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Abstract
Introduction: Understanding hydrological phenomena is essential for the optimal use of
water resources. Surface runoff is an important part of the hydrological cycle. Accurate
runoff estimation can make a significant role in water engineering and the proper utilization
of resources for the various uses of agriculture, drinking, hydropower and the environment.
Therefore, the use and development of accurate and reliable methods for runoff modeling of
the catchments is essential. One of the new methods of runoff calculations is cellular
automata. Cellular automata is a fundamental method for simulating complex systems.
Methodology: In cellular automata, the lattice space is divided into a number of cells and
create a cellular space (Fig2). A set of cells adjacent to the central cell is called a
neighborhood (Fig1). In the runoff production process, the cell state is the water level, which
is the sum of the cell height and water depth. The height of the cell is determined from the
digital elevation model and the determination of water depth is controlled by the effective
precipitation at the present time step and the balance between inlet and outlet flow at the last
time step. The transition rules in the cellular automata model determine the behavior of cells
at different time steps, and define the future state of the cell. The first transition rule
determines that which neighboring cell can get water from central cell at each time step
(Fig3). The second transition rule is used to calculate the amount of flow to neighboring cells,
in which the Manning equation is used. The first and second transition rule apply to all cells
at each time step and as a result the output flow from each central cell to its neighbors is
calculated. In the general view, each central cell is a neighbor of other cells, as a result a third
rule must be used for calculation the total flow for each cell. The evaluation of the cellular
automata model is performed using the statistical indicators of correlation coefficient and
root mean square error and Nash-Sutcliffe efficiency coefficient.
Results and Discussion: First, the runoff is simulated on a uniform rectangular surface and
the results of the cellular automata model are compared with the results of the Akan
analytical solution. In order to evaluate the efficiency and accuracy of the cellular automata,
the statistical parameters of the models calculated. The results showed that the cellular
automata model has high accuracy and efficiency (Fig 5). Then runoff in the Con catchment
is simulated. This catchment is located in the northwest of Spain. (Fig 6). The results showed
that the cellular automata model has been able to simulate runoff well in the catchment
surface (Fig 7). At the outlet, the discharge is calculated based on the cellular automata and
compared with the observed discharge. The results of the cellular automata model are shown
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with three different time steps (Fig 8). So far, various mathematical models for rainfall-runoff
estimation have been proposed. In integrated models, the whole catchment is considered as a
unit. These models have a simple structure and appropriate computation time, but are
accompanied by many assumptions and the spatial distribution of variables is not
considered. Therefore, integrated models are not suitable for large catchments. In semidistributed models, the catchment is divided into a number of sub-catchments. In these
models, important features of the catchment are shown, but for each sub-basin, moderate
data is considered and the exact spatial distribution of data is not considered. In distribution
models, spatial distribution data is considered, but the time required for computation and
modeling is high. Therefore, it seems necessary to develop methods that have a simple
structure and high accuracy at the same time. Due to the accuracy of the results and the
ability to access the required information anywhere in the catchment, the cellular automata
model can be used to predict runoff.
Conclusion: The results showed that the cellular automata model has a high accuracy
compared to Akan analytical solution. Also, in simulating the runoff of the con catchment,
the runoff network at the catchment surface was well simulated. Comparing the
computational discharge results from the cellular automata model and observational data,
the values of correlation coefficient, mean square root of error and Nash-Sutcliffe coefficient
were 0.99, 0.11 and 0.97. As the result, due to the accuracy of the results and the ease of
implementation, the cellular automation model can be used to predict runoff in catchment
without data and reliable results can be achieved.
Keywords: Cellular automata, Runoff, Akan analytical solution, Hydrograph.
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چکیده :رواناب سطحی از مهمترين بخشهای چرخه هیدرولوژيکی به شمار میرود و تخمین دقیق آن نقش مهمی در مددديريت ضو دده
آبريز و طراضی سازههای آبی دارد .از اينرو استفاده و توسعه روشهای دقیق و قابل اعتماد جهت مدلسازی رواناب ضو هها روری است.
اتوماتای سلولی يک روش بنیادی برای شبیهسازی سیستمهای پیچیده است .برای مدلسازی رواناب سطحی با استفاده از اتوماتای سلولی،
ضو ه آبريز به صورت شبکهای از سلولها تعريف میشود .تراز آب به عنوان ضالت سلول بیددان مددیشددود و بددا اسددتفاده از قددوانین انتقددال،
سلولها از يک ضالت به ضالت ديگر با گذشت زمان بروزرسانی میشوند .در اين مقاله رواناب ضاصددل از بددارش بدده روش اتوماتددای سددلولی
شبیهسازی شده است .ابتدا رواناب سطحی بر روی چند مدل مستطیلی با اسددتفاده از روش اتوماتددای سددلولی مدددلسددازی شددده و جهددت
صحتسنجی ،نتايج مدل اتوماتای سلولی با روش های تحلیلی موجود مقايسه گرديده است .در ادامه با اسددتفاده از مدددل اتوماتددای سددلولی
رواناب در ضو ه آبريز  Conواقع در کشور اسپانیا شبیه سازی شده و مقادير دبی محاسباتی با مقادير مشاهداتی مقايسه شده است .مقايسه
نتايج مدل اتوماتای سلولی و روشهای تحلیلی نشان می دهد که مدل اتوماتای سلولی از دقت بااليی برخوردار اسددت .همچنددین در مدددل-
سازی رواناب ضو ه آبريز  Conمقادير ريب همبستگی ،جذر میانگین مربعات خطا و ددريب نددش-سدداتکلیف بدده ترتیددب  0/11 ،0/99و
 0/97میباشد .نتايج به دست آمده نشان میدهد که روش اتوماتای سلولی میتواند به عنوان يک روش کاربردی و دقیق برای مدلسددازی
رواناب استفاده شود.
کلمات کلیدی :رواناب سطحی ،اتوماتای سلولی ،روش تحلیلی اکان ،هیدروگراف.

 -1مقدمه

بهمنظور شبیهسازی سامانههای پیچیده به کار گرفته شدد.

