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 .1دکتری آب و هواشناسی شهری ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
 .2استاد تمام گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
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(تاریخ دریافت 1400/08/01؛ تاریخ تصویب )1400/12/20

چکیده
پیشبینی و برآورد مقدار رواناب بهخصوص رواناب بیشینۀ حاصل از بارش نزوالت ،نیازمند استفاده از مدلهای هیدرولوژیک
مناسب و دقیق است .یکی از مدلهای نیمهتوزیعی که در دهۀ اخیر موورد توجوه محققوان قورار گرفتوه ،مودل هیودرولوژیکی
ظرفیت نفوذ متغیر ( )VICاست .پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارایی مدل  VICدر شوبیهسوازیشودۀ روانواب و رونودیابی
جریان رودخانههای شهرستان ارومیه مشرف به دریاچۀ ارومیه شامل نارلوچای ،روضهچای ،شوهرچای و بارانودوزچای انجوام
شده است .برای نیل به هدف یادشده از دادههای هواشناسی  ERA5اسوتفاده شوده اسوت .ضورایب آمواری موورد اسوتفاده در
پژوهش حاضر برای صحتسنجی دادههای ورودی بارش شامل (ضریب تبیین  ،R2ریشۀ میانگین مربعوات خاوای کواک
باک

–

 ،TRMSEنش – ساتکلیف  )NSEهستند .بررسیهای دادههای هواشناسی ماهوارهای با دادههای مشاهداتی نتوای قابول

قبولی دارند ،به طوری که شاخص احتمال آشکارسازی  PODدر تمامی ایستگاههای مناقه بیش از  0/80درصد بووده و حتوی
در ایستگاه سینوپتیک خوی در شمال مناقۀ ماالعاتی بیشتر از  0/95درصد است .همچنوین ،میوزان همبسوتگی بوین دادههوای
حداکثر و حداقل دما نیز بیش از  0/93درصد است .پ

از ساخت مودل هیودرولوژیک و ریاضوی مناقوه ،واسونجی روانواب

مشاهداتی خروجی زیرحوضهها با رواناب شبیهسازیشده توسط مدل  VICبررسی شد .نتای نشان داد در تمامی رودخانههای
اصلی مناقه مقدار  NSEبیش از  0/72درصد و ضریب  R2تمامی حوضهها بیشتر از  0/64درصد بوده است .همچنوین ،بورای
صحتسنجی بین دادههای مشاهداتی و شبیهسازیشده از بازۀ زمانی بیشترین دبیهای حوداکثر ( )2000-2010اسوتفاده شود.
نتای نشان داد مدل در شبیهسازی روانابهای دقت بیشتری داشت ،به طوری که ضریب  NSEدر حوضۀ نازلوچای بوه 0/80
درصد و ضریب  0/78 R2درصد برای دادههای مشاهداتی روزانه رسید .درنهایت ،میتوان نتیجه گرفت که مودل  VICقابلیوت
زیادی در شبیهسازی جریان ساحی دارد.
کلیدواژهها :مدل هیدرولوژیک ظرفیت نفوذ متغیر ،مدیریت سیالب ،دادههای هواشناسی  ،ERA5دریاچۀ ارومیه.

*مقاله برگرفته از رسالۀ نویسندۀ مسئول است
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مقدمه
1

