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روزانه  انيدر برآورد جر WetSpa يمکان عيتوز يکيدرولوژيمدل ه يپارامترها تيحساس ليتحل
  آباد خرمرودخانه 

  
  ٣٣زاده يحق يعلو  *٢وند ينين زيحس ،١يخالق يمهد

  
  

  دهيچک
  
 يها مؤلفهبر  آن تأثير و مدل يپارامترها تيحساس ليتحل ،رواناب روزانه يساز هيدر شب WetSpaمدل  ييپژوهش، کارا نيا در

 از منظور نيا يبرا است. قرارگرفته يبررس مورداستان لرستان در  آباد خرمرودخانه  زيحوزه آبخ يکيدرولوژيمختلف چرخه ه
بهره  تيعدم قطع زيو آنال تيحساس ليتحل ،يواسنج يبرا PEST افزار نرم از و يساز هيشب يبرا WetSpa يمکان -يعيمدل توز

تا  ۱۳۸۳ يها سال يط مبنا ستگاهيا عنوان به ،آباد خرم انيسيو دوآب يدرومتريه ستگاهياروزانه  يدب يگرفته شد. آمار مشاهدات
 چرخه مختلف يها مؤلفه ،يواسنج نديفرآ از بعد. گرفت قرار استفاده موردمدل  جينتا يو اعتبارسنج يواسنج يبرا ۱۳۸۹

به عنوان  Krunپارامتر  ،PEST روش با پارامترها تيحساس ليتحل در. گرفت قرار يبررس مورد و استخراج يکيدرولوژيه
 ي(برا فيساتکل -نش اريجمله مع از يآمار يها مدل با استفاده از شاخص ييکارا يابي. ارزشد شناخته پارامتر نيتر حساس
 رواناب يساز هيشب در ييباال تيقابل مدل نيا که داد نشان ،)درصد ۴۴/۶۶ و ۷۶/۸۳ با بيترت به يو اعتبارسنج يواسنجمرحله 
مختلف  يندهايرواناب، فهم بهتر فرآ يساز هيشب يمهم برا يتواند به عنوان ابزار يم WetSpaمدل  ني. بنابرادارد روزانه

 .رديروزانه مورد استفاده قرار گ يدر دوره زمان يآب منابع نهيبه يابيو ارز تيريحوزه، مد يکيدرولوژيه
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  مقدمه
 يبرا باارزش ابزار کي عنوان به تيحساس ليتحل

 بهبود و مدل، يمفهوم آزمون مدل، مهم يپارامترها
به  ،کاربرد مدل نيحکه  شود يم فيتعر مدل ساختار

 در شدن متمرکز ييتوانا و کند يم کمک آن تيکفا
 مختلف يندهايفرآ يريگ اندازه و ندهيآ پژوهش يها برنامه
 عدم). ٢٠٠٥بر و آلن بروک، ي(س کند يم فراهم را حوزه
 جهينتبه  تواند يم پارامترها تيحساس از يکاف يآگاه
 پارامتر آن به نسبت حساس ريغ جواب اي و يمنطق ريغ

 پارامترها تيحساس يرو بر شدن متمرکز. گردد منجر
 تيقطع عدم کاهش و مدل بهتر يابيارز و فهم به تواند يم

  .گردد  يمنته مدل يپارامترها
 لهيوس بهان يجر يساز هيشب با)، ۲۰۱۰( دسمت و مند بهره

و  WetSpa يزمان -يمکان يعيتوز يکيدرولوژيمدل ه
 يدر اسلواک سايتور زيآن در حوزه آبخ تيحساس ليتحل

محاسبات مدل و  نيب يکه تطابق خوب ندنشان داد
 مدل. دارد وجود مدل يخروج در يريگ اندازه دروگرافيه
روزانه داشته و مطابق  يدر برآورد دب يمناسب ينيب شيپ

به درصد  ۷۳دقت مدل  فيساتکل - ناش ييکارا اريمع
مدل با استفاده از  يپارامترها تيحساس ليآمد. تحل دست

