغ روزرساني به
 لتريف کالمن، لتريف يها وهيش شامل ،ها داده روزرساني به

 يدرولوژيه در ،ريمتغ يساز همگن يها روش و يا ذره
 در آنها به مربوط اتيفرض و ها روش نيا روند. يم كار به

 شدند. برده كار به )۲۰۱۲( همکاران و ويل توسط يمطالعات
 کالمن لتريف رينظ ،ها داده يساز همگن يها وهيش يبعض

 و HBV رينظ مختلف يها مدل با بيترک در که يا دسته
SOBEK همکاران و رتسيو توسط شدند، مي استفاده 

   شدند. برده كار به )۲۰۰۶(
 براي يا دسته کالمن لتريف ةويش ،يدرولوژيه مطالعات در

 و ليس ينيب شيپ پارامترها، نيتخم خاک، رطوبت نيتخم
 و ي(مرادخان يمختلف نيمحقق توسط برف معادل آب

 استفاده مورد )۲۰۰۵ همکاران، و روتو ؛۲۰۰۵ همکاران،
 منابع يتمام داشتن نظر در با وهيش نيا .است گرفته قرار
 نسبت تواند يم يکيدرولوژيه يساز مدل در تيقطع عدم

 يکيدرولوژيه يها ينيب شيپ در تيقطع عدم کاهش به
 عدم ليتحل از هدف ).۲۰۱۲ همکاران، و وي(ل باشد ديمف

 ياحتماالت يها ينيب شيپ ديتول مدل، کي در تيقطع
 يها يريگ ميتصم هستند. ييباال دقت يدارا که دباش يم

 شده قيدق يکيدولوژيه يها ينيب شيپ ازمندين يآب منابع
 عدم زيآنال ،يقيتحق در )۲۰۰۱( ريفر و بون باشند. يم

 عدم نيتخم افتهي ميتعم روش با را ها ينيب شيپ تيقطع
 در )۲۰۰۶( وود و پن داد. انجام ياحتماالت تيقطع
 يبررس براي يکيدرولوژيه مدل کي از استفاده با يقيتحق

 يا دسته کالمن لتريف دو كارگيري به با ،يآب النيب
 روزرساني به داد. انجام را يانرژ و آب النيب يساز هيشب

 ديمف حوضه حالت يرهايمتغ نيتخم در تواند يم ها داده
 (کالرک شوند تر قيدق ها ينيب شيپ که گردد سبب و باشد

 از يکي ،يا دسته کالمن لتريف روش ).۲۰۰۶ وروت، و
 مورد ها داده روزرساني به روش در که است ييها وهيش

 لتريف يها تيمز از يکي است. گرفته قرار استفاده و توجه
 بسط کالمن لتريف روش به نسبت يا دسته کالمن
 اما ؛باشد يم يخط معادالت به بسطآن  نيازي بي شده، داده

 ديتول جهت کارلو مونت روش از استفاده به ازين وهيش نيا
 از يکي ،نيهمچن دارد. ذرات دسته يتصادف ريمقاد
 که باشد يم نرمال عيتوز از خطا تيتبع وهيش نيا اتيفرض
 ريپذ امکان يکيدرولوژيه يها مدل در موضوع نيا ندرت به

  .)۲۰۰۶ وروت، و (کالرک است

 لتريف روش ها داده روزرساني به يها وهيش از گريد يکي
 قرار استفاده مورد يمتعدد مطالعات در که باشد يم يا ذره

 چليم و کامر هوته ).۲۰۰۲ ل،يهم و تاکري(و است گرفته
 انحراف از يريجلوگ براي دادند نشان يقيتحق در )۱۹۹۸(
 ذرات، دسته تنوع زين و يا دسته کالمن لتريف ييواگرا و

 آنها گردد. فرض يتصادف صورت به يستيبا يخروج ريمتغ
 يتصادف مؤلفه افزودن با را يخروج ريمتغ خود قيتحق در
 استفاده آن از مختلف يها گام در و ندكرد رييتغ يدارا
 در يديتول ذرات دسته ياعضا جهت، همين به ند.كرد

 شدند. هنگام به يمختلف هاي مشاهده با محاسبات
 که يصورت در داد نشان )۱۹۹۸( برگرز ،نيهمچن

 ليتحل نشوند، گرفته نظر در يتصادف صورت به ها مشاهده
 لتريف ييواگرا به و شد نخواهد انجام خطا انسيکوار درست
 زانيم يساز يکم ضرورت به توجه با شد. خواهد يمنته
 بهبود زين و يکيدرولوژيه يها مدل تيقطع عدم

