DOI: 10.22059/ijswr.2020.294830.668445

)1195-1210  (ص1399  مرداد ماه،5  شماره،51  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

Evaluating the Efficiency of Reanalysis Evapotranspiration for Calibration of Distributed
Hydrological Model in Data-Limited Areas
SAKINE KOOHI1, ASGHAR AZIZIAN1*, LUCA BROCCA2
1. Water engineering Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2. Director of Research, Hydrology Group of the Research Institute for Geo-Hydrological Protection, Perugia, Italy.
(Received: Jan. 1, 2020- Revised: Jan. 20, 2020- Accepted: Feb. 1, 2020)

ABSTRACT
The lack of required datasets over the catchments impose basic problems for applying hydrologic models. By
increasing the satellite-based technologies over the past decades, several water balance components have been
developed by using remote sensing and data assimilation techniques. This research addresses the efficiency of
evapotranspiration values which are obtained from the reanalysis models (GLEAM, W3RA and HBV) for
calibration of VIC-3L hydrologic model over the SefidRood basin (SRB). Results showed that using the
evapotranspiration dataset, which is estimated by GLEAM, is the best for calibration of VIC-3L (NS=0.56 and
CC=0.80) and simulating the streamflow at the outlet of SRB. Also, using the HBV reanalysis model’s results,
in both daily and monthly time scales, with the KGE=0.64 leads to the better performance in simulating
streamflow when comparing to the base scenario (calibration of VIC-3L model with the observed streamflow
data). Finally, results indicated that using W3RA and GLEAM datasets improved the VIC-3L performance in
estimation of runoff volume and the maximum relative error restricted to only 4.0 %.
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بررسی کارايی منابع تبخير و تعرق بازتحليلشده برای واسنجی مدل هيدرولوژيکی توزيعی
با رويکرد کاربرد در حوضههای فاقد آمار
2

سکينه کوهی ،1اصغر عزيزيان* ،1لوکا بروکا

 .1گروه مهندسی آب ،دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) ،قزوين ،ايران.
 .2مدير تحقيقات ،موسسه تحقيقات هيدرولوژی ،مرکز ملی مطالعات ايتاليا ،پروجيا ،ايتاليا.
(تاريخ دريافت -1398/10/11 :تاريخ بازنگری -1398/10/30 :تاريخ تصويب)1398/11/12 :

چکيده
محدوديتهای موجود در دسترسی به مقادير جريان مشاهداتی با کفايت مکانی و زمانی مناسب در سطح حوضههای آبريز
سبب ايجاد مشکالتی در کاربرد مدلهای هيدرولوژيکی برای محققين شده است .از سويی ديگر با توجه به گسترش
فناوریهای ماهوارهای در سالهای اخير ،منابع اطالعاتی ارزشمندی از مولفههای بيالن آب با استفاده از تکنيکهای سنجش
از دور و دادهگواری تهيه و در اختيار پژوهشگران قرار گرفته است .پژوهش حاضر با هدف ارزيابی کارايی مقادير تبخير و
تعرق به دست آمده از اجرای مدلهای بازتحليلشده  W3RA ،GLEAMو  HBVدر فرآيند واسنجی مدل هيدرولوژيکی
 VIC-3Lدر حوضه آبريز سفيدرود به انجام رسيده است .نتايج حاصل حاکی از آن است که در صورت استفاده از منبع
بازتحليلشده  GLEAMبه منظور واسنجی مدل توزيعی  VIC-3Lدر سناريوی دوم (واسنجی سلول به سلول مدل
هيدرولوژيکی) ،مقادير جريان شبيهسازیشده با  NS=0/59و r=0/80از همبستگی مناسبی با مقادير مشاهداتی برخوردار
میباشد .همچنين مقدار شاخص کلينگگوپتا ( )KGEدرصورت واسنجی مدل بر اساس مقادير جريان خروجی از حوضه
برابر با 0/64میباشد؛ در حالیکه در صورت استفاده از منبع بازتحليلشده  HBVدر سناريوی سوم (استفاده از متوسط
مقادير پارامترهای بهينه به دست آمده در سناريوی دوم) مقدار اين ضريب معادل  0/62است .همچنين در گام زمانی
ماهانه ،کاربرد مقادير تبخير و تعرق به دست آمده از مدل بازتحيلشده  HBVبا دارا بودن شاخص  KGE=0/64از عملکرد
بهتری نسبت به سناريوی پايه (واسنجی مدل هيدرولوژيکی با سری زمانی جريان مشاهداتی در خروجی حوضه
( ))KGE=0/59برخوردار است .عالوه بر اين ،استفاده از منابع تبخير و تعرق به دست آمده از مدلهای بازتحليلشده
 W3RAو  GLEAMمنجر به بهبود عملکرد مدل  VIC-3Lدر تخمين حجم رواناب خروجی از حوضه سفيدرود شده است؛
به طوریکه مقدار متوسط خطا در برآورد حجم رواناب به کمتر از به  4/0درصد محدود میشود.
واژههای کليدی :سنجش از دور ،مدل هيدرولوژيکی  ،VIC-3Lبيالن آب ،تبخير و تعرق.

مقدمه
تخمين صحيح پارامترهايی همچون بارش ،دما و جريان رودخانه
از ملزومات ارزيابی و مديريت منابع آب در حوضههای آبخيز می-
باشند .از داليل اهميت پيشبينی و برآورد قابل اعتماد مقدار
جريان رودخانه میتوان به کاربرد آن در مديريت آبهای سطحی،
طراحی سازههای هيدروليکی ،پيشبينی احتمال وقوع سيالب و
برنامهريزی آبياری اشاره نمود ( .)Zhang et al., 2016بر اساس
استاندارد تعيينشده توسط سازمان جهانی هواشناسی ()WMO
برای حداقل تراکم شبکه هيدرومتری ،متاسفانه شبکه
هيدرومتری کشور ما نابسامان بوده و از سويی ايستگاههای موجود
در مناطقی خاص متمرکز شدهاند و از تراکم مناسبی برخوردار
نمیباشند ( .)Mahdavi, 1995بنابراين بسياری از حوضههای
* نويسنده مسئولazizian@eng.ikiu.ac.ir :

