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افزايش دقت شبيهسازی رواناب با کاربرد مدل WAPABA
*1

بهنام رشيدی ،1شهاب عراقی نژاد ،2کيومرث ابراهيمی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی منابع آب ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت -1331/11/11 :تاريخ تصويب)1335/5/1 :

چكيده
مقاله حاضر با هدف افزايش دقت شبیهسازی رواناب با استفاده از مدل  WAPABAو مقايسه کارايی آن با مدل
در ايستگاههای هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی  13-39انتخاب شده است .کاربست مدلها با استفاده از
دادههای تاريخی مربوطه واسنجی شدند .سپس ارزيابی عملکرد هر يک از مدلها با استفاده از معیارهای مختلف دقت
سنجی ( R2،RMSE،CEو  )MAEانجام شد .برای مح اسبه معیارهای کارايی از مقادير شبیهسازیشده مدلها و
اندازهگیریشده در ايستگاههای هیدرومتری استفاده شد .نتايج نشان داد که مدل  SALASرواناب را در ايستگاهها بیشتر
از میزان واقعی برآورد کرده که علت برآورد بیشتر اين مدل وزندهی بیشتر به بارش و وزندهی کمتر به ساير پارامترها
است .درحالیکه مدل  WAPABAمقدار رواناب را با در نظر گرفتن وزنهای يکسان برای هريک از پارامترها با دقت
بهتری شبیهسازی کرده ولی در ايستگاه قطعه چهار شبیهسازی مدل مناسب نبوده است.
SALAS

واژههای کليدی :دقت

سنجی ،کارايی ،روانابSALAS ،

مقدمه*

است چنانچه مرفومومتری حوضهها بسیار پیچیده باشد ديگر

بیالن ،ترازنامه بین داشتهها و برداشتهاست و در مورد منابع
آب عوامل ورودی و عوامل خروجی آب در يک سطح حوضه
آبريز میباشد .هدف از برقراری بیالن آب همتراز کردن بین
عرضه و تقاضای آب است.
تقاضا برای آب و افزايش جمعیت ،تخمین رواناب سطحی

نمیتوان از مدلهای پايه فیزيکی بهتنهايی پاسخ الزم را دريافت

روشهای مختلف برآورد شد .فرايند ساخت مدلها نشان

را ملزم نموده است که نیازمند ثبت آمارهای طوالنیمدت است

میدهد که مقیاس مورد نظر زمان (از ساالنه تا ساعتی) و سطح

که میتواند باعث برنامهريزی پايدار برای منابع آبی ،تخصیص

(از نقطه تا  1999کیلومترمربع) عواملی هستند که پیچیدگی

منابع آب و بنابراين کاهش کشمکش میان بهرهبرداران آب گردد

مدل را تعیین میسازند .در پژوهشهای مختلف ،بیالن آب مورد

( .)Rajurkar et al, 2004ابزارهای ثبت بارش ،دما و رواناب

ارزيابی قرارگرفته که از انواع مختلف مدلهای بیالن آب استفاده

سطحی در بسیاری از مناطق دنیا محدود هست ،درحالیکه

شده است .ازجمله تحقیقات ،مطالعه

برآورد بلندمدت تغییرات جريانات سطحی برای کاهش اثرات

) (1992است که مدل بیالن آبی ماهانه را در  93حوضه آبخیز

سیل و خشکسالی از ضروريات است .در همین راستا مدلهای

بلژيک ،چین و برمه به کار بردند .نتايج بهدستآمده نشان داد

متعددی جهت پیشبینی تخمین رواناب توسعه يافتهاند که از

که يک مدل جهانی مناسب برای تمامی حوضهها وجود ندارد.

