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Data Assimilation for Calibration-Prediction
Using SWAT Model

پیشبینی با استفاده از مدل-جذب داده برای واسنجی
SWAT

M. Bayat2 , H. Alizadeh2* and B. Mojaradi3

3

چکیده
 و بکارگیری آنSWAT در این پژوهش به منظور تخمین پارامترهای مدل
برای شبیهسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز مهابادچای (از رودخانههای
 از جذب داده استفاده،منتهی به دریاچه ارومیه) و پیشبینی آبدهی رودخانه
 کهSUFI2  روش،SWAT  در ابتدا پس از مدلسازی با استفاده از.میشود
جزء روشهای واسنجی خودکار مبتنی بر عدمقطعیت و بهینهسازی بوده و
 برای واسنجی مدل، در دسترس استSWAT-CUP درون بسته نرمافزاری
 سپس برای نشان دادن قابلیتهای جذب داده متوالی. استفاده گردیدSWAT
 و پیشبینی آبدهی رودخانه به صورتSWAT در تخمین پارامترهای مدل
) به صورت تخمین متصل متغیرEnKF(  از فیلتر آنسامبل کالمن،همزمان
 و فراخوانیMATLAB پارامتر با برنامهنویسی درون محیط نرمافزار-حالت
- نتایج نشان میدهد که روند همزمانی واسنجی. استفاده شد،مدل در همانجا
 باعث افزایشSWAT  برای مدلEnKF پیشبینی با استفاده از الگوریتم
دقت پیشبینی و شبیهسازی آبدهی ماهانه رودخانه مهاباد در ایستگاه بیطاس
SUFI2 در مقایسه با نتایج حاصل از واسنجی مدل با استفاده از الگوریتم
.میشود

Abstract
This paper deals with parameter estimation of SWAT model
by means of streamflow data assimilation and application of
calibrated model for hydrological simulation of Mahabad
River leading to Urmia Lake. Data assimilation algorithem is
compared with SUFI2 algorithem. SUFI2 is an uncertaintybased optimization method first developed for auto-calibration
of environmental and water resource models. Due to
availablity in SWAT-CUP package this is usually used for
calibration of SWAT. To illustrate capabilities of data
assimilation for calibration of the model and prediction of the
river discharge, Ensemble Kalman Filter (EnKF) is utilized in
a joint state-parameter estimation framework. Both coding
EnKF and calling SWAT is done in MATLAB environment.
Results showed that the joint state-parameter estimation using
EnKF for SWAT, lead to improvement of accuracy of
simulation and prediction of Mahabad River’s monthly
discharge at Bitass hydrometery gauge compared to parameter
estimation of the model using SUFI2.
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از آنها برای واسنجی مدل و همچنین پیشبینی به صورت همزمان و
متوالی استفاده میشود و نیاز به فراهم بودن مجموعه اولیه از دادهها
نیست ) (Moradkhani and Sorooshian, 2008و بدین ترتیب
دادهها به صورت تدریجی (و نه یکجا) به مدل داده میشوند و این
خاصیت باعث بهبود در روند واسنجی-پیشبینی میگردد .این رویکرد
در مدلسازی بواسطه مشابهت با فرآیندهای بیولوژیکی تدریجی جذب
مواد مغذی در بدن جانداران ،تحت عنوان جذب داده (درون مدل)
نامگذاری شده است .در این زمینه ) Sun et al. (2015نشان دادند
که واسنجی یک مدل هیدرولوژیکی با استفاده از الگوریتمهای متداول
واسنجی خودکار لزوماً دقت مناسبی در پیشبینی متغیرهای
هیدرولوژیکی در دورهی اعتبارسنجی بوجود نخواهد آورد و همچنین
قابلیتهای روش جذب داده در رفع مشکالت اینچنین را نمایش دادند.
) DeChant (2010دقت دو روش واسنجی خودکار شامل بهینهسازی
سراسری و روش مبتنی بر عدمقطعیت  MCMCرا با روشهای جذب
داده شامل  Particle Filter ،EnKFو  Particle Smootherدر
واسنجی دو مدل مفهومی هیدرولوژیکی مقایسه نموده و نشان داد که
روشهای جذب داده بر روشهای واسنجی خودکار برتری دارند.

 -0مقدمه
یکی از موضوعات مهم در زمینهی مدیریت منابع آب ،پیشبینی دقیق
متغیرهای هیدرولوژیکی همچون آبــدهی رودخــانهها ،تراز آبهای
زیرزمینی و رطوبت خاک میباشد .در این رابطه استفاده از مدلهای
مبتنی بر فرآیند جهت پیشبینی متغیرهای هیدرولوژیکی ،مستلزم
واسنجی مدلها یا به عبارت دیگر تخمین پارامترهای آنها است .با این
توجه روشهای واسنجی خودکار مدلهای هیدرولوژیکی در دهههای
اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته و در این زمینه دو دسته
مهم روشهای مبتنی بر عدم قطعیت و روشهای مبتنی بر بهینهسازی
توسعه و بکار رفتهاند .اجرای این روشها بدون وجود رکوردهای تاریخی
نسبتاً طوالنی میسر نبوده چرا که در صورت بکارگیری دورههای کوتاه
مدت امکان قرارگیری دورهی واسنجی در شرایط خاص مانند
خشکسالی و دوره پیشبینی در شرایط کامالً متفاوت مانند ترسالی و
یا بالعکس و در نتیجه امکان به خطا افتادن مدلها و همچنین
پیشبینیها وجود خواهد داشت .عالوه بر آن بر اثر پدیدهی تغییراقلیم،
امکان بروز سیالبها و خشکسالیهایی که نمونهای مانند آنها در
تاریخچهی مشاهداتی وجود نداشته نیز محتمل است .با انگیزه فائق
آمدن بر این مشکالت در سالهای اخیر پژوهشگران ایدههای مربوط
به واسنجی متوالی مانند روش جذب داده متوالی 0را بکار گرفتند.

از مهمترین روشهای جذب دادهی متوالی میتوان به فیلتر کالمن
( ،)KFفیلترتوسعه یافتهی کالمن ( )EKFو فیلتر (مبتنی بر) آنسامبل
کالمن ( )EnKFاشاره کرد .با فرض نرمال بودن خطا و خطی بودن
سیستم ،روش فیلتر کالمن میتواند بهترین تخمین را ارائه نماید
()Evensen, 2009؛ در اینجا بهترین تخمین آن است که کمترین
واریانس را دارد .در سیستمهای غیرخطی ،مانند سیستمهای
هیدرولوژیکی ،و در شرایط غیرنرمال بودن خطا ،فیلتر کالمن مناسب
نیست و بدین جهت روش  EKFپیشنهاد شد که ایدهی اصلی آن
خطیسازی روابط سیستم با استفاده از مشتق محلی (بسط تیلور) و
سپس بکارگیری  KFبود .دشواریها و هزینه محاسبهی مشتق محلی
) (Da Ros and Borga, 1997و همچنین امکان رسیدن به جوابهای
ناپایدار ( )Evensen, 1994نقاط ضعف اصلی روش  EKFاست.
) Reichle et al. (2007نشان دادند که در مسائل جذب داده بزرگ
مقیاس با متغیرهای زیاد ،نظیر مدلهای هیدرولوژیکی توزیعیEKF ،
قابلیت مناسب ندارد .با توجه به محدودیتهای ،EKF
( Evensen )1994برای نخستین بار روش  EnKFرا به منظور جذب
داده در مدلهای غیرخطی هواشناسی و اقیانوسی پیشنهاد داد .در
 EnKFهمچون سایر روشهای مبتنی بر مجموعه آماری یا آنسامبل،
از تکنیک نمونهگیری استفاده میشود .همچنین  EnKFبه دلیل عدم
نیاز به خطیسازی روابط ،دارای بار محاسباتی کمتری نسبت به روش
 EKFاست.

