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  ز طالقانیآبخ در حوضه SRMب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل ابرآورد روان
 

  3پناه يد کاظم علویو س *2وفاخواه ي، مهد1يس نوریان
  
 

  چکیده
  

ن يباشد. در ا ينک ميگل يسنج ستگاه آبيشده در ا يريگ اندازه ب روزانهدر برآورد روانا SRMمدل  يابين مطالعه ارزيهدف از ا
گذر از  ٧٢و  ز محاسبه شديآبخ حوضه يکيزيت فيو وضع ي، هواشناسيدرولوژيه يرهايمدل شامل متغ يها يپژوهش ورود

انجام  رواناب يساز هيها به مدل، شب يبعد از اعمال ورود و استفاده شد ن سطح پوشش برفييتع يبرا، MODIS ر ماهوارهيتصاو
و  ييب کارآيضر ري. مقادشدانجام  يف و درصد اختالف حجم دبيساتکل -نش ييب کارآيق ضرينمودها از طر آب سهيگرفت. مقا

 ٨١/٤و  ٨٦/٠ يسنج صحت دوره يدرصد و برا ٠٧/٢و  ٩٥/٠ يواسنج دوره ينک برايستگاه گليدر ا يدرصد اختالف حجم دب
  باال و حداقل خطا رواناب حاصل از ذوب برف را برآورد نموده است. ييدهد مدل با کارآ يد که نشان ميدرصد محاسبه گرد

  
  .سازي مدل ،باروانذوب برف،  ،MODISتصوير : ي کلیديها واژه
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  مقدمه 
بوده و اطالع داشتن  يره آبيک ذخيز يآبخ حوضهبرف در 

دات يد برق، توليها، تول البيس ينيب شيپ يآن برامقدار از 
امز، يليو و ي(ل باشد يم يضرور يدنيو آب آشام يکشاورز
کند چرخه  لير برف به دليبرخالف باران، ذخا. )٢٠٠٨

شود که در فصول  يمحسوب م ياز منابع ،يکيدرولوژيه
نه از ياستفاده به يبرا يشترينان بيتوان با اطم يم يآب کم

آن را مشخص  يمحل مصرف ضرورکرده و  يزير آن برنامه
الن يل بياز قب يمتعدد يها ذوب برف با روشمقدار  نمود.

. دما برآورد شده است-روز و تابش-، درجهيانرژ
و  هومان) و ١٩٩٨و همکاران (ن يکالل ياز قب پژوهشگراني
) رواناب حاصل از ذوب برف را با روش ٢٠١١همکاران (

از به ين يالن انرژيمدل ب محاسبه کردند. يالن انرژيب
 يها حوضهل کمبود داده در يدارد و به دل ياديز يها داده
(دان و کولهان،  باشد يقابل استفاده نم يز کوهستانيآبخ

نگ و يس و ١٩٩٥ن، ي؛ رنگو و مارت١٩٩٩؛ هوک، ١٩٩٩
 حوضهاز  يمنطقه مورد مطالعه بخش ).٢٠٠٠همکاران،

باشد از  يم يطور عمده کوهستان ز طالقان است که بهيآبخ

ن يدر ان رواناب حاصل از ذوب برف يبه منظور تخم رو نيا
. است استفاده شده SRMروز مدل -از نسخه درجهمنطقه 

ن مدل در برآورد يدقت ا يابيبه منظور ارز پژوهشن يا
 يسنج ستگاه آبيرواناب حاصل از ذوب برف در دو ا

  .گرفته است انجامنک يجوستان و گل
  

  ها مواد و روش
  ات منطقه مورد مطالعهیخصوص

هکتار دارد  ١٣٢٥٠٠بالغ بر  يز طالقان مساحتيحوضه آبخ
باشد. در  درود مييز سفيدرصد حوضه آبخ ٣/٢که شامل 

ز طالقان مورد مطالعه ياز حوضه آبخ يبخش پژوهشن يا
باشد و  يم يطور عمده کوهستان قرار گرفته است که به

متر  ١٧٧٠و  ٤١٤٠يب حداکثر و حداقل ارتفاع آن به ترت
  .)١ا است (شکل ياز سطح در

  
  

  
 

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  
  

  ها ستگاهیمورد مطالعه و ا منطقه ییایت جغرافیموقع -1شکل 
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  ازیمورد ن يها داده
شامل نقشه ن پژوهش يمورد استفاده در ا يها داده