بین آنها میتوان به مدلهای بیالن آبی اشاره داشت .از اين

 (1992) Arnelاز يک مدل بیالن آب ماهانه برای بررسی عوامل

مدلها بیالن آب برای بررسی تبادالت آب در يک محدوده

کنترلکننده آثار تغییر اقلیم بر روی حوضه آبخیز انگلستان

معین زمانی و مکانی استفاده میشود .پژوهشها نشان داده

استفاده کرد به اين منظور که ايشان با تغییرات فرضی عوامل

نمود )(Rajurkar et al., 2004؛ بنابراين پژوهشها جهت ترکیب
اين مدلها با مدلهای منطقی بیالن آب صورت گرفت و در اين
راستا مدلهايی دارای پارامترهای مربوط به آنها با استفاده از

Vandewiele et al.,

هواشناسی در مدل بیالن آبی ماهانه نشان داد که در مقیاس
* نويسنده مسئولEbrahimiK@ut.ac.ir :
http://can.ut.ac.ir/member/ebrahimi.aspx

ماهانه بیالن در تابستان ،شرايط زمینشناسی حوضه اثر مهمی
برعکسالعمل حوضه نسبت به يک حالت مشخص تغییر اقلیم
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دارد )2003(Mahdavi and Azarakhshi .به تعیین مدل بیالن

همچنین از ديگر مزايای مدل در اين است که اگر يک پارامتر

آبی مناسب ماهانه در حوضههای آبخیز کوچک کشور پرداختند

بنا به داليلی در حوضه اندازهگیری نشود ،برای مثال رطوبت

و نتیجه گرفتند که اختالف معنیداری بین دبی متوسط ماهانه

خاک از طريق مدل برآورد می گردد .مدلهای بیالن آب قبلی

اندازهگیری شده و محاسبهشده توسط مدل وجود ندارد و مدل

به يکی از پارامترهای مهم در بیالن اهمیت کمتری نشان داده

بیالن آبی ماهانه قادر به پیشبینی میزان رواناب ماهانه در

که آن تبخیرتعرق هست که اين مدل بخاطر وزن يکسان به

حوضههای فاقد آمار هست (1999) Lilua and Gu .از يک مدل

همه پارامترها دقت باالتری نسبت به آنها دارد.

دو پارامتری بیالن آبی ماهانه برای شبیهسازی رواناب در  99زير

ازجمله محدوديت مدل کالیبره کردن ضرايب آن میباشد

حوضه در جنوب چین استفاده کردند .آنها در اين مطالعه به

که برای اين کار نیز میتوان با قبول اندکی خطا از حوضه های

اين نتیجه رسیدند که مدل دو پارامتری بیالن آبی قادر به

مشابه استفاده کرد.

برآورد رواناب ماهانه میباشد (2008) Saito et al., .با بررسی
رويکردی برای مدلسازی حوضهی آبريز برای پیشبینی دبی در

مواد و روشها

بازههای سراب رودخانه وال کر در ايالت نوادا در آمريکا به اين

موقعيت جغرافيايی منطقه موردمطالعه

نتیجه رسیدند که اگرچه اساس مدل  SALASروابط بسیار

حوضه آبريز درياچه نمک با وسعت  32523کیلومترمربع در

ساده و تنها ورودی آن نیز بارش هست اما توانسته میزان دبی

شمال غرب قسمت مرکزی ايران قرارگرفته و استانهای مانند

تخمین بزندDelavar et .

