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( با MODFLOWهای زیرزمینی )سازی آبمدل شبیه خودکارکالیبراسیون 

 SUFI-IIالگوریتم غیر قطعی 

 چکیده

سعه بخش   شد جمعیت و تو صنعت، باعث  امروزه ر ست. محدودیت و توزیع      های کشاورزی و  شده ا ضای آبی  افزایش تقا

به خصررود در منایقی که تحت تنش آبی  زمانی و مکانی ضرررورم مدیریت ایم منابع را نظرغیریکنواخت منابع آب از 

شان می  ،اندقرار گرفته شناخت   آبی مدیریت صحیح منابع  ،از یرفی دهد.ن دقیق و دسترسی به مدلی با قابلیت    نیازمند 

ست.  ست  یران، یکی از آبخوانآبخوان اردبیل، واقع در شمال غربی ا  ایمینان باال ا با توجه به عدم   و های ممنوعه کشور ا

ایم آبخوان ضررروری  ایم آبخوان، تحلیل عدم قطعیت مدل آب زیرزمینی  های هیدرولیکیهای موجود در پارامترقطعیت

های ایران و های محدود برداشررت شررده در دشررت  توجه به داده کالیبراسرریون مدل آب زیرزمینی با رسررد.به نظر می

ها )از نظر زمان اجرای برنامه و حجم حافظه مورد نیاز کامپیوتری( امری دشرروار   های باالی محاسررباتی ایم مدل هزینه

ست  شبیه  MODFLOWاز مدل در ایم تحقیق،  .ا به  SUFI-II و از الگوریتم اردبیل زیرزمینی سازی آب به منظور مدل 

ها از جمله  ایم پارامتر اسررتفاده شررده اسررت.   هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژههای پارامتر منظور تحلیل عدم قطعیت

ها در تحلیل عدم قطعیت      رود و در نظر گرفتم آندر جریان آب زیرزمینی به شرررمار می    یرگذار تأث های مهم و  پارامتر 

ستفاده از  تواند دقت مدل را افزایش دهد. می شده ا ست به یور    MODFLOW-SUFI-IIی مدل لینک  سته ا سبتا  توان   ن

های زیرزمینی دشرت   های آماری، کالیبراسریون مدل آب هدهای موجود در دامناسربی، ضرمم لحاک کردن عدم قطعیت  

  متوسط به یور  نشان دهنده قرار گرفتم  ماندگار یرغاجرای مدل برای حالت نتایج اردبیل را به یور مناسبی انجام دهد.  

صد  62 ستابی در بازه ایمینان       در سطح ای شاهداتی  ست  %95مقادیر م سب    ،یتدرنها. ا شنهادی، منا تریم با رویکرد پی

سازی   کالیبراسیون مدل شبیه   های هدایت هیدرولیکی و آبدهی ویژه تعییم شده است. همچنیم  مقدار برای بازه پارامتر

(  RMSEای )مجذور میانگیم مربعام خطنیز صورم گرفته است. مطابق نتایج، مقدار  PESTآب زیرزمینی با استفاده از  

( اسررت که نشرران   =86/1 RMSE)  SUFI-IIبیشررتر از مقدار به دسررت آمده از رو    (=RMSE 37/3در ایم حالت )

 PESTنسبت به  SUFI-IIالگوریتم های مهم یکی از ویژگیاست. عالوه بر ایم  SUFI-IIی عملکرد بهتر الگوریتم دهنده

هایی  از جمله رو  SUFI-IIدهد و در واقع الگوریتم ای ارائه میسررازی، نتایج را به صررورم بازه های بهینهو دیگر رو 

 دهد.  زمان انجام میاست که کالیبراسیون و تحلیل عدم قطعیت را به یور هم

 اردبیلسازی آب زیرزمینی، آبخوان مدل شبیهتحلیل عدم قطعیت،  ،کالیبراسیون مدل آب زیرزمینی: یدواژهکل
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 مقدمه -1-1

 تأمیمبه عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی در  آب زیرزمینیدر ایم میان،  .جزء در توسعه پایدار است یمترمهمآب 

ناشی از   که با توجه به تحوالم اخیر در چرخه آب در یبیعت .رودبه شمار می  آب مورد نیاز کشاورزی، صنعت و شرب    

های زیسرررت محیطی، مدیریت کاهش شررراخ  و همچنیم به دلیل عواملی چون افزایش جمعیت جهانی و تغییر اقلیم

  وزه مسررهله آب در بسرریاری از منایقترتیب امر های جدی روبرو شررده اسررت. بدیمجهان با چالش در بهینه منابع آب

  در ریزیبرنامهو تعییم منابع بالقوه آب و  هابرنامهجدی تبدیل شررده که ایم امر بازنگری مجدد در  جهان به یک بحران

 .یلبدمدیریت منابع آب را به عنوان یک ضرورم می

ختانه در کشور   بخوش است.  دقیق  سازی شبیه نیازمند شناخت کامل و داشتم یک مدل    آبی منابع صحیح  مدیریت

شته اهمیت   زما نی سال گذ سان  در بیم مدیران کمی و کیفی در مدیریت آبخوان  ساز یهبش  هایمدل در چند  شنا   و کار

ست     شده ا شناخته  شده از اولویت    امروزهتا جایی که  پیش از پیش  ستیابی به یک مدل کالیبره  صلی د مدیران و  های ا

  در های مختلف مدیریتی بپردازند ها به ارزیابی سناریومدل گونهیماحوزه است. تا با استفاده از   یمدر اگیرندگان تصمیم 

ضه مدیریت  یانمجرایم میان آنچه توجه جدی کارفرمایان و  شور  ریزآب یهاحو ستر  و بازنگری  ز، لبدلیرا می ک وم گ

های پایش و کهباسررت. شررکی نیسررت شرر   هاآبخوان یبردارنمونههای کهبی در سررامانه پایش کمی و کیفی و شرر جد

صلی داده  کنندهیمتأم، یبردارنمونه ضی آب های مورد نیاز برای مدلا شور می های ریا شند های زیرزمینی ک   از یرفی با

استفاده از   مسلما  بوده است.   هاآنها یا نادرست بودن  داده و کمبود های تهیه شده نق  یکی از دالیل عمده ضعف مدل 

ضی، خطاهایی را وارد  ایم داده سازی انتخاب   الگوریتمی که برای مدلمدل خواهد کرد. همچنیم ها برای تهیه مدل ریا

ست و به عالوه در تبدیل یک الگوریتم به یک  دقافتد شود با آنچه در یبیعت اتفاق می می ضیاتی    افزارنرمیقا  یکی نی فر