بنا به گزارش  )2007( IPCCمتوسط دماا سای کارۀ
زماا ت ااا سااال  2100ماا وانااد بااه  1/1ااا  6/4درجااۀ
سانت گراد برسد و باعث پدیادۀ غ ار الیا ش داود .هما ت
پدیده باعث ایجاد غ ر در رژیش ه ادرولوژ در نناد دهاۀ
اخ ر در سیح جهان دده ،بهگونها که احتمال مواجهاه باا
رخدادها همچون خشا ساال و سا ب افازایش یافتاه
است و افزایش ایت احتمال برا دورهها آ م واند آثاار
زیانبار را برا جوامع بشار در پا داداته باداد ] .[1از
عوامل أث رگذار برافزایش روانا  ،ردد روزافزون دهرنش ن
و غ ر در کاربر اراضا و پوداش گ ااه اسات .وساۀۀ
دهر با ایجاد مناطق وسا ۀ از سایو نفوذناپاذیر ،ماانع
نفوذ مقدار زیاد از بارندگ باه درون خااو و ول اد ماواد
مختیف مضر و آلودهکنندۀ م ط زیست م دود ] .[2نن ت
وسۀها عبوه بر افزایش اثرات خریب س ب ها دهر ،
سبب کاهش ک ف ت آ بس ار از آ ها زیساتم یا
در سراسار جهااان داادهانااد ] .[3امااروزه افاازایش جمۀ اات،
گسترش أس سات صنۀت  ،کمبود مکان برا سااختوسااز
بهخصوص در کبندهرها ،باعث دده ا غ ار دادید در
مورفولوژ حوضهها آبریاز ایجااد داود ] .[4باا گساترش
روزافزون منااطق داهر و از با ت باردن اراضا جن یا ،
مر ۀ و کشاورز  ،زم تها نفوذناپذیر افازایش یافتاه کاه
ایت موضوع موجب افزایش حجش رواناا نادا از باارش در
مناطق مسکون ب هخصوص فضاها دهر دده اسات ].[5
س ل م واند بهعنوان وضۀ ت ه ادرولوژیک ۀریاف داود
که در آن دب رودخانه ب ش از ظرف ت ذخ رهسااز کاناال
م دود و آ مازاد سرریز م داود و بخشا از کاف دره را
غرلا م کند ] .[6وسۀۀ دهرنشا ن  ،باهویاژه در حادا ۀ
رودخانهها ،بر خسارت س ل در دههها اخ ر افازوده اسات
] .[7ناپایدار ناد از س ب متغ ر و پ چ ده است و ول د
س ب در ی حوضۀ آبخ ز باه عوامال متۀادد همچاون
حوضۀ آبریاز ،م ازان باارش ،م ازان نفاوذ و دارایط زما ت
بست دارد .س ب ها جزء فراوان ریت و مخر ریت ببیا
طب ۀ هستند که همهساله موجاب آسا ب جاان و ماال
سن ن م داوند .سا ب هاا جازء جدانشادن دینام ا
مجرا رودخانهها هستند ] .[8س ل یا پدیادۀ مۀماول و
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لابل انتظار برا ی رودخانه است ،اما از آنجا که کنارههاا
رودخانهها مۀموالً راکش جمۀ ت باالی دارند ،سا ب هاا
بزرگ ر دارا ی مؤلفۀ خیرزا هساتند ] .[9آمارهاا نشاان
م ا دهنااد خیاار س ا ل ط ا زمااان افاازایش یافتااه اساات،
ب اهخصااوص از زمااان کااه بس ا ار از کشااورها مجوزهااا
ساختوساز در ددتها سا بب را صاادر کردناد و حتا
مشوق ردد جار و مسکون در ایت منااطق دادند ].[10
متأسفانه ،در ایاران باه موضاوع سا ل و مادیریت و کااهش
خسارتها آن به طاور جاد وجاه نشاده اسات و فقاط
زمان که س ب مخرب جار دود و فاجۀاها باه وجاود
آید ،وجه مسئوالن و متخصصان به آن جیب م دود .غار
دریانۀ اروم ه ن ز از مناطق مهم است که به دل ل دارایط
الی م و زم تدناس پتانسا ل ولاوع سا ب هاا دادید
دارد .به ب ان دل ق ر ،غر دریانۀ اروم ه ن ز همانناد ساایر
مناطق ایران داهد اثرات غ ر الی ش بوده اسات .بررسا 40
سالۀ دادهها الی م ایست اه دهر اروم اه نشاان ما دهاد
م زان بارندگ در ایات داهر باا دا ب  -2/26روناد نزولا
دادته و در طرف دی ر دما ب ش نه ،کم نه و متوسط روند
افزایش پ دا کرده است .غار دریاناۀ اروم اه باا وساۀت
حاادود  5251ک یومترمربااع رو واحاادها زم ا تدناس ا
مختیف مانند رسوبات آبرفت  ،ماسهسنگ ،مارن ،کن یومرا و
سنگ آهک با م ان الیههای از ماارن داکل گرفتاه اسات.
ردتهکوهها مرکز رک ه ا عراق از دمال غر ا جناو
غر ایت غر دریانۀ اروم اه را احاطاه کاردهاناد .یکا از
عارضهها مهش ه ادرول ک در گساترۀ دهرساتان ،وجاود
نهار رودخانۀ نازلونا  ،دهرنا  ،باراندوزنا و روضهنا
است که از ار فاعات یادددۀ دهرستان سرنشمه گرفتهاند و
در حال حاضر ،ددت اروم ه را کاه داهر اروم اه ن از در آن
لرار گرفته ،آب ار م کنند و به دریاناه اروم اه ما ریزناد.
بررس ساختارها زم تدناس  ،وپوگراف و ریختدناس
غر دریانۀ اروم ه نشان م دهد عبوه بار ماوارد یادداده،
غ رات الی م و وسۀۀ سااختوساازها داهر در ایات
مناطق کوهپایها و مر فع سبب از ب ت رفاتت آبراهاههاا
طب ۀ و درنت جه ،غ ر درایط ه دروژئولوژیک دده است.
بنابرایت ،هم ت عوامل احتمال ولوع خیر س ب ها و عوالب
و آس بها ناد از آن را در ایت دهرستان باال م بارد .باا
وجه به اهم ت پ شب ن س ب در میالۀه و طراح هاا
ه اادرولوژیک و ماادیریت منااابع آبا و اینکااه پا شب نا
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س ب مستیزم نصب ،راهاناداز و ن هادار از جه ازات و
سامانۀ ثبت س ب اسات و بسا ار از حوضاههاا آبخ از
کشااور نناا ت امکانااا را ندارنااد ،اسااتفاده از روش یااا
روشهای که بتوان به کم آنها ،م زان رواناا حاصال از
