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  دهيچک
  
 براساسو  ها دهيعت و ذات پديطببه که نسبت  ييها ق بودن آن نبوده است. در عمل مدليبر دق يليمدل هرگز دل يدگيچيپ

شود جزء به جزء وارد  يکه درک م ييندهايست که تمام فراين نيا ي. چالش اصلبهتر هستند ،شوند يم ينوع کاربرد آن طراح
تمرکز ندها يفرآن يرگذارتريثتأ ين وتر د و بر مهمشورممکن است، بلکه الزم است تا مسائل ساده ين امر غيد، در واقع امدل شو

ت يج آن با واقعينتا يرغم سادگ يعل كه دشاستفاده  WASMOD مدل رواناب از -بارش يساز مدل يبرا پژوهشن يدر ا شود.
نه و زمان يجه هزيکند، در نت ياستفاده م يشامل دما و بارندگ يه هواشناسيپا يها از دادهاين مدل تنها  .دارد يخوب هماهنگي

ب يترت به ۱۳۸۸-۱۳۷۴و  ۱۳۶۸-۱۳۵۴ساله  ۱۵دو دوره  يماهانه برا ياس زمانين مدل با مقيا ابد.ي يکاهش م يساز مدل
 كه مدل انجام شد يرات پارامترهاييمدل نسبت به تغ يمطلق خطا نيانگيبراساس مت يل حساسيشد. تحل يابيو ارز يواسنج

کل با توجه به سطح دقت و  در .به دست آمدز يک حوضه آبريدرولوژيق انطباق رفتار پارامترها با رفتار هين مرحله تصديدر ا
 يکينزد هماهنگيت يبا واقع يساز هيج شبينتا. نشان دادرواناب  يساز هيشب در خوبي يياز، مدل توانايمورد ن يها زان دادهيم

  دست آمد.ه ب ۵۵/۰و  ۶۲/۰ب برابر يترت به يابيو ارز يناش در مراحل واسنجب يضر و داشت
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  ...رفتار بر واسنجي و  دامتري با تأكيكاربرد يك مدل بارش رواناب شش پار                                                                                              ٢

  مقدمه
 ييندهايدرباره فرا يد کامليد يدک مدل بايساخت  يبرا

 همچنين بايد .دهد داشت يرخ م يواقعنمونه که در 
سازي  شبيهندها در مدل ين فراياکه چگونه  مشخص باشد

که  ييندهايست که تمام فراين نيا ي. چالش اصلشود يم
 حقيقت، در دشوشود جزء به جزء به مدل وارد  يدرک م

ساده  تا مسائل رممکن است، بلکه الزم استيغن موضوع يا
تا  شودندها تمرکز ين فرايرگذارتريثأن و تيتر و بر مهم دشو

له برآورد رواناب در ئمس د کرد.يتول بتوان مدل خوبي
است که اطالعات و فهم  يا دهيچيز موضوع پيحوضه آبر
 در برخي مواردحاکم بر آن  يکيزين فياز قوان يدانش بشر

به  يابيو دست محدود است ياضير يها دگاه فرمولياز د
مختلف  يها ه مطالعات طرحيآن، پا يفيو ک يزان کميم

ل يرا تشک يآب يها از منابع آب و سازه يبردار توسعه بهره
که در استفاده  يمشکل اساس). ۱۳۸۱نژاد،  ي(سور دهد يم

، ها است آن يواسنجرواناب وجود دارد  بارش يها از مدل
. پارامتر دارند ياديها تعداد ز ن مدليا بيشترچون 
 يساز نهيک مسئله بهيرواناب  بارش يها مدل يواسنج

 يمترهاادا کردن پاريآن پ ياست چون هدف اصل يکل
دروگراف ير هين مقادين برازش را بيمدل است که بهتر

جاد کند. اما يزده شده ان يان مشاهده شده و تخميجر
 يکل يساز نهيبه يها روش يها تيکه از قابل يوقت يحت

متر در اپار يک سري ي، جستجو براشود يممدرن استفاده 
ن يتخم سببتواند  يم يبعد محدب و چند يک فضاي

  نادرست پارامترها شود. 
است  ياريک مدت بسيدرولوژيه يها توسعه و کاربرد مدل

 يالدياواسط قرن نوزدهم م . ازشده است شروعکه 
ک يدرولوژيه يها و مدل يتجرب يها کنون، روشتا

ه شده يته ياناب سطحوبرآورد و محاسبه ر يبرا يمختلف
 يها مدل صورت بهها  ن روشيبه بعد، ا ۱۹۶۰است. از دهه 

ن ينه تخميدر زم يدزيا يها مدل و دشارائه  يوتريکامپ
ها  ستيدرولوژياز ه يبرخ .وجود آمده رواناب از بارش ب

کوتاه بودن  و ها، عدم دقت ل نقصان دادهياز قب يمسائل
و رواناب  ين بارندگين روابط بييتع يبرارا  يدوره آمار

) ۱۹۸۳( و گوپتا اني). سروش۱۳۷۱ور، يند (غکرد يبررس
 يتجرب يها و با کمک روش ياضير يها رواناب را با مدل

 يآب سطحالن يک مدل بي) ۱۹۹۹( ژوبرآورد کرده است. 
)WASMODواسنجي ستگاه يا بدون يها حوضه ي) را برا١

                                                             
1- Water And Snow Modeling System 

که  است يپارامتر ۶الن آب يک مدل بين مدل يا .کرد
 .برده شدکار ه حوضه با پوشش برف در سوئد ب ۲۶ يبرا

