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تحلیل تأثیر مقادیر مختلف بارش روزانه بر مقدار رواناب در حوضة آبخیز قرهسو در استان کرمانشاه
حسین زینیوند
استادیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان



(تاریخ دریافت -1393/02/13 :تاریخ تصویب)1393/06/20 :

چکیده
مطالعه و پژوهش دربارۀ فرایندهای طبیعی مرتبط با آب از نیازهای ضروری کشور ایران استت و ازآناتا کته در حوضتههتای
آبخیز ،اندازهگیری تمام مؤلفههای هواشناسی و هیدرولوژیکی مؤثر بر فرایند بارش و واکنش حوضه به آنها یعنی تولید رواناب
میسر نیست ،انتخاب ماموعهای از روابط فیزیکی و تاربی حاکم بر فرایند بارش–رواناب در قالب یت

متدک کته بتوانتد بتا

استفاده از حداقل دادههای ورودی ،شبیهسازی و پیشبینی با دقت مورد نظر را اناتام دهتد ،مزم استت .از طرفتی ،آگتاهی از
واکنش حوضة آبخیز به شدت و مقدار بارش میتواند به پژوهشگران و مدیران در اعماک اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش
خسارات ناشی از خشکسالی یا سیل کم

کند .هدف اصلی این پژوهش ،شبیهسازی فرایند بتارش -روانتاب و تحلیتل تتثثیر

کاهش شدت و مقدار بارش (خشکسالی) و افزایش شدت و مقدار آن (ترسالی) بر میزان جریتان روزانتة رودخانته در حوضتة
آبخیز قرهسو در استان کرمانشاه با مساحت  5287کیلومترمربع با استفاده از مدک هیدرولوژی

توزیعی -مکانی  WetSpaاست.

میزان شاخصکارایی ناش – ساتکلیف؛ معیار ارزیابی شبیهسازی و کارایی مدک در شبیهسازی جریان رودخانه ،بترای حتدود 9
ساک دادۀ روزانه؛  6ساک واسنای و  3اعتبارسنای مدک ،بهترتیب  0/83و ( 0/84در برابر  1که برابری کامل است) بهدست آمد
که بیانگر توانایی بسیار خوب مدک در شبیهسازی فرایندهای هیدرولوژی

است .سپس برای اولین بتار تتثثیر مقتدار و شتدت

بارش و واکنش حوضة آبخیز بر رواناب خروجی حوضه ،با تعیین دو سناریوی کاهش و افزایش مقدار بارش ،و اجترای متدک
با آنها ،تازیهوتحلیل شد.
واژههای کلیدی :بارش ،رواناب ،شبیهسازی هیدرولوژی  ،قرهسو ،واکنش آبخیز،