بارندگ را در حوضههاا فالاد آماار یاا دارا آماار ناال
خم ت زد ،اهم ت لابل وجه دارد .به عبوه ،باا وجاه باه
ردااد جمۀ اات و وسااۀۀ اجتماااع و التصاااد و غ اارات
آ وهوای به عیت أث ر گرمایش جهان  ،که سابب افازایش
خسارتها ناد از س ل م دود ،ایت امر اهم ت ب شاتر
م یابد .ا کنون مدلهاا زیااد باه منظاور داب هسااز
کردن بارش روانا برا پ شب ن س ل مورد وجه بس ار
از م ققان لرار گرفته است .وسۀۀ ایات مادلهاا منجار باه
ول د مدلهاا داب هسااز ه ادرولوژیک باا اساتفاده از
مدلها کامپ و ر دده است .ازجمیه مادلهاا جدیاد و
موفق در ایت زم نه ،مدل ه ادرولوژیک اا یف قا ظرف ات
نفوذ متغ ر )VIC( 1است .ایت مدل اول تبار وسط ل اناگ و
همکاران ( )1994در دانشا اه وادان تت در آمریکاا وساۀه
یافت .استفاده از ایت مدل به دل ل لابی اتهاا زیااد کاه
دارد ،وسط م ققاان زیااد جهات داب هسااز باارش –
روانا اساتفاده داده اسات ] .[11اساکایدی ر 2و همکااران
( )2021در پژوهشاا بااا عنااوان ادغااام دوبۀااد آ هااا
زیرزم ن در مدل  VICو سنجش اثرات آن بر خروج نفوذ
آبخوانها ،برا دستیاب به هدف سیح ایستای جریان آ
زیرزم ن ا بااا سااتون خاااو ادغااام دااد و سااپ  ،اثاارات
ویژگا هااا آبخااوان و بخ ار و ۀاارق باار غذیااۀ آ هااا
زیرزم ن مدلساز دد .نتایج بررس هاا نشاان داد غذیاۀ
مجدد آ ها زیرزم ن به عماق رواناا سای بسات
دارد و با افزایش وضو دابکه از  1درجاه باه  0/05درجاه
باعث غ ر دارها متوسط مدل ا  12/3درصد از م ان ت
بارندگ دد ] .[12ماجودر و همکااران )2019( 3در حوضاۀ
رودخانۀ پتوماو در ساحل درل ایاالت مت ده با استفاده از
ماادل ه اادرولوژیک  VICبااه ارزیاااب حساسا ت آ لاباال
دسترس بر اساس خیا دادهها بارش پرداختند .آنها در
ق ق یاددده به ایت نت جه رس دند ماههاا ما و آوریال
ب شاااتریت حساسا ا ت را باااه خیاهاااا باااارش دارناااد.
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زیرحوضهها حساس مشخ ددند و همچن ت ،اطبعاات
نوع ب بن آ با افزایش نوع دادهها بارش افزایش یافات
] .[13مارکرت و همکاران )2018( 4در منیقۀ جناو دارق
آس ا برا بررس أث ر غ رات کاربر زم ت بر خصوص ات
ه درولوژیک از مدل  VICاستفاده کردند و پ از کاال بره
کردن دادهها برا سالها 1982ا  ،1990در اعتبارسنج
برا سالها  ،2004-1991باه ک ف ات خاو اا خ یا
خو در دب هساز ماه انه دادههاا رسا دند .ایات میالۀاه
نشان داد افزایش سیح جن ل باعث کاهش م زان رواناا و
افزایش بخ ر و ۀرق م دود ،در حال کاه افازایش سایح
زراعت باعث افزایش روانا و کاهش بخ ر و ۀرق م داود
] .[14میا پااور و همکاااران ( )2018در ایالاات کال فرن ااا
امریکا به مادلسااز بار اسااس دادههاا گاردش جهاان
پرداختند .در ایت میالۀه با اساتفاده از مادل ه ادرولوژیک
ت دو ساناریو RCP4.5
 VICو دادهها گردش جهان
و  RCP8.5به ایت نت جه رس دند که در آیناده باارشهاا در
فصل پر بارش افزایش و در فصلها دی ر خش ر خواهاد
دد که ایت رو منابع آ در دسترس أث ر خواهد گذادات
که مهش ریت آن جریان سی است .ایت اطبعات م واناد
به برنامهریز بهتر و کامل ر برا آیناده کما کناد ].[15
کوه و همکاران ( )1398ن ز در حوضه رودخانۀ ساف درود
دادهها منابع بارد باز ی لدده را ارزیاب کردند .آنهاا
در ایت میالۀاه از دادههاا باارش پای ااه دادۀ  ECMWFو
همچن ت PERSIANN ،استفاده کردند .آنها دریافتناد کاه
بهرغش اینکه دادههاا باارش  ECMWFاز ک ف ات بهتار
نساابت بااه دادههااا  PERSIANNبرخااوردار اساات ،در
مدلساز ه درولوژیک باا مادل  VIC-3Lعمیکارد خاوب
ندارد و ایت  PERSIANNبود که نتاایج بهتار را ارائاه داد
].[16
بهرغش وسۀۀ روزافزون استفاده از مادل ه ادرولوژیک
بزرگمق اس در مدلساز ب بن انارژ و با بن آبا در
بس ار از حوضهها سراسر جهان و همچن ت ،استفاده از
آنها در مدلها گردش عموم جو ،متأسافانه اا کناون
میالۀات لابل وجه در زم نۀ استفاده از مدلها در سیح
کشور انجام نشاده اسات .در حاال حاضار ،در بسا ار از
میالۀات و ق قات جار در سیح کشاور از مادلهاای
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همچون  HEC-HMS, SWATو ...برا دب هساز کاردن
روانا خروج از حوضهها استفاده ما کنناد .بسا ار از
ایت مدلها از دیدگاه یکپارنه 1برا مادلسااز اساتفاده
م کنند و وانای ارائۀ جزئ ات مکان اجازا با بن آ و
یا ب بن انرژ ( وزیع مکان رطوبت خاو ،وزیاع مکاان
بخ ر و ۀرق ،دما خاو و )...را دارناد .بناابرایت ،هادف
پژوهش حاضر ارزیاب عمیکرد مدل  VICدر برآورد با بن
حوضها یا روانا رودخانهها حوضۀ غر دریانه اروم ه
است .با وجه به هدف میر دده فرضا ۀ اصای پاژوهش
عبارت است از:
فرض ۀ پژوهش :به نظار ما رساد مادل ه ادرولوژی
ظرف ت نفوذ متغ ر در دب هساز روانا ها سی دلت
زیاد دارد.
مواد و روش
محدودۀ مطالعهشده