آبخيز در ايران و سراسر جهان در برآورد دقيق و يا نزديک به
دقيق مقدار جريان رودخانه با مشکل مواجه هستند .کاربرد مدل-
های هيدرولوژيکی و مدلهای سطح زمين يکی از روشهای
تخمين مقدار جريان خروجی از حوضهها به شمار میرود .برای
اجرای اين مدلها نياز به حجم زيادی از دادههای ورودی میباشد
و از طرفی وجود عدمقطعيت باال در دادههای ورودی منجر به
ايجاد خطای قابل توجهی در خروجی مدلها میشود .يکی از
روشهای کاهش عدمقطعيت ناشی از ورودیهای مختلف مدل،
برآورد مقدار مناسب پارامترهای مدل از طريق فرآيند واسنجی
میباشد ) .(Abbott and Refsgaard, 1996برای واسنجی چنين
مدلهايی عمدت ًا از دادههای دبی مشاهداتی در خروجی حوضهها
استفاده به عمل میآيد و اين در حالی است که در بسياری از
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حوضهها عدم وجود ايستگاههای هيدرومتری همواره يکی از
چالشهای اساسی محققين و مهندسين به شمار میآيد .با
گسترش فناوریهای سنجش از دور در سالهای اخير و توسعه
منابع اطالعاتی ارزشمند مانند رطوبت خاک ،بارش ،رواناب
سطحی ،تبخير و تعرق ،پوشش گياهی و غيره ،فرآيند مدلسازی
هيدرولوژيکی با سرعت و دقت بهتری قابل انجام میباشد .اين
منابع اطالعاتی عمدت ًا مبتنی بر روشهای سنجش از دوری بوده
و يا بر اساس تکنيکهای دادهگواری ( )Data Assimilationبه
دست میآيند و از اينرو دارای دقتهای متفاوتی هستند .داده-
های فوق دارای ساختار شبکهبندیشده بوده و لذا برای استفاده
در مدلهای هيدرولوژيکی توزيعی بسيار مناسب میباشند .يکی
از مهمترين خروجیهای حاصل از اجرای مدلهای هيدرولوژيکی،
مولفه تبخير و تعرق میباشد که از اهميت بسيار زيادی در بيالن
آب يک حوضه برخوردار میباشد .لذا واسنجی مدل هيدرولوژيکی
توزيعی بر اساس منابع سنجش از دوری تبخير و تعرق ،به ويژه
منابع بازتحليلشده ( )Reanalysisمیتواند به عنونا يکی از
راهکارهای مناسب برای شبيهسازی رواناب خروجی از حوضهها
مد نظر قرار گيرد .از جمله مهمترين پژوهشهايی که در زمينه
استفاده از دادههای مبتنی بر سنجش از دور در فرآيند واسنجی
مدلهای هيدرولوژيکی و تاثير آنها بر شبيهسازی مقادير جريان
خروجی از حوضه صورت گرفته است میتوان به موارد زير اشاره
نمود.
) Immerzeel and Droogers (2007در پژوهشی به ارزيابی
استفاده از مقادير سنجش از دور تبخير و تعرق حاصل از الگوريتم
 SEBALطی فرآيند واسنجی مدل هيدرولوژيکی  SWATدر
حوضه آبريز کريشنا واقع در جنوب هند پرداختند .نتايج نشان
داد که کاربرد مقادير تبخير و تعرق در مقياس ماهانه در فرآيند
واسنجی به علت لحاظ نمودن توزيع مکانی يک جايگزين مناسب
برای مقادير جريان خروجی از حوضه به شمار میرود.
همچنين ) Rientjes et al. (2013به واسنجی مدل بارش-رواناب
 HBVتوسط دادههای سنجش از دور تبخير و تعرق سنجنده
 MODISدر سطح حوضه کرخه (با مساحت 51000
کيلومترمربع) و در گام زمانی روزانه پرداختند .نتايج به دست آمده
نشان داد که واسنجی صرفا بر اساس جريان خروجی يا تبخير و
تعرق موجب عملکرد ضعيف مدل در شبيهسازی بيالن آب حوضه
شده است .در حالیکه انتخاب سناريوی دو هدفه (واسنجی بر
اساس جريان و مقادير تبخير و تعرق) به عنوان تابع هدف با بهبود
شبيهسازی بيالن آبی حوضه همراه بوده استKunnath- (2016) .
 Poovakka et al.نيز به بررسی تاثير استفاده از تصاوير سنجش
از دور رطوبت خاک سنجنده  AMSR-Eو دادههای روزانه تبخير

و تعرق سنجنده  CMRSETبرای واسنجی مدل هيدرولوژيکی
 AWRA-Lپرداختند .مقدار شاخص ارزيابی  RMSDحاکی از آن
بود که بهترين عملکرد در پيشبينی جريان پس از واسنجی مدل،
بر اساس دادههای تبخير و تعرق حاصل شده است و بيشترين
ميزان اثربخشی در حوضههای با ميانگين جريان متوسط تا زياد
میباشد.
( Lopez Lopez et al )2017با استفاده از تصاوير ماهوارهای
تبخير و تعرق سنجنده  GLEAMو رطوبت خاک منبع ESA
 CCIبه کاليبراسيون مدل هيدرولوژيکی بزرگ مقياس PCR-
 GLOBWBدر حوضه آبريز اماربيا طی دوره آماری  32ساله
( )1979-2010پرداختند .اين محققين واسنجی مدل مذبور را
در سناريوهای مختلف تکهدفه و چندهدفه به انجام رساندند.
نتايج نشان داد هرچند که بهترين نتيجه مربوط به واسنجی مدل
بر اساس جريان خروجی از حوضه میباشد ،اما کاليبراسيون
چندهدفه و با استفاده از تصاوير رطوبت و تبخير و تعرق با دارا
بودن شاخص نش-ساتکليف  0/5تا  0/75عملکرد مناسبی در
برآورد رواناب خروجی از حوضه داشتهاند و از سويی ديگر واسنجی
صرفا بر اساس رطوبت و يا تبخير و تعرق بهبود کمتری را در نتايج
حاصل از مدل منجر میکند.
) Franco and Bonumá (2017به ارزيابی کارايی دادههای
تبخير و تعرق مبتنی بر تکنيکهای سنجش از دور ،برای واسنجی
مدل هيدرولوژيکی  SWATو پيشبينی جريان خروجی از حوضه
آبريز رودخانه نگرو پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که واسنجی
چندهدفه (براساس تبخير و تعرق و مقادير جريان خروجی
حوضه) با عملکرد بهتر مدل در شبيهسازی جريانهای کم همراه
بوده است.
علیرغم توسعه روز افزون دادههای سنجش از دور و منابع
بازتحليلشده در توان تفکيک مکانی و زمانی مختلف ،متاسفانه
در سطح کشور در کمتر پژوهشی به اهميت اين منابع اطالعاتی
و کاربرد آنها به منظور واسنجی مدلهای هيدرولوژيکی پرداخته
شده است .با توسعه پايگاههای بازتحليلشدهای همچون GLDAS
و  Earth2observeدر سالهای اخير که با استفاده از فرآيند داده-
گواری و ادغام مقادير مشاهداتی و شبيهسازی ()Ensemble
خروجیهای ارزشمندی از مولفههای اقليمی و هيدرولوژيکی را
در اختيار قرار میدهند ،دستيابی به سری زمانی مولفههای مذکور
در مقياسهای زمانی و مکانی مختلف (به ويژه برای حوضههای
فاقد آمار يا دارای آمار کم) به راحتی امکانپذير میباشد .بنابراين
با توجه به توضيحات مذکور و با توجه به اهميت مولفه تبخير و
تعرق در بيالن آب خروجی از حوضه ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی تاثير کاربرد مقادير تبخير و تعرق به دست آمده از سه
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مدل بازتحليلشده  W3RA ،GLEAMو  HBVدر واسنجی مدل
هيدرولوژيکی توزيعی  VIC-3Lو شبيهسازی رواناب خروجی از
حوضه آبريز سفيدرود به انجام رسيده است .به طورکلی در اين
پژوهش سه سناريو مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از)1 :
واسنجی مدل هيدرولوژيکی صرف ًا بر اساس سری زمانی جريان
خروجی از حوضه )2 .واسنجی مدل با استفاده از دادههای تبخير
و تعرق بازتحليلشده سه مدل  W3RA ،GLEAMو )3 .HBV
اجرای مدل  VIC-3Lبه ازای مقدار متوسط پارامترهای بهينه به
دست آمده در سناريوی دوم.

