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چکیده
 در سالهای اخیر با در دسترس قرارگرفتن.اطالعات بارش نقش مهمی در محاسبه تغذیه آبخوانها با استفاده از مدلهای ریاضی بر عهده دارد
 روشهای جدید و نوآورانهای برای غلبه عدم دسترسی به دادههای بارش ابداع شده،GPM  وTRMM  بهویژه ماهوارههای،دادههای بارش ماهوارهای
 پس از برطرفنمودن، در این مطالعه. این روشها را با محدودیتها یی نیز مواجه کرده است، موانعی نظیر عدم قطعیت دادهها، با این وجود.است
 استفاده شد و عدم قطعیت تراز آب زیرزمینی توسط توابع،MODFLOW  از این اطالعات بهعنوان پارامتر تغذیه به کد،خطای دادههای ماهوارهای
 درصدی شاخص خطای جذر میانگین مربعات خطا50  بررسی خروجیهای مدل آب زیرزمینی نشاندهنده کاهش.مختلف کاپوال محاسبه شد
 تا20  درصد دارای اختالف8  نزدیک به، درصد10  درصد از سطح آبخوان دارای اختالف تراز کمتر از90  شایان ذکر است که حدود.) بودRMSE(
 نتایج مذکور نشاندهنده. درصدی نسبت دادههای مشاهداتی را نشان می داد80  درصد آبخوان دارای اختالف تقریبی2  درصد ای و حدود30
 درصد توابع کاپوال در محاسبه عدم قطعیت تراز آب زیرزمینی با استفاده از دادههای بارش ماهوارهای90 عملکرد مناسب و با ضریب اطمینان باالی
.بهعنوان پارامتر تغذیه است
.MODFLOW  مدل،TRMM  ماهواره، عدم قطعیت میزان تراز آب زیرزمینی، تابع کاپوال، بارش ماهوارهای:کلیدواژهها
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Abstract
Precipitation information plays an important role in calculating aquifer nutrition using mathematical models. In recent years, with the availability of
satellite precipitation data, especially TRMM and GPM satellites, new and innovative methods have been developed to overcome the lack of access to
precipitation data. However, barriers such as data uncertainty also limit these methods. In this study, after correcting the satellite data error, this
information was used as a feed parameter to MODFLOW code, and the groundwater level uncertainty was calculated by different Coppola functions.
Examination of groundwater model outputs showed a 50% reduction in root mean square error index (RMSE). It is worth noting that about 90% of
the aquifer had a difference of less than 10%, about 8% had a difference of 20 to 30% and about 2% of the aquifer had an approximate difference of
80% of the observational data ratio. The mentioned results show the proper performance and with a reliability coefficient of over 90% of the Coppola
functions in calculating the groundwater level uncertainty using satellite precipitation data as the feeding parameter.
Keywords: Copula functions, Ground water level uncertainty, MODFLOW Model, Satellite rainfall, TRMM.
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با کاربری کشاورزی مدلسازی کردند و ارتباط سطح آب

