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چکیده
در این مطالعه ،به منظور شبیهسازی سریهای زمانی جریان در حوضههای فاقد آمار ،پارامترهای مدلهای مفهومی بارش
رواناب  HBVو  IHACRESبا استفاده از سه روش اصلی منطقهبندی شامل :تشابه فیزیکی ( ،)PSمجاورت مکانی (،)SP
رگرسیون چندمتغیره ( )MRو یک روش ترکیبی ( ،)IDW-PSاز حوضه دارای آمار به حوضه فاقدآمار انتقال داده شدند.
این مطالعه با استفاده از دادههای روزانه شامل بارش ،دما و تبخیر مربوط به  21زیرحوضه واقع در حوضه رودخانهای
هامون-جازموریان واقع در جنوبشرق ایران در یک دوره چهارده ساله ( 1383تا  )1397انجام شد .روشهای منطقهبندی
تحت سه حالت :زمانی (انتقال بین دورههای زمانی مختلف) ،مکانی (انتقال بین دورههای واسنجی یکسان اما حوضههای
مختلف) و مکانی-زمانی (انتقال بین دورهها و حوضههای مختلف) مطالعه شدند .نتایج نشان داد که )1( :مدل پیچیدهتر
 HBVعملکرد بهتری نسبت به مدل سادهتر  IHACRESدارد ،بطوریکه میانگین آماره  NSEدر دورههای مختلف در مدل
 HBVبرای واسنجی ،اعتبارسنجی و مناسبترین روش منطقهبندی (تشابه فیزیکی) به ترتیب برابر با  0/57 ،0/625و 0/5
بود ،در حالیکه این مقادیر برای مدل  IHACRESبرابر با  0/51 ،0/57و  0/46بدست آمد )2( ،روش رگرسیون چندمتغیره
با میانگین ضرایب  NSEبرابر با  0/2و  0/24به ترتیب برای مدلهای  HBVو  IHACRESبدترین نتایج منطقهبندی را نشان
داد و ( )3در مدل  HBVپارامترهای مربوط به روال برف و رواناب به ترتیب بیشترین و کمترین عدمقطعیت را داشتند ،در
حالیکه در مدل  IHACRESبیشترین و کمترین عدمقطعیتها به ترتیب مربوط به پارامترهای آستانه تنش گیاهی ( )vsو سهم
جریان آهسته در جریان کل ( )fبود.
واژه های کلیدی :انتقال پارامتر ،حوضههای فاقدآمار ،مدل بارش-رواناب ،مدل مفهومی ،منطقهبندی جریان
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Abstract
In this study, to simulate streamflow time series in ungauged catchments, the parameters of two
HBV and IHACRES hydrological models were transfer from gauged (donor) to ungauged catchments
using three main regionalization methods including Physical Similarity (PS), Multiple Regression
(MR), Spatial Proximity (SP) and an integrated method (IDW-PS). This study was carried out using
daily data including precipitation, temperature and evaporation related to at 21 sub-catchments in
Hamoun-Jazmourian River Basin in southeast Iran over a 14-year period (2004-2016).
Regionalization methods were studied under three modes: temporal (transferring across different
periods), spatial (transferring between same calibration periods but different sites) and spatiotemporal
(transferring across both different periods and sites). The results indicated that: (1) the more complex
HBV model showed better results than the simple model, so that the average NSE coefficients in two
different periods in the HBV model were 0.625, 0.57 and 0.5 for calibration, validation and the most
appropriate regionalization method (physical similarity) respectively, while these values for
IHACRES model were 0.57, 0.51 and 0.46, (2) multiple regression method with mean NSE
coefficients equal to 0.2 and 0.24 for HBV and IHACRES models showed the worst regionalization
results and (3) the HBV parameters related to snow and runoff components, were associated with the
highest and the lowest uncertainties respectively, while for the IHACRES, the most and least
robustness parameters were plant stress threshold factor, f and the proportion of slow flow to total
flow, vs, respectively.
Keywords: Conceptual model, Parameter transfer, Rainfall-runoff model, Streamflow regionalization,
Ungauged catchments.
مقدمه
متغیرهای هیدرولوژیکی به دلیل عدم اندازهگیری

مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی نیاز به

(فاقدآمار بودن) یا اندازهگیری ناقص در حال کاهش است

تحلیل علمی دقیق اطالعات در مورد سریهای زمانی

و اندازهگیری متغیرهای هیدرولوژیکی برای اکثر

پیوسته جریان از ایستگاههای اندازهگیری دبی در
 اما مشاهدات،رودخانه و تراز آب زیرزمینی دارد
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رودخانههای غیردائمی و خشکه رودهای جهان در

حوضه خاص وجود ندارد .تاکنون ،روشهای منطقهبندی

دسترس نمیباشند (بلوشل و همکاران .)2013

زیادی درسرتاسر جهان استفاده شدهاند که دارای پایه و

به منظور تعیین تشابه هیدرولوژیکی ،عالوه بر دادههای

اساس متفاوتی بوده و بنابراین عملکرد متفاوتی هم

مربوط به رژیم هیدرولوژیکی حوضه ،دادههای اقلیمی و

داشتهاند (ژانگ و چیو  ،2009ساموئل و همکاران .)2011

فیزیوگرافیکی حوضهها نیز مورد نیاز است (رضوی و

در مطالعات ،سه روش اصلی منطقهبندی شامل :مجاورت

کولیبالی  .)2013بسیاری از حوضههای رودخانههای

مکانی ،)SP( 4تشابه فیزیکی  )PS( 5و رگرسیون چندمتغیره 6

فاقدآمار1

( )MRمطرح بوده که در این مطالعه در حوضه آبریز

میباشند (سیواپاالن و همکاران  .)2003با این حال ،مدل-

هامون-جازموریان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند.

سازی یک ابزار به منظور تخمین نسبتاً واقعی از میزان

مطالعه حاضر با پرداختن به مسئله پیشبینی

آب در دسترس در حوضههای دارای آمار و فاقدآمار

جریان در حوضههای فاقدآمار )PUB( 7اطالعات بیشتری

میباشد .فرآیندی که بوسیله آن میتوان سریهای زمان

را به مطالعات قبلی میافزاید .در این مطالعه روشهای

جریان در حوضههای فاقدآمار را شبیهسازی کرد منطقه-

مختلفی برای منطقهبندی در دو منطقه مجزای اقلیمی

بندی 2نام دارد .با منطقهبندی فرآیند انتقال اطالعات

بررسی میشوند .ایران نمونهای از کشورهایی است که به

هیدرولوژیکی (از قبیل مجموعه پارامترهای 3واسنجی

دلیل تراکم کم ایستگاههای سنجش هواشناسی و اقلیمی،

شده) از حوضههای دارای آمار به حوضههای فاقدآمار

منطقهبندی جریان از اهمیت باالیی برخوردار است.