مواد و روشها
مدل هيدرولوژيکی VIC-3L

در پژوهش حاضر از مدل هيدرولوژيکی بزرگ مقياس
به منظور شبيهسازی جريان خروجی حوضه استفاده شد .با توجه
به ساختار اين مدل هيدرولوژيکی ،الزم است تا حوضه مطالعاتی
در قالب تعدادی سلول تعريف شود که برای اين کار با توجه به
مقياس دادههای در دسترس و وسعت حوضه مطالعاتی از ابعاد
سلولی  0/25درجه برای ساخت شبکه محاسباتی استفاده شده
است .بيالن آب در اين مدل از حل معادله پيوستگی (رابطه )1
در هر گام زمانی به دست میآيد:
VIC-3L

S
 PER
t

(رابطه )1

 :Pمقدار بارش (ميلیمتر) :E ،تبخير و تعرق (ميلیمتر):R ،
رواناب (ميلیمتر) و

S
t

 :ميزان ذخيره آب (ميلیمتر) میباشد.

در مدل  VIC-3Lتوليد رواناب مستقل از اشباع يا عدم
اشباعشدن کامل سلول است و شامل رواناب سطحی و زيرسطحی
میباشد .در اين مدل سه نوع تبخير در نظر گرفته میشود که
عبارتند از :تبخير از تاج پوشش گياهان ،تعرق از سطح هر نوع
گياهی و تبخير از سطح خاک لخت ) (Liang et al., 1994تبخير
و تعرق کل در هر سلول به صورت مجموع وزنی (بر اساس درصد
پوشش هرکدام) اجزای فوق و بر اساس رابطه ( )2محاسبه می-
شود:
N

(رابطه )2

E   Cn  (E c,n  E t,n ) C N 1  E1
n 1

 Et ،Ecو  :E1بترتيب تبخير از تاج پوشش گياهان ،تعرق از
سطح پوشش گياهان و تبخير از سطح خاک لخت (ميلیمتر):Cn ،
درصد مربوط به پوشش گياهی nام در هر سلول و : CN+1درصد

1. Penman-Monteith

مربوط به سطح پوشش خاک لخت و  1

N 1

n

C

میباشند.

n 1

زمانی که مقداری از آب باران توسط تاج پوشش گياهان
جذب شده باشد ،تبخير با حداکثر مقدار خود رخ خواهد داد.
حداکثر مقدار تبخير از تاج پوشش گياهان برای هر يک از
پوششهای گياهی موجود در يک سلول از رابطه ( )3قابل محاسبه
میباشد:
rw

(رابطه )3

rw  ro

Wi

) 2/3 E p

Wim

( E*c 

 :Wimحداکثر مقدار آبی است که تاج پوشش گياه توانايی
جذب آن را دارد (ميلیمتر) :ro ،مقاومت ناشی از ساختار گياه
(ثانيه بر متر) :rw ،مقاومت آيرودينامکی که نشاندهنده انتقال
گرما و بخار آب از سطح گياه به هوای واقع در باالی تاج پوشش
گياهان میباشد (ثانيه بر متر) و  :Epتبخير و تعرق پتانسيل که
با استفاده از معادله پنمن -مانتيث 1محاسبه میشود
) .(Shuttleworth, 1993هنگامی که نرخ بارش ورودی کمتر از
نرخ تبخير از سطح تاج پوشش گياهان باشد ،آب جذبشده توسط
تاج پوشش گياهان برای تبخير در يک گام زمانی کافی نمیباشد.
در اين حالت تبخير از تاج پوشش گياهان با استفاده از روابط ()4
و ( )5محاسبه میشوند.

E c  f  E*c

(رابطه )4

 Wi  P  t 
(رابطه )5

E*c  t 

مقدار تعرق از سطح پوشش گياهی با استفاده از رابطه ()6
قابل محاسبه میباشد (Blondin, 1991; Ducoudre et al.,
).1993
f  min  1,

(رابطه )6

rw
rw  ro  rc

) 2/3 )E p

Wi
Wim

( E t  (1 

 :Etتعرق از سطح پوشش گياهی (ميلیمتر) :Wi ،مقدار آبی
است که تاج پوشش گياه توانايی جذب آن را دارد (ميلیمتر)،
 :Wimحداکثر مقدار آبی است که تاج پوشش گياه توانايی جذب
آن را دارد (ميلیمتر) :Ep ،تبخير و تعرق پتانسيل (ميلیمتر):r0 ،
مقاومت ناشی از ساختار گياه (ثانيه بر متر) :rw ،مقاومت
آيروديناميک مربوط به انتقال آب (ثانيه بر متر) و  :rCمقاومت تاج
پوشش گياهی (ثانيه بر متر) .زمانی که تبخير از تاج پوشش
گياهی تنها در کسری از گام زمانی ( )fاتفاق میافتد ،تعرق در آن
گام زمانی با استفاده از رابطه ( )7محاسبه میشود:
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(رابطه )7
rw
rw  ro  rc

) 2/3 )E p

Wi
Wim

(  f  (1 

rw
rw  ro  rc

E t  (1  f )E p

تبخير از سطح خاک لخت تنها از سطح اليه نازک رويی
صورت میپذيرد .هنگامی که خاک سطحی اشباع میشود ،تبخير
با حداکثر توان صورت میپذيرد و هنگامی که اليه نازک رويی
اشباع نباشد ،مقدار تبخير با استفاده از روابط موجود در مدل آرنو
و تعيين ظرفيت نفوذ متغير محاسبه میشود (رابطه )8
) .(Franchini and Pacciani, 1991مقدار تبخير از سطح خاک
لخت نيز با استفاده از رابطه ( )9قابل محاسبه میباشد.
(رابطه )8

i m  (1  bi )  S  z
with

) i  i m (1  (1  A)1/ b
i

(رابطه )9
1
A

i0
E1  E p   dA  
dA


i (1  (1  A)1/ b ) 
A m
0

پارامترهای پوشش گياهی ،عالوه بر نقشه سازمان امور اراضی
کشور ،از تصاوير ماهوارهای منبع  AVHRRاستفاده شده است.
علیرغم اينکه تعيين بسياری از پارامترهای مدل ،مبتنی بر
سنجش از دور و يا مشاهدات ميدانی میباشد؛ برخی از آنها
مفهومی بوده و تخمين آنها طی فرآيند واسنجی امکانپذير می-
باشد .پارامترهای واسنجی عبارتند از :پارامتر مربوط به شکل
منحنی ظرفيت نفوذ متغير ( ،)binfپارامتر مربوط به حداکثر دبی
پايه قابل توليد توسط اليه تحتانی خاک که به هدايت هيدروليکی
خاک بستگی دارد ( ،)Dsmaxکسری از پارامتر  Dsmaxکه در آن دبی
پايه غيرخطی شروع میشود ( ،)Dsکسری از حداکثر رطوبت
موجود در اليه تحتانی خاک که در آن دبی پايه غير خطی رخ
میدهد ( ،)Wsتوان مورد استفاده در منحنی دبی پايه ( )Cو اعماق
خاک به ترتيب در اليههای دوم و سوم ستون خاک ( d2و )d3
( .)Guo et al. 2004شبيهسازی مدل هيدرولوژيکی برای فرآيند
واسنجی طی دوره آماری  2001-2004صورت پذيرفت.