آب ضروری ترین و تجدیدپذیرترین منبع است که در

زیرزمینی با میزان بارش مازاد مشخص نموده و همچنین

مورد حیات روی زمین تصمیم میگیرد .کمبود آب در

اجزای مصنوعی را از رژیم طبیعی آب زیرزمینی جدا

مناطق مختلف جهان بهدلیل افزایش تقاضا در مصارف

نمودند ( .)Gehrels et al., 1994مقایسه نتایج حاصل از

( Prabaharan, 2011;Sushant et al.,

مدلسازی تأثیر احیا با یک راهحل تحلیلی نشان داد که

); .)2015; Venkatesan et al., 2021بهدلیل پیچیدگیهای

کاهش سطح آب زیرزمینی تا حدی با کاهش دبی جبران

موجود در طبیعت سیستم آبهای زیرزمینی ،شبیهسازی

میشود .همچنین  (2017) Csáfordi et al.در یک

آنها به مراتب مشکلتر از آبهای سطحی است .این

پژوهش تجزیه و تحلیل وقوع نوسان روزانه و میزان تغییر

وضعیت بهویژه در مورد بهینهسازی این سیستمها بارزتر

روزانه تراز آب زیرزمینی را در  20چاه مشاهداتی در

میباشد .براساس نوع فرضیههای معرف پدیده موردنظر،

دشت بزرگ مجارستان با پوشش گیاهی مختلف و تفاوت

مدلهای مختلفی از نوع جعبه سیاه ،مدل مفهومی و مدل

در عمق قابل آبیاری و در میزان شوری خاک را بررسی

ریاضی (تحلیلی و عددی) وجود دارند .پس از مدلهای

کردند .نتایج نشان داد که میانگین تغییر روزانه در تراز آب

از نوع جعبه سیاه میتوان مدلهای مفهومی را به واقعیت

زیرزمینی ارتباط معکوس معنیداری با  Syدارد .بارش و

نزدیکتر دانست .این نوع مدلها با توجه به آنچه در

منابع آب زیرزمینی رابطه تنگاتنگی با یکدبگر دارند و باید

طبیعت آبخوان آب زیرزمینی وجود دارد ،مانند شرایط

به نحوی آنها را مدیریت نمود که تعادل میان این دو

زمینشناسی ،نوع جریان شامل ورقهای و یا متالطم،

بهمنظور استفاده پایدار از منابع آب زیر سطحی حفظ شود

مؤلفههای جریان ورودی و خروجی ،شرایط مرزی و غیره

(.)Chen et al., 2012; Venkatesan et al., 2020

تهیه میشوند .اگرچه این نوع مدلها در جهت آگاهی و

خشکسالی و تنوع آبوهوایی باعث عدم قطعیت در

شناخت اولیه از شرایط حاکم بر محیط آبخوان کمک

تأمین آب بهویژه در مناطق خشک و سفره های زیرزمینی

شایانی میکنند ،ولی بهدلیل توصیفیبودن آنها ،نمیتوان

میشود .از آنجا که میزان شارژ مجدد آبخوان اغلب

نتایج آن را بهصورت عدد و رقم ارایه کرد و به همین

نامشخص است ،تعیین برداشت مطلوب آب زیرزمینی

جهت در مدیریت آبخوان مورداستفاده قرار نمیگیرند و

یک موضوع چالش برانگیز است (.)Zekri et al., 2015

بنایراین جهت شناخت بهتر آبخوان از مدلهای ریاضی

هرگاه عدم اطمینان در مقدار شارژ ورودی به آبخوان در

استفاده میکنند .در این مطالعه از مدل جریان آب

فرآیند بهینهسازی در نظر گرفته شود ،این مسأله حتی

زیرزمینی  MODFLOWبرای شبیهسازشبیهسازی سطوح

پیچیدهتر

توسط

آب زیرزمینی و از تکنیکهای  GISبرای تجزیه و تحلیل

تصمیمگیرندگان نادیده گرفته میشود ،زیرا ترکیب

نتایج حاصل از مدل جریان آب زیرزمینی و تحلیل عدم

تصادفی مجدد تغذیه درجه بیشتری از پیچیدگی از نظر

قطعیت نتایج حاصله ،بهره گرفته شده است .در زمینه

محاسباتی و مدلسازی را بههمراه دارد (

پارامترهای تأثیرگذار بر تغییرات سطح آب زیرزمینی،

 (2012) Ansari & Naderianfar .)2015در پژوهشی با

 (1994) Gehrels et al.با استفاده از یک مدل تابع انتقال

بهکارگیری شاخص فازی تبخیر و تعرق تغییرات نوسانات

تصادفی خطی ،نوسانات سطح آب زیرزمینی را در مناطق

سطح آب زیرزمینی در دشت نیشابور در بازههای زمانی

مختلف وجود دارد
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میشود.

این

موضوع

غالباً

Zekri et al.,
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مختلف بررسی کرده و در نهایت نتایج تحلیلها بهصورت

ترتیبی زمین آماری که از خانواده توزیعهای کالسیک

سری زمانی متوالی نشان داد که تغییرات سطح آب

چند متغیره مانند توزیع نرمال متغیر ،نرمال و گاما استفاده

زیرزمینی با مقادیر شـاخص فـازی بارنـدگی و تبخیر-

میکند ،ساختار وابستگی بین متغیرها از انتخاب توزیعهای

تعرق استانداردشده از همبستگی بیشتری در مقیاسهای

حاشیهای مستقل نیست ) .(Genest et al., 2007بنابراین،

مختلف زمانی نسبت به شاخص بارندگی استاندارد شده

بهعنوان یک روش جایگزین میتوان از مقادیری که دارای

برخـوردار است .در مطالعه دیگری )2013( Jonubi et al.

توابع توزیع تجمعی مشترک هستند ،برای توصیف ساختار

به بررسی مدیریت سطح آب زیرزمینی از طریق تلفیق آب

وابستگی متغیرها و همچنین مدلسازی متغیرهای تصادفی

Modflow

چند متغیره با توزیعهای حاشیه ای مختلف استفاده کرد .در

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کاهش  25درصدی

حقیقت ،توصیف ساختار وابسته ،مستقل از توزیع حاشیهای

پمپاژ و قطع پمپاژ در مناطق غربی دشت ارومیه ،بهترتیب

یکی از جذابترین ویژگیهای توابع کاپوال است ( & Rowe

موجب باالآمدن سطح آب زیرزمینی بهطور متوسط به اندازة

Davis, 1997; Aghakouchakb et al., 2010; Nelsen,

 54/0و متر و افزایش  25و  50درصدی پمپاژ در مناطق

 .)2006مدل کاپوال در تجزیه و تحلیل آماری ،میتوان

شرقی دشت ،بهترتیب موجـب افت سطح آب زیرزمینی

گفت که کاپوال توسط  )1959( Sklarمعرفی شد و در

بهطور متوسط به مقدار  1و  5/3و متر شد .کاهش عدم

بسیاری از پژوهشها در زمینه آمار و احتماالت

قطعیت تغذیه با کاهش عدم اطمینان در دادههای ورودی

مورداستفاده قرار گرفته است .در دهه هشتاد ،استفاده

بهطور پیوسته بهبود مییابد ( .)Xie et al., 2018عدم قطعیت

عملی از این توابع در اقتصاد و حسابداری مالی آغاز شد.

بارش در مدلهای هیدرولوژیکی بهویژه در شبیهسازهای آب

یک تابع کاپوال از الگوریتم های مناسبتری برای تولید

زیرزمینی نقشی اساسی در تخمین سطح آب زیرزمینی و

توزیع مشترک متغیرها استفاده میکند ،بنابراین

عدم قطعیت آن دارد .بنابراین ،در بخشهای آینده سعی در

واقعگرایانهتر است .توابع کاپوال به سرعت در زمینههای

تعیین این سوگیریها و یافتن روشهای مؤثری برای تطابق

مختلف هیدرولوژی از جمله تجزیه و تحلیل فراوانی سیل

با این نوع خطاها هستیم .پژوهشگران به سختی میتوانند

( De Michele et al., 2005; Genest et al., 2007; Shiau

شبیهسازشبیهسازی چرخه آب را بدون ورودی های دقیق

et al., 2006; Chen et al., 2012; Chebana & Ouarda,

بارش انجام دهند (.)Xue et al., 2013

 ،)2009تجزیه و تحلیل چندمتغیره ویژگیهای بارش

سطحی و زیرسطحی با استفاده از مدل

یک روش برای تعیین کمیت عدم قطعیت موجود در

( Song & Singh, 2010; Zhang et al., 2013; Serinaldi,

برآورد بارش ماهوارهای با وضوح باال با تولید نمایشهای

 ،2009; Kao & Govindaraju, 2008تجزیه و تحلیل

احتمالی و گروهی از میدان بارشی اندازهگیریشده ارائه

چندمتغیره ویژگیهای خشکسالی (

دادند ) .(Bellerby & Sun, 2005الزم به ذکر است که در

 )2005; Wong et al., 2008; Shiau et al., 2006و

مطالعات پیشین ،از روشهای زمین آماری و

همزمانی رسوب و رواناب

شبیهسازشبیهسازی مونتکارلو برای تولید زمینههای

گسترش یافت .در این مطالعه بهعنوان اولین تالش برای

تصادفی همبستگی مکانی و میزان خطای تخمین بارش

تعیین میزان و کنترل عدم قطعیت در کشوری در حال

استفاده شده است .در مدلهایی مانند شبیهسازشبیهسازی

توسعه مانند ایران با مجموعه دادههای نه چندان کارآمد
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De Michele et al.,

)(Zhang et al., 2014
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اطالعاتی مشاهداتی ،استفاده از یک تابع گاوسی