، درجه يهاي بارندگ ، داده١:٥٠٠٠٠اس يبا مق يتوپوگراف
و آب معادل برف در  ي، عمق، چگاليحرارت، دب

سنجي و  ، برفيرسنجي، تبخيسنج باران يها ستگاهيا
 MODISسنجنده  يرقوم يها سنجي و داده آب

و  ١٣٨٧-٨٨هاي آبي  در سال Aquaو  Terra يها ماهواره
  .باشد يم ١٣٨٨-٨٩
  

  پژوهشروش 
ب ابرآورد روان يبرا SRMک ي، مدل کالسپژوهشن يدر ا

 حوضهنک و جوستان در يگل يسنج ستگاه آبيدر دو ا
 ١٣٨٨-٨٩و  ١٣٨٧-٨٨ يسال آب يز طالقان برايآبخ

 SRMمدل  ياجرا يبرا يضرور يها د. دادهياستفاده گرد
ي رها و پارامترهايز، متغيآبخ حوضه يها يژگيشامل و

و  مارتينباشد ( يمهواشناسي و هيدروليكي حوضه 
مدل در  ياجرا ياز براي). اطالعات مورد ن٢٠٠٨، همکاران

  د.ي) محاسبه گرد١بر طبق رابطه ( يهر طبقه ارتفاع

)١(  Q   = [C  a (T )S + C  P ] 1000086400 (1 − K   )A+ Q K    
  Cه)، يمکعب بر ثانروزانه (متر يدب Q	ن رابطه، يدر ا
فاکتور  aب باران، اب روانيضر  Cب برف، اب روانيضر

 درجه Tبر روز)، سلسيوس متر بر  يروز (سانت-درجه
نسبت مساحت پوشش برف به  S )،سلسيوسحرارت (

ب ابارش مولد روان P ز،يآبخ حوضهمساحت کل 
لومتر ي(ک يه انتخابيا ناحي حوضهمساحت  Aمتر)،  ي(سانت

  باشد. يدوره م يروزها در ط يتوال n مربع)،
مساحت از  -ارتفاع يو منحن يمساحت طبقات ارتفاع

 ين منحنييتع يمدل هستند. برا يجمله اطالعات ورود
ق به طبقات يز مورد تحقيآبخ حوضهمساحت،  -ارتفاع
  ).٢٠٠٨و رانگو،  مارتينم شد (يمتر تقس ٥٠٠ يارتفاع

  
  رهایمتغ

  سطح پوشش برف
ن مرجع ير زمياز تصاواستخراج سطح پوشش برف  يبرا

بدون  يدر روزها NASA١ت يسا MODIS (L 1B)شده 
به روش  ٢مجدد يريگ پوشش ابر استفاده شد. نمونه

                                                
1- http://ladsweb.nascom.nasa.gov 
2- Resampling 

 ٦و  ٤ ياز باندهارفت ويصورت پذ ٣هين همسايتر کينزد
 NDSIا ي ٤نرمال شده يتفاضل يانه برفياستخراج نما يبرا

  ).۲۰۰۹هال و همکاران، ( ديگرداستفاده 

)٢(  
64

64

BandBand

BandBand

MODISMODIS
MODISMODISNDSI

+
−

=
  

ب يبه ترت MODISBand6و  MODISBand4در اين رابطه 
پس از انجام  MODISششم سنجنده و تصاوير باند چهارم 

تم ارائه شده يالگور بر اساستصحيحات راديومتريک است. 
استخراج  MODISر سنجنده يسطح پوشش برف از تصاو

ده شده از برف در يد و مقدار و درصد مساحت پوشيگرد
  ).٢دست آمد (شکل  به يارتفاع هيهر ناح

  
  متوسط روزانه يدما
با استفاده از  يارتفاع هيمتوسط روزانه در هر ناح يدما

ک داخل و ينوپتيو س يرسنجيتبخ يها ستگاهيازده اي
ان درجه ي) با استفاده از روش گراد١ ز (شکلياطراف آبخ
  د.ين گردييحرارت تع

 
 بارش روزانه

 يها ستگاهيبارش روزانه ا يها ن پژوهش از دادهيدر ا
ده و  زان، دهدر، و گتهيسکرانچال، د يسنج باران

دشت و جوستان با روش يز يرسنجيتبخ يها ستگاهيا
بر حسب  يارتفاع يهان بارش، مقدار بارش در هر ناحيگراد
  ن شد.ييمتر تع يسانت

