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1. Generalized Likelihood Uncertainty Estimation 
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1. Warm Up      2. Objective Function 
3. Absolute Sensitivity Analysis 
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و،مثلارتفاع،نروعخراک،باشدوفاکتورهایفیزیکی
برارةگیرد.توضیحاتبیشتردررادربر،کاربریاراضی

مشاهدهکرد.[1]تواندررامیSUFI2الگوریتم
گیررریمسررتقیمبسرریاریازازآنیرراکررهانرردازه

پذیرنیست،الز استحوزهامکانپارامترهادروسعت
مرروردنظرواسررنییشررود.درایررنةمرردلبرررایحرروز

برایواسنییمدلاستفادهSUFI2ازالگوریتم،مطالعه
پیوندد،تعدادزیادیازمیSWATراحتیبهشد،زیرابه

فرراهمایرنامکرانراو،کنردپارامترهاراپردازشمری
هرایاسرامدادهکرهواسرنییپارامترهرابررسازدمی
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همزمرانانیرا هایمختلرف شدهدرمتغیرگیریاندازه
،نیزگرزارشکردنردکرهایرنبرنامره[61].[26]گیرد

سرازیبهتعردادمراحرلشربیه،هانسبتبهسایرروش
کمترینیازداردتابهنتایجمشابهیبرسرد.دراسرتفاده

شردهبررایپارامترهرایتعیرینةتعدادودامنSUFI2از
هرراوتعرردادسررازیعررالوةتعرردادشرربیههواسررنییبرر

برررداریالتررینهررایپرکیوبدرهررربرراراجررراینمونرره
SUFI2مهررماسررت.درایررنمطالعرره،برراتوجررهبرره

دسررترمدرایدرمحرردودیتترروانسیسررتمرایانرره
پردازشحیموسیعاطالعاتحاصرلازهرراجررای

SUFI2سرررایریندراسرررتفادهازةوتیربرررSUFI2و
بردارینمونه200سازیوشبیه200از،تخصصانامرم

انتخرابةدرهرباراجرااستفادهشد.باتوجهبرهنحرو
سازیباتعدادمقادیرتوسطالگوریتم،تعدادبیشترشبیه

برداریفرصتِدستیابیبهترکیببهتریازبیشترنمونه
کندکرهمقرادیرخروجریمقادیرپارامترهارافراهممی

هرا،بهترردربرگیرنردةمقرادیرسازی،بهکمر آنشبیه
تاییبهکمر 200سازیمشاهداتیباشد.آخرینشبیه

پارامتر،کهتابعهردف19شدهبرایدامنةمقادیرتعیین
قابلقبولودامنةعرد قطعیرتمحردودتریداشرت،

نتییةواسنییخودکارتعیینشد.


 های آماری ارزيابی مدل شاخص
میانگینمقادیرمشراهداتیو ̅ ضریبتبیین:درآن

شدهاست.ضریبتبیینسازیمیانگینمقادیرشبیه ̅ 
است.1کندومقداربهینةآنتغییرمی1تا0بین

   
         

̅̅̅̅         
̅̅ ̅    

        
̅̅̅̅   

 
        

̅̅ ̅  
         

-نراشساتکلیف:مقدارضریب-ضریبناش
کند.مقدارنهایتتغییرمیتامنفیبی1ساتکلیفبین

قابرل1است.مقادیربینصفرو1اینشاخصةبهین
ست.اگرمیرزاننیفتنیقبولبودهوکمترازصفرپذیر

سازیخروبیداشرتهبیشترباشد،مدلشبیه2/0آناز
استودرصورتمنفیشدنآنبهتراسرتکرهبره

اینتایجمدلبسندهنشودوازمتوسطمقادیرمشاهده
ساتکلیفبیشرتر-مقادیرناش[9].[16]استفادهشود

را12/0و66/0درصدراعرالیومقرادیربرین12از
کنند.بخشبیانمیرضایت

    -
    -    

 
 

     - ̅    
              

ساتکلیفلگاریتمیبرایارزیرابی-معیارناش
میزاناینمعیارسازیکاملْهایپایین:درشبیهجریان
است.1برابر

      
                  

  
   

                 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   
   

        