فاکتور  ،باالپژوهش . مطابق دياجرا گرد ١PEST افزار نرم
از  لياز پتانس يو تعرق واقع ريمحاسبه تبخ يبرا ياصالح
 زين آن  Kgmپارامتربرخوردار بوده و  ييباال ينسب تيحساس

 تيحساس نيکمتر است، ينيرزميز آب به مربوط که
 يابيارزدر )، ۲۰۱۱( ،و همکاران فام. داد نشان را ينسب

در کشور  يزيدر حوزه آبخ WetSpaمدل  يپارامترها
 ينيرزميز يها  افت آب بيکه ضر ندنشان داد تناميو

 يرواناب و مجموع حجم دب اوج يدر دب ييباال تيحساس
 نيکمتر يبرا يرواناب سطح يمربوط به نما بيدارد. ضر

 اوج تا زمان يرو بر يا به طرز قابل مالحظه يشدت بارندگ
 .گذارد يم تأثير ليس
 النيب يها مؤلفه هيکل يسازهيشب ضمن پژوهش، نيا در
 لهيوس به آباد خرمروزانه رودخانه  رواناب ازجملهحوزه  يآب

 ،يواسنج ،PEST افزار نرماستفاده از  با ،WetSpaمدل 
 آن يپارامترها تيقطع عدم زيآنال و تيحساس ليتحل

  .است شده  انجام
 
 

                                                 
1- Model-Independent Parameter Estimation 

  ها روش و مواد
  مطالعه مورد منطقه تيموقع
 در لومترمربعيک ٢٤٨٤ مساحت با آباد خرم زيآبخ حوزه
 ٢١ و درجه ٤٨ از ييايجغراف تيموقع با لرستان استان

 و درجه ٣٣ از و يشرق طول قهيدق ٨ و درجه ٤٩ تا قهيدق
  واقع يشمال عرض قهيدق ٤٤ و درجه ٣٣ تا قهيدق ١٣

دکوه با ارتفاع ينقطه حوزه، قله سف نيتر مرتفع. است شده
 يمتر در خروج ۹۶۴ن نقطه آن با ارتفاع يو گودتر ۲۹۶۳

ان يسيدوآب و يدرومتريستگاه هيدر محل احوزه، 
 شهر از عبور از پس آباد خرم رودخانه. باشد يم ،آباد خرم
در منطقه دوآب  تيدرنها آن، يجنوب دشت و آباد خرم

  . زدير يم کشکان رودخانه ان بهيسيو
  

  WetSpa مدل 
 و ابداع) ۱۹۹۶( همکاران و ونگ توسط ، WetSpaمدل
 همکاران و ويل ،)۲۰۰۰( همکاران و دسمت توسط سپس

 ينيب شيپ يبرا) ۲۰۰۹( دسمت و وند زيني ،)۲۰۰۳(
 و شيفرسا سازي شبيه منظور به) ۲۰۰۹( وند ينيز و ،ليس

 ينيب شيپ تيقابل مدل،ن يا. شد داده توسعه رسوب انتقال
 رسوب، انتقال و شيفرسا ،يآب النيب يساز هيشب و ليس

 يندهايدر فرآ ياراض يکاربر و مياقل رييتغ تأثير يبررس
 اسيمق در را زيآبخ تيريمد و آب تيفيک ک،يدرولوژيه

مختلف  يزمان يها گام با يسلول شبکه و رحوزهيز حوزه،
  داراست.