غیردائمی و خشکه رودها در سرتاسر جهان

به منظور شبیهسازی سریهای زمانی انجام میشود

مطالعات زیادی در زمینه منطقهبندی جریان در

(سیواپاالن و همکاران  .)2003اگر حوضهها از نظر

سرتاسر جهان انجام شده است .آرسنالت و همکاران

ویژگیهای اقلیمی ،هیدرولوژیکی ،توپوگرافیکی و

( )2014از مدل هیدرولوژیکی مفهومی  HSAMI8برای

اکولوژیکی مشابه باشند فرآیند منطقهبندی میتواند قابل

منطقهبندی جریان در  268حوضه در اُنتاریو (کانادا)

قبول باشد ،اما در صورت عدم وجود تشابه همراه با خطا

استفاده کردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد روشهای

خواهد بود (رضوی و کولیبالی  .)2013در طی دو دهه

تشابه فیزیکی و مجاورت مکانی تحت گزینههای میانگین

گذشته مطالعات منطقهبندی جریان در حوضههای

خروجی مدل عملکرد بهتری در شبیهسازی جریان در

فاقدآمار که از مدلهای هیدرولوژیکی استفاده کردهاند،

حوضه های فاقد آمار دارند .یانگ و همکاران ( )2018در

افزایش یافتهاست (پرین و همکاران  ،2001مرتس و بلوشل

مطالعهای با استفاده از مدل  WASMOD9روشهای عمده

 ،2004واز و همکاران  ،)2010با این حال نیاز به بهبود و

منطقهبندی جریان را در  118حوضه در نروژ را بررسی

درک کاربرد روشهای مختلف وجود دارد (هراچوویتس

کردند .نتایج نشان داد که روشهای تشابه فیزیکی و

و همکاران .)2013

مجاورت مکانی دارای بهترین عملکرد و روش ترکیبی

علیرغم اینکه پیشرفتهای زیادی در شبیهسازی

 IDW-PSمنجر به بهبود نتایج مجاورت مکانی گردید.

جریان در حوضههای فاقدآمار با استفاده از مطالعات

همچنین نتایج آنها نشان داد که خوشهبندی حوضهها به

منطقهبندی در دهه اخیر وجود داشته است (ژانگ و چیو

نواحی همگن منجر به بهبود نتایج نگردید .یانگ و همکاران

 ،)2009اما یک رویکرد مشترک جهانی برای یک ناحیه یا

( )2020از مدلهای هیدرولوژیکی GR4J ،XAJ ،HBV10و

1

6

2

7

Ungauged Catchment
Regionalization
3 Parameters set
4 Spatial Proximity
5 Physical Similarity

Multiple Regression
)Prediction in Ungauged Basin (PUB
8 Hydro- météorologique Apports Modules Intermédiaires
9 Water and Snow Balance Modeling System
10 Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning model
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 WASTMODبرای منطقهبندی جریان در  86حوضه در

 GLUEمشابه یک روش بهینهسازی عمل کرده و  5درصد

نروژ استفاده کردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد روش-

تعداد کل شبیهسازیها مناسب تشخیص داده شدند.

های تشابه فیزیکی و مجاورت مکانی تحت گزینههای

در این مطالعه ارزیابی جامعی از عملکرد چهار

HBV

روش رایج منطقهبندی در ترکیب با دو مدل هیدرولوژیکی

و  XAJعملکرد بهتری نسبت به این دو روش تحت

متداول با پیچیدگی متفاوت ( HBVو  )IHACRESدر

میانگینگیری پارامترهای مدل ( PS-parو  )SP-parدارند و

مناطقی با خصوصیات فیزیوگرافیکی متفاوت انجام می-

روش رگرسیون چندمتغیره ضعیفترین عملکرد را نشان

شود .ارزیابی بر اساس  21زیرحوضه در حوضه آبریز

داد.

رودخانهای هامون-جازموریان واقع در جنوبشرق

میانگین خروجی مدل ( PS-outو  )SP-outبا دو مدل

مسیح و همکاران ( )2010تشابه هیدرولوژیکی را

ایران ،که بر اساس طبقهبندی دومارتن ( )1920متعلق به

بر اساس چهار معیار تشابه شامل مجاورت مکانی،

دو منطقه آب و هوایی خشک و نیمهخشک میباشند ،انجام

مساحت حوضه ،خصوصیات حوضه آبخیز و منحنی

میشود .این مطالعه نحوه تغییر عملکرد انتقال پارامترهای

تداوم جریان 1در  11زیر حوضه کرخه تعریف کردند.

مدلهای هیدرولوژیکی بین دو ناحیه مجزا اقلیمی را با

نتایج آنها نشان داد که روش تشابه فیزیکی بر اساس

هدف دستیابی به برآورد قابل قبول از مقادیر جریان را

تشابه چندکهای منحنی تداوم جریان در مدل  HBVمنجر

نشان میدهد.

به بهترین عملکرد شد .در مطالعهای دیگر ،چوبین و

بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده و نبود

همکاران ( )2019تشابه حوضهای 2را بر اساس ویژگی-

مطالعات منطقهبندی کافی در ایران ،هدف این مطالعه یافتن

های مورفولوژیکی ،توپوگرافیکی ،نوع خاک ،کاربرای

پاسخ به دو سوال زیر است:

اراضی و ویژگیهای مبتنی بر سنجش از دور در چهار

 )1کدام روش منطقهبندی بهترین عملکرد در انتقال

زیرحوضه کرخه تعریف کردند .آنها نتیجه گرفتند که

پارامترهای مدل از حوضههای دارای آمار به

تشابه فیزیکی با استفاده از مدل نیمهتوزیعی  SWAT3یک

فاقدآمار را دارد؟

روش کارآمد برای تخمین سریهای زمانی جریان در

 )2عملکرد

انتقالپذیری 4

پارامترهای

مدل

حوضههای فاقدآمار میباشد .خسروی و همکاران

هیدرولوژیکی در ارتباط با پیچیدگی مدل چگونه

( )2019در مطالعهای به منظور منطقهبندی جریان در 14

میباشند؟

زیرحوضه فاقد آمار در منطقه البرز مرکزی با استفاده از
مدل  HBVاز روشهای تشابه هیدرولوژیکی شامل

مواد و روشها

مجاورت مکانی ،مشابهت سطح زهکشی و شاخص تشابه

منطقه مورد مطالعه

فیزیکی استفاده کردند .نتایج نشان داد که منطقهبندی بر

حوضه آبخیز هامون-جازموریان در جنوبشرق

اساس روش مجاورت مکانی عملکرد بهتری نسبت به دو

ایران در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان واقع

روش دیگر دارد .معیری و دینپژوه ( )2020با استفاده از

شده است .مساحت کل آن حدود  69400کیلومتر مربع

مدلهای  HBVو  Hymodو با بکارگیری روش  GLUEعدم

است .هامون-جازموریان یکی از  30حوضه رودخانهای

قطعیت شبیهسازی جریان در حوضه آبریز چهلچای در

بزرگ ایران است .کالسهای کاربری اراضی این حوضه

استان گلستان را بررسی کردند .نتایج نشان داد که روش

شامل :کشاورزی ( ،)21/8مرتع ( ،)33/2صخرهای

1

3

)Flow Duration Curve (FDC
Catchment Similarity

2

Soil and Water Assessment Tool
Transferability

4
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( ،)21%/4تاالب فصلی ( ،)%4مسکونی ( ،)%5/6اراضی

تغییرات زمانی و مکانی زیادی را نشان میدهند .در یک

جنگلی پراکنده ( ،)%3/1محیطهای آبی ( ،)%0/9اراضی

دوره  23ساله ،میانگین بارش ساالنه در شرق از  70تا

شور و بیابانی ( )%9/1و اراضی بالاستفاده ( )0%/9می-

 224میلیمتر (انحراف معیار برابر با  86میلیمتر) و در

باشند .مناطق کوهستانی در غرب ،شمالغربی و بخش-

غرب تقریبا از  290تا ( 548انحراف معیار برابر با 134

هایی از شرق واقع شدهاند ( .)%55/3محدوده ارتفاعی از

میلیمتر)