دهرستان اروم ه یک از دهرستانها نهاردهگاناۀ اساتان
آذربایجان غرب است .ایات دهرساتان باا مسااحت حادود
 5251ک یومترمربع حدود  14درصد از مساحت استان را به
خود اختصاص داده است .بر اساس میالۀات ارزیاب و مناابع
اراض از سیح دهرستان  41/57درصد اراضا کوهساتان ،
 24/16درصد پهها و  34/28درصد بق ه را اراض ددات و
س بب و ...شک ل م دهند .فب ا کاه در داخال آن لارار
دارد و دامل دریانه اروم ه ن ز م دود ،پهناها باا ار فااع
 1300ا  3هزار متر از سیح دریا است .ایت پهنه منیقاها
کوهستان است که به موازات حرکت از طرف غر به طرف
درق ،از ار فاع آن کاسته م دود .از نظار وضاۀ ت آ هاا
سی  ،نهار رودخانۀ نازلوناا  ،روضاهناا  ،داهرنا و
باراندوزنا به ر ب از غر به درق آ ماورد ن ااز ددات
دهرستان اروم ه را أم ت م کنند ].[17
روش تحقیق

پژوهش حاضر از ل اظ هدف ،کاربرد و بار اسااس دا وۀ
گردآور دادهها از نوع وصا ف و جماعآور دادههاا
ثبتددۀ اریخ است .در ایت ق ق از مدل ه درولوژی
باازرگمق اااس  VICباارا باارآورد روانااا خروج ا از 4
زیرحوضه (نازلونا  ،روضهنا  ،دهرنا و بارانادوزنا )

1. Integrated

استفاده م دود .دادهها هوادناس مورد استفاده در ایت
پژوهش از پای ااه دادههاا هوادناسا  ECMWFات
عنااوان  ERA52بااا فک ا مکااان  0/25*0/25در بااازۀ
زمان ( 1995ا  )2015به صاورت روزاناه هساتند .ساایر
اطبعات مورد استفاده ازجمیاه پوداش گ ااه  ،خااو از
مجموعه کتابخانها پودش گ اه ماهوارۀ مودی و بان
اطبعااات جهااان خاااو دریافاات دااده اساات .بااهمنظااور
واسنج مدل  VICاز دادهها روزانه ثباتدادۀ ایسات اه
ه درومتر در هر زیرحوضۀ آبریاز از باازۀ زماان -1995
 2015و همچن ت ،برا ص تسانج مادل از دادههاا در
بازۀ زمان  2010 -2000استفاده دده است .دل ل انتخا
بازۀ زمان صا تسانج دادههاا ،ولاوع پ ا دبا در 4
زیرحوضه در بازۀ زمان ماورد ادااره باوده اسات .در ایات
پژوهش برا بررس عمیکارد مادل  VICدر داب هسااز
روانا خروج از ساه دااخ ناش  -ساا کی ف ،3ریشاۀ
م ااان ت خیااا باادیلدااده باااک  -کاااک  4و جااذر
م ان ت مربۀات خیا 5استفاده دده است.
مدل ()VIC

مدل  VICنوع مدل ن مه وزیۀ بزرگ مق اس است کاه
لابی ت دب هساز کردن ت درایط ب بن انرژ و آب
در مق اس مکان مختیف و با گام زمان ساعت و روزاناه
را دار د .درخور یادآور است که در ایت مدل دب هساز
به صورت سیول به سیول انجام م گ رد و هر سیول جادا
از دی ر سیولها دب هساز م دود که در انتهاا هماۀ
سیول ها به هش متصل م دوند و م وان م زان روانا را
در هااار نقیاااه ارائاااه داد .مااادل  VICدر بسااا ار از
رودخانه ها مهش بزرگ دن ا ماورد اساتفاده لارار گرفتاه
است .البته ،ایت مدل ی مدل جهان است و م وان در
مق اس ها بزرگ حت مدلساز لاره ها از آن اساتفاده
کرد ].[18
ایت مدل دامل مدلساز فرایندها عمود مانناد
بخ ر و ۀرق ،روانا سی  ،زیرسی و مادلسااز
فرایندها افق ازجمیه رونادیاب جریاان ما داود کاه
کی عمیکرد مدل در دکل  2ارائه دده است.
دما