استان تهران و قسمتی از استانهای زنجان ،همدان ،مرکزی و

خروجی را با درجه تبیین باالی 9/19

 )2008( alکه از مدلهای مختلف بیالن آبی (شامل مدلهای

اصفهان را در برمیگیرد .تغییرات درجه حرارت حوضه آبريز

مختلف عمومی بیالن آبی ،شبکه عصبی مصنوعی و همبستگی

درياچه نمک بین  -32/9تا  59درجه سانتیگراد هست و میزان

چندگانه) برای شبیهسازی تراز آب زيرزمینی درياچه ارومیه،

بارندگی در اين حوضه نیز از نقطهای به نقطه ديگر بین  199تا

تحلیل حساسیت و عدم قطعیت تغییرات آن نسبت به مؤلفههای

 199میلیمتر در سال تغییر مینمايد .از رودخانههای مهم اين

بیالن آبی استفاده کردهاند .نتايج آنها نشان داد مدل شبکهی

منطقه رودخانه شور ،جاجرود ،کرج ،قرهچای ،قمرود را میتوان

عصبی با کاربرد همزمان دبی ورودی ،بارندگی و تبخیر ماهیانه

نام برد .حداکثر رتبه رودخانههای موجود در حوضه  2هست که

بهترين دقت و کمترين حساسیت را در شبیهسازی نوسانات تراز

متعلق به پاياب رودخانههای شور و قرهچای است .سدهای مهم

آب زيرزمینی درياچه دارد )2014( Mirzaei and Khazaei .مدل

اين حوضه عبارت از سد کرج ،سد لتیان ،سد گلپايگان ،سد

بیالن آبی SALASرا برای جريانات سطحی مورد ارزيابی

اکباتان ،سد ساوه و سد پانزده خرداد هست .در مقاله حاضر ،از

SALAS

بین ايستگاههای هواشناسی در محل خروجی و نزديک ايستگاه-

میزان رواناب را بهتر از مدل فصلی برآورد میکند .افزايش

های هیدرومتری موجود در منطقه ،چهار ايستگاه زرند ساوه،

جمعیت ،تغییر و ارتقای استانداردهای زندگی ،گسترش

قطعه چهار ساوه ،نوبران ساوه جهت تهیه مقادير بارندگی در يک

منطقههای شهرنشینی ،صنعتی وکشاورزی سبب رشد روزافزون

دوره دوازدهماهه (مهر  13تا شهريور  )39به دلیل داشتن

تقاضا برای آب شده است .اين در حالی است که محدوديت

دادههای الزم و کافی و همچنین قرار داشتن در مرکز حوضه

منابع آب ،بهويژه در مناطق خشک و نیمهخشک دنیا ازجمله

آبريز انتخاب شدند .مشخصات محدودههای مطالعاتی در جدول

ايران افزايشيافته است .هدف اصلی مقاله حاضر ارزيابی مدل

( )1آمده است.

قراردادند و به اين نتیجه رسیدند که مدل بیالن ساالنه

 WAPABAدر تعیین بیالن آب با در نظر گرفتن نیاز ،عرضه و
تقاضاست و ازآنجايی که مدلهای موجود محاسبه بیالن آب،
مقادير مصرف ،عرضه و تقاضا را در نظر نمیگیرند ،توانايی مدل
 WAPABAدر اين مورد است .در مقاله حاضرکل آب موجود
حوضه به عنوان "عرضه" و تبخیر و تعرق گیاه بعنوان "تقاضا"
و تبخیر و تعرق واقعی بعنوان "مصرف"در نظر گرفتهشد.

مدل بيالن آبی SALAS

نفوذ ،تبخیر تعرق ،نفوذ عمقی ،جريان پايه و جريان سطحی،
مؤلفههای اصلی اين مدل میباشند .پارامترهای مدل شامل
ضريب رواناب ( ،)aبخشی از آب نفوذ شده که تبخیر میشود
( )bو بخشی از آب زيرزمینی که تبديل به جريان پايه ()c
گرديده است.
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شكل -1موقعيت جغرافيايی منطقه مطالعه شده حوضه آبريز درياچه نمک
جدول  -1مشخصات محدودههای مطالعاتی استفاده شده در حوضه آبريز درياچه نمک

رديف

نام محدوده
مطالعاتی

وسعت ارتفاعات
(کیلومترمربع)