میلیمتر متغیر است .همچنین مقادیر دما

 351متر تا  4359متغیر میباشد .طوالنیترین رودخانه

تغییرپذیری مکانی زیادی را نسبت به ارتفاع نشان می-

در این منطقه رودخانه هلیل است که منطقهای با مساحت

دهند ،بطوریکه حداقل و حداکثر دمای ساالنه در غرب از

 4700کیلومتر مربع را زهکشی میکند .این رودخانه در

 4تا  11درجه سانتیگراد و در شرق تقریبا از  22تا 28

مناطق کوهستانی شمالغربی این منطقه (کوههای هزار و

درجه سانتیگراد است .میانگین تبخیر و تعرق پتانسیل

شاه) ،یکی از مناطق آسیبپذیر در برابر خسارات ناشی

ساالنه در دراز مدت برای این منطقه  1500میلیمتر

از سیل است (سرحدی و همکاران  .)2012شور ،اسفند و

(غرب) و  5062میلیمتر (شرق) است (بینام .)2016

بمپور دیگر رودخانههای مهم این منطقه هستند که به

مشخصات زیرحوضههای مورد مطالعه و ویژگیهای

باتالق جازموریان واقع در مرکز میریزند (بینام .)2016

هواشناسی و هیدرواقلیمی (دوره  28ساله) در جدول 1

مطابق طبقهبندی دومارتن دو منطقه اقلیمی خشک

آورده شده است .شکل  1موقعیت حوضه هامون-

(حوضههای کم ارتفاع در قسمت شرقی) و نیمهخشک

جازموریان در ایران ،رودخانههای اصلی و ایستگاههای

(حوضههای کوهستانی در قسمتهای غربی و شمال-

هیدرومتری مورد مطالعه را نشان میدهد.

غربی) در هامون-جازموریان وجود دارد .مقادیر بارش

شکل  -1موقعیت حوضه بسته هامون-جازموریان در ایران ،رودخانههای اصلی و ایستگاههای هیدرومتری مورد مطالعه.
جدول  -1ویژگیهای آماری توصیف کنندههای زیرحوضههای مورد مطالعه هامون-جازموریان.
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دسته

فیزیوگرافی

موقعیت جغرافیایی
هواشناسی
هیدرواقلیمی
کاربری اراضی
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توصیف کننده

حداقل

مساحت (کیلومترمربع)

حداکثر

میانگین

48/65

7654

1173/4

ارتفاع میانگین (متر)

351

4359

1954

شیب میانگین ()%

0

21/1

8/61

طول آبراهه اصلی (کیلومتر)

47/9

555/4

165/7

عرض جغرافیایی مرکز ثقل حوضه (درجه)

26/5

29/1

28/3

بارش (میلیمتر)

70

548

377

دما (درجه)

4/2

27/8

12/2

دبی (مترمکعب بر ثانیه)

1/03

11/86

4/38

شاخص خشکی ()-

1/48

2/66

1/88

مساحت مرتع ()%

3/2

83/4

33/2

مساحت کشاورزی ()%

3/81

44/52

21/8

این مدل در موسسه هواشناسی و هیدرولوژیکی سوئد در

دادههای مورد استفاده
مجموعه دادههای (روزانه) مورد استفاده در این

اوایل سال  70میالدی توسعه داده شد .این مدل بطور

مطالعه بارش ،دما ،تبخیر و سریهای زمانی جریان (دبی)

گستردهای در نواحی نیمهخشک (مسیح و همکاران )2010

میباشند که از سازمان هواشناسی و وزارت نیرو اخذ

و نواحی مرطوب (ساموئل و همکاران  ،2011کالرک و

گردیدند .بازه زمانی برای مجموعه دادههای روزانه از

همکاران  )2017استفاده شده است .مدل  HBVیک مدل

مبادلهای 1

مفهومی برای فرآیندهای هیدرولوژیکی در مقیاس حوضه

(کلمس  )1986برای واسنجی مدلها استفاده شد .بطوریکه

است و در حکم مدل نیمهتوزیعی با تقسیم حوضه به

از دو دوره واسنجی و دو دوره اعتبارسنجی استفاده

چندین زیرحوضه قابل اجرا است .دالیل کاربرد این مدل

گردید .دلیل استفاده از دو دوره واسنجی و دو دوره

به شرح زیر است )1( :ساختار ساده ولی انعطافپذیر آن

اعتبارسنجی درنظرگرفتن اثر احتمالی ناشی از دورههای

قابلیت تقسیمبندی به ناحیههای گوناگون ارتفاعی و گیاهی

خشک و مرطوب در نتایج میباشد .بنابراین دوره آماری

را دارد )2( ،دادههای ورودی آن در دسترس است و ()3

 1383تا  1397به دو زیر دوره تقسیم گردید 1383 :تا

در شرایط مختلف آب و هوایی قابلیت استفاده دارد.

سال آبی  1383تا  1397انتخاب شد .یک تحلیل

این مدل  15پارامتر و چهار روال( 3برف ،خاک،

 1392و  1389تا  1397دورههای واسنجی و  1392تا
 1397و  1383تا  1389دورههای اعتبارسنجی میباشند.

رواناب و روندیابی) دارد.

سال اول در هر دوره برای گرم کردن مدل 2استفاده شد.

 -1روال برف :در این مرحله بارش در دمای کمتر
از دمای آستانه تعیین شده ( )TTبه صورت برف درنظر

مدلهای بارش رواناب
در این تحقیق از مدلهای بارش-رواناب  HBVو
 IHACRESاستفاده گردید .مدل  HBVیک مدل بارش-
رواناب مفهومی نیمه-توزیعی است (برگشتروم .)1992

Swapped analysis
Model warm-up

1
2

گرفته میشود .محاسبه ذوب برف به روش درجه-روز
طبق معادالت زیر انجام شد:
][1

) Melt=C FMAX (T(t)-TT

][2

) Refreezing=C FR .C FMAX (T(t)-TT

Routine

3
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که در آن Melt :مقدار ذوب برف (میلیمتر) در روزCFMAX ،

که در آن Q(t) :دبی رواناب ترکیبی (میلیمتر بر روز)،

فاکتور درجه-روز (میلیمتر بر روز بر درجه سانتیگراد)،

ضرایب ذخیره (عکس واحد زمانی) SLZ ،ذخیره در الیه

)T(t

پایینی (میلیمتر) SUZ ،ذخیره در الیه باالیی (میلیمتر) و

میانگین دمای روزانه و  CFRضریب تصحیح انجماد آب

 UZLپارامتر آستانه (میلیمتر) میباشند (سیبرت .)1997

ذوب شده و  Refreezingعمق آب یخ زده داخل توده برف

 -4روندیابی :برای روندیابی جریان رواناب

 TTدمای آستانه ذوب (صفر درجه سانتیگراد)،

(میلیمتر) میباشد (سیبرت .)1997

K

خروجی از یک تابع وزنی مثلثی به کمک پارامتر

 -2روال خاک :این روند تغذیه آب زیرزمینی و

 MAXBAXجهت روندیابی جریان محاسبه شده در

تبخیر واقعی به صورت تابعی از ذخیره آب شبیهسازی

خروجی حوضه استفاده میشود (دریسن و همکاران

میشود .این قسمت اصلیترین بخش کنترل رواناب است

.)2010

و دارای  5پارامتر در معادله زیر است:
][3

مدل  IHACRESیک مدل مفهومی و یکپارچه است

Recharge SM BETA
(=
)
P
FC

که در آن Recharge :میزان عمق تغذیه (ورودی آب به
خاک) (میلیمتر در واحد زمان) P ،مجموع بارش (باران و
برف) (میلیمتر) SM ،ذخیره واقعی (میلیمتر)،