2. ECMWF Reanalysis 5th Generation
3. Nash-Sutcliffe
4. TRMSE
5. Root MeanSquare Error
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شکل  .1محدودۀ جغرافیایی حوضۀ آبریز شهرستان ارومیه مشرف به دریاچۀ ارومیه (بهترتیب از باال :نازلوچای ،روضهچای ،شهرچای و
باراندوزچای)

شکل  .2فلوچارت عملکرد مدل VIC

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار 1401

248
رواناب سطحی

2

مکان سش ول د رواناا سای در مادل  VICبار اسااس
غ رات مکان ظرف ت نفوذ است که باه صاورت رابیاۀ 1
نشان داده دده است:
()1

i  i m 1  (1  a )1/bi 

 :Iظرف ت نفوذ :Im ،ماکزیمش ظرف ت نفوذ :a ،کسر از
مساحت کل که ظرف ات نفاوذ کمتار از  iدارد  :biپاارامتر
دکل ظرف ت نفوذ .پارامتر دکل ظرف ت نفوذ نشاندهنادۀ
غ رات مکان ظرف ت نفوذ است ،به طور که مقدار صفر
آن مب ت حوضها است با عمیکرد مشابه مخزن اسات .باا
استفاده از رابیۀ  1و فرض ۀ  xinanjiangکه ول د رواناا
در هر گام زمان وابسته به جاوز مجموع باارش در هماان
گام زمان و رطوبت خاو در انتهاا گاام زماان لبیا از
ظرف ت ذخ رۀ خاو است .روابط مربوط به ول اد رواناا
سی در مدل  VICبه صورت روابط  2و  3خواهد بود.
()2

Qd .t  p0t w i  w ic , i 0  p .t  i m

()3

 i  p t 
Qd .t  p .t  w i  w ic 1  0
 ,
im 

i 0  p .t  i m

 :Qdروانا سی (مستق ش) :P ،بارش : Wi ،رطوبات
خاو در الیۀ اول در آغاز گام زمان  :Wic ،ماکزیمش مقادار
رطوبت الیۀ اول :a ،درصد مساحت ادباع :i0 ،ظرف ت نفوذ
مربوط به 𝑡∆ A,گام زمان  :bi ،پارامتر دکل ظرف ت نفاوذ،
 :imماکزیمش ظرف ت نفوذ.
بارش در لسمتها مربوط به خاو لخت برابر م ازان
والۀ بارش و در لسمتها با پودش گ اه برابر فاضل
گ رش از بارش است ،به طور کی م وان ب بن آب الیاۀ
اول را بهصورت رابیۀ  4ب ان کرد.
()4

W1  W1   P  Qd  Q12  E1 .t
 :W1+رطوبت خاو الیۀ اول در پایان گام زماان :W1- ،

رطوبت خااو لخت الیۀ اول در آغاز گام زمان  :P ،باارش،
 :Qdروانا سی  :E1 ،بخ ار -ۀارق :∆t ،گاام زماان ،
 :Q12م زان جریان از الیۀ اول باه دوم که م زان جریان بار
اساس رابیۀ بروک  -کور  1ب ان م دود (رابیۀ .)5
1. Brooks-Corey

w  2 B p  3
Q12  k 2 ( 1
)
w 1c  2

()5

 :Ksهدایت ه درول ک ادباع :W1 ،رطوبت خاو الیاۀ
اول :W1c ،ماکزیمش مقادار رطوبات الیاۀ اول :θr ،رطوبات
بال مانده :Bp ،نمایۀ وزیع اندازۀ ذرات خاو.
روندیابی جریان

ایت مدل وسط لوهمان 2وسۀه یافت که مۀاادالت خیا
سنت  -ونان 3را حل م کند .ایت مدل متشکل از کادهای
در زبان فر رن 4است که باید کامپایل داود .در ایات مادل
جریان سی و زیرسی دب هساز دده در هر سایول
وسااط ماادل  VICابتاادا بااه خروج ا ساایول (روناادیاب
درونسیول  ،بر اسااس ه ادروگراف) و ساپ  ،باه دابکۀ
رودخانه (روندیاب ب ت سیول ) روندیاب م دود .روندیاب
ب ت سایول بار اسااس مۀاادالت سانت ونانات اسات کاه
ه دروگراف واحد در روندیاب ب ت سیول به صورت رابیاۀ
 6ۀریف ما داود .اأخ ر زماان رونادیاب با ت سایول
ۀریفدده بر اسااس سارعت جریاان و فاصایۀ طا داده
(مراکز ب ت سیول ) است [.]19
()6


x
Ct  x )2 
h  x .t )  2t
exp(

4DT 
πD


( :h(x,tابع جاوا ایمپاال  :C ،سارعت جریاان:T ،
مدت زمان :Dضریب دیف وژن :x ،مسافت ط دده.
یافتههای پژوهش
همانطاور کاه در بخاش روش ق اق گفتاه داد ،ابتادا
دادهها هوادناس ماهوارها  ERA5با  4ایست اه زم ن
منتخب (اروم ه ،بریز ،مهاباد ،خو ) مقایساه داد .مۀ اار
انتخا ایت  4ایست اه کامل ر بودن آنها نسبت باه دی ار
ایست اهها نزدی به منیقۀ ماورد میالۀاه اسات .نتاایج
مقایسااۀ دادۀ هوادناساا بااا ایساات اههااا زم ناا در
جدولها  1ا  4ارائه دده است.

