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چکیده
 در سالهای اخیر،با توجه به پیچیدگیهای موجود در محیطهای شهری
 برای ایجاد یک.ریسک سیالب در حوضههای شهری افزایش یافته است
 باید شناختی،مدیریت صحیح شهری و استفاده بهینه از آبهای سطحی
 از.رواناب در محیطهای شهری به دست آید-دقیق از فرآیند پیچیدة بارش
 عدم،مشکالت حوضههای شهری عدم وجود پارامترهای ورودی دقیق
 عدم وجود سیستم اندازهگیری جریان در،شناخت از فرآیند تولید رواناب
 عدم قطعیت پارامترهای،خروجی زیر حوضههای شهری برای واسنجی
 این. میباشدSWMM ورودی و نتایج مدلهای ریاضی و عددی همچون
 در سطوحی ازGLUE تحقیق به بررسی و تحلیل عدمقطعیت به روش
 پرداختهSWMM  شهرداری کالنشهر تبریز با مدل سیالب شهری2 منطقه
 محدوده اولیه پارامترهای ورودی، بهمنظور کمی کردن عدمقطعیت.است
 ضریب زبری سطح نفوذپذیری و، درصد نفوذناپذیری،شامل شماره منحنی
GLUE ضریب زبری سطح نفوذناپذیری تعیین و با استفاده از الگوریتم
عملیات نمونهبرداری اولیه از فضای پارامتری توسط روش نمونهگیری مربع
 با توجه به نتایج شبیهسازیها و مقادیر رخدادهای بههنگام.التین انجام شد
 درصد از کل خروجیها و سری پارامترهای تولید شده بهعنوان20 ،مشاهداتی
 مطابق نتایج ارزیابی نمودارهای توزیع.شبیهسازیهای قابل قبول جدا شدند
 پارامترهای ورودی درصد نفوذناپذیری و ضریب زبری سطح،پسین
نفوذناپذیری بهعنوان پارامترهای حساس و تأثیرگذار بر شبیهسازی مدل
.شناخته شدند و محدوده بهینه پارامترها تعیین شد

Abstract
Given the complexity of urban environments, flood risk has
increased in urban areas in recent years. In order to establish a
correct urban management and the control and optimal use of
surface water, the complex rainfall-runoff process in urban
environments should be thoroughly understood. When dealing
with urban basins, the shortcomings can list as the lack of
precise input parameters, the lack of knowledge on the runoff
producing processes, the lack of flow measurement system at
the outlet of sub-basins needed for model calibration, and the
uncertainty in input parameters and results of mathematical
and numerical models such as SWMM. This research
investigated and analyzed the uncertainty of SWMM urban
flood model in District 2 of the Metropolitan Municipality of
Tabriz, using the GLUE method. In order to quantify the
uncertainty, the initial range of input parameters including CN,
fraction of impervious surface, N (roughness) for pervious and
impervious area were determined. Using the GLUE algorithm,
initial sampling operations were performed using parametric
space by lattice square sampling. According to the results of
simulations and the magnitudes of observational events, 20%
of the total outputs and the series of generated parameters were
extracted as acceptable simulations. According to the results of
the evaluation of the distribution diagrams, the input
parameters of Imperv % and N Imperv were identified as
sensitive parameters affecting the model simulation and the
optimal range of parameters was obtained.

، عدمقطعیت، سیالب شهری،GLUE  روش:كلمات كلیدی
.SWMM مدل
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میشود .در حقیقت عدمقطعیت یک مرحله مهم همزمان با واسنجی
پارامترهای مدل است (.)Vrugt et al., 2003

 -0مقدمه
در سالهای اخیر ریسک سیالب در حوضههای شهری نسبت به
حوضههای غیر شهری افزایش یافته است .به منظور رفع مشکالت
ناشی از جاری شدن سیالب در مناطقی از شهر که ریسک سیل باال
است ،باید با دقت کافی ،مقدار حجم یا دبی سیالبها ،عمق سیالب و
پهنه سیالب ،با استفاده از روشها و مدلهای متعارف تعیین گردد .در
چنین شرایطی مدلهای ریاضی شبیهسازی بارش–رواناب از جمله
ابزارهای مناسبی میباشند که میتوانند بهمنظور بررسی اثرات ناشی
از کمیت سیالب شهری و شبیهسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی و
هیدرولیکی در سیستمهای پیچیده جمعآوری آبهای سطحی بهکار
گرفته شود .از مشکالت و پیچیدگی حوضههای شهری (تخمین نفوذ،
ضریب رواناب و زبری ،تغییرات شیب ،شبکه پیچیده شهری و غیره)
عدم شناخت دقیق از فرآیند تولید رواناب ،عدم وجود سیستم
اندازهگیری جریان در خروجی زیر حوضههای شهری برای واسنجی و
صحتسنجی و عدمقطعیت در دبی برآوردی توسط مدلهای ریاضی
و عددی همچون  SWMMمیباشد.