BETA

سهمی از رواناب (تابع عکسالعمل یا افزایش رطوبت خاک)
است که هر میلیمتر بارش یا ذوب برف را کنترل میکند
(بدون واحد) و  FCظرفیت زراعی یا حداکثر ظرفیت ذخیره
رطوبت در خاک (میلیمتر) میباشند (سیبرت .)1997
 -3روال رواناب :در این مرحله رواناب و دبی در
خروجی حوضهها محاسبه میشوند .با فرض دو الیه
خاک (مخزن باالیی و مخزن پایینی) ،بارش ورودی در
حالتهای زیر طبق معادله  4بصورت رواناب از آنها
خارج میشود .اگر پارامتر آستانه از حالت ذخیره تجاوز
کند مازاد آن با ضریب ذخیره خیلی سریع  K0از الیه اول
خارج میشود .همچنین در صورتی که پارامتر آستانه از
حالت ذخیره کمتر باشد خروج رواناب از الیه اول با
ضریب ذخیره سریع  K1اتفاق میافتد و در نهایت نفوذ
مازاد آب به الیه دوم خاک با نرخ ثابت به صورت رواناب
با توجه به ضریب ذخیره آهسته این الیه ( )K2خارج می-
شود.
][4

)Q t =K 2SLZ+K1SUZ+K 0 MAX(SUZ-ULZ,0

)Catchment Moisture Deficit (CMD

1

که در استرالیا توسعه یافته است (جاکمن و همکاران
 .)1990این مدل در مناطق خشک به علت اینکه جریانهای
زودگذر وجود دارند و واکنش به متغیرهای اقلیمی سریع-
تر صورت میگیرد ،قابل اجرا است .هدف اصلی مدل
 IHACRESتعیین رفتار هیدرولوژیکی حوضه با استفاده
از تعداد کمی پارامتر است .اساس این روش از مدول
غیرخطی کاهش و مدول خطی هیدروگراف تشکیل می-
شود .در ابتدا بارندگی با مدول غیرخطی تلفات ،به
بارندگی موثر تبدیل و سپس به کمک مدول خطی ،بارندگی
موثر آب نگاشت واحد به رواناب سطحی در همان گام
زمانی تبدیل میشود (شکل  .)2در این مطالعه از نسخه
تابع انتقال خطی کمبود رطوبت حوضه 1استفاده شد .در
نسخه مذکور از شش پارامتر ورودی شامل :آستانه
جریان ( ،)dفاکتور تبدیل دما به تبخیر و تعرق پتانسیل (،)e
فاکتور آستانه تنش گیاهی ( ،)fثابت زمانی کنترلکننده نرخ
کاهش جریان سریع ( ،)τqثابت زمانی کنترلکننده نرخ
کاهش جریان آهسته ( )τsو بخش جریان آهسته در جریان
کل ( )νsاستفاده شد (کروک و جاکمن .)2004
بخش تلفات غیرخطی
بخش تلفات غیرخطی از الگوریتم محاسباتی کمبود
رطوبت حوضه که بارندگی را به زهکشی (بارندگی موثر)،
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تبخیر و تعرق ( )ETو تغییرات رطوبت حوضه تقسیم می-
کند ،استفاده میکند .در هر مرحله مقدار کمبود رطوبت

بخش روندیابی خطی

حوضه  CMDبه صورت زیر محاسبه میشود:

بخش روندیابی خطی از طریق روندیابی ،بارندگی

M  t  =M  t-1 -P  t  +E  t  +U  t 

موثر را توسط دو ذخیره خطی و موازی به جریان تبدیل

که در آن t :گام زمانی M ،برابر با مقدار کمبود رطوبت

میکند .این بر اساس مفهوم هیدروگراف واحد لحظهای

واقعی 1

است که برای یک منطقه زهکشی ،هیدروگراف رواناب

(میلیمتر) U ،زهکشی (بارندگی موثر) میباشند .واحدها

مستقیم ناشی از بارندگی موثر با مدت زمان بینهایت کم

میلیمتر در بازه زمانی (روزانه) میباشند .حداقل مقدار

است .در بخش روندیابی خطی ،از تئوری هیدروگراف

 Mصفر میباشد ،به این معنی که حوضه کامالً اشباع شده

واحد لحظهای برای توصیف رواناب مستقیم (جریان

است ،در حالیکه مقدار بیشتر از صفر نشاندهنده وجود

سریع) و جریان پایه (جریان آهسته) استفاده میشود .در

کمبود رطوبت است (کروک و جاکمن  .)2004بارندگی

شکل  2ذخیره باالیی و ذخیره پایینی به ترتیب نشاندهنده

موثر بطور لحظهای در نظر گرفته میشود و بصورت تابع

جریان سریع و جریان آهسته میباشند .روابط جریان

خطی از مقدار کمبود رطوبت حوضه از رابطه زیر محاسبه

سریع و آهسته بصورت زیر میباشند:

][5

حوضه P ،بارندگی (میلیمتر) E ،تبخیر و تعرق

میشود:
][6

][9

dU
M
) =1-min(1,
dP
d

][10

Qq  t  =-αq Qq  t-1 +(1-αq )νq U  t 

Qs  t  =-αs Qs  t-1 +(1-αs )νs U  t 

که در آن d :آستانه جریان (میلیمتر) است .اگر کمبود

که در آنها Qq :و  Qsبه ترتیب جریان سریع و جریان

رطوبت حوضه بیشتر از آستانه باشد ،هیچ جریانی تولید

آهسته میباشند U .بارندگی موثر αq ،و  αsپارامترهای

نمیشود (کروک و جاکمن  .)2004میزان واقعی بارندگی

واسنجی νq ،و  νsنسبت بارندگی موثر که به ترتیب به

موثر در هر واحد زمانی در هر مرحله با انتگرال از رابطه

جریان سریع و جریان آهسته تبدیل میشود (کروک و

 6بدست میآید .تبخیر و تعرق با استفاده از رابطه زیر

جاکمن  .)2004جریان کل ( )Qمجموع جریان سریع و

محاسبه میشود:

جریان آهسته میباشد:

][7

  M t  
E  t  =eT  t  exp  2 1- f  

g  
 

که در آن T :دما Mf ،مقدار کمبود رطوبت حوضه قبل از
در نظر گرفتن تلفات  eTو  eضریب تبدیل دما به تبخیر و
تعرق پتانسیل 2میباشند .پارامتر  gمقدار کمبود رطوبت
حوضه را نشان میدهد که باالتر از آن سرعت  ETبه دلیل
عدم دسترسی کافی آب برای تعرق گیاه شروع به کاهش
میکند (کروک و جاکمن  ،)2004که به منظور کاهش
همبستگی پارامترها ،از رابطه زیر محاسبه میشود:
][8

g=fd

که در آن f :فاکتور ضریب در آستانه جریان  dاست
(کروک و جاکمن .)2004
ET

1

][11

Q  t  =Qq  t  +Qs  t 

که در آن :ثابتهای زمانی  τqو  τsنشاندهنده زمان
موردنیاز برای پاسخ جریانهای سریع و آهسته میباشند
تا پس از یک بارندگی به  1/eاز مقادیر اولیه برسند .آنها
مشروط به  τq<τsمیباشند ،که نشان میدهد جریان سریع
باید سریعتر از جریان آهسته پسروی کند .ثابتهای
زمانی  τqو  τsاز روابط زیر بدست میآیند (کروک و
جاکمن :)2004
][12

-Δt
) log e (-α q

= τq

][13

-Δt
) log e (-αs

= τq

PET

2
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که در آنها ∆t :اندازه گام زمانی (یک روز) میباشدαS .
و  αqپارامترهای واسنجی (بین  0و  )1میباشند.