2. Lohmann
3. Saint-Venant
4. Fortran
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شکل  .3فلوچارت روش انجام پژوهش

جدول  .1نتایج مقایسۀ دادۀ بارش ایستگاه زمینی با دادههای ERA5

ایستگاه/بازه مقدار
بهینه
اروم ه
بریز
مهاباد
خو

ضریب همبستگی ()CC
0/4854
0/4208
0/5866
0/5720

ریشۀ میانگین مربعات
خطا ()RSME
6/6552
3/2807
5/9459
3/3048

انحراف نسبی ()BIAS
2/3819
1/1302
1/1355
1/5091

احتمال آشکارسازی
()POD
0/8882
0/8743
0/8292
0/9639
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جدول  .2نتایج مقایسه دادۀ دمای حداکثر ایستگاه زمینی با دادههای ERA5

ایستگاه/بازه مقدار بهینه

ضریب همبستگی ()CC

اروم ه
بریز
مهاباد
خو

0/9529
0/9690
0/9569
0/9746

ریشۀ میانگین مربعات خطا
()RSME

انحراف نسبی ()BIAS
-0/3693
-0/5038
0/1872
-0/3195

7/4531
9/9976
4/9020
5/7006

جدول  .3نتایج مقایسۀ دادۀ حداقل دما ایستگاه زمینی با دادههای ERA5

ایستگاه/بازۀ مقدار بهینه

ضریب همبستگی ()CC

اروم ه
بریز
مهاباد
خو

0/9384
0/9557
0/9458
0/9573

ریشۀ میانگین مربعات خطا
()RSME

انحراف نسبی ()BIAS
-1/0331
-1/3542
0/3856
-1/2897

6/3094
10/8330
3/9783
7/9171

جدول  .4نتایج مقایسۀ دادۀ میانگین سرعت باد ایستگاه زمینی با دادههای ERA5

ایستگاه/بازه مقدار بهینه

ضریب همبستگی ()CC

اروم ه
بریز
مهاباد
خو

0/2745
0/2491
-0/0221
0/4952

مقایسۀ دادهها هوادناسا ایسات اههاا زم نا باا
دادهها هوادناس ماهوارها  ERA5نشاان داد احتماال
آدکارساز بارش در مام ایست اهها ناامبرده با ش از
 0/80درصد بوده است و ایت داخ در ایست اه خو باه
باال ریت حد یۀنا  0/96درصاد ما رساد .همچنا ت ،بار
اساااس نتااایج خیااا م ااان ت و درصااد ان ااراف نسااب
م وان گفت که در مام ایست اهها از نظر م زان باارش،
بارش را ب شتر از م زان رخداده نشان م دهد (جدولهاا
1ا  .)4از نظر حاداکرر و حادالل دماا ن از مقایساۀ نتاایج
ب ان ر همبست ب ش از  0/95در داخ حاداکرر دماا و
 0/90درصد در داخ حدالل دما است .همچنا ت ،ساایر
آزمونها آمار نشان م دهد در مام ایست اهها از نظر
حداکرر دما و حدالل دماا ،حاداکرر دماا و حادالل دماا
کمتر رخ داده ،نشاان داده اسات .از ل ااظ دااخ بااد
مقایسهها نشاان از عادم همبسات لاو با ت دادههاا
ایست اهها زم ن و هوادناس ماهوارها است ،به طور

ریشۀ میانگین مربعات خطا
()RSME
1/5574
2/2672
2/4163
1/5557

انحراف نسبی ()BIAS
-0/0177
-0/0304
-0/0222
-0/0039

که فقط در ایست اه خو بااال ریت ضاریب همبسات باا
 0/49درصد وجود دادته اسات .همچنا ت ،مقایساۀ ساایر
آزمونها آمار ب ان ر کمتر نشان دادن م ان ت سارعت
در مام ایست اهها نسبت به سرعت باد رخداده اسات .باا
وجه به جدولها ارائهدده م وان نن ت نت جاه گرفات
پارامترهااا
کااه م اازان وانااای ماااهواره در شااخ
هوادناس مانند بارش ،حداکرر دما و حادالل دماا بسا ار
خو بوده که ایت را م وان از احتمال آدکارساز بااال
بارش و باال بودن م زان همبست دادهها ایسات اههاا
زم ن و دادهها ماهوارها دریافت کرد.
در ادامااه پودااش گ اااه (سااال  )2015و دادههااا
خاو استفاده دده در پژوهش حاضر بر اسااس کتابخاناه
پودش گ اه مودی و بانا جهاان خااو (ساازمان
خوارو بار و کشاورز میل مت د) به صورت پا شفار و
مورد ن از مدل طبقهبند دده و به صاورت زیار نمایاان
دد (دکل :)4
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الف