 يها حوضه يرا برا يپارامتر ۶ک مدل ي) ۲۰۰۶م (يجاز
واپاالن ي. سون و سندکردواسنجي خشک  مهيخشک و ن

ن يت تخميقطععدم  يکمک يها استفاده از داده) با ۲۰۰۷(
ک ي شاني، اندالن آب را کاهش داديمدل ب يپارامترها

حوضه سوسانا بروک در  يمدت برا الن آب بلنديمدل ب
عملکرد  )۲۰۱۱( و همکاران يل ند.ا توسعه داديغرب استرال
 يرا برا SWAT٢و  WASMODرواناب  -مدل بارش
ن يجه ايند. نتسه کرديمقان يا در چينگلوژيز يحوضه آبر

 يساز هيدر شب WASMODمطالعه نشان از دقت باالتر 
 SWATکمتر از  يان رواناب با سطح اطالعات وروديجر

 ي) رفتار پارامترها۲۰۰۹نلسون و همکاران ( -دنيو دارد.
WASMOD ار عملکرد يو مع ياس زمانيرا نسبت به مق

 ياند که برا دهيجه رسين نتيشان به ايند. اکرد يمدل بررس
ي پارامترها داراي WASMOD مدل ساالنه ياس زمانيمق

مربوط به  ياز پارامترها يکياز است که يو ن است زيادي
با توجه به سطح  يطرف د. ازشومحاسبه ذوب برف حذف 

ن مدل، صحت و اندازه اطالعات يا يکم اطالعات ورود
در عملکرد مدل است.  ييت بااليحساس داراي يورود

 WASMOD مدل به ياطالعات ورود ديگر بايد عبارت به
ر يبرخوردار باشند در غ ييو صحت باال يدوره طوالن داراي

  ابد. ي يصورت عملکرد مدل کاهش م نيا
 يرواناب برابارش  يها از مدل يار مختلفيکل انواع بس در

اند که هر کدام  کار گرفته شدهه ب يمتنوع يکاربردها
خود را دارند. اما مشکل کمبود ت خاص يگاه و اهميجا

 سببمناطق  يح با طول دوره مناسب در برخيآمار صح
نداشته باشند.  يچندان ييده کارايچيپ يها شود تا مدل يم

ساده است و  يافزار نرمکه  WASMOD مدل منظور بدين
در  .شد يکند معرف ياستفاده م يکم ياز تعداد پارامترها

رواناب  WASMOD مدلشد تا با  ين پژوهش سعيا
د، در شو يو واسنج يساز هيه شبيار -ز باريحوضه آبر

   آن بحث شده است. يت پارامترهايت در مورد حساسينها
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 زيحوضه آبر يها رحوضهياز ز يکيز رودخانه بار يحوضه آبر
 نيشابور است. حوضه آبريز دشت نيشابور جزئي از حوضه
                                                             
2- Soil and Water Assessment Tool 
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. قرار دارددر شمال شرق كه آبريز كوير مركزي ايران بوده 
يلومترمربع كه حدود ك ۷۵۰۰شابور با وسعت كل يحوضه ن
آن را دشت و بقيه را ارتفاعات تشكيل مربع كيلومتر ۴۳۰۰

و عرض  ۵۹° ۳۰′ا ت ۵۸° ۱۳ ′دهد، در طول جغرافيايي مي
واقع شده است. ارتفاعات  ۳۶° ۳۹ ′تا ۳۵° ۴۰ ′جغرافيايي

كوه و  بند، سياه بينالود در شمال، تپه ماهورهاي نيزه
پلنگ در  جوق و يال هاي ليال نمك در جنوب، بلندي كوه

شت سبزوار در غرب نيشابور را شرق و حوضه آبريز د
كند. رودخانه بار از ارتفاعات بينالود سرچشمه  محدود مي

گرفته و پس از پيوستن به رودخانه طاغون از شمال غرب 

ريزد. وسعت  شود و به كالشور مي وارد دشت نيشابور مي
 ۱۱۹حوضه آبريز آن تا محل ايستگاه هيدرومتري اريه 

). حداكثر و حداقل ارتفاع ۱(شکل  استكيلومترمربع 
متر و شيب  ۱۵۳۰و  ۲۹۰۰ب يترت حوضه آبريز آن به

درصد و متوسط حجم آورد ساالنه در  ۴متوسط رودخانه 
 ۳۶۲/۲۸ساله  ۲۳محل ايستگاه هيدرومتري اريه در دوره 

ميليون مترمكعب گزارش شده است. مشخصات 
ه در يار -ز باريک حوضه آبريوگرافيزيک و فيدرولوژيه

گزارش ( خالصه ارائه شده است صورت به ۱جدول 
  ). ۱۳۸۸، مطالعات برنامه آمايش استان خراسان رضوي

 

  
  اريه در ارتفاعات حوضه نيشابور حوضه رودخانه بار روستایمنطقه مورد مطالعه،  -۱شکل 

 
  شابوريز نيک حوضه آبريوگرافيزيک و فيدرولوژيات هيخصوص -۱جدول 
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  واسنجي و رفتار ...كاربرد يك مدل بارش رواناب شش پارامتري با تأكيد بر                                                                                               ٤

  مدل يمعرف
 يساز هيافزار شب نرمک ي WASMODمجموعه ابزار 

ان رودخانه از يجر يساز هيشب يبرا ١يعيرتوزيغو  يمفهوم
 WASMOD افزار نرم. نسخه حاضر استباران و ذوب برف 

ز يآبر يها حوضه ي) برا۱۹۹۶و همکاران (ژو توسط 
NOPEX افته است.ي) توسعه ۱۹۹۹ن و همکاران ي(هالد 

ارائه شده  ۲در شکل  WASMOD يفلوچارت نسخه اصل
  است. 