شناخت پديدههای هیدرولوژيکی الزمهی استفاده بهینه از

پديدههای طبیعی را میتوان با اتوماتای سلولی نشان داد و

منبعهای آب است .رواناب سطحی بخش مهمی از چرخده

اين نظريه پايهای شد که اتوماتدای سدلولی را سدامانههدای

هیدرولوژيکی به شمار میرود .برآورد دقیق رواناب میتواند

پويددای یدينددامیکیس گسسددته تعريددف کننددد ( Wolfram,

نقش مهمی در مهندسی آب و بهرهبرداری بهینه از منبعها
برای بخشهای مختلف داشته باشد .بنابراين توسعه روش-
های دقیق برای مدلسازی رواناب بدرای ضو دههدا بسدیار
مهم است.
يکدی از روشهدای ندوين محاسبه رواناب ،اتوماتای سلولی
است .اتوماتای سلولی يک روش بنیادی بدرای شبیهسدازی
سامانههای پیچیده است .اتوماتای سلولی نخسدتین بدار در
اواخر سال  1940توسط دو ريا یدان

 Ulamو Neumann

.)1984

امروزه استفاده از مددل اتوماتدای سدلولی در شدبیهسدازی
پديدههای هیدرولوژيکی گسترش يافتده اسدت .بده عندوان
مثال ی Folino et al. (2006بدا اسدتفاده از مددل اتوماتدای
سلولی به مدلسازی جريان آب در خاکهدای ییدر اشدبا
پرداختندد Rinaldi et al. (2007( .الگدوريتمی بدر مبندای
مدل اتوماتای سلولی برای شبیهسازی جريان رواناب ارائده
دادند .اين محققان جريدان سدطحی را بدا در نظدر گدرفتن
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نفوذ ،تبخیر ،تعرق و ذخیره سطحی به خوبی شدبیهسدازی

وزنی برای شبیهسازی سیالب استفاده کردند .در اين مدل

کردند .اين مدل کارکرد خوبی در شدبیهسدازی بارشهدای

يک سامانه وزنی جايگزين معادلههای پیچیده آبهای کدم

مختلف نشان داد .در اين مددل از يدک گدا بده گدا پدنج

عمق شد .بررسی نتايج مدل اتوماتای سلولی نشان داد اين

مرضلهای برای قانونهای انتقال استفاده و سدرعت جريدان

مدل نیاز به زمان و ضافظه کمتر در مقايسه بدا يدک مددل

Parsons et al.

تجدداری دارد Wu et al. (2006) .از ترکیددب اصددول پايده

) (2007مدل پیچیدهتری از اتوماتای سلولی را که قادر بده

مدلهای هیددرولوژيکی و اتوماتدای سدلولی ،يدک سدامانه

شبیهسازی شرايط جريان ییريکنواخت بود ،توسعه دادندد.

شدبیهسدازی بده ندا  HydroCAطراضی کردندد .در ايدن

در مدل آنان مسیر جريان به چهدار جهدت اصدلی محددود

مدل جريان بین سلول مرکزی و سدلولهدای همسدايه بده

میگشت Ting et al. (2009( .با استفاده از مدل اتوماتدای

نسبت شیب بین سلولها پراکنش شد .نتايج نشان داد اين

سلولی رواناب و فرسايش خداک را مددلسدازی کردندد .در

مدل دارای آسانگری بیشدتری بدرای شدبیهسدازی روانداب

اين تحقیق میزانهای رواناب و رسدوب بدرای دو آزمدايش

ضو هها بوده و اتومای سلولی روشدی مدثثر در تحقیقدات

شبیهسازی شد .نتدايج شدبیهسدازی نشدان داد کده انددازه

مربوط به مدلهای هیدرولوژيکی ضو

ههاستCai et al. ( .

سلول ،فراسنجههای هیدرولیکی و گا زمانی تاثیر زيدادی

 (2014يک مدل ريا ی را برای مسیريابی سیالب بر پايه-

بر دقت مدل دارد Cirbus et al. (2013( .جريدان رودخانده

ی اتوماتای سلولی بده کدار بردندد .در ايدن پد وهش بدرای

استراويکا در کشور چک را با اتوماتای سدلولی شبیهسدازی

انتقال جريان بین سلولها از رابطه دبی سدرريز لبده پهدن

کردند .آنها استفاده از يک مدل اتوماتدای سدلولی را بدرای

استفاده شد .تجزيه و تحلیل آنان نشان داد مدل ارائه شده

شبیهسازی گسترش آب با استفاده از قانونها و شرايط بده

میتواند ابدزاری

ارزشدمند بدرای مسددیريابی سدیل باشدد.

نسبت ساده شرح دادند .اين محققان به بررسدی سده روش

) Ghimire et al. (2012برای مدلسازی سیالب شهری از

بهینهسازی به منظور کاهش زمان محاسدبه پرداختندد .در

مدل اتوماتای سلولی استفاده کردند .در اين تحقیق از يک

ايددن پ د وهش جريددان از سددلول مرکددزی تنهددا بدده سددلول

مدل دو بعدی استفاده و در يک منطقه شهری بررسی شد.

همسايهای که کمترين ارتفدا را داشدت منتقدل مدیشدد.

مقايسه نتايج نشان داد نتايج مدل اتوماتای سلولی و مددل

مقايسه نتايج شبیهسازی با میزانهدای مشداهدهای نشدان

هیدددرولیکی دارای سددازگاری مناسددبی اسددت.

داد که مددل قابلیدت بدااليی در شبیهسدازی جريدان دارد.

) Pender (2013يک مدل جديد برای شبیهسازی سدیالب

( Douvinet et al. (2015وي گیها و اضتمال رخداد تندآب

شهری با استفاده از مدل اتوماتای سلولی پیشدنهاد دادندد.

را در  148ضو ه فرانسه بدا  16ضالدت مختلدف بدارش بدا

در اين پ وهش عمق آب و میزان سدیالب بررسدی و بدرای

اتوماتای سلولی ارزيابی کردند .دبدیهدای بده دسدت آمدده

درستیسنجی از دادههای سیالب شدهر  Carlisleاسدتفاده

Kumar

شد .نتايج نشاندهندهی سازگاری مناسب بین نتايج مددل

) et al. (2018برای مديريت سیالب شهری و طراضی يدک

اتوماتای سلولی و دادههای اندازهگیری شده بودLi et al. .