سرررازی  هایی که برای مدلواسرررنجی خیلی خوب، در ایالعام و ورودیهای خیلی پیچیده با وجود دارد. حتی در مدل

ستفاده می  شد، ارائه عدم قطعیت در پیش  هایی وجود دارد.شود، عدم قطعیت ا بینی نتایج هر مدل  با توجه به آنچه ذکر 

ختار اصولی   کند که یک سا تحلیل عدم قطعیت تال  می(. 1388با توجه به اهداف خاد آن الزامی است )وزارم نیرو،  

کند. عالوه بر آن، تحلیل عدم قطعیت بینش یراحان را در   برای شررناسررایی عدم قطعیت مربو  به خروجی مدل فراهم

سهم هر یک از پارامترهای مهمی که به توجه و    صود  شتری در تحلیل، یراحی و بهره  زتمرک خ سامانه بی های  برداری 

ها را فراهم  ها و در نتیجه کاهش عدم قطعیت کلی خروجیمقادیر آن ی بهترمنابع آب نیاز دارند را ارتقا بخشیده و ارزیاب

 (.1392زرگ حداد و سیف الهی، )بسازد می

شمال غربی ایران  آبخوان ساحت  با اردبیل در  شتم  با مربع، کیلومتر 1074 حدود م  و غنی زیرزمینی آب منابع دا

سبی  محل و بوده توجه مورد همواره اخیر، قرنیمن در مرغوب، خاك شاورزی  و شرب  آب یمتأم جهت منا ست.  بوده ک  ا

ها را ایجاب    های هیدرولیکی از نظر زمانی و مکانی لزوم تحلیل عدم قطعیت برای ایم پارامتر         کمبود آماربرداری پارامتر  

شت اردبیل با توجه به کیفیت پاییم ایالعا      کند.می شده برای آبخوان د سیون تهیه  سالیان اخیر، کالیبرا م موجود و در 

های مدیران و ها و دغدغهگیری شرررده و نیز وسرررعت فراوان دشرررت، همواره از چالش های مناسرررب اندازهکمبود داده

سان آب منطقه   شنا ستان  کار ست  ای ا شرکت آب منطقه بوده ا ستفاده از  بنابرایم  .(1394ای اردبیل، ) شی ا که بتواند  رو
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شبیه    سیون مدل  های هیدرولیکی را نیز در نظر بگیرد برای ایم پارامترعدم قطعیت  ،زیرزمینیساز آب  عالوه بر کالیبرا

 آبخوان ضرورم دارد.

 یرحاهداف  -2-1

ستفاده از الگوریتم  ، بررسی  هدف از ایم تحقیق سیون مدل   1II-SUFIقابلیت ا مربو  به  MODFLOWدر کالیبرا

مدل  های هیدرولیکی در خروجی پارامتر یرتأثراسیون مدل،  بکالی بر که عالوه یاگونهبه .آبخوان دشت اردبیل بوده است  

 مورد بررسی قرار گیرد. کالیبره شده نیز

 فرضیام یرح -3-1

های مربو  شود و مطالعه پارامترمدل بررسی می یبراسیونکالپارامترهای هیدرولیکی در  یرتأث صرفا در ایم تحقیق  -

 . یستنبه کیفیت و آلودگی آب جزء موارد ایم تحقیق 

سازی را نشان    های شبیه گیری شده در خروجی مدل های اندازههای دادهعدم قطعیت یرتأث SUFI-IIمدل  رچنده -

های کشرررور هم از حیث تعداد و تواتر و هم از حیث دقت به حد  های موجود آبخواندهد، لکم وضرررعیت دادهمی

 دهد.قرار می الشعاعتحتزیادی نامناسب است که دقت تحقیقام را 

  یرحنوآوری  -4-1

 در کالیبراسیون مدل آب زیرزمینی استفاده شده است.  SUFI-II یتمالگوردر ایم تحقیق، برای اولیم بار از 

 تحقیق کلی ساختار -5-1

 در ادامه ساختار تحقیق به صورم زیر خواهد بود:

تحقیقام انجام  به بررسرری های تحلیل آن آمده سررپ  ابتدا مفاهیم مربو  به عدم قطعیت و رو  در فصررل دوم،

در فصل سوم، رو  کلی استفاده شده در ایم تحقیق و همچنیم مشخصام   شده توسط دیگر محققیم اشاره شده است.

-SUFIسازی آب زیرزمینی، الگوریتم مدل های ایم فصل به ترتیب: مدل شبیهمنطقه مورد مطالعه آمده است. زیر فصل

II     افزار سازی، نرم سازی آب زیرزمینی، مراحل مختلف شبیه  مدل شبیه و مشخصام منطقه مورد مطالعه است. در بخش

شده و ویژگی    ستفاده  ست. در بخش الگوریتم مدل  ا صیل   SUFI-IIهای آن بیان گردیده ا ، مفاهیم ایم الگوریتم، به تف

قه مورد شناسی، هواشناسی، هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی منط    یمزمبیان شده است. در انتهای ایم فصل مشخصام      

شبیه      صل چهارم، نتایج مدل  ست. در ف ست.     SUFI-IIسازی آب زیرزمینی و الگوریتم مدل  مطالعه آمده ا شده ا بیان 

هایی در  یشررنهادپای از مباحث مطرح شررده و نتایج کلیدی تحقیق ، یت در فصررل آخر )پنجم(، عالوه بر خالصررهدرنها

 راستای ادامه کار بیان شده است.

                                                      
1  Sequential Uncertainity Fitting, ver.2 
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 مقدمه -1-2

شرروند. عبارم  وقایع ریسررکی یا وقایع غیر قطعی نامیده میها ممکم نیسررت، بینی دقیق آنهایی که پیشدیدهپ

شرایطی به کار می     های مختلف، مقدار احتماالم در  تعریف درست نمایی پدیده رود که برای ریسک اغلب برای توصیف 

عدم قطعیت در ایالعام، امری ذاتی  گویند. ها غیر قطعی میبینی پذیر نباشند، به آن ها پیشدسترس باشند. اگر پدیده  

نیم از های نادرسرررت و همچ  ایم امر از ایالعام ناکافی، فرضررریه     به آینده اسرررت.   ریزی مربو های برنامه   در فعالیت  

شی می  ییرام در  ب اغلب نیاز دارند عدم قطعیت و تغمدیران آ شود. تغییرپذیری فرآیندهای یبیعی یی زمان و مکان نا

،  اندبینی شرردههای ورودی که پیشهای ورودی و مقادیر پارامترشرراخ  کارایی سررامانه را به دلیل هر تغییری در داده

نتایج مدل ایجاد کند، از   عیت به نحوی که ایمینان کافی برای استفاده ازلذا بررسی و کمی سازی عدم قط تعییم کنند.