اطالعات ایستگاه هواشناسی رفسنجان ،متوسط بلندمدت

چندمتغیره که استفاده از آن بهطور نسبی آسان است ،برای

میزان بارندگی در این دشت  90میلیمتر در سال است که در

توصیف ساختارهای وابستگی و شبیهسازشبیهسازی

سالهای اخیر بهدلیل خشکسالی ،کمتر از این مقدار گزارش

استفاده میشود .میزان خطای بارندگی ماهوارهای

شده است و تبخیر متوسط ساالنه از سطح آزاد تشتک بیش

چندمتغیره تابع گاوسی چندمتغیره  nبعدی از توزیع نرمال

از سه متر است و فاقد رودخانه دائمی است ،بیشتر

چندمتغیره مشتق شده است ) (Nelsen, 2006و با ماتریس

رودخانهها فصلی هستند .رفسنجان در طبقهبندی اقلیمی

همبستگی  ρn×nشرح داده شده است ( nتعداد متغیرها

بهروش دومارتن دارای اقلیم خشک است .عمده تغذیه

است) .بهصورت خالصه میتوان چنین گفت که در این

دشت رفسنجان مربوط به مسیلآهای جنوب و جنوبغرب

مطالعه ابتدا دادههای بارش استخراج سپس با استفاده از

است که حیاتی کامالً وابسته به بارندگی دارند .آبخوان

تابع کاپوال رفع خطا میشوند ،در ادامه با استخراج زیر

آبرفتی در این محدوده  4298کیلومتر مربع را به خود

دادههایی از آن با نسبتهای مختلف و جایگذاری آنها

اختصاص داده است .سطح آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی

در مدل شبیهساز آب زیرزمینی ( )MODFLWو اجرای

توسط  80حلقه چاه مشاهدهای اندازهگیری شده است .تعداد

آن اقدام به تحلیل عدم قطعیت تراز آب زیرزمینی

چاه و قنات این محدوده بهترتیب  1495حلقه و  154رشته

پرداخته خواهد شد.

میباشد الزم بذکر است در این محدوده مطالعاتی چشمه
وجود ندارد .در جدول ( )1مشخصات کلی آبخوان دشت

محدوده مطالعاتی

رفسنجان نشان داده شده است .همچنین در شکل ()1

محدوده مطالعاتی رفسنجان با وسعت  12421کیلومترمربع

محدوده موردمطالعه بهعنوان بخشی از آبخوان دشت

بین طولهای جغرافیایی  54درجه و  52دقیقه تا  56درجه و

رفسنجان نمایش داده شده است.

 34دقیقه و عرضهای جغرافیایی  29درجه و  51دقیقه تا
 31درجه و  31دقیقه در محدوده ارتفاعی  1400متر تا 3434

Table 1. General characteristics of Rafsanjan study area

متر باالتر از سطح دریا آزاد گسترده شده است .این منطقه

Total
795.27

)Intake (MCM
Springs
0

تابستانهای گرم و زمستانهای سرد و خشک است .براساس

Kerman

Figure 1. Study Area
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Wells
770.36
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مواد و روشها

آورده شده است .در ا دامه به تشریح هر یک اجزای

روش پژوهش

پیش گفته و نحوه به کارگیری آن ها در این پژوهش

در این پژوهش با توجه به تأثیرپذیری مستقیم سطح

پرداخته خواهد شد.

آب زیرزمینی از تغذیه سطحی حوضه که به صورت
بارش نمود پیدا می کند ،ابتدا داده های بارش

بارش ماهوارهای

ایستگاه های موجود در محدوده مطالعاتی به ازای 10

اندازهگیریهای باران سنج معموالً بهدلیل عدم پوشش مکانی

سال متوالی استخراج سپس این داده ها به عنوان یکی از

کامل محدود میشوند .تنها روش عملی برای دستیابی به

مشخصه های اصلی مدل ( GMSشبیه ساز تراز آب

برآورد جامع از میزان بارش براساس استانداردهای بین

زیرزمینی) به این شبیه ساز معرفی می شود تا با استفاده

المللی ،استفاده از ماهوارههای رصدکننده زمین است ( Jiang

از کد  MODFLOWروند سطح آب زیرزمینی در طول

 .)et al., 2012; Hou et al., 2014سنجش از دور با استفاده

 10سال دوره آماری مشخص و مدل با استفاده از

از حسگرهای فضایی یک مکمل عالی برای نظارت مستمر

داده های مذکور کالیبره شود .پس از کالیبراسیون مدل

فضایی و زمانی بر بارش را فراهم میکند .حسگرهای

با استفاده از این داده ها اقدام به استخراج داده های

موجود در حال حاضر براساس مشاهدات مایکروویو و

ماهواره ای بارش در طول دوره آماری مشابه داده های

مادون قرمز کالیبره شدهاند .حسگرهای  IRدر ماهوارههای

زمینی شد .در ادامه با استفاده از مدل کاپوال تحلیل عدم

) Geosynchronous Orbit Earth (GEOمیتوانند تخمین

قطعیت این داده ها انجام شد و سپس به مدل

بارش را در وضوح زمانی باال ارائه دهند ،اما بهدلیل ارتباط

کالیبرهشده  GMSبه عنوان داده تغذیه معرفی و نتایج

غیرمستقیم بین سیگنالهای  IRو بارندگی ،دقت برآورد

استخراج شد .در شکل ( ) 2روند انجام این مراحل

مبتنی بر  IRچندان مناسب نیست.

Figure 2. Methodology flowchart
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در تالش برای بهبود دقت ،پوشش و وضوح محصوالت

عدم اطمینان در سیستم منابع آب زیرزمینی است.

بارش محور ،پژوهشگران بهطور فزایندهای به سمت استفاده

خشکسالی و تنوع آبوهوایی باعث عدم قطعیت در تأمین

از ترکیب حسگرهای  GEO VIS/IRو  LEO MWحرکت

آب بهویژه در مناطق خشک و سفرههای زیرزمینی میشود.