سدامانه زهکشددی از يددک مددل اتوماتددای سددلولی اسددتفاده

) (2013با استفاده از مدل اتوماتای سلولی تحلیدل ريسدک

کردند .در اين پ وهش کدارکرد سدلولهدای مسدتطیلی در

شکست سد را بررسی کردندد .در ايدن پد وهش از ترکیدب

Shao et

مدل اتوماتای سلولی و  GISاسدتفاده شدد و قابلیدت مددل

) al. (2015نیز از اتوماتای سلولی برای شبیهسازی روانداب

اتوماتدای سدلولی در شدبیهسددازی سدیالب مشدخ .شددد.

سددطحی در مقیا هددای مختلددف اسددتفاده کردنددد .مدددل

( Antonio et al. (2017با استفاده از روش اتوماتای سلولی

رواندداب طراضیشددده بددر مبنددای اتوماتددای سددلولی ،بددرای

جريان و رسوب در ضو ه  Soanaرا بررسی کردند .در اين

شبیهسددازی رواندداب دو ضو دده امريکددا اسددتفاده شددد.

تحقیق با برنامه  CAESARکه مبتنی بر اتوماتدای سدلولی

( Guidolin et al. (2016از يدک مددل اتوماتدای سدلولی

اسددت دبددی جريددان و دبددی رسددوب در ضو دده بددرآورد

در کل ضو ه يکنواخت در نظر گرفته شد.

سازگاری کاملی با رخدادهای مشاهدهای داشدت.

مقايسه با سلولهای شش لعی نیز بررسی شد.
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شد Jozefik et al. (2015) .با اسدتفاده از مددل اتوماتدای

با توجه به اينکه در هر گا زمانی و عیت همه سلولهدای

سددلولی جريددان سددطحی را شددبیهسددازی کردنددد .در ايددن

شبکه همزمان به روزرسانی مدیشدود ،روانداب بده صدورت

پ وهش از يک مدل اتوماتدای سدلولی در ف دای دوبعددی

متغیر زمانی و مکدانی توصدیف مدیشدود .بدا شدبیهسدازی

استفاده و بارش و نفوذ شبیهسازی شد .نتايج نشان داد که

روانداب در دو بعددد در مقايسده بددا روشهدايی ماننددد مددو

مدل قابلیت مناسبی دارد Liu et al. (2015( .از يک مددل

سینماتیک تغییرپذيریهای مکدانی روانداب بهتدر نمدايش

دو بعدی اتوماتای سلولی برای شبیهسازی سیالب استفاده

داده میشود .از سوی ديگر با توجه به قدانونهدای انتقدال

کردنددد .در ايددن مدددلسددازی از دو رخددداد سددیل در شددهر

ساده ،پیچیدگی محاسبهها کاهش يافتده و در مقايسده بدا

 Guangzhouاستفاده شد .برای ارزيابی قابلیت مدل ،نتايج

روشهای عددی نیازی به ضل معادلههای پیچیده نیسدت.

اتوماتای سلولی با نتايج مددل دو بعددی FloodMAP

همچنین در قانونهای انتقال از وي گیهای هیددرولوژيکی

مقايسه شد .يک مدل اتوماتای سلولی از چهار بخش شامل

ضو ه استفاده شده است که در مقايسه بدا الگدوريتمهدای

ف ای شبکه ،نو همسدايگی ،ضالدت سدلول و قدانونهدای

مسیريابی مبتنی بر  DEMیپراکنش جريان تنها بر مبندای

انتقال تشکیل شده است .در پ وهشهای ياد شده از روش

اختالف سطح آبس به واقعیت نزديکتر است.

اتوماتای سلولی استفاده شده است ولی مدلهای اتوماتدای

در اين پ وهش رواناب ضاصل از بدارش بده روش اتوماتدای

سلولی مورد استفاده متفاوت بوده است .بده عبدارت ديگدر

سلولی شبیهسازی شده است .در آیاز روانداب سدطحی بدر

اين مدلهدا دارای ف دای شدبکه ،ندو همسدايگی ،ضالدت

روی چند مددل مسدتطیلی بدا اسدتفاده از روش اتوماتدای

سلول و قانونهای انتقال متفاوتی هستند.

سلولی مدلسازی مدیشدود .بدرای درسدتیسدنجی روش،

تاکنون مدلهای ريا دی گونداگونی بدرای بدرآورد بدارش-

نتايج مدل اتوماتای سلولی بدا روشهدای تحلیلدی موجدود

رواناب ارائه شده است .در مدلهای يکپارچه کل ضو ه به

مقايسه میشدود .در ادامده بدا اسدتفاده از مددل اتوماتدای

صورت يک واضد در نظر گرفته میشود .اين مدلهدا دارای

سلولی رواناب در ضو ه آبريز  Conواقع در کشدور اسدپانیا

ساختار ساده و زمان محاسبهها مناسب است ولی همراه بدا

شبیهسازی شده است .نتايج مدل اتوماتای سلولی بدا داده-

فر یههای زيادی بوده و پراکنش مکانی متغیرهدا در نظدر

های مشاهدهای مقايسه میشود تا کارايی و قابلیدت مددل

گرفته نمیشود .بنابراين مدلهای يکپارچه بدرای ضو ده-

ارزيابی شود.

مدل

های بزرگ مناسدب نیسدت .در مددلهدای نیمده تدوزيعی
ضو ه به شماری زيرضو ه تقسیم میشود .در اين مدلها

 -2مدل اتوماتاای سالولی در مادلساازی

وي گیهای مهم ضو ه نشان داده میشود ولدی بدرای هدر

رواناب سطحی

زيرضو ه دادههای متوسدطی در نظدر گرفتده مدیشدود و

در اين قسمت مددل اتوماتدای سدلولی بدرای شدبیهسدازی

پراکنش مکانی دقیق دادهها در نظر گرفتده نمدیشدود .در

رواناب معرفی شود.