  
  مدل يورود
 و خاک بافت رقومي، ارتفاع مدلشامل  يرقوم يها نقشه

 ،دما ر،يتبخ بارش، يزمان يها يسر و حوزه اراضي کاربري
 .اشندب يم WetSpa کيدرولوژيه مدل ياصل يها يورود

 مدل ياعتبارسنج و يواسنج يبرا رودخانه انيجرداده 
 و آمار يآور جمع از بعدمطالعه  نيا در. باشد يم ازين

 قيدق ييايجغراف عرض و طول ارتفاع، از نانياطم
 مرز و سنيت يها گون يپل کيتکن از استفاده با ها ستگاهيا

 در کاربرد جهت منطقه مؤثر يها ستگاهيا ،يمطالعات منطقه
 ٤ ،يسنج باران ستگاهيا ٦ تيدرنها و شده مشخص مدل

 انتخاب يدماسنج ستگاهيا ۴ و يرسنجيتبخ ستگاهيا
سال داده با  ۷به مدت  يدوره آمار قيتحق نيدر ا .شدند

 ۱۳۸۹تا سال  ۱۳۸۳ روزانه از سال يزمان هيپا
  .قرار گرفت مورداستفاده
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 يدرومتريه ستگاهيا در شده يريگ اندازه يدب يها داده
در طول  حوزه، يدر خروج آباد خرمان يسيدوآب و

 يابيارز و يواسنج منظور به، ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۹ يآب يها سال
 و يکيگراف يها سهيمقا و قرارگرفته مورداستفاده مدل
  . رديگ يم صورت يدب ريمتغ به توجه با مدل جينتا يآمار

  
   PEST مدل

 يسنج تيحساسمدل،  يواسنج يبرا قيتحق نيا در
 مورد PEST افزار نرم ت،يقطع عدم زيآنال و پارامترها
 نيا است، يرخطيغ روش کي PESTقرار گرفت.  استفاده

 مدل يپارامترها يساز نهيبه برآورد و به يافزار بسته نرم
و  يدوهرممستقل ( يساز نهيبهک روش يو پردازد،  يم

  ) است. ۲۰۰۳جانستون، 
پارامترها  يمکان تأثير يت بر رويز حساسيآنال ١يروش محل

 يبر مدل، تمرکز نموده و معموالً با محاسبه مشتق جزئ
محاسبه  يورود يرهايمتغ نسبت به يتوابع خروج

ک روش يکه  PEST افزار نرم ).۲۰۰۰، ي(سالتل گردد يم
و  ي(دوهرت شود يمحسوب من پارامترها يتخم يخطريغ

 يبر مبنا يساز نهيک روش بهي ،)۲۰۰۳جانسون، 
ها  انواع مختلف مدل يباشد که برا يم يمحل يجستجو

  ).۲۰۰۲نسون، ي(ون گراست  استفاده قابل
PEST، حداقل به با را مدل يپارامترها مقدار نيبهتر 
 و شده  محاسبه جينتا نيب خطا مربعات مجموع رساندن

 ريمقاد باروش  نيا در. زند يم نيتخم ،شده يريگ اندازه
برنامه  ،يدست يواسنجاز  آمده دست به هيپارامتر اول

ف کرده يکه کاربر تعر ييدر تعداد تکرارها PEST يکاربرد
مختلف با ثابت  يشود. در تکرارها ياست، اجرا م

ر فرض ياز پارامترها متغ يکي ،ر پارامترهايسا داشتن نگه
مدل انجام  يپارامترها يتمام يتکرار بران ي. اشود يم
نه از پارامترها حاصل شود يبه يک سرينکه يتا ا گردد يم

ک ينزد يا ر مشاهدهيمدل به مقاد يساز هيجه شبيو نت
  باشد. 

  
  مدل يواسنج

ها  تياصالح عملکرد مدل و کاهش اثر عدم قطع منظور به
 يمدل ضرور يواسنج نديفرآمختلف، انجام  طيشرا يبرا

در مدل  يپارامتر کل ۱۱ ،مدل يسهولت واسنج ياست. برا

                                                 
1- Local 

WetSpa يپارامترها دارا نياست. ا قرارگرفته مورداستفاده 
 دروگرافيبوده و در کنترل رواناب و ه يکيزيف فيتعار

ها در  آن نييدارند. اما تع يحوزه نقش مهم يخروج
 قيتطب يبرا نيباشد. بنابرا يمشکل م يشبکه سلول اسيمق

 يها ها در مقابل داده آن يها در مدل، واسنج بهتر آن
 قيتحق نيشود. در ا يداده م حيترج يا رواناب مشاهده