اولین پیشگامـان بــررسی عــدمقطعیت در هیدرولــوژی،
) Kitanidis and Bras (1980بودند که برای اولین بار مدل مفهومی
غیر خطی را که قادر به تحلیل و در نظر گرفتن عدمقطعیتها و استفاده
از اطالعات زمان واقعی برای بههنگام کردن و اصالح پیشبینیها بود
را تهیه کردند (.)Beven and Binley, 1993
پس از آن Binley et al. (1991) ،عدمقطعیت همدل توزیعی پایه
فیزیکی بارش-رواناب را با استفاده از روشهای روزنبالت و
شبیهسازی مونت کارلو بررسی و اثرات تغییر کاربری اراضی را ارزیابی
کردند Beven and Binley (1993) .روش تخمین عدمقطعیت
تشابهات عمومی ( )GLUE1را پیشنهاد کردند که در آن شبیهسازی
مونت کارلو و تئوری بیز تلفیق شده بود.
 GLUEیکی از روشهای محبوب در تحلیل عدمقطعیت پارامتر در
مدلسازی هیدرولوژیکی است که به طور گسترده در طی ده سال
گذشته استفاده شده تا عدمقطعیت پیشبینی را تحلیل و برآورد کند
(.)Montanari., 2005; Beven and Freer, 2001

امروزه استفاده از روشهای احتماالتی در کلیه علوم محض و
محاسباتی جای خود را برای پیشبینی وقایع و پدیدهها باز کرده است.
استفاده از این روشها در طراحی و پیشبینی وقایع ،مستلزم شناخت
دقیق عدمقطعیتها میباشد .شناخت عدمقطعیتها به طراح وسعت
دید گستردهتری میدهد و به تصمیم گیرندگان اجازه میدهد که با
اطالعات بیشتر و شناخت عمیقتری در مورد یک پدیده ،تصمیمگیری
کرده و بازدهی سیستم را حداکثر کنند .برای استفاده از روشهای
احتماالتی ابتدا الزم است تا به خوبی عدمقطعیتهای موجود در
سیستم ،شناسایی و کمی گردد.

( Campbel et al. )1999روشهای تحلیل عدمقطعیت مبتنی بر
روش تلفیقی مونت کارلو ،زنجیره مارکوف ( )MCMC2را ارائه نمود
که در آن بر خالف روش  GLUEکه فرض بر تبعیت پارامترهای مدل
از توزیع احتماالتی یکنواخت بود ،از توزیع احتماالتی واقعی پارامترها
استفاده شد .این روش ،متکی بر متروپولیس-هیستینگ بود.
) Blasone et al. (2008در تحقیق مشابه دیگری ،کاربرد
در تحلیل عدمقطعیت پارامترهای چند مدل هیدرولوژیکی با دو روش
نمونهگیری را ارزیابی کردند .آنها پیشنهاد استفاده از روش نمونهگیری
مونت کارلو-زنجیره مارکوف برگرفته از روش تکامل رقابتی جوامع
مبتنی بر معیار پذیرش یا رد متروپولیس ( )Vrugt et al., 2003را
برای مدلهای شبیهسازی شده پیچیده دارای پارامتر زیاد به جای
روش مونت کارلوی تنها ارائه نمودند .این روش هم اکنون در انواع
روشهای مختلف مدلسازی هیدرولوژیک و هیدرولیکی مانند روش
) Lee et al. (2010و ) Mannina (2011با معیارهای تشابه متفاوت
کاربرد یافته است.
GLUE

با دستیابی به این شناخت نهتنها میتوان به تدریج عملکرد سیستمها
را بهبود بخشید ،بلکه میتوان در زمان وقوع خطر ،با بیشترین سرعت
و دقت و کمترین ریسک محتمل در مورد سیستم ،برنامهریزی و
تصمیمگیری نمود .هدف اصلی از تحلیل عدمقطعیت ،تشخیص
خواص آماری خروجیهای مدل بر اساس روابط موجود بین پارامترهای
آماری ورودی است .از این گذشته ،این تجزیه و تحلیل ،شناختی راجع
به سهم هر کدام از پارامترهای ورودی بر خطای ظاهر شده در خروجی
مدل ارایه میدهد .از اینرو پارامترهایی که بیشترین تأثیر را بر روی
نتایج خروجی دارند ،تشخیص داده میشوند و دقت بیشتری در برآورد
آنها لحاظ میشود و در نتیجه خطای مقادیر خروجی مدل کاسته
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) Wei et al. (2015با استفاده از روش  GLUEبه ارزیابی عدمقطعیت
مدلسازی کیفیت آب با مدل  SWMMبرای یک حوضه آبریز شهری
در مقیاس کوچک در شانگهای چین پرداختند .مقایسه از عدم اطمینان
در ایجاد آلودگیهای مختلف و مدلهای شستشو که در SWMM
موجود میباشد نشان داد که این عدمقطعیت کمی متفاوت بود.