مدلهای توزيعی پدراکنش مکدانی در دادههدای ورودی در
نظر گرفته مدیشدود ولدی زمدان الز بدرای محاسدبههدا و
مدلسازی زيداد اسدت یSitterson et al., 2018س .بندابراين
توسعه روشهايی که همزمان دارای ساختار سداده و دقدت
باال باشد روری به نظر میرسد .در مدل اتوماتای سدلولی
ايدن پد وهش وي گدیهدای هیددرولوژيکی ضو ده و مددل
رقومی ارتفا به عنوان ورودی مستقیم مدل استفاده شدده
است کده باعدم مدیشدود ضو ده بدا دقدت و بده سدادگی
مدلسازی شده و قابلیت استفاده از مدل را افزايش میدهد.

 -1-2فضای شبکه و سلولها
در اتوماتای سلولی ،ف ای مدورد نظدر بده شدماری سدلول
تقسیم میشود .مجموعهای از سلولهای مجداور بدا سدلول
مورد نظر همسايگی نامیده میشدود .و دعیت سدلولهدای
همسايه در زمان قبدل بدر و دعیت کندونی و آتدی سدلول
مرکددزی تیثیرگددذار اسددت .نددو همسددايگی بدده کاررفتدده،
تعیینکننده شمار همسايگان شرکتکننده در قدانونهدای
انتقال است .نو همسدايگی بدر نتدايج مددل تدیثیر شدايان

Journal of Hydraulics
17(3), 2022
125

جمعه بیدختی و همکاران1401 ،

مدلسازی رواناب سطحی با استفاده از اتوماتای سلولی ...

تددوجهی دارد ( .)Kocabas et al., 2007از مهمتددرين

هزينه ،زمان و منبعهدای محاسدبهای بدرای اجدرای مددل

همسايگیها در ف ای دوبعدی ،همسايگی ون نیومن است

است.

که در آن چهار سلول همسايه در سمت چپ ،راست ،باال و
پايین سلول مرکزی واقع میشوند .همچنین در همسايگی

 -2-2تعیااین حالا

ساالول در فراینااد تولیااد

مور ،هشت سلول مجاور ،سلول مرکزی را اضاطه میکنندد.

رواناب

در شکل  1همسايگی ون نیدومن و مدور نشدان داده شدده

ضالت سلول در فرايند رواناب ،تراز آب اسدت کده مجمدو

است.

ارتفا سلول و عمق آب است .ارتفا سلول از مدل رقدومی
ارتفا ضو ه تعیین میشود .تعیین عمق آب توسط بارش
مثثر در گا زمانی ضا ر و تعدادل بدین ورودی و خروجدی
در آخرين گا زمانی پیشین کنترل میشدود .بدارش مدثثر
یReس با استفاده از معادله  1تعیین میشود:

Fig. 1 Neighborhood of Von Neumann and Moore in the
)model of cellular automata (Cirbus et al., 2013

شکل  1همسايگی ون نیومن و مور در مدل اتوماتای سلولی

Re=Ri –I

ی1س
که در آن  Riبارش ورودی و  Iنفوذ است.

)(Cirbus et al., 2013

سددلولهای واقددع در مرزهددای شددبکه مرزهددای ضو دده را
شبیهسازی میکنند .سلولهای واقع در خروجی به عندوان
سلولهای جذبکننده عمل میکنند و جريان آب به آنها
جذب و ذخیره میشود .اين میزانهای ذخیره شدده بدرای
محاسدبه ضجدم آبدی کدده از منطقده مدورد بررسدی خددار
میشود ،استفاده و درنتیجه میزان رواناب تعیین میشدود
یShao et al., 2015س .در شکل  2ف ای شبکه نشدان داده
شده است.

 -3-2قانونهای انتقال برای پراکنش رواناب
قانونهای انتقال برای تغییر سلولها از يک ضالت به ضالت
ديگر با گذشت زمان میباشند .قانونهای انتقدال در مددل
اتوماتای سلولی رفتار سدلولها را طدی فرآيندد تکامدل ،در
مرضلههای زمانی مختلف ،مشخ .کرده و و دعیت آيندده
سددلول را تعريددف میکننددد ( .)Wolfram, 1984زمددان در
اتوماتای سلولی ناپیوسته است .قانونهای انتقال بهصدورت
يکسان در همده سدلولها بده کدار میروندد و سدلولها بده
صورت همزمان به روز میشوند .در گا های زمانی متدوالی
ضالت هر سلول با توجه به ضالتهای سدلولهای همسدايه
برابر قانونهای انتقال تغییر میکند.
 -1-3-2قانون اول انتقال باارای شناسااایی جریااان
همسایه
قانون اول انتقال تعیین میکند در هر مرضله زمانی آب در

Fig. 2 Lattice space and spatial cells in the cellular
)automata model (Shao et al., 2015

شکل  2ف ای شبکه و سلولهای ف ايی در مدل اتوماتای
سلولی

()Shao et al., 2015

سلول مرکزی به کدا سلول همسايه جريان خواهد داشت.
ايددن الگددوريتم توسددط

)Serra and Gregorio. (1999

پیشنهاد شد .برای به کمینده رسداندن اخدتالف ارتفدا در
بین سلولها برای رسیدن به شرايط تعادل ،آب همیشده از

اندازه سلولها تاثیر زيادی در دقت شبیهسازی مددل دارد.

سلول مرکزی به سلولهای همسايه با ارتفا کمتر جريدان

بهطور معمول دقت و درستی نتايج را میتدوان بدا کداهش

میيابد .شکل  3چگونگی انتقال جريان از سدلول مرکدزی

اندازه سلول بهبدود داد ،کده در پدی آن ،نیازمندد افدزايش

به سلولهای همسايه را نشان میدهدد کده در آن  hعمدق
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آب z ،ارتفددا سددلول و  Hتددراز سددطح آب سددلول یضالددت

نمیتوانددد همسددايه جريددان باشددد و از سددلول مرکددزی آب

سلولس است که برابر مجمو ارتفا و عمق آب سلول است

دريافت کندد و از محاسدبههدا ضدذف مدیشدود .در ادامده

( )H=z+hو 𝐸𝑉𝐴 میددانگین تددراز آب سددلول مرکددزی و

میانگین تراز سدلول مرکدزی ی17س و همسدايه هدای بداقی

همسايههاست .در شکل  3تراز سطح آب در سلول مرکزی

مانده ی 3و 7س برابر  9می باشد و مشاهده میشود که هدی

برابر  17و در سلولهای همسايه  7 ،13 ،3و  30میباشد.