کردهاند .بهعنوان مثال ،ترکیب چند حسگر  GPCPدر یک

ازآنجاکه میزان شارژ مجدد آبخوان اغلب نامشخص است،

( Adler et

تعیین برداشت مطلوب آب زیرزمینی یک موضوع

شبکه طول و عرض جغرافیایی  2/5درجه ماهانه

چالشبرانگیز است (.)Zekri et al., 2015

 ( al., 2003و یک درجه روزانه محاسبه میشود ( Huffman

 .)et al., 2007به گفته  TMPA ،(2007) Huffman.به این

پژوهشگران به سختی میتوانند شبیهسازشبیهسازی

منظور ایجاد شده است تا "بهترین" تخمین بارش از طیف

چرخه آب را بدون ورودیهای دقیق بارش انجام دهند

گستردهای از حسگرهای مدرن مربوط به بارش و شبکههای

( .)Xue et al., 2013اندازهگیریهای بارانسنج معموالً

Huffman et al.,

بهدلیل عدم پوشش مکانی کامل محدود میشوند .تنها روش

 TMPA .)2007دو محصول استاندارد در سطح  B423برای

عملی برای دستیابی به برآورد جامع از میزان بارش

جامعه پژوهشی فراهم میکند .در این مطالعه ما از محصول

براساس استانداردهای بینالمللی ،استفاده از ماهوارههای

 B42RT3استفاده کردیم .محصول ،B42RT3 ،از مجموعه

رصدکننده زمین است (

دادههای ترکیبی  TRMMبرای کالیبرهکردن تخمینهای

 TMPA .)2014دو محصول استاندارد در سطح  B423برای

بارش حاصل از رادیومترهای موجود  LEO MWاستفاده

جامعه پژوهشی فراهم میکند B42RT3 ،و  B42V63در

میکند و سپس تمام تخمینها را در بازههای سه ساعته ادغام

زمان واقعی ،هر دو با وضوح شبکه سه ساعته و  0/25درجه

میکند ) .(Hong et al., 2012معمولترین محصوالت باران

در پوشش باند عرض جغرافیایی  50درجه شمالی و جنوبی

جهانی ماهوارهای در جدول ( )2خالصه شده است .در این

موجود هستند .در این مطالعه ما از محصول

مطالعه ،ما روی شبیهسازشبیهسازی خطا و تنظیم محصوالت

استفاده کردیم .بهطورکلی ،در طرحهای منابع آب ،محیط

ماهوارهای با وضوح باال که بهطور گسترده استفاده میشود

زیست ،منابع طبیعی ،کشاورزی و غیره اولین اقدام در شروع

) (TMPA-3B42در منطقهای در مرکز ایران تمرکز شده

یک تحقیق آمادهسازی دادههایی است که در آن طرح استفاده

است ( .)Moazami et al., 2014در مدلهای شبیهسازی

میشود .در مرحله نخست دادههای موردنیاز جهت بررسی

آبهای زیرزمینی ،پارامترهای زیادی وجود دارد که منجر به

عدم قطعیت حاصل از دادههای بارندگی طی دوره زمانی

انحراف محسوس از نتایج موردانتظار میشود که نشاندهنده

ذکرشده جمعآوری شد.

اندازهگیری باران سطح را ارائه دهد (

Jiang et al., 2012; Hou et al.,

B42RT3

Table 2. Summary of global satellite-based precipitation products for studies of climate and weather
Scale
2.5° monthly
2.5° 5-day
1° daily
25 km/3-hourly
25 km/3-hourly
25 km/6-hourly
10 km/3-hourly
10 km/hourly
10 km/hourly
4 km/half-hourly
4 km/half-hourly

Agency/Country
NASA/USA
NOAA/USA
NASA/USA
NASA-GSFC/USA
NOAA-Climate Prediction Center/USA
University of Arizona/USA
Naval Research Lab/USA
JAXA/Japan
University of Birmingham/U.K.
University of California Irvine/USA
NOAA/NESDIS
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Product name
)GPCP (Adler et al., 2003
)CMAP (P. Xie et al., 2003
)GPCP IDD (Huffman et al., 2001
)TMPA (Huffman et al., 2007
)CMORPH (Joyce et al., 2004
)PERSIANN (Sorooshian et al., 2000
)NRL-Blend (Turk & Miller, 2005
)GSMAP (http://sharaku.eor.jaxa.jp
)UBham (Kidd et al., 2003
)PERSIANN-CCS (Hong et al., 2004
)HE (Scofield & Kuligowski, 2003

بررسی عدم قطعیت دادههای بارش  TRMMدر مدلسازی تراز آب زیرزمینی دشت رفسنجان

دادههای مورداستفاده شامل بارش ماهانه از سال  2006تا

حاشیهای از هر کدام از وقایع برمیگرداند ،بهطوریکه

 2016بوده است .از ایستگاه سینوپتیک رفسنجان جهت انجام

رفتار حاشیهای تکمتغیره از متغیرهای تصادفی میتوانند

مدلسازی استفاده شد .دادههای بارش ماهواره  TRMMدر

بهطور اختصاصی بهوسیله وابستگی آنها مدلسازی شود

نسخههای مختلف و با ویژگیهای گوناگونی ارائه میشوند

و این امر باعث جذابیت کاپوال میشود .مفهوم کاپوال

که در این پژوهش از دادههای بارش ماهواره TRMM-3B42

توسط اسکالر بیان شد ،با این حال بهتازگی کاربرد آن

نسخه ( 7اصالحشده با آمار مشاهدهشده زمینی) در مقیاس

مشخص شده است .طرز کار کاپوال و مفاهیم وابستگی

زمانی ماهانه و مقیاس مکانی  0/25×0/25درجه طول و

بهخوبی توسط  (1997) Rowe & Davisو

عرض جغرافیایی و با فرمت  NetCDFاز انتهای سال 2005

) (2006و  (1959) Sklarشرح داده شده است .در مقاله

تا اواسط سال  2016برای محدوده موردمطالعه از سایت

اصلی از اسکاالر نشان داده شده است که یک تابع کاپوال

. https://pmm.nasa.gov/data-access/downloads/trmm

مرتبط با تابع توزیع حاشیهای آن است .توجه به حالت دو

دانلود شدند .بهمنظور استخراج دادههای بارش ماهوارهای از

متغیره با رویکرد کاپوال جهت مدلسازی وابستگی بین

نرمافزار  ArcGIS 10.3استفاده شد .ماهوراه  TRMMدر 8

آنها ریشه در قضیه اسکاالر دارد .تابع توزیع تجمعی

آوریل  2015غیرفعال شد و ماهواره  GPM1بهعنوان جانشین

مشترک ( H)x,yاز هر جفت ( )x,yاز متغیرهای تصادفی

در تاریخ  27فوریه سال  2014برای مطالعه بارش (باران،

پیوسته به فرم زیر نوشته میشود:

برف و یخ) در مقیاس جهانی راهاندازی شد .به همین دلیل

Nelsen

H(x. y) = C{F(x). G(y)}. xy ∈ R

()1

این پژوهش میتواند برای حمایت از ماهواره  GPMکه

که در آن ) F(xو ) G(yتوزیع حاشیهای و دارای تابع

مشابه با ماهواره  TRMMمیباشد ،استفاده شود. .بهمنظور

چگالی احتمال یکنواخت ) U(0,1و ] C:[0.1]2 → [0.1تابع

شبیهسازی مدل جدولی به ابعاد تعداد ایستگاه ها در 120

کاپوال میباشد .اسکاالر نشان داد که وقتی  Hمشخص شده

دوره ماهانه بارش تشکیل میشود که هر سطر نماینده یک

باشد ) G(y),F(xو  Cبهصورت مجزا تعیین میشوند و یک

ماه و هر ستون نماینده یک ایستگاه میباشد .مقادیر داخل

مدل معتبر برای

 X,Yاز معادله ( )1بهدست میآید ( Genest

جدول مقدار  biasمشاهداتی هر ایستگاه در هر ماه متناظر

 .)et al., 2007این قضیه برگشتپذیر بوده و اگر ) F(xو

دوره بارش میباشد.