S

i

S

 :imحداکثر ظرفيت نفوذ (ميلیمتر) :A ،کسری از مساحت
کل که دارای ظرفيت نفوذ کمتر از  iمیباشد :bi ،پارامتر شکل
نفوذ :θs ،تخلخل خاک و  :zعمق خاک (متر) :As ،مبين کسری از
خاک لخت که اشباع است و  :i0نشاندهنده ظرفيت نفوذ نقطهای
میباشد.
رونديابی جريان در مدل هيدرولوژيکی  VIC-3Lشامل دو
بخش رونديابی درونسلولی و آبراههای میباشد .رونديابی درون-
سلولی بدين صورت است که در ابتدا هر سلول به طور جداگانه
مدل شده و پس از توليد سری زمانی رواناب سطحی و زيرسطحی
در هر سلول ،مجموع آن دو به سمت خروجی سلول رونديابی
میشود .پس از آن ،جريان همه سلولهای تشکيلدهنده حوضه
به خارج از سلول و به سمت شبکه آبراههها هدايت میشوند که
اين بخش ،رونديابی آبراههای ناميده میشود.
در اين پژوهش به منظور استخراج پارامترهای هواشناسی
همچون بارش ،سرعت باد ،رطوبت هوا ،حداقل و حداکثر دمای
روزانه از آمار حدود  63ايستگاه بارانسنجی و سينوپتيک واقع در
داخل و خارج محدوده حوضه آبريز سفيدرود در مقياس روزانه
استفاده شد .همچنين به منظور تعيين پارامترهای ورودی نوع
خاک حوضه ،توزيع مکانی بافت خاک حوضه بر اساس نقشههای
خاک زمينی موسسه تحقيقات آب و خاک تعيين شده است و
پس از مشخص شدن نوع بافت خاک حوضه ،با استفاده از توابع
کتابخانهای اطالعات مورد نظر استخراج شد .برای استخراج

منابع تبخير و تعرق بازتحليلشده

در پژوهش حاضر از مقادير تبخير و تعرق موجود در پايگاه
است
شده
استفاده
Earth2Observe
( .)http://www.earth2observe.eu/در پايگاه مذکور ،خروجی
حاصل از مدلهای هيدرولوژيکی مختلف با استفاده از فرآيند
دادهگواری و با کمک دادههای زمينی به دست آمده از پايگاه
جهانی هواشناسی  ،WMOبازتحليل شده و در مقياسهای زمانی
و مکانی مختلف به صورت کامال رايگان عرضه شده است .مقادير
تبخير و تعرق مذکور ،حاصل اجرای مدلهای W3RA ،GLEAM
و  HBVدر سطح دنيا میباشد که در ادامه توضيحاتی درخصوص
ساختار اين مدلها ارائه شده است.
 :GLEAMمدل  GLEAMتوسط دانشگاههای آمستردام
هلند Ghent ،بلژيک و آژانس فضايی اروپا به منظور حداکثر
استفاده از مشاهدات ماهوارهای در برآورد تبخير و تعرق توسعه
داده شد .همانگونه که در شکل ( )1نشان داده شده است ،اين
مدل از  4ماژول تشکيل شده که هرکدام دارای ورودیها و
خروجیهای مخصوص به خود میباشند .اين  4ماژول عبارتند از:
-1ماژول نفوذ (به منظور محاسبه مقدار نفوذ) -2 ،ماژول آب-
خاک (برای محاسبه پروفيل رطوبتی خاک) -3 ،ماژول تنش
(برای محاسبه تنش رطوبتی خاک) و  -4ماژول ( PTبه منظور
محاسبه تبخير و تعرق) .هر سلول محاسباتی در اين مدل شامل
 4نوع پوشش است که عبارتند از :خاک لخت ،پوشش گياهی کم،
پوشش بلند همچون درختان و آبهای با سطح آزاد .اطالعات
مربوط به اين مدل در پايگاه  Earth2Observeو در مقياس زمانی
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روزانه با توان تفکيک مکانی  0/25درجه از سال  1980تا 2016
موجود میباشد.

شکل  -1ماژولهای موجود در مدل GLEAM

 :W3RAاز جمله مدلهای هيدرولوژيکی بزرگ مقياس
است که مقدار تبخير و تعرق در آن بر اساس رابطه پنمن-مانتيث
محاسبه میشود .شبيهسازی ذوب برف در آن بر اساس روش
درجه-روز 1صورت میپذيرد .مدل  W3RAتوسط اداره
هواشناسی استراليا ارائه شده است و تفکيک مکانی مورد استفاده
برای اجرای آن در پايگاه  Earth2Observeدر حدود  0/5درجه
میباشد و شبيهسازی در گام زمانی روزانه صورت میپذيرد .در
اين مدل  3اليه برای خاک در نظر گرفته میشود .الزم به ذکر
است که در اين مدل تغييرات و عواملی که توسط بشر (همچون

آبياری) ايجاد شده است ،لحاظ نمیشود .حداقل و حداکثر دما،
بارش و تابش طول موج کوتاه رو به پايين از جمله پارامترهای
هواشناسی ورودی اين مدل میباشند .مدل  W3RAاز مدلهای
يکبعدی و مبتنی بر شبکه است که به شبيهسازی بيالن آب در
خاک و ذخيره آب سطحی و زيرزمينی برای هر سلول و به طور
مستقل از سلولهای در مجاورت آن میپردازد (Van Dijk,
) .2010هر سلول محاسباتی در اين مدل شامل دو نوع پوشش
میباشد :پوشش گياهی بلند ،پوشش گياهی کوتاه و علفی.
 :HBVمدل هيدرولوژيکی  HBVاز جمله پرکاربردترين
مدلهای مفهومی نيمهتوزيعی میباشد که در موسسه هواشناسی
و هيدرولوژيکی سوئد توسط )Forsman and Bergström (1973
به منظور شبيهسازی فرآيند بارش-رواناب توسعه داده شده است.
اين مدل با ساختاری ساده و ورودیهای کم به شبيهسازی مهم-
ترين فرآيندهای حوضه که در تشکيل رواناب سهيم میباشند،
میپردازد .در اين مدل ،حوضه به تعدادی زيرحوضه تقسيم شده
و در هر زيرحوضه تغييرات ارتفاعی و نوع پوشش در نظر گرفته
میشود .سری زمانی بارش ،دما و تبخير و تعرق پتانسيل در
مقياس زمانی روزانه از ورودیهای مهم اين مدل به شمار میآيند.
مقدار جريان ،بارش ،تبخير و تعرق ،رطوبت خاک و ذخيره خاک
از خروجیهای مهم اين مدل میباشند .در نسخههای بهروزشده
اين مدل ( )HBV-lightمواردی از جمله امکان لحاظ نمودن سطح
آب زيرزمينی و همچنين استفاده از يک روش واکنشی متفاوت با
استفاده از پارامتر تاخير به قابليتهای مدل افزوده شده است .در
شکل ( )2نمايی شماتيک از فرآيندهای حاکم بر مدل  HBVارائه
شده است.

شکل  -2نمايی شماتيک از مدل HBV

1. Degree-Day Method

کوهی و همکاران :بررسی کارايی منابع تبخير و تعرق بازتحليلشده 1201 ...
روش واسنجی GLUE

علیرغم وجود روشهای مختلف واسنجی ،در پژوهش حاضر از
روش احتماالتی  GLUEکه اولين بار توسط )and Beven (1992
 Binleyارائه شد ،استفاده به عمل آمده است .علت استفاده از اين
روش واسنجی ،ساختار قوی آن در شناسائی پارامترهای بهينه،
امکان اجرائی نمودن آن با کمترين فرآيند برنامهنويسی و
برخورداری از فرآيند عملياتی کردن سادهتر به ويژه در محيط
سيستم عامل ( Linuxمحيط اجرای مدل هيدرولوژيکی VIC-

 )3Lمیباشد .اين روش واسنجی تلفيقی از روش مونتکارلو با
تئوری بيز است که از کارايی بااليی در واسنجی و تحليل عدم-
قطعيت برخوردار میباشد .يکی از فرضهای روش GLUE
مستقل بودن پارامترهای واسنجی است و پارامترهايی که با
يکديگر همبستگی ندارند ،برای انجام واسنجی با استفاده از اين
روش انتخاب میشوند .مراحل اجرای روش  GLUEدر شکل ()3
نشان داده شده است .در ادامه توضيحات مربوط به اجرای هر گام
ارائه شده است.