همسايه ای ترازی باالتر از میانگین نداشته و در نتیجه هی

در نتیجه میزان میانگین  Hدر سلول مرکزی و همسدايهها

همسايهای ضذف نمی شود .بنابراين سلولهای باقی ماندده

برابر  14مدی شدود .بندابراين سدلول همسدايه بدا تدراز 30

به عنوان همسايه جريان شناخته شده که از سلول مرکزی

یبیشتر از میانگین 14س نمی تواند همسايه جريدان باشدد و

آب دريافت می کنند .بده صدورت مثدال اگدر عمدق آب در

از سلول مرکزی آب دريافت کندد و از محاسدبههدا ضدذف

سددلول مرکددزی برابددر  10باشددد (،)z=7, h=10, H=17

میشود .در مرضله بعد میانگین  Hدر سلول مرکدزی ی17س

جريان از سلول مرکزی به دو سلول همسايه جريان منتقل

و همسايه های باقی مانده ی 13 ،3و 7س تعیین میشود کده

میشود تا و عیت تعادل ايجاد شود .اين محاسبهها در هر

برابر  10میشدود .در نتیجده سدلول همسدايه بدا تدراز 13

گا زمانی و برای همه سلولهای شبکه انجا میشود.

)(H=h + z
)(h
)(z
)Fig. 3 Flow transfer algorithm from central cell to neighboring cells (Shao et al., 2014
شکل  3الگوريتم انتقال جريان از سلول مرکزی به سلولهای همسايه ()Shao et al., 2014

 -2-3-2قانون دوم انتقااال باارای محاساابه میاازان

میتوان از تقسیم فاصله پیموده شدهی جريان بدر سدرعت

جریان ورودی به سلولهای همسایه

جريان محاسبه کرد:

از معادله مانینگ برای تعیدین سدرعت جريدان خروجدی از
سلول مرکزی به هر يک از همسدايههای جريدان اسدتفاده
شده است:
ی2س

3

𝑉

اگر  lطول دلع سدلول باشدد D ،بدرای همسدايه اصدلی و
همسايه مورب جريان به ترتیدب برابدر بدا  lو 𝑙  √2اسدت.

2 1

ℎ 3 𝑠2
𝑛

𝐷

=𝑇

=𝑉

که در آن  hعمق آب در سدلول مرکدزی n ،دريب زبدری
مانینگ و  sشیب است که از تقسیم فاصله پیموده شددهی

میزان جريدان واقعدی  fدر هدر لحظده توسدط معادلده ی4س
تعیین میشود:
𝑇≥𝑡

ی4س

جريان  Dبر اختالف تراز سطح آب بدین سدلول مرکدزی و

𝑇<𝑡

𝑝𝑓
𝑡
𝑇

𝑝𝑓

{=𝑓

همسايه آن محاسبه شده است .سپس زمدان  Tمدورد نیداز

که در آن  fpمیزان جريان بالقوه از يک سلول به سلولهای

برای ضرکت آب از سدلول مرکدزی بده سدلول همسدايه را

همسايه است .اين معادله تو یح میدهد ،هنگامی که گدا
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شبیهسازی  tکوچکتر از  Tباشد ،تنها بخشی از جريان که

هر سلول مرکزی به هر يک از همسايگیهای خود تعیدین

برابر اسدت بدا نسدبت بدین  tو  ،Tمیتواندد از يدک سدلول

میشود .با اينضال در ديدگاه کلی ،هر سلول مرکزی يدک

مرکزی به يک سدلول همسدايه جريدان يابدد .هنگامیکده

همسايه از سلولهای مجاور آن اسدت ،کده نده تنهدا آب را

جريدان خروجدی بزرگتدر از عمدق آب موجدود در سدلول

خار میکند ،بلکه از سلولهای پیرامدون در همدان زمدان

مرکزی باشد ،دريافتی هر يک از همسايههای جريدان بايدد

آب دريافت میکند یشکل4س .درنتیجه برای محاسدبه کدل

به نسبت خروجی و آب موجود اصالح شود .در ايدن مدورد

جريان ( )Fبرای هر سلول بايد يدک قدانون سدو بده کدار

آب سلول مرکزی است ( Shao et

گرفته شود .اگر  iو  jبه ترتیب نشان دهنده شمار سدطر و

خروجی نهايی برابر عمق
.)al., 2015

شمار ستون و فلش نشاندهنده جهت جريدان باشدد ،کدل

 -3-3-2قانون سوم انتقال برای تعیین کل جریان
در هر گا زمانی قانون اول و دو انتقال به همه سلولهای

جريان برای هر سلول ( )i, jرا میتوان با معادلده  5تعیدین
کرد

(.)Shao et al., 2015

ف ای شبکه اعمال میشود و در نتیجه جريان خروجدی از
)→()) + 𝑓(𝑖, 𝑗 − 1

ی5س

)

( )) + 𝑓(𝑖 − 1, 𝑗)(↓) + 𝑓(𝑖 − 1, 𝑗 + 1

( )) + 𝑓(𝑖 + 1, 𝑗)(↑) + 𝑓(𝑖 + 1, 𝑗 + 1

( )𝐹(𝑖, 𝑗) = 𝑓(𝑖 − 1, 𝑗 − 1

( )+ 𝑓(𝑖, 𝑗 + 1)(←) + 𝑓(𝑖 + 1, 𝑗 − 1
)𝑗 − 𝑓0 (𝑖,

-2

ريشده میدانگین مربعدات خطدا (Root Mean Square

 )Errorبرابر با رابطه زير تعريف میشود:
ی7س

𝑁∑
𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑃𝑖 )2
𝑁

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

 -3ريب کارايی نش -ساتکلیف ( )Nash-Sutcliffeبرابدر
با رابطه زير تعريف میشود:
ی8س

Fig. 4 Exchange of flow from the central cell to
neighboring cells

2
𝑁∑
) 𝑖𝑃 𝑖=1(𝑂𝑖 −
̅ 2
𝑁∑
) 𝑖𝑂 𝑖=1(𝑂𝑖 −

𝑁𝑆𝐸 = 1 −

شکل  4تبادل جريان از سلول مرکزی به سلولهای همسايه

اين میزان به عمق آب در گا زمانی کنونی ا افه میشدود
تا عمق جديد آب برای گا زمانی بعدی بده روز شدود .بده
روزرسددانی بدده طددور همزمددان بددرای همدده سددلولها انجددا
میشود.