جذب داده در هیدرولوژی به معنای ترکیب کردن مقادیر مشاهداتی
(اندازهگیری شده) متغیرهای هیدرولوژیکی با مقادیر متناظر شبیهسازی
شده توسط مدل هیدرولوژیکی در چهارچوبی قاعدهمند و هدفمند ،به
منظور کاهش عدم قطعیت و افزایش اعتمادپذیری در نتایج است
( .)Moradkhani, 2008; Xie and Zhang, 2010جذب داده
میتواند جهت تخمین پارامترها و پیشبینی متغیرها بــه صورت
همزمان و همچنین متوالی در زمان و مکان استفاده گردد .ایــن
دیــدگاه که از فضای پــردازش سیگنال بــرخاسته ،در زمینههــای
مرتبط بــا آب ابتدا در علوم هواشناسی و اقیانوسشناسی بکار رفته
است ( )Xie and Zhang, 2010و بــا گذشت زمــان استفاده از
روشهای جــذب داده در هیدرولوژی نیز مورد توجه واقع شده است
).(Liu et al., 2012
روشهای متداول واسنجی خودکار اصطالحاً برونخطیاند ،بدین معنا
که در مرحله اول میبایست مجموعهای نسبتاً بزرگ از سری زمانی
مشاهدات در دسترس باشد .در مرحله بعدی با استفاده یکجا از مجموعه
داده ،مدل واسنجی شده و در مرحله نهایی برای پیشبینی از آن
استفاده میگردد .در مقابل آن ،روشهای جذب داده اصطالحاً
درونخطیاند ،بدین معنا که با اضافه شدن مشاهدات در هر گام زمانی،
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خصوصاً مدلسازی مبتنی بر فرآیند در هیدرولوژی مورد نیاز است.
جذب داده یک رویکرد جدید در این راستاست که در آن مشاهدات
جدید در هر زمان که در دسترس قرار میگیرد برای بهبود مدل و
پیشبینی بکار میروند و به عبارت دیگر مرحله واسنجی مدل و
بکارگیری مدل برای پیشبینی (به نوعی اعتبارسنجی مدل) به صورت
توأمان صورت میپذیرد .در ادامه ضمن بیان مسأله ،رویکرد جذب داده
شامل مفاهیم مربوطه و روش فیلتر کالمن و نسخه توسعه یافته آن
تحت عنوان فلیتر آنسامبل کالمن مبتنی بر کار )Evensen (2009
تشریح میگردد.

یکی از نرمافزارهای هیدرولوژیکی مهم و پرکاربرد در جهان SWAT

است .در سالهای اخیر بسته نرمافزاریای به نام  SWAT-CUPتوسعه
یافت که بوسیله آن امکان واسنجی مدل  SWATبا استفاده از
روشهای واسنجی خودکار شامل PSO ،MCMC ،GLUE ،SUFI2
و  Parasolفراهم میآید .این بسته نرمافزاری امروزه توسط بسیاری
از کاربران  SWATبرای واسنجی بکار میرود.
تحقیقات معدودی در سالهای اخیر بـرای فـراهمسازی امکان جــذب
داده در مــدل  SWATانجام گردیــده است .بــرای نخستین بار
) Xie and Zhang (2010با استفاده از  EnKFدر یک مورد مطالعاتی
مصنوعی به تخمین پارامتر و متغیر حالت مدل  SWATاقدام نمودند.
همچنین ) Chen et al. (2011به منظور پیشبینی (تخمین)
متغیرهای تبخیر -تعرق ،رواناب سطحی و رطوبت خاک با استفاده از
مدل  ،SWATمشاهدات رطوبت سطحی خاک را بوسیله EnKF
جذب کردند Han et al. (2012) .با استفاده از  EnKFبه جذب مقادیر
رطوبــت سطحــی خاک در مدل  SWATپرداختند .همچنیــن
) Sun et al. (2015با استفاده از روش  EKFبه جذب مشاهدات
رواناب ،برای تخمین پارامتر  CN2در مدل  SWATو پیشبینی
رواناب پرداختند.

 -0-8طرح تحلیلی مسأله

فرض کنید هدف پیشبینی یک متغیر (حالت) همچون رواناب ،سطح
آب زیرزمینی ،تراز آب و یا رطوبت خاک باشد و در کنار بکارگیری یک
مدل ،از مشاهدات (دادهها) نیز برای بهبود پیشبینیها استفاده شود.
این بدان معناست که تخمین یک متغیر حالت همچون آبدهی رودخانه
و یا رطوبت خاک از دو روش ممکن است .در روش اول میتوان از
یک مدل برای پیشبینی استفاده کرد ،برای مثال با داشتن مقدار
پارامترهای هواشناسی همچون بارش ،دما و غیره ،دانستن شرایط اولیه
و مرزی و بکارگیری یک مدل بارش-رواناب میتوان آبدهی رودخانه
و یا رطوبت خاک را پیشبینی نمود .در روش دوم میتوان با استفاده
از اندازهگیری میدانی با استفاده از یک ایستگاه هیدرومتری برای
آبدهی یا ایستگاه الیسیمتری برای رطوبت خاک یا سنجش از دور
برای رطوبت خاک ،متغیر حالت مورد نظر (آبدهی یا رطوبت خاک) را
تخمین زد .همچنین میتوان از ترکیب هر دو روش ،که طبعاً دقتهای
متفاوت دارند ،برای دستیابی به یک تخمین بهتر استفاده نمود.

در این تحقیق روند واسنجی-پیشبینی در مدلسازی هیدرولوژیکی با
استفاده از  SWATبرای رودخانه مهابادچای واقع در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه مورد توجه خواهد بود .در این راستا مشاهدات رواناب
جهت تخمین  05پارامتر و پیشبینی آبدهی ماهانه با بکارگیری
 EnKFدر مدل  SWATجذب میشود .در مقایسه با کارهای
مشابــه قبلی ،بطور مشخص مقاله ) Sun et al. (2015و مقـــاله
) ،Xie and Zhang (2010نوآوری این تحقیق در بکارگیری EnKF
که قطعاً بر  EKFبرتری دارد در یک مطالعه موردی واقعی برای جذب
دادههای رواناب در مدل  SWATاست .همچنین با توجه به گسترهی
کاربرد روشهای جذب داده در پژوهشهای بینالمللی و از طرفی عدم
استفاده از روش مذکور در مدلسازیهای هیدرولوژیکی و منابع آب
کشور چه در تحقیق و چه در کاربرد ،این مقاله به بررسی و معرفی
روشهای مذکور و قابلیتهای آنها نیز میپردازد.