) G(yپیوسته باشند ،تابع  Cیکتاست .در صورتیکه تابع
چگالی احتمال متغیرهای  xو yپیوسته باشد وآنها را با

)f(x

بررسی مدل کاپوال

و ) f(yنشان دهیم ،تابع چگالی احتمال ترکیب آنها

مدل کاپوال یک تئوری ریاضی چندمتغیره نسبتاً جدید (اما

بهصورت زیر میباشد.

به سرعت در حال رشد) در زمینه تحلیل عدم قطعیت

()2

که در آن  Cتابع چگالی احتمال تابع کاپوال

دادهها میباشد .همانند تکمتغیرهها ،این مدل (چندمتغیره)
باید از لحاظ مجانبی توجیه شود و مناسببودن کاربرد
آنها برای کارهای عملی با دقت بررسی شود .وابستگی

Cمیباشد که طبق رابطه زیر تعریف میشود.
)𝑣𝜕2 𝐶(𝑢.

()3

𝑣𝜕𝜕𝑢.

= )𝜗 𝐶(𝑢 .

که در آن 𝑢 و𝜗 توابع توزیع احتمال حاشیهای دو متغیر

بین متغیرهای تصادفی را میتوان با تابع کاپوال مدل کرد.
یک تابع کاپوال احتمال مشترک از وقایع را به احتمال

)𝑦( 𝑦𝑓)𝑥( 𝑥𝑓)𝑦( 𝑦𝑓 F(x. y) = ∁(𝑓𝑥 (𝑥).

موردبررسی میباشد (.)Sklar, 1959; Nelsen, 2006
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برای هر کاپوال کرانهایی بهصورت زیر وجود دارد:
()4

)𝜃 ; ) 𝐶(𝑢1 . 𝑢2 ; 𝜃) = Φ𝐺 (Φ −1 (𝑢1 ). Φ −1 (𝑢2

()5

)𝑣 𝑊(𝑢. 𝑣) = max(𝑢 + 𝑣 − 1.0) ≤ 𝐾(𝑢.

×

1
1
2𝜋(1−𝜃 2 ) ⁄2

)𝑣 .≤ min(𝑢. 𝑣) = 𝑀(𝑢.

) Φ−1 (𝑢2

∞∫−

) Φ−1 Φ−1 (𝑢1

𝑡𝑑𝑠𝑑 }

∞= ∫−

−(𝑠 2 −2𝜃)𝑠𝑡+𝑡 2

{

) 2(1−𝜃 2

که با ) M(0,0و ) W(0,0نشان داده میشود و بهترتیب

که در آن  Φ−1معکوس تابع توزیع تجمعی ) (cdfاز

کرانهای باال و پایین فرچت -هافدینگ 2نامیده میشود.

توزیع

) ϕ𝐺 (𝑢1 . 𝑢2

با توجه به رابطه ( )4در کاپوالی کران باال وابستگی کامل

توزیع دو متغیره نرمال استاندارد با پارامتر همبستگی

مثبت 3و در کاپوالی کران پایین وابستگی کامل منفی

4

نرمال استاندارد

میباشد و

𝜃

در محدوده ) (-1,1و  Gتابع کوواریانس میباشد.

وجود دارد (.)Rowe & Davis, 1997

()6

کاپوالی نرمال (گوسی)

 RSatبارش تخمین زدهشده اولیه توسط ماهواره میباشد.

کاپوالها به لحاظ کاربرد دکاپوالر مدل سازی (غیرخطی)

سپس جهت تشکیل تابع کاپوالی گوسی چندمتغیره

روابط چندمتغیره در مطالعات هیدرولوژی و هواشناسی

بعدی ) (nبرابر تعداد متغیرها که در این جا تعداد

مثل آنالیز فراوانی چندمتغیره ،ارزیابی خطر ،مدل سازی

ایستگاهها میباشد .بهترین تابع توزیع احتمال  PDFبه

خشک سالی ،سیالب و درون یابی های زمین آماری مورد

مقادیر  biasمشاهداتی در هر ایستگاه برازش داده شده و

عالقه پژوهش گران واقع شده اند .کاپوالها انواع

براساس آن مقدار  CDFتجمعی  biasمشاهداتی محاسبه

گوناگونی دارند که به طورکلی در دو دسته پارامتریک و

میشود .به مقادیر  CDFتجمعی بهدستآمده تابع کاپوالی

ناپارامتریک تقسیم بندی می شوند .ارجحیت کاپوالهای

گوسین مدل میشود .تابع کاپوال برای تولید مجموعهای از

پارامتریک در استفاده از پارامتر بوده ،از این رو در این

CDFهای  biasتصادفی استفاده میشود .مقدار biasهای

مقاله و سایر پژوهش های انجامشده موردتوجه قرار

تولیدشده برابر معکوس CDFهای تصادفی تولیدشده

گرفته اند .در واقع برازش کاپوال با داده های ورودی

میباشدbias .های تولیدی پرت را از مجموعه

به کمک تخمین این پارامترها امکان پذیر است ،نکته ای

تصادفی تولیدشده حذف میکنیم .سپس براورد بارش

که محدودیتی برای کاپوالهای ناپارامتریک محسوب

نهایی ماهواره براساس رابطه ذیل محاسبه میشود:

Bias = Rg − RSat

که  Rgبرابر مقدار بارش ثبتشده ایستگاه زمینی و

می شود .این پارامترها نماینده شدت وابستگی متغیرها

()7

n

bias

R = Rsat + Bias

می باشند و رابطه ریاضی معینی با آن دارند .بنا بر
استفاده از پارامترهای متفاوت در کاپوال های پارامتریک

مدل آب زیرزمینی

مختلف ،نتایج نیز با هم متفاوت خواهند بود .هشت نوع

به موازات روند اصالح داده های بارش ماهواره ای

از توابع دو متغیره یک پارامتری مرسوم وجود دارد

به روش کاپوال مدل سازی آب خوان دشت انجام خواهد

مانند کاپوالی ارشمیدسی ،کاپوالی فرانک ،کاپوالی

پذیرفت که در ادامه به نحوه مدل سازی آب خوان

کالیتون و  ...در این میان شایع ترین شکل کاپوال،

پرداخته می شود  .بدون شک یکی از مهم ترین معیارهای

کاپوالهای چندمتغیره نرمال بوده که از رابطه زیر پیروی

انتخاب مدل ،کارا یی مدل است که با توجه به

می کند ( :)Trivedi & Zimmer, 2007

درنظرگرفتن ویژگی های هیدروژئولوژیکی آب خوان

دوره   11شماره   2تابستان 1400

 214

بررسی عدم قطعیت دادههای بارش  TRMMدر مدلسازی تراز آب زیرزمینی دشت رفسنجان

قادر باشد در شرایط طبیعی مورداستفاده قرار گیرد.