 نویسندة مسئول

.WetSpa

Email: zeinivand.h@lu.ac.ir
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مقدمه
رواناب حاصل از بارندگي و ذوب برف از منابع اصلي آب در
ایران است و با توجه به خصوصيات آبوهووایي خشو توا
نيموهخشو آن ،بورا توأمين آب موورد نيواز كشوواورز ،
صنعتي و شرب از اهميت خاصي برخوردار است .از طرفي،
ی حوضۀ آبخيز بهعنوان واحد هيدرولوژیکي تنظيمكنندة
كميت و كيفيت چرخۀ آب عمل ميكند و انسان بوهدليول
ناآگاهي از این چرخۀ پيچيده و نيز نداشتن برنامهریز در
طرحها بهلحاظ ارتباط بين مدیریت آب و تحوالت جواموع،
متحمل هزینهها فراواني شده است .بنابراین با توجوه بوه
اهميت و حساسيت مهار آبها سطحي بهویوهه در ایوران
كه مسئلۀ كمبود آب در پهنۀ وسيعي از كشور وجوود دارد
یا گاه بهوجود ميآید (خشکسالي) یا افزایش موقوت مقودار
رواناب (سيل) ،نياز به شناسایي و به مدل درآوردن واكنش
حوضه بوه بوار  ،رفتوار رودخانوههوا و شوریانهوا آبوي
بهمنظور برنامهریز ها بلندمدت و استفادة بيشتر و بهتور
از پتانسيلها آنها بهشدت احساس ميشود [.]2
پهوهش دربارة فرایندها طبيعي مرتبط با آب اعوم از
كمبووود (خشکسووالي) و مووازاد (ترسووالي) آن ،از اقوودامات
ضرور كشور اسوت و ازآناوا كوه در حوضوههوا آبخيوز،
اندازهگير تمام مؤلفوههوا هواشناسوي و هيودرولوژیکي
مؤثر بر فرایند بار و واكنش حوضه به آنهوا یعنوي توليود
رواناب ميسر نيست ،انتخاب ماموعها از روابط فيزیکي و
تاربي حاكم بر فرایند بار  -رواناب در قالب ی مدل كه
در عوين سووادگي سواختار و ارتبوواط مناسوب مؤلفووههوا بووا
هموودی،ر ،بتوانوود بووا اسووتفاده از حووداقل دادههووا ورود ،
شبيهساز و پيشبيني با دقت موورد نظور را اناوام دهود،
الزم است .از طرفي ،آگواهي از واكونش حوضوۀ آبخيوز بوه
شدت و مقدار بار ميتواند به پهوهشو،ران و مودیران در
اعمال اقدامات پيش،يرانه در راستا كاهش خسارات ناشي
از خشکسالي یا سيل كم كنود .یکوي از رو هوایي كوه
بسيار مورد توجه محققان قرار گرفته ،استفاده از مدلهوا
هيدرولوژیکي است كه در سالهوا اخيور توسوعۀ زیواد
یافتهاند .استفاده از مدلها هيدرولوژی توزیعي بهعنوان
بستر توسعۀ سيستمها پشتيبان تصميمگيور  ،راهحلوي
برا چيرگي بر محدودیتها و معضالت شناخت و بررسوي
فرایندها هيدرولوژی  ،برنامهریز ها و سياست،ذار ها
مدیریت حوضهها آبخيز و منابع آب محسووب مويشوود.
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استفاده از این نوع مدلها و تأیيد كارایي آنها با اسوتفاده از
دادهها اندازهگير شده در ایست،اهها ،امکان پيشیوابي و
پيشبيني فرایندها هيدرولوژی از جمله توليد رواناب را
فراهم ميكند .طبيعي است كه مدلساز هيودرولوژی در
حوضهها آبخيز بهخصوص حوضههوا بوزر و متوسوط
بهدليل عودم درک و فهوم كامول سيسوتم هيودرولوژی و
رفتار تصادفي متغيرهوا و فراینودها هيودرولوژی بسويار
پيچيده است [ .]5 ، 6از طرفي در بيشتر طرحها توسوعۀ
منابع آب ،كنترل سيالب ،ساماندهي رودخانه ،آبخيزدار و
حفاظت خاک با برآورد مقدار بار طراحي ،موي تووان بوه
هيدروگراف سيالب طراحي دسوت یافوت .بوار طراحوي
ميتواند بهعنوان ورود به مودل بوار  -روانواب معرفوي
شود و رواناب حاصل را برآورد كند.
از جمله مدلها توزیعي مکواني بور پایوۀ روابوط اغلوب
فيزیکي و مناسوب بورا شوبيهسواز پيوسوته فراینودها
هيدرولوژیکي در حوضهها آبخيز و شبکۀ رودخانهها ،مودل
وتسپا است .مدل  1 WetSpaبهدليل بهرهگير از بيشوترین
تعووداد پارامترهووا مووؤثر بوور جریووان و اسووتفاده از سووامانۀ
اطالعات جغرافيایي و همچنين بوهدليول نيواز بوه دادههوا
اندک و دسترسي بهنسبت آسان و كمهزینه به ایون دادههوا،
بسيار كاربرد است [ .]1نتایج كاربرد این مدل در بسويار
از حوضهها آبخيز در دنيا بورا شوبيهسواز مؤلفوههوا
هيدرولوژیکي و فرسایش و رسوب ،قابل قبول گوزار شوده
است كه بوه عنواوین برخوي از آنهوا اشواره مويشوود :ليوو و
همکوواران [ ]10بووا كوواربرد موودل هيوودرولوژی  -توووزیعي
 WetSpaدر حوضۀ آلزیت لوكزامبور بوا دادههوا دبوي و
رواناب ساعتي برا بررسي توأثير تغييور كواربر اراضوي یوا
پوشش خاک بر رفتار هيودرولوژ رودخانوه؛ بهورهمنود []4
برا شبيهساز جریان روزانه و تطابق هيودروگراف حاصول
از مدل با هيدروگراف مشاهداتي رودخانۀ حوضوۀ هورنواد در
كشوور اسوولواكي؛ نورمحموود و همکواران [ ]12بووا مدلسوواز
هيدرولوژی رودخانه حوضۀ باالیي سورینام بهمنظور تسوت
مدل در ی حوضۀ گرمسير و شوبيهسواز بويالن آبوي و
هيوودروگراف خروجووي حوضووه؛ رتبوووال [ ]13بووهمنظووور
شبيهساز رواناب و فسفر در رودخانوۀ سويميو در محودودة
دریاچۀ ویکتوریوا در تانزانيوا؛ زینويونود و دسومت [ ]18در
1. Water and Energy Transfer between Soil, Plants and
Atmosphere