  

  
با در نظر گرفتن  WASMODفلوچارت نسخه اصلي  -۲شکل 

  بارش و ذوب برف
  

د با استفاده از اطالعات شو يطور که مشاهده م همان
 يها زشيل و دما) ريرتعرق پتانسي، تبخي(بارندگ يورود

شود. با محاسبه  يم ميبه دو قسمت برف و باران تقس يجو
ل دهنده يتشک ير اصليذوب برف و بارش مؤثر از دو متغ

 عنوان بهده و مجموع آن شکسر  يتعرق واقع و ريمدل تبخ
ت با يشود. در نها ينظر گرفته مخاک در يره رطوبتيذخ

م يه و رواناب مستقياستفاده از معادالت مربوطه رواناب پا
د. ساختار شو يخاک محاسبه م يره رطوبتيذخ براساس

پارامتر  دو، استپارامتر  ۸ يدارا WASMOD مدل ياصل
a1  وa2 ن ييرا تعآستانه بارش برف و ذوب برف ب يترت به
ب يترت بهاز صفر)  تر بزرگ( a4و  a3 يپارامترها. کنند يم

استفاده  يواقع ليپتانس تبخير و تعرقن يتخمبراي 
م از يه و رواناب مستقيرواناب پا يساز هيشب يبرا د.نشو يم

د. در نشو ياستفاده ماز صفر)  تر بزرگ( a6و  a5 يپارامترها
ه و يخاک با رواناب پا يره رطوبتينوع رابطه ذخت ينها

                                                             
1- Lumped 

) ۲ا ي ۱ح ي(اعداد صح b2و  b1 يپارامترها بام يمستق
 دليل بهط حوضه مورد مطالعه يشرا يبراد. شو ين مييتع

) ۱۳۹۱بان و همکاران،  ر برف در رواناب (قلعهيبودن تأث كم
 ه است.ت مربوط به محاسبه ذوب برف حذف شدمعادال

 ۶اريه داراي  -مورد استفاده براي مدل بار بنابراين نسخه
پارامتر است. در اين نسخه ذخيره رطوبتي حوضه با اضافه 
کردن بارندگي و تفريق تبخير و تعرق محاسبه شده و 

شود. رواناب کل محاسبه شده حاصل  رواناب به روز مي
است.  )st(و رواناب پايه  )ft(مجموع رواناب مستقيم 

ميزان ذخيره رطوبتي حوضه در  براساسمحاسبه رواناب 
و خصوصيات هيدرولوژيکي  (SMt-1)گام زماني قبل 

معادالت  ۲در جدول  ۲و  ۱شود. معادالت  حوضه انجام مي
دهد.  ترتيب ارائه مي مربوط به رواناب مستقيم و پايه را به

نيز در  )nt(عالوه بر ذخيره رطوبتي حوضه، بارندگي مؤثر 
خصوصيات هيدرولوژيک  دارد. نقش مستقيم رواناب محاسبه

حوضه نيز با پارامترهاي تخمين رواناب در مدل دخالت 
. براي محاسبه بارندگي مؤثر )a5 ،a6 ،b1 ،b2(شوند  داده مي
و  )ept(از تبخير و تعرق پتانسيل  ۲در جدول  )۳(معادله 
شود. براي محاسبه تبخير و تعرق  استفاده مي )rr(بارندگي 

توان از معادالت تعريف  پتانسيل چند روش وجود دارد. مي
شده براي محاسبه تبخير و تعرق پتانسيل استفاده کرد يا 

هاي تجربي،  اينکه تبخير و تعرق پتانسيل را با روش
نحوه محاسبه  ۴براساس اقليم حوضه محاسبه کرد. معادله 

، )ct(ق پتانسيل را با استفاده از دماي ماهانه تبخير و تعر
، دماي متوسط )epa(ميانگين تبخير و تعرق پتانسيل 

به  بلندمدتو پارامتر تبديل تبخير و تعرق  )ca(حوضه 
توان تبخير و تعرق  دهد. اما مي نشان مي )a3(ماهانه 

هايي مانند تورنت وايت، پنمن، الري  پتانسيل را با روش
عنوان ورودي مدل  ه نيز محاسبه کرد و بهجانسون و غير

. در اين مورد ذکر اين نکته )۱۳۸۵درنظر گرفت (عليزاده، 
مفيد است که محاسبه تبخير و تعرق پتانسيل خارج از 
ساختار مدل اصلي است و با توجه به شرايط حوضه آبريز 

 ۲جدول ها و معادالت  توان از روش مورد مطالعه مي
استفاده کرد. براي محاسبه بيالن آب در حوضه به 
بارندگي، ذخيره رطوبتي حوضه در گام زماني قبل، رواناب 

نياز است. براي  )et(و تبخير و تعرق واقعي  )dt(کل 
محاسبه تبخير و تعرق واقعي از ميزان آب دردسترس 

شود.  استفاده مي پتانسيل و تبخير و تعرق )wt(حوضه 
را به دو تبخير و تعرق واقعي حوه محاسبهن ۶و  ۵معادله 
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دهد. براي محاسبه آب دردسترس حوضه از  روش نشان مي
شود. پس از محاسبه تمام اجزاء  استفاده مي ۷معادله 

مدل، ميزان ذخيره رطوبتي حوضه براي گام زماني آينده 

که رابطه بيالن آب  ۸شود که اين کار با معادله  به روز مي
  شود. انجام ميحوضه نام دارد 