یکی از  .است منابع ایجاد آن  م شناخت کافی از مفهوم عدم قطعیت، انواع و زالیی برخوردار است. ایم امر مستل  اهمیت با

کند در  اهمیت پیدا میها برای کارشررناسرران و مدیران مرتبط با رشررته مهندسرری آب پدیده یتعدم قطعمواردی که در 

سیون مدل  شبیه کالیبرا ست. بالطبع هر چقدر داده  های  سیون مدل  سازی ا ستفاده در کالیبرا ها عدم قطعیت  های مورد ا

های  کند. ایم امر در مورد مدلباال را تولید می یتعدم قطعبیشررتری داشررته باشررند، مدل کالیبره شررده نیز نتایج با    

سفانه که های زیرزمینی سازی آب شبیه  سیون آن اغلب در ایران داده متأ ها وجود ندارد به یریق های مکفی برای کالیبرا

های  عدم قطعیت داده یرتأثهایی که قادر باشد ها یا الگوریتمها، مدلکند. استفاده از رویکرداولی ارز  و اهمیت پیدا می

 دان است.اهمیت دوچن دهد حائزخروجی به دست  یهادادهورودی را در نتایج 

 عدم قطعیت و انواع آن -2-2

مختلف   ط با تعریف مسائل بیندهای مرتآها و فرود ایالعام صحیح درباره پدیده بعدم قطعیت حاصل فقدان یا کم 

بنابرایم عدم   .یابدایش میزها افیعی و تصررادفی، مقادیر عدم قطعیتبهای یایش حضررور پدیدهز. با افاسررتها و حل آن

به وجود  ....  ها و ها، پارامترها، داده   دلیل نقصررران ایالعام در کامل کردن فرایندها، مدل        های مختلف که به    قطعیت 

با توجه  (1384 یابد )افتخاریان،گیری با دقت باال، کاهش میار اندازهزا و اسررتفاده از ابهآیند، با پژوهش، تکمیل دادهمی

نه           ما عدم قطعیت موجود در سرررا جاد  نابع ای نا  به م عدم قطعیت    بع آب و های م یام مختلف  توان می ها، خصررروصررر

انواع منابع ایجاد عدم قطعیت       1-2شرررکل  مطابق   به یور کلی  گرفت.  ها در نظر های متفاوتی را برای آن  بندی دسرررته 

سامانه  ص  چهار گروه بهتوان را می های آبیموجود در  سازه ا صادی  لی هیدرولوژیکی، هیدرولیکی،  س ای و اقت   بندییمتق

 .(Mays and Tung, 1992) کرد

سته   عدم قطعیت سه د س ی ذاتی، آماری و پارامتری های هیدرولوژیکی به  شود: عدم قطعیت ذاتی   بندی مییمتق

شند که به صورم   مربو  به ذام وقایع هیدرولوژیکی می صادفی با صادفی و ی  احت و ت یعی آن بماالتی هستند و ماهیت ت

های آماری مختلفی است  م قطعیت آماری ناشی از انتخاب مدل ، عدبه وضوح قابل رؤیت است، مانند بارندگی یا سیالب   

به منظور براز  دادن داده   به وجود می    که  ماری  ید و  های آ ها آ پارامتری از خطای       درن عدم قطعیت  نه یت،  یری گنمو

 (.1394شود )عابدینی، ها حاصل میترپارام
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 های آبیانواع منابع ایجاد عدم قطعیت موجود در سامانه 1-2شکل 

  شرررود کهبه عدم قطعیت در تحلیل عملکرد یا یراحی یک سرررازه هیدرولیکی گفته می عدم قطعیت هیدرولیکی 

ساده  معموال  ضی و توصیف پدیده  در مدلسازی   از  غیر   یعی در مهندسی هیدرولیک، اجرای بیکی و یزهایی فیهای ریا

هیدرولیکی    های یت قطعانواع عدم    (Mays and Tung, 1992) گیردمی نشررراءمهای هیدرولیکی و ...   سرررازه آل یده ا

سازی شرایط جریان توسط یک مدل بسیار ساده        یهببه دلیل ش  عموما  که به مدل مربو  هاییتقطععدم  :از اندعبارم

سیار پیچیده به وجود می  آل یدهایک مدل  یا صل      عدم قطعیت؛ آیداما ب ساخت که در اجرا حا صالح و  های مربو  به م

های مربو  به شرررایط عدم قطعیت یتدرنهاو  قطعیت در ضررریب زبری اسررت و نتیجه آن به عنوان مثال عدم شررودیم

 اسررتیالب یراحی از آن جمله از سرر تربزرگ هایکه به عنوان مثال وقوع سرریل یبرداربهرهعملکردی جریان ضررمم 

 (.1394)عابدینی، 

نیروی  تواند ناشی از عواملی نظیر فرسایش، امواج و  به شکست در نتیجه ضعف سازه که می      ایعدم قطعیت سازه 

نیز ناشی   عدم قطعیت اقتصادی  .شود باشد، ایالق می ...  ای، واژگونی پی و  سازه زاد، بارگذاری شدید هیدرولیکی، لغ ب

صورم تق    یگذارارز از  صادی و یبرداربهرهساخت، نگهداری،   هایینهزی، هریبسازه به  ست   ...، تورم اقت )عابدینی،   ا

1394.) 

های زیرزمینی، عواملی که باعث ایجاد  سررازی آببا توجه به روند منطقی مدل ،2-2شررکل مطابق  در حالت کلی،

سته   شوند را می عدم قطعیت می سه د سیم     های هیدرولیکی، مدل مفهومی و دادهی پارامترتوان به  شاهداتی تق های م

های هیدروژئولوژیکی در مطالعام صررحرایی محدود اسررت. عدم قطعیت ناشرری از کمبود ایم داده معموال  کرد. از یرفی،

های  شرررود. بنابرایم عدم قطعیت  های هیدرولیکی از لحاک زمانی و مکانی می   ها باعث توزیع غیر منطقی پارامترنوع داده

شی از پارامتر  صلی نا ست  تریم عوامل ایجاد کنندههای هیدرولیکی یکی از ا  ,Wu and Zeng)ی عدم قطعیت در مدل ا

2013). 

