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 .1دانشآموختۀ دکتری مهندسی منابع آب ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2استاد گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .3دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .4دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .5استاد گروه ریاضی ،دانشکده ریاضی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
تاریخ وصول مقاله1396/10/21 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/03/08 :

چکیده
مدلسازی هیدرولوژیکی نقشی ارزشمند در مدیریت حوضه آبخیز ایفا میکند .در این مطالعه از تلفیق روشهای برنامهریزی خطی،
تبدیل موجک متقاطع و فیلترکالمن ) )LP-CW-KFبهعنوان یک مدل کنترلکننده خطا ،جهت تجزیهوتحلیل نه رخداد مرکب
قلهای) و منفرد بارش و رواناب حوضه آبخیز صوفیچای استفاده شد و نتایج با روشهای هیدروگراف واحد زمان -مساحت
(چند 
اصالحشده و هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی مقایسه گردید .عملکرد نهایی روشهای مذکور با استفاده از معیارهای ارزیابی،
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد روش زمان -مساحت اصالح شده عملکرد نسبتاً ضعیفتری نسبت به دو
روش دیگر دارد که ناشی از فرضیات مورد استفاده در ترسیم خطوط ایزوکرون میباشد .روش  LP-CW-KFبهترین عملکرد را
بین روشهای مورد مطالعه نشان داد بهطوریکه رخدادهای مرکب مورد مطالعه را بهترتیب در مرحله واسنجی و صحتسنجی با
جذر میانگین مربعات خطای  2/47و  3/2شبیهسازی نمود .بهطور متوسط در کل وقایع و سه روش مورد مطالعه ،میانگین مطلق
خطای نسبی بهترتیب در زمان تا اوج برابر  ،0/069در مورد دبی اوج  0/131و زمان پایه برابر  0/125میباشد .لذا بهطور متوسط
کلیه روشها در برآورد زمان تا اوج عملکرد مناسبتری را از خود نشان دادند.
کلیدواژهها :برنامهریزی خطی ،زمان -مساحت ،صوفی چای ،مدل کنترلکننده خطا.

* نویسنده مسئول

Email: 83.mohammadi@gmail.com
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مقدمه