زینیوند :تحلیل تأثیر مقادیر مختلف بارش روزانه بر مقدار رواناب در حوضة آبخیز قرهسو در استان کرمانشاه

حوضۀ رودخانۀ مارگساني در اسلواكي بهمنظور شوبيهسواز
روانوواب ناشووي از ذوب بوورف؛ صووفر و همکوواران [ ]14در
حوضهها آبخيز ميسور ایاالت متحدة آمریکا برا تعيين
كارایي مدل  WetSpaدر ی حوضۀ بزر بورا كواربرد در
زیرحوضهها كوچ تر فاقد آمار؛ زینيونود و دسومت []17
بهمنظور شبيهساز توزیع مکاني فرسایش خواک و رسووب
در حوضۀ آبخيوز لتيوان؛ متکوان و همکواران [ ]2بوهمنظوور
شبيهساز جریان رودخانه و تحليل تأثيرات تغييور كواربر
بر آن با استفاده از مدل  WetSpaدر حوضۀ آبخيوز مورک؛ و
مراد پور و همکاران [ ]3بوهمنظوور شوبيهسواز تووزیعي-
مکاني و زماني رواناب آبخيز طالقان.
در همووۀ تحقيقوووات موووذكور نتوووایج كووواربرد مو ودل
رضایتبخش گزار شده است .هدف اصلي ایون پوهوهش،
بررسووي و تحليوول تووأثير كوواهش شوودت و مقوودار بووار
(خشکسووالي) و افووزایش شوودت و مقوودار آن (ترسووالي) بوور
ميزان جریان روزانۀ رودخانه در حوضۀ آبخيوز قوره سوو در
استان كرمانشاه است كه برا اولين بار با اسوتفاده از یو
مدل هيدرولوژی توزیعي -مکاني ماننود  WetSpaصوورت
ميگيرد .با توجه به نوسانات و تغييرات اقليمي ،اجرا این
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گونه تحقيقات ،برا آگاهيبخشوي بوه مودیران در اعموال
اقوودامات پيشوو،يرانه بوورا كوواهش خسووارات ناشووي از
خشکسالي یا سيل ضرور بهنظر ميرسد.
مواد و روشها
منطقة تحقیق

حوضۀ آبخيز قره سو با مختصات جغرافيایي " 34º 0' 30تا
' 34º 54عرض شمالي و ' 46º 22تا ' 47º 22طول شورقي
در استان كرمانشاه و در غرب ایران ،واقع شوده اسوت .ایون
حوضه با ایست،اه هيدرومتر قورباغستان در خروجوي آن،
از زیرحوضهها مهم حوضۀ آبخيز كرخه است و در شمال
غربي آن قورار دارد .مسواحت آن  5278كيلوومتر مربوع و
حداكثر و حداقل ارتفاع آن به ترتيوب  3360و  1270متور
است .متوسط بارندگي ساليانۀ این حوضوه بسويار متغيور و
بين 300تا  800ميليمتر است .سه رودخانۀ اصولي مورک،
قوورهسووو و رازآور در ایوون حوضووه جریووان دارنوود .شووکل 1
موقعيت حوضۀ آبخيز قرهسو در ایوران و اسوتان كرمانشواه
بههمراه نقشۀ ارتفاعي رقومي ( )DEMو شوبکۀ آبراهوها ،
موقعيووت ایسووت،اههووا بووارانسووناي و تبخيرسووناي
استفادهشده در این پهوهش را نشان ميدهد.

شکل  .1موقعیت حوضة آبخیز قرهسو در ایران و استان کرمانشاه بههمراه نقشة ارتفاعی رقومی ( )DEMو شبکة آبراههای ،موقعیت
ایستگاه هیدرومتری خروجی (قورباغستان) و ایستگاههای بارانسنجی و تبخیرسنجی استفادهشده در این پژوهش
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نقشهها و دادههای استفادهشده