 PESTخودکار  يمدل از روش واسنج يواسنج يبرا
   است. دهياستفاده گرد

  
  تيحساس ليتحل
 راتييرا با تغ يمعمول هاي جواب راتييتغ تيحساس زيآنال

کند،  يم يو توابع هدف بررس يورود ستميس ياجزا
 اتفاق رييعامل را با توجه به تغ کي رييتغ زانيم نيهمچن

   .کند يم يبررس گريبا پارامتر د گريافتاده و عامل د
 زيشوند، آنال يتر م دهيچيها پ هرچه مدل که است يهيبد

 تيحساسخواهد شد.  تر دهيچيپ و تر مشکلها  آن تيحساس
باعث خواهد شد که با  ،پارامتر کيمدل نسبت به  شتريب
 يتر بتوان عمل واسنج قيزودتر و دق ،آن پارامتر راتييتغ

 آزمون روش. داد انجام پارامتر آن با ارتباط در را مدل
 پارامترها همه داشتن نگه ثابت با پارامترها تيحساس زيآنال
 دو با برنامه ياجرا سپس و ها آن از يکي دادن رييتغ و

  خواهد داد. جهينت پارامتر، آن از متفاوت مقدار
  

  مدل يابيارز
 تيفيک) ۱۹۷۰ ف،يساتکل و نش( فيساتکل -نش اريمع
 بيضر ني. ادهد يم نشان را انيجر يها يدب يساز هيشب
 انسيوار ياستانداردساز ليدل به ،مدل يابيارزو  ييکارا
 رواناب اسيمق اي يآمار دوره ليتطو نکهيا و ماندهيباق

 کار به داشت نخواهد مورد انتظارش ريمقاد در تأثيري
  .))۱((معادله  رود يم
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 تينها يب يمنفن يبو  ساتکليف -نش معيار NSکه در آن 
 يها تطابق کامل داده کي. مقدار کند يم رييتغ کيو 

  .دهد يشده را نشان م يساز هيو شب يمشاهدات
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  و بحث جينتا
و  يا مشاهده يها دروگرافيحاصل از ه جينتا

  يواسنجدوره  يبرا سازي شبيه
 يساز هيشب جينتا WetSpa مدل ييکارا يابيارز منظور به
 يآمار و يکيگراف صورت به ،يا مشاهده دروگرافيه با

ف يساتکل -ار ناشيمعق، ين تحقيدر ا. شوند يم سهيمقا
دوره  يو برادرصد  ۷۶/۸۳ يدوره واسنج يبرا

   آمد. به دستدرصد  ۴۴/۶۶برابر  ياعتبارسنج
  
  مدل يپارامترها تيحساس زيآنال جينتا
 مشاهده مدل يپارامترها تيحساس زيآنال يبررس در
 يبارندگ شدت براي يسطح رواناب فاکتور که گردد يم

 باران بيضر فاکتور و تيحساس نيشتريب از صفر کينزد
 ۱ است. جدول برخوردار تيحساس نيکمتر از روز -درجه
 راها  آن ينسب تيحساسنه شده پارامترها و ير بهيمقاد

  .دهد يم نشان ،مدل يخروج به نسبت
  
 روش به مدل يت پارامترهايقطع عدم نييتع جينتا

PEST   
 مدل مختلف يپارامترها تيقطع عدم قيتحق نيا در

WetSpa ستگاهيا شده ثبت يها البيس آمار از استفاده با 
 مورد آباد خرمرودخانه  يبر رو انيسيو دوآب يدرومتريه

 يعيوس محدوده ابتدا منظور نيا يبرا. گرفت قرار يابيارز
 از حاصل يپارامترها ريمقاد حول پارامترها راتييتغ از

 -بارش سازي شبيه مدل سپس. شد فيتعر هياول يواسنج
 PEST افزار نرم از استفاده و با روزانه يزمان گام با رواناب