شکل  -3گامهای اجرايی روش واسنجی GLUE

گام اول :تعيين محدوده اوليه پارامترها که با توجه به عدم
مشخص بودن نوع توزيع هر يک از پارامترهای واسنجی ،در
پژوهش حاضر از تابع توزيع يکنواخت استفاده شده است .الزم به
ذکر است که پارامترهای واسنجی مدل هيدرولوژيکی VIC-3L
در اين تحقيق ،در بخش معرفی مدل هيدرولوژيکی VIC-3L
معرفی شدهاند .محدوده اوليه برای تغييرات هر يک از آنها در
جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  -1پارامترهای واسنجی مدل  VIC-3Lو دامنه تغييرات آنها

پارامتر

واحد

محدوده تغييرات

binf

بیبعد
درصد
ميلیمتر بر روز
درصد
بیبعد
متر
متر

0/01 - 0/4
0/01 – 1
0/01 – 30
0/01 – 1
0/01 – 2
0/1 – 2/5
0/1 – 1/5

Ds
Dsmax
Ws
C
d2
d3

گام دوم :توليد  Nمجموعه پارامتر تصادفی در محدوده
تغييرات هريک از پارامترهای فوق .در اين پژوهش تعداد اعداد
تصادفی توليد شده ( )Nبرابر با  1000در نظر گرفته شد .به عبارت
بهتر از برای هر کدام از پارامترهای ورودی مدل 1000 ،داده
تصادفی توليد شد که در هر بار اجرای مدل يک مجموعه از آنها
انتخاب میشود.
گام سوم :پس از توليد مجموعه پارامترهای تصادفی ،مدل
هيدرولوژيکی  VIC-3Lبه ازای هر ترکيب تصادفی مورد اجرا قرار
1. Root Mean Square Error

میگيرد و سریهای زمانی تبخير و تعرق شبيهسازیشده برای
هر سلول توسط مدل برآورد خواهد شد.
گام چهارم :در اين گام مقادير تبخير و تعرق شبيهسازی-
شده توسط مدل هيدرولوژيکی  VIC-3Lبرای تک تک سلولهای
تشکيلدهنده حوضه ،با مقادير تبخير و تعرق به دست آمده از
منابع مورد مطالعه ( W3RA ،GLEAMو  )HBVکه به عنوان
تبخير و تعرق مشاهداتی مد نظر قرار گرفته است ،مقايسه شده و
مقدار شاخص کارايی برای هريک از سلولهای محاسباتی محاسبه
میشود .در اين پژوهش ،برای مقايسه مقادير شبيهسازیشده و
مقادير مشاهداتی از شاخص جذر ميانگين مربعات خطا 1به عنوان
معيار درستنمايی استفاده شده است .مقدار اين شاخص با
استفاده از رابطه ( )10قابل محاسبه میباشد (Hyndman and
):Koehler, 2006
n

(رابطه )10

2

)  VAL sim

obs

 (VAL
i 1

1

RMSE 

n

 :VALobsمقادير مشاهداتی به دست آمده از مدلهای
بازتحليلشده :VALsim ،مقادير شبيهسازیشده توسط مدل VIC-
 3Lو  :nتعداد دادهها میباشد.
گام پنجم :در نهايت مقادير شاخص  RMSEمحاسباتی در گام
اول از کوچک به بزرگ مرتب شده و با توجه به اينکه نزديک بودن
اين شاخص به صفر بيانگر دقت باالی مقادير شبيهسازیشده است،
اجرا(هايی) که از کمترين مقدار  RMSEبرخوردار باشند ،به عنوان
اجرای بهينه و مقادير پارامترهای بهينه مربوط به آنها به عنوان
پارامترهای بهينه برای هر سلول انتخاب میشوند.
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به طورکلی میتوان عنوان کرد که در اين پژوهش برای
واسنجی مدل  VIC-3Lسناريوهای زير مدنظر قرار گرفته است:
سناريو  :1در اين سناريو با تغيير مقادير پارامترهای
واسنجی به روش  GLUEسعی شد تا سری زمانی رواناب خروجی
حوضه از کمترين اختالف با مقادير مشاهداتی دبی در ايستگاه
هيدرومتری گيلوان (واقع در خروجی حوضه مطالعاتی) برخوردار
باشد.
سناريو  :2در سناريوی دوم ،مدل هيدرولوژيکی VIC-3L
با استفاده از مقادير تبخير و تعرق بازتحليلشده واسنجی میشود.
الزم به ذکر است که مقادير تبخير و تعرق به دست آمده از منابع
نامبرده به عنوان تبخير و تعرق مشاهدهای برای هرکدام از سلول-
های محاسباتی مد نظر قرار گرفت .در اين روش سعی شد تا در
طی فرآيند واسنجی مدل ،مقادير تبخير و تعرق شبيهسازیشده
توسط مدل از بيشترين شباهت با سری زمانی تبخير و تعرق
مشاهدهای (مستخرج از منابع  W3RA ،GLEAMو )HBV
برخوردار باشد .به عبارت بهتر در اين سناريو با حداقل نمودن
اختالف بين دو سری زمانی تبخير و تعرق در هر يک از سلولهای
حوضه آبريز ،مقدار پارامترهای بهينه برای هر سلول محاسبه شده
است .پس از آن رواناب سطحی و زيرسطحی سلولها به سمت
خروجی حوضه آبريز و با استفاده از ماژول رونديابی توسعه داده-
شده توسط ) Lohmann et al. (1998جمعآوری شده و سری
زمانی جريان خروجی از حوضه به دست خواهد آمد .با مقايسه
رواناب شبيهسازیشده با دادههای مشاهداتی ،عملکرد هر يک از
منابع تبخير و تعرق در واسنجی مدل  VIC-3Lو شبيهسازی
رواناب مورد بررسی قرار گرفته است.
سناريو  :3در سناريوی آخر از متوسط مقادير پارامترهای
بهينه به دست آمده در سناريوی دوم و به ازای کاربرد هر يک ،از
منابع تبخير و تعرق استفاده و جريان خروجی از حوضه سفيدرود
محاسبه میشود .به عبارتی در اين روش تاثير ميانگينگيری از
مقادير پارامترهای واسنجی بر عملکرد مدل در شبيهسازی رواناب
حوضه مورد بررسی قرار گرفت.
ارزيابی کارايی مدل هيدرولوژيکی

بررسی جريان شبيهسازیشده توسط مدل هيدرولوژيکی
 3Lدر هر يک از سناريوهای مورد مطالعه از شاخص کارايی نش-
ساتکليف ،(Nash and Sutcliffe, 1970) 1ضريب همبستگی2
) (Pearson, 1896و شاخص کلينگگوپتا(Gupta et al., 2009) 3
استفاده شد .محاسبه شاخصهای مذکور به ترتيب با استفاده از
VIC-

1. Nash-Sutcliffe
2. Correlation Coefficient

روابط ( )11تا ( )15امکانپذير میباشد .همچنين برای بررسی
دقيقتر عملکرد مدل ،منحنی تداوم جريان 4که يکی از روشهای
مناسب برای نمايش خصوصيات فراوانی وقوع جريان رودخانه می-
باشد ،مورد بررسی قرار گرفته است .عالوه بر آن ميزان خطای
مدل در شبيهسازی حجم رواناب خروجی از حوضه نيز محاسبه
شده است.
n