در این پهوهش از سه نقشوۀ توزیوع مکواني حوضوۀ آبخيوز
شامل نقشهها رقومي ارتفاع رادار یا  1 SRTMحوضوه
مستخرج از نقشۀ ارتفاعي رقومي موجود كشوور بوا قودرت
تفکي  85متر ،نقشۀ كاربر اراضي (قودرت تفکيو 85
متر) حوضه تهيه شده از تصویر ماهوارها لندست و مربوط
به سوال ( 2005موجوود در پهوهشوکدة حفاظوت خواک و
آبخيزدار كشور) و نقشۀ بافت خاک حوضوه مسوتخرج از
گزار ها و نقشهها خاکشناسي منطقه (بخش تحقيقات
خوواک و آب مركووز تحقيقووات كشوواورز و منووابع طبيعووي
اسووتان كرمانشوواه) ،اسووتفاده شوود .همچنووين از دادههووا
بارندگي ،دما و تبخير روزانه ایسوت،اههوا داخول و خوارج
نزدی به حوضه ،تهيهشده از سازمان هواشناسي و سازمان
تحقيقات منابع آب و آمار دبي روزانوه در خروجوي حوضوه
(ایست،اه هيدرومتر قورباغسوتان) ،تهيوهشوده از سوازمان
تحقيقات منابع آب استفاده شد .همۀ دادهها موورد نيواز
در ایست،اه ها مختلف (شکل  )1بهمودت حودود  9سوال
مشوووترک (از تووواری  1997/3/21توووا  )2005/12/31در
شبيه ساز (واسناي و اعتبارسناي نتایج مودل) اسوتفاده
شد .در این پهوهش از دادهها  22ایست،اه بارانسوناي و
 6ایست،اه تبخير و تعرق و دماسناي استفاده شد.
مدل

WetSpa

مدل توزیعي انتقال آب و انرژ بين خاک گياه و اتمسوفر،
 ،WetSpaیکي از مدلها تووزیعي مناسوب اسوت كوه در
بسيار از حوضهها آبریوز در كشوورها مختلوف بورا
شبيهساز كليۀ مؤلفهها هيودرولوژیکي از جملوه شوبيه
سوواز جریووان رودخانووه در سووط پيکسوول و در مقيوواس
حوضۀ آبخيز بهكار برده شده است .این مدل را اولوين بوار
ونگ و همکواران ]15[ 2ابوداع كردنود و سوپ دسومت و
همکاران []7؛ ليو و همکاران []10؛ و زینويونود و دسومت
[ ]17آن را توسوووعه دادنووود WetSpa .نووووعي مووودل
هيدرولوژیکي و فرسایش خاک و نمونها از مودل هوا بوا
مبنا اغلب فيزیکي است ،زیرا براسواس راهحول معوادالت
اساسي فيزیکي به شبيه ساز در مقياس بوزر و مطالعوۀ
فرایندها سيسوتم اصولي مويپوردازد؛ و جوزو مودلهوا

1. Shuttle Radar Topography Mission
2. Wang

تووزیعي اسوت ،زیورا در آن اطالعوات مکواني بوهصوورت
واحدهایي در سط پيکسل در كنار دادهها هيدرولوژی
قرار ميگيرند و حوضه و شبکۀ آبراهه را بهصورت شبکها
بههمپيوسته درنظر ميگيورد همچنوين ایون مودل از نظور
زماني ،بهصورت پيوسته است (در این پوهوهش ،خالصوها
از مشخصات مدل آورده شده است .برا آگاهي از جزئيوات
آن ،مووويتووووان بوووه وبسوووایت مووودل بوووه نشووواني
 ،http://www.vub.ac.be/WetSpa/همچنين ليو و دسمت
[ ،]9بهرهمند [ ]4و زینيوند [ ]1مراجعه كرد).
باران اصليتورین ورود قسومت هيودرولوژیکي مودل
است .ازآناا كه مدل براساس شبکۀ سلولي طراحوي شوده،
مطابق شکل  2سيستم هيدرولوژی حوضه برا هر شبکۀ
سلولي ،از چهار الیه در جهت عمود تشکيل شده است كه
عبارتند از :الیۀ تاجپوشش ،الیۀ سط خاک ،ناحيۀ ریشه و
ناحيۀ اشباع.
مدل در هر شبکۀ سلولي با توجه به مقدار بار  ،دما و
تبخير و تعرق ،فراینودها هيودرولوژی ذخيورة برگوابي،
ذخيره چاالبي ،رواناب سطحي ،نفوذپذیر  ،تبخير و تعورق،
ذوب برف ،نفووذ عمقوي ،جریوان زیرسوطحي و جریوان آب
زیرزميني را شبيهساز ميكند.
بار  ،نيرو محركۀ حياتي و ورود اصلي بسويار
از فرایندها هيدرولوژی است .مدلها بار  -روانواب
به ورود بار حسواس انود و داده هوا بوار بوه طوور
معمول بهصورت نقطه ا در ایسوت،اه هوا بوارانسوناي
ثبت ميشوند .در ایون مودل بورا رسويدن بوه تخموين
3
مکاني بار از رو درونیابي چندضولعيهوا تيسون
استفاده مي شود .همچنين تخمين توزیوع مکواني برخوي
پارامترها هواشناسي مانند دما در حالتي كوه تغييورات
زیاد این پارامترهوا بوا ارتفواع وجوود دارد ،بوا اسوتفاده از
پدیدة گرادیان دما یا لپ ریت 4صوورت مويگيورد .ایون
مدل قادر است هم با دادهها ورود در گام زماني كوتاه
(دقيقه و ساعت) و هم بوا دادههوا زمواني بوا گوام بلنود
(روزانه) شبيه سواز فراینودها هيودرولوژیکي را اناوام
دهد .در این پهوهش گام زماني روزانه بورا اسوتفاده در
مدل انتخاب شده است.