حجم بارندگی

حجم تبخیر تعرق
حقیقی

حجم بارندگی مفید

1
2
3
1

زرند ساوه
قطعه چهار ساوه
نوبران
ساوه

2913
1939
1239
2399

531/19
295/31
522/29
511/59

121
132/21
133/19
352/29

111/19
111/19
123/59
132/39

شبیهسازی جريان در مدل  SALASبر اساس فرض
داشتن يک ذخیره و آنهم ذخیره آب زيرزمینی انجام میشود،
زيرا ذخیره آب زيرزمینی ،مؤلفهی مهم مدل در انباشت يا
آزادسازی آب در رابطه با میزان جريان ورودی خروجی حوضه
است .مدل منطقی حوضه هم از تعدادی مدل ساده که
فرايندهای مختلف جريان را در حوضه مشخص میسازد به
دست میآيد؛ مانند رواناب سطحی ،نفوذ ،تبخیر تعرق ،نفوذ
عمقی جريان پايه .مدلهای مذکور اساس روند بارش را در
سرتاسر حوضه تا خروجی تعیین میسازند SALAS .مؤلفههای
جريان متغیرهای در نظر گرفتهشده در مدل را با توجه به
معادالت ذکر شده در منبع بهصورت زير ارائه کرده است
(:)SALAS, 2002:2-3
)W (t )  P(t )  S (t  1
(رابطه )1
) w(tمتغیر آب قابلدسترس P(t) ،بارش در حوضه،
رطوبت ذخیرهشده در خاک در دوره قبل میباشد.
W (t )  b
W (t )  b W (t )b 0.5
(رابطه )2
Y (t ) 
([ 

])

)S(t-1

a

2a

2a

) Y(tمتغیر آب باقیمانده در حوضه a ،بیانکننده میزان
رواناب به وقوع پیوسته قبل از اشباع کامل خاک است و b
بخشی از آب نفوذ شده که تبخیر میشود.
ETP
(رابطه )3
( S (t )  Y (t )  EXP
)
b

) S(tذخیره رطوبتی خاک ETP ،تبخیرتعرق پتانسیل در
حوضه b ،بخشی از آب نفوذ شده که تبخیر میشود.
)) GR(t )  c  (W (t )  Y (t
(رابطه )1
) GR(tنفوذ عمقی و  cبخشی از آب زيرزمینی که تبديل
به جريان زيرزمینی میشود.
)) DR(t )  (1  c)  (W (t )  Y (t
(رابطه )5
) DR(tرواناب جاری در منطقه
)GR(t )  G(t  1
(رابطه )2
G(t ) 
d 1

) G(tذخیره آب زيرزمینی G(t-1) ،ذخیره آب زيرزمینی
در دوره قبل در حوضه d ،نیز بخشی از ذخیره آب زيرزمینی
هست که به جريان آب زيرزمینی میپیوندد .متغیرهای c ،b ،a
و dبر اساس دادههای تاريخی و مشاهدهای بارش و جريان
خروجی به دست میآيند .که در مقاله حاضر از روش آزمون و
خطا استفاده گرديد .به عبارت ديگر با استفاده از داده های
تاريخی رواناب موجود و بگارگیری معادله مربوطه و سپس تغییر
ضرايب و تکرار اين موضوع تا آنجا که اختالف دو طرف معادله
ناچیز شود ،ضرايب بدست می آيد.
مدل بيالن آبی WAPABA

در راستای چهارچوب budyko

مدل  WAPABAدر سال 2991
در سیصد منطقه استرالیا با توجه به منحنی مصرف ،عرضه و
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تقاضا مورد ارزيابی قرار گرفت .با توجه به اين که بیشترين مقدار
هدر رفت آب در مناطق مختلف استرالیا تبخیر و تعرق هست
لذا برای کمیکردن آن و نشاندادن تاثیر آن بر روی منابع آب،
کل آب موجود در حوضه بعنوان "عرضه" و تبخیر و تعرق گیاه
به عنوان"تقاضا" و تبخیر و تعرق واقعی بعنوان "مصرف" در
نظر گرفته شد ) .(Peel et a1., 2008از توانايی اين مدل کاربرد
آن در سطح گسترده و با قابلیت بکارگیری آن برای حوضههای
فاقد ايستگاه هیدرومتری است .همچنین از ديگر مزايای مدل،
کاربرد آن در شرايط کمبود يک پارامتر که بنا به داليلی ممکن
است در حوضه اندازه گیری نشود ،است .مدلهای بیالن آب
قبلی برای پارامتر تبخیرتعرق اهمیت کمتری قائل شده است،
ولی اين مدل بخاطر وزن يکسان به همه پارامترها دقت باالتری
از آنها دارد .کارايی مهم اين مدل در اين است که با توجه به در
نظر گرفتن همه جوانب مؤثر در بیالن آب دقت باالتری دارد
ولی به شرطی که تمام پارامترهای آن بهطور صحیح برآورد شده
باشد .محدوديت های مدل ،پارامترهايی هستند که برای پیدا
کردن آنها نیاز به واسنجی مدل دارد.
گامهای محاسبه بیالن آب  WAPABAبه صورت زير
میباشد ).(Zhang et al.2008
(رابطه )9
مصرف
عرضه
عرضه
  1/ عرضه
( f
, α)  1 
(  [1 
] )
تقاضا
تقاضا
تقاضا
تقاضا