2

)  Q sim

obs

2

)  Q obs

obs

 (Q
i 1

(رابطه )11

n

 (Q

NS  1 

i 1

 Q obs  Q sim  Q sim 

n

obs

 Q
i 1

(رابطه )12
2

 Q sim 

n

sim

 Q

2

 Q obs 

n

obs

(رابطه )13

2

)(  1)  (  1)  (CC  1

(رابطه )14
(رابطه )15

 Q
i 1

i 1
2

r

2

KGE  1 

Qsim
Q obs
 Qsim
 Qobs




 :Qobsمقادير مشاهداتی دبی :Qsim ،مقادير دبی شبيهسازی-
شده :n ،تعداد دادهها : Q obs ،متوسط مقادير مشاهداتی دبیQsim ،
 :متوسط مقادير دبی شبيهسازیشده : Qobs ،انحراف از معيار
مقادير مشاهداتی و  : Qsimانحراف از معيار مقادير شبيهسازی
میباشد.
حوضه مورد مطالعه

اين مطالعه در سطح حوضه آبريز سفيدرود صورت گرفت .رواناب
اين حوضه که از حوضههای باز به شمار میرود ،در دريای خزر
تخليه میشود .حوضه سفيدرود با مساحتی در حدود  59هزار
کيلومترمربع پس از حوضههای آبريز کوير لوت و مرکزی و نيز
درياچه نمک و جازموريان بيشترين مساحت را در ميان
حوضههای آبريز کشور به خود اختصاص داده است .اين محدوده
در محل تالقی رشته کوههای البرز ،زاگرس و مرکزی در محدوده
جغرافيايی ' 34◦ 55تا ' 37◦ 52شمالی و ' 46◦ 30تا '51◦ 13
شرقی واقع شده و در تقسيمبندیهای طرح جامع آب به عنوان
حوضه سوم از منطقه اول مطالعاتی مشخص شده است .در
پژوهش حاضر به منظور ارزيابی عملکرد مدل هيدرولوژيکی VIC-
 3Lدر شبيهسازی رواناب خروجی از حوضه ،از مقادير جريان
ثبتشده در ايستگاه هيدرومتری گيلوان استفاده شده است.
3. Kling-Gupta
4. Flow Duration Curve
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موقعيت جغرافيايی حوضه سفيدرود و سلولهای محاسباتی برای
اجرای مدل  VIC-3Lدر شکل ( )4ارائه شده است .الزم به ذکر

است که شبيهسازی هيدرولوژيکی مدل طی دوره آماری -2004
 2001صورت پذيرفته است.

شکل  -4موقعيت جغرافيايی حوضه آبريز مورد مطالعه و شبکه محاسباتی مدل توزيعی VIC-3L

نتايج و بحث
بررسی پارامترهای بهينه و توزيع مکانی آنها

در جدول ( )2مقادير پارامترهای بهينه مدل به ازای اجرای
سناريوهای  1و  3ارائه شده است .با توجه به اينکه در سناريوی
 2از رويکرد توزيعی به منظور واسنجی مدل  VIC-3Lاستفاده
شده است ،در اين قسمت توزيع مکانی مقادير پارامترهای بهينه-
شده در شکلهای ( )5تا ( )7ارائه شده است .با توجه به تعداد
باالی پارامترهای واسنجی مدل هيدرولوژيکی  7( VIC-3Lپارامتر
واسنجی) و منابع اطالعاتی مورد بررسی ( HBV ،GLEAMو
 ،)W3RAاز ارائه توزيع مکانی تمام پارامترها خودداری شده و به
ارائه نقشه تغييرات مکانی تنها  3پارامتر مهم ( d2عمق اليه دوم
خاک)( WS ،کسری از حداکثر رطوبت موجود در خاک) و DS
(کسری از جريان زيرسطحی) اکتفا شده است .الزم به ذکر است
که با توجه نتايج حاصل از پژوهش Azizian and Shokoohi
) (2017که به تحليل حساسيت مدل هيدرولوژيکی  VIC-3Lدر
مقياسهای زمانی مختلف پرداختند ،اين سه پارامتر از مهمترين
پارامترهای تاثيرگذار بر عملکرد اين مدل میباشند.
بررسی پارامترهای واسنجی به دست آمده در جدول ()2
نشان میدهد که در صورت استفاده از مقادير تبخير و تعرق منبع
 ،HBVمقدار پارامتر شکل منحنی ظرفيت نفوذ متغير ( )binfبا

افزايش نسبت به دو منبع ديگر همراه میباشد .از آنجايی که که
اين پارامتر کنترلکننده مقدار نفوذ است ،افزايش آن سبب
افزايش رواناب ،بيشبرآورد در تخمين دبیهای باال و همچنين
کاهش دبی پايه توليدی میشود .بنابراين يکی از علتهای افزايش
 14درصدی در تخمين حجم رواناب حوضه در صورت کاربرد
منبع  ،HBVافزايش مقدار اين پارامتر طی فرآيند واسنجی است.
از سويی يکی ديگر از علل تخمين باالی دبیهای حداکثری در
صورت کاربرد اين منبع نسبت به  GLEAMو  ،W3RAتخمين
کمتر  Dsmaxمیباشد .با توجه به اينکه اين پارامتر نشاندهنده
حداکثر دبی پايه قابل توليد توسط اليه تحتانی خاک میباشد،
افزايش آن در سناريوی سوم و برای منابع  GLEAMو W3RA
يکی از داليل کاهش مقادير دبیهای حداکثری به شمار میرود.
همانطور که نشان داده شده است ،در صورت استفاده از
منبع  GLEAMبرای واسنجی مدل  ،VIC-3Lمحدوده تغييرات
مقدار پارامتر  WSکه تعيينکننده ميزان آب ذخيرهشده در خاک
و مشارکت آن با دبی پايه است ،در سطح حوضه با افزايش همراه
است .همچنين مقدار اين پارامتر در شمالغرب و غرب حوضه
آبريز سفيدرود باال میباشد که همين مورد سبب افزايش توليد
دبی پايه بيشتر و کاهش تخمين دبیهای حداکثری شده و اين
در حالی است که در صورت کاربرد منبع  ،HBVمحدوده تغييرات
اين پارامتر به  0/05تا  0/92کاهش يافته و اين کاهش سبب
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بيشبرآوردی در تخمين دبیهای باال شده است.
با توجه به نتايج مشخص است که مقدار پارامتر  DSدر
صورت استفاده از منبع  HBVبه منظور واسنجی مدل
هيدرولوژيکی  VIC-3Lدر اين سناريو نسبت به دو منبع ديگر در
تمام سطح حوضه سفيدرود به ويژه نيمه غربی آن با افزايش همراه
بوده است .از آنجايی که مقادير باالی اين پارامتر موجب کاهش

دبی پايه و افزايش دبیهای باال میشود ،يکی ديگر از داليل
نوسانات زياد در تخمين دبیهای باال در صورت کاربرد اين منبع،
افزايش مقدار اين پارامتر در سطح حوضه میباشد .در صورتی که
کاهش مقدار پارامتر  DSدر صورت استفاده از منبع  GLEAMبا
افزايش تخمين دبیهای پايه همراه بوده است.