  
  WASMOD مدلاجزاء و معادالت  -۲جدول 

  معادله  اجزاء مدل  فيرد
st(  a5(SMt-1(ه يرواناب پا  ۱

+)b1 

ft(  a6(SMt-1(ع يرواناب سر  ۲
+)b2(nt) 

 nt(  rt – ept(1 – exp(-rt/(max(ept,1)))( مؤثر يبارندگ  ۳

 ept(  (1+a3(ct – ca)epa(ل يپتانس تبخير و تعرق  ۴

 et(  min(wt(1 – exp(-a4ept)),ept)( يواقع تبخير و تعرق  ۵

 et(  min(ept(1 – a4^(wt /max(ept,1))),wt)( يواقع تبخير و تعرق  ۶

 wt(  rt + SMt-1(آب دردسترس حوضه   ۷

 SMt(  SMt-1 + rt – et – dt(حوضه  يره رطوبتيذخ  ۸

x+=max(x,0), SMt-1
+ = max(SMt-1, 0), 
 

  ها مواد و روش
  مورد استفاده يدوره آمار

از ه يار -ز باريحوضه آبر يرواناب سطح يساز هيشب يبرا
ه واقع در يار يدرومتريستگاه هيماهانه ا يآمار دب

ر از يو تبخ يآمار بارندگ يدست رودخانه بار و برا نييپا
 ۳۰ه استفاده شد. طول آمار يار -بار يرسنجيستگاه تبخيا

 يبرا ۱۳۶۸ يتا سال آب ۱۳۵۴ يکه از سال آب استسال 
در مرحله  ۱۳۸۸تا  ۱۳۷۴ ه شده و دورهاستفاد يواسنج
  مورد استفاده قرار گرفت. يسنج صحت

  
  هيار -و مدل بار WASMOD افزار نرمه يته
ز يحوضه آبر يالن آب سطحيب يندهايفرا يساز هيشب يبرا
 يمعرف كاملبه طور  پيش از اينکه  WASMOD مدلاز 

نکه نسخه آماده يبا توجه به اشد استفاده شده است. 
افزار مذکور با استفاده از  ست، نرميافزار دردسترس ن نرم

) ۱۹۹۶و همکاران (ژو معادالت موجود در مطالعات 
با ه يار رواناب بار -بارش معادالت مدلشد. سپس  يبازساز

 ۳د شد، شکل يتول ١ميونس يساز ط مدليمحاستفاده از 
الزم به ذکر  دهد. يد شده را نشان ميمدل تول يکل ينما

ده شجاد ياس ماهانه ايدر مق WASMOD مدلاست که 
 يل سريه با استفاده از تحليار -است. معادالت مدل بار

                                                             
1- Vensim 

جاد شده يا يالن آب سطحيب يرهاين متغيو روابط ب يزمان
است که در  يشامل انواع مختلف WASMOD مدلاست. 

ز يحوضه آبر يها برا ن حالتيشد انواع ا ين پژوهش سعيا
ن نوع مدل انتخاب يجاد و آزمون شود تا بهتريه ايار -بار

  شود.
ه با يار -بار براي حوضه بارش رواناب يساز هيانواع مدل شب

و  b2و  b1 ين شده به پارامترهايير تعيمقاد اختصاص
 تبخير و تعرقاز معادالت محاسبه  يکين انتخاب يهمچن

 ۲مذکور  يکدام از پارامترها هر يشود. چون برا يد ميتول
ل وجود دارد، يپتانس تبخير و تعرقمعادله  ۲حالت و 

 تبخير و تعرق يبرا ين با درنظر گرفتن حالت سوميهمچن
محاسبه  تبخير و تعرقل که وارد کردن اطالعات يپتانس

 ۴×۳حالت ( ۱۲، در کل تاست يوا شده از روش تورنت
ز يآبر حوضه يها برا ن مدليد شد و تمام اينوع مدل) تول

ن حساب، از نظر تعداد پارامترها يکار رفت. با اه ه بيار -بار
 ۶ک نسخه ين مدل وجود دارد، يدر مجموع دو نسخه از ا

ل در يپتانس تبخير و تعرق) که ۳(شکل  است يپارامتر
ن شده ييش تعيمعادله از پن مدل با استفاده از دو يا

تبخير  يپارامتر، که برا ۵گر با يشود و نسخه د يمحاسبه م
ش محاسبه شده استفاده يل از اطالعات از پيپتانس و تعرق

ل با استفاده از يپتانس تبخير و تعرقن حالت يکند. در ا يم
جاي استفاده از  ت محاسبه شده است و بهيوا رابطه تورنت

مقدار تبخير و تعرق پتانسيل  ۲ل در جدو ۴ هاي معادله
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م وارد يمستق صورت بهمدل  يورود عنوان بهمحاسبه شده 
  ده است.ش
  
  يآمار يارهايمع

ط يمدل با استفاده از ابزار موجود در مح يواسنج
گاه داده يپا ين کار با معرفيم انجام شد. ايونس يساز مدل

رات يين حدود تغييو تع يساز به مدل يرواناب مشاهدات
شامل  يواسنج يمدل انجام شد. خروج يپارامترها يبرا

و  يار عملکرد واسنجين زده شده، معيتخم يپارامترها
م، رواناب يه، رواناب مستقيمثل رواناب پا ييرهايج متغينتا

ه يسه با حالت پايدر مقا يواقع تبخير و تعرقکل و 
ناش،  يارهاينحوه عملکرد مدل از مع يابيارز يند. براهست

ن مطلق خطا يانگيشه و مير ين مربعات خطايانگيم
  استفاده شد.