3. Thiessen polygon
4. Laps rates
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شکل  .2اجزای سیستم هیدرولوژیک حوضه در مدل ]9[ WetSpa

بيالن آبي برا كل حوضه بهمنظوور تعيوين تغييورات
سيستم هيدرولوژیکي حوضه محاسبه مويشوود .بارنودگي،
ورود سيستم است ،درحالي كه رواناب ،جریوان سوطحي،
جریان آب زیرزميني و تبخير و تعرق جزء خروجي سيستم
هيدرولوژی ی حوضه اند .وقتي كه شبيهساز برا ی
دورة بهنسبت طوالني اناام مويگيورد از تغييورات ذخيورة
چاالبي ،ذخيرة برگابي و كانال ميتوان چشمپوشوي كورد و
بيالن آبي كل حوضه به طریق زیر محاسبه ميشود:
()1

P  RT  ET  SS  SG

كه در آن :P :مقدار كل بارنودگي در دورة شوبيهسواز در
حوضه )(mm؛  RTو  :ETكل رواناب و كل تبخيور و تعورق
حوضه )(mm؛  :∆SSتغييرات رطوبت خاک در حوضه بوين
آغاز و پایان دورة شبيهساز )(mm؛ و  :∆SGتغييورات آب
زیرزميني حوضه ) (mmاست.
در مدل  WetSpaبرا تخمين رواناب سطحي بهعنوان
بخشي از روانواب كول و فراینود نفوذپوذیر  ،از یو رو
ضریب اصالحي استفاده شده است كه در آن نفوذپوذیر و
رواناب در رابطه با عواملي چوون توپووگرافي ،بافوت خواک،
كاربر زمين ،رطوبت خاک و شدت بار بيان شودهانود و
معادلۀ آنها را ميتوان بهصورت زیر بيان كرد:

a

()2
()3

 t 
PE i t   C i Pi t   I i (t )   i 
  i , s 

Fi t   Pi t   I i t   PE i t 

كه در آن :PEi(t) :بار موازاد در سولول  iدر گوام زمواني
)(mm؛ ) :Fi(tنفوذپذیر سلول )(mm؛ ) :Ii(tتلفات برگوابي
)(mm؛ ) :i(tمحتوا رطوبتي خواک در زموان (m³/m³) t؛
 :i,sپروزیته یا تخلخل خاک )(m³/m³؛  :αنمایي در رابطوه
با شودت بارنودگي ) (-؛ و  :Ciضوریب روانواب پتانسويل در
سلول  (-) iاست .همچنين در این مودل رونودیابي جریوان
آب در مدل بوهرو معوادالت مووجپخشوي خطوي اناوام
ميگيرد [.]10
واسنجی مدل

فراینووود واسوووناي شوووامل كنتووورل و مقایسوووۀ دبوووي
شبيهساز شده پ از اجرا مدل با دبي مشاهداتي است.
مدل با تنظيم ورود ها آن (پارامترها عمومي مودل) و
ارزیابي خروجيهوا واسوناي مويشوود .در ایون مودل 11
پارامتر عمومي برا واسوناي وجوود دارد (جودول  )1كوه
بهصورت دستي واسناي شدند.