هایساتکلیفبرایارزیابیجریان-معیارناش
.[60]است1اینمعیارنیزةباال:مقداربهین

      
        ̅̅ ̅̅           

  
   

        ̅̅ ̅̅         ̅̅ ̅̅    
   

           

میرزانةدهنرد:ایرنمعیرارنشران1معیارجمعی
وحیرم،برین،شرکلازقبیرلانردازه،،هراییتفاوت

شردهاسرتسازیایوشبیههایمشاهدههیدروگراف
ساتکلیف،ضریبهمبسرتگی-معیارناشکهازتأریر

(حاصررلMBوانحرررافمرردل)،(rmodشررده)اصررالو
شود.می

   
           |  | 

 
                    

تطرابقکامرلدوهیردروگرافةدهنرد،نشران1مقدار
2شرردهاسررت.جرردولسررازیایوشرربیهمشرراهده

.[60]دهدبندیمعیارجمعیرانشانمیکالم


 اعتبارسنجی
شدهاعتبارسنییاجرایمدلبااستفادهازمقادیربهینه

درمرحلررةواسررنییاسررت.هرردفازاعتبارسررنیی
شردهکرهمردلواسرنییاسرتازایرنیافتناطمینان

                                                                                      
1. aggregated measure 

(4) 

(2) 

(2) 

(6) 

(6) 

(4) 
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هرایدرستیشرایطمنطقیرابررایسرریتواندبهمی
یازمحیطتعمیمدهد.بهمنظوراعتبارسرنیی،متفاوت

،برردارینمونه200تکرارو200درSUFI2الگوریتم

مقررادیرپارامترهررایحاصررلازةبررااسررتفادهازدامنرر
همراهبایر 2009تا2001هایواسنیی،برایسال

(اجراشد.2006جویی)تعادلةسالدور


 بندی کارایی مدل بر اساس معیار جمعی دسته .2 جدول

 خیلی ضعیف ضعیف خوب خیلی خوب عالی بندی دسته

  >22/04/0-1/04/0-82/022/0-1/0 <82/0معیارجمعی

 

 نتايج
طریتنظریمواجررای،شردهباتوجهبهشرایطتعیین

واحردپاسرخهیردرولو ی664زیرحوزهو11مدل،

ةآبراهرةهاوشبکمرز،زیرحوزه6دستآمد.شکلهب
شدهوواحردهایپاسرخهیردرولو یرانشرانتعیین

دهد.می

 
 ArcSWATچای در  هیدرولوژی آبخیز چهلهای پاسخ  آبراهه، واحد ةها و شبک از راست: زیرحوزه .3شکل 

 

آمردهقبرلازدسرتهسراتکلیفبر-مقادیرناش
واسنییبرایدبیمتوسرطروزانرهوغلظرترسروب

دستآمدکهبرلرزو هب-44/6و-62/1ترتیببرابربه
برا،دفعراتهبر،SUFI2کنرد.واسنییمدلتأکیدمری

SWATپرارامترمردل80شدهبرایحدودشرایطگفته
عررد قطعیررتوحساسرریتنسرربیةاجررراشررد.دامنرر

سازیموردتوجهقرارگرفرتپارامترهادرهربارشبیه
وپارامترهاییکهحساسیتزیادینداشتندبرهمنظرور

هراسازیکاهشتعدادپارامترهاوافزایشسرعتشبیه
نظربررایواسرنییحرذفازفهرستپارامترهایمد

(واسرنییشرد.6پرارامتر)جردول19شدندکهنهایتاً

حساسریتنسربیپارامترهرایمنتخربرادر4جدول
دهرد.پرسازمرحلةواسنییواعتبارسنیینشانمری

تغییراتاندکینیزبهصورتدسرتیواسنییخودکار
آمردهازواسرنییخودکراردسرتهدربهترینمقادیربر

سرازیواسرنییوافرزایشدقرتصرورتبهینهبرای
ةدامنرایرنپارامترهرا،ةمقادیراولی2گرفت.درجدول

شدهبررایوبهترینمقادیرتعیین،هاشدهبرایآنتعیین
شردهارائرههاطیواسنییخودکارومقرادیربهینرهآن