(شکل )2زیر پیروی می کند .یکی از پیشرفته ترین و

م عیار دیگر را می توان عمومیت مدل دانست،

کامل ترین بسته های مدل سازی آب زیرزمینی،

به طوری که که مدل فقط خاص یک مسأله و برای یک

است که انواع مختلف مدل های عددی را پشتیبانی

منطقه نباشد ،بلکه بتواند در شرای ط مختلف با اندک

می کند GMS .برای هر یک از مراحل شبیه سازی آب

اصالحاتی جواب گو باشد .این معیار را می توان

زیرزمینی شامل توصیف منطقه موردمطالعه ،تهیه مدل

براساس تعداد کاربرها ،آزمون ها و حالت های واقعی که

مفهومی ،ایجاد شبکه ،زمین آمار ،واسنجی ،مجسم سازی

مدل در آن مورداستفاده واقع شده است سنجید .برای

و غیره ابزار مناسب را فراهم می آورد GMS .هم از

موفقیت مدل ،صحتسنجی 5و تأیید مدل نیز به عنوان

مدل تفاضل محدود و هم از مدل عناصر محدود

معیار ،موردتوجه قرار می گیرد .معموالً درصورتی که

پشتیبانی می کند (  . )König & Weiss, 2009از مزایای

مدل عمومیت داشته باشد ،کتابچه راهنمای مدل،

مهم رابط کاربری  ، GMSنمایش بصری میزان خطا در

مراجع و منابع و سایر موارد پشتیبانی کننده مدل در

اختالف بار هیدرولیکی محاسبه شده و شبیه سازی شده

دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا کاربر را هرچه

در حین واسنجی میباشد .بدین صورت که با رسم یک
6

GMS

سریع تر برای راه اندازی و تنظیم مدل هدایت کند .در

هدف واسنجی

مقابل ،ممکن است مدل هایی به طور خاص و برای

مشاهده ای ها ،می توان به وضعیت واسنجی پس از هر

مقاصد خاصی طبق سفارش و توس ط مراکز پژوهشی و

اجرای مدل پی برد ).(Chiang, 2005

در مجاورت هر یک از چاه

یا مهندسین مشاور تهیه شوند که جنبه خصوصی داشته

با توجه به موارد گفتهشده در این پژوهش از نرمافزار

و در دسترس عموم قرار نمی گیرند .عالوه بر موارد

رابط  GMSو کد  MODFLOWاستفاده میشود .این

فوق ،معیار سهولت کاربرد مدل ،یکی از معیارهای مهم

نرمافزار که مدل مادفلو را در خود جای داده است ،با

در انتخاب نرم افزار مناسب می باشد .بنابراین مدلی که

امکانات مختلفی که به آن افزوده شده است نسبت به

بتواند با دقت قابل قبولی ،در مراحل مختلف مدل سازی

خود نرمافزار  MODFLOWتوانایی بیشتری در

اعم از ورود داده ها ،تنظیم و ارائه نتایج ،پیچیده و

واردکردن دادهها ،ساخت و تحلیل مدل دارد .همچنین در

مشکل نباشد ،پیشنهاد می شود .براساس اهدافی که برای

میان کدهای مختلف مدلسازی ،مدلی که بیشترین

مدل سازی پیش بینی شده است باید نسبت به تهیه آمار

کاربرد را در زمینه کمیت آبهای زیرزمینی در کشورهای

و اطالعات و گزارش ها و نقشه های منطقه مورد مطالعه

مختلف دارد ،کد  MODFLOWهست .معادله حاکم بر

& Anderson

جریان آب زیرزمینی در آبخوانهای آزاد در حالت کلی

اقدام نمود .برای ساخت و ایجاد مدل،

 (1992) Woessnerپروتکل زیر را پیشنهاد کردند که
شامل  12مرحله می باشد (شکل  .) 2الزم به ذکر است

بهصورت زیر میباشد:
()8

که روند ساخت مدل با توجه به اهداف می تواند
تغییرات جزیی داشته باشد

∂h
∂t

) = Sy

∂h
∂z

(K z

∂

∂h

∂z

∂y

)+

(K y

∂
∂y

)+

∂h
∂x

(K X

که در این معادله  hارتفاع سطح آب زیرزمینی،

∂
∂x

Sy

(Al-Kharabsheh & Al-

آب دهی ویژه K ،هدایت هیدرولیکی در جهت های ،x

 .)Mahamid, 2002پس از مشخص شدن اهداف نوبت

 ،yو  zسفره آب زیرزمینی است  .پس از مشخص کردن

به مدل سازی می رسد که به طور خالصه از فلوچارت

پارامترهای زمانی و پارامترهای هیدرولوژیک و
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هیدروژئولوژیک برای هر سلول مدل ،توصیف دقیق

به همراه  Pilotpointبا میان یابی  IDWبرای واسنجی

شرایط مرزی با استفاده از مناسب ترین بسته های

اتوماتیک مدل استفاده شده و هم چنین صحت سنجی آن

 MODFLOWصورت می گیرد .در این مرحله از

که برای ایجاد اطمینان بیش تر در مدل با استفاده از

پژوهش ،شرایط مرزی سفره به طور عمده طبق نتایج

مجموعه مقادیر پارامترهای واسنجی شده و الیه های

مطالعات پایه آب های زیرزمینی و براساس نقشه های

اطالعاتی دوره دیگر انجام شد ،مدل اجرا و نتایج برای

تراز آب ،داده های مشاهداتی دشت و شرایط

دو حالت داده های بارش ایستگاه زمینی و داده های

زمین شناسی و هیدروژئولوژیکی سفره تعیین شده

بارش ماهواره ای با درصدهای مختلف به عنوان پارامتر

است .مناطقی که هم جوار سازندهای نفوذپذیر قرار

تغذیه ارائه می شود.