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،2پاییز 1393

148

جدول  .1پارامترهای عمومی مدل  WetSpaو مقادیر واسنجیشدۀ آنها در حوضة آبخیز قرهسو
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

عالمت

پارامترهای عمومی مدل

اختصاری

فاكتور مقياس جریان زیرسطحي
ضریب افت آبها زیرزميني
مقدار رطوبت نسبي اوليه
فاكتور تصحي تبخير و تعرق پتانسيل
ذخيرة فعال آبها زیرزميني
حداكثر ذخيرة آبها زیرزميني
دما آستانۀ ذوب
ضریب دما درجه -روز
ضریب باران درجه -روز
مؤلفۀ رواناب سطحي برا شدت بارندگي نزدی
شدت بارندگي متناظر با توان رواناب سطحي

ارزیابی مدل

در مرحلۀ واسناي و اعتبارسوناي ،عملکورد مودل توسوط
معيارها آمار ارزیابي ميشود .در این پوهوهش از معيوار
آمار نا و ساتکليف برا ارزیابي عملکرد مدل اسوتفاده
شد .نا و ساتکليف [ ]11ی ضریب بيبُعد به نام كارایي
مدل  NSارائه دادند .ایون معيوار بوه نوام نوا  -سواتکليف
معروف است .این معيار نشاندهندة دقت شبيهساز مودل
است و شامل استاندارد واریان باقيماندهها ميشوود .ایون
معيار از مقادیر منفي تا  1تغيير مويكنود و هور چوه بوه 1
نزدی تر شود ،نشاندهندة تناسب بين مقادیر مشاهداتي و
مقادیر شبيهساز شده است.
2

N

 Qs i  Qoi 

()4

i 1

2



 Qo

 Qo
N

i

NS  1 

i 1

كه در این رابطه :Qsi ،دبوي شوبيهسواز شوده؛  :Qoiدبوي
مشاهداتي در گام زماني (m3/s) i؛  : Qoميان،ين دبيهوا
مشاهداتي در طول دورة آمار ؛ و  :Nتعداد گامها زمواني
است.
سناریوهای مختلف بارش

در این پهوهش بعود از واسوناي و اعتبارسوناي مودل بوا
ماموع داده ها روزانه تقریباً  9سال ،برا مشخص كردن
تأثير مقدار و شدت بار بر روانواب خروجوي حوضوه ،بوه
تعيين سناریو كاهش مقدار بوار ( 50درصود كمتور از
ميزان ثبتشدة بار كه مقدار محتمول اسوت و ممکون

واحد

Ki

-

Kg

-1

K_ss
K_ep

-

G0

mm

G_max

mm

T0

صفر

o

C
-1 -1

o

mm C d

K_rain

-1 -1

C d

K_run

-

P_max

واسنجیشده

d

mm

K_snow

مقدار

-1

o

mmd

1/03
8*10-5
0/8
1/27
1/02
1323
1/58
1/67
0/04
5/58
200

است در حالتها خشکسوالي اتفواق بيفتود) و سوناریو
افزایش مقدار بار (دوبرابر ميوزان ثبوتشودة بوار كوه
ممکن است در حالتها ترسالي اتفواق بيفتود) یعنوي در
ماموع دو سناریو بار اقدام شد بدین صورت كه تموام
دادهها روزانه بارنودگي ثبوتشوده در طوول دورة آموار
نصف یا دوبرابر مقادیر بار ها بوهوقووعپيوسوته ،شوده و
بهعنوان ورود بار به مدل معرفي شود .پو از اجورا
مدل با مقادیر بار حاصول از سوناریوها ،مقوادیر جریوان
رودخانه شبيه سواز شوده بوهصوورت گرافيکوي و آموار ،
مقایسه و تحليل شد.
نتایج
پو از جمووعآور اطالعووات پایوۀ حوضووه و تهيوۀ آمووار و
اطالعات بارندگي ،تبخير و تعرق ،دما و دبوي روزانوه ،مودل
 WetSpaبهمنظور شوبيهسواز روانواب در حوضوۀ آبخيوز
قرهسو اجرا شد .همانطور كه ذكور شود از تقریبواً  9سوال
دورة آمار  ،در حدود  6سال اول (از تاری  1997/3/21تا
 )2002/12/31بورا واسوناي موودل و  3سوال بعوود (از
توواری  2003/1/1تووا  )2005/12/31بوورا اعتبارسووناي
نتووایج موودل در نظوور گرفتووه شوود .در شووکلهووا  3و 4
نقشهها شيب و ضریب رواناب كه از نقشوههوا مهوم در
برآورد رواناب هستند نشان داده شوده اسوت .در جودول ،1
پارامترها عمومي مدل و مقوادیر واسونايشودة آنهوا در
حوضۀ آبخيز قره سو آورده شده است .همچنين شکلهوا
 5و  6مقایسۀ گرافيکي هيدروگراف روزانۀ مشواهدهشوده و
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شبيه ساز شده برا دورة واسناي و اعتبارسناي را نشان
ميدهند .جدول  2مقادیر شاخصكارایي نا  -سواتکليف
موودل بوورا دورههووا واسووناي و اعتبارسووناي را نشووان
ميدهد .در شکل  ،7دبي شبيهساز شده با توجه بوه دبوي
مشاهداتي به همراه دبي شبيه ساز شده در دو حالتي كوه
بار  50درصد بار اندازهگير شوده یوا دوبرابور بوار
اندازهگيور شوده اسوت ،همچنوين اخوتالف نسوبي دبوي
شبيهساز شده در این دو حالت برا یو دوره بوهعنووان
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نمونه آورده شده اسوت .در جودول  ،3واكونش حوضوه بوه
بار از نظر حام روانواب خروجوي در طوول دورة آموار
آورده شده است .همچنين نسبت رواناب در حالوت كواهش
دبي حاصل از كاهش بوار (نصوف بوار ثبوتشوده) بوه
رواناب شبيه ساز شده حاصل از بار ثبتشوده و نسوبت
رواناب شبيه ساز شده حاصل از بار ثبتشده به روانواب
حاصل از افزایش بار (دوبرابر بار ثبتشوده) محاسوبه
شده است.