تحقیقات انجامشده در زمینه کاربرد فیلتر کالمن در

مطالعه فرایند بارش -رواناب همواره یکی از موضوعات

پیشبینی فرایند بارش -رواناب نشان میدهد استفاده از

مهم در مطالعات منابع آب و پیشبرد علم هیدرولوژی بوده

این فیلتر و تلفیق آن با روشهای دیگر نظیر تبدیل

و یک اقدام ضروری در توسعه ،برنامهریزی و مدیریت

موجک ،میتواند عدم قطعیت مذکور را بهطرز چشمگیری

منابع آب بهشمار میرود ( .)13تبدیل بارش به رواناب در

کاهش دهد ( 12و  .)17بنابراین ترکیب موجک متقاطع و

حوضههای آبریز شامل روابط پیچیدهای است که به

فیلتر کالمن میتواند سیگنالهای غیر ایستای بارش و

مجموعهای وسیع از فرآیندهای هیدرولوژیکی مرتبط

رواناب را تحلیل کند ( 6 ،5و .)8

میباشد .همین امر باعث ایجاد عدم قطعیت باال و

در مطالعهای به پیشبینی جریان رودخانههای فاقد

ناشناخته ماندن این پدیده پیچیده شده است .برخی

آمار در حوضه رودخانه  Koelبا استفاده از روش

ویژگیها و خواص سیگنالهای بارش و رواناب در بعد

هیدروگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژیکی حوضه

زمان قابل رؤیت نیستند ،از اینرو با انتقال به سایر فضاها

 GIUHپرداخته شد .نتایج با هیدروگراف واحد مصنوعی

(همانند سری فوریه ،فرکانس ،موجک ،تبدیل  ،Zالپالس

 SUHاستخراجشده توسط روش کمسیون ملی آب

و  )...این خواص ،قابل رؤیت و بررسی میشوند (.)1

مقایسه گردید ( .)16در مطالعهای مقایسه مدل شبکه

بهطورکلی ،تبدیل موجک میتواند برای جستجو ،حذف

عصبی بر اساس موجک برای مدلسازی بارش -رواناب

نویز 1و صاف نمودن 2سری زمانی ،کمک به پیشبینی و

مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه از  23تابع

برای سایر تجزیهوتحلیلهای تجربی مورد استفاده قرار

موجک مادر بر اساس عملکرد هیبرید شبکه عصبی

گیرد ( .)3ایده اصلی تبدیل موجک این است که سری

مصنوعی و موجک برای مدلسازی بارش -رواناب

زمانی را با استفاده از یک گروه توابع موجی شکل به یک

استفاده شد .با استفاده از هیبرید شبکه عصبی ()MLPNN

سری از ضرایب تجزیه میکند .این دسته از توابع با

و تابع شعاعی ( )RBFNNو تبدیل موجک پیوسته و

استفاده از حرکت دادن یک تابع موجک پایهای که به آن

گسسته ،مدلسازی انجام گرفت نتایج حاکی از آن بود

موجک مادر یا موجک تحلیلگر گفته میشود ،بهوجود

تبدیل موجک گسسته هیبرید با شبکه عصبی مصنوعی

میآیند .به منظور بررسی ارتباط دو متغیر در بعدهای

پرسپترون چند الیه ( )DWTMLPNNبا سطح تجزیه 9

زمان -فرکانس نیاز به استفاده از آنالیز موجک متقاطع

بهترین عملکرد را داشته است ( .)15مدل ترکیبی موجک

میباشد .تبدیل موجک متقاطع برای اولین بار در سال

و هوش مصنوعی ( )AIدر تجزیهوتحلیل چندتفکیکی،

 1993توسط هادگینز و همکاران معرفی شد و نخستین

حذف نویز و تشخیص اثر لبه 3روی یک سیگنال ،و

بار در تحلیل بارش -رواناب توسط البات و همکاران

همچنین بهعنوان قابلیت قوی روش  AIدر بهینهسازی و

مورد استفاده قرار گرفت ( .)10یک راه برای کاهش میزان

پیشبینی فرآیندهای هیدرولوژیکی کارامد بوده و چند

عدم قطعیت استفاده از ترکیب دادهها برای بهروز رسانی

ایده نیز برای مطالعات آتی ارائه شده است ( .)14همچنین

منظم مدل با استفاده از مجموعه دادههای موجود میباشد.

استفاده از تبدیل موجک و خوشهبندی به روش  SOMبه

1. Noise
2. Smoothing

3. Edge effect
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تعیین مناطق همگن برای مدلسازی مکانی و زمانی

بهدلیل وجود دو متغیر بارش و رواناب از موجک متقاطع

بارش -رواناب با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی

و موجک پیوسته برای بهدست آوردن اختالف فاز اتفاق

( )FFNNو تبدیل موجک مورد مطالعه قرار گرفت و مدل

افتاده بین دو متغیر استفاده شد که این مرحله در کاهش

ترکیبی حاصله ( )SOM-WT-FFNNبا شبکه عصبی و

خطای مدلسازی نقش ویژهای را ایفا نمود .سپس با

مدل خود همبستگی جزئی میانگین متحرک مقایسه گردید

ارتباط سایر پارامترهای مرتبط با پدیده بارش -رواناب و

( .)14مدل تلفیقی تبدیل موجک متقاطع و روشهای

تلفیق سطوح تجزیه ،مدلسازی انجام و پیشبینی بارش-

شبکههای عصبی ،بهمنظور تخمین جریان با تأخیر یک و

رواناب در حوضه صورت گرفت .با توجه به بررسی و

سه روز چند رودخانه غیردائمی واقع در حوضههای آبریز

مرور تحقیقات پیشین ،در مطالعه حاضر با تجزیه وقایع

نیمه خشک کشور قبرس مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج

جریان خروجی از حوضه با استفاده از تبدیل موجک

نشان داد ،که روش تلفیقی مذکور یک روش مؤثر در

متقاطع و ارتباط آن با سایر پارامترهای مرتبط با پدیده

تخمین جریان رودخانهها در حوضههای مورد مطالعه

بارش -رواناب و تلفیق این سطوح تجزیه با فیلتر کالمن،

میباشد ( .)2در مطالعهای از دو روش مبتنی بر آنالیز

به مدلسازی و پیشبینی وقایع بارش -رواناب در حوضه

موجک متقاطع و شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNبهمنظور

آبخیز صوفی چای پرداخته شد .سپس جهت مقایسه

پیشبینی دبی جریان رودخانه بهشتآباد استفاده شد.

عملکرد روش مذکور ،نتایج حاصله با روشهای

نتایج نشان داد پیشبینیهای مدل  WNNدر مقایسه با

هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی و هیدروگراف واحد

مدلهای  ANNو  CWاز دقت باالتری برخوردار میباشد

اصالحشده بر پایه معادله منحنی فروکش هیدروگراف

( .)1در مطالعه ( )4به مدلسازی آبخوان دشت نجفآباد

مقایسه گردید.

بهمنظور پیشبینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش
فیلتر کالمن توسعهدادهشده قطعی ( )DEnKFپرداخته شد.

مواد و روشها

این فیلتر با و بدون محلیسازی کواریانس با کاربرد سه

تئوری مسئله

پارامتر طول -مقیاس اجرا گردید .نتایج نشان داد این مدل

موجک متقاطع

حتی با مقادیرغیردقیق پارامترها توانست عمدتاً در چند

تحلیل موجک متقاطع توسط هادگینز در سال  1993ارائه

مرحله اول پیشبینی را بهبود بخشد .همچنین مقدار بهبود

شد .از تبدیل موجک متقاطع برای اولین بار در سال

بهدلیل محلیسازی بر اساس پارامترهای طول -مقیاس،

 ،2000در فرایند بارش -رواناب استفاده شد (.)9

متغیر بود و هیچ ارتباط آشکاری با دقت پارامترهای مدل

تجزیهوتحلیل طیفی موجک متقاطع در دو سری زمانی

نشان نداد.