 ضرورت کي نينو يها وهيش از استفاده ،ها ينيب شيپ
 ةمطالع خصوص، نيا در قاتيتحق کمبود به نظر و باشد يم

 در يا دسته کالمن لتريف روش كارگيري به هدف با حاضر
 در خاک رطوبت ريمقاد بهبود و تيقطع عدم يساز يکم

 انجام روش نيا يها تيقابل ييشناسا و HyMod مدل
 مدل يپارامترها يساز نهيبه ضمن ،قيتحق نيا در .گرفت
 يها مجموعه روش از استفاده با HyMod رواناب -بارش
 لتريف روش )،۱۹۹۲ همکاران، و (دوان يبيترک- يتکامل

 دسته جاديا در آن سهولت به توجه با يا دسته کالمن
 ها ينيب شيپ ياحتماالت منطق با آن يسازگار زين و ذرات
 زانيم ،روش نيا از استفاده با گرفت. قرار استفاده مورد

 و عيسر انيجر يها تانک در HyMod مدل خاک رطوبت
 انيجر هيپا بر شده ينيب شيپ انيجر روزرساني به با يريتأخ

 انيجر ،نيهمچن و شد زده نيتخم ياتمشاهد
 د.يگرد حيتصح روزانه يزمان يها گام در شده ينيب شيپ
 يمفهوم چارچوب به توجه با ها داده روزرساني به وهيش
 در را تيقطع عدم منابع يتمام ،آن در رفته كار به

 آن يمتوالکاربرد  به توجه با و رديگ يم نظر در محاسبات
 را يکاربرد يها برنامه در استفاده تيقابل ،محاسبات در

 در ها داده ييستايا فرض به يازين نيهمچن و دارد
 ياصل ليدل ).۲۰۱۲ ،يمرادخان و چنتي(د ندارد محاسبات

 ،مطالعه نيا در يا دسته کالمن لتريف كارگيري به و انتخاب
 در يقبل مطالعه نبود ،يقبل شده ذکر يها تيقابل بر عالوه

 با وهيش نيا ياحتماالت طيشرا تطابق زين و خصوص نيا
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 تنوع با آن يسازگار و يکيدرولوژيه يها ينيب شيپ منطق
 با وهيش نيا ،نيهمچن باشد. يم يتصادف ذرات تعداد و

 بهبود براي تواند يم الزم يها تيقابل بودن  دارا به توجه
 در مدت کوتاه يزمان يها بازه در روزانه يها ينيب شيپ

  .باشد ديمف کشور يها حوضه سطح
 

  ها روش و مواد
 ها داده روزرساني به
 يها داده آن در که است يفرايند ،ها داده روزرساني به

 اصالح براي شده بيني پيش ياطالعات يها داده با ياتمشاهد
 يزمان يها گام در و مستمر صورت به ها ينيب شيپ بهبود و

 يها مدل چارچوب رد.يگ يم قرار استفاده مورد يمتوال
 )۲( و )۱( معادالت  قالب در توان يم را رواناب -بارش

 ،دوم معادله و حالت يفضا ،اول معادله .كرد فيتعر
 ريمتغ معرف ،  x  باشد. يم انيجر معادله ةدهند نشان
 است. مدل حالت
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 ،f تابع باشد. يم خاک رطوبت حالت ،ريمتغ نجايا در  
 ريمتغ زين و مدل يپارامترها ،يورود يها داده ةرنديدربرگ
  ωt با زين مدل يخطا باشد. يم يقبل يزمان گام در حالت
 و صفر نيانگيم با نرمال عيتوز از که است شده داده نشان

t∑ انسيوار
m ساختار تيقطع عدم شامل و کند يم تيتبع 

 ،yt+1 دوم، ةمعادل در باشد. يم يورود يها داده زين و مدل
 ،زين  h تابع و باشد يم شده يريگ اندازه انيجر دهندة نشان
 از شده زده نيتخم حالت ريمتغ حسب بر را يخروج
 انيجر ريمتغ يبرا زين خطا منابع دهد. يم ارائه اول معادله
  .اند شده داده نشان  υt+1 لهيوس هب ياتمشاهد

  

  يا دسته کالمن لتريف
 بودن يخط فرض رينظ ،رفته كار به اتيفرض به توجه با

 قابل لئمسا از ياريبس در روش نيا ،کالمن لتريف در مدل
 نيا از يريگ بهره براي جهت، همين به باشد. ينم استفاده