 -8مواد و روشها
 -0-8محدوده مطالعاتی و متدولوژی

محدوده تحقیق ،سطوحی از منطقه  2شهرداری کالنشهر تبریز است
که به رودخانه مهرانهرود زهکشی میگردد .منطقه  2شهرداری تبریز
یکی از مناطق ده گانه شهرداری کالنشهر تبریز میباشد .این محدوده
سطحی در حدود  122هکتار با مختصات΄ 02و ̊  92عرض شمالی و
΄ 22و ̊  16طول شرقی در ارتفاع بین  1990تا  1790متر قرار دارد.
بهطور کلی بیشترین کاربری اراضی این حوضه ،کاربری مسکونی بوده
و در اولویتهای بعدی فضای سبز و معابر قرار دارد .جهت کلی شیب
محدوده مطالعاتی از نواحی جنوبی به سمت محدودههای شمالی است
و متوسط مقدار شیب بین  1/9تا  6درصد میباشد (شکل  .)1از آنجا
که هیچگونه ایستگاه هیدرومتری برای اندازهگیری دبی در داخل شهر
و محدوده مطالعاتی وجود نداشته است ،بهمنظور اندازهگیری جریان و
ثبت بههنگام سیل ناشی از رخدادهای بارش در محل خروجی محدوده
مطالعاتی ،اشل تهیه و نصب شد .در محل خروجی حوضه مورد مطالعه،
سرعت و ارتفاع رواناب متناظر با این رگبارها با استفاده از اشل نصب
شده ،برداشت شد .روش نمونهبرداری بهاین صورت بود که هر 19
دقیقه یک بار ارتفاع رواناب در کانال مذکور با استفاده از اشل نصب
شده اندازهگیری شد .کانال خروجی دارای مقطع مستطیلی به عرض
 9متر و ارتفاع  1متر با بستر بتنی و دیوار سنگی با شیب  1درصد
میباشد .از آنجایی که نمونهبرداری از رواناب شهری به دلیل غیرقابل
پیشبینی بودن رگبارها و همچنین عدم استفاده از دستگاههای ثبات
(به دلیل کم بودن امنیت) کاری سخت و پر هزینه است ،به همین
دلیل در این مطالعه پنج رخداد بههنگام اندازهگیری شد.

) Meishui et al. (2016به تجزیه و تحلیل عدمقطعیت پارامترهای
 SWMMپکن چین بر اساس روش  GLUEپرداختند .نتایج نشان
داد که دو پارامتر سطح غیر قابل نفوذ و زبری کانال ،قابل
شناساییترین پارامترهایی هستند که تأثیر زیادی بر روی عملکرد
مدلسازی  SWMMدارند .همچنین این مطالعه نشان داد که روش
 GLUEیک ابزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل پارامترها و عدم
اطمینان است.
) Farzi (2011به بررسی عدمقطعیت با استفاده از تئوری
مجموعههای فازی پرداخت .برای این منظور از پارامترهای دارای عدم
صراحت در مدل ،در قالب اعداد فازی در مدل  SWMMاستفاده نمود
و نتایج را در قالب اعداد فازی ارائه نمود.
) Derrickand et al. (2013با روش  ،GLUEآبنمود سیالب بر
اساس عدمقطعیت پارامترهای مدل بارش-رواناب توزیعی AFFDEF
را برآورد نمودند .نتایج بازههای  59درصد اطمینان رویدادهای دوره
واسنجی نشان داد که با بهکارگیری روش  ،GLUEعدمقطعیت ناشی
از پارامترهای مدل تا حد زیادی کاهش یافته است.
تا بهحال اغلب کاربردهای روش  GLUEدر واسنجی پارامترهای
مدلهای هیدرولوژی و در مقیاس حوضههای آبریز بوده است و از
روش اخیر در مدل بارش-رواناب شهری با توجه به پیچیدگی
پارامترهای ورودی حوضههای شهری بهطور جدی بحث نشده است
لذا در این تحقیق به این سؤال که آیا این روش میتواند در مورد
مدلهای بارش-رواناب شهری با پیچیدگی زیاد کارایی الزم را داشته
باشد و عدمقطعیت ارتفاع آب به عنوان خروجی مدل را با استفاده از
روش  GLUEارزیابی نماید و اینکه به مدلهای بارش-رواناب
شهری برای برنامهریزی دقیق و مدیریت شهری کارآمد میتوان
اطمینان نمود ،پاسخ داده شده است .در ادامه تحقیق ،نحوه مدلسازی
سیالب شهری ،روش عدمقطعیت ،تعیین محدوده پارامترهای ورودی،
تعیین محدوده عدمقطعیت به صورت باند اطمینان  59%و پارامترهای
مؤثر بر خروجیها در مدل  SWMMارائه شده است.

جهت تهیه مدل بارش-رواناب شهری ،از آمار و اطالعات ایستگاه
بارانسنج ثبات تبریز بهدلیل نزدیکی به محدوده مطالعاتی استفاده شده
است .طول آماری ایستگاه بارانسنجی مورد نظر  10سال (از سال آبی
 1999-1996الی  )1951-1959است.
برای شبیهسازی سیالب شهری محدوده مورد مطالعه از نرمافزار
 SWMMاستفاده شد .اطالعات مورد نیاز جهت مدلسازی شامل:
اطالعات بارش ،خصوصیات فیزیکی حوضه و زیر حوضهها و شبکه
زهکشی میباشد.
 -8-8معرفی مدل