) x(tو) y(tبهصورت زیر تعریف میگردد (.)10
)𝑏 𝑊𝑥𝑦 (𝑠, 𝑏) = 𝑊𝑥 (𝑠, 𝑏) 𝑊𝑦∗ (𝑠,

()1

تاکنون تحقیقات وسیعی در زمینه شبیهسازی فرایند

که در آن Wx(s,b) :و

بارش -رواناب با روشهای گوناگون انجام شده است.

)𝑏 𝑊𝑦∗ (𝑠,

بهترتیب ضریبهای

دراین مطالعه با رویکرد اصلی تحلیل بر اساس وقایع

تبدیل موجک پیوسته دو سری زمانی ) x(tو ) y(tهستند.

بارش و رواناب ،شامل وقایع منفرد و مرکب در حوضه

همانگونه که قبالً ذکر گردید  sو  bبهترتیب بیانگر

آبخیز صوفیچای در استان آذربایجانشرقی انجام گرفت.

مقیاس و زمان تأخیر سریهای زمانی مذکور میباشد و

دوره   8شماره   1بهار و تابستان 1397

 41

فاطمه محمدی ،احمد فاخریفرد ،محمدعلی قربانی ،یعقوب دینپژوه ،صداقت شهمراد

نماد * بیانگر شکل مزدوج یک عدد مختلط است.

)𝑛 × 𝑛( برای گام زمانی 𝑘 در لحظه ) (𝑘 − 1است.

همچنین ) Wxy (s,bضرایب حاصل از تبدیل موجک

) 𝚪(𝑘|𝑘 − 1ماتریس گذار حالت خطا با ابعاد )𝑛 × 𝑛( و

)x(t

) 𝒘(𝑘 − 1بردار خطای سیستم (بردار نویز یا گوسین

و ) y(tبهازای یک زمان تأخیر و مقیاس مشخص

سفید) با ابعاد ) (𝑛 × 1میباشد و 𝑘 نشاندهنده گام

بهصورت ساده شده رابطه ( )11توسط تورنس و کاپو در

زمانی است.

متقاطع هستند .اختالف فاز ) ∆ Φ (b ,sبین دو سری

بردار حالت )𝑘(𝑿 در سیستم از طریق سیستم

سال  1998به فرم رابطه ( )2تعریف شده است.
)

()2

𝑠
1
𝑠
𝑠𝑑])𝑏∫𝑠 2 𝑅𝑒[𝑊𝑥 𝑦 (𝑆,
1

𝑠𝑑])𝑏∫𝑠 2 𝐼𝑚[𝑊𝑥 𝑦 (𝑆,

.

)

اندازهگیری که ذاتاً دارای خطا میباشد ،مشاهده میشود.

( ∆𝛷(𝑏 , 𝑠) = 𝑡𝑎𝑛−1

])𝑏𝐼𝑚[𝑊𝑥 𝑦 (𝑆,
])𝑏𝑅𝑒[𝑊𝑥 𝑦 (𝑆,

بنابراین بردار اندازهگیری )𝑘(𝒁 را میتوان بهعنوان یک

( ∆𝛷(𝑏 ) = 𝑡𝑎𝑛−1

که در آن ])𝑏  𝑅𝑒[𝑊𝑥 𝑦 (𝑠,و

ترکیب خطی از بردار حالت )𝑘(𝑿 و یک بردار خطای
اندازهگیری )𝑘(𝝂 توصیف نمود.

])𝑏 𝐼𝑚[𝑊𝑥 𝑦 (𝑠,

بهترتیب بخشهای حقیقی و موهومی ضریب

)𝑘(𝝂 𝒁(𝑘) = 𝑯(𝑘). 𝑿(𝑘) +

()4

)𝑏 𝑊𝑥 𝑦 (𝑠,

که در این رابطه 𝒁(𝑘) :بردار اندازهگیری با ابعاد

میباشند .همچنین  𝑠1و  𝑠2حدود انتگرال و بهترتیب

) 𝑯(𝑘) ،(𝑚 × 1ماتریس انتقال اندازهگیری با ابعاد

نشاندهنده حدود پائین و باالی باند مقیاس بوده و

)𝑛 × 𝑚( و )𝑘(𝝂 بردار اندازهگیری خطا با ابعاد

 𝑠1 < 𝑠2میباشد.
فیلتر کالمن

) (𝑚 × 1میباشد .فرض میشود )𝑘(𝒘 و )𝑘(𝝂 از فرایند
مستقل گوسین پیروی کنند (.)11

1

()5

فیلتر کالمن ،فیلترى بازگشتى است که از نقطهنظر

𝑿)̅ (𝑘|𝑘 − 1) = 𝚽(𝑘|𝑘 − 1
)̂ (𝑘 − 1|𝑘 − 1
𝑿
با دانستن مقدار پیشبینی حالت )̅ (𝑘|𝑘 − 1
𝑿 و بردار

کمینهسازى متوسط مربعات خطا بهینه مىباشد که در آن

اندازهگیری )𝑘(𝒁 در مدل اندازهگیری.