داشتند ،به عنوان مرزهای نفوذناپذیر تعیین شدند و
قسمت های ورودی و خروجی آب خوان با مرز هد

نتایج و بحث

هیدرولیکی ثابت مشخص شدند .به منظور مقایسه نتایج

در این بخش ،نتایج بهدستآمده بر مبنای مواد و روشهای

بیالن مدل در آخرین سال مدلسازی ( )2015-2016با

بیانشده در قسمت متدولوژی جهت رسیدن به اهداف

بیالن هیدروژئولوژی آب خوان دشت رفسنجان به

تعیینشده مشخص میشوند .همانطورکه در بخش قبل بیان

مساحت  2661/64کیلومترمربع در نظر گرفته شده و

شد بهمنظور افزایش اطمینان از دادههای بارش ماهواره

متوسط کسری مخزن در سال  -117/93 ،2015میلیون

 TRMMاز مدل کاپوالی نرمال جهت بررسی عدم قطعیت

مترمکعب به دست آمده است.

این اطالعات استفاده شده است .بدین منظورابتدا دادههای

برای ساخت مدل دشت از کد کامپیوتری مادفلو با

ماهواره مطابق آنچه که در بخشهای قبل بیان شد ،استخراج

گام های زمانی یک ماهه برای طول دوره آماری 10

شد .در شکل ( )3نمودار دادههای ماهواره و مشاهداتی

سال ( )2016-2006استفاده شد .در این زمینه ،منطقة

مقایسه شده و در ادامه در چند تاریخ مختلف باند عدم

پژوهش به  (128×108تعداد ردیف در تعداد ستون) به

قطعیت دادههای ماهوارهای بههمراه نمودار دادههای

ابعاد  1000در  1000متر تقسیم شد .سپس با استفاده از

مشاهداتی و همچنین مقادیر بهبودیافته دادههای ماهواره

پیش پردازندة مدل برای هر یک از شبکه های مربعی

حاصل از مدل کاپوال در نمودارهای ذیل نمایش داده شده

مقادیر پارامترها تخصیص داده شد و بسته های

است .همانگونه که در این شکل مشاهده میشود مقادیر

نرم افزاری توپوگرافی ،رقوم سنگ کف ،ضریب هدایت

بارش ماهوارهای با اختالفی بیشتر از دادههای ایستگاههای

هیدرولیکی،آب دهی ویژه ،رقـوم اولیة سطح آب ،تغذیه

زمینی است ،بهنحویکه این اختالف در ماههای آگوست تا

و تبخیر -تعـرق تو لید و اطالعات مربوط به رودخانه و

دسامبر به میزان بیش از  20درصد می رسد ،در ادامه با

چاه های بهره برداری به کد مادفلو معرفی شد .سرانجام

بعکاربردن راهکارهایی مانند استفاده از توابع کاپوال اقدام به

بعد از آن که پارامترهای مدل ،به طور صحیحی به هر

برطرفکردن این خطا شده است .همانطورکه در شکل ()4

سلول تخصیص داده شد  ،مدل وارد مرحله اجرا

مشاهده میشود باند شبیهسازشبیهسازی ،مقادیر مربوط به

می شود .در نهایت پس از واسنجی مدل در دو حالت

دادههای ایستگاههای زمینی را بهطور مناسبی پوشش می

PEST

دهد .نکتهای که میتوان به آن اشاره نمود این است که در

ماندگار و غیرماندگار که در این پژوهش از کد
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برخی ایستگاهها مانند سیریز و شهر بابک باند

حدود  4/2متر در کل آبخوان افت صورت پذیرفته است.

شبیهسازشبیهسازی ضخیمتری را تقریباً در اغلب تاریخها

باید توجه داشت که این رقم به شکل متوسط محاسبه شده

نشان میدهد .این موضوع میتواند ارتباط مستقیمی با کیفیت

است و در محل هر چاه مشاهدهای و در مناطق مختلف

اندازهگیری ایستگاههای زمینی در این موقعیتها داشته باشد.

آبخوان شاهد ارقام گوناگونی از افت میباشیم .بهمنظور

همانطورکه در شکل ( )5مشاهده میشود مقادیر خطای

انجام عملیات واسنجی ،ماه ابتدایی سال اول بازه تاریخی

ماهواره منتج از مدلسازی مدل کاپوال به میزان قابلتوجهی

شروع مدلسازی ،انتخاب و براساس خطای باالی حاصله در

کاهش یافته است در نمودارهای ذیل به بررسی میزان خطا

گام اول شبیهسازی (مرحله اجرای پیشرو مدل) و همچنین

RMSE

جهت جلوگیری از بایاس شدید آماری روی یک پارامتر

پرداخته شده است .میلههای آبی نشاندهنده میزان خطا قبل

منحصر به فرد ،اقدام به واسنجی تمامی پارامترهای دارای

از اصالح و میلههای قرمز نمایانگر میزان خطا بعد از اصالح

عدم قطعیت شد .پارامترهای هدایت هیدرولیکی افقی،

با مدل کاپوالی گوسین هستند .نتایج نشان میدهد که باند

ناهمسانگردی افقی هدایت هیدرولیکی و تغذیه از سطح با

 20درصد در اغلب موارد مقادیر واقعیتری از بارش را

اختصاص یک عدد مشخص به پوششهای مدل مفهومی و

همراه داشته است .پس از تصحیح دادههای بارش ماهوارهای

با حدس اولیه در حدود کمینه و بیشینه معقول بهینه شد .در

و آمادهکردن مدل شبیهساز آب زیرزمینی همانگونه که شرح

نهایت پس از چهار بار اجرای مدل واسنجی با  30بار تکرار،

آن در بخش ارائه متدولوژی رفت ،مدل واسنجیشده و در

مقادیر بهینه نهایی پارامتر تغذیه حاصل شد .بهمنظور بررسی

شرایط پایدار و ناپایدار پارامترهای ورودی به مدل اطالق و

عدم قطعیت تراز آب زیرزمینی پس از اجرای مدل با استفاده

خروجیهای موردنیاز که در این پژوهش شامل میزان افت

از دادههای زمینی و واسنجی و صحتسنجی آن ،بارشهای

آبخوان در طی دوره  10ساله میباشد استخراج شد ،که

منتج از دادههای ماهواره در اجزای کوچکتر اجرا و باندهای

خروجی این نتایج در دو چاه مشاهدهای  24و  81در شکل

مختلف تراز آب زیرزمینی استخراج شد ،که نتایج آن در

( )6نمایش داده شده است .با توجه به بررسی نتایج ،آنچنان

چهار چاه مشاهدهای منتخب در شکلهای ( )7و ( )8آورده

که از پارامتر متوسط (میانگین) مشخص شده است ،در

شده است.