شکل  :4الف) نقشۀ پوشش گیاهی (اراضی) ،ب) تیپ خاک محدودۀ مطالعهشده

شبیهسازی هیدروگراف جریان خروجی از زیرحوضههای
آبخیز
حوضۀ نازلوچای

بررس ها انجامدده رو دب هاا روزاناه ایات رودخاناه
نشان م دهد در بازۀ زمان  20ساله م ان ت دبا روزاناه
آن حدود  7/8مترمکۀب بر ثان ه اسات .داب هسااز دادۀ
مدل  VICایت رلش را کمتار و حادود  7/23مترمکۀاب بار
ثان ه نشان م دهاد جزئ اات دل اق ایات داب هسااز در
دکلها  5و  6نمایش داده دده است.
بر اساس دکل  5خروج جریان دب هساز دده وساط
مدل  VICنشان م دهد مدل وانای خوب در داب هسااز
روانا خروج زیرحوضۀ نازلوناا داداته اسات .باه ب اان
دل ااق اار ،بررس ا داااخ ضااریب ب ا ت نشااان م ا دهااد

همبست ب ت دادهها مشاهدا و مدلساز داده بسا ار
خو و برابر با  0/73است .ضریب نش که ی دید مناسب و
کی برا ه دروگراف ارائه م دهد ن ز با ضریب بس ار خاو
و باال  0/76بوده و درنهایت ،داخ کااک – بااک کاه
ایت پارامتر ب شتر به جریانها پای ت وجه داداته خروجا
آن در زیرحوضۀ آبریز نازلو عدد  6/44است.
زیرحوضۀ روضهچای

م ان ت آبده ساالنۀ ایت رودخانه  55م ی ون مترمکۀاب
است .دب هساز ددۀ جریان خروج رودخانۀ روضاهناا
ب ان ر زیاد باودن دلات داب هسااز داده در مقایساه باا
دادهها دب روزانه ایت رودخانه است که جزئ اات دل اق
آن در دکلها  7و  8ارائه دده است.

شکل  .5هیدروگراف جریان شبیهسازیشده و مشاهداتی رودخانۀ نازلوچای
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شکل  .6نمودار پراکنش نقاط جریان شبیهسازیشده و مشاهداتی رودخانۀ نازلوچای

شکل  .7هیدروگراف جریان شبیهسازیشده و مشاهداتی رودخانۀ روضهچای

شکل  .8نمودار پراکنش نقاط جریان شبیهسازیشده و مشاهداتی رودخانۀ روضهچای
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م زان همبست ب ت دادۀ مشاهدا خروج زیرحوضاۀ
آبریز روضهنا و روانا خروجا داب هسااز داده حادود
 0/64درصد است .همچنا ت ،ضاریب ناش – ساا کی ف کاه
لدرت دب هساز دده ه دروگراف را نشان م دهد ،با ش از
 0/72است و ب ان ر مدلسااز مناساب مادل  VICدر ایات
زیرحوضه است و درنهایت ،ضریب کاک  -باک که ضریب
 0/70درصد را نشان م دهد.
زیرحوضۀ شهرچای

ارزیاب دادهها مشاهدا  20سال اخ ر نشاان ما دهاد
م ان ت دب روزانۀ ایت رودخاناه حادود  4/17اسات کاه
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ماادلساااز بااا دلاات باااالی ضااریب یاددااده را 4/11
دب هساز کرده است (دکلها  9و .)10
مدلسااز رواناا زیرحوضاۀ آبریاز داهرنا نشاان
م دهد مادل  VICدر دااخ  NSEباا ضاریب با ش از
 0/77درصااد دلاات زیاااد در دااب هساااز روزانااۀ دب ا
رودخانۀ دهرنا دارد .همچن ت ،ضریب کااک  -بااک
در ایت زیرحوضه ب ش از  3/11اسات کاه دلات کمتار در
مدلساز جریاانهاا پاای ت در ایات رودخاناه را نشاان
ما دهااد و درنهایاات ،ضااریب همبساات با ت دادههااا
مشاهدا و مدلساز دده ب ش از  0/67درصد است.

شکل  .9هیدروگراف جریان شبیهسازیشده و مشاهداتی رودخانۀ شهرچای
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بررس دادهها مشاهدا ایست اه خروج باراندوز ناا
(دیزج) نشان م دهد م ان ت دبا روزاناۀ ایات رودخاناه
 5/70مترمکۀب بر ثان ه است که واسنج مدل  VICایات
رلش را حدود  6مترمکۀب بارآورد کارده اسات .همچنا ت،
دستآمده از دااخ ناش – ساا کی ف در ایات
ضریب به 
زیرحوضه ب ش از  0/75است که دلت خاو مادلسااز
ایت مدل را نشان م دهاد .همچنا ت ،ضاریب همبسات
ب ت دادههاا مشااهدا و واسانج داده با ش از 0/75

درصد است (دکلها  11و .)12
گااام بۀااد پااژوهش ،ص ا تساانج ب ا ت دادههااا
مشاهدا و دب هسااز داده وساط مادل  VICدر باازۀ
زمان  2010 – 2000است .نتایج بررس ها نشان م دهد
م ان ت دب مشاهدا و دب هساز دده در ایات دوره در
هر  4ایست اه خروج آبریاز ب شاتر از م اان ت کال دوره
بوده و همچن ت ،ضریب  NSEدر مام زیرحوضههاا ن از
باال ر رفته و ب ان ر افزایش دلت در زمان پ دبا اسات
دکل .)13