ه  منابع ایجاد عدم قطعیت در سامان
های منابع آب

عدم قطعیت اقتصادی

عدم قطعیت هیدرولوژیکی

عدم قطعیت ذاتی

عدم قطعیت آماری

عدم قطعیت پارامتری
عدم قطعیت هیدرولیکی

عدم قطعیت سازه ای
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 عوامل ایجاد کننده عدم قطعیت در آب زیرزمینی 2-2شکل 

 تحلیل عدم قطعیت -3-2

پارامترهای ناشرررناخته آن را نشررران داده و در        ای واقعی از و تحلیل عدم قطعیت برای هر پدیده، منظره      تجزیه 

تریم توصرریف   آلیدهاتریم و کند. کاملبر آن پدیده را ارائه می یرگذارتأث، درك درسررتی از عوامل  مندنظام چهارچوبی

 Bernardo and) کمیت دارای عدم قطعیت به دسرررت آوردال با اسرررتفاده از تابع چگالی احتم توانقطعیت را می عدم

Smith, 2000).  

عه       یت، مجمو عدم قطع یل  یک تحل قادیر ورودی در  فاده          ای از م با اسرررت مدل  های  پارامتر یا  از توابع چگالی   ها 

صادفی انتخاب می  آن احتماالتی صورم ت ستیابی به توزیع  ها به  های مربو  به مقادیر  شوند و ایم مقادیر منتخب برای د

های خروجی نشان داده شده است، از توزیع    3-2شکل که در  یورهمانشوند.  سازی می مدل، وارد فرایند مدل خروجی

 (:1392و سیف الهی،  )بزرگ حداد توان در موارد زیر استفاده کردمدل می یک

 

هاشور ای از مقادیر ممکم و احتمال گذر از مقدار آستانه مطلوب. سطح توزیع خروجی مدل به ازای محدوده 3-2شکل 

دهد. مقدار ایم احتمال روی محور عمودی تابع چگالی در سمت چپ، احتمال گذر از مقدار مطلوب را نشان می زیر خورده

 (1392)بزرگ حداد و سیف الهی،  در سمت راست قابل تعییم است نمودار احتمال گذر

 های ممکم در سرررامانه به ازای سرررطوح مختلف احتمال گذر از مقدار آسرررتانهای از خروجیتوصررریف محدوده -1

 .مشخ  یا مقداری مطلوب

 .تعییم احتمال تجاوز خروجی مدل از مقدار آستانه مشخ  یا مقداری مطلوب  -2

های مختلفی وجود دارد که با توجه به و تحلیل عدم قطعیت ناشررری از پارامترهای ورودی مدل، رو  زیهبرای تج

عوامل ایجاد عدم قطعیت در منابع آب زیرزمینی

عدم قطعیت داده ها

عدم قطعیت مدل مفهومی

عدم قطعیت پارامتر های هیدرولیکی
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و  حسررراب فازی ، های آماری  رو  :از اند عبارم ها  گیرند. ایم رو  عدم قطعیت پارامترها مورد اسرررتفاده قرار می      نوع

س در رو . های احتماالتیرو  سه  های آماری محا ضریب تغییرام متغیرهای     به  صیت آماری میانگیم، واریان  و  خا

  به دسرررت آوردن  و تحلیل عدم قطعیت،    زیه ها هدف اصرررلی از تج  . در ایم رو اسرررتزیادی  اهمیت   خروجی دارای

صیام   صادفی ورودی به مدل         خصو شخصام پارامترهای ت ستم به عنوان تابعی از م سی ست آماری خروجی  های . رو ا

ایم  .باشررنددارای سررطح مختلفی از پیچیدگی می هاآنتوان اعمال کرد که هر کدام از را برای ایم منظور می مختلفی

که     را می ها رو  به سررره رو  کلی تقسررریم کرد  بارم توان  ند ع بی و رو  های تقری رو ، های تحلیلی رو  :از ا

 .(Tung et al., 2006) سازیشبیه

س      یهارو در  صورم تحلیلی مورد محا شتاورهای آماری به  ضی موارد  در گیرند وقرار میبه تحلیلی، گ  که یبع

شد از رو  بعملی ن حلراهایم  ستفاده می بهای تقریا ضی موارد نی   ی ا سخ بهتری سازی مدل یهبش  زشود. در بع  ها، پا

 ایالعام موجود از متغیرهای تصرررادفی و روابط ریاضررری    ها بسرررتگی به   یک از ایم رو   دهد. بنابرایم انتخاب هر   می

 ,.Tung et al) نتایج خواسررته شررده، داردموجود در بیم متغیرها، پیچیدگی مدل ریاضرری مورد اسررتفاده و نوع و دقت 

2006). 

 عام پیشیممروری بر مطال -4-2

شته، رو  در دهه   های هیدرولوژیکیسازی معکوس به منظور تخمیم پارامتر های مختلفی بر مبنای مدلهای گذ

صورم خودکار  ست       به  شده ا سعه داده   Dai and)، (Dai and Samper, 2004)، (Carrera and Neuman, 1986)تو

Samper, 2006)  و(Shang et al., 2016) سریع         . رو سیار  ستی ب سنجی د سه با وا تر بوده و به های خودکار در مقای

همچنیم نرم  .(Droogers et al., 2001)دهند ها، نتایج بهتری به دست میتر فضای پارامتردلیل امکان جستجوی وسیع

نی توسط محققیم مختلف توسعه داده شده است. از جمله      های آب زیرزمیهایی نیز برای کالیبراسیون خودکار مدل افزار

سال       1PESTتوان به ها میایم نرم افزار سخه اولیه از ایم نرم افزار در  شاره کرد که ن شد      1994ا سط دوهرتی ارائه  تو

(Doherty, 1994)د. شررومتصررل می زیرزمینی موجود آب یهالبه اکثر مد . ایم نرم افزارPEST  تخمیم  یک نرم افزار

سرراز و تغییر اسررت که کنترل مدل را به دسررت گرفته و با اجرای مکرر برنامه شرربیه  ی زسرراخطی و بهینهغیر پارامتر

شبیه  پارامتر به  PESTسازی و مشاهدام را به حداقل برساند. تابع هدف     های ورودی سعی دارد تا اختالف میان مقادیر 

هایی  یکی از بسرته  PESTشرود.  حل می 2لونبرگ-مارکوارم-دار اسرت که با الگوریتم گوس صرورم حداقل مربعام وزن 

ست که در مدل   ستفاده می    MODFLOWا سیون خودکار از آن ا سخه   برای کالیبرا سته فوق بعد شود. ن ها های جدید ب

رود )غفوری،  های زیرزمینی به شررمار میهای کالیبراسرریون خودکار مدل آبهرتی ارائه شررد و امروزه از ابزارتوسررط دو

-Zambrano) اشررراره کرد HydroPSOتوان به های ارائه شرررده برای کالیبراسررریون میافزاراز جمله دیگر نرم (.1387

Bigiarini and Rojas, 2013) .سازی ازدحام ذرام بوده و قادر است تحلیل حساسیت،  ایم بسته بر اساس الگوریتم بهینه

نتایج حاصل از استفاده از ایم بسته در دو مطالعه موردی سطحی و      ها را انجام دهد.کالیبراسیون و ارزیابی نتایج پارامتر 

                                                      
1 Parameter Estimation 

2  The Gauss-Marquardt-Levenberg algorithm 
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  نسخه پذیر بودن آن است.  سازی و مقیاس های بهینهایم رو  نسبت به الگوریتم  مؤثری عملکرد زیرزمینی نشان دهنده 

 فعلی ایم برنامه برای توابع تک هدفه توسعه داده شده است.