در رویکرد ترکیبی باال دو موضوع مهم شامل مدل و مشاهدات
(اندازهگیری) پیشرو است و آنها را به ترتیب با معادالت زیر میتوان
نمایش داد:
φf =φt +pf
()0
t
d=φ +ε
()2
t
که در آنها  φمقدار درست متغیر حالت مورد نظر است که معموالً
نامعلوم میباشد .همچنین  φfپیشبینی مدل برای مقدار درست با
خطای نامعلوم  pfو  dاندازهگیری (مشاهده) از مقدار درست با خطای
نامعلوم  εاست .همچنین جمالت خطای  pfو  εبصورت متغیرهای
تصادفی نرمال هر دو با میانگین صفر ،واریانسهای به ترتیب برابر
f
 Cφφو  ،Cεεو کوواریانس برابر صفر فرض میشوند .مقادیر واریانس
مبتنی بر تحلیل حساسیت و با دانستن جزییات مدل و روش اندازهگیری
و عوامل غیرقطعی تأثیرگذار بر آنها تعیین میشوند .همانطور که

 -8جذب داده
با توجه به افزایش دسترسی به دادهها خصوصاً مشاهدات سنجش از
دور و همچنین با توجه به آنکه حجم این دادهها معموالً زیاد بوده و از
منابع مختلف با ویژگیها و دقتهای کامالً متفاوت تهیه میشود یک
رویکرد هوشمند برای مواجهه و بکارگیری داده در روند مدلسازی و
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صفر است و تنها پارامتر نامعلوم این متغیر تصادفی که باید در مورد آن
اطالعــات کســب شـــود (کو)واریانس است و با این انگیـــزه
) Kalman (1960کوواریانس خطای پیشبینی مدل را به صورت یک
معادله تحلیلی با شکل بسته ارائه نمود .بعدها روش وی تحت عنوان
فیلتر کالمن نامگذاری شد .شایان ذکر است که فیلترینگ به صورت
عام به معنای حذف یک ماده نامطلوب است و به صورت خاص در
ادبیات پردازش سیگنال به معنای استفاده از مشاهدات برای بهبود
وضعیت (متغیر حالت) یک سیستم (مدل) است .آنچه در واقع فیلتر
میشود خطاست یعنی با در نظر گرفتن خطای پیشبینی مدل و
مشاهدات بصورت جداگانه ،تخمینی زده میشود که واریانس (خطای)
آن از هر دوی تخمین بدست آمده از پیشبینی مدل و مشاهدات کمتر
باشد و مطابق با معنای عام فیلترینگ ،واریانس (خطا) کاهش مییابد
و بصورت نسبی فیلتر یا حذف میشود.

مشاهده میشود در اینجا با انگیزه بیان ساده و تحلیلی مسأله ،فرض
شده که معادلههای مربوط به مدل و اندازهگیری بصورت خطیاند.
هدف یافتن بهترین تخمین تحلیلشده ،φa ،از مقدار درست متغیر
حالت با در نظر گرفتن توامان پیشبینی مدل و اندازهگیری است .اگر
تخمین تحلیلشده به صورت یک ترکیب خطی از پیشبینی مدل و
اندازهگیری مانند رابطه زیر در نظر گرفته شود:
a
f
φ = α1 φ + α2 d
()2
و مشابه آنچه در مورد پیشبینی مدل و اندازهگیری ارائه شد ،یک جمله
a
 Cφφبرای
خطای جمعی ،pa ،با توزیع نرمال ،میانگین صفر و واریانس
این تخمین تحلیلشده در نظر گرفته شود ،از آنجا که بهترین تخمین
همیشه باید نااُریب و دارای حداقل واریانس باشد میتوان بهترین
مقادیر ضرایب خطی رابطه باال را با هدف کمینه نمودن واریانس
تخمین تحلیلشده محاسبه نمود و در نهایت بهترین تخمین
تحلیلشده بصورت رابطه ( )5با واریانس بصورت رابطه ( )5خواهد بود
(:)Evensen, 2009
()5
()5

) (d − φf
)

Cfφφ

Cfφφ
f
Cφφ +Cεε

Cfφφ +Cεε

) Kalman (1960عدم قطعیت پیشبینی مدل را به دو منبع مهم
مرتبط دانست .منبع اول مربوط میشود به خطای ذاتی مدل و منبع
دوم مربوط میشود به خطای استفاده از مقادیر تخمینی (و احتماالً
نادرست) متغیر حالت به جای مقادیر درست آن .در مورد منبع اول نکته
مهم آن است که خطای ذاتی مدل از عدم قطعیت دادههای ورودی،
خطای ساختاری مدل ،عدم قطعیت پارامترهای مدل و عدم قطعیت در
شرایط مرزی و اولیه نشأت میگیرد که نسخه اولیه فیلتر کالمن آنها
را به تفکیک در نظر نمیگیرد و همه آنها را در قالب یک جمله خطا
تجمیع مینماید .شاید انگیزه کالمن برای تفکیک منبع دوم خطا از
سایر منابع عدم قطعیت مدل ،که در قالب منبع اول در نظر گرفته
میشوند ،را بتوان به جلوگیری از بروز خطای سیستماتیک حاصل از
جایگزین نمودن مقادیر نادرست با مقادیر واقعی و درست متغیر حالت
در گام زمانی قبل برای پیشبینی مقدار جدید متغیر حالت در گام زمانی
مورد نظر مرتبط دانست؛ چرا که تکرار این خطا در طی فرآیند مدلسازی
دینامیک میتواند باعث انباشت خطاهای از این نوع شده و در نهایت
یک انحراف بزرگ در مدلسازی نسبت به واقعیت را بوجود آورد.

φa = φf +

a
f
Cφφ
= Cφφ
(1 −

 -8-8فیلتر كالمن

اگر تحلیل و مساله پیشرو وابسته به زمان باشد ،حل مساله نیازمند
جذب داده متوالی خواهد بود؛ بدین صورت که در هر گام زمانی با
استفاده از مدل ،پیشبینی متغیر حالت انجام میشود و پس از دسترسی
به مشاهدات جدید از متغیر حالت در همان گام زمانی ،مقدار متغیر
حالت بروزرسانی خواهد شد .بنابراین در هر گام زمانی دو مرحله
پیشبینی و بروزرسانی باید انجام گردد .مرحله بروزرسانی در بخش
قبل ضمن رابطههای ( )5و ( )5تشریح گردید و همانطور که مشخص
است شناسایی و تحلیل خطای پیشبینی مدل و همچنین خطای
اندازهگیری برای بروزرسانی مهم است .خطای اندازهگیری وابسته است
به دقت روش و دستگاه اندازهگیری و معموالً پیشفرضهای
سادهشدهای در مورد آن لحاظ میشود .اما خطای پیشبینی مدل
موضوع مهمی است که تحت تأثیر عوامل متعدد است .در جذب داده
این منابع مهم خطا و عدم قطعیت مدل به تفکیک در نظر گرفته
میشوند.