شکل  .4ضریب رواناب پتانسیل در حوضة آبخیز قرهسو

شکل  .3نقشة شیب در حوضة آبخیز قرهسو

جدول  .2نتایج حاصل از تعیین مقادیر شاخص کارایی مدل برای دورههای واسنجی و اعتبارسنجی
معیار کارایی مدل
نا

دورۀ واسنجی

دورۀ اعتبارسنجی

0/83

0/84
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شکل  .5مقایسة گرافیکی هیدروگراف روزانة مشاهدهشده و شبیهسازیشده برای یک سال از دورۀ واسنجی در حوضة آبخیز قرهسو
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شکل  .6مقایسة گرافیکی هیدروگراف روزانة مشاهدهشده و شبیهسازیشده برای یک سال از دورۀ اعتبارسنجی در حوضة آبخیز قرهسو
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شکل  .7دبی شبیهسازیشده با توجه به دبی مشاهداتی ،دبی شبیهسازیشده در دو حالتی که بارش برابر  50درصد بارش یا دوبرابر بارش
ثبتشده است (قرائت از محور عمودی سمت چپ) ،و اختالف نسبی دبی شبیهسازیشده در این دو حالت (قرائت از محور عمودی سمت
راست) برای دورۀ نمونه از مرحلة واسنجی ( 97/11/1تا )98/07/25
جدول  .3واکنش حوضه به بارش از نظر میزان رواناب در طول دورۀ آماری
وضعیت بارش
 50درصد بار
بار