شکل  -2طرح مفهومی مدل ( IHACRES-CMDجاکمن و همکاران .)1990

واسنجی مدل و روش ارزیابی عملکرد
در این مطالعه ،دو آماره پرکاربرد درنظر گرفته
شده است )1( :نش-ساتکلیف (( )NSEنش و ساتکلیف

σsim 2 μ sim 2
(-1) +
)-1
σ obs
μ obs

][15

Qiobs

و

Qisim

(KGE=1- (r-1) 2 +

به ترتیب مقادیر دبی مشاهداتی

 )1970و ( )2لینگ-گوپتا (( )KGEگوپتا و همکاران .)2009

در رابطه ،14

به منظور ارزیابی عملکرد روشهای منطقهبندی ،از

و شبیهسازی شده و

رویکرد ارزیابی متقابل ( )leave-one-outاستفاده شد .در

مشاهده iام میباشند .در رابطه  r ،15ضریب همبستگی

این رویکرد الگوریتم یادگیری (روشهای منطقهبندی) یک

بین مقادیر مشاهداتی و شبیهسازی شده σsim ،و  σsimبه

بار برای هر نمونه (زیرحوضه فاقدآمار) با استفاده از

ترتیب انحراف معیار مقادیر شبیهسازی شده و مشاهداتی

دیگر نمونهها (زیرحوضههای دارای آمار) استفاده می-

و  µsimو  µobsمقادیر دبی شبیهسازی شده و مشاهداتی

شود .به این صورت که به ترتیب یک حوضه به عنوان

میباشند.

Qimean

مقادیر میانگین دبی برای

فاقدآمار در نظر گرفته شده و سپس پارامترهای
واسنجیشده  20حوضه دیگر تحت روشهای منطقهبندی

فرایند بررسی اولیه و آمادهسازی دادهها

برای تخمین جریان به حوضه فاقدآمار انتقال داده شدند

در ابتدا دادههای بارش و جریان به دقت بررسی و

اختالفی 1

نقاط پرت آنها حذف و مقادیر صحیح با استفاده از

( )DEoptimبه منظور بهینهسازی تابع هدف ()NSE

بازسازی جایگزین گردیدند .سپس فرایند بررسی هر سه

استفاده شد .در این الگوریتم بهینهسازی پارامترهای

ورودی مدلها (بارش ،دما و تبخیر و تعرق پتانسیل) با

مدلهای هیدرولوژیکی با کمینهسازی تابع هدف انجام شد

استفاده از آزمونهای نرمال و همگن بودن دادها انجام

(اردیا و همکاران  .)2011ضرایب کارایی  NSEو  KGEبه

شد .بررسی مقادیر ضریب چولگی در مقیاس ساالنه

ترتیب زیر میباشند (گوپتا و همکاران :)2009

نشان داد که مقادیر ساالنه (دوره  23ساله) دادههای

(افرون  .)1982الگوریتم بهینهسازی تکاملی

][14

 n
obs
sim 2 
  (Qi -Qi ) 

NSE=  ni=1
 (Qobs -Q mean ) 2 
i
i
 

i=1

ورودی مدلها دارای توزیع نرمال میباشند .همچنین
آزمون استاندارد همگنی نرمال (( )SNHTهایمبرگر )2007
نشان داد که سری زمانی هر سه ورودی همگن میباشند
و هیچ نقطه شکستگی 2در سریهای زمانی آنها مشاهده
نشد .نواقص آماری در مجموعه دادهها بر اساس مقادیر

Differential Evolution optimization

1

Break point

2
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متناظر از سه ایستگاه مجاور بر اساس روش رگرسیونی

( )2تشابه فیزیکی ( -)PSدر این روش ،مجموعه

تخمین زده شدند ( .)R2>0.94در مورد دادههای دما این

پارامترها از حوضههای دارای آمار 2به حوضههای

آماره  R2>0.92میباشد .بطور متوسط ،به ترتیب 6/8

فاقدآمار مشابه انتقال داده شدند .رایج ترین معیار برای

درصد و  7/2درصد دادههای بارش و دما بازسازی

تعیین تشابه بین حوضهها معیار فاصله اقلیدسی 3میباشد

شدند .تبخیر و تعرق پتانسیل ( )PETبا استفاده از روش

که در این مطالعه نیز استفاده شده است (کای و همکاران

هارگریوز (هارگریوز و همکاران  )1985با استفاده از

 .)2007در این مطالعه از هشت توصیف کننده حوضه در

میانگین ،حداقل و حداکثر دمای روزانه  73ایستگاه

چهار دسته شامل مساحت ،ارتفاع میانگین ،شیب میانگین،

هواشناسی محاسبه شد.

طول آبراهه اصلی ،عرض جغرافیایی مرکز ثقل حوضه،
شاخص خشکی ،مساحت مرتع و مساحت اراضی
کشاورزی به منظور محاسبه تشابه بین حوضهها استفاده