 αپارامتر مدل که از دادههای تاريخی محاسبه میگردد.
از آنجا که بیشترين مقدار آب ناشی از بارش به صورت
تبخیروتعرق تلف میشود ،لذا در اين مقاله عرضه کل آب برای
تبخیر و تعرق ،تقاضا برابر تبخیر و تعرق گیاه و مصرف برابر
تبخیر و تعرق واقعی در نظر گرفته شد.
)X 0 (t )  ET0 (t )  S max  S (t  1
(رابطه )1
) X0(tپتانسیل آب مصرفشده در حوضه ET0 ،تبخیر
تعرق پتانسیل Smax ،حداکثر ظرفیت نگهداری رطوبت خاک،
) S(t-1رطوبت خاک که از دوره قبل به دست میآيد.
) P(t
(رابطه )3
( X (t )  X 0 (t ) f
), 1
) X 0 (t
) X(tآب مصرفشده در حوضه P(t) ،بارش در سطح
حوضه 1α ،پارامتر مدل که نسبت بارش به پتانسیل آب
مصرفشده است.
) Y (t )  P(t )  X (t
(رابطه )19
) Y(tآب باقیمانده در حوضه است.
) W (t )  S (t  1)  X (t
(رابطه )11
) W(tآب قابلدسترس در حوضه و ) S(t-1رطوبت خاک

در دوره قبل است.
(رابطه )12

) W (t
),  2
) ET0 (t

( ET (t )  ET0 (t ) f

) ET(tتبخیر تعرق واقعی در حوضه ET0(t) ،تبخیر تعرق
گیاه 2α ،پارامتر مدل و نسبت آب قابلدسترس در حوضه به
تبخیر تعرق پتانسیل است.
) S (t )  W (t )  ET (t
(رابطه )13
) S(tرطوبت خاک تعیینشده توسط مدل میباشد.
) R(t )  Y (t
(رابطه )11
) R(tنفوذ عمقی β ،ضريبی از آب قابلدسترس در حوضه
است که به دست میآيد.
) Qs(t )  Y (t )  R(t
(رابطه )15
) Qs(tرواناب سطحی ناشی از بارش در حوضه است.
(رابطه )12
T
T
T
) )  R(t )(1  )(1  EXP (
K
K
K

Qb (t )  G(t  1)(1  EXP (

) Qb(tرواناب پايه در حوضه T ،دوره مدلسازی،
ضريب ثابت برای بیبعد کردن  Tمیباشد.
) G(t )  G(t  1)  R(t )  Qb (t
(رابطه )12

K

) G(tرواناب تغذيه G(t-1) ،رواناب تغذيه در دوره قبل
محاسبهشده است.
(رابطه )11
) Q(t )  Qb (t )  Qs (t
) Q(tکل رواناب جريان در حوضه که از رواناب پايه و
رواناب بارش تعیین میگردد.
با توجه به اينکه تعداد گامهای مدل  WAPABAبیشتر از
مدل  SALASو همچنین همبستگی بین گامها بیشتر است ،در
تمامی گامها برای برآورد پارامترهای مدل از روش آزمون وخطا
استفاده شده است .که روش تعیین ضرايب همانند مدل
 SALASبرآورد گرديد.
ارزيابی عملكرد مدلهای مختلف
2

برای انتخاب مدل بهینه از پارامترهای دقت سنجی ازجمله (
 MAE ،RMSEو  )CEروابط ( 11تا  )21استفاده گرديد (Zhang