از گشتاور اول (میانگین) و گشتاور دوم (کواریانس)

= )𝑘|𝑘( ̂
𝑿

()6

توزیع احتمال استفاده مىگردد .الگوریتم فیلتر کالمن از

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

سه جزء تشکیل شده است -1 :مدل سیستم -2 .مدل
( )7

اندازهگیری و  -3فیلتر کالمن (.)7

= )𝑘(𝑘

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

سیستمی که رفتار دینامیکی گسسته دارد را میتوان از
نظر بردار حالت بهصورت زیر تعریف نمود (:)19
()3

هیدروگراف واحد زمان  -مساحت

= )𝑘(𝑿

).𝚽(𝑘|𝑘 − 1)𝑿(𝑘 − 1) + 𝚪(𝑘|𝑘 − 1)𝒘(𝑘 − 1

ایزوکرونها خطوطی هستند که تمامی نقاط واقع بر آنها

که در این رابطه 𝑿(𝑘) :بردار حالت با ابعاد )،(𝑛 × 1

زمان پیمایش یکسانی دارند .این خطوط نمیتوانند

) 𝚽(𝑘|𝑘 − 1ماتریس گذار (انتقال )2حالت با ابعاد

همدیگر را قطع کنند ،هرگز خطوط بسته نخواهند بود و
از مرزهای حوضه شروع و با مرزهای حوضه هم خاتمه
مییابند ( .)16خطوط مشخصکننده هر ناحیه،

1. Kalman Filter
2. Transition
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توسعه مدل موجک متقاطع -فیلتر کالمن خطوط ایزوکرون برای تحلیل وقایع مرکب بارش -رواناب

)𝑡() :𝜑𝑖(𝑁+2تغییر حالت از موقعیت  iبه ،𝑁 + 2

ایزوکرونهای با زمان پیمایش 𝑡∆𝑖 = 𝑡 را مشخص
میکنند و مساحت کل سلولهای داخل این ناحیه

𝑖𝐴

است و بهصورت احتمال اینکه فرایند بارش از موقعیت

خواهد بود .که )𝑡∆𝑖(𝐴 مساحت در گام  iام است و

i

در گام زمانی 𝑡 آغاز شود ،تعریف میگردد.
()14

} 𝔏𝐿 𝐺𝐼𝑈𝐻 = 𝑓{𝑅𝐴 , 𝑅𝐵 , 𝑅𝐿 , 𝑣,

()8

𝑘𝐴 𝐴(𝑖∆𝑡) = ∑𝑖𝑘=1

()15

0.43
𝑞𝑝 = 1.31. 𝐿−1
𝑣.
𝐿𝑅 𝔏 .

()9

𝑖𝐴 𝐴(𝑖∆𝑡) = 𝐴1 + 𝐴2 + ⋯ + 𝐴(𝑖−1) +

()16

𝑡𝑝 = 0.44. 𝐿𝔏 . 𝑅𝐵 0.55 . 𝑅𝐴 −0.55 ∗ 𝑅𝐿 −0.38 . 𝑣 −1

]𝑡∆)𝐴𝑖 = 𝐴[𝑖∆𝑡] − 𝐴[(𝑖 − 1

()17

بهطور معکوس ،رابطه ( )8را خواهیم داشت:

()10

سپس ابعاد هیدروگراف واحد از تقسیم مساحت در

∗ 𝑅𝐿 0.05

0.55

𝑅

)𝐵 ( 𝐼𝑅 = 𝑞𝑝 ∗ 𝑡𝑝 = 0.58
𝐴𝑅

که در آن :𝑞𝑝 :دبی پیک هیدروگراف لحظهای ()1/hr

هر گام بر فواصل زمانی حاصل میشود.

و 𝑝𝑡 :زمان تا پیک ( )hrمیباشد 𝐿𝔏 .طول رودخانه با

𝑡∆𝑈𝑖 = 𝑈[𝑖∆𝑡] = 𝐴𝑖 /

درجه ( Ωبزرگترین رده آبراهه) و 𝑣 میانگین سرعت در

اگر بارش مازاد را که در تولید رواناب خروجی حوزه

مقطع عرض جریان در خروجی در هنگام دبی پیک برای

تأثیر دارد …  P1 , P2 , … , P𝑗 ,و رواناب خروجی از حوزه

یک گراف سیل مشخص ،بر حسب متر بر ثانیه میباشد.