برای بیان تحلیلی معادلهای که کالمن ارائه کرد ،در ابتدا مدل پیشبینی
کننده با یک معادله دینامیکی خطی گسسته شده در زمان به صورت
رابطههای زیر نمایش داده میشود:
t
t
⃗⃗ k = Gφ
φ
⃗⃗ k−1 + q
⃗ k−1
()6
t
⃗
⃗⃗
⃗⃗⃗ 0 = Ψ0 + a
φ
()7
t
 φبردار مقادیر درست متغیرهای حالت در گام زمانی -k
که در آنها ⃗⃗ k
اُم G ،ماتریس عملگر خطی مدل q⃗k ،بردار خطای ذاتی مدل در گام
زمانی -kاُم⃗⃗ 0 ،
 ⃗Ψبردار شرایط اولیه متغیر حالت و ⃗ aبردار خطای مربوط
به شرایط اولیه میباشد .همانطور که در رابطه ( )6معلوم است ،بردار

آنچه ) Kalman (1960برای اولین بار ارائه نمود یک معادله تحلیلی
بیانگر خطای مدل به تفکیک منابع مختلف عدم قطعیت بود .وی مانند
آنچه در بخش قبل ارائه شد ،فرض کرد که خطا یک متغیر تصادفی
نرمال است و از آنجا که تخمین باید نااُریب باشد ،میانگین خطا برابر
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مدلسازی در نظر گرفته شود .این رابطه در حالت کلی میتواند بصورت
یک تابع غیرخطی باشد اما آنچه در فیلتر کالمن فرض میشود آن
است که این ارتباط به صورت یک تابع خطی قابل بیان است که البته
جزء محدودیتها و مالحظات مهم مربوط به فیلتر کالمن است .در
نهایت میتوان مرحله بروزرسانی را مشابه قبل با استفاده از رابطههای
زیر بیان نمود:
⃗ k − Mφ
⃗⃗ ak = φ
φ
⃗⃗ fk + K k (d
) ⃗⃗ fk
()020
a
f
)Cφφ,k = Cφφ,k (I − K k M
()05
a
Cφφ,0 = Caa
()05

مقادیر درست متغیر حالت در گام زمانی قبل درون مدل بکار گرفته
میشوند تا بردار مقادیر درست متغیر حالت در گام زمانی مورد نظر
بدست آید .از آنجا که دسترسی به مقادیر درست محتمل نیست ،عمالً
بهترین تخمین از بردار متغیر حالت در گام زمانی قبل بکار گرفته
میشود تا بردار متغیر حالت در گام زمانی مورد نظر بصورت رابطه زیر
پیشبینی شود:
⃗⃗ fk = Gφ
φ
⃗⃗ ak−1
()8
a
⃗
⃗⃗
⃗⃗ 0 = Ψ0
φ
()9
f
a
 φبه ترتیب بردار مقادیر بهترین تخمین تحلیلشده
 φو ⃗⃗ k
که در آنها ⃗⃗ k
و بردار مقادیر پیشبینی متغیرهای حالت در گام زمانی -kاُم میباشد.
با ادغام رابطههای ( )6و ( )8خطای پیشبینی مدل به صورت رابطهی
زیر محاسبه میشود:
t
f
t
a
⃗⃗ k − φ
φ
⃗⃗ k = G(φ
⃗⃗ k−1 − φ
⃗⃗ k−1 ) + q
⃗ k−1
()02
رابطه باال بیان میکند که خطای پیشبینی مدل از مجموع خطای
ذاتی مدل و خطای حاصل از جایگزین نمودن مقدار تخمین تحلیلشده
به جای مقدار درست بدست میآید .با استفاده از این رابطه ماتریس
کوواریانس خطای پیشبینی مدل به صورت رابطه زیر است:
f
a
Cφφ,k
= GCφφ,k−1
GT + Cqq,k−1
()00
f
که در آن  Cφφ,kماتریس کوواریانس خطای پیشبینی مدل در گام
زمانی -kاُم Cqq,k−1 ،ماتریس کوواریانس خطای ذاتی مدل در گام
a
 Cφφ,k−1ماتریس کوواریانس خطای تخمین مربوط به
زمانی قبل و
گام زمانی قبل است.

−1

f
f
K k = Cφφ,k
MT (MCφφ,k
) MT + Cεε,k

()06
ماتریس کوواریانس خطای بهترین تخمین
که در آنها
تحلیلشده مربوط به گام زمانی -kاُم Cεε,k ،ماتریس کوواریانس
خطای اندازهگیری مربوط به گام زمانی -kاُم Caa ،ماتریس کوواریانس
خطای مقدار اولیه متغیر حالت و  K kماتریس بهره کالمن است.
a
Cφφ,k

فیلتر کالمن را به صورت خالصه در قالب روال محاسباتی زیر میتوان
ارائه کرد:
 -0بهترین تخمین تحلیلشده متغیرهای حالت در گام زمانی صفرُام و
ماتریس کوواریانس خطای آن با استفاده از رابطه ( )9و رابطه ()05
محاسبه میشود.
 -2محاسبات از گام زمانی اول آغاز میشود و به صورت متوالی با
زمان تا رسیدن به آخرین گام زمانی ادامه مییابد .در هر گام زمانی دو
مرحلهی پیشبینی و بروزرسانی به ترتیب انجام میشوند.
 -2پیشبینی :بردار پیشبینی متغیر حالت و کوواریانس خطای آن با
استفاده از رابطههای ( )8و ( )00محاسبه میشود.
 -5بروزرسانی :بردار بهترین تخمین تحلیلشده متغیر حالت و ماتریس
خطای کوواریانس آن به ترتیب با استفاده از رابطههای ( )05( ،)02و
( )06محاسبه میشود.

همانطور که پیشتر بیان شد الگوریتمهای جذب داده مانند فیلتر کالمن
شامل دو مرحله مهم پیشبینی و بروزرسانیاند .رابطههای ( )02و ()00
درحقیقت مربوط میشوند به مرحله پیشبینی در فیلتر کالمن .اما
بروزرسانی در فیلتر کالمن که منتج میشود به بهترین تخمینهای
تحلیلشده متغیر حالت مبتنی است بر تئوری بیان شده در بخش قبل
و بنابراین با استفاده از رابطههای ( )5و ( )5انجام میگردد .اگر بخواهیم
رابطههای اشاره شده را در شکل برداری ارائه کنیم باید رابطه (،)2
مربوط به اندازهگیری ،را به صورت زیر بازنویسی کنیم:
⃗dk = Mφ
⃗⃗ tk + εk
()02
⃗
که در آن  dkبردار مشاهدات گام زمانی -kاُم M ،ماتریس تبدیل بردار
متغیر حالت به بردار مشاهدات و  εkبردار خطای اندازهگیری در گام
زمانی -kاُم است .در مورد ماتریس  Mشایان ذکر است که در جذب
داده ممکن است که مشاهداتی که جذب مدل میشود همجنس و
همبعد با متغیر حالتی که میخواهد پیشبینی و در نهایت بروزرسانی
شود ،نباشد .برای مثال ممکن است در مدلسازی بارش-رواناب
مشاهدات رواناب برای پیشبینی رطوبت خاک و یا بالعکس جذب
شوند .در چنین مواردی باید رابطه مشاهدات و متغیرهای حالت در