،R

).et al.2008

) (Qy0  Qye

(رابطه )13

) (Qy0  Q y 0
(رابطه )29
(رابطه)21

t 1
12

(Qy0  Qye ) 2
t 1

1
N

 Q y 0 ) 2 (Qye  Q y e ) 2
2

CE  1 

t 1



T




T

)  Q y 0 ) (Qye  Q y e

RMSE 

 (Qy

 (Qy

0

2

0

2

R
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(رابطه )22

)  Qye

0

 (Qy

1
N

MAE 

در روابط باال  CEضريب کارايی RMSE ،ريشه مجذور
مربعات R2 ،ضريب تبیین MAE ،ريشه خطای مطلقQy0 ،

رواناب مشاهداتی Q y0 ،میانگین رواناب مشاهداتیQye ،
رواناب محاسباتی Q ye ،میانگین رواناب محاسباتی که به غیر
از ضريب کارايی و ضريب تببین بقیه پارامتر ها دارای بعد میلی
متر میباشند.
علت استفاده از مدل  SALASدر اين پژوهش اين است
که چون مدل  WAPABو مدل  SALASمدلهای بیالن آب
بوده و نحوه عملکرد آنها شبیه به هم بوده از مدل SALAS
برای مقايسه استفاده شده است .مدل  WAPABAصرفا يک
مدل بارش رواناب نمی باشد بلکه يک مدل بیالن آب بوده که
يکی از پارامترهای آن رواناب میباشد که در اين مقاله برای
ارزيابی کارايی آن با مدل  SALASمقايسه گرديده است .از
طرفی پارامتر تبخیر وتعرق تاثیر بسزايی در بیالن آب دارد
وچون مدل  SALASبه پارامتر بارش وزن بیشتری داده و
نسبت به تبخیر وتعرق اهمیت کمتری دارد از مدل WAPABA
برای نشان دادن تاثیر زياد تبخیر وتعرق استفاده گرديد.

نتايج و بحث
نتايج حاصل از پارامترهای دو مدل به کار رفته در پژوهش
حاضر شامل  )d,c,b,a( SALASو )k-1,β,α2,α1( WAPABA؛
که با استفاده از روش آزمون و خطا بدست آمده اند در جدول
( 2و  )3آورده شدهاند.
جدول  -2پارامترهای مدل WAPABA