نیزهیدروگرافجریرانو2و4هایشدهاست.شکل
مقادیرنهراییپارامترهراآمدهازدستهغلظترسوبب

دهد.درمرحلةواسنییرانشانمی
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 ( 2222 -2225شده با تغییرات نهایی پارامترها طی واسنجی ) سازی دبی شبیه .4 شکل

 

 
 واسنجی ةشده با تغییرات نهایی در مرحل سازی غلظت رسوب شبیه .5 شکل

 

 شده در واسنجی پارامترهای استفادهتعریف . 3 جدول

 نام پارامتر شرح پارامتر
دمایپایهذوببرف)درجهسانتیگراد( SMTMP 

فاکتورآلفایجریانپایهبرایذخیرهکناری)روز( ALPHA_BNK 

هایکانالاصلی)میلیمتربرساعت(هدایتهیدرولیکیمورردرآبرفت CH_K2 

)میلیمتربرساعت(هدایتهیدرولیکیاشباع SOL_K 

حداکثرذخیرهتاجی)میلیمترآب( CANMX 

ضریبزبریمانینگبرایجریانرویدامنه OV_N 

فاکتورجبرانتبخیرخاک ESCO 

فاکتورتعییننر اوجبرایروندیابیرسوبدرکانالاصلی PRF 

زمانتأخیرآبزیرزمینی)روز( GW_DELAY 

)روز(فاکتورآلفایآبپایه ALPHA_BF 

پذیریخاکدرمعادلهجهانیفرسایشفاکتورفرسایش USLE_K 

ازعمقکاملرودخانه(1/0ضریبواسنییبرایکنترلتأریررابتزمانذخیرهبرایجریانپایین)جریان MSK_CO2 

ضریبزبریمانینگدرکانالاصلی CH_N2 

 SMFMX بردرجهسانتیگراددرروز( وئن)میلیمترآب21فاکتورذوببرایبرفدر

 SNOCOVMX درصدپوششبرفاست)میلیمترآب(100حداقلمحتوایآببرفکهمربوببه

دسامبر)میلیمترآببردرجهسانتیگراددرروز(21فاکتورذوببرایبرفدر SMFMN 

 MSK_CO1 نرمالزمانیاستکهرودخانهکامالپراست(ضریبواسنییبرایکنترلتأریررابتزمانذخیرهبرایجریاننرمال)جریان

 SFTMP دمایبارشبرف)درجهسانتیگراد(

 CN2 2شمارهمنحنیبرایشرایطرطوبتی
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 SUFI2واسنجی و اعتبارسنجی حاصل از اجرای  ةحساسیت نسبی پارامترها در مرحل .4 جدول

 نام پارامتر                  
 اعتبارسنجی واسنجی

t-Stat P-Value t-Stat P-Value 

v__SMTMP.bsn 02/0 99/0 26/0 28/0 

v__ALPHA_BNK.rte 08/0- 94/0 66/1 1/0 

v__CH_K2.rte 11/0 81/0 61/6- 0 

r__SOL_K(1).sol 19/0 82/0 09/1 21/0 

v__CANMX.hru 26/0- 82/0 11/1 09/0 

r__OV_N.hru 21/0- 61/0 04/0- 96/0 

v__ESCO.hru 29/0 22/0 68/6 0 

v__PRF.bsn 16/0 42/0 94/1- 02/0 

v__GW_DELAY.gw 86/0- 4/0 02/0 96/0 

v__ALPHA_BF.gw 92/0- 66/0 96/0 62/0 

r__usle_k(1).sol 91/0- 66/0 41/1- 16/0 

v__MSK_CO2.bsn 41/1 14/0 24/0- 29/0 

v__CH_N2.rte 29/1 11/0 62/2 01/0 

v__SMFMX.bsn 62/1- 1/0 91/0 66/0 

v__SNOCOVMX.bsn 86/1 01/0 19/2- 06/0 

v__SMFMN.bsn 22/2- 06/0 09/6 0 

v__MSK_CO1.bsn 66/2- 01/0 08/0 96/0 

v__SFTMP.bsn 91/2- 0 8/0 42/0
r__CN2.mgt 11/4 0 60/14- 0 

 

بهمنظورارزیابینتایجواسنییواعتبارسنیی
هرادرمعیارهاییاستفادهشدکهبرخریازآنمدلاز
SUFI2وبرخیبهصورتجداگانهمحاسربهگردیرد

مشاهداتیوةفراوانیدادةقایسم6(.شکل6)جدول

دهرد.درایرننمرودارشردهرانشرانمریسرازیشبیه
تروانهرایمردلرامریتخمینریتخمینییرابریشکم

 مالحظهکرد.