  
  5ضریب فروکش دبی

براي کنترل  SRMضريب فروکش استفاده شده در مدل 
بدون ذوب برف يا بارش باران  در طول دوره کاهش دبي

هاي آبي  هاي دبي روزانه سال است که با استفاده از داده
 د.به صورت سري زماني تعيين گردي ١٣٤٩-٨٩
  

  مدل هاي کارآیی و ارزیابی نمایه
-ضريب کارآيي ناشبا دو مشخصه  SRMکارآيي مدل 

ساتکليف و اختالف حجم ارقام دبي مورد ارزيابي قرار 
  گرفت. 

  

                                                
3- Nearest Neighbour 
4- Normalized Difference Snow Index (NDSI) 
5- Recession coefficient 

http://ladsweb.nascom.nasa.gov
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  ج و بحثینتا
 ي شدهريگ شده و اندازه يساز هينمود شب با توجه به آب

ب در ماه ار اوج روانيگردد که مقاد ي)، مشاهده م٣(شکل 
دنبال بارش باران و ذوب برف  بهشت و بهين و ارديفرورد

  ت.يوسته اسوقوع پ به
  

 با دو مشخصه SRM حاضر عملکرد مدل پژوهشدر 
ساتکليف و اختالف حجم ارقام دبي  -ضريب کارآيي ناش

مشاهده  ١مورد ارزيابي قرار گرفت. با توجه به جدول 

اب بخشي روان تطور رضاي به SRMگردد که مدل  مي
در برآورد برآورد کرده است. کيفيت برازش مدل روزانه را 

 نسبت به دوره سنجي صحت دورهرواناب روزانه در 
 همورد مطالعه ناحي در منطقهواسنجي کاهش يافته است. 

متر) بيشترين سهم را در  ٢٥٠٠ -٢٠٠٠ارتفاعي دو (
ب حوضه آبخيز طالقان دارد و ناحيه ارتفاعي اتوليد روان

متر) بيشترين سهم ذوب برف  ٤١٥٠-٣٠٠٠چهار و پنج (
 ند.ب روزانه برآورد شده را دارااز روان

 

  
  1388-89 یز سال آبیآبخ حوضهمختلف  یسطح پوشش برف در طبقات ارتفاع -2شکل 

  

  
  )یسنج صحت نک (دورهیگل یسنج ستگاه آبیا ينمود برآورد شده برا آب -3شکل 

  
  ب روزانهادر برآورد روان SRMعملکرد مدل  -1جدول 

 يريگ حجم رواناب اندازه  دوره
  )106m3(شده 

ن رواناب يانگيم
   )m3/s( شده يريگ اندازه

حجم رواناب محاسبه شده 
)106m3(  

ن رواناب يانگيم
  )m3/s( محاسبه شده

درصد اختالف 
 (%) حجم

ب يضر
  ييکارآ

 ٩٥/٠ ٠٧/٢ ١/١١ ١/٣٥٠ ٤/١١ ٩/٣٥٧  يواسنج
 ٨٦/٠ ٨١/٤ ٩/١٢ ١/٤٠٧ ٥/١٣ ٥/٤٢٤  يسنج صحت
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  يریگ جهینت
نمود برآورد شده و  ها به مدل، آب يبعد از اعمال ورود

ف و درصد يساتکل-نش ييب کارآيشده ضر يريگ اندازه
نتايج نشان داد سه قرار گرفتند. ياختالف حجم مورد مقا

در دو  سنجي در مراحل واسنجي و صحت SRMمدل  كه
ت يقابل دهنده نک نشانيجوستان و گل يسنج ستگاه آبيا
از باران و ذوب برف با دقت مناسب  يب ناشروانا ينيب شيپ

و  مارتين يها يباشد. بررس يز طالقان ميآبخ حوضهدر 
 SRMقابل قبول مدل  يين کارآي) که مب٢٠٠٨همکاران (

مختلف  يها و مساحت يارتفاع ز با محدودهيآبخ حوضهدر 
بع براي برآورد رواناب مرلومتريک ٩١٧٤٤٤تا  ٧٦/٠از 

که در  پژوهش استن يج ايبر نتا يدييأت ،باشد روزانه مي
 يسنج ستگاه آبيا يمربع برالومتريک ٢٩/٨٠٤مساحت 

  .گرفت قرار يابينک مورد ارزيگل
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