 و بسط يمختلف يها وهيش ،يرخطيغ لئمسا در روش
 کالمن لتريف به توان يم جمله از ،ندشد داده توسعه
 اونسن لهيوس هب يا دسته کالمن لتريف  .كرد اشاره يا دسته

 مونت يريگ نمونه از وهيش نيا شد. داده توسعه )۱۹۹۴(
 مدل در ينيب شيپ عيتوز تابع محاسبه جهت کارلو

 فرض مسئله تميالگور هئارا براي برد. يم سود يرخطيغ
 فرايند تحليل عيتوز تابع از مستقل نمونه m که گردد يم

 گردد يم فرض ،يضمن صورت به است. موجود  t زمان در
 فرض نيا چند هر باشند. يم برابر وزن يدارا ها نمونه که
 به توجه با رو، اين از گردد. ختم بيناار نيتخم به تواند يم

 طبق حالت يرهايمتغ ياحتماالت معادله محاسبات انجام
 استفاده با ينيب شيپ معادله ،نيهمچن باشد. يم )۳( معادله

  د.يآ يم دست هب )۴( معادله از
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 و ذرات دسته ديتول هيپا بر يا دسته کالمن لتريف
 حالت ريمتغ انسيکوار آن در که است يريگ نمونه
 يرهايمتغ از دسته کي ريتکث لهيوس هب شده بيني پيش
 در ياصل نکته رد.يگ يم صورت يقبل يزمان گام از حالت

 مجموعه ديتول ،يا دسته کالمن لتريف وهيش عملکرد
 يخطا افزودن با شده بروز يزمان گام هر در ها مشاهده

 يانسيکوار و صفر نيانگيم با يعيتوز از آمده دست هب
 و چلي(ر باشد يم انسيوار سيماتر يخطا معادل

 کالمن وهيش در ينيب شيپ معادله ).۲۰۰۱ همکاران،
 نجايا در و گردد يم محاسبه )۵( معادله صورت به يا دسته

i، ريمتغ از مجموعه هر در نمونه تعداد شمارنده عنوان هب 
   د.شو يم فيتعر خاک رطوبت

)۵(  ( ) miuxfx i
t

i
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i
t

i
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+ ωθ  

 در ينيب شيپ مجموعه i شماره عضو ،     x ،)۵( معادله در
 ينيب شيپ مجموعه i شماره عضو    x و t+1 يزمان گام

 وهيش كارگيري به در .است t يزمان گام در شده روز هب
 رينظ ،مدل يورود يرهايمتغ نيهمچن يا دسته کالمن
 دايپ يتصادف کرديرو يزمان گام هر در خطا افزودن با بارش

 با رو، اين از د.كننن دايپ بيار حالت ها ليتحل تا كنند مي
 صورت به زين بارش يورود ريمتغ )۶( معادله به توجه
  د.شو يم ديتول يتصادف

)۶(  
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 به نسبت  شده بيني پيش يها نيتخم يمبنا بر ،سپس
 انسيکوار سيماتر گردد. يم اقدام خطا انسيکوار سيماتر
 محاسبه )۹( تا )۷( معادالت به توجه با هياول يخطا

   گردد. يم
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 i شماره مشاهداتي يدب زانيم ،    y ،)۱۰( معادله در
 ياتمشاهد يدب انسيوار زانيم برابر ،R نيهمچن باشد. يم
  باشد. يم
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 HyMod رواناب -بارش يمفهوم مدل
 نيا در HyMod رواناب بارش يکيدرولوژيه يمفهوم مدل

 از يکي ،HyMod مدل گرفت. قرار استفاده مورد مطالعه
 که است رواناب بارش و خاک رطوبت معروف يها مدل

 يساز هيشب روزانه يزمان يها گام در را انيجر تواند يم
 نيا شد. داده توسعه مور توسط ۱۹۸۵ سال در و دينما

 يريخأت و عيسر تانک دسته دو در را مازاد بارش ،مدل
 ياحتماالت عيتوز هيپا بر مذکور مدل د.كن يم يساز هيشب

 يمتعدد مطالعات در که است شده فيتعر خاک رطوبت
 مدل در ).۲۰۰۵ ،و همکاران تو(ور است شده استفاده

HyMod، يشمار يب تعداد صورت به نظر مورد حوضه 
 مشخص تيظرف کي کدام هر که دشو يم فرض حوضه ريز

 خاک رطوبت يتجمع عيتوز تابع معادله دارند. c يرطوبت
  :گردد يم فيتعر )۱۲( معادله صورت به