متناظر با آن …  Q1 , Q2 , … , Q𝑛 ,باشد ،برای هیتوگراف

در مطالعه حاضر در مرحله آموزش مدل مقدار سرعت

بارش و هیدروگراف واحد حوضه خواهیم داشت:

کالیبرهشده در حوضه در دبی اوج هیدروگراف معادل 1/8

()11

,𝑗 = 𝑛 − 𝑖 + 1

()12

𝑖𝐴𝑃𝑖𝑗−
𝑡∆

Q 𝑛 = ∑𝑛𝑖=1

متر در ثانیه محاسبه گردید و برای رخدادهای مرحله
صحتسنجی از این سرعت استفاده شد .در جدول ( )1به

هیدروگراف واحد ژئومورفولوژیکی حوضه GIUH

معرفی پارامترهای مورفولوژی مورد استفاده در این روش

معادله عمومی  GIUHبرای رودخانه رده  Nارائه گردید.
)𝑡( )𝑑𝜑𝑖(𝑁+2

()13

𝑡𝑑

𝑁∑ =
)𝑖=1 𝜃𝑖 (0

پرداخته شده است.

)𝑡( 𝑑𝜃𝑁+2
𝑡𝑑

که در آن : 𝜃𝑁+2 (𝑡) :احتمال موقعیت ،احتمال اینکه یک

معیار ارزیابی خطا

قطره باران در موقعیت مکانی با درجه  ،𝑁 + 2در گام

در این بخش ،تعدادی از معیارهای ارزیابی به شرح

زمانی 𝑡 روی دهد.

جدول ( )2معرفی میگردد :O .مقادیر مشاهداتی:M ،
مقادیر محاسبهشده توسط مدل :N ،تعداد دادههای

) : 𝜃𝑖 (0احتمال موقعیت اولیه ،بهصورت احتمال

واسنجی یا صحتسنجی.

اینکه فرایند از موقعیت 𝑖 آغاز شود تعریف میشود.

جدول  .1معرفی پارامترهای مورفولوژی حوضه (هورتون )1971
عنوان

رابطه

تعریف

نسبت انشعاب ()RB

نسبت تعداد رودخانه با رده  u-1به تعداد رودخانه رده

نسبت طول ()RL

نسبت متوسط طول رودخانه با رده  uبه متوسط طول رودخانه رده

نسبت مساحت ()RA

𝒖𝑵𝑹𝑩 = 𝑵𝒖−𝟏 /

u

نسبت مساحت رودخانه با رده  uبه مساحت رودخانه رده

u−1
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u−1

𝑳̅ 𝒖 /
𝟏̅ 𝒖−
𝑳 = 𝑳𝑹
𝑨̅ 𝒖 /
𝟏̅ 𝒖−
𝑨 = 𝑨𝑹
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جدول  .2معیارهای ارزیابی جهت تحلیل شبیهسازی
معیار ارزیابی
جذر میانگین مربع

رابطه

خطا )(RMSE

n

 M  O 

2

i 1

1
N

RMSE 

N
)  (O  O)(M  M
i 1
( R2 
) 2 ,0  R 2  1
0.5
0.5
N
 N



  (O  O) 2    ( M  M ) 2 

 