یObservedس 𝑃𝑖 ،فراسنجه پیشبیندی شدده یPredictedس،
𝑖̅𝑂 میانگین فراسنجه مشاهده شده 𝑃̅𝑖 ،میانگین فراسدنجه
پدیشبیندی شدده و  Nشدمار دادههاسدت

( Asadi et al.,

 .)2013در اين پ وهش دادههای مورد نظر دبی جريدان در
خروجی ضو ه است.

 -4-2ارزیابی مدل
ارزيابی مدل اتوماتای سدلولی بدا اسدتفاده از شداخ.هدای
آماری زير انجا میشود:

( Akan. (2003برای محاسبه رواناب سطحی بدر روی يدک

مطابق با رابطه زير تعريف میشود:
̅
̅
𝑁∑
) 𝑖𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂𝑖 )(𝑃𝑖 −
𝑁 ̅ 2
̅ 2
𝑁∑√
) 𝑖𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂𝑖 ) ∑𝑖=1(𝑃𝑖 −

 -3نتایج
 -1-3درستیسنجی مدل با روش تحلیلی

 -1ريب همبستگی یCorrelation Coefficientس
ی6س

کدده در رابطددههددای بدداال 𝑖𝑂 فراسددنجه مشدداهده شددده

=𝑅

سطح نفوذناپذير که تحت تداثیر بدارش ثابدت باشدد ،يدک
روش تحلیلی بر مبنای تقريب مو سینماتیک ارائه کدرده
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است .اين روش برای ضالتی که بارش موثر ثابت باشد ،نیدز

که 𝑝𝑡 زمان آیاز شاخه نزولی آبنگار میباشد.

معتبددر اسددت .در ايددن روش زمددان تعددادل از رابطددهی ی9س

در ايددن قسددمت رواندداب بددر روی يددک سددطح يکنواخددت
مستطیلی مددلسدازی شدده اسدت و سدپس نتدايج مددل

تعیین میشود:
1
𝑚𝐿

ی9س

1

𝑚) (𝛼𝑖0𝑚−1

= 𝑒𝑡

که در آن 𝒆𝒕 زمان تعادل L ،طول ضو ده 𝑖0 ،بدارش مدوثر
میباشد .میزان

m

و دريب  αاز رابطدهی ی10س

برابر 𝟑𝟓/

مشخ .میشود.
𝑘

𝛼 = ( ) 𝑠1/2

ی10س

𝑛

که در آن  nريب زبری مانینگ 𝑠 ،شیب و ريب  kبرای
سامانه بین المللی ابعداد  SIبرابدر  1و بدرای سدامانه ابعداد

اتوماتای سلولی با نتايج روش تحلیلی اکدان مقايسده شدده
است .مدل اتوماتای سلولی با برنامهنويسی در محیط ندر -
افزار  MATLABپیادهسازی شده است .طول ضو ه مورد
نظر  500متر و عرض آن  100متدر در نظدر گرفتده شدده
است .طول و عرض هر سلول در مدل اتوماتدای سدلولی 1
متر تعريف شدده و سدطح مدورد نظدر نفوذناپدذير در نظدر
گرفته شده است .وي گیهای مدلهای مورد استفاده بدرای
درستیسنجی در جدول  1آمده است.

انگلیسددی برابددر  1/49مددیباشددد .بددرای ترسددیم آبنگددار

جدول  1مدلهای استفاده شده برای درستیسنجی مدل

یهیدروگرافس خروجی دو ضالت وجود دارد که به شرح زير

اتوماتای سلولی
Table 1 Validation models of cellular automata

است:
ضالت اول :زمان بارش از زمان تعادل بزرگتر است.

(≤ 𝑒𝑡

𝑑𝑡)

)s (%
5
5
5
5

n
0.01
0.01
0.01
0.01

(i0)mm/hr
100
120
150
100

)td (min
25
25
25
15

Model
M1
M2
M3
M4

در اين ضالت جهت ترسیم آبنگار خروجی از رابطدههدای
ی11س تا ی13س استفاده می شود.
𝑚)𝑡 𝑞𝐿 = 𝛼(𝑖0
آنگاه
𝑒𝑡 ≤ 𝑡
ی11س اگر

در شکل  5آبنگار خروجی در مدلها بدا اسدتفاده از روش

𝐿 𝑞𝐿 = 𝑖0

تحلیلی و روش اتوماتای سلولی نشان داده شده است .برای

ی12س

اگر

ی13س

اگر

𝑑𝑡 ≤ 𝑡 < 𝑒𝑡

آنگاه

𝑑𝑡 > 𝑡
1
𝑚

)

𝐿𝑞
𝛼

آنگاه

بررسی کارايی و دقت روش اتوماتای سلولی ،شداخ.هدای

( = 𝐿𝑦 ,

𝑦
𝐿
𝐿𝑖−
𝛼𝑌𝑚−1
0
𝐿

𝑚

ارزيابی مدلها محاسبه و بر روی نمودارها نشان داده شدده
𝑡 = 𝑡𝑑 +

است .شکل  5نشان میدهد که نتايج مدل اتوماتای سلولی
و نتايج روش تحلیلی دارای سازگاری مناسبی بوده و مددل

که در رابطههای باال 𝐿𝑞 دبی در واضد عرض در خروجدی و

اتوماتای سلولی دقت بااليی داشته است.