)۱۲(  ( ) max
max

exp

11 Cc
c

ccF
B

≤≤







−−=  

 خاک رطوبت تيظرف حداکثر معرف ،cmax ،معادله نيا در
 يمکان تنوع ةدرج مقدار ،Bmax و باشد يم حوضه در

 ريثأت تحت را يتجمع عيتوز تابع که است خاک رطوبت
 هر در خاک رطوبت زانيم ،يزمان گام هر در دهد. يم قرار

 تانک در و x با مدل يريخأت و عيسر يها تانک از کي
 cmax از که يباران مقدار و شوند يم داده نشان S با ياصل

 انيجر به مربوط که گانه سه يها تانک از ،باشد شتريب
 نيا نيب انيجر مقدار د.شو يم يجار ،باشند يم عيسر

 تانک در و دارد Rq ثابت پارامتر به يبستگ ها تانک
 مازاد بارش زانيم دارد. Rs بيضر به يبستگ زين يريتأخ
 و عيسر يها تانک نيب a پارامتر با خاک رطوبت تيظرف بر

 حالت ريمتغ ۵ شامل ،مدل نيا د.شو يم عيتوز يريتأخ
 تيظرف زانيم باشد. يم پارامتر ۵ زين و خاک رطوبت
 د.يآ يم دست هب )۱۳( معادله از شده رهيذخ رطوبت

 نشان ۱ جدول در آنها نييپا و باال حد و مدل يپارامترها
   است. شده داده

)۱۳(  ( ) ( )exp 11/

exp
max

max

1
1 1

B
S B

c C
C

+  +
  = − −

    
 

  
   HyMod مدل يپارامترها نهيکم و نهيشيب ريمقاد -١ جدول

  يريگ اندازه واحد  باال حد  نييپا حد  عنوان  پارامتر

cmax متر يليم  ۵۰۰  ۲۰۰  رطوبت رهيذخ نهيشيب  
Bexp  ۲  ۱/۰  رطوبت يمکان تنوع  -  

a ۹۹/۰  ۵/۰  مازاد بارش عيتوز فاکتور  -  
Rq  روز  ۱/۰  ۰  عيسر تانک در يماندگار زمان  
Rs  روز  ۷/۰  ۳/۰  يريتأخ تانک در يماندگار زمان  
         

  مطالعه مورد حوضه
 از )۱ (شکل انيليکس حوضه مطالعه مورد منطقه
 تاالر رودخانه يها رحوضهيز از و کشور معرف يها حوضه

 حوضه دارد. قرار خزر يايدر حوضه در که باشد يم
- ۰- ۴۵ تا ۳۵-۵۸- ۴۵ ييايجغراف يها عرض در انيليکس

- ۱۷-۳۰ تا ۵۳-۰۱-۳۰ ييايجغراف يها طول و يشمال ۳۶
 حدود در حوضه نيا مساحت است. شده واقع يشرق ۵۳
 ۲۹۰۰ تا ۱۱۰۰ نيب آن ارتفاع و باشد يم لومترمربعيک ۶۷
  است. ريمتغ آزاد يها آب سطح از متر



  ها هروزرساني داد با استفاده از شيوه به Hymodهيدرولوژيکي   تخمين متغيرهاي حالت مدل                                                                   ٣٠

  
  مازندران استان در انيليکس زيآبر حوضه - ۱ شکل

 
 بحث و جينتا
 HyMod مدل يياجرا کد مدل، از استفاده براي ابتدا در
 كارگيري به ،نيهمچن شد. هيته Matlab افزار نرم طيمح در

 روابط در شده فيتعر يپارامترها ييشناسا لزممست مدل
 ييشناسا مرحله در باشد. يم آن در رفته كار به يمفهوم

 از استفاده رينظ ،يساز هيشب يها وهيش از پارامترها
 اي افتهي ميتعم ياحتماالت تابع بينااُر نيتخم تميالگور
 از مطالعه نيا در که دشو يم استفاده يساز نهيبه روش

 با مدل يپارامترها محاسبه شد. استفاده يساز نهيبه وهيش
 يتکامل يها مجموعه بيترک تميالگور از استفاده

)shuffled complex evolution( هدف تابع گرفت. انجام 
 نيانگيم نيکمتر يساز نهيبه فرايند در استفاده مورد

 يپارامترها ،آن به توجه با که بود مربعات تفاضل مجذور
 مدل گانه پنج يپارامترها نهيبه مقدار شدند. مشخص برتر
  است. شده داده نشان ۲ جدول در
 

 
 