های اخیر بیشتر مورد  هایی که در سالتحلیل عدم قطعیت از جمله رو  خودکار بر مبنای یبراسیونکالهای رو 

ست  های رو  دیگر شود، بر خالف ای از مقدار پارامترها فراهم میهای بازهها تخمیمدر ایم رو  .توجه محققیم بوده ا

ندازه آورند. خطاهای    می به وجود ای و قطعی از مقدار پارامترها    های نقطه  تخمیم سرررازی، که بهینه  گیری  موجود در ا

میزان بار (، در متغیرهای خروجی )مانند دبی و میزان رسررروبام( و در فرضررریام مدل مورد  مشررراهدام )مثل دما و

ستفاده   سان از تابع هدف   کامال های جواب و همچنیم وجود (Abbaspour et al., 2007)ا له  جم ازمتفاوم با مقادیر یک

ست که هیدرولوژیست   ستفاده از رو   هادالیلی ا ها ابتدا یک  اند. در ایم رو های مبتنی بر عدم قطعیت آوردهروی به ا

شررروند می یقدقهای پارامترها شرررود و در یی روند محاسررربام بازهنظر گرفته می ارامتر درای از مقادیر برای هر پبازه

 .(1394, نوروزی و همکاران)

توان شود، میها استفاده میهای معروف و عملی که برای بررسی عدم قطعیت پارامتردر حال حاضر، از جمله رو 

هام  یت عدم قطع  عمومیرو   به  مارکوف   ، ( ,.2008Hassan et al.,  ;2008Rojas et al) (1GLUE) تشررراب زنجیره 

 3bMcMC (Fuهای مشابه آن مانند  و الگوریتم ( ,.2009Hassan et al.,  ;2008Blasone et al) (2MCMc) کارلومونت

2009Hernández, -and Jaime Gómez) ،4McMC-N (2015Sepúlveda and Doherty, )    سیم ساختار بای  Li)  5و 

and Tsai, 2009)  .اشاره کرد 

 و همکاران 6توان به تحقیق یونصرررورم گرفته اسرررت می کارلومونتاز جمله مطالعاتی که با اسرررتفاده از رو  

( به منظور ارزیابی عدم  NSMC)7فضررای تهی  کارلومونتاز رو  توسررعه یافته اشرراره کرد. در ایم تحقیق،  ،(2013)

فاده و ایم رو  را به عنوان راهکاری کارآمد در تحلیل عدم          اسرررت MODFLOWهای مربو  به مدل    قطعیت پارامتر  

با اسرررتفاده از    (، 2011و همکاران )  8وو همچنیم .اند کرده معرفیهای زیرسرررطحی پیچیده و غیرخطی   قطعیت جریان  

ضی   ( و مدل عددی آب زیرزمینی برای یک AM-MCMC) زنجیره مارکوف کارلومونت -الگوریتم متروپولی  آبخوان فر

سک و عدم قطعیت انجام داده  شان      تحلیلی ری ساختار مدل را ن صالح  اند. نتایج، کارآمد بودن ایم رو  را بدون نیاز به ا

قطعیت   در بررسرری عدم ایم رو  مؤثرکارایی  نشرران دهنده در سررالیان اخیر نیز انجام گرفته هایپژوهشداده اسررت. 

ست های آب زیرزمینی مدل شک ی از یرفی، .ا سبام و نیاز به  کارلومونتم موجود در رو  الکی از م کد  ، حجم زیاد محا

                                                      
1 Generalized Lilelihood Uncertainty Estimation 

2 Markov Chain Monte Carlo 
3 Blocking Monte carlo Markov Chain 

4  Null Space Monte carlo Markov Chain 
5 Bayesian Approach 

6 Yoon 
7 Null Space Monte carlo 

8  Wu 
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سطح آب   یتعدم قطعکه منجر به صرف زمان بسیار زیادی در تحلیل    است های پیچیده آب زیرزمینی در مدل یسی نو

 (.1397سادام کاهه، ) گرددمیی ساززیرزمینی در مدل

قطعیت    که به یور گسرررترده جهت واسرررنجی و تحلیل عدم       ارلوک مونت تنی بر بهای م تریم رو وببیکی از مح

 ؛Yoon et al., 2013) ی و بر اساس اصل برابری نتایج است   زیه بیبپارامترهای مدل هیدرولوژیکی که دارای ساختاری ش  

2001Beven, ).  رو  عمومی عدم قطعیت تشابهام (GLUE)  ایم  ارائه شد.   (1992) 2و باینلی 1ون بی که توسط  است

به یکی از پرکاربردتریم     یرا اخهای پیچیده توسرررعه یافته،      رو  با آن که برای واسرررنجی و تخمیم عدم قطعیت مدل     

 های منابع آب و محیط زیسررت تبدیل شررده اسررت.  در مدل یتعدم قطع یلو تحلزمان انجام واسررنجی های همرو 

  GLUE، با استفاده از رو   (2003) 3جنسم  اند.استفاده کرده های آب زیرزمینی از ایم رو  در مدل محققان مختلفی

های سطح ایستایی    داده یرتأثهمچنیم  ناهمگنی در عدم قطعیت پرداخته است.  یرتأثیک آبخوان فرضی به ارزیابی  برای 

  4روجاس ایم رو  را نشان داده است. مؤثرت برسی نموده و کارایی مشاهداتی و دبی رودخانه را نیز در مقدار عدم قطعی

ناشی از    یک آبخوان فرضی که  هایبه تحلیل عدم قطعیت 5BMAو  GLUE(، با استفاده از دو رو   2008و همکاران )

نتایج نشان داده است که یک مدل با واسنجی عالی      اند.های مدل است پرداخته های ورودی و پارامترداده ،ساختار مدل 

نیسررت و عدم قطعیت موجود در نتایج اجتناب ناپذیر اسررت. در ادامه روجاس و   یمفهومنشرران دهنده صررحت مدل  