 

 اعتبارسنجی  واسنجی، ةاساس درصد فراوانی در مرحل سازی و مشاهداتی بر دبی شبیهة از راست: مقایس .6 شکل
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 ها در واسنجی واسنجی، مقادیر اولیه، حداقل و حداکثر و مقادیر نهایی آن برایشده  پارامترهای تعیین .5 جدول

 مقادير نهايی پارامتر بهترين مقادير در کالیبراسیون خودکار حداکثر حداقل اولیه پارامترمقدار  پارامتر           

r__SOL_K(1).sol 4/111/28تا 2/0- 0 6612/0- 4942/0- 

v__CH_K2.rte 0 20 40 02999/29 112002/66
v__CANMX.hru 0 60 60 669998/41 849998/20 

v__CH_N2.rte 014/0 0 1/0 0621/0 06/0
v__MSK_CO1.bsn 0 0 2 122/2 922/1 

v__MSK_CO2.bsn 2/6 0 2 662/0 262/0 

v__ALPHA_BNK.rte 0 01/0 08/0 04116/0 04921/0 

v__SFTMP.bsn 1 2- 2 628/0- 996/0- 

v__SMTMP.bsn 2/0 2- 2 68/1 612/0- 

v__SMFMX.bsn 2/4 0 1 612/0 012/0 

v__SMFMN.bsn 2/4 0 1 691/0 891/0 

r__CN2.mgt 4284تا 12/0- 62/0- 1898/0- 121/0- 

v__ALPHA_BF.gw 048/0 01/0 08/0 02962/0 04691/0 

v__GW_DELAY.gw 61 20 22 462/61 192/42 

v__ESCO.hru 0 1/0 1 9289/0 9812/0 

r__OV_N.hru 09/012/0تا 0 2/0 0422/0 6282/0 

v__SNOCOVMX.bsn 1 20 200 02/120 22/196 

v__PRF.bsn 1 8/0 2/1 2621/1 6/1 

r__USLE_K(1).sol 12/046/0تا 12/0- 12/0 0621/0- 12/0 

r شده،  + مقدار تعیین1: مقدار پارامتر ضرب درvشده جایگزین مقدار قبلی پارامتر : مقدار تعیین 


 مقادیر معیارهای ارزیابی کارایی مدل در واسنجی و اعتبارسنجی مدل .6 جدول

 معیار
 اعتبارسنجی واسنجی خودکار واسنجی تلفیقی

 رسوب دبی رسوب دبی رسوب دبی

NS 2/0 11/0 49/0 12/0 4/0 92/0 

NSL 226/0 02/0- 22/0 008/0- 41/0 602/0 

NSH 462/0 84/0 429/0 806/0 222/0 928/0 

R
2 22/0 11/0 24/0 16/0 42/0 96/0 

 92/1 2/0 44/0 14/0 - - فاصله باال و پايین دامنه عدم قطعیت

AM 64/0 12/0 61/0 12/0 26/0 86/0
 

 بیالن آب حوضه
یمقرادیرمتوسرطوزنریاجرزاةمیانگینساالن1شکل

بررایSWATمردلةشدهبهوسیلسازیبیالنآبشبیه
دهررد.منظررورازکررلچررایرانشررانمرریآبخیررزچهررل

محصولآبدرایننمودارکلمقدارآبیاستکرهدر

طولگا زمرانیازواحردپاسرخهیردرولو یخرارج
شرودوازمیمروعِوبهکانالاصرلیواردمریشودمی

هدررفتانتقالی،جریانجرانبیسرهیمدرآبراهره،آب
دسرتهوروانابسطحیبر،زیرزمینیسهیمدرآبراهه

آید.می
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 متر( )مقادیر بر حسب میلی SWATمدل  ةشده به وسیل سازی بیالن آب شبیه یاجزا .7 شکل

 