نرمافزار  EPA-SWMMیک مدل دینامیکی برای شبیهسازی بارش-
رواناب ،مدیریت و برنامهریزی سیالب شهری ،تحلیل و طراحی شبکه
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 SWMMاستفاده شده است .در این مدل هر حوضه آبریز به زیر
حوضههای کوچکتر تقسیم شده و بهعنوان مخزن غیر خطی
شبیهسازی میشود .جریانهای ورودی از بارش و یا زیر حوضههای
باالدست ناشی میشود .خروجیهای زیادی مانند تبخیر ،نفوذ و رواناب
سطحی وجود دارد .ظرفیت این مخزن برابر حداکثر ذخیره چاالبی است
که شامل حداکثر ذخیرهی سطحی ایجاد شده توسط گودالها ،رطوبت
سطحی و برگاب میباشد .هنگامی که عمق آب در مخزن از حداکثر
ذخیره چاالبی  dpبیشتر شود ،رواناب سطحی شکل میگیرد و جریان
خروجی بهوسیله معادلهی مانینگ بهدست میآید .عمق آب روی سطح
زیر حوضه  dبا حل عددی معادله بیالن آب روی زیرحوضه بهطور
مداوم نسبت به زمان بهروز میشود .بهعلت آنکه نقش عواملی مثل
تبخیر و تعرق و سایر موارد در تشکیل سیل محدود و قابل صرفنظر
میباشد و با توجه به کوتاه مدت بودن دوره بارشهای شبیهسازی
شده ،از اثر تبخیر در مدلسازی فرآیند بارش-رواناب صرفنظر شده
است (شکل .)2

جمعآوری آبهای سطحی ،فاضالب و سیستمهای زهکشی میباشد
که در حوضههای شهری کاربــرد دارد کــه بـرای نخستین بار در
سال  1571تــوسط آژانس محیط زیست امریـکا ارائه گردید.
قابلیتها :سادگــی محیط کــاری ،حجم کم ،آسـانی نصب و رایـگان
بــودن و قـدرت بــاال در شبیهسازی مــدلهــای کمی و کیفی
( .)Kobarfard and Fazloula, 2015مدل  SWMMیک مدل
سیالبی تک واقعهای یا پیوسته (با قابلیت احتساب پدیدههای تبخیر،
ذوب برف ،چاالب ،نفود عمقی و جریانهای زیر سطحی) بهمنظور
شبیهسازی کمیت و کیفیت رواناب حوضههای شهری میباشد که
روندیابی جریان در سه حالت جریان دایمی ،موج سینماتیک و موج
دینامیک با استفاده از آن امکانپذیر میباشد.
 -9-8اطالعات ورودی مدل و نحوه مدلسازی

بهمنظور شبیهسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز شهری و مدلسازی
هیدرولیکی جریان در شبکه جمعآوری آبهای سطحی از نرمافزار

Fig. 1- Study area and the sub-basins

شکل  -0محدوده مورد مطالعه و زير حوضهها
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Fig. 2- SWMM schematic nonlinear reservoir and rainfall transformation into runoff

شکل -8

شماتیک مدل مخزن غیر خطی و تبدبل بارش به رواناب در SWMM

از میان روشهای مختلف هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در این مدل ،از
روش ( 9SCSروابط  9و  )1بهعنوان روش هیدرولوژیکی و نفوذ آب در
خاک و بهمنظور رونـدیابی هیدرولیکی جــریــان ،مــدل موج
دینامیکی بــا تــوجــه بــه دقت باالی آن و بــا استفاده از معادالت
یک بعدی سنت و نانت انتخاب شد که در روابط  1و  2ارائه شده است
(:)Karami et al., 2015
()1
()2

دیگر دادههای مورد نیاز برای شبیهسازی کمی شبکه جمعآوری
آبهای سطحی که در این مطالعه استفاده شده است عبارت است از
مشخصات فیزیوگرافی منطقه مورد مطالعه نظیر شیب ،مساحت،
نفوذپذیری ،کاربری اراضی ،طول شبکه و گرهها و اطالعات بارش و
هیدرولوژیکی .برای مدلسازی ،حوضه مورد مطالعه با استفاده از نقشه
رقومی با مقیاس  1:2000سازمان عمران شهرداری کالن شهر تبریز،
بررسیهای میدانی و تصاویر ماهوارهای ،به  97زیرحوضه تقسیم
گردید .تقسیمبندی زیرحوضهها با در نظر گرفتن توپوگرافی،
مشخصات کاربری زمین ،شبکه جمعآوری و محل خروجی رواناب
انجام شد (شکل  .)1بر اساس بازدید میدانی و نقشههای موجود،
خصوصیات شبکه جمعآوری آبهای سطحی مانند طول آبرو ،ضریب
زبری ،شکل مقطع ،عرض کف و سطح مقطع و محل اتصال آبروها
برداشت شد .تیپ کانالها و مجراهای مدلسازی شده با مقطع
مستطیلی شکل در مجموع به طول  11217متر میباشد (جدول .)1

∂A ∂Q
+
=0
∂t ∂x
Q2⁄
( ∂ ∂Q
∂H
)A
+
∙+g∙A
+g∙A∙Sf+g∙A∙hL =0
∂t
∂X
∂X
فوق  :Qدبی :v ،سرعت جریان :A ،سطح جریان:H ،

که در روابط
ارتفاع هیدرولیکی و  :Sfشیب اصطکاکی میباشند.

در تمام روشهای روندیابی برای ارتباط دادن شیب یا زبری بستر و
عمق با دبی جریان ،از معادله مانینگ استفاده میشود و فقط برای
مقاطع تحت فشار با سطح مقطع دایــرهای بـهجـای معادله مانینگ
از معادله هیزن-ویلیامز یــا دارسی-ویسباخ استفاده میشــود
(.)Rossman, 2015

در این تحقیق برای تحلیل عدمقطعیت پارامترهای ورودی مدل ،تعیین
محدوده مناسب پارامترهای ورودی مدل  SWMMو شبیهسازی
شبکه جمعآوری آبهای سطحی از پنج رخداد بههنگام بارش که سیل
آنها در خروجی حوضه اندازهگیری شده ،استفاده شد (جدول .)2
اطالعات توزیع بارندگی رخدادهای بههنگام اخذ شده از دفتر آبهای
سطحی شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی در شکل  9نشان داده
شده است.