شنهادی خود را به تحلیل عدم قطعیت موجود در (، 2010ران )همکا سناریوهای پیش بینی یک مدل واقعی و   رو  پی

که   اندنشان داده تعمیم دادند و  شناسی  یمزم در نظر گرفتم سه مدل مفهومی با سطوح پیچیدگی متفاوم در ایالعام  

سناریوهای مختلف   در نظر گرفتم عدم قطعیت ن شی از  س  یرتأثا همچنیم   دارد.ان عدم قطعیت کل زکاهش می در اییزب

 .(Wu and Zeng, 2013 ؛Singh et al., 2010) اندهای آب زیرزمینی استفاده کرده محققان دیگری از ایم رو  در مدل

و تحلیل حساسیت یک مدل     برای کالیبراسیون خودکار  GLUEاز رو   (،2017و همکاران ) 6اینام ،ای دیگردر مطالعه

ضه )    شده در مقیاس حو ست.      به منظور پیش (SAHYSMODتوزیع  شده ا ستفاده  بینی تغییرام تراز آب زیرزمینی ا

در عیم حال ایم  تراز آب زیرزمینی در داخل بازه عدم قطعیت قرار گرفته اسررت مشرراهداتی درصررد مقادیر 70تقریبا  

  آیدو در نتیجه یک نقطه ضررعف برای ایم رو  به حسرراب می  داردهای بسرریار زیاد سررازیرو  نیاز به تعداد شرربیه

(Blasone, 2007).  

است    هسازی برای کالیبراسیون خودکار و تحلیل عدم قطعیت نیز استفاده شد    های بهینهخیر از رو های ادر سال 

(Barenhart et al., 2017). کنترل حساسیت توسعه     کالیبراسیون و  مقاله، یک الگوریتم تکاملی چند هدفه برای ایم در

و تحلیل حساسیت با یک الگوریتم ژنتیک     های ورودی. در ایم مدل، عدم قطعیت پارامتر(MOESHA) داده شده است  

                                                      
1  Beven 

2  Binley 
3 Jensen 

4 Rojas 
5 Bayesian Model Averaging 

6 Inam 
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ی سنگیم محاسباتی یک مشکل     هزینهشود.  برداری مینمونه هاترکیب شده است که به صورم تکراری از فضای پارامتر    

ستفاده از ایم الگوریتم باید از رو      سباتی در ا ست. بنابرایم، برای کاهش بار محا سازی   های موازیعمده ایم الگوریتم ا

 ه شود.استفاد

دهد. مزیت  هایی است که واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل را هم زمان انجام می، از جمله رو SUFI-IIرو  

های کمتر است. رو   سازیدر سرعت همگرایی خوب و نیاز به تعداد شبیه   GLUEهایی مانند ایم رو  نسبت به رو  

SUFI-II  سیون خودکار و تعیی به یور گسترده ست.     م عدم قطعیت مدلای در کالیبرا شده ا ستفاده  های هیدرولوژیکی ا

از ایم رو  برای واسرررنجی و تحلیل عدم قطعیت در منابع آب زیرزمینی اسرررتفاده   یامالحظهاما تاکنون به یور قابل 

  ی موسرروی و همکارانتوان به مقالهنشررده اسررت. از جمله مطالعاتی که با اسررتفاده از ایم الگوریتم صررورم گرفته می  

شاره کرد. در ایم مطالعه از الگوریتم   (2012) سیون     HEC-HMSبه صورم لینک شده به مدل    SUFI-IIا برای کالیبرا

ی تامر واقع در شمال ایران استفاده شده است. نتایج استفاده از ایم مدل       خودکار و بررسی عدم قطعیت حوضه رودخانه  

شان دهنده  ست.   در کالیب II-SUFIی عملکرد خوب الگوریتم ن سیون خودکار بر مبنای عدم قطعیت ا و همکاران   1کائو را

برای حوضررره یک   مقیاس روزانه یک مدل دربرای تحلیل حسررراسررریت و عدم قطعیت  SUFI-II(، از الگوریتم 2018)

بینی جریان روزانه کالیبره  شررده در پیش  SWATنتایج نشرران دهنده عملکرد خوب مدل  اند.اسررتفاده کرده رودخانه

را   MCMCو  GLUE ،ParaSol ،II-SUFIهای مختلف رو (، 2008و همکاران ) 2ای یانگهمچنیم در مطالعهاسررت. 

های  در ایم مطالعه نشرران داده شررده اسررت که با در نظر گرفتم بازه اند.برای یک حوضرره آبریز در چیم مقایسرره کرده

کارایی    های مختلفی همگرا شررروند.  ابجو به  های مختلف ممکم اسرررت هر یک  ها، رو  مختلف برای فضرررای پارامتر 

 ,.Faramarzi et al)، کشوری (Abbaspour et al., 2007)ای در مطالعام مختلف حوضه های اشاره شده در باالالگوریتم

ست.  (2008 سیون مدل  SUFI-IIهمچنیم از الگوریتم  مورد ارزیابی قرار گرفته ا صول نیز    برای کالیبرا سعه مح های تو

حصول  سازی م افزار مدلرا با یک نرم SUFI-II(. کمالی و همکاران، الگوریتم Kamali et al., 2018استفاده شده است )   

(EPIC   به منظور کالیبراسیون بازده محصول ذرم برای یک مطالعه موردی توسعه داده )  اند که در نهایت منجر به تولید

 .های توسعه محصول شده است( برای کالیبراسیون مدلEPIC+افزار کاربر پسند )یک نرم

مبتنی بر عدم قطعیت  مرکب به منظور کالیبراسرریون خودکار مدل آب زیرزمینی از یک سرراختار   ،در ایم تحقیق

ستفاده   ست. به ایم ترتیب که  ا به  SUFI-IIسازی آب زیرزمینی و از الگوریتم  برای مدل MODFLOWاز کد گردیده ا

. همچنیم به منظور  شررده اسررت های هیدرولیکی اسررتفاده منظور کالیبراسرریون خودکار و تحلیل عدم قطعیت پارامتر

 .شده استاستفاده  )آبخوان دشت اردبیل( ارزیابی ساختار ارائه شده در ایم تحقیق از یک مطالعه موردی

 

                                                      
1 Cao 

2 Yang 
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 مقدمه -1-3

یک مدل  ت. مطابق ایم شکل در ایم تحقیق، نشان داده شده اس 1-3شکل  شده در ایم تحقیق درساختار کلی استفاده 