 گیری بحث و نتیجه
چایباخصوصیاتیهمچونمتوسطشریبآبخیزچهل

وتغییررشردیدکراربریجنگرلبرهدرصد60بیشاز
ةزراعتدیممستعدسریلوفرسرایشاسرتومطالعر

مرردیریتیجررامعوبرررایروانررابورسرروبدرآن
توانرایی[26]رسرد.سونگرضرروریبرهنظررمریهمه

SWATعرالوه،هبرایاینهدفتأییدنمودهاست.برا
برتواناییکاربرداینمدل[21]و[6]محققانیهمچون

وجنگلریتصرریح،رشریبهایکوهسرتانی،پُآبخیزدر
هاییکرهدرمطالعراتمختلرفبابررسی،اند.امانموده

SWATرسدکرهمردلچنینبهنظرمی،صورتگرفت
هرایآمراریتررودورههاییبامساحتبزر درآبخیز
نترایجهرایزمرانیماهانرهوبیشرترتروباگرا طوالنی
کندکهمردلْنیزبیانمی[22]تریداشتهاست.مطلوب
ةهایآبیومردتدورهحسراماسرت.آسرتانبهدوره

مهمدیگریاستةهانکتمساحتبرایتعیینزیرحوزه
ردبندیتأریربسیارکمیاستکهزیرحوزهبرآن[26]و

ررسرروبودبینرریجریررانآبوتررأریرمتفرراوتیپرریش
هتعردادعناصرغذاییدارد.همچنین،انتقالرسوبراب

دانردوروانرابراغیرحسرام.هاحساممیزیرحوزه
فرسرایشوردهدکرهدوعامرلآزمونوخطانشانمی

هایپاسخهیردرولو یبریشازبهتعدادواحدررسوب
کنندکهنیزبیانمی[16]تعدادزیرحوزهحسامهستند.

بیشترازSWATمدلةبندیآبخیزبهوسیلگاهیتقسیم
رراسرت.افرزایشؤرخروجیمدلمردتعیینپارامترها

تعدادزیرحوزهوواحدهایپاسرخهیردرولو یدقرت
بخشد.زمرانیرابهبودمیSWATهایجریانبینیپیش

رود،هایپُرشیببهکارمریبرایآبخیزSWATکهمدل
سازیرسوببیشرتربندیآبخیزدرشبیهتأریراتتقسیم

بیرانکردنردکرهجریرانآبحساسریت[26]شود.می
هایپاسخهیردرولو ینسربتبیشتریبهتعریفواحد

بهزیرحوزهدارد.بنابراین،درمطالعةحاضرسعیشرد،
بهکم آزمونوخطا،حداکثرتعدادزیرحوزه،باتوجه
بهتواناییسیستمرایانهدرپردازشاطالعرات،مراحرل

هکترار،کره1000آستانهکارانتخابشود.نهایتاً،مقدار
شررود،برررایزیرحرروزهمنیرررمرری11بررهتعیررین

هایرقرومیبندیتعیینشد.حاصلتلفیقالیهزیرحوزه
واحدپاسخهیدرولو یبودکهبهمنظورحفظارر664

هایبامساحتکمهیچآستانةمسراحتیبررایکاربری
واحدهادرنظرگرفتهنشد.درنخستیناجرایمردلبرا

شدهبرآوردهایدبیورسوببسیاربیشترطتعیینشرای
ازواقعیتتخمینزدهشدکهبررلرزو واسرنییمردل

-2001برایحوزةمذکورتأکیددارد.پسازواسنیی)
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ساتکلیفبرایدبیمتوسطروزانه-(،معیارناش2002
دسرتآمرد.به12/0وبرایغلظترسوبروزانه49/0

(برایدبریو2006-2009)اینمعیاردراعتبارسنیی
[16]دسرتآمرد.بره92/0و4/0ترتیببرابررسوببه

نیرز[9]انرد.راقابلپرذیرشدانسرته1و0مقادیربین
را12/0و66/0سرررراتکلیفبررررین-معیررررارنرررراش

بخشاعال کردند.بنرابراین،نترایجواسرنییورضایت
اعتبارسنییمدلدرمیموعقابرلقبرولارزیرابیشرد.