 -3-8فیلتر آنسامبل كالمن

فیلتر کالمن حاوی فرضهای مهم و سادهکنندهای است .در این روش
مدل دینامیکی مورد استفاده برای پیشبینی باید خطی باشد .همچنین
معادله مورد استفاده برای ترکیب پیشبینی و اندازهگیری ،خطی در نظر
گرفته میشود .جمالت خطای پیشبینی و اندازهگیری نیز به صورت
حاصل جمعی و خطای ذاتی مدل به صورت مجزا از ساختار مدل لحاظ
میگردد .در فیلتر کالمن ،خطا به صورت متغیر تصادفی نرمال بوده و
بین خطای اندازهگیری و خطای پیشبینی مدل استقالل خطی در نظر
گرفته میشود .همچنین برای محاسبه خطای پیشبینی مدل فرض
میشود که خطای جایگزینی مقدار تخمینی به جای مقدار درست از
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 φfو  φaماتریسهای آنسامبل φf ،و  φaبردارهای میانگینهای

خطای ذاتی مدل مستقل است .عالوه بر آن ،برای محاسبه واریانس
خطا از روابط تحلیلی استفاده میشود و حتی در فیلتر کالمن توسعهیافته
برای آنکه بتوان روابط تحلیلی مربوطه را استخراج نمود از بسط تیلور
به صورت تقریبی استفاده میشود ،که این خود یک منشأ خطا و
عدمقطعیت است .همچنین یکی از الزامات فیلتر کالمن آن است که
باید روابط مربوط به مدل به صورت تحلیلی و در شکل بسته در
دسترس باشند .فیلتر کالمن از پیشبینی مرکزی برای متغیرهای حالت
استفاده میکند که تعبیر آماری خاصی ندارد .همچنین تغییرات این
مقادیر پیشبینی مرکزی و همچنین مقادیر اندازهگیری را حول مقدار
درست ،که البته نامعلوم ولی قطعی است ،در نظر میگیرد .به همین
دلیل فیلتر کالمن و نسخه توسعه یافته آن را تحت عنوان روشهای
قطعی در ادبیات موضوع میشناسند.

f

e
e
 (Cφφماتریسهای کوواریانس آنسامبل به
 (Cφφو )
آنسامبل و )
ترتیب مربوط به پیشبینی و تخمین تحلیل شده میباشد .برخی از
فرضیات مهم فیلتر کالمن همچنان در نسخه آنسامبل آن نیز وجود
دارد EnKF .نیز برای ترکیب پیشبینی و اندازهگیری از یک ترکیب
خطی استفاده میکند و همچنان جمالت خطا به صورت متغیر تصادفی
نرمال در نظر گرفته میشود.

مراحل روش  EnKFبه صورت زیر است:
 -0با استفاده از شبیهسازی (مونت-کارلو) یک آنسامبل (نمونه
تصادفی)  nعضوی از مقدار اولیه بردار متغیر حالت با فرض معلوم
بودن میانگین و کوواریانس تولید میشود.
 -2در هر گام زمانی در صورت وجود مشاهدات دو مرحله پیشبینی و
بروزرسانی به صورت پشت سرهم و در صورت عدم وجود مشاهدات
صرفاً پیشبینی انجام میگردد .در ادامه این دو مرحله توضیح داده
شدهاند.
 -2پیشبینی :در این مرحله آنسامبل مربوط به پیشبینی بردار حالت
و کواریانس آن به صورت زیرمرحلههای زیر محاسبه میگردد:
 فرض بر این است که آنسامبل تخمین تحلیل شدهی بردار متغیرحالت مربوط به گام زمانی قبل ،که به صورت ماتریس
 [(φak−1 )i,j ]m×nاست ،در ابتدا وجود دارد که در آن  k − 1اندیس
گام زمانی قبل i ،اندیس مربوط اعضای بردار متغیرحالت و در عین
حال اندیس سطری درایههای ماتریس j ،اندیس مربوط اعضای
آنسامبل و در عین حال اندیس ستونی درایههای ماتریس m ،تعداد
متغیرهای حالت و  nتعداد اعضای آنسامبل است .به عبارت دیگر هر
ستون این ماتریس شامل یک ترکیب تصادفی تولید شده برای بردار
متغیر حالت است.
 با استفاده از شبیهسازی و مفروض به داشتن خصوصیات آماریخطای ذاتی مدل ،یک آنسامبل برای خطای ذاتی مدل ،qk−1,j ،به
صورت تصادفی تولید میشود که در آن  jاندیس مربوط به هر یک از
اعضای آنسامبل است.
 با داشتن آنسامبلهای مورد اشاره در باال و با استفاده از مدلپیشبینی ،یک آنسامبل برای پیشبینی بردار متغیر حالت در گام زمانی
 φدر
مورد نظر با استفاده از رابطه زیر بدست میآید که در آن ⃗⃗ ak−1,j
 φیک عضو از
] ⃗⃗ fk,j ،[(φak−1 )i,j
حقیقت ستون -jام از ماتریس
n×m

با هدف مرتفع نمودن برخی از فرضیات سادهکننده اشاره شده ،فیلتر
آنسامبل کالمن ) (EnKFاولین بار توسط ) Evensen (1994ارائه
شد .در  EnKFمدل پیشبینی دینامیکی میتواند غیرخطی باشد.
همچنین جمالت خطا لزوماً به صورت حاصل جمعی نبوده و میتوان
خطای ذاتی مدل را در درون ساختار مدل و نه لزوماً مجزای از آن در
نظر گرفت و بدین جهت میتوان اثر منابع مختلف عدمقطعیت بر
خطای ذاتی مدل را لحاظ نمود .در  EnKFلزومی ندارد که روابط
تحلیلی مدل در شکل بسته در دسترس باشد و همچنین بجای آنکه با
روابط تحلیلی کوواریانس کار کند با نمونههای آماری از متغیرهای
حالت یا به تعبیر دیگر با آنسامبل آن کار میکند .برای کار کردن با
آنسامبل نیاز به نمونهگیری یا همان شبیهسازی مونت-کارلو وجود دارد
و در نتیجه خطای نمونهگیری وجود خواهد داشت که با افزایش اندازه
آنسامبل میزان این خطا کاهش خواهد یافت .استفاده از شبیهسازی
مونت-کارلو در  EnKFدر مقایسه با فیلتر توسعه یافته کالمن )(EKF
باعث کاهش زمان حل شده و از پیچیدگیهای حاکم بر مسأله نیز
میکاهد EnKF .از میانگین نمونه ،که دارای تعبیر آماری مهمی به
صورت بهترین تخمین است ،بجای مقدار پیشبینی مرکزی استفاده
میکند و آنسامبل گسترش یافته حول میانگین را به صورت تعریف
طبیعی خطای میانگین نمونه در نظر میگیرد .به همین دلیل فیلتر
آنسامبل کالمن در ادبیات موضوع به صورت یک روش احتماالتی
شناخته میشود .بنابراین بجای نسخه اولیه ماتریسهای کوواریانس
f
Cφφ
حول مقدار درست نامعلوم یعنی = (φf − φt )(φf − φt )T
a
 Cφφاز نسخـــــه آنسامبل
و = (φa − φt )(φa − φt )T
ماتریسهای کـــوواریانــــس حــــول میانگین آنسامبل
T

آنسامبل بردار پیشبینی ،یعنی ماتریس

n×m

]  ،[(φfk )i,jیا به عبارت

دیگر ستون -jام این ماتریس و )  G(.مدل پیشبینی دینامیکی است:
⃗⃗ fk,j = G(φ
φ
) ⃗⃗ ak−1,j ; qk−1,j
, ∀j
()07
 -آنسامبل خطای پیشبینی به صورت رابطه زیر است:

f

e
 (Cφφو
معـــلــــوم یـــعنی ) ) = (φf − φf ) (φf − φf
T

a

a

e
 (Cφφاستفاده میشود که در آن
) ) = (φa − φa )(φa − φa
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()08

m×n

] (φfk − φfk ) = [φfk,1 − φfk , … , φfk,n − φfk

دارای پارامترهای زیادی است که قبل از کاربرد مدل باید تخمین زده
شوند.