نام ايستگاه
زرند ساوه
قطعه چهار ساوه
ساوه
نوبران

α1
2/2
2/33
1/29
2

α2
3/5
5/95
3
3/31

β
9/95
9/93
9/13
9/95

نام ايستگاه
زرند ساوه
قطعه چهار ساوه
ساوه
نوبران

A
9/13
9/311
9/293
9/311

b
53
25
11
29/9

جدول  -8مقادير دقت سنجی کلی مدل WAPABA

CE

MAE
)(mm

RMSE
)(mm

9/96

1/48

5/18

9/88

-9/18

9/24

1/11

9/11

9/16

1/92

8/54

9/88

9/91

1/25

9/64

-1

زرند ساوه
قطعه چهار ساوه
ساوه
نوبران

R2

9/28

جدول  -5مقادير دقت سنجی کلی مدل SALAS

جدول  -1پارامترهای مدل SALAS

c
9/1
9/31
9/922
9/293

بهطوریکه از نتايج باال (جداول  2و  )3مشاهده گرديد،
پارامترهای مدل نقش تعیینکنندهای در تعیین میزان دقت
نهايی مدلها ايفا میکنند .در مدل  a ،SALASمعادل ضريب
رواناب میباشد b ،معادل میزان آبی است که تبخیر میشودc ،
نیز بخشی از آب زيرزمینی است که به جريان پايه افزوده
میشود d ،نیز بخشی از ذخیره آب زيرزمینی میباشد که به
جريان آب زيرزمینی میپیوندد .همچنین مقادير پارامترهای
مدل  WAPABAشامل پارامترهای 1α :که از منحنی مصرف
آب در حوضه 2α ،از منحنی تبخیر تعرق محاسبه میگرددβ ،
معادل ضريبی از آب حوضه که صرف نفوذ در حوضه میگردد،
 K-1ضريبی ثابت از ذخیره آب زيرزمینی میباشد.
مقادير پارامترهای مدلها با بهینهسازی و کنترل مقادير
خطا با لحاظ پارامترهای مهم و مؤثر تعیین شدند .در اين مقاله
برای شرايط مختلف زمینشناسی و اقلیمی مقادير مختلفی
بهعنوان مقادير بهینه استخراجشدهاند .در جدول ( 1و )5
خروجی حاصل از مدلهای فوق ارائهشده است .در مطالعه حاضر
برای پیشبینی میزان جريان سطحی يا رواناب کل عوامل بیالن
(رواناب ،نفوذ ،پتانسیل تبخیر تعرق ،تبخیرتعرق واقعی ،رواناب
پايه ،ذخیره آب زيرزمینی ،جريان آب زيرزمینی ،رطوبت،
مصرف ،تقاضا و نیاز) بهصورت متوالی با استفاده از دادههای
اولیه بارش ،تبخیر تعرق پتانسیل در مدل  SALASو دادههای
اولیه بارش و دما در مدل  WAPABAبرآورد و درنهايت میزان
رواناب به دست آمد .سپس میزان رواناب شبیهسازیشده با
رواناب واقعی مقايسه گرديد که مقادير دقتسنجی برای هر
محدوده مطالعاتی در جدول ( 1و  )5ارائه شده است.

نام ايستگاه
k
9/1
9/1
9/1
9/1

D
9/5
9/5
9/5
9/5
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نام ايستگاه

CE

زرند ساوه
قطعه چهار ساوه

-1/11
-13/31

MAE
)(mm
1/11
3/12

RMSE
)(mm
12/11
5/11

9/22
9/29

ساوه
نوبران

-9/31
-9/32

1/91
9/12

11/29
11/91

9/92
9/52

R2

92
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بهطوریکه از نتايج جدول ( 1و  )5قابلمشاهده است
پارامترهای دقتسنجی برای کل دادهها يعنی ريشه خطای
مطلق ) ،(MAEمیزان ريشه میانگین مجموع مربعات خطا
( ،)RMSEضريب کارايی ( )CEو ضريب تبیین ( )R2برای
انتخاب مدل برتر انتخاب گرديد .در مورد  MAEو RMSE
هرچه مقادير نزديک به صفر باشد و عدد کوچکتر باشد
نشاندهنده کارايی باالتر است ،درحالیکه در مورد  CEو R2
هرچه مقدار نزديک به يک باشد کارايی مدلباالتر خواهد بود.
همانطور که از نتايج اين جداول برمیآيد تنها با اکتفا به ضريب
تبیین  R2نمیتوان مدل برتر را انتخاب نمود بهطوریکه در
برخی مدلها ،ضريب تبیین باال اما میزان کارايی پايین بوده
است .برای مثال در محدوده مطالعاتی زرند ساوه ضريب تبیین

 9/22بوده ولی مقدار ضريب کارايی  -1/11است که اين
نشاندهنده کارايی پايین مدل  SALASدر اين محدوده
میباشد .درمجموع میتوان بیان داشت که دقت و کارايی مدل
 WAPABAبیشتر از مدل  SALASبوده است .نتايج مدلسازی
 WAPABAدر ايستگاه زرند ساوه نشاندهنده عدم کارايی اين
مدل در اين محدوده میباشد ولی در بقیه ايستگاهها اينچنین
نیست .مدل  SALASاگر چه در برخی از ايستگاهها دارای
ضريب هبستگی بااليی داشته ولی میزان رواناب را بیشتر از
میزان واقعی برآورد نموده است که نشاندهنده اين واقعیت
است که شرايط استفاده از مدل نیز نقش موثری در شبیه سازی
دارد.