ثبتشده

ثبتشده

 2برابر بار

ثبتشده

حجم آب خروجی (مترمکعب)
657782899

نسبت رواناب
0/17

3854686665
15082583097

0/25
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بحث و نتیجهگیری
بووا ن،وواهي بووه نتووایج حاصوول از دو مرحلووۀ واسووناي و
اعتبارسناي مدل  WetSpaموي تووان دریافوت كوه نتوایج
اعتبارسناي این مدل ،همانند نتایج مرحلۀ واسناي بووده
است كه این را ميتوان بهمعنوا ثبوات مقوادیر پارامترهوا
(جدول  )1و همچنين اطمينوانبخوش بوودن نتوایج مودل
برا این حوضۀ آبخيز دانست.
مقایسۀ گرافيکي دبي مشاهدها و شبيهساز شدة مدل
در دورة واسناي (شکل  )5و تطوابق بوهنسوبت خووب آنهوا
بهخصوص دبيها اوج (هم مقادیر و هم زموان توا اوج) نيوز
ميتواند بيان،ر توانایي مدل برا شوبيهسواز دبوي در ایون
حوضه باشد .با ن،اه به شکل  ،5ميتوان مشاهده كورد كوه از
حدود  1997/12/1تا اواخر  ،1998/3/17یعني د تا بهمن
با وجود بار در حوضوه ،دبوي تغييور آنچنواني نودارد .ایون
وضعيت به این معناست كه بار بهصورت برف بوده و مدل
آن را بسيار خوب شبيهسواز كورده اسوت و بعود از آن ،بوا
افزایش دما ،ضمن ریز باران ،ذوب برف نيوز اتفواق افتواده
كه سبب افزایش دبي و ایااد سيل در خروجي حوضه شوده
است .شایان ذكر است كه تامع و ذوب برف در این مودل از
دو رو درجه – روز و بيالن انرژ امکانپذیر اسوت [،]18
كه در این تحقيق بهعلت در دسترس نبودن دادههوا رو
بيالن انرژ از رو درجه روز استفاده شوده اسوت .در ایون
شووکل دبووي پایووه در اواخوور بهووار و تابسووتان نيووز ب وهخوووبي
شبيهساز شده است .در شکل  6كوه از دورة اعتبارسوناي
آورده شده است هرچند بهخوبي شکل  ،5شبيهساز نشوده،
بهلحاظ وجود نوسانات بار (بواران و بورف) در ایون سوال،
دارا اهميت است و مدل دبي اوج رخداده در فروردین مواه
را هووم از نظوور ميووزان و هووم از نظوور زمووان وقوووع بوهخوووبي
شووبيهسوواز كوورده اسووت .در شووکل  7كووه در آن ،دبووي
شبيهساز شده با توجه به دبي مشواهداتي قسومتي از سوال
آبي  1376-77برا مقایسه با دبي شوبيهسواز شوده در دو
حالتي كه بار  50درصد یا دوبرابر بار اندازهگير است،
همچنين اختالف نسبي دبي شبيهساز شوده بورا ایون دو
حالت برا ی دورة نمونه از مرحلۀ واسوناي (1997/11/1
تووا  )1998/07/25آورده شووده اسووت ،واكوونش حوضووه بووه
تغييرات بار  ،بخوبي دیده ميشود .مطوابق ایون شوکل ،بوا
اینکه ميزان بار به ی نسبت ثابت (نصف و دوبرابر) بار
اندازهگير شوده ،تغييور كورده اسوت ،پاسو هيودرولوژیکي
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حوضه به این تغييرات و در این مدت ،یکسان نيست .در این
شکل مشاهده ميشود زماني كه بار بهنسبت كم است ،یوا
زمين هنوز بهطور كامل از آب اشوباع نشوده اسوت (قسومت
ابتدایي گراف تا اواسط آن یعني توا اواخور بهمون) ،اخوتالف
نسبي و نوسانات دبوي زیواد اسوت و نظوم مشخصوي نودارد.
ازآناا كه تامع برف به مقدار بار بسوت،ي دارد ،در زموان
ذوب برف نيز این اخوتالف زیواد اسوت .از اواخور بهمون كوه
شرایط رطوبتي زمين و شورایط دموایي متفواوت مويشوود،
اختالف دبي و نوسانات آن ،بهازا افزایش یا كواهش بوار ،
حالت بهنسبت منظمي ميگيرد و تغييرات دبي بسيار كمتور
است .از نسبت رواناب محاسبهشوده در جودول  3مويتووان
دریافت كه هرچند با افزایش بار  ،روانواب افوزایش داشوته،
همانطور كه انتظار مويرفوت ،لزومواً بوا افوزایش دوبرابور
بار  ،رواناب حاصل ،دوبرابر نمويشوود .بوهعبوارتي نسوبت
رواناب حاصل بهازا نسبت مسواو افوزایش مقوادیر بوار
بووهطووور یکسووان تغييوور نموويكنوود .بوورا مثووال دبووي
شبيهساز شده بهازا بار  50درصد ،بوار ثبوتشوده و
دوبرابووور بوووار ثبوووتشوووده ،بوووهترتيوووب ،657782899
 3854686665و  15082583097متوور مکعووب اسووت كووه
نسبت آنها بهترتيب  0/17و  0/25است .شاید بتوان علوت را
به تلفات اوليۀ بار كه در مقادیر كمتر بار محسووستور
است و با افزایش بار  ،نسبت به كل بار كمتر مويشوود،
نسبت داد .نتياۀ این تحقيق ،تأیيدكننودة كموي غيرخطوي
بودن واكنش حوضه به مقادیر مختلف بار نيز است.
با توجه به نتایج و موارد بحو شوده در ایون پوهوهش،
ميتوان به این جمعبند رسيد كه مدل  ،WetSpaتوانایي
خوبي [ ]14در شبيه سواز فراینودها هيودرولوژیکي در
حوضۀ آبخيز قرهسو دارد كه با نتایج بسويار از تحقيقوات
گذشته (ليو و همکاران [ ،]10بهورهمنود [ ،]4نورمحمود و
همکوواران [ ،]12زینوويونوود و دسوومت [ ،]17و صووفر و
همکاران [ )]14همخوواني دارد .همچنوين ،حوضوۀ آبخيوز
واكوونشهووا متفوواوتي بووه مقووادیر مختلووف بووار دارد و
ميتوان با مدلساز و شبيه ساز كمي تأثيرات غيرخطوي
بار بر حوضهها آبخيز مختلف ،مدیران منابع طبيعوي و
منابع آب را در ارائۀ راهکارها مودیریتي الزم در مواجهوه
با حالتها مختلف از جمله نوسوانات و تغييورات اقليموي
(خشکسالي یا ترسالي) ،یار رساند.
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