  
  ج و بحثينتا

  يواسنج
مدل مراحل  يها مدل، تمام حالتن يانتخاب بهتر براي

ت با استفاده يدند و در نهاكر يرا ط يو واسنج يساز هيشب
ج ين مدل انتخاب شد. نتايانتخاب مدل، بهتر يارهاياز مع

 طور که ارائه شده است. همان ۳در جدول  يواسنج
شود  يها مشخص م سه کل حالتيشود، با مقا يمشاهده م

. استمدل  ين حالت ممکن برايبهتر ۱۱که حالت 
 يمدل رو يسنج ن صحتيها و همچن لير تحلين سايبنابرا

  ن مدل انجام شد. يا
 

Mean long term
Tempreture

Mean long term ET

ET Parameter a3

Potential ET

<Time>

Mean Monthly
Tempreture Actual ET

Percipitation

AET Parameter a4

<Time>

SMt-1

Avialable Water
Slow flow

SF paramer a5
Basin climate
parameter b1

Fast flow
Net Rainfal

Basin condition
parameter a6

b2 Total Runoff

SMt

<Percipitation>

initial SM

  
  ميساز ونس هيدر شب WASMOD يپارامتر ۶مدل  يکل ينما -۳شکل 

  
  ۱۳۶۸-۱۳۵۴دوره  يبرا يآمار يها مختلف مدل براساس شاخص يها سه عملکرد حالتيمقا -۳جدول 

 b2 RMSE MAEب يضر b1ب يضر ليپتانس /يواقع تبخير و تعرقمعادله  مدل يها حالت

١ 

 )يواقع تبخير و تعرق( کيرابطه 

٠ ١ ۰۴/۱۲  ٨٢/٧  
٠٤/١٢ ١ ١ ٢  ٧٨/٧  
٤/١٨ ٠ ٢ ٣  ٩٢/١٠  
١٢/٢٠ ١ ٢ ٤  ٩١/١٠  
٥ 

 )يواقع تبخير و تعرق( رابطه دو

٨٩/١١ ٠ ١  ٦٢/٧  
٤٨/١٢ ١ ١ ٦  ٥١/٨  
١٧/١٧ ٠ ٢ ٧  ٥٢/١٠  
٤٤/١٩ ١ ٢ ٨  ١٩/١٢  
٩ 

 ل)يپتانس تبخير و تعرق( تيرابطه تورنت وا

٨٤/١١ ٠ ١  ٦٣/٧  
٨٤/١١ ١ ١ ١٠  ٦٣/٧  
١٧/١١ ٠ ٢ ١١  ١١/٧  
٢٣/١١ ١ ٢ ١٢  ٢٣/٧  
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به  ۶۲/۰ يب ناش محاسبه شده در مرحله واسنجيضر
و ژدست آمده از مطالعات ه ج بيسه با نتاي. در مقادست آمد

مشابه حوضه مورد  يا رواناب حوضه -) مدل بارش۱۹۹۷(
  داشته است.  ۸/۰حدود  يمطالعه دقت

رواناب کل از  ينيو تخم يمشاهدات يزمان يسر ۴شکل 
ه را نشان يار -ز باريحوضه آبر ۱۳۶۸تا  ۱۳۵۴سال 

از نظر  يساز هيشود شب يطور که مشاهده م دهد. همان يم
ن زده شده مناسب به ير تخميدروگراف و مقاديشکل ه

در  يپراکنش رواناب مشاهدات ۵رسد. در شکل  ينظر م
رسم شده است. با توجه به  ينيمقابل رواناب تخم

در  يساز هيشود که شب ينقاط مشاهده م يپراکندگ
 يها يتر از دب قيمتر در ماه دق يليم ۲۵کمتر از  يها يدب

 يها البياست که سروشن بوده است.  ن مقداريباالتر از ا
هم  يشتريت بيعدم قطع ياد دارايز يها يبا دب يا لحظه

 يساز اطالعات و هم در مرحله مدل يآور در مرحله جمع
 يها يدر دب يساز هياست که شب يعيطب نيبنابرا .ندهست

که  يگريل ديالبته دل. برخوردار باشد يباال از دقت کمتر
 يشود استفاده از بارندگ يت در مدل ميعدم قطع سبب

د در يشد يها يشود بارندگ ين امر باعث ميماهانه است. ا
ل ين دليک ماه در نظر گرفته نشود و به همي يک روز طي

 يساز هيتر شب ها مشکل ين بارندگيمتأثر از ا يها البيس
  شوند.

دهد چون شدت  اين امر بيشتر در فصل بهار رخ مي
ها است، از  بارندگي در اين فصل بيشتر از ساير فصل

تري  نگاهي ديگر مقدار زيادي بارندگي در مدت زمان کوتاه
 ۱۳۵۴عنوان مثال در ماه ارديبهشت سال  دهد. به رخ مي
متر گزارش شده اما  ميلي ۱۰۱مشاهده شده  بارشميزان 

متر است. با مقايسه  ميلي ۵۶رواناب تخمين زده شده 
ميزان بارندگي روزانه و رواناب تخميني در ماه فروردين 

دليل  به كهآيد  ها اين نتيجه به دست مي براي همه سال
خالي و پر شدن مداوم ذخيره رطوبتي حوضه، تبيين قانون 

عبارت ديگر  خاصي براي عملکرد آن مشکل است. به
تغييرات زياد ذخيره رطوبتي حوضه در هر دوره زماني 
شرايط کامالً خاص همان دوره است، به همين دليل اين 