i  1
 i  1


ضریب تعیین ()R2

ضریب نابرابری تایل ()TIC

0  TIC  1

1
2
  M  O
N

TIC 

1
1
 M 2  N  O2
N

فرم اصالحشده نش -ساتکلیف ()EJ
0  E 1
j

J
N
 OM
E  1 i  1
,J N
J
N
J
O

O

i 1

M O
O

خطای نسبی ()RE
میانگین مطلق خطای نسبی

RE 

n

 RE

)(MARE

i 1

n

MARE 

منطقه مورد مطالعه و دادههای مورد استفاده

واسنجی و صحتسنجی تقسیم و جهت مدلسازی فرایند

رودخانه صوفیچای از رودخانههای بزرگ حوضه آبریز

آماده شدند .همچنین در این مطالعه پس از تهیه نقشههای

دریاچه ارومیه میباشد .مساحت حوضه آبریز صوفیچای در

پایه حوضه آبخیز صوفیچای نظیر نقشههای  ،DEMشیب،

باالدست ایستگاه تازهکند  250/65کیلومترمربع میباشد که

جهت شیب ،جریان تجمعی ،ردهبندی آبراهه ،زمان پیمایش

شامل مناطق کوهستانی و جلگهای میشود و در ارتفاع

تجمعی تا نقطه خروجی حوضه در هر سلول شبکهبندی

 1450متری از سطح دریا قرار گرفته است .این رودخانه در

محاسبه گردید .دراین نوع مدلسازی شبکهای میتوان

رده چهار رودخانهای از نظر روش استراهلر قرار دارد .طول

تفاوتهای موجود در سرعت جریان سطحی ،سرعت جریان

رودخانه صوفیچای حدود  55کیلومتر است .نزدیکترین

درون آبراههای و همچنین شیب و کاربری اراضی گوناگون

ایستگاههای آبسنجی و سینوپتیک به حوضه صوفیچای

و بارشهای نقطهای در حوضه را در هر سلول شبکه منظور

بهترتیب ایستگاههای تازهکند سد علویان و سینوپتیک مراغه

نمود .بنابراین سرعت جریان در مناطقی که جریان روی

میباشد .در شـکل ( )1موقعیـت قرارگیـری حوضه مورد

سطح داریم از معادالت موج سینماتیکی و در مورد جریان

مطالعه نشان داده شده است .در این مطالعه از نه رخداد

آبراههای با استفاده از رابطه مانینگ با ضریب زبری متوسط

بارش و رواناب در حوضه آبخیز صوفیچای جهت

 0/017بر اساس سعی و خطا برای وقایع مرحله واسنجی در

مدلسازی فرایند استفاده شد .وقایع مورد استفاده پس از

نظر گرفته شد .در شکل ( )2نقشه ردهبندی آبراههها و نقشه

بررسی اولیه انتخاب شدند .پس از کسر جریان پایه و

خطوط ایزوکرون برای حوضه آبخیز صوفی چای باالدست

محاسبه بارش مؤثر با استفاده از شاخص  ،φبه دو مرحله

ایستگاه تازهکند ارائه شده است.
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رودخانه
صوفی چای

شکل  .1موقعیت حوضه آبخیز صوفیچای

شکل  .2نقشه ردهبندی آبراههها و نقشه خطوط ایزوکرون برای حوضه آبخیز صوفیچای باالدست ایستگاه تازهکند
مدلسازی کنترلی برنامهریزی خطی -موجک

مرحله  :1جداسازی جریان پایه هیدروگراف سیالب

متقاطع -فیلتر کالمن) LP- CW- KF( 1

و کسر متوسط شاخص نفوذ 𝜑 از بارش کل متوسط اتفاق

جهت مدلسازی در ابتدای امر پس از جداسازی جریان

افتاده در حوضه (بارش متوسط در حوضه با استفاده از

پایه و کسر متوسط شاخص 𝜑 از بارش کل ،هیتوگراف

میانگینگیری تیسن محاسبه گردید).

بارش مازاد اولیه حاصل گردید .از هیدروگراف واحد

مرحله  :2اعمال تبدیل موجک گسسته بهمنظور حذف

محاسبهشده بهروش برنامهریزی خطی جهت ادامه فرایند

نویز موجود در وقایع و انتخاب موجک مناسب جهت

مدلسازی کنترلی فیلتر کالمن -موجک متقاطع بهعنوان

تجزیه (شکل )3

فضای حالت ورودی سیستم استفاده گردید.

مرحله  :3اعمال موجک متقاطع جهت تشخیص فاز و
تأخیر زمانی بین سیگنال بارش و رواناب

1. Kalman filter-Linear programming- Cross wavelet
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هیدروگراف برابر واحد باشد .با استفاده از رابطه نمایی شاخه

مرحله  :4اعمال تأخیرهای زمانی محاسبهشده جهت

نزولی هیدروگراف 𝑡𝑘 𝑄 = 𝑄0 𝑒 −برای کل وقایع مورد

انتقال مؤلفههای بارش مؤثر
مرحله  :5اعمال معکوس انتگرال پیچش و محاسبه

مطالعه ،مقدار ضریب kکالیبره گردید که بهعنوان شیب

هیدروگراف واحد هر رویداد با استفاده از روش

منحنی لگاریتم 𝑄𝑛𝑙 در تمام وقایع در نظر گرفته شد و

برنامهریزی خطی

سپس از مقادیر حاصله میانگین گرفته شد این مقدار برای نه
رخداد مورد مطالعه در حوضه بهطور متوسط برابر  0/118در

مرحله  :6ورود هیدروگراف واحد محاسبهشده

نظر گرفته شد .و از نقطه عطف تا زمان پایه هیدروگراف از

بهعنوان فضای حالت و اعمال فیلتر کالمن

رابطه شاخه فروکش استفاده گردید .در شکلهای ( )3و ()4

مرحله :7محاسبه هیدروگراف سیالب و ارزیابی

بهترتیب نمودار میانگین شاخه نزولی بعد از نقطه عطف

معیارهای خطا.

هیدروگراف اصالحشده زمان مساحت و هیدروگرافهای
مدلسازی هیدروگراف واحد زمان مساحت و زمان

واحد حوضه آبخیز صوفیچای به روش زمان -مساحت و

مساحت اصالحشده

زمان -مساحت اصالحشده ارائه شده است.