برای معادله مانینگ ،ضریب زبری از نشریه شماره -991الف وزارت
نیرو استفاده شد .برای مدلسازی نفوذ آب در خاک به روش  SCSاز
عدد شماره منحنی 1استفاده شد .برای تعیین شماره منحنی از جداول
پیشنهادی توسط سازمان حفاظت خاک امریکا استفاده شد که در روابط
 9و  1ارائه شده است (:)Alizadeh, 2015
2

()9

 -1-8پارامترهای واسنجی مدل

))(P-0∙2(S

))R= (P+0∙8(S

− 254

25400

کاربرد موفقیتآمیز مدلهای مفهومی بارش-رواناب به چگونگی
واسنجی پارامترهای آنها بستگی دارد.

=S

()1
که در روابط فوق  :Rرواناب برحسب میلیمتر :P ،میزان بارندگی
برحسب میلیمتر و  :Sپتانسیل تلفات برحسب میلیمتر میباشد.
CN
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Table 1- Type of rectangular-shaped conduit modeling

جدول  -0تیپ مجراهای مدلسازی شده با مقطع مستطیلی شکل
4*5
530

4*3
861

1*3
284

1*2
1381

2*1
318

0.5*1
9062

0.5*0.5
1811

این مدلها به طور عموم دارای پارامترهای زیادی هستند که نمیتوان
آنها را به صورت مستقیم اندازهگیری نمود و الزم است که آنها را
طی فرآیند واسنجی تعیین نمود .بنابراین واسنجی مدل برای بهبود
عملکرد مدل الزم است .مقادیر پارامترهایی که از واسنجی مدل تعیین
میشوند و همچنین پیشبینیهای بعدی که با استفاده از آن مدل
واسنجی شده انجام میشوند را تا اندازهای میتوان واقعی و قابل اعتماد
دانست که اوالً فرضیات به کار رفته در مدل صحیح بوده و همچنین
آمار و اطالعات بهکار رفته برای شبیهسازی دقیق باشند .بنابراین،
تعیین پارامترهای دقیق و کاهش فضای پارامتری بهمنظور آسانسازی
فرآیند واسنجی و رسیدن به درجه اطمینان باالتر ،امری ضروری
میباشد .بررسی عدمقطعیت در واسنجی پارامترهای مدل بارش-
رواناب در حوضههای شهری هدف اصلی این تحقیق میباشد.
پارامترهای ورودی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند
عبارتند از :شماره منحنی ( ،)CNدرصد نفوذناپذیری (،)impervious
ضریب مانینگ سطوح نفوذپذیر ( )N perviousو ضریب مانینگ
سطوح نفوذناپذیر ( )N imperviousکه برآورد آنها با خطا مواجه
بوده و برآورد دقیقی نمیتوان ارائه نمود .بنابراین محدودههایی برای
آنها در نظر گرفته شده است (جدول .)9

)Depth * Width (m
)Conduit Length (m

استفاده از تئوری بیز بهدست میآید که اجازه میدهد یک توزیع پیشین
از وزنهای احتماالتی با مجموعهای از وزنهای احتماالتی ناشی از
شبیهسازیهای مجموعه دادههای جــدیــد اصالح گردد تـا یک
بــه روزرسانی یا توزیع احتماالتی پسین را تــولید کند .این به
روزرسانی وزن احتــمال ،مهم است تا برآورد عدمقطعیت را چندین بار
تصحیح کند تا زمانی که دادههای مشاهداتی در دسترسی باشند
( .)Montanari, 2005; Beven and Freer, 2001به طور کلی
مراحل اصلی روش  GLUEرا میتوان در گامهای زیر خالصه کرد
(:)Heidari et al., 2004
 )1روش  GLUEدر اولین گام نیاز به تبیین محدوده تغییرات هر
پارامتر دارد که این محدوده میتواند بر اساس مشخصات فیزیکی یا
تجربه تا حد ممکن وسیع در نظر گرفته شود،
 )2در دومین گام ،تولید  nتعداد گروه پارامتر تصادفی براساس
روشهای مبتنی بر مونت کارلو که در این تحقیق از تکنیک
نمونهگیری مربع التین )LHS( 9استفاده شده است .در واقع روش
 LHSبا نمونهگیری در فواصل مساوی در فضای هر پارامتر باعث
افزایش دقت در شبیهسازی مونت کارلو بدون افزایش در تعداد نمونهها
میشود .در این تحقیق تعداد  2000نمونه تولید شده است،
 )۳در سومین گام ،نیاز به تعریف تفضیلی از معیار درستنمایی و معیار
قبول یا رد مدل خواهد بود .در این رابطه انتخاب تابع معیار
درستنمایی ،حائز اهمیت میباشد .در این صورت نحوه ترکیب این
توابع ،ضروری خواهد بود .معیار قبول یا رد مدل براساس آستانه در
معیار درستنمایی شکل میگیرد .چنانچه معیار درستنمایی مدل یا به
عبارت دیگر معیار نکویی برازش کمتر از آستانه مورد نظر باشد ،مدل
رد خواهد شد .بنابراین در مدلهایی که رابطه زیر برقرار باشد ،مدل
جزء مدلهای قابل قبول قرار خواهد گرفت (رابطه :)9