روشهای منطقهبندی
چهار گروه اصلی از روشهای منطقهبندی استفاده

شد (جدول .)1
( )3رگرسیون چندگانه ( – )MRاین روش یک رابطه

شده در این مطالعه به شرح زیر است:
( )1مجاورت مکانی ( ،)SPاین رویکرد شامل انتقال

رگرسیونی بین مقادیر پارامترهای واسنجی شده و

پارامترهای مدل از حوضه آبخیز مجاور به حوضه آبخیز

توصیف کنندههای حوضه 4در حوضههای دارای آمار

فاقدآمار میباشد (ژانگ و چیو  .)2009دو روش درونیابی

ایجاد و سپس مقادیر پارامترهای مدل برای حوضههای

در این رویکرد عبارتند از( :الف) روش وزندهی معکوس

فاقدآمار با استفاده از توصیف کنندههای آنها و رابطه

فاصله ( – )IDWدر این روش مجموعه پارامترهای

رگرسیونی ایجاد شده ،تخمین زده شدند (سفتون و

واسنجیشده با استفاده از روش  IDWبه حوضه فاقدآمار

هوآرث .)1998

انتقال داده شدند (شپرد ( .)1968ب) تاپ کریجینگ یا

( )4روش ترکیبی  – IDW-PSاین روش که به

کریجینگ توپولوژیکی )TK( 1یک روش زمینآماری برای

عنوان یک روش جداگانه در نظر گرفته میشود ،اساسا

تخمین متغیرهای مربوط به جریان در حوضههای

گسترش روش  PSاست که در آن فاصله مکانی بین

فاقدآمار میباشد .این روش دو گروه از متغیرهای

حوضهها یک متغیر ورودی اضافه شده از طریق روش

تغییرپذیر هیدرولوژیکی را ترکیب میکند .گروه اول شامل

 IDWاست (ژانگ و چیو .)2009
مکانی5

متغیرهایی هستند از قبیل بارش که در فضا پیوسته و

تمامی روشهای منطقهبندی تحت دو حالت

مربوط به تولید رواناب محلی هستند .تغییرپذیری این

(انتقال پارامترهای واسنجی شده بین دورههای یکسان اما

فرآیندهای پیوسته در فضا توسط واریوگرام نشان داده

حوضههای مختلف) و مکانی-زمانی( 6انتقال پارامترهای

میشود .استفاده از واریوگرام امکان تجزیه و تحلیل

واسنجی شده بین دورههای مختلف در حوضههای

ساختار مقیاس و شدت تغییرات مکانی متغیرهای ناحیهای

مختلف) انجام شدند .سه روش تشابه فیزیکی ،مجاورت

را فراهم میآورد .گروه دوم متغیرهایی از قبیل رواناب،

مکانی و روش ترکیبی  IDW-PSتحت دو گزینه میانگین-

که به روندیابی جریان در شبکه جریان مربوط میشوند

گیری :شامل (الف) میانگینگیری خروجی مدل )OA( 7و

(اسکوئین .)2006

( )2میانگینگیری پارامترهای مدل( )PA( 8جزئیات بیشتر
1

5

2

6

Topkriging
Gauged catchemnt
3 Euclidean distance
4 Catchment descriptors

Spatial mode
Spatio-temporal mode
7 Output averaging option
8 Parameter averaging option
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در مطالعه اودین و همکاران  2008ارائه شده است) اجرا

در دورههای واسنجی ( 1383تا  1392و  1389تا )1397

شدند تا اطالعات حاصل از چندین حوضه آبخیز را ترکیب

و اعتبارسنجی ( 1392تا  1397و  1383تا  )1389در شکل

کنند.

 3آورده شده است .مقادیر این ضرایب برای دورههای
واسنجی و اعتبارسنجی ارتباط منطقی 3بین آنها را نشان

بررسی عدمقطعیت پارامترهای مدلهای هیدرولوژیکی

داد .بطوریکه برای هر دو مدل  HBVو  IHACRESدر

در این مطالعه عدمقطعیت پارامترهای مدلهای

دورههای واسنجی ،نتایج  NSEبه ترتیب در محدوههای

هیدرولوژیکی بوسیله( :الف) واسنجی منطقهای 1و (ب)

 0/39تا  0/83و  0/35تا  0/81قرار دارند .همچنین مقادیر

توزیع فواصل پارامترها 2بررسی گردیدند .در واسنجی

 ،KGEعملکرد مناسب مدل را نشان داد .در دورههای

منطقهای ،عدمقطعیت پارامترهای مدل با مقایسه

واسنجی ،مقادیر میانه برای مدل  HBVبرابر با  0/62و

پارامترهای واسنجیشده برای دو دوره واسنجی

 0/63و برای مدل  IHACRESبرا بر با  0/56و  0/58می-

(واسنجی منطقهای) ،با استفاده از دو معیار بررسی

باشند .در دورههای اعتبارسنجی ،این مقادیر برای مدل

گردیدند .ضریب تبیین ( )R2و کسری از حوضههای آبخیز

 HBVبرابر با  0/53و  0/56و برای مدل  IHACRESبرابر

که نشاندهنده اختالف ( )DPدر پارامترهای واسنجیشده

با  0/51و  0/5میباشند .مطابق انتظار ،ضرایب کارایی در

برای دو دوره کمتر از  10 ،5و  50درصد محدوده ممکن

دورههای اعتبارسنجی نسبت به دورههای واسنجی کاهش

پارامترها میباشند (مرتس و بلوشل .)2004

یافتند .حداقل و حداکثر مقادیر  NSEو  KGEنشان میدهند

در این روش ابتدا فواصل بین مقدار پارامترهای
اصلی (واسنجی شده) و مقدار پارامتر منطقهبندی شده

که دامنهها در مدل  HBVبه مقدار جزئی کمتر از دامنه
مقادیر در مدل  IHACRESاست.

(بهترین روش) برای هر یک از پارامترها تعیین گردید،

با مقایسه حوضهها مشخص گردید که مدل

سپس توزیع فاصله مقدار پارامتر (اختالف بین دو سری

 IHACRESعملکرد بهتری نسبت به مدل  HBVدر شش

پارامتر مذکور) رسم گردید .این روش بطور جداگانه برای

حوضه در دوره واسنجی دارد .در تمامی حوضههای

هر حوضه در حالت مکانی (بهترین حالت) انجام شد تا

کوهستانی واقع در غرب و شمالغرب منطقه مورد

بیشترین و کمترین تفاوت مربوط به پارامترها تعیین

مطالعه ،عملکرد  HBVبهتر از  IHACRESاست .دلیل

گردد .این روش بینش بیشتری عالوه بر مقادیر  NSEرا

احتمالی این برتری وجود روند برف در مدل  HBVمی-

فراهم میآورد .با توجه به متفاوت بودن واحدها و

باشد .تعداد سه زیرحوضه از  21زیرحوضه مورد مطالعه

محدوده هر پارامتر ،در این روش از مقادیر استاندارد

در قسمت شرقی منطقه مورد مطالعه عملکرد ضعیفتری

شده پارامترها (در محدوده صفر و یک) استفاده گردید.

در واسنجی برای هر دو مدل نشان دادند .عملکرد
ضعیفتر این سه حوضه را میتوان به خطا در ورودی-

نتایج و بحث

های مدل نسبت داد ،زیرا که حدود  %19از دادههای بارش

عملکرد مدلها در دورههای واسنجی و اعتبارسنجی

آنها با استفاده از آمار متناظر ایستگاههای مجاور

نمودار جعبهای ضرایب کارایی  NSEو  KGEدر

بازسازی شدهاند.

حوضههای دارای آمار برای مدلهای  HBVو IHACRES

Regional calibration
Parameter distance distribution

1
2

Reasonable agreement

3
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شکل  -3نمودار جعبهای ضرایب کارایی ( NSEو  )KGEمدلهای بارش-رواناب در حوضههای دارای آمار.

مقایسه روشهای منطقهبندی تحت تعداد بهینه
حوضه(های) بخشنده

1

نتایج برخی دیگر از مطالعات منطقهبندی سازگار نیست.
به عنوان مثال ،ژانگ و چیو ( )2009در  210حوضه آبریز

پس از واسنجی مدلها در حوضههای دارای آمار،

استرالیا ،مرتس و بلوشل ( )2004در  308حوضه آبریز

پارامترهای واسنجی شده تحت روشهای منطقهبندی به

در اتریش ،اودین و همکاران ( )2008در  913حوضه آبریز

حوضه های فاقد آمار انتقال داده شدند .شکل  4نمودار

در فرانسه ،لی و همکاران ( )2014در هشت حوضه آبریز

جعبهای مقادیر  NSEمربوط به روشهای منطقهبندی در

در فالت تبت ( )TPدر جنوب و شرق آسیا و یانگ و

دو حالت مکانی (دورههای واسنجی) و مکانی-زمانی

همکاران ( )2019در  108حوضه آبریز در نروژ.