شود.  امر باعث به وجود آمدن عدم قطعيت در مدل مي
توزيع غيريکنواخت زماني بارندگي در کل دوره دليل  به

هاي خشک و  توانايي مدل در تخمين رواناب در حوضه
هايي  يابد. به طور معمول در حوضه خشک کاهش مي نيمه

که بارندگي مداوم وجود دارد ظرفيت رطوبتي حوضه 
دارد، به همين  هميشه ذخيره رطوبتي خاک را باال نگه مي

عبارت ديگر  شود. به پيوسته مي دليل باعث توليد رواناب
گسستگي در بارندگي و در نتيجه آن در توليد رواناب 

شود. البته در  باعث بروز مشکل در تخمين رواناب مي
فرايند توليد رواناب عوامل متعدد ديگري مانند کاربري 
اراضي، پوشش گياهي، وضعيت خاک و مانند آن تأثيرگذار 

  ته نشده است. هستند که در اين مدل درنظر گرف

  

  
  ۱۳۶۸ تا ۱۳۵۴از سال  يدر مرحله واسنج ينيو رواناب تخم يرواناب مشاهدات -۴شکل 
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حول خط گذر  يو مشاهدات ينيپراکنش رواناب تخم -۵شکل 

  از مبدأ
  

 ها ماندهيل باقيتحل
ج يها و نتا ماندهيباق يفيتوص يها ب آمارهيترت به ۴جدول 

 يتنيو تز و منيولفو والد رنوف،ياسم آزمون کلموگروف
 يکه برا ييها دهد. در تمام آزمون يها را نشان م ماندهيباق

ها انجام شده است آماره آزمون با اعداد  ماندهيل باقيتحل
 يسه شد. در ابتدايطرفه مقادو T-Studentجدول 

ع يها از قانون توز ماندهيشود که باق يفرض م يساز هيشب
 مدل يپس از واسنج ديفرض بان يکنند، ا يم پيروينرمال 

  آزمون شود. 

رنوف نرمال بودن ياسم با استفاده از آزمون کلموگروف
 ج آزمون کلموگروفينتا ۴شد. جدول  يها بررس ماندهيباق

شود  يطور که مشاهده م دهد. همان يرنوف را نشان مياسم
ع نرمال يها از توز ماندهيباق يرويپ از نشان ن آزمونيار ايمع

ها استفاده  داده يهمگن يبررس يبرا يتنيو آزمون من. است
دهد که  يز نشان مين يتنيو ج آزمون منيشد. نتا

  ها همگن هستند.  ماندهيباق
نتايج آزمون والد ولفويتز نيز براي بررسي استقالل و روند 

ارائه شده است.  ٤ها استخراج و در جدول  باقيمانده
داراي استقالل و ها  توان نتيجه گرفت که باقيمانده مي

 -٦بدون روند هستند. پراکنش مقادير باقيمانده (شکل 
ها  الف) در طول دوره نيز نشان دهنده استقالل باقيمانده

هاي رواناب در زمان  است. همچنين مقادير باقيمانده
ب مقادير باقيمانده رواناب را در  -٦تصادفي است. شکل 

هاي  در دبيدهد. مدل  مقابل رواناب مشاهداتي نشان مي
برآورد  متر در ماه داراي کم ميلي ٦٠مشاهداتي باالتر از 

متر در ماه مدل داراي  ميلي ٦٠هاي کمتر از  است. در دبي
برآورد  در تخمين رواناب است. البته ميزان بيش برآورد بيش

متر در  ميلي ٦٠هاي باالتر از  برآورد در دبي نسبت به کم
  ماه کمتر است.

  
 ۱۳۶۸-۱۳۵۴رواناب  يها ماندهيبر باق يتنيو تز و منيرنوف، والدولفويکلموگروف اسم يها ج آزمونينتا -۴دول ج

 حداکثر حداقل اريانحراف مع نيانگيم نمونهتعداد 

٥٣/١ ١٨٠  ٠٦/١١  ١٨/٥١ -٥٨/٢٩  

 رنوفيج آزمون کلموگروف اسمينتا

 ٨٨/٢آماره آزمون =  ١٧١/٠ها =  ن نمونهيحداکثر اختالف ب ١٨٠تعداد نمونه = 

 نتيجه آزمون نشان دهنده تصادفي بودن نمونه است

 تزييج آزمون والد وولفوينتا

 -١٧٢/٤آماره آزمون =  ٥٣تکرار آزمون = تعداد 

 ها مستقل هستند و روند ندارند داده

 يتنيج آزمون من وينتا

 -٦١٤/٢ار آزمون = يمع  W = (۵/۹۹۹۸لکاکسون (يار ويمع  U  =۵/۲۷۸۳ار يمع

 شود نمونه همگن تلقي مي
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  يسنج صحت
-۱۳۷۴ دوره يبرامدل را  يسنج ج صحتينتا ۷ شکل

 RMSEو  CF ،(MAE( ب ناشيضردهد.  ينشان م ۱۳۸۸
ه ب ۷/۱۳و  ۶، ۵۵/۰ب برابر يترت به يسنج در مرحله صحت

 يها الب رخ داده در سالينظر از دو س دست آمد. با صرف
برابر معمول خود  ۴اوج به  ي(که دب ۱۳۸۵و  ۱۳۸۱ يآب

مانده يباق يها در سال يج خوبينتاده است) مدل يرس
 مدلد است که ين نکته مفيدهد. ذکر ا ينشان م

WASMOD و دما  يبارندگ يها فقط با استفاده از داده
هم  يواسنجساله هم در مرحله  ۱۵ج را در دوره ين نتايا