 

   HyMod مدل يپارامترها نهيبه ريمقاد -۲ جدول
 Cmax پارامتر

(mm)  
Bexp 
(mm)  

A 
(-)  

Rq 
(day)  

Rs 
(day) 

  ۰۳/۰  ۴۳/۰  ۷۲/۰  ۳۱/۰  ۲۷۳ مقدار
  

 يساز نهيبه و يساز مدل فرايند در استفاده مورد تميالگور
 و است كارآمد بسيار يها تميالگور از رواناب - بارش فرايند
 سرعت و يتوانمند گريد ةافتي توسعه يها وهيش به نسبت

 ۲ شکل در ).۱۹۹۲ همکاران، و (دوان دارد ييباال ليتحل
 اركرد (ب) ۲ شکل در و يساز هيشب يخطا اركرد (الف)

 دروگرافيه با سهيمقا در شده يساز هيشب دروگرافيه
 در است. شده داده نشان يآب سال کي در اتيمشاهد

 فرايند در ييباال نسبتاً يخطا زانيم مميماکز يها يدب
 روزرساني به روش .)۳(شکل  است آمده دست هب يساز مدل
 قيتحق نيا در که يا دسته کالمن لتريف  وهيش و ها داده

 که دينما جاديا را امکان نيا تواند يم شد، گرفته كار به
 وارد ها ليتحل در مستمر صورت به را ياتمشاهد يها داده

  گردد. شده ينيب شيپ يخروج انيجر بهبود سبب و ندك
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  (ب) مدل توسط شده سازي شبيه و ياتمشاهد يدب يا سهيمقا اركرد و (الف) مدل يساز هيشب يخطا - ۲ شکل

  

  
  مختلف يروزها در HyMod مدل يخطريغ تانک در خاک رطوبت زانيم تراييتغ - ۳ شکل

  
 يريگ جهينت
 روزرساني به نينو ةويش از استفاده هدف با قيتحق نيا

 بهبود در آن از استفاده هاياثر يبررس و ها داده
 رواناب- بارش يها مدل يکيدرولوژيه يها ينيب شيپ

 ها مدل نيا در حالت يها ريمتغ لحاظ و خاک رطوبت
 حوضه در يآب سال کي در ها ليتحل انجام با شد. انجام
 از استفاده بدون ان،يجر يساز هيشب به نسبت انيليکس

 روش از استفاده با زين و متداول حالت و يبازگشت فرايند
 از يا دسته کالمن لتريف د.ش استفاده ها داده روزرساني به

 که باشد يم ها داده روزرساني به وهيش در متداول يها روش
 و است شده داده توسعه کارلو مونت روش از استفاده با
 يها مدل رينظ يرخطيغ کيناميد يها مدل تواند يم

 از جهت، همين به د.كن ليتحل را يمفهوم رواناب -بارش
 مسائل حل در تواند يم که يا دسته کالمن لتريف روش

 جينتا شد. استفاده مطالعه نيا در د،شو استفاده يرخطيغ
 نيا که داد نشان وهيش نيا كارگيري به از آمده دست هب

 و ندک کمک ها ينيب شيپ بهبود به نسبت تواند يم روش
 د.ينما مشخص را خاک رطوبت تيوضع نيهمچن
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 در مدل مناسب يپارامترها ييشناسا براي ،نيهمچن
 يسراسر يساز نهيبه افتهي توسعه وهيش از يواسنج مرحله

 يا دسته کالمن لتريف روش نکهيا به توجه با شد. استفاده
 استفاده محاسبات ياجرا در يمتعدد ذرات از تواند مي
 عضو ۲۵ با يذرات دسته که داد نشان ها ليتحل د،ينما
- نش يابيارز شاخص که دشو سبب حوضه نيا در ندتوا يم

 يها مدل باشد. داشته )۷۲/۰( را مقدار نيشتريب فيساتکل
 يدارا متعدد يپارامترها بودن دارا بر عالوه مختلف

 بودن  ايپو به توجه با و باشند يم زين حالت يرهايمتغ
 طور هب توان يم مدل، يپارامترها و حالت يرهايمتغ
 يبررس يبرا يا دسته کالمن لتريف روش از زمان هم
 دشو يم شنهاديپ ،انيپا در .كرد استفاده دو نيا راتييتغ
 يرهايمتغ توأمان راتييتغ موضوع يآت مطالعات در که

 مستمر راتييتغ ريتأث تا دشو يبررس پارامترها و حالت
  گردد. يابيارز جينتا در مدل يپارامترها
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