 کوواریانس خطای پیش بینی در گام زمانی پیش رو به صورت رابطهزیر است:
T

با توجه به رایگان بودن و همچنین امکان دسترسی آزاد به کدهای
مرجع مدل  SWATاز یک طرف و قابلیتهای مناسب آن در مدلسازی
فرآیندهای مرتبط با مدیریت حوضه آبریز از طرف دیگر ،این مدل در
دهه اخیر توسط محققین در سرتاسر جهان برای بررسی مسائل
گوناگون در این حوضه از مطالعه بکار رفته است .در این پژوهش به
منظور شبیهسازی هیدرولوژیکی از مدل  SWATاستفاده شد .به
منظور واسنجی مدل از الگوریتم واسنجی خودکار  SUFI2و الگوریتم
جذب داده  EnKFبطور جداگانه استفاده شد و نتایج حاصل از اجرای
دو الگوریتم مقایسه گردید .در ادامه اجزاء مهم روششناسی شامل
معرفی مدل  SWATو همچنین نحوه جذب داده رواناب در مدل
 SWATبا استفاده از الگوریتم  EnKFتشریح میشود .در انتهای این
بخش ضمن معرفی مطالعه موردی برخی مالحظات کاربرد مدل مطرح
میشود.

f

e
(Cφφ,k
) ) = (φfk − φfk ) (φfk − φfk

()09
 -5بروزرسانی :در این مرحله آنسامبل مربوط به (بهترین) تخمین
تحلیل شدهی بردار متغیر حالت و ماتریس خطای کوواریانس آن به
صورت زیرمرحلههای زیر محاسبه میشود:
 با استفاده از شبیهسازی و مفروض به داشتن خصوصیات آماری یکآنسامبل برای خطای اندازهگیری ،εk = [(εk )j ] ،به صورت تصادفی
تولید میشود و با استفاده از آن یک آنسامبل برای اندازهگیری به
صورت زیر بدست میآید که در آن  d⃗kبردار مشاهدات در گام زمانی
مورد نظر است:
⃗dk,j = ⃗dk + εk,j
, ∀j
()22
 نسخه آنسامبل ماتریس کوواریانس خطای اندازهگیری به صورتزیر محاسبه میشود:
e
Cεε,k = εk εk T
()20
 آنسامبل بهترین تخمین تحلیلشدهی بردار متغیر حالت به همراهمیانگین و واریانس آن و همچنین ماتریس بهره کالمن به ترتیب با
استفاده از رابطههای زیر محاسبه میشود:
a
f
φk,j = φk,j + K e,k × (dk,j − Mφfk,j ) , ∀j
()22

()25

در این تحقیق از روش تخمین متصل متغیر حالت-پارامتر برای
پیشبینی و واسنجی به صورت توأمان استفاده میشود به این معنا که
پارامترها به عنوان جزیی از بردار متغیر حالت در نظر گرفته شده که
آن را بردار حالت تکمیل شده میخوانند .همچنین با توجه به آنکه
هدف جذب مشاهدات رواناب برای انجام توأم پیشبینی رواناب و
واسنجی پارامترهای مدل است ،متغیر رواناب به همراه 𝑚 پارامتر مهم
مدل در قالب بردار (متغیر) حالت تکمیل شده در نظر گرفته میشود و
مشابه پژوهش ) ،Clark et al. (2008ماتریس تبدیل بردار متغیر
حالت به بردار مشاهدات به صورت ] 𝑚× 𝑀 = [1, 01خواهد بود .در
این بردار افقی تنها درایهی با مقدار  0متناظر با درایه مربوط به رواناب
در بردار تکمیل شده و درایههای با مقدار صفر متناظر با درایههای
مربوط به پارامترها در بردار تکمیل شده میباشند.

) φak = φfk + K e,k × (dk − Mφfk

()22
()25

 -8-3اتصال  SWATبه EnKF

f
−1

f

a

e
e
(Cφφ,k
) = (I − K e,k M) × (Cφφ,k
)
f

e
e
e
K e,k = (Cφφ,k
) × MT × (M(Cφφ,k
) MT + Cεε,k
)

 -3روششناسی
 -0-3مدل SWAT

 SWATیک مدل هیدرولوژیکی نیمهتوزیعی و مبتنی بر فرآیند است
که توانایی شبیهسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی و بطور خاص بارش-
رواناب را دارد و امروزه جزء مدلهای پرکاربرد در هیدرولوژی،
کشاورزی و مدیریت منابع آب محسوب شده و در تحقیقات گذشته از
آن به منظور ارزیابی اثرات اقدامات مربوط به مدیریت حوضه آبریز بر
سیستمهای هیدرولوژیکی ،کشاورزی و کیفیت آب استفاده شده است.
مدل  SWATامکان در نظر گرفتن تغییرات مکانی متغیرهایی مانند
کاربری زمین ،نوع خاک ،توپوگرافی و متغیرهای آب و هوایی را دارد.
همچنین این مدل توانایی شبیهسازی پدیدهها را ،به صورت پیوستهی
زمانی و برای یک دورهی بلند مدت ،دارد .مدل  SWATفرآیندهای
هیدرولوژیکی را با استفاده از معادالت بیالنی ساده مدل مینماید و

در این تحقیق اندازه آنسامبل برابر با  222عضو در نظر گرفته شد.
برای پخش آماری از توزیع نرمال با میانگین صفر استفاده شد .مقدار
انحراف معیار جمله خطا به نحوی تعیین گردید که هیچکدام از اعضای
آنسامبل پارامترها خارج از محدوده معنیدار فیزیکی قرار نگیرند.
همچنین برای در نظر گرفتن خطای مشاهدات بارش و خطای ذاتی یا
درونی مدل در این تحقیق مقادیر مشاهدات بارش به عنوان مهمترین
ورودی مدل و همچنین منشأ عدم قطعیت درونی مدل ،پخش آماری
میشوند.
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بیطاس) در مدل  SWATعبارتند از :مدل رقومی ارتفاع ( )DEMبا
تفکیک مکانی  22متر مطابق شکل  ،0نقشه کاربری اراضی حوضه
مطابق شکل  ،0نقشهی خاکشناسی حوضه مربوط به سازمان FAO
مطابق شکل  ،0و دادههای هواشناسی شامل سری زمانی بارش و
دمای روزانه مربوط به ایستگاههای بارانسنجی واقع در منطقه و
همچنین دادههای بازتحلیل شدهی مربوط به پروژه  CFSRسازمان
.NCEP