شکل  .11هیدروگراف جریان شبیهسازیشده و مشاهداتی رودخانۀ باراندوزچای

شکل  .12نمودار پراکنش نقاط جریان شبیهسازیشده و مشاهداتی رودخانۀ شهرچای
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شکل  .13صحتسنجی جریان شبیهسازیشده و مشاهداتی رودخانه الف) نازلوچای ،ب) روضهچای ،ج) شهرچای ،د) باراندوزچای

ص تسنج مادلسااز مادل  VICدر باازۀ زماان
 2010 – 2000نشااان م ا دهااد ضااریب  NSEدر هاار 4
زیرحوضه ار قا یافته است .به ب ان دل ق ر ،در باازۀ زماان
اوج پ  ،ضریب  NSEدر زیرحوضۀ نازلونا از ( 0/76به
 )0/80زیرحوضۀ روضهنا از ( 0/72به  )0/75زیرحوضاۀ
دهرنا از ( 0/77به  )0/79افزایش یافته اسات .فقاط در
زیرحوضااۀ باراناادوزنا (از  0/75بااه  )0/74کاااهش پ ادا
کرده است .ضریب  R2ن ز در مام زیرحوضههاا با ش از
 0/6بوده و ب شتریت مقادار در زیرحوضاۀ نازلوناا 0/78
درصد بوده است که مدلساز بس ار خو مادل  VICدر
دب هساز روانا خروج زیرحوضاههاا غار دریاناۀ
اروم ه بهخصوص رودخانهها دائم را نشان م دهد.
نتیجهگیری
یک از پارامترها مهش در برناماهریاز و مادیریت صا ح
س ب و مدیریت مناابع آ در حوضاههاا آبریاز ،بارآورد
جریان رودخانه و دب هساز روانا آن است [ .]20در ایات
پژوهش سۀ بر آن بود که با استفاده از دادهها ماهوارها
باارا ورود بااه ماادل  ،VICروانااا خروج ا  4زیرحوضااه

(نازلونا  ،روضهنا  ،دهرنا و باراندوزنا ) دب هسااز
دده و درنهایت ،دب ها پ برا مادیریت سا ب هاا
حوضۀ آبریز غر دریاناۀ اروم اه مشاخ داود .مقایساۀ
دادهها هوادناس ماهوارها با دادهها مشااهدا نتاایج
لابل لبول در برآورد بارش ،دما حداکرر و دماا حادالل
ارائه داد ،به طور که داخ  PODدر ماام ایسات اههاا
باال  0/80درصد بوده و حت در ایسات اه خاو ب شاتر از
 0/95درصد است .همچن ت ،م زان همبست ب ت دادهها
حداکرر و حدالل دماا ن از با ش از  0/93درصاد اسات کاه
لاادرت زیاااد دادههااا بارد ا ماااهوارها  ERA5را نشااان
م دهد .واسنج روانا مشاهدا خروج زیرحوضههاا باا
روانا دب هساز وسط مدل  VICنتاایج بسا ار خاوب را
ارائه داد ،به طور که در مام زیرحوضاههاا مقادار NSE
ب ش از  0/72درصد و ضریب  R2مام زیرحوضههاا ب شاتر
از  0/64درصد بوده است کاه عمیکارد خاو داب هسااز
روانا وسط مدل  VICرا ب ان م کند .برا ص تسانج
ب ت دادهها مشاهدا و داب هسااز داده از باازۀ زماان
ب شتریت دب ها حداکرر (2000ا  )2010اساتفاده داد و
نتایج نشان داد مدل در دب هساز روانا ها حداکرر دلت
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 در زیرحوضاۀNSE  به طاور کاه ضاریب،ب شتر دادته
 درصد بارا دادههاا مشااهدا روزاناه0/80 نازلونا به
 لاادرت، امااا نکتااها کااه بااه آن بایااد اداااره کاارد.رس ا د
.دب هساز در جریانها پایه و رودخانهها فصای اسات
در ایت مدل بردادتها زیاد آ در بخش کشاورز مادل
 ایات برداداتهاا باه نااو و.را دنار خیا زیاد م کند
 باه طاور مراال در،بسته به دارایط هار حوضاه فارق دارد
زیرحوضۀ روضهنا باه عیات بردادات آ در باازۀ زماان
خرداد ا اواخر مهرماه رودخانه خش دده و هم ت امر یک
.از دالیال اصای بااال باردن خیاا در ایات زیرحوضاه اساات
زیرحوضهها نازلونا و باراندوزنا به عیت فصی نباودن
خیا کمتر دارند و دب هسااز جریاان پایاه در ایات دو
 مادل در، باا ایاتوجاود.رودخانه بهمرا ب بهتر از بوده است
دب هساز روانا ب ش نه بهمرا اب بهتار عمال ما کناد و
 رواناا،م واند در صورت استفاده از دادهها بارد دل ق
 در.ب ش نه و دب ها حداکرر را دل ق ر داب هسااز کناد
جمعبند کی م وان عنوان کرد که مادل ه ادرولوژیک
 باهخصاوص، در دب هساز رواناا هاا رودخاناههااVIC
 در، همچنا ت.رودخانهها دائم بهتار عمال کارده اسات
صورت استفاده از دادهها بارد مشاهدا درست م وان
.دلت دب هساز روانا ها ب ش نه را ار قا داد
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