 مربوط تشابه تابع. شد اجرا ر،يمقادآن  از کي هر يازا به
 جهينت به حصول يبرا. شد محاسبه هااجرا از کي هر به

 تکرار هر در ها مدل رد يبرا تشابه آستانه مقدار ،مطلوب
 پارامترها يبرا يکيبار نسبتاً محدوده تا افتي شيافزا

 ۹۵ نانياطم سطح در کيبار نسبتاً محدوده. شود حاصل
 در آباد خرم زيآبخ حوزه يبرا يواسنج مرحله در درصد
  .است شده داده شينما ۱ جدول

 يساز هيشب در مدل ييکارا نيبهتر شينما منظور به
طول دوره  در ان،يجر يها دروگرافيه يها داده ان،يجر
 درصد ۹۵ نانياطم حدود نمودن مشخص با ساله ۷ يآمار

و  يا مشاهده و شده سازي شبيه انيجر يها داده پراکنش و
 ۱ شکل در ،ينيب شين پييمحدوده باال و پا نيهمچن

 گراف نيا در که طور همان. است شده  داده شينما
 در يدب يساز هيشب به قادر يخوب به مدل گردد، يم مشاهده

 يساز هيشب يها داده که يطور به باشد يم يآمار دوره طول
 درصد ۹۵ نانياطم محدوده در اًاکثر يا مشاهده و شده
  .دندار قرار

  
 ها آن ينسب تيحساس يبند رتبهو ل مد يپارامترها نهيبه ريمقاد و نيشتريب ،نيکمتر -١ دولج
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  Ki  ۵۸۵/۰  ۸۲۱/۰  ۷۰۳/۰  ۰۶۲۸/۰  ۷ -   يرسطحيز انيجر اسيمق فاکتور
  d-1 Kg  ۰۰۰۰۲۲/۰  ۰۰۰۰۲۹/۰  ۰۰۰۰۲۵۶/۰  ۱۰۵/۰  ۴  ينيرزميز يها آب افت بيضر

  mm Kss  ۰۹۵۹/۰  ۱۳۲/۰  ۱۱۳/۰  ۰۶۶/۰  ۶  هياول ينسب رطوبت مقدار
  Kep  ۱۲۱/۱  ۲۷۸/۱  ۲/۱  ۲۴۲/۰  ۲ -  ليپتانس تعرق و ريتبخ حيتصح فاکتور
  mm G0 ۴/۶۷  ۵۸/۹۶  ۹۹/۸۱  ۰۶۶۹/۰  ۵  ينيرزميز هاي آب فعال رهيذخ

  mm Gmax  ۱/۳۸۵۵  ۸۶/۵۸۸۰  ۹۸/۴۸۶۷  ۰۶۱۸/۰  ۸  ينيرزميز هاي آب رهيذخ حداکثر
  oC T0 ۷۰۱/۰  ۳۰/۱  ۰۰۱/۱  ۰۳۷/۰  ۱۰  ذوب آستانه دماي

  mm oC-1d-1 Ksnow  ۶۵۳/۰  ۲/۱  ۹۳/۰  ۰۴۴/۰  ۹  روز - درجه دما بيضر
  oC-1d-1 Krain  ۰۶۵/۰  ۲۳۴/۰  ۱/۰  ۰۳۴/۰  ۱۱  روز - درجه باران بيضر

  Krun  ۱۸/۵  ۸۱/۵  ۵/۵  ۳۴۶/۰  ۱ -  صفر کينزد يبارندگ شدت براي يسطح رواناب مؤلفه
  mmd-1 Pmax  ۱۳/۱۴۷  ۲۵/۱۸۲  ۶۹/۱۶۴  ۲۰۲/۰  ۳  يسطح رواناب توان با متناظر يبارندگ شدت
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  سازي شبيهسال  ٧ يبرا ٩٥ نانياطم سطح در سازي شبيهو  يا مشاهده يها يدبپراکنش  -١ کلش
  