 -0-8روش عدمقطعیت GLUE

روش  GLUEتخمین عدمقطعیت درستنمایی تعمیمیافته یکی از
روشهای محبوب برای تحلیل عدمقطعیت پارامتر در مدلسازی آبی
است که در تحلیل عدمقطعیت بهعنوان یک رویکرد کلی برای
واسنجی و تخمین عدمقطعیت پارامترهای مدل بر اساس اصل
یکسانی نتایج توسط ) Beven and Binley (1992معرفی شد .روش
 ،GLUEمبتنی بر روش مونت کارلو -زنجیره مارکوف توسعه یافته
است .در روش  ،GLUEالزم است تا پیشبینیهای احتماالتی مربوط
به شبیهسازیهای مختلف ،به روزرسانی شوند .این مسأله بهسادگی با

Table 2- Selected precipitation events and their duration at Tabriz Logging Rain Gauge Station

جدول  -8رويدادهای بارش انتخابی و تداوم آنها در ايستگاه بارانسنجی ثبات تبريز
2017 April 14

2016 Dec 2

2016 June 19

2016 June 12

2016 April 11

13

10

14.5

9.9

14.1

60

100

90

60

30
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Event
Height of precipitation
)(mm
Duration of precipitation
)(min

Fig. 3- Cumulative Precipitation in Tabriz Logging Rain Gauge Station

شکل  -9هیستوگراف بارندگی تجمعی رخدادهای بارش در ايستگاه بارانسنجی ثبات تبريز
Table 3- Introducing the initial input parameters of the model and the defined range

جدول  -9معرفی پارامترهای اولیه ورودی مدل و محدوده تعريف شده
Estimated
method
Calibration

Up limit

Down limit

Unit

95

78

-

Calibration

90

40

-

Imperv%

Calibration
Calibration

0.05
0.02

0.01
0.008

(s/m^(1/3
(s/m^(1/3

N perv
N imperv

L(θi |Y)>α

()9
که در آن  αآستانه رد مدل و) L(θi |Yمعیار درستنمایی میباشد.
 )1چهارمین گام ،اصالح مدلهای قابل قبول با استفاده از رابطه ()6
میباشد .مبنای مفهومی روش  GLUEاین است که یکی از عواملی
که موجب ایجاد عدمقطعیت در خروجی مدلها میشود ،وجود

Abbreviation
Name
CN

Parameter
Curve number
Fraction of the Impervious
Surface
N pervious
N Impervious

مجموعه پارامترهای مختلف است که سبب نتایج یکسان (عملکرد
برابر) در پیشبینیهای مدل میشود که به اصل برابری نتایج (هم-
پایانی) معروف است .بهطور کلی ،در فرآیند واسنجی پارامترهای مدل،
امکان تعیین یک مجموعه پارامتر مناسب (یکتا) وجود ندارد ،بنابراین
تشخیص مجموعه پارامترهای قابلقبول که موجب نتایج نسبتاً خوب
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و برابر میشوند اهمیت داشته و روش  GLUEکه بر این مبنا ارائه
شده ،میتواند این مجموعه پارامترها را مشخص کند .تعریف محدوده
تغییرات پارامترها بدین صورت انجام میشود که تشابه پیشین برای
پارامترهای خارج از محدوده ،صفر در نظر گرفته میشود.
بههنگامسازی تشابه با دسترسی به دادههای بیشتر با بهکارگیری
تئوری بیز امکانپذیر است:
L(Y│θi )=L(θi│Y)L(θi )/C
()6
که در آن:
)  :L(θiتشابه پیشین سری پارامترهای  θبرای iامین مدل
) :L(θi |Yمعیار تشابه حاصل از سری متغیرهای مشاهدهای Y
)  :L(Y│θiتشابه پسین شبیهسازی  Yبا  θمعلوم
 :Cضریب ثابت ،طوری محاسبه میشود که مجموع )  L(Y|θiمساوی
یک گردد.

()2

i

2

i

i 1

n

i

i

i 1

که در آن  Zمقادیــر محاسباتــی Z* ،مقادیر مشاهدهای،
میانگین دادههــای مشاهــدهای و  nتعداد داده میبــاشــد
(.)Badiyazadeh et al., 2015
Zav