د يتول حقيقتدرد کرده است. يتول يسنج در مرحله صحت
و دما  يبا توجه به تنها دو پارامتر بارندگ يجين نتايچن

 است.رواناب  يساز هيمدل در شب يباال يياز توانا يحاک
به کار گرفته  يمختلف يها ن مدل در حوضهيا ديالبته با

  .شودشود تا عملکرد آن بهتر مشخص 
  

هاي رواناب کل (نسبي) در  (الف) پراکنش باقيمانده -۶شکل 
(ب) پراکنش  ۶، شکل ۱۳۶۸-۱۳۵۴سازي  دوره شبيه
هاي رواناب کل مقابل رواناب تخميني در دوره  باقيمانده

  ۱۳۶۸-۱۳۵۴سازي  شبيه
  

 
  ۱۳۸۸تا  ۱۳۷۴از سال  يسنج در مرحله صحت ينيو رواناب تخم يرواناب مشاهدات -۷شکل 

  
 ل پارامترهايتحل

)، a4<۰>۱( يواقع تبخير و تعرقن يمربوط به تخم پارامتر
زان آب موجود در يل و ميپتانس تبخير و تعرقاز  يتابع

زان يکمتر باشد م a4. هرچه مقدار پارامتر استحوضه 
شتر خواهد بود. با يخاک ب يره رطوبتير از ذخيتلفات تبخ

ن پارامتر در حوضه يشده ان زده يتوجه به مقدار تخم
جه گرفت که چون يتوان نت ي) م۷۷/۰ه (يار -ز باريآبر

زان ياست م يز کوهستانين حوضه آبريمساحت ا بيشتر

 ۸. همانطور که در شکل استکم  به نسبت تبخير و تعرق
ن زده شده يتخم يواقع تبخير و تعرقد يکن يمشاهده م

که حداکثر  ي. در صورتاستمتر در ماه  يليم ۵۰حداکثر 
 ۱۸۰ک ماه حدود يل در يپتانس تبخير و تعرقزان يم
درصد  ۳۰حداکثر حدود  يولمتر محاسبه شده است  يليم
 تبخير و تعرقن سهم کم يشود. ا ين مقدار محقق ميا

ل خاک يکم بودن ضخامت پروف دليل بهتوان  يرا م يواقع
جه کم بودن يو در نت يز کوهستانيآبر يها در حوضه
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 ن بر خالف نفوذ ويخاک نسبت داد. بنابرا يرطوبتره يذخ
 تبخير و تعرق، سهم زيادي از بارش رسيده به اين حوضه

ن يب يبا توجه به رابطه منطقشود.  يل ميبه رواناب تبد
خشک  هاي ل، در فصليو پتانس يواقع تبخير و تعرق

شتر از تفاوت يب يل و واقعيپتانس تبخير و تعرقن يتفاوت ب

 ۸طور که در شکل  همان مرطوب است. هاي فصلها در  آن
تفاوت باال است  يکه بارندگ ييها در ماهشود  يمشاهده م

است  ييها کمتر از ماه يل و واقعيپتانس تبخير و تعرقن يب
  وجود دارد. يکم يکه بارندگ

  

  
  ۱۳۶۸-۱۳۵۴ماه از سال  ۱۸۰ه در يار -ز باريدر حوضه آبر ينيتخم يواقع تبخير و تعرق يزمان يسر -۸شکل 

  
ره يزان ذخيمقدار رواناب به م WASMOD مدل در

ه در يمحاسبه رواناب پا برايدارد.  يخاک بستگ يرطوبت
 b1شود. پارامتر  ياستفاده م a5و  b1مدل از دو پارامتر 

ار ير گسسته اختيمقاد ير کند ولييتغ ۲-۰ن يتواند ب يم
 ين پارامتر براياشده مقدار واسنجي در مدل  .کند يم

ن با ين زده شده است. بنابرايتخم ۲ه يار -ز باريحوضه آبر
جه گرفت که يتوان نت يم ۲در جدول  ۱توجه به رابطه 

د رواناب يدر تول ياساس ين حوضه نقشيه در ايان پايجر
اد يز به نسبتتوان نفوذ  ين امر را ميا دليلدارد.  يخروج
از کوهستان به مخروط افکنه در  ياز رواناب ورود يبخش

ه دانست. اما با يار -ز باريحوضه آبر يشمال يها دامنه کوه
 a5ن زده شده مربوط به پارامتر يتوجه به مقدار کم تخم

 ه داشتهيزان رواناب پايبا م يمي) که رابطه مستق۰۰۱۱/۰(
ل يه تبديخاک به رواناب پا يره رطوبتياز ذخ يسهم کم

ت پوشش ينشان دهنده وضع a5شود. مقدار پارامتر  يم
 فهميدتوان  يجه مي. در نتاستو بافت خاک حوضه  ياهيگ

 ياهيزان پوشش گين پارامتر ميکه با توجه به مقدار کم ا
درشت دانه باشد که  ديدر حوضه کم است و بافت خاک با

دارد.  هماهنگيه يار بار ي ط حوضهيقاً با شراين امر دقيا
خاک به  يره رطوبتيذخ بجزم رواناب يمستقان يجر

و  ييط آب و هوايشرا، يزان بارندگيمثل م يعوامل

دارد. با توجه به  يز بستگيحوضه آبر يکيزيات فيخصوص
جه ينتتوان  يمدل م يواسنجاز حاصل ( صفر)  b2پارامتر 