با توجه به در نظر گرفتن مقادیر بهدست آمده از روابط
تجربی مختلف جهت محاسبه زمان تمرکز حوضه مقدار
متوسط  10ساعت برای حوضه آبخیز صوفیچای (باالدست
ایستگاه هیدرومتری تازهکند) در نظر گرفته شد .در روش
زمان مساحت در شاخه فروکش هیدروگراف یک نزول با
شیب تند مشاهده میشود .حال آنکه خصوصیات فیزیکی و
هیدرولوژیکی حوضه بهگونهای است که جریان با یک شیب
مالیم تخلیه میگردد .بنابراین هیدروگراف واحد زمان-
مساحت تنها تا زمان تمرکز حوضه میتواند مورد استفاده

شکل  .3هیدروگراف واحد در روشهای مورد مطالعه

قرار گیرد و از نقطه عطف هیدروگراف واحد باید اصالح
گردد .لذا این تصحیح با استفاده از معادله شاخه خشکیدگی1
(فروکش) هیدروگراف واحد اعمال گردید .معادله مختلفی
برای شاخه خشکیدگی هیدروگراف ارائه شده است .در این
مطالعه با توجه به در نظر گرفتن نه رخداد مرکب
(چندقلهای) و منفرد (تک قلهای) ضرایب معادله شاخه
فروکش هیدروگراف واحد بعد از زمان عطف هیدروگراف
با توجه به بهینهسازی با استفاده از برنامهریزی خطی
بهگونهای انجام گرفت که در نهایت سطح زیر منحنی

شکل  .4مقدار متوسط ضریب  Kدر شاخه فروکش

1. Depletion curve
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نتایج و بحث

شکل ( )5برای مرحله واسنجی ارائه شده است .نتیجه

تعیین فاز سیستم در وقایع بارش -رواناب مورد مطالعه

جالبی که از بررسی چشمی منحنیهای تغییر فاز دیده

در این مرحله از مدلسازی ،برای تشخیص واکنش

میشود ،واکنش تقریباً مشابه حوضه در مواجه شدن با این


حوضه در ایجاد تأخیر پالسهای بارش و ایجاد رواناب،

وقایع میباشد .با توجه به این امر با استفاده از پنج

از روش موجک متقاطع استفاده شد .فازهای ایجادشده در

منحنی فاز بهدست آمده در مرحله واسنجی ،منحنی فاز

مقیاسهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و منحنیهای

برای  4رخداد مرحله صحت سنجی مورد استفاده قرار

تغییر فاز در بهترین مقیاس ارائه شد .نتایج این تحلیل در

گرفت.

شکل  .5منحنیهای اختالف فاز برای رخدادهای مرحله واسنجی
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نتایج حاصل از شبیهسازی مدل کنترلی بارش– رواناب

میانگین مربع خطاها ارزیابی را مورد توجه قرار دهیم،

روشهای مورد مطالعه

روش ( )KF- LP_CWنسبت به دو روش دیگر در دو

با توجه به کاربرد سه روش مذکور در شبیهسازی مدل

مرحله واسنجی ( )2/44و صحتسنجی ( )2/33از

کنترلی بارش -رواناب در حوضه آبخیز صوفیچای ،نتایج

عملکرد بهتری برخوردار میباشد .همچنینی نتایج مربوط

در شکلهای ( )6و ( )7و جدول ( )3ارائه شده است.

به ضریب تعیین  R2عملکرد بهتر این روش را تأیید

سپس با استفاده از چهار معیار ارزیابی ،کارائی روشها

میکند .بهطوریکه مقادیر متوسط برای این معیار در

مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج حاصله

روش مذکور در مرحله واسنجی  0/98و در مرحله

نشان داد در صورتیکه از منظر معیار ارزیابی مجذور

صحتسنجی بهطور متوسط برابر  0/93است.

شکل  .6نتایج شبیهسازی روشهای مورد مطالعه در واقعه مرحله واسنجی

دوره   8شماره   1بهار و تابستان 1397

 48

توسعه مدل موجک متقاطع -فیلتر کالمن خطوط ایزوکرون برای تحلیل وقایع مرکب بارش -رواناب

شکل  .7نتایج شبیهسازی روشهای مورد مطالعه در واقعه مرحله صحت سنجی
جدول  .3نتایج کاربرد معیارهای ارزیابی مورد مطالعه در وقایع انتخابی مراحل واسنجی و صحت سنجی
وقایع مرکب انتخابی مرحله ...