  يريگ جهينت
 عدم نييتع يبرا PEST روش کاربرد حاضر قيتحق در

 در WetSpa يکيزيف يعيتوز مدل يپارامترها تيقطع
 ،يآمار جينتا. شد يبررس آباد خرم رودخانه زيآبخ حوزه
 که يطور به دهد، يم نشان را يساز هيشب در مدل تيقابل
در مرحله  را درصد ٨٣ فيساتکل ناش يآمار اريمع

قات يباال، با تحق يار آمارين معيدهد و ا يم نشان يواسنج
 وند زينيدرصد،  ٧٣ف يناش ساتکل) با ٢٠١٠(مند  بهره

درصد) و  ٨٦ف ي(ناش ساتکلز هورناد يدر آبخ) ٢٠٠٩(
   ن مطابقت دارد.يگر محققيد
 به تأثير ها ينيب شيپ دقت در حساس يپارامترها راتييتغ

 از کي هر تيحساس حاضر قيتحق در. دارد ييسزا
 ليدل به .شد دهيسنج توابع راتييتغ به نسبت پارامترها

 شد يسع ،آباد خرم زيآبخ حوزه شده ثبت اطالعات نواقص
 از. شود يکم ،پارامترها يها تيقطع عدم يمنطق محدوده
 رواناب يبرا يساز هيشب تيقطع عدم محدوده گريد طرف
 اطالعات نيا با مورداستفاده روش که شد نييتع حوزه

 جبران کامالً را يورود اطالعات يخطا تواند ينم محدود
  .کند
 و Krun بيترت به مدل يپارامترها نيب ينسب تيحساس در

Kep و Pmax و Kg ريسا به نسبت را تيحساس نيشتريب 
 تياز حساس Kss و g0 و gmax يپارامترها و داشته پارامترها

  .بودند برخوردار گريد يپارامترها نسبت به يکمتر ينسب
 يوهوا آب مانند آباد خرم زيآبخ حوزه در خطا مختلفمنابع 

 بر بودن، يکوهستان ليدل به حوزه داخل در متفاوت يليخ
 اثر منطقه بارش و تعرق و ريتبخ ازجمله مدل يپارامترها
 يها ستگاهيا مناسب پراکنش نبود ليدل به و گذاشته

 در تيقطع عدم باعث ،ارتفاع و فاصله نظر از يريگ اندازه
ن يبا کمتر gmaxپارامتر . شود يم منطقه رواناب يساز هيشب

جاد يا يساز هيت را در شبين عدم قطعيشتريت، بيحساس
رممکن بوده و يباً غين پارامتر تقريق ايو برآورد دق کند يم

کند بدون  ير ميين پارامتر تغي، ايعيدر محدوده نسبتاً وس
 يپارامترهاداشته باشد.  تأثير يابيارز يارهاينکه در معيا

 يها البيس سازي شبيه در Ksnow و T0 برف ذوب به مربوط
 و ندارند ينقش باران بارش وقوع از متأثر بهاره و زهييپا

 يبرف يها بارش به مربوط پارامترها نيا يسنج تيحساس
 Krun يپارامترها. افتد يم اتفاق زمستان در فصل که است

 يساز هيشب در ييباال تيحساس از زين Pmax و
 يهمبستگ با پارامترها نيا و دارند ليس يها دروگرافيه

 يالبيس يها انيجر دروگرافيه گر،يهمد به نسبت يمنف
 باند در را تأثير نيشتريب و داده قرار تأثير تحت را يخروج
 نييتع نيبنابرا. دارند رواناب يساز هيشب تيقطع عدم

 يساز هيشب در پارامترها نيا راتييتغ مناسب محدوده
  .است تياهم حائز ليس دروگرافيه

منطقه در فصول مختلف  يوهوا آبط يمتفاوت بودن شرا
حوزه  يساز مدلمختلف  يپارامترها يسال، بر رو

گذاشته و  تأثير Pmaxو  Krunدو پارامتر  يبخصوص بر رو
ن دو پارامتر در يا يت باالين امر باعث حساسيا

  .باشد يل حوزه ميس يها دروگرافيه سازي شبيه
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