(دورههای اعتبارسنجی) تحت تعداد بهینه حوضه (های)

نتایج گزینه میانگینگیری نشان داد که میانگین

بخشنده (حوضههای دارای آمار) را نشان میدهند .از

خروجی مدل عملکرد بهتری نسبت به میانگین پارامترهای

آنجا که ضریب کارایی  KGEاختالف جزئی با  NSEنشان

مدل برای تمامی روشهای منطقهبندی دارد و تعداد

میدهد ،نتایج منطقهبندی تنها بر اساس معیار  NSEارائه

مناسب حوضههای بخشنده بین  2تا  4حوضه متغیر می-

میشود.

باشند .در مدل  HBVمیانگین مقادیر میانه  NSEدر حالت

روش تشابه فیزیکی برای هر دو مدل و حاالت

مکانی برای روش تشابه فیزیکی با چهار حوضه بخشنده

مکانی و مکانی-زمانی عملکرد بهتری نسبت به تمامی

حدود  0/12کمتر از میانگین مقادیر  NSEدورههای

روشهای مجاورت مکانی ( IDWو  ،)TKروش ترکیبی

واسنجی بود ،در حالیکه این تفاوت برای مدل

( )IDW-PSو رگرسیون چندمتغیره نشان داد .روش تشابه

برابر با  0/11میباشد .این تفاوتها در حالت مکانی-

فیزیکی با بیشترین مقدار  NSEبه ترتیب به مقدار  0/09تا

زمانی برای مدلهای  HBVو  IHACRESبه ترتیب برابر

 0/13کمتر از مقادیر  NSEمربوط به واسنجی و

 0/11و  0/13میباشند .بنابراین روش تشابه فیزیکی با

اعتبارسنجی میباشد .این برتری روش تشابه فیزیکی با

استفاده از تعداد  4حوضه بخشنده بهترین عملکرد را

IHACRES

نشان میدهد ،در حالیکه این تعداد حوضههای بخشنده
)Donor catchment(s

1
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برای دیگر روشهای منطقهبندی از  1تا  3حوضه متفاوت

ضعیفی را نشان داد (حداقل در بعضی موارد) .بیشترین

میباشد .بنابراین ،با استفاده از حوضههای آبخیز

مقادیر  R2برای مدلهای  HBVو  IHACRESبه ترتیب

بخشنده چندگانه ،اثرات حوضههایی که بطور ضعیف

برابر با  0/51و  0/52بدست آمد .این مقادیر ضعیف  R2با

واسنجی شدهاند (حوضههایی که پارامترهای واسنجی-

مقادیر  R2در سایر مطالعات توسط مرتس و بلوشل

شده آنها عدمقطعیت باالتری دارند) کاهش مییابد و در

( ،)2004اودین و همکاران ( )2008و مکاینتایر و همکاران

نتیجه خطاهای موجود در شبیهسازی جریان را کاهش

( )2005اختالف کمتر ،اما با مقادیر قابل قبول  R2در

میدهد (آرسنالت و بریست  .)2014از اینرو ،برای روش-

مطالعه کالرک و همکاران ( )2017در  15زیرحوضه از

های  PSو  ،SPانتخاب دو تا چهار حوضه بخشنده تحت

حوضه رودخانهای  Deerfieldدر ایاالت متحده و یاداو و

گزینه میانگین خروجی مدل ترجیح داده شد .این یافته

همکاران ( )2007در منطقهبندی پاسخهای 1حوضه در 30

مطابق با نتایج مطالعات پیشتر در اروپا ،استرالیا و آمریکا

حوضه واقع در بریتانیا ،اختالف نسبتا زیادی دارند .بطور

میباشد (به عنوان مثال ،مکاینتایر و همکاران  ،2005پاتیل

کلی ،روابط پیچیده موجود بین پارامترهای واسنجی شده

و اشتگلیتس  ،2012ژانگ و چیو  ،2009ژانگ و همکاران

مدلهای هیدرولوژیکی و توصیف کنندهها بخوبی

 ،2015اودین و همکاران  ،2008یانگ و همکاران .)2019

نتوانست ویژگیهای پاسخ دینامیکی 21 2زیرحوضه مورد

دو روش مجاورت مکانی  IDWو  TKعملکرد

مطالعه را نشان دهد .از دالیل احتمالی عملکرد ضعیف MR

ضعیفتری نسبت به تشابه فیزیکی نشان دادند و به

در این مطالعه میتوان به این مطلب اشاره کرد که توصیف

ترتیب به عنوان مناسبترین و ضعیفترین روشهای

کنندههای انتخاب شده ممکن است مرتبط با فرآیندهای

مجاورت مکانی انتخاب شدند .روش  TKعملکرد بهتری

غالب در حوضههای آبخیز نباشند ،که در نتیجه

در قسمت غربی هامون-جازموریان در مقایسه با شرق

پارامترهای مدل ممکن است به خوبی تعریف نشده باشند.

آن نشان داد ،اما به طور کلی ،نتایج آن راضیکننده نمی-

دالیل احتمالی دیگر شامل )1( :عدمقطعیت باالی پارمترها

باشد و به عنوان دومین روش از لحاظ عملکرد ضعیف

(پارامترهای  SCFو  Tmدر مدل  HBVو  fدر مدل

انتخاب شد .شاید عملکرد ضعیفتر  TKنسبت به  IDWبه

 )2( ،)IHACRESتعداد کم حوضههای مورد مطالعه می-

دلیل( :الف) ساختار پیچیدهتر آن نسبت به ساختار ساده-

باشند.

تر روش  IDWو (ب) پیچیدگی توپوگرافی این منطقه باشد.

در روش  MRمدل پیچیدهتر با تعداد پارامترهای

این یافته با یافتههای وورمور و همکاران ( )2011در نروژ

بیشتر ( )HBVعملکرد ضعیفتری نسبت به مدل سادهتر

سازگار نیست .روش  IDW-PSاز لحاظ عملکرد در منطقه-

با تعداد پارامترهای کمتر ( )IHACRESنشان داد ،این

بندی بین روش تشابه فیزیکی و  IDWقرار گرفت.

عملکرد ضعیفتر در مدل  HBVاحتماال به دلیل )1( :تاثیر

در روش  MRبرای ساخت معادالت رگرسیونی ،از

متقابل قویتر 3هنگام افزایش تعداد پارامترها (به عنوان

هشت توصیف کننده حوضه (جدول  )1و پارامترهای

مثال ،پویسانت و همکاران  ،2017یانگ و همکاران )2019

واسنجی شده (به ترتیب  15و  6پارامتر برای مدلهای

و ( )2خطاهای تجمعی که ناشی از عدم پیروی توابع تمامی

 HBVو  )IHACRESاستفاده شد .مقدار ( R2معادالت

پارامترهای مدل از فرض خطی است (بلوشل و همکاران

رگرسیون) بین توصیفکنندههای حوضه و پارامترهای

 )2013میباشد.