صحتسنجی

واسنجی

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

مجذور میانگین مربع

()LP-CW-KF

2/51

1/96

1/48

2/16

4/22

2/45

1/09

5/9

3/5

خطا ()RMSE

()Time area-adj

12/7

7/42

4 /9

8/21

12/31

5/22

7/92

3/45

4/98

)(GIHU

4/9

6/25

3/83

3/81

7/88

2/8

3/94

4/92

3/47

()LP-CW-KF

0/97

0/99

0/98

0/96

0/98

0/92

0/99

0/82

0/83

()Time area-adj

0/4

0/47

0 /4

0/37

0/73

0/79

0/43

0/88

0/87

)(GIHU

0/92

0/62

0/78

0/86

0/9

0/94

0/91

0/85

0/8

ضریب نابرابری

()LP-CW-KF

0/14

0/13

0/17

0/12

0/17

0/19

0/08

0/5

0/4

تایل()TIC

()Time area-adj

0/79

0/62

0/58

0/49

0/78

0/63

0/64

0/33

0/62

)(GIHU

0/27

0/36

0/41

0/22

0/38

0/19

0/29

0/39

0/31

ضریب نش ساتکلیف

()LP-CW-KF

0/97

0/96

0/95

0/98

0/94

0/91

0/99

0/75

0/66

اصالحشده ()Ej

()Time area-adj

0/33

0/34

0/35

0/75

0/54

0/48

0/43

0/85

0/49

)(GIHU

0/89

رخداد
معیار ارزیابی

ضریب تعیین ()R2

0/56

0 /7

0/95
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0/81

0/88

0/85

0/82

0/66

فاطمه محمدی ،احمد فاخریفرد ،محمدعلی قربانی ،یعقوب دینپژوه ،صداقت شهمراد

در مورد معیار  Ejکه از لحاظ مفهومی شبیه به ضریب

ارائه شده است .در مورد زمان تا اوج بهطور متوسط

تعیین است با متوسط  0/74و  0/73بهترتیب در مراحل

میانگین مطلق خطای نسبی در کل رخدادها ( )MAREو

واسنجی و صحتسنجی مؤید عملکرد بهتر روش مذکور

سه روش مورد مطالعه؛ در مرحله واسنجی و

نسبت به دو روش دیگر میباشد .تحلیل ضریب نابرابری

صحتسنجی بهترتیب  0/05و  0/062است و همین معیار

تایل نیز با مقادیر متوسط  0/14و  0/29بهترتیب در

برای دبی تا اوج و زمان پایه در دو مرحله واسنجی

مراحل واسنجی و صحتسنجی ،نشاندهنده عملکرد بهتر

بهترتیب  0/11و  0/12و صحتسنجی  0/15و 0/13

این روش نسبت به دو روش دیگر میباشد.

میباشد .همچنین از تحلیل نتایج میتوان به دقت بیشتر

در مورد زمان پایه زمان تا اوج و دبی اوج در

روشهای مذکور در برآورد زمان تا اوج و زمان پایه

نمودارهای ( )8تا ( )10به وضوح عملکرد روشهای

اشاره کرد .درحالیکه در برآورد دبی تا اوج دقت کمتری

مختلف در دو مرحله واسنجی و صحتسنجی

وجود دارد.

شکل  .8خطای نسبی هر رویداد و  MAREزمان اوج در مرحله واسنجی و صحتسنجی در روشهای مورد مطالعه

شکل  .9خطای نسبی هر رویداد و  MAREدبی اوج در مرحله واسنجی و صحتسنجی در روشهای مورد مطالعه
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شکل  .10خطای نسبی هر رویداد و  MAREزمان پایه در مرحله واسنجی و صحتسنجی در روشهای مورد مطالعه

درصورتیکه نتایج برآورد حاصله در کل  9رخداد را مد

میشود .الزم به ذکر است تحلیل حساسیت در پارامترهای

نظر قرار دهیم ،بهطور متوسط در کل وقایع و سه روش مورد

مدل فیلتر کالمن و موجک متقاطع و نیز مقادیر دبی اوج،

مطالعه میانگین مطلق خطای نسبی در کل رخدادها

زمان اوج و زمان پایه بهعنوان پیشنهاد در مطالعات آتی

( )MAREبهترتیب در زمان تا اوج برابر  ،0/069در مورد

انجام پذیرد.

دبی اوج  0/131و زمان پایه برابر  0/125میباشد .این امر
بیانگر عملکرد مناسبتر روشها بهترتیب در برآورد زمان تا

منابع

اوج ،زمان پایه و دبی اوج میباشد.

 .1عبداللهی س .)1390( .تخمین دبی جریان روزانه
رودخانه کارون با استفاده از آنالیز موجک متقاطع .پایان
نامه کارشناسی ارشد مهندسی آب ،دانشگاه تبریز.
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Abstract
Hydrological modeling plays a valuable role in watershed management. In order to advance this important, in this
study, a combination of linear programming, cross-wavelet transform and Kalman filter as a control model for the
analysis of nine compound rainfall and runoff events were used in Sufi Chay Basin. The results were compared with
modified time area unit hydrograph, and e geomorphologic unit hydrograph. Finally, using the evaluation criteria
used in the research, the final performance of these methods was investigated and analyzed. It was revealed that the
modified time area method has a relatively weaker performance than the other two methods, which is due to the
assumptions used in drawing the isochrones lines. The LP-CW-KF method showed the best performance among the
studied methods, which simulated the compound events in the calibration and validation stage with a mean squared
error of 2.47 and 2.7, respectively. On average, in all the events and the three studied methods, the mean absolute
relative error (MARE) was 0.069 in the time to peak, 0.131 in the peak discharge and 0.125 in the base time.
Therefore, on average, all methods showed a better performance in estimating time to peak.
Keywords: Error control model, linear programming, Sufi Chay, Time-area.
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