 -9نتايج و تحلیل نتايج
پس از تعیین محدوده تغییرات برای هر یک از پارامترهای واسنجی
مدل ،عملیات نمونهبرداری از فضای پارامتری صورت پذیرفت .در این
تحقیق ،نمونهبرداری اولیه از فضای پارامتری توسط روش نمونهگیری
مربع التین انجام گرفت .در این تحقیق عملیات نمونهبرداری برای
 2000بار تکرار انجام شد .سپس مدل با استفاده از گروه پارامترها
(نمونههای تولید شده) و محاسبه مقدار تابع درستنمایی براساس
مقادیر شبیهسازی و مشاهداتی اجرا شد ،بهطوری که  1پارامتر واسنجی
از مدل و مقادیر ارتفاع آب هیدروگراف سیل ناشی از  9رخداد بههنگام
و رواناب اندازهگیری شده طی  2000بار تکرار برای هر رخداد تولید
شدند ،پس از آن مقادیر ارتفاع آب و سری پارامترها از تکرار 1ام تا
تکرار 2000ام بر اساس معیارهای درستنمایی مورد استفاده در این
تحقیق به صورت نزولی مرتب شدند و  20درصد از کل خروجیها و
سری پارامترهای تولید شده بهعنوان شبیهسازیهای قابل قبول از بقیه
شبیهسازیها با استفاده از معیار ناش  -ساتکلیف جدا شدند .نهایتاً 100
سری تکرار از پارامترهای مدل و مقادیر ارتفاع آب شبیهسازی شده
توسط مدل به صورت نزولی مرتب شده به عنوان بهترین شبیهسازیها
در نظر گرفته شدند .در این تحقیق ارزیابی عدمقطعیت با استفاده از
الگوریتم  GLUEدر نرمافزار  MATLABانجام شده است.
نمودارهای توزیع پسین و جعبهای هر  1پارامتر در هر  100تکرار و
شبیهسازی ،برای  9رخداد اندازهگیری شده ،ترسیم شد (شکل  1و .)9
درصد ضریب تغییرات ،میانگین ،انحراف معیار و محدوده مناسب هر
پارامتر در جدول  1ارائه شده است.

مجموع مربع خطاها میتواند بهعنوان معیار درستنمایی بهصورت
رابطه ( )7بهکار گرفته شود:
()7

n

2

 -0-8معیارهای نیکويی برازش

N

))  (Z(X )  Z * (X
NSE  1 
))  (Z * (X )  Zav(X

σ2

) L(θi│Y)= (1- σ2i
obs

که در آن:
) :L(θi |Yمعیار تشابه iامین مدل مشروط بر مشاهدات
𝑖 :σ2واریانس خطاهای ناشی از iامین مدل
𝑠𝑏𝑜 :σ2واریانس مشاهدهای از دوره آماری
 :Nپارامتر رابطه میباشد.
در این رابطه با کاهش خطاهای مشاهدهای ،واریانس خطاها به صفر
نزدیک شده و کمیت تشابه به عدد یک میرسد و برعکس با افزایش
خطاها ،واریانس خطاها به واریانس دبی مشاهدهای میرسد و مقدار
تشابه ،صفر یا حتی منفی میگردد .با فرض  Ν=1این معادله تبدیل
به معیار کارآیی ناش  -ساتکلیف 6خواهد شد (رابطه  .)2معیار مورد
استفاده در این تحقیق بهمنظور صحتسنجی ،انتخاب  20درصد از کل
خروجیها (حداکثر ارتفاع آب) و سری پارامترهای تولید شده مدل
بارش-رواناب شهری ،معیار ناش  -ساتکلیف است.

با توجه به توزیع پسین پارامترها (شکل  )1در نمودارهای فوق ،در
رخداد اول شکل گراف توزیع پسین به توزیع نرمال نزدیک بوده و
دادهها بهطور متوازن در اطراف میانگین پراکنده شدهاند که بیانگر
حساسیت زیاد مدل نسبت به تغییرات درصد نفوذناپذیری است.
همچنین در دو رخداد چهارم و پنجم گرافها دارای چولگی منفی بوده
و دنبالههای کوچک و داشتن نقطه اوج مشخص نشاندهنده حساسیت
مدل به این پارامتر است.

اگر مقدار  NSEبرابر  1باشد ،تناسب کاملی بین دادههای مشاهداتی
و شبیهسازی شده وجود دارد .مقدار صفر نشان میدهد که مدل ،نسبت
به استفاده از مقادیر میانگین دادههای مشاهداتی بهتر یا بدتر پیشگویی
نمیکند .اگر بزرگتر از  0/79باشد نتایج شبیهسازی خوب توصیف
میشوند ،اما زمانی که مقادیر بین  0/96و  0/79باشد ،نتایج مدل
رضایت بخش به شمار میرود.
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Table 4- Optimum range of the parameters and their mean, standard deviation and coefficient of variation

 انحراف معیار و ضريب تغییرات پارامترها، میانگین، محدوده مناسب پارامتر-1 جدول
Parameter

Optimum range

Mean

Standard Deviation

Coefficient of Variation

CN
Imperv%
N perv
N imperv

85.62-88.13
54.11-76.93
0.0275-0.0325
0.0118-0.0183

86.83
68.73
0.0296
0.0141

4.8
10.4
0.011
0.002

5.52
15.13
37.08
14.12

Fig. 4- Posterior Distribution Charts for four parmeters in 5 events
(Vertical axis is the Frequency and horizontal axir represents the parameter range)

 رخداد0  پارامتر ورودی برای1  نمودارهای توزيع پسین-1 شکل
)(محور عمودی فراوانی و محور افقی محدوده تغییر پارامتر است
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Fig. 5- Box plot for calibration of four parameters in 5 events

شکل  -0نمودارهای جعبهای  1پارامتر واسنجی برای  0رخداد

پارامتر ضریب مانینگ سطوح نفوذپذیر قرار دارد ولی برای پارامترهای
درصد نفوذناپذیری و ضریب زبری نفوذناپذیری بخشی از محدودهی
اولیهی داده شده ،بهعنوان محدودهی پسین قابل قبول بهدست آمده
است ،که نشانگر حساسیت باالی این پارامترها میباشد .پارامترهایی
که محدوده پسین و پیشین متفاوتی دارند ،حساستر هستند .بنابراین
بهغیر از پارامتر شماره منحنی و تا حدودی پارامتر ضریب مانینگ
سطوح نفوذپذیر ،بقیه پارامترها در رخدادهای مختلف دارای
محدودههای پسین و پیشین متفاوت هستند .با توجه به نتایج ،مدلهای
مورد قبول و تعیین محدوده مناسب پارامترهای ورودی (جدول ،)1
عدمقطعیت پارامترهای ورودی مدل کاهش یافته و به تبع آن
عدمقطعیت خروجی مدل بارش-رواناب شهری نیز کاهش مییابد.