سنجی -سازی شبیه  سازی   به عنوان شبیه  MODFLOW. به همیم منظور از کد ه است شد  کار گرفتهبه متصل شده    وا

شده برای بهینه  ستفاده   ها سازی، به ازای مقادیر مختلف پارامتر جریان آب زیرزمینی و تعییم مقادیر تابع هدف تعییم  ا

ست   شبیه      SUFI-IIالگوریتم  . همچنیمشده ا سیت مدل  سنجی خودکار و تحلیل حسا به کار گرفته  سازی  به منظور وا

سازی آب  که به عنوان ورودی مدل شبیه ها )با تغییر مقادیر پارامتر SUFI-IIر الگوریتم . درواقع در ایم ساختا شده است  

ها را با توجه گیرینمونه فراخوانی، سازی آب زیرزمینی تهیه شده را به یور مکرر  ( مدل شبیه شود زیرزمینی استفاده می 

   مشررخرا ها مقادیر بهینه برای هر یک از پارامتر یتدرنهاهای عدم قطعیت را محاسرربه و معیار ،به تابع هدف ارزیابی

 .کندمی

 

 هاساختار کلی پیشنهاد شده و ارتبا  مدل 1-3شکل 
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 SUFI-IIالگوریتم مدل  -2-3

ی دوم  نسخهمعرفی گردید. ایم الگوریتم  2004در سال  (Abbaspour et al., 2004) عباسپورایم الگوریتم توسط 

معرفی کرده بودند. ایم  1997 در سررال (Abbaspour et al., 1997)عباسررپور و همکاران  اسررت که SUFI ماز الگوریت

گردد، سررپ   کند که ابتدا تابع هدفی تعریف میقطعیت اسررت و بدیم صررورم عمل می تحلیل عدم الگوریتم مبتنی بر

شرررود. توزیع اولیه   پارامتر با توجه به مفهوم فیزیکی هر پارامتر در نظر گرفته می       برای کمینه و بیشرررینه هر   ییها بازه 

ضروری   مری الگوریتها قبل از آغاز روند تکراپارامترمطلق برای تمام  یتحساس شود. تحلیلپارامترها یکنواخت فرض می

ها را فقط در روند کار در نظر آن یمترمهمپارامترهای کالیبراسرریون را کاهش داده و  ز ایم یریق بتوان تعدادااسررت تا 

بازه   یه هر     گرفت.  عدم قطعیت اول بت اول از   های  نه  رو  پارامتر برای نو تعییم    Latin Hypercube (LH)،گیرینمو

شده در گام قبل، انجام می  هایگیری با رو  مذکور از درون بازهشوند. نمونه می پذیرد؛ با انجام تعدادی عملیام  تعییم 

های عدم  ایم الگوریتم الزم است تا چند بار تکرار گردد تا بازه  د.آیهای عدم قطعیت هر پارامتر به دست می ماتری  بازه

ی  شررود که دربرگیرندهشررناخته می 95PPUعدم قطعیت با  گردند. ناحیه یقدققطعیت پارامترها با پیشرررفت الگوریتم، 

شبیه    95 صد از نتایج  ست و با    در شود. با  می ترکوچکنیز  تغییرام پارامترها، ایم ناحیه یشدن بازه  ترکوچکسازی ا

   95PPU  ییهناحخواهد بود که اعداد مشرراهداتی که خارج از  سررازی به نحویهای هر پارامتر، نتایج شرربیهبازه تدقیق

ی شمول نتایج مدل بر مشاهدام و یا    دهندهکه نشان  95PPU ییابد. تعداد نقا  موجود در ناحیهقرار دارند، افزایش می

صی به نام       شاخ سط  ست، تو شاخ     های تغییرام پارامترو دقت بازه p-factor کیفیت نتایج مدل ا سط   d-factorها تو

سبت تعداد   p-factorشاخ   . (1394)نوروزی،  شود کمی می صورم ن شاهدام قرار گرفته در ناحیه  به  به  95PPUی م

شود.   به انحراف معیار مشاهدام بیان می  95PPU یبه صورم میانگیم پهنای ناحیه  d-factorکل مشاهدام و همچنیم  

 d-factorو شررراخ   تربزرگ p-factorشررراخ   توان نتیجه گرفت که هر چه قدرها، میبا توجه به تعاریف شررراخ 

یی روند واسررنجی با اسررتفاده از ایم  تر اسررت. مشرراهده شررده اسررت که دری واسررنجی مطلوبباشررد، نتیجه ترکوچک

مراحل  .شرروندمی ترکوچک باشررند، و با پیشرررفت الگوریتم هر دو شرراخ  الگوریتم هر دو شرراخ  در ابتدا بزرگ می

 آمده است. 2-3شکل در  SUFI-IIالگوریتم 

 :(Abbaspour, 2008)توان به صورم زیر بیان کرد را می  SUFI-IIراحل الگوریتم م

-RMSE ،Chi-square ،𝑅2 ،Nashبعی مختلفی مانند:   اولیم مرحله در ایم الگوریتم تعریف تابع هدف اسرررت. توا   

Sutcliffe .و غیره استفاده کرد 

 تعریف مقادیر مطلق حداکثر و حداقل هر پارامتر که از لحاک فیزیکی معنادار باشد.مرحله دوم: 

3-1 𝑏𝑗: 𝑏𝑗,𝑎𝑏𝑠_𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑏𝑗 ≤ 𝑏𝑗,𝑎𝑏𝑠_𝑚𝑎𝑥        𝑗 = 1, … , 𝑚 

 سازی شود است.هایی که باید بهینهنیز تعداد پارامتر mام و  jی پارامتر نشان دهنده 𝑏𝑗که در ایم رابطه 

، اما برای استایم گام شامل آنالیز حساسیت مطلق برای تمام پارامترها است. ایم مرحلره اختیراری مرحله سوم:  

 تواندینم یخودکار سرررازیشود. واضح اسرررت کررره هررریـ بهینررره در مراحل اولیه واسنجی توصیه میتمام پارامترها 
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تمام پارامترها   داشتم نگهبا ثابت  ها و دانش فیزیکی اثرام پارامترها روی سیستم شود. آنالیز حساسیت     جایگزیم دانسته 

هر پارامتر درون محدوده مشررخ    که یحالدر  شررود،یدر مقدار واقعی و با تغییر تنها یک پارامتر در هر مرحله اجرا م

پارامتر در گام یک مشررخ  شررود. ترسرریم نتایج ایم  کند. به یوری که تأثیر تغییرام هرتغییر میمرحله اول شررده در 

رراه داده   هاسازییهشب ره هم رشاهده  ب رای م رک ه گراف، ایالعاتی در مورد انتخاب صحیح محدوده پارامترها به  ای در ی