-عیارجمعینیز،کهتحتتأریرهررسرهمعیرارنراشم
ساتکلیف،انحرافمدل،وضریبهمبسرتگیاصرالو

،خوبتاعالیارزیرابی2شدهاست،باتوجهبهجدول
سرازیرسروببرآناستکهمطلوبیتشبیه[12]شد.

سازیدبیاست.آنچهدراینیابروابستهبهکیفیتشبیه
شودایناستمالحظهمیساتکلیف-اساممعیارناش

سازیشدهاست.باتوجهبهکهرسوببهترازدبیشبیه
ساتکلیفازتواندو اختالفمقادیر-اینکهمعیارناش

دهدکهکند،بهمقادیرباالحساسیتنشانمیاستفادهمی
دررسوباختالفمقادیربسیاربیشترازدبریاسرتو

ردهرد.ازطرفری،ممکناستنتایجراتحتتأریرقررا
سرازیهرایشربیهبررسیهیدروگرافجریاندرسرال

هرایی ازتکراردهدکهدرهیچهاییرانشانمیاوج
گرفتهتوسطمدلشناسایینشدهاست.احتمرالصورت

توانردباعرثکراهشخطادردادةاینمقرادیراوجمری
هراباشرد.البتره،سرازیساتکلیفدرشربیه-مقدارناش
تررینخطرایمردلرادربزر [26]همچونمحققانی

سازیاوججریانگزارشکردندوابرازداشتندکهشبیه
سرازیوقرایعشردیدطراحرینشردهو،مدلبرایشبیه
تررینوقرایعجریرانراکمتررازمقردارمعموالً،برزر 

زند.عالوهبرآن،دلیلضعفشدهتخمینمیگیریاندازه
سرازیضرعیفذوبیهسازیدبریراشربمدلدرشبیه

برفدرحروزةکوهسرتانی،فرضریاتمردلدرانتقرال

زده،واشباعوطولدورةآمراریهاییخجریاندرالیه
گیررآبخیرزاست.باتوجهبهشرایطبررفکوتاهدانسته

هرایتواندباعثسیالبچایوشیبزیاد،کهمیچهل
شدیدشود،مواردمرذکوردرایرنحروزهنیرزصرادق

(مقرداربسریارکرم1نمروداربریالنآب)شرکلاست.
هرایبریالنراروانابسطحیدرمقایسهباسایربخش

دهدکه،باتوجهبهشرایطحوضره،بررخالفنشانمی
 تواندمواردفوقراتأییدکند.انتظاراستومی

درخورتوجهدیگراینکهدرصردفراوانریةنکت
دهدکهمقادیردبیباالنشانمی6وقوعدبیدرشکل

سازینشدهاستوبیشرتروپایینچندانخوبشبیه
هررایبررامقرردارمتوسررطتوسررطمرردلشناسرراییداده
انرد.دقرتدرپارامترهرایمرورداسرتفادهبررایشده

دهرردبیشررترایررنپارامترهررابرررواسررنیینشررانمرری
هررایزیرزمینرریمررؤرراسررت؛شررایددلیررلجریرران

نابسطحیتحتتأریراینامرباشرد.تخمینیرواکم
سازیبااینهمه،بایدتوجهداشتکهضعفدرشبیه

جریان،تعدادکمِدادةرسوب،احتمرالعرد صرحت
دادةرسرروب،وپیوسررتهنبررودنِاطالعرراترسرروب

سازیرسوبمرؤررباشرد.بنرابراین،تواندبرشبیهمی
ةشودیر دورهدادةپیوسرتهودقیرقدادپیشنهادمی

دبیورسوبازاینحوضهتهیهشودومردلبررای
آنمیدداًواسنییشودتانتایجقابرلاعتمرادتریدر

توانستSWATدسترشقرارگیرد.درمیموع،مدل
بینری،پیشSUFI2پسازواسنیی،بهکم الگوریتم

بینریخروبترابخشیازدبیروزانهوپریشرضایت
SUFI2لگروریتمعالیازرسوبحوضهداشتهباشد.ا

دراینمطالعهتوانستباواسنییسریعمدلمحقرق
شرودازرایاریکند.باتوجهبهنترایج،پیشرنهادمری

شدهبرایبررسیاررراقرداماتواسنییSWATمدل
چایاستفادهکرد.مدیریتیدرحوزةچهل
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