با استفاده از معیارهای مختلفی مانند  Biasو

Figure 3. Comparison of 10 years' satellite and ground station of Rafsanjan during 10 years
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)(a
)(b
Figure 4. Band of uncertainty of precipitation data and improved values due to the Coppola model in December
)2006(a) and November 2008(b

)(a
)(b
Figure 5. Comparison of error measurement criteria before and after correction of satellite precipitation data using
)Bias(a) and RMSE(b

)(a

)(b

)Figure 6. Comparison of computational and observational aquifer surface cultivars using ground(a) and satellite(b
precipitation

بهمنظور مقایسه و بررسی دقت تأثیر دادههای بارش

گرفته شده در دو مدل جداگانه برای دادههای ماهوارهای و

ماهوارهای و ایستگاه زمینی و میزان افت سطح آب آبخوان

ایستگاه زمینی تهیهشده و با استفاده از نرمافزار

دشت رفسنجان ،میزان افت در دوره منتهی به سال 2016

بهصورت نقشه ارائه شد .همانگونه که در شکل ( )9مشاهده

نسبت به سال پایه که در این تحقیق سال  2006در نظر

میشود میزان اختالف افت آبخوان در غالب مناطق دشت
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بسیار نزدیک به هم میباشد که این موضوع نشان از دقت

بارش ماهوارهای و ایستگاههای ثبات زمینی نمایش داده شده

اطالعات ورودی حاصل از دادههای ماهوارهای دارد .در

است که بیشترین اختالف  0/56متر و کمترین اختالف

جدول ( )3نتایج دو شبیهسازشبیهسازی در حالت استفاده از

 0/15را در کل سطح آبخوان نشان میدهد.

Figure 7. Different groundwater level bands caused by different levels of satellite precipitation in
piezometer 24

Figure 8. Different groundwater level bands due to different levels of satellite precipitation in piezometer 40

)(a

)(b

Figure 9. Changes in water level in 2016 compared to 2006 using ground rainfall(a) stations and satellite
)data (b
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Table 3. Comparison of groundwater level drop in 2006 to 2016 compared to 2006
2015
-11.60
-11.32

2014
-11.10
-10.50

2013
-9.60
-9.20

2012
-8.30
-8.02

2011
-6.00
-5.80

2010
-4.80
-4.65

2009
-3.90
-3.60

2008
-2.35
-2.26

2007
-1.20
-1.36

2006
-0.25
-0.19

Year
In-situ data
Satellite data

نتیجهگیری

شاخص آماری به نام  Biasو  RMSEبرای ارزیابی مقادیر

کمیسازی میزان بارش بهعنوان یکی از مهمترین پارامترهای

خطای تعدیل شده استفاده شد .نتایج نشان میدهد که

داده در مدلهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی از اهمیت

اصالح دادههای بارش ماهوارهای دقت این دادهها را افزایش

باالیی برخوردار است .با استفاده از دادههای ماهوارهای

داده است .در مدل کاپوالی استفادهشده مشاهده شد که

میتوان ،میزان بارندگی را با وضوح باالتر راتخمین کند .با

باندهای مربوط به درصدهای  10تا  20اغلب از نتایج بهتری

اینحال ،ماهیت اندازهگیریهای ماهوارهای عدم قطعیتی را

نسبت به سایر باندها در تحلیل عدم قطعیت دادههای بارش

در پی دارد ،که میتوان از طریق تحلیل عدم قطعیت این

نقش دارند و همانطورکه در نمودارهای مربوط به میزان

مقادیر را تخمین زد .همانگونه که پیشتر ذکر شد ،بارش

خطا مشاهده میشود ،در همین باندها خطا به میزان

بهعنوان یکی از مهمترین پارامترها در مدلهای

قابلتوجهی کاهش پیدا کرده است ،الزم به ذکر است که

هیدرولوژیکی است .با اینحال این اطالعات برای تمام

بهمنظور کسب نتایج بهتر و پایینآوردن میزان خطای ناشی از

مناطق در دسترس نیست .در چنین شرایطی ،دادههای

عدم قطعیت از دادههای ماهواره  GPM-IMERGنیز استفاده

ماهوارهای ،میتوانند این مشکل را مرتفع کرده و دادههای

نمود .بهطور کلی ،نتایج نشان داد که مدل کاپوال میتواند

موردنیاز را با تفکیک زمانی و مکانی مناسب در اختیار ما

مقادیر اختالف را بهطور تصادفی ایجاد کند ،درحالیکه

قرار دهند .هدف اصلی این مطالعه تعیین سطح عدم اطمینان

وابستگی فضایی آنها را حفظ نماید .مدل پیشنهادی در این

آب زیرزمینی با استفاده از دادههای ماهوارهای اصالحشده

مطالعه محدودیتهای مختلفی را نشان میدهد از جمله

(برآورد بارش ماهواره) در مدل آب زیرزمینی
است.

)(Modflow

رویکرد ارائهشده در اینجا مشابه

روش

b

تعداد ایستگاههای بارانسنج که در هر دو فرایند کالیبراسیون
و شبیهسازشبیهسازی نقش مؤثری دارند ،با وجود توزیع

 )2010( Aghakouchak et al.است .اگرچه روش کاپوال

غیریکنواخت بارانسنجها بر روی منطقه موردمطالعه و

برای تولید مجموعه رخدادهای بارندگی استفاده میکند با

درنظرگرفتن یک دوره  10ساله بارندگی ،با اینحال نتایج

اینحال ،در مدل پیشنهادی توسط

AghaKouchaka et al.

مطالعه حاضر نشان داد که مدل کاپوال قادر به تحلیل عدم

( ،)2010هدف استفاده از شبیهسازی مبتنی بر کاپوال

قطعیت مرتبط با این دادهها است .همچنین همانگونه که در

بهکارگیری مدلهای خطای چندمتغیره بهمنظور برآورد بارش

شکل ( )18در بخش قبل مشاهده میشود بیشتر مساحت

رادار برای ایجاد مجموعهای از وقایع بارندگی است،

آبخوان از اختالف محسوسی برخوردار نیست ،بهنحویکه

درحالیکه هدف از این مطالعه ایجاد یک مدل اصالح خطا

میتوان گفت حدود  90درصد از سطح آبخوان دارای

برای تخمین بارش ماهواره است .در این مطالعه ،پس از

اختالف تراز کمتر از  10درصد و نزدیک به  8درصد دارای

استخراج دادههای بارش ماهوارهای در محدوده مطالعاتی

اختالف  20تا  30درصد ای نسبت به خروجی مدلهای

دشت رفسنجان ،عدم قطعیت این محصوالت با استفاده از

استفاده شده در ایستگاههای بارش زمینی است .برای

مدل کوپول گاوسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .دو

پژوهشهای آینده ،انجام شبیهسازشبیهسازی با مجموعه
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