 خواهد داد.کاربر 

   Latin Hypercube (LH)برداری دوره نمونه نخسررتیممحدوده عدم قطعیت پارامترها برای  اولیمرحله چهارم: م

  شود:می تعییم

3-2 𝑏𝑗: 𝑏𝑗,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑏𝑗 ≤ 𝑏𝑗,𝑚𝑎𝑥        𝑗 = 1, … , 𝑚 

هسررتند و با توجه به تحلیل حسرراسرریت صررورم   ترکوچکهای مطلق رابطه نسرربت به محدودهها در ایم محدوده

 شود.گرفته در مرحله در نظر گرفته می

 

 SUFI-IIمراحل الگوریتم  2-3شکل 
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سررری از ترکیب   nبه تعداد  LHگیری نمونهها بر اسرراس رو  گیری از بازه هر یک از پارامترنمونهمرحله پنجم: 

 های مطلوب است.سازیی تعداد شبیهنشان دهنده nها که در اینجا پارامتر

شم:     ش شبیه مرحله  شده سازی به عنوان اولیم مرحله از ارزیابی  ، در ایم ها، تابع هدفی که در مرحله اول تعییم 

 گردد.محاسبه می مرحله

ستای ارزی مرحله هفتم:  سیت )ماتری  ژاکوبیم(،    ابی هر دور نمونهدر را سا ستفاده از  Jگیری ابتدا ماتری  ح ، با ا

 گردد:رابطه زیر محاسبه می

3-3 𝐽 = ∆𝑔𝑖 ∆𝑏𝑗
𝑖         𝑖 = 1, … , 𝐶2

𝑛 , 𝑗 = 1, … , 𝑚⁄  

شبیه  𝑔𝑖∆که در ایم رابطه،  𝑏𝑗∆سازی مدل و  اختالف تابع هدف هر ترکیب دوتایی از 
𝑖  اختالف مقادیر پارامترj   ام

ست. همچنیم سطر    iبرای ترکیب  شبیه    ام ا 𝐶𝑛سازی ) های ماتری  حساسیت برابر تعداد تمام ترکیبام ممکم از دو 
2  )

صورم   𝐶𝑛که به 
2 = 𝑛! [2! ∗ (𝑛 − سبه می  ⁄[!(2 ستون محا سیت برابر تعداد پارامتر   های ماتری  حگردد.  (  mها )سا

𝐻نیوتم به صورم  -با پیروی از رو  گوس 1است. سپ  بر اساس ماتری  هیشیم     = 𝐽𝑇𝐽  شود. بر اساس    محاسبه می

یه   ماتری  کو     Carmer-Rao (Press et al., 1992)قضررر پاییم  حد  پارامتر  وتخمینی از  یان   به صرررورم   Cها،  ار  ،

𝐶 = 𝑠𝑔
2(𝐽𝑇𝐽)−1   گردد که در محاسبه می𝑠𝑔

سازی مدل است. سپ      مرتبه شبیه  nواریان  مقادیر تابع هدف به ازای  2

، به صورم زیر تخمیم  C یان کوواربرای هر پارامتر از یریق اعضای قطری ماتری   % 95ن انحراف معیار و بازه ایمینا

 شود:زده می

3-4 𝑠𝑗 = √𝐶𝑗𝑗 

3-5 𝑏𝑗,𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 = 𝑏𝑗
∗ − 𝑎𝑏𝑠(𝑡𝜗,0.025)𝑠𝑗 

3-6 𝑏𝑗,𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 = 𝑏𝑗
∗ + 𝑎𝑏𝑠(𝑡𝜗,0.025)𝑠𝑗 

𝑏𝑗در ایم روابط 
ست که به ازای آن بهتریم مقدار تابع هدف به دست می   jمقدار پارامتر  ∗ مقدار   𝑡𝜗,0.025آید و ام ا

صادفی   یرمتغصدك   سطح معنی  studentت ست.   n-mبرابر  𝜗بوده که در ایم جا   𝜗با درجه آزادی  025/0دار به ازای  ا

اسرررت. همچنیم   ترکوچکتوان نشررران داد که بازه ایمینان هر پارامتر در انتهای هر مرحله نسررربت به مرحله قبل می

 شود: ارزیابی می یان کووارها توسط اعضای قطری و غیر قطری ماتری  همبستگی پارامتر

3-7 𝑟𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖𝑗

√𝐶𝑗𝑗√𝐶𝑖𝑖

 

 آید:به دست می Jهای ماتری  ژاکوبیم گیری از ستونها با میانگیمحساسیت پارامتر

Modell Softw., 43, 5-25.

                                                      
1 Hessian matrix 
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Abstract 

Today, population growth and the development of the agricultural and industrial sectors have led 

to an increase in water demand. The limitation and distribution of non-uniform water resources 

in terms of time and space are needed to manage these resources, especially in areas exposed to 

water stress. On the other hand, effective management of water resources requires accurate 

recognition and access to a high-reliability model. The Ardabil aquifer, located in the northwest 

of Iran, is one of the forbidden aquifers in Iran and Due to the uncertainties in the hydraulic 

parameters, the uncertainty analysis of the groundwater model of this aquifer seems necessary. 

Calibration of the groundwater model is difficult due to the limited data collected in Iran's plains 

and the high computational costs of these models (in terms of the runtime of the program and the 

amount of memory required by the computer). In this research, the MODFLOW model and the 

SUFI-II algorithm have been used for simulation of the Ardabil aquifer and analyze the 

uncertainty of hydraulic parameters (hydraulic conductivity and specific yield) respectively. 

These parameters are considered as important parameters in groundwater flow and considering 

them in uncertainty analysis can increase the accuracy of the model. The MODFLOW-SUFI-II 

linked model has been able to properly calibrate the groundwater model of Ardabil plain while 

the uncertainties in the data have taken into account. The results of the model implementation for 

the unsteady state indicate that averagely, 62% of the observational head values have fallen 

within a 95% confidence interval. Finally, the most suitable values for the range of hydraulic 

conductivity and specific yield are determined. Also, a calibration model for groundwater 

simulation using the PEST has been carried out. According to the results, the root mean square 

error (RMSE) value in this case (RMSE= 3.37) has been greater than the value obtained from the 

SUFI-II method (RMSE= 1.86), which shows better performance of the SUFI-II algorithm. In 

addition, one of the important features of the SUFI-II algorithm, as compared with PEST and 

other optimization methods, prepare the results in an interval. In fact, the SUFI-II algorithm is 

one of the methods that perform calibration and uncertainty analysis simultaneously. 
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