شکل  -5توزيع مکانی پارامتر  d2برای منابع مورد مطالعه (سناريو )2

شکل  -6توزيع مکانی پارامتر  WSبرای منابع مورد مطالعه (سناريو )2
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جدول  -2پارامترهای واسنجی شده مدل  VIC-3Lدر سناريوهای  1و 2

شماره سناريو

منبع واسنجی

binf

Ds

𝑥𝑎𝑚𝑠D
)(mm/day

Ws

C

)d2 (m

)d3 (m

1

جريان خروجی حوضه

0/05
0/08

0/24
0/42

5/22
11/70

0/89
0/55

1/02
0/87

0/73
0/87

0/11
0/84

W3RA

0/10

0/42

12/05

0/52

0/75

0/84

0/76

HBV

0/13

0/51

11/47

0/43

0/77

0/79

0/68
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3

شکل  -7توزيع مکانی پارامتر  DSبرای منابع مورد مطالعه (سناريو )2

ارزيابی عملکرد مدل  VIC-3Lدر شبيهسازی سری زمانی رواناب

در اين بخش به بررسی عملکرد مدل  VIC-3Lدر شبيهسازی
هيدروگراف جريان خروجی از حوضه در مقياس زمانی روزانه و
ماهانه پرداخته شده است .به منظور ارزيابی عملکرد مدل ،مقادير
شاخصهای  KGE ،NSو  rبرای هريک از سناريوهای مورد
مطالعه (طی بازه زمانی  )2001-2004محاسبه شده و در شکل
( )5نشان داده شده است .عالوه بر آن هيدروگراف جريان شبيه-
سازیشده و مشاهدهای برای مقياس روزانه و ماهانه به ترتيب در
شکلهای ( )6و ( )7ارائه شد .نتايج نشان داد که کاربرد مقادير
تبخير و تعرق به دست آمده از مدل بازتحليلشده  HBVدر
سناريوی  3به دليل دارا بودن شاخص نشساتکليف  0/64و
شاخص کلينگگوپتا  0/62از عملکرد مشابهی نسبت به سناريو 1
(واسنجی مدل هيدرولوژيکی  VIC-3Lبر اساس سری زمانی
جريان خروجی از حوضه) برخوردار میباشد .عالوه بر اين مقادير
جريان شبيهسازیشده بر اساس تمامی منابع بازتحليلشده در

سناريوی  3از ضريب همبستگی باالی  0/76برخوردار است که
گويای عملکرد مناسب اين منابع اطالعاتی در فرآيند واسنجی
مدل هيدرولوژيکی  VIC-3Lمیباشد .همچنين ضريب همبستگی
 0/8درصورت استفاده از مقادير تبخير و تعرق به دست آمده از
مدل بازتحليلشده  GLEAMبر پايه رويکرد توزيعی (سناريو )2
برای واسنجی مدل  VIC-3Lو شبيهسازی جريان ،حاکی از
همبستگی مناسب مقادير شبيهسازیشده با مشاهدهای و عملکرد
قابل قبول اين منبع در تخمين جريان خروجی از حوضه نسبت
به دو منبع بازتحليلشده  HBVو  W3RAمیباشد.
نکته حائز اهميت بهبود قابل توجه نتايج حاصل از کاربرد
منبع بازتحليلشده  HBVدر سناريوی  3نسبت به سناريو  2می-
باشد .همانگونه که مشاهده میشود (شکل  ،)8استفاده از اين
منبع اطالعاتی در فرآيند واسنجی سلول به سلول مدل VIC-3L
با ضريب کارايی نشساتکليف  0/07با ضعيفترين عملکرد در
شبيهسازی جريان حوضه همراه بوده است و اين در حالی است
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که کاربرد همين منبع در سناريوی سوم با ضريب همبستگی
 0/81منجر به بهترين عملکرد مدل در شبيهسازی رواناب حوضه
پس از سناريوی ( 1ضريب همبستگی  )0/83شده است .از آنجايی
که يکی از کاربردهای فرآيند ميانگينگيری ،کاهش نوسانات
موجود در دادهها میباشد ،استفاده از مقادير متوسط پارامترهای
بهينه در سطح حوضه با کاهش بيشبرآورد اين منبع برای جريان-
های بزرگ در سناريو ( 2شکل -9ب) ،سبب بهبود عملکرد مدل
هيدرولوژيکی  VIC-3Lشده است.
همچنين بررسی هيدروگرافهای جريان شبيهسازیشده
توسط مدل هيدرولوژيکی  VIC-3Lبا استفاده از منابع تبخير و

تعرق بازتحليلشده حاکی از عملکرد بسيار مناسب اين منابع در
شبيهسازی بازوی پايينرونده هيدروگراف جريان میباشد .از
علتهای اصلی آن نيز میتوان به اهميت و تاثير باالی تبخير و
تعرق نسبت به ساير پارامترها بر بيالن حوضه به ويژه در مواقعی
که رطوبت خاک کم است ،اشاره نمود .همانگونه که در شکل
(-6ج) مشاهده میشود ،به مرور اختالف بين مقادير شبيهسازی-
شده و مشاهدهای رو به کاهش بوده و در صورت طوالنیتر بودن
طول دوره آماری ،امکان انطباق کامل سری زمانی جريان شبيه-
سازیشده در بازوی پايينرونده هيدروگراف با مقادير مشاهدهای
چندان دور از انتظار به نظر نمیرسد.
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در حالیکه کاربرد مقادير تبخير و تعرق  HBVبه منظور واسنجی
مدل هيدرولوژيکی در سناريو  ،3با بهبود حدود  8/5درصد در
مقدار شاخص کلينگگوپتا نسبت به سناريوی پايه (سناريو  ،)1از
عملکرد بسيار مناسبی در برآورد جريان ماهانه حوضه آبريز همراه
بوده است .پس از آن ،در سناريوی  1شاخص کارايی نشساتکليف
برابر با  0/74و شاخص کلينگگوپتا معادل  0/59بود که گويای
عملکرد مناسب مدل در شبيهسازی سری زمانی رواناب حوضه در
مقياس ماهانه است.

بررسی هيدروگراف جريان شبيهسازیشده در گام زمانی
ماهانه و مقادير شاخصهای ارزيابی ،حاکی از همبستگی مناسب
مقادير شبيهسازی توسط مدل با جريان مشاهدهای در صورت
کاربرد رويکرد توزيعی به منظور واسنجی است اما اين همبستگی
به معنای عملکرد قابل قبول اين منابع در واسنجی سلول به سلول
مدل  VIC-3Lنمیباشد زيرا مقدار شاخص نشساتکليف (که
حاکی از عملکرد کلی مدل میباشد) در اين منابع و شکل (-10
ب) گويای بيشبرآورد مقدار جريان در صورت کاربرد آنها است؛
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شکل  -10هيدروگراف جريان شبيهسازی توسط مدل  VIC-3Lدر مقياس ماهانه :الف) سناريو  ،1ب) سناريو  ،2ج) سناريو 3

ارزيابی عملکرد مدل  VIC-3Lدر شبيهسازی منحنی تداوم
جريان1

در اين بخش با توجه به اهميت کاربرد منحنی تدام جريان ()FDC
در نمايش پاسخ هيدرولوژيکی حوضه و بررسی تحليلهای
خشکسالی هيدرولوژيکی-زيست محيطی بر اساس شاخصهای به
دست آمده از آن ،اقدام به ترسيم  FDCپس از شبيهسازی جريان
حوضه شد که نتايج آن در شکل ( )11ارائه شده است .شکل (-11
الف) حاکی از تطابق نسبتا مناسب منحنی تداوم جريان در اين
سناريو با منحنی تداوم جريان مشاهدهای حوضه میباشد .با توجه
به اين شکل میتوان چنين عنوان کرد که کاربرد مدل VIC-3L
در شبيهسازی جريان حوضه با کاهش جريانهای باال و مقداری
افزايش در برآورد جريانهای پايين همراه بوده است .در صورتیکه
بررسی منحنی ارائهشده در شکل (-11ب) گويای بيشبرآورد
1. Flow Duration Curve