بطور مشابه در رخداد سوم نیز این گراف دارای چولگی مثبت با مقدار
ضریب تغییرات باالتر نسبت به دو رخداد قبل است .در رخداد دوم نیز
این نمودار شکلی تقریباً یکنواخت و پراکنش نامتقارن دارد که
نشاندهنده حساسیت کمتر مدل به این پارامتر در این رخداد است .در
مورد پارامتر شماره منحنی تقریباً همه گرافهای رخدادهای مختلف
دارای میانگین و انحراف معیار مشابه و تقریباً همه گرافها دارای شکل
یکنواخت هستند .در مورد پارامتر ضریب مانینگ سطوح نفوذناپذیر،
گرافهای توزیع پسین رخداد دوم و سوم دارای توزیع یکنواخت بوده
و حساسیت بیشتر مدل نسبت به این پارامتر در سه رخداد سوم ،چهارم
و پنجم است .در مورد پارامتر ضریب مانینگ سطوح نفوذپذیر ،تقریباً
در همه تاریخها پارامتر توزیع یکنواختی دارد به غیر از رخداد اول که
حساسیت مدل نسبت به این پارامتر در این تاریخ بیشتر از سایر رخدادها
است .در این تحقیق از نمودارهای جعبهای (شکل  )9جهت تصدیق
تفاسیر مربوط به نمودارهای توزیع پسین استفاده شد و برای ارائه تفسیر
بهتر نمودارهای جعبهای در پنج رخداد ،نمودار جعبهای هر پارامتر کنار
هم رسم شدند .نتایج نشان داد که بیشترین تغییرات مربوط به
محدودهی پسین ضریب مانینگ سطوح نفوذناپذیر و درصد
نفوذناپذیری میباشد .محدودهی پسین قابل قبول پارامتر شماره
منحنی در همان محدودهی داده شدهی اولیه میباشد .در اولویت بعدی

 -1خالصه و جمع بندی
در این تحقیق تعداد  2000داده تصادفی برای هریک از  1پارامتر
واسنجی ورودی مدل بارش-رواناب شهری (نرمافزار  )SWMMبا
استفاده از الگوریتم عدمقطعیت  GLUEتولید شد و از آنها برای
شبیهسازی استفاده شد .از میان کل شبیهسازیها  20درصد از کل
خروجیها و سری پارامترهای تولید شده به عنوان شبیهسازیهای قابل
قبول با استفاده از معیار ناش-ساتکلیف جدا شدند .با درنظر گرفتن
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 درصد بهدست آمده59  حدود اطمینان،تحلیل نمودارهای توزیع پسین
 نتایج حاصله نشان داد که بهکارگیری،و محدوده مناسب پارامترها
رواناب- در کمی کردن عدمقطعیت خروجی مدل بارشGLUE روش
شهری ناشی از عدمقطعیت پارامترهای این تحقیق موفق بوده است و
رواناب- میتواند در مورد مدلهای بارشGLUE روش عدمقطعیت
 کارایی الزم را داشته بــاشد و اینکه به،شهری با پیچیدگی زیاد
رواناب شهری برای برنامهریزی دقیق و مدیریت-مــدلهای بارش
، بر اساس تحلیل انجام شده.شهری کارآمد میتوان اطمینان نمود
:یافتههای اساسی ذیل بهدست آمده است
 در مدلسازی روانابهای شهری از میان پارامترهای تأثیرگذار دو-1
پارامتر درصد نفوذناپذیری و ضریب زبری نفوذناپذیری بهعنوان
پارامترهای حساس در شبیهسازی مدل شناخته شدند و بیشترین سهم
و تأثیر را نسبت به سایر پارامترها بر روی نتایج خروجی روانابهای
 بنابراین.شهری دارند و نمیتوان آن را با مقداری ثابت جایگزین کرد
مقدار نهایی باید با دقت باالیی برآورد شود که نشاندهنده لزوم
.واسنجی و تحلیل عدمقطعیت پارامترهای ورودی است
GLUE  نتایج تحقیقات حاضر نشان داد که الگوریتم عدمقطعیت-2
رواناب شهری از کارایی الزم برخوردار بوده و-در مدلهای بارش
میتواند محدوده مناسبی از پارامترهای تأثیرگذار بر سیالب خروجی را
.ارائه دهد
 با تحلیل عدمقطعیت روانابهای شهری و تعیین محدوده مناسب-9
پارامترهای ورودی مدل میتوان راهکارهای توسعه کم اثر و بهترین
راهکار مدیریتی را با اطمینان بیشتری در راستای مدیریت صحیح
جمعآوری روانابهای شهری و استحصال آبهای سطحی استفاده
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