برای انجام روند جذب داده ،الگوریتم  EnKFدر محیط نرمافزار
 MATLABبرنامهنویسی و مدل  SWATدر همین محیط فراخوانی
شد .از طرفی اجرای متوالی و گام به گام مدل  SWATدرون حلقه
تکرار الگوریتم  EnKFزمانی میسر خواهد بود که متغیر رطوبت خاک
و سایر متغیرهای مربوط به ذخیره (برف ،مخزن ،آبخوان و غیره) با
گذر زمان و به صورت گام به گام به مدل معرفی شود .این درحالی
است که چنین امکانی برای متغیر رطوبت خاک ،که دارای نقش کلیدی
است ،در حال حاضر در مدل  SWATفراهم نیست .به این ترتیب
اجرای متوالی یا گام به گام مدل  SWATبا محدودیت مواجه است.
برای رفع این مشکل و با هدف دسترسی به مقدار شبیهسازی شدهی
رواناب در هر گام زمانی ،مدل از ابتدا تا گام زمانی مورد نظر اجرا شده
و خروجی مدل در آن گام زمانی به عنوان مقدار پیشبینی شده به
الگوریتم  EnKFمعرفی گردیده و مقدار پیشبینی شده ،در خالل
مراحل اجرای الگوریتم بروزرسانی میشود .این کار البته سبب افزایش
بیش از اندازه زمان محاسبات میشود و پیشنهاد میشود که در آینده
اصالحاتی در کدهای مرجع  SWATانجام گردد.

 -5نتايج و بحث
تخمین پارامترهای مدل  SWATبرای شبیهسازی در مقیاس زمانی
ماهانه برای دوره  05ساله از سال  0997تا  2200میالدی انجام شد.
چهار معیار  2NSو  2PBIASو  5RSRو  5KGEبرای بررسی دقت
شبیهسازیها استفاده شده است .معیار  NSنشاندهندهی میزان نزدیک
بودن مقادیر شبیهسازیشده به مقادیر مشاهدهای است .حد باالی معیار
مذکور برابر با یک بوده و حد پایینی برای این معیار وجود ندارد .در
صورت تطابق کامل مشاهدات و نتایج شبیهسازی ،مقدار  NSبرابر با
یک خواهد بود .مقدار  PBIASبیانگر درصد اُریب بودن نتایج
شبیهسازی نسبت به مشاهدات بوده و بازه تغییرات آن نامحدود

 -3-3مطالعه موردی

حوضهی آبریز رودخانهی مهاباد چای ،از زیر حوضههای دریاچه ارومیه
منتهی به ایستگاه بیطاس به مساحت  252کیلومتر مربع ،به عنوان
مطالعهی موردی این تحقیق انتخاب شد .دو شاخه اصلی رودخانهی
مهاباد چای از کوههای واقع در  55کیلومتری جنوب غربی شهر مهاباد
سرچشمه گرفته و با طی مسیری ،به دریاچه سد مهاباد وارد شده و
رودخانه مهاباد را تشکیل میدهند .تأثیر برداشتهای انسان از رودخانه
در بازه رودخانه منتهی به ایستگاه بیطاس ناچیز است .دادههای مورد
استفاده برای مدلسازی رودخانه مهاباد (در بازه منتهی به ایستگاه

(∞  )-∞ ,است .مقادیر منفی این معیار نمایشگر کمتر بودن نتایج
شبیهسازی از مشاهدات و در مورد مقادیر مثبت به عکس است؛ بنابراین
بهترین مقدار این معیار برابر با صفر است RSR .شکل استاندارد شدهی
 RMSEبوده و بنابراین هرچه خطا کمتر باشد مقدار آن به صفر
نزدیکتر است .معیار  KGEدر برگیرنده اثر میانگین و واریانس خطا و
مقدار ضریب تعیین رگرسیون خطی بوده و هر چه مقدار آن به عدد
یک نزدیکتر باشد ،تطابق مشاهدات و نتایج شبیهسازی بیشتر است.

()b

() c

()a

Fig. 1- Maps of Mahabad River Basin- upstream of Bitass hydrometery station: a) land use, b) DEM, c) soil
types

شکل  -0اليههای اطالعاتی رودخانه مهاباد منتهی به ايستگاه بیطاس؛  )aكاربری اراضی )c ،DEM )b ،خاكشناسی
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مبتنی بر نتایج تحلیل حساسیت پارامترها با توجه به معیارهای آماری
 p-valueو  t-stateو همچنین با توجه به اظهارات تحقیقات پیشین
در خصوص حساسیت پارامترهای مدل  SWATدر نهایت  05پارامتر
به عنوان مهمترین پارامترهای واسنجی مشخص گردید .مشخصات
این پارامترها شامل نام اختصاری بر طبق استاندارد ارائه شده توسط
) ،Abbaspour et al. (2007بازه اولیه تغییرات مقدار آن و بازه نهایی
(نتایج  )SUFI2میباشد ،در جدول  0ارائه شده است.

در کنار معیارهای نکویی برازش مذکور که عمدتاً به منظور بررسی
تطابـــق دو سری زمـــانی شبیهسازی و مشاهدات است ،دو معیــار
 p-factorو  r-factorنمایشگر خصوصیات آنسامبل سریهای زمانی
حاصل از شبیهسازی در مقایسه با سری زمانی مشاهدات است.
به طور خالصه میتوان گفت  p-factorدرصد مشاهدات موجود در
محدودهی  95PPUو  r-factorنماینده میزان ضخامت 95PPU
است 95PPU .هم محدودهای است که  %95نتایج شبیهسازی در آن
قرار میگیرد .با این توضیح هر چه مقدار  p-factorبه عدد یک
نزدیکتر و مقدار  r-factorبه عدد صفر نزدیکتر باشد مطلوبتر است.

شایان ذکر است به دلیل آنکه در پژوهش حاضر تخمین پارامترها به
صورت تودهای انجام پذیرفت ،پارامترهایی که با توجه به الیههای
اطالعات مکانی مورد استفاده در فرآیند مدلسازی ،دارای تغییرات
مکانی بودهاند با پیشوند  vتخمین زده شدهاند .به عنوان نمونه پارامتر
 CN2به دلیل تغییرات مکانی با پیشوند  vواسنجی شده است .در
خصوص پارامترهای  SOL_BDو  ،SOL_AWCبا توجه به ثابت
بودن نوع خاک در الیه اطالعات مکانی مورد استفاده در فرآیند
مدلسازی ،انتخاب پیشوند  vیا  rتأثیری در نتایج واسنجی نخواهد
داشت.