مدل  VIC-3Lدر تخمين تمامی مقادير جريان پس از کاربرد
دادههای مربوط به منبع  HBVاست .در حالیکه در سناريوی 3
کاربرد مقادير تبخير و تعرق  GLEAMو  W3RAدر فرآيند
واسنجی ،منجر به بهبود عملکرد مدل در تخمين جريانهای 40
تا  150مترمکعببرثانيه شده است.
به منظور بررسی دقيقتر ،ميزان خطای نسبی مدل VIC-
 3Lدر تخمين حجم رواناب نيز محاسبه و به تفکيک سناريوی
مطالعاتی و منبع مورد استفاده در جدول ( )3ارائه شده است .با
توجه به جدول ( )3مشخص است که کاربرد منابع تبخير و تعرق
و واسنجی سلول به سلول مدل هيدرولوژيکی از موفقيت چندانی
در برآورد حجم رواناب توسط اين مدل هيدرولوژيکی برخوردار
نبوده است .همچنين نتايج به دست آمده بيانگر آن است که برای
محاسبه حجم رواناب ،کاربرد سناريوی سوم نسبت به رويکرد
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 4/0درصد بسيار مناسب و بهتر از واسنجی بر اساس سری زمانی
رواناب خروجی از حوضه (متوسط خطای  4/5درصد) ارزيابی می-
شود .هرچند الزم به ذکر است که عملکرد منبع  HBVنيز با
برخورداری از متوسط خطا در حدود  14درصد در برآورد حجم
رواناب نسبتا خوب میباشد.

توزيعی منجر به بهبود چشمگير عملکرد مدل در برآورد اين مهم
شده است؛ به طوریکه استفاده از منبع  W3RAدر سناريوی 3
با متوسط خطای نسبی  2/5درصد در تخمين حجم رواناب حوضه
بسيار مناسب ارزيابی میشود .همچنين کاربرد مقادير تبخير و
تعرق  GLEAMدر اين سناريو با برخورداری از متوسط خطای
1000
Observed

1000
Observed

الف)

Scenario 1

ب)

GLEAM

800

800

W3RA

)Q (m^3/s

400

400

200

200

0

0
100.0

80.0

20.0

40.0

60.0

0.0

60.0

80.0

100.0

40.0

20.0

)P (%

)P (%

1000
Observed

ج

GLEAM

)

W3RA

800

HBV

400

)Q (m^3/s

600

200

0
100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

)P (%
شکل  -11منحنی تداوم جريان مربوط به اجرای مدل  :VIC-3Lالف) سناريو  ،1ب) سناريو  ،2ج) سناريو 3
جدول  -3درصد خطای نسبی مدل  VIC-3Lدر برآورد حجم رواناب برای سناريوهای مورد مطالعه

حجم رواناب (مترمکعب)

شماره
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منبع واسنجی
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نتيجهگيری
تبخير و تعرق يکی از مولفههای اصلی بيالن آب يک حوضه به
شمار میرود و از جمله خروجیهای مهم مدلهای هيدرولوژيکی
میباشد .با توجه به گسترش روز افزون منابع سنجش از دور و
بازتحليلشده که به تخمين مقدار تبخير و تعرق میپردازند،
کاربرد اين مولفه برای واسنجی مدلهای هيدرولوژيکی میتواند
يکی از روشهای غلبه بر محدوديتهايی که در مسير دستيابی
به مقادير جريان مشاهداتی (در محل ايستگاههای هيدرومتری)
وجود دارند ،باشد .پژوهش حاضر با هدف ارزيابی کاربرد مقادير
تبخير و تعرق محاسبهشده توسط سه منبع بازتحليلشده
 W3RA ،GLEAMو  HBVبه منظور واسنجی مدل
هيدرولوژيکی  VIC-3Lدر سطح حوضه آبريز سفيدرود به انجام
رسيد .نتايج حاکی از عملکرد قابل قبول کاربرد منابع تبخير و
تعرق بازتحليلشده برای واسنجی مدل  VIC-3Lحتی نسبت به
واسنجی مدل در سناريو پايه (بر اساس مقادير جريان مشاهداتی
در خروجی حوضه) بود .همچنين نتايج نشان داد که در صورت
استفاده از مقادير تبخير و تعرق به دست آمده از مدل بازتحليل-
شده  HBVدر سناريوی سوم در مقياس روزانه ،مقدار شاخص
کارايی نشساتکليف معادل  0/64میباشد و اين در حالی است
که مقدار اين شاخص در صورت واسنجی مدل بر اساس مقادير
جريان مشاهداتی حوضه آبريز  0/67است .درصورت کاربرد اين
منبع در مقياس ماهانه نيز مقدار شاخص ارزيابی کلينگگوپتا و
نشساتکليف به ترتيب برابر با  0/64و  0/75میباشد؛ در حالیکه
واسنجی بر اساس مقادير جريان در اين مقياس از عملکرد ضعيف-
تری برخوردار است و مقدار شاخص  KGEو  NSدر سناريوی پايه
به ترتيب معادل  0/59و  0/74میباشد .همچنين يافتههای

پژوهش نشان داد که کاربرد منبع بازتحليلشده  HBVدر
سناريوی ( 3واسنجی بر اساس متوسط پارامترهای مدل VIC-
 3Lدر سطح حوضه) با ضريب نش-ساتکليف 0/64منجر به بهترين
عملکرد مدل هيدرولوژيکی  VIC-3Lنسبت به ساير منابع و
سناريوی  2شده است .اين مورد گويای کاربرد مناسب فرآيند
ميانگينگيری در کاهش نوسانات مولفههای بيالن شبيهسازی-
شده در در سطح حوضه میباشد .بررسی منحنی تداوم جريان
شبيهسازی در سناريوی  3و با استفاده از منابع بازتحليلشده
 GLEAMو  ،W3RAبيانگر تطابق مناسب آن با مقادير مشاهده-
ای بهويژه در محدوده جريانهای  40تا  150مترمکعب بر ثانيه
بود .طبق محاسبات انجامشده در صورت استفاده از مقادير تبخير
و تعرق به دست آمده از مدلهای بازتحليلشده  W3RAو
 ،GLEAMمتوسط خطای نسبی در برآورد حجم رواناب حوضه
آبريز به ترتيب معادل  2/5و  4/0درصد بود و اين در حالی است
که در صورت واسنجی مدل هيدرولوژيکی  VIC-3Lبا روش
متداول (بر اساس مقادير جريان خروجی از حوضه) ،مقدار اين
خطا در حدود  4/5درصد میباشد .در يک نتيجهگيری کلی و با
توجه به عملکرد مدل در شبيهسازی سری زمانی رواناب ،منحنی
تداوم جريان و تخمين حجم رواناب میتوان عنوان کرد که کاربرد
منابع بازتحليلشده تبخير و تعرق برای واسنجی مدلهای
هيدرولوژيکی میتواند به عنوان يک راهکار مناسب و کاربردی به
ويژه در حوضههای فاقد آمار که در آن امکان دسترسی به اطالعات
ايستگاه هيدرومتری ميسر نمیباشد ،مدنظر قرار گيرد .همچنين
در صورت کاربرد اين منابع میتوان ديد بهتری از تغييرات مکانی
پارامترهای مدل در سطح حوضه و فرآيندهای هيدرولوژيکی
حاکم بر آن به دست آورد.
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