𝑑𝑡 زمان بارش میباشد.
ضالت دو  :زمان بارش از زمان تعادل کمتر است.
) 𝑑𝑡 > 𝑒𝑡(

در اين ضالت برای ترسیم آبنگار خروجدی از رابطدههدای
ی14س تا ی16س استفاده میشود.
ی14س

اگر

𝑑𝑡 ≤ 𝑡

ی15س

اگر

𝑝𝑡 ≤ 𝑡 < 𝑑𝑡

ی16س

آنگاه

𝐿

𝑑𝑡

𝑚𝛼(𝑖0 𝑡𝑑 )𝑚−1

𝑚

اگر

𝑚)𝑡 𝑞𝐿 = 𝛼(𝑖0

آنگاه

شبیهسازی شده است .اين ضو ه در شمال یدرب اسدپانیا
قرار گرفته است و گستره آن  19/6کیلومترمربع مدیباشدد
یشکل 6س .تغییرپذيریهای ارتفدا در ايدن ضو ده شدايان
نقطههای مرتفع تا میدزان  0/05متدر بدر متدر در نزديکدی
خروجددی ضو دده متغیددر اسددت .ايددن ضو دده تحددت تدداثیر

آنگاه

𝑞𝐿 1
𝑚) ( = 𝐿𝑦 ,
𝛼

در اين بخش رواناب ناشی از بارش در ضو ده آبريدز

Con

مالضظه است .شیب ضو ه از میزان 0/25متر بدر متدر در

𝑞𝐿 = 𝛼(𝑖0 𝑡𝑑 )𝑚 , 𝑡𝑝 = 𝑡𝑑 − ( ) +

𝑝𝑡 > 𝑡

 -2-3شبیهسازی رواناب در حوضه آبریز Con

𝐿𝑦
𝑖0

−

𝐿
𝛼𝑌𝐿𝑚−1

𝑚

𝑡 = 𝑡𝑑 +

جبهههای کم فشار از سمت اقیانو

اطلس قرار میگیدرد

و بارشهای شديد رخ میدهد یFraga et al., 2019س.
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Fig. 5 Outflow hydrograph downstream of the rectangular surface (a) M1, (b) M2, (c) M3, (d) M4
شکل  5هیدروگراف خروجی در پايیندست سطح مستطیلی یaس  ، M1یbس  ،M2یcس  M3و یdس M4

آبنگار سیل مشاهدهای در انتهای آبراهه ضو ه یبه طدول

صورت تابع زمان تعريف شده و قابل استفاده اسدت .بددين

 9/6کیلومترس و  1/2کیلومتر پیش از اتصال به دريا در نظر

صورت که در هر گا زمدانی در هدر سدلول بدارش و نفدوذ

گرفته شدده اسدت .بدرای ارزيدابی مددل اتوماتدای سدلولی

محاسبه میشود و آنگداه بدارش مدوثر تعیدین مدیشدود و

آبنگار سیل ضاصل از شبیهسازی به روش اتوماتای سلولی

براسا

قانونهای انتقال شبیهسازی انجا میشود .امدا از

با آبنگار سیل مشاهدهای در انتهای آبراهه ضو ه مقايسه

سوی ديگر فراسنجههدای نفدوذ در ضو ده مدورد نظدر در

شده است .در صورتی که اطالعات دقیق آبراهه به صدورت

دستر

نبوده است و میزانهای نفوذ در ايدن ضو ده بده

کامل در اختیار باشد میتوان بر روی فايدل  DEMضو ده

صورت میزانهای ثابت ارايه شده است که در شبیهسدازی

سلولهای مرتبط با آبراهه را مشخ .کدرد و وي گدیهدای

استفاده شده است.

آبراهه را در اين سلولها تعريف کرد و با اسدتفاده از مددل

برای شبیهسازی از دادههدای بدارش ايسدتگاه  Coronکده

اتوماتای سدلولی شدبیهسدازی را انجدا داد کده بده دلیدل

نزديکترين ايستگاه به ضو ه میباشد ،استفاده شده است.

مسئلههدايی در انددازهگیری و محددوديت دادههدا بررسدی

دادههای يک رخداد بدارش کده بدرای شدبیهسدازی مدورد

نشده است.

استفاده قرار گرفته در جدول  3آمده است.

وي گیهای مربوط به نفوذ اين ضو ده در جددول  2آمدده

برای شبیهسازی رواناب ضو ه از مدل رقدومی ارتفداعی 5

است.

متری ضو ه استفاده شده و تقسدیمبنددی سدطح ضو ده
انجا میشود .مرزهای ضو ه در مدل مشخ .میشدود و

جدول 2وي گیهای نفوذ ضو

ه  ConیFraga et al., 2019س

)Table2 Infiltration in Con catchment (Fraga et al., 2019
Units

Range

mm/h
mm/h
mm/h

0-10
20-30
2-20

در ادامه وي گیهای هیدرولوژيکی ناضیدههدای مختلدف بدا
توجه به جدول  2تعريف میشود .مشخصات رخداد بدارش
نیز با توجه به جدول  3برای مدل اعمال میشود .با توجده

Infiltration rate suburbs soil
Infiltration rate forest soil

به دادههای ورودی و با استفاده از مددل اتوماتدای سدلولی،

Infiltration rate agricultural soil

رواناب ضو ه مدلسازی میشدود .در ايدن مددلسدازی از

در مدل اتوماتای سلولی ايدن پد وهش معدادالت نفدوذ بده

همسايگی مور استفاده شده است.
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Fig. 6 Location of the Con catchment
شکل 6موقعیت مکانی ضو ه آبريز Con

در شکل  7نتايج شبیهسازی رواناب در سطح ضو ه در

در سطح ضو ه گسترش میيابد .پس از پايان بارش و زمان

زمانهای  135 ،90 ،45و  180دقیقه پس از آیاز بارش نشان

تمرکز ضو ه ،رواناب در سطح ضو ه کاهش پیدا میکند.