الگوریتم  SUFI2چهار بار اجرا گردید و در هر بار یکی از چهار معیار
 NSو  PBIASو  RSRو  KGEبه عنوان تابع هدف استفاده شدکه
نتایج مربوط به آن به ترتیب با عالیم اختصاری ،SUFI2-NS
 SUFI2-RSR ،SUFI2-PBIASو  SUFI2-KGEنشان داده شده
است .در مورد الگوریتم  EnKFاز معیارهای چهارگانهی ،NS
 RSR ،PBIASو  KGEصرفاً به منظور ارزیابی نتایج استفاده شد.
نتایج اجرای الگوریتم  EnKFبه صورت دو سری زمانی و با استفاده
از چهار معیار نکویی برازش مذکور ارزیابی شد .سری زمانی اول که با
 EnKF-MUFنمایش داده شده ،میانگین آنسامبل بروزرسانی شده
خروجی مدل  SWATدر هر گام زمانی است .سری زمانی دوم که با
 EnKF-MPنمایش داده شده است ،مربوط میشود به شبیهسازی
مدل  SWATبا در نظر گرفتن میانگین آنسامبل پارامترهای
بروزرسانی شده .هر دو سری زمانی مذکور با استفاده از یک اجرای
الگوریتم  EnKFبه دست آمده است.

روند متوالی تخمین پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم  EnKFدر
شکل  2قابل مشاهده است .توضیح مهم در مورد شکلها اینکه
محدودهای که با خط پررنگ (قرمز) و خط کم رنگ (سبز) نمایش داده
شود به ترتیب نشاندهنده محدوده  %82و  %95آنسامبل پارامتر مورد
نظر است .شایان ذکر است که در جذب داده ،پارامترها متغیر با زمان
در نظر گرفته نمیشوند و شکلهایی مانند آنچه به آن اشاره شد ،صرفاً
نمایشدهنده روند بروزرسانی مقدار پارامتر با استفاده از مشاهدات
جدیدی است که در هر گام زمانی در دسترس قرار میگیرد.

Table 1- Parameter ranges before and after calibration

جدول  -0محدوده پارامترها قبل و بعد از واسنجی
After calibration
][74.21, 90.07
][-0.12, 0.5
][0.03, 0.14
][209.92, 630.08
][1512.01, 4537.9
][0, 0.59
][0, 160.08
][-0.08,0.4
][41.7, 347.3
][-15.83, 8.07
][0, 10.79
][7.13, 14.17
][-8.5, 14.5
][0.03, 0.68

Before calibration
][78, 98
][-0.5, 0.5
][0.02, 0.2
][0, 800
][0.0, 5000
][0, 1
][0, 300
][-0.4, 0.4
][0, 500
][-20, 20
][0, 20
][0, 20
]-[20, 20
][0, 1

Parameter
v__CN2.mgt
r__SOL_AWC().sol
v__GW_REVAP.gw
v__REVAPMN.gw
v__GWQMN.gw
v__RCHRG_DP.gw
v__CH_K1.sub
r__SOL_BD().sol
v__GW_DELAY.gw
v__SUB_SFTMP().sno
v__SUB_SMFMX().sno
v__SUB_SMFMN().sno
v__SUB_SMTMP().sno
v__SUB_TIMP().sno
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Fig. 2- Sequential parameters estimation using EnKF
شکل  -8تخمین متوالی پارامترها با استفاده از EnKF

بهتر از  SUFI2-NSعمل کرده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که اجرای  SUFI2با تابع هدف  KGEنسبت به سه تابع هدف دیگر
منجر به نتایج بهتری شده است .در مورد دو سری زمانی مربوط به
الگوریتم  EnKFاختالف مقادیر معیارهای  RSR ،PBIAS ،NSو
 KGEآنها در مقایسه کمتر از  5درصد بوده و بنابراین معنیدار نیست.
سریهای زمانی مشاهدات ،بهترین تخمین و باند عدم قطعیت مربوط
به دو الگوریتم در شکل  2قابل مشاهده است .توضیح آنکه ،در
بخشهایی از شکل که مربوط به اجرای الگوریتم  SUFI2است ،صرفاً
نتایج مربوط به بهترین روش از بین  5روش متناظر ارائه شده است.
مقایسه نتایج دو الگوریتم مبتنی بر معیارهای  NSو  RSRحاکی از
وجود تفاوت معنیدار (در حدود  )2/2میان نتایج  SUFI2-KGEو
 EnKF-MUFبوده و از آنجا که نتایج این دو روش با توجه به
معیارهای  PBIASو  KGEتفاوت معنیداری ندارد ،میتوان نتیجه
گرفت که در مجموع در شبیهسازی ماهانه عملکرد  EnKFبهتر بوده

با این توجه انتظار میرود روند تخمین به صورتی باشد که تخمین
پارامترها به مرور زمان بهبود یابد ،یعنی واریانس مقادیر پارامترها
کاهش یابد .بنابراین انتظار آن است که عالوه بر کاهش عرض
محدودههای  %82و  %95نوسانات زمانی نیز کاهش یابد .با این توجه
مشخص است که تخمین برخی از پارامترها قابل قبولتر است.
ارزیابی نتایج اجرای الگوریتمهای  SUFI2و  EnKFمبتنی بر
معیارهای نکویی برازش مذکور در جدول  2ارائه شده است .همانطور
که مشاهده میگردد نتایج مربوط به روش  SUFI2-PBIASاز لحاظ
معیارهای  NSو  RSRقابل قبول نیست و نتایج مربوط به دو روش
 SUFI2-NSو  SUFI2-RSRیکسان است .با توجه به معیار NS
نتایج دو روش  SUFI2-NSو  SUFI2-KGEدارای دقت باالیی بوده
هر چند نتایج روش  SUFI2-NSدر مقایسه بهتر به نظر میرسد.
همچنین مبتنی بر معیارهای  PBIASو  KGEروش SUFI2-KGE
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Table 2- Evaluation of simulation results using goodness-of-fit measures

جدول  -8ارزيابی نتايج شبیهسازی مبتنی بر معیارهای نکويی برازش
r-factor

p-factor

KGE

RSR

PBIAS

NS

0.98
0.98
0.98
0.98
0.45
0.45

0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6

0.75
0.53
0.75
0.81
0.87
0.84

0.53
1
0.53
0.59
0.41
0.37

-17.8
0
-17.8
-7.6
4.7
5.79

0.72
0
0.72
0.66
0.83
0.86

است .همچنین مقدار  r-factorدر اجرای  EnKFبرابر با  2/55و در
اجرای  SUFI2برابر  2/98که نشانه از کمتر بودن عدمقطعیت نتایج
 EnKFنسبت به  SUFI2است .در اجرای الگوریتم  EnKFبا گذشت
زمان و افزایش همگرایی پارامترها از عدم قطعیت محدودهی
شبیهسازی رواناب کاسته میشود ،این در حالی است که محدودهی

Criterion
Method
SUFI2-NS
SUFI2-PBIAS
SUFI2-RSR
SUFI2-KGE
EnKF-MP
EnKF-MUF

پارامترهای الگوریتم  SUFI2در دورهی زمانی شبیهسازی ثابت است.
مقدار معیار  p-factorدر اجرای  EnKFبرابر  2/6و در اجرای SUFI2
برابر  2/7است .این در حالی است که اختالف مقادیر  r-factorدر دو
الگوریتم بسیار بیشتر از اختالف  p-factorاست.

)(a

)(b
;Fig. 3- Observation, best estimation, and uncertainty band time series in monthly time scale; a) using SUFI2
b) using EnKF

شکل  -3سریهای زمانی مشاهدات ،بهترين تخمین و باند عدمقطعیت در مقیاس ماهانه؛ الف -با استفاده از SUFI2؛ ب -با
استفاده از EnKF
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