 يا ه رابطهيار ز باريم در حوضه آبريکه رواناب مستق گرفت
گر رواناب يد عبارت بهخاک ندارد،  يره رطوبتيبا ذخ
م از يمستقبه طور ن حوضه يد شده در ايم توليمستق
ن امر با توجه يشود که ا يه ميتغذ ره برفيا ذخي يبارندگ

 است يعيطب يامر يبه ضخامت کم خاک مناطق کوهستان
ره يذخ يدهنده پراکندگ که نشان ۹ن موضوع در شکل يا

د که شو يد ميياست تأم يدر مقابل رواناب مستق يرطوبت
م در يحوضه و رواناب مستق يره رطوبتين ذخيب يا رابطه

ش عوامل يبا افزا a6پارامتر  ه وجود ندارد.يار -حوضه بار
ز و تراکم شبکه آبراهه حوضه يب حوضه آبري، شيانسان
ن يا يآمده برا به دستابد. با توجه به مقدار ي يش ميافزا

گرفت که نقش عوامل جه يتوان نت ي) م۰۴/۰پارامتر (
د رواناب ين حوضه در توليو تراکم شبکه آبراهه در ا يانسان

ز در مقدار يب حوضه آبريم کم است، اما نقش شيمستق
ت رواناب کل حوضه ياست. در نها مؤثرم يرواناب مستق

د که يآ يدست مه م بيه و مستقيز از مجموع رواناب پايآبر
  .استاز عوامل مورد بحث  يا مجموعه

  
  
 



 ١١                                                                                                             ١٣٩٤/ بهار ١٦/ پياپي ١/ شماره ٩مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

  
ره يم در مقابل ذخير رواناب مستقيپراکنش مقاد -۹شکل 

   يرطوبت
  

  تيل حساسيحلت
 ير پارامترهاييت مدل با تغيزان حساسيم يبررس يبرا

 ت دقت مدل نسبتيزان حساسيم يواسنجمدل در حالت 
به پارامترهاي مدل آزمون شد. بدين منظور با تغيير دادن 

و محاسبه ميانگين  ۱-۰در دامنه  a4و  b1 ،b2پارامترهاي 
دست آمد. ه ب ۱۰شکل  يساز هيهر شب يمطلق خطا برا

ن مطلق خطا در برابر يانگير ميينشان دهنده تغ ۱۰شکل 
طور که مشاهده  . هماناست a4و  b1 ،b2 ير پارامترهاييتغ
 b1ر يت مدل نسبت به متغيزان حساسيشود در کل م يم
  شتر است. يب

 

  
رواناب ن مطلق خطاها يانگيت ميل حساسيج تحلينتا -۱۰شکل 

  )a4 )۱-۰و  b1 ،b2 ينسبت به پارامترها
  

و  b1توان با مقايسه رفتار مدل نسبت به پارامتر  البته مي
b2  ۵/۰تا  ۰نتيجه گرفت که با تغيير اين دو پارامتر از 

 ۱تا  ۵/۰بيشتر است ولي در دامنه  b2حساسيت مدل به 
بيشتر است. همچنين در  b1حساسيت مدل به پارامتر 

)، پارامتر تبخير و b2و  b1مقايسه با دو پارامتر رواناب (
 ) حساسيت کمتري دارد. اين موضوع نشانa4تعرق واقعي (

اين امر است که وابستگي شديدي بين پارامترها  دهنده
ن وابستگي واسنجي مدل را با مشکل روبرو يوجود دارد. ا

کند. براي بررسي پارامترهاي باقيمانده که دامنه  مي
سازي  پارامتر قبلي است، شبيه ۳ها متفاوت از  تغييرات آن

جداگانه انجام شد. براي بررسي حساسيت مدل نسبت به 
درصد مقدار  ۳تا ۲/۰اين پارامترها از  a6و  a5 پارامترهاي

دهنده   نشان ۱۱ها تغيير داده شد. شکل  واسنجي شده آن
ميزان درصد تغييرات ميانگين مطلق خطا در مقابل درصد 
تغييرات پارامترها است. روشن است که حساسيت مدل به 

a5  نسبت بهa6  بيشتر است و اين امر در کل دامنه
  ها صادق است.تغييرات پارامتر

  

  
مدل  ين مطلق خطاهايانگيت ميل حساسيج تحلينتا -۱۱شکل 

  a6و  a5 ينسبت به پارامترها
  

    يريگ جهينت
ماهانه  ياس زمانيبا مق WASMOD مدلن مطالعه يدر ا

 ۱۳۸۸-۱۳۷۴و  ۱۳۶۸-۱۳۵۴ساله  ۱۵دو دوره  يبرا
مراحل  يبرا ب ناشيضرشد.  يابيو ارز يب واسنجيترت به

دست ه ب۵۵/۰و  ۶۲/۰ب برابر يترت به يابيو ارز يواسنج
ز يت حوضه آبريمدل با واقع يل پارامترهايآمد. و تحل

مناسب  يساز هيمدل در شب ييتواناداشت.  هماهنگي
توان مدل را در  ين موضع است که ميانگر ايرواناب ب

است  يهينظر گرفت. البته بدمنابع آب در يها يزير برنامه
ابتدا عملکرد مدل در  ديبا يهدفن يل به چنين يبرا

 ييآب وهواشرايط متفاوت و  يوگرافيزيبا ف يها حوضه
با استفاده از  دشو يشنهاد ميده شود. پيسنج مختلف

 يبرا گريد يا ها معادله ماندهيباق يزمان يل سريتحل
ر يتأخ شود يه ميتوص د.شورواناب استخراج  يساز هيشب

  . نظر گرفته شوددره يرواناب پا يمناسب برا يزمان
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