داده شده است .شکل  7نشان میدهد که با آیاز بارش ،رواناب

شکل  7نشان میدهد که مدل اتوماتای سلولی به خوبی

در سطح ضو ه جاری میشود و با گذشت زمان ،شبکه رواناب

توانسته است رواناب را در سطح ضو ه شبیهسازی کند.
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در اين مدل اتوماتای سلولی دبی جريان را میتوان در هدر

جدول 3دادههای بارش در ضو ه
Table 3 Precipitation data in the catchment
Rainfall intensity
Rainfall intensity
Time
Time
()mm/h
()mm/h
06:00
0
09:20
0
06:10
0.2
09:30
1.8
06:20
0.2
09:40
0.2
06:30
0
09:50
0.2
06:40
0.2
10:00
0
06:50
0.4
10:10
0.4
07:00
0.6
10:20
1
07:10
0.6
10:30
0
07:20
1
10:40
0
07:30
0.6
10:50
0
07:40
0.8
11:00
0
07:50
1.8
11:10
0
08:00
4.2
11:20
0
08:10
7.8
11:30
0
08:20
1.2
11:40
0
08:30
0
11:50
0
08:40
0
12:00
0
08:50
0
12:10
0
09:00
0
12:20
0
09:10
0
12:30
0

نقطده از ضو ده آبريدز مشدخ .کدرد .در ايدن بخدش در
خروجی ضو ه آبريز ،دبی بر مبنای مدل اتوماتای سدلولی
محاسبه شده و با دبدی مشداهدهای ضو ده مقايسده شدده
است .شبیهسازی با گا هدای زمدانی متفداوت انجدا شدده
است که در شکل  8نتايج شبیهسازی با سه گا زمدانی در
کنار دادههای اندازهگیدری شدده ضو ده نشدان داده شدده
اسدت .دقددت و کدارايی مدددل اتوماتدای سددلولی بدا ددريب
همبستگی ،ريشه میانگین مربعدات خطدا و دريب ندش-
ساتکلیف مشخ .میشود.
ارزيابی نتايج در شکل  8نشان میدهد کده بهتدرين مددل
اتوماتی سلولی با گا زمانی  5ثانیه است که در ايدن مددل
مقادير ريب همبستگی ،جدذر میدانگین مربعدات خطدا و
ددريب نددش-سدداتکلیف بدده ترتیددب  0/11 ،0/99و 0/97
میباشد .نتايج به دسدت آمدده نشدان مدیدهدد کده روش

)Fig.7 Runoff simulation in the con catchment (a) 45 minutes after the precipitation (b) 90 minutes after the precipitation (c
135 minutes after the precipitation (d) 180 minutes after the precipitation
شکل  7شبیهسازی رواناب در ضو ه  conیaس  45دقیقه پس از آیاز بارش ،یbس  90دقیقه پس از آیاز بارش ،یcس  135دقیقه پس از

آیاز بارش ،یdس  180دقیقه پس از آیاز بارش
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نتايج نشان داد که نتايج مدل اتوماتای سدلولی در مقايسده
بددا روش تحلیلددی اکددان از دقددت بددااليی برخددوردار اسددت.
همچنین در مدلسازی رواناب ضو ده آبريدز  Conشدبکه
رواناب در سطح ضو ه به خدوبی شدبیهسدازی گرديدد .در
مقايسه نتايج دبی محاسدباتی از مددل اتوماتدای سدلولی و
دبی مشاهداتی ضو ه مقدادير دريب همبسدتگی ،ريشده
میانگین مربعات خطا و ريب ندش-سداتکلیف بده ترتیدب
 0/11 ،0/99و  0/97به دست آمد .با توجه به دقت نتايج و
سهولت پیادهسازی و قابلیت دسترسی بده اطالعدات مدورد
نیاز در هر نقطه از ضو ه آبريز ،میتوان از مددل اتوماتدای
سلولی برای پیشبینی رواناب در ضو دههدای آبريدز بهدره
گرفت و نتايج قابل اعتمادی نیز به دست آورد.

 -5فهرس

Fig. 8 Outlet hydrograph in downstream of Con
)catchment (a) Simulation time step 20 seconds (b
Simulation time step 10 seconds (c) Simulation time step
5 seconds
شکل  8هیدروگراف خروجی در ضو ه  conیaسگا زمانی

شبیه سازی  20ثانیه ،یbس گا زمانی شبیه سازی  10ثانیه ،یcس
گا زمانی شبیه سازی  5ثانیه

اتوماتای سلولی میتواند بده عندوان يدک روش کداربردی و
دقیق برای مدلسازی رواناب سطحی به کار گرفته شود.

 -4بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی از اين مقاله بررسدی قابلیدت اسدتفاده از روش
اتوماتای سلولی جهت شبیهسازی رواناب بود .اين تحقیدق
نشان میدهد که يک فرايند مهم و پیچیده نظیر رواناب را
میتوان با استفاده از مدل اتوماتای سلولی و بدا اسدتفاده از
مدل رقومی ارتفا و دادههای متداول ضو ده مددلسدازی
نمود .ابتدا رواناب بر روی يک سطح يکنواخدت مسدتطیلی
مدلسازی و نتايج مددل اتوماتدای سدلولی بدا نتدايج روش
تحلیلی مقايسه گرديد .جهت بررسی دقت مددل اتوماتدای
سلولی مقادير ريب همبستگی ،ريشده میدانگین مربعدات
خطا و ريب نش-ساتکلیف برای مدلها محاسبه شد.

عالیم

فاصله بین سلولها یmس
جريان واقعی بین سلولها )(m
جريان بالقوه بین سلولها )(m
براينددد جريددان ورودی و خروجددی در
سلول )(m
عمق آب یmس
تراز سطح آب یmس
شدت بارش )(m/hr
نفوذ )(m/hr
طول لع سلول ()m
طول ضو ه )(m
ريب زبری مانینگ )(s.m-1/3
ريب نش-ساتکلیف
دادههای مشاهدهای )(m3/s
دادههای برآوردی )(m3/s
میانگین دادههای مشاهدهای )(m3/s
میانگین دادههای برآوردی )(m3/s
دبی در واضد عرض )(m2/s
بارش )(m/hr
بارش موثر)(m/hr
ريب همبستگی
ريشه میانگین مربعات خطا
شیب بین سلولها
گا زمانی )(s
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