40.00

35.00
WAPABA

25.00
20.00

15.00

SALAS

10.00

رواناب (میلیمتر )

30.00

5.00
0.00
15.00

5.00

10.00

0.00

زمان(ماه )

شكل  -2مقايسه پيشبينی مدل  WAPBAو  SALASبا مقدار مشاهداتی ايستگاه زرند ساوه
14.00
12.00

8.00
WAPABA

6.00

رواناب( میلیمتر )

10.00

4.00

SALAS

2.00
0.00
15

5

10

0

زمان( ماه)
شكل  -1مقايسه پيشبينی مدل  WAPBAو  SALASبا مقدار مشاهداتی ايستگاه قطعه چهار ساوه
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45.00
40.00
35.00
25.00
WAPABA

20.00
15.00

رواناب ( میلیمتر )

30.00

10.00

SALAS

5.00
0.00
14

12

10

8

6

4

2

0

زمان( ماه)
شكل  -8مقايسه پيشبينی مدل  WAPBAو  SALASبا مقدار مشاهداتی ايستگاه ساوه

35.00
30.00

20.00
WAPABA

15.00
10.00

SALAS

رواناب( میلیمتر )

25.00

5.00
0.00
14

12

10

8

6

4

2

0

زمان( ماه)
شكل  -5مقايسه پيشبينی مدل  WAPBAو  SALASبا مقدار مشاهداتی ايستگاه نوبران

با توجه به شکلهای ( )5-2و مقايسه مقادير مدلهای
 SALASو  WAPABAبا مقادير مشاهدهای ،مدل SALAS
میزان رواناب را در ماههای مختلف بیشتر از مقدار واقعی نشان
داده است .مدل  WAPABAمقادير رواناب را در ايستگاه زرند
ساوه همانند رواناب مشاهداتی در سالهای اول صفر شبیهسازی
کرده ولی مدل  SALASدر ماههای اول باالتر از صفر
شبیهسازی نموده است که مدل  WAPABAمیزان رواناب را با
توجه به رواناب ماه قبل خود محاسبه کرده اشت .اين مدل در
برخی موارد میزان رواناب را کمتر از مقدار واقعی نشان داده
است که علت اصلی آن ذوب برف در برخی از ماهها بخاطر
کوهستانی و برفگیری بعضی از حوضهها میباشد .در اين گونه
حوضهها میزان رواناب تنها ناشی از باران نمیباشد و رواناب
ناشی از ذوب برف نیز نقش مهمی در میزان جريان خروجی از
حوضه دارد.

نتيجهگيری
مدل  WAPABAکه برای اولین مرتبه در ايران مورد ارزيابی
قرار گرفت نشان داد که با در نظر گرفتن عرضه ،مصرف و تقاضا
نتايج بهتری نسبت به مدل  SALASداشته ،همچنین نسبت به
پارامترها حساسیت بااليی نشان داد .لذا برای برآورد مقادير
پارامترها بايد همه عوامل را در نظرگرفت .اين مدل
درايستگاههای ساوه ،نوبران ،زرند ساوه نتايج قابل قبولی نسبت
به مدل  SALASارائه داد ولی در محدوده مطالعاتی قطعه چهار
ساوه نتايج ضعیفتری را نشان داد که علت آن را میتوان به
وسعت زياد محدوده و يا عدم دقت مدل  WAPABAو يا عدم
وجود بارانسنج در محل ايستگاه مرتبط دانست .همچنین اين
مدل بخاطر کوهستانی و برفگیر بودن حوضهها و ذوب برف در
برخی از ماهها ،میزان رواناب را کمتر از میزان واقعی برآورد
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 میتواند کاربرد فراوانی،برنامهريزی منابع آب تأثیر بسزايی دارد

 چرا که میزان رواناب تنها ناشی از بارش نمیباشد و.کرده است

.داشته باشد

ذوب برف و رواناب حاصل از آن نیز نقش مهمی در میزان

سپاسگزاری
بدينوسیله از دانشگاه تهران و شرکت مهندسین مشاور آب و
توسعه پايدار به دلیل تأمین امکانات و دادههای الزم جهت
اجرای اين مقاله و تهیه مقاالت مربوطه تشکر و قدردانی
.میشود

 مهمترينSALAS  در مدل.جريان خروجی از حوضه دارد
پارامتر بارش است وچون به خروجیها وزن کمتری داده است
لذا در ايستگاهها میزان رواناب را بیشتر از واقعی برآورد کرده
 با درWAPABA  در مجموع میتوان بیان کرد که مدل.است
نظر گرفتن میزان مصرف (مقدار آبی که صرف تبخیر و تعرق
میشود) که بیشترين مقدار آب خارج از کنترل است که در
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