واسنجیشده (میانگین دو دوره واسنجی) روابط نسبتاً
Signature
Dynamic response characteristics

1
2

Stronger interaction influence

3
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بطورکلی ،نتایج واسنجی و منطقهبندی این ادعا را

روند میباشد .اگر تجمع/ذوب برف فرآیند مهمی در

صرفهجو 1

حوضههای آبخیز مرطوب/سرد باشد ،این تفاوت میتواند

( )IHACRESبه مدل با پیچیدگی کافی )HBV( 2ترجیح داده

یکی از دالیل عملکردهای مختلف مدلها باشد .این یافته با

نمیشود (پویسانت و همکاران  .)2017یک تفاوت اساسی

مطالعه اودین و همکاران ( )2008که نشان دادند مدلهای

بین این دو مدل این است که مدل  HBVدارای یک روند

سادهتر بهتر از مدلهای پیچیدهتر میباشند ،مطابقت

مجزا برای برف میباشد ،در حالی که  IHACRESفاقد این

ندارد.

تایید

میکند

که

مدل

هیدرولوژیکی

شکل  -4نمودار جعبهای نتایج منطقهبندی در حوضه هامون-جازموریان (حاالت مکانی و مکانی-زمانی).

حالیکه به ترتیب پارامترهای  DDF ،DDFو  K1کمترین

تحلیل عدمقطعیت
ارزیابی

ثبات

زمانی

پارامترهای

مدلهای

عدمقطعیت را نشان دادند .در مدل  ،IHACRESقویترین
و ضعیفترین پارامترها به ترتیب  vsو  fمیباشند (شکل

هیدرولوژیکی
در این قسمت نتایج ارزیابی ثبات زمانی پارامترها

 .)5ژو و همکاران ( )2018در مطالعهای در حوضه

نشان داد در مدل  HBVپارامترهای ( SCFمربوط به روند

رودخانه لیژیانگ( 3جنوب چین) نتایج نشان داد که

برف) و ( Lpratمربوط به روند خاک) دارای بیشترین

پارامترهای  f ،dو  τsدارای بیشترین عدمقطعیت میباشند.

عدمقطعیت بوده (دارای کوچکترین مقادیر  ،)R2در حالیکه

بطور کلی عدمقطعیت باالی بعضی از پارامترهای مدلها

پارامترهای ( K1مربوط به روند رواناب)( Tr ،مربوط به

را میتوان به بعضی دالیل احتمالی در این منطقه نسبت

روند برف) و ( FCمربوط به روند خاک) دارای کمترین

داد از جمله )1( :غیر قابل دسترس بودن ایستگاه بارانسنج

عدمقطعیت (دارای بزرگترین مقادیر  )R2میباشند (شکل

داخل بعضی حوضهها (به ویژه در حوضههای کوچکتر)،

 .)5در مطالعههای سیبرت ( ،)1997اولنبروک و همکاران

( )2شرایط نسبتاً پیچیده مربوط به ارتباط بین آبهای

( )1999و مرتس و بلوشل ( )2004به ترتیب پارامترهای

سطحی و سفرههای آب زیرزمینی (بینام  )2016و ()3

 FC ،Cpercو  k2دارای بیشترین عدمقطعیت میباشند ،در

بازسازی دادههای بارش و دما میباشد.

Parsimonious
Adequate complexity

1
2

Lijiang

3
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شکل  -5ضرایب تبیین ( )R2و اختالف پارامتر ( )DPبرای پارامترهای واسنجیشده مدل ( HBVباال) و ( IHACRESپایین).

بررسی توزیع فواصل پارامتری به منظور ارزیابی

 )0.31میباشند .در مدل  ،IHACRESقویترین پارامترها

قابلیت شناسایی پارامترها

(کمترین مقدار اختالف بین مقادیر واسنجی و منطقهبندی)

شکل  6نمودار جعبهای محدوده (اختالف بین

 )r = 0.62( vsو  ،)r = 0.51( τsو ضعیفترین پارامترها

مقادیر پارامترهای واسنجیشده و منطقهبندی شده)

(بیشترین مقدار اختالف بین مقادیر واسنجی و منطقه-

HBV

بندی)  )r = 0.28( fو  )r = 0.31( τqانتخاب شدند (شکل .)6

و  IHACRESرا نشان میدهد .با توجه به این توزیع

بنابراین ،تجزیه و تحلیل عدمقطعیت پارامترهای

فاصله ،قویترین پارامتر مدل  HBVپارامتر ( k1ضریب

مدل نشان داد که سازگاری باالیی بین عملکرد مدلهای

پیرسون  rبین دو مقدار واسنجی و منطقهبندی شده برابر

هیدرولوژیکی در دورههای واسنجی و موفقیت در منطقه-

با  0.69میباشد) ،و بعد از آن پارامترهای ،)r = 0.68( Tr

بندی وجود دارد .پایدارترین پارامترها از نظر تغییرپذیری

 )r = 0.66( Cpercو  )r = 0.64( lsuzمیباشند ،در حالیکه

زمانی (پارامترهایی که خوب واسنجی شدهاند)

ضعیفترین پارامتر  ،)r = 0.27( SCFو بعد از آن

پارامترهایی هستند که عملکرد بهتری در منطقهبندی دارند

پارامترهای استاندارد شده به ترتیب برای مدلهای

پارامترهای  )r = 0.29( Lprat ،)r = 0.29( Tmو

r = ( bmax

(پارامترهایی که خوب منطقهبندی شدهاند).
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شکل  -6نمودار جعبهای فاصله پارامتری در مدلهای ( HBVباال) و ( IHACRESپایین) مربوط به  21زیرحوضه در حوضه
هامون-جازموریان.

نتیجهگیری کلی
هدف اصلی این مطالعه ،به عنوان گستردهترین

خطاهای بیشتری نسبت به استفاده از حوضههای

مطالعه منطقهبندی جریان با استفاده از دو مدل مفهومی

بخشنده چندگانه میشود .بنابراین ،حوضههای بخشنده و

هیدرولوژیکی در اقلیم خشک و نیمهخشک در ایران،

تعداد آنها نقش مهمی در عملکرد منطقهبندی دارند)4( ،

بررسی چگونگی تأثیر ترکیبات مختلف مدلهای

روشهای تشابه فیزیکی (انتخاب حوضههای بخشنده بر

هیدرولوژیکی و روشهای منطقهبندی بر عملکرد شبیه-

اساس شباهت آنها به حوضه گیرنده از نظر توصیف

سازی جریان در حوضههای آبخیز فاقدآمار میباشد .این

کنندهها) تحت گزینه میانگینگیری خروجی مدل و

مطالعه با استفاده از دادههای  21زیرحوضه واقع در

رگرسیون چندمتغیره به ترتیب بهترین و بدترین عملکرد

حوضه هامون-جازموریان در جنوبشرق ایران ،انجام

درمیان روشهای بررسی شده را نشان دادند .روش

شد.

ترکیبی  IDW-PSاز لحاظ عملکرد منطقهبندی به عنوان
نتایج اصلی به شرح زیر میباشند )1( :استفاده از

دومین روش انتخاب شد ،و ( )5برخی از منابع عدمقطعیت

مدلهای مفهومی بارش-رواناب برای شبیهسازی جریان

در عملکرد نتایج منطقهبندی مشاهده شد که میتوان آنها

در حوضههای آبخیز فاقدآمار در هامون-جازموریان

را تا حدی به عدمقطعیت پارامترهای مدلهای

قابل استفاده میباشد (حداقل برای حوضههای مرطوب

هیدرولوژیکی نسبت داد .این مطالعه ،دو مطالعه دیگر

در قسمت غربی هامون-جازموریان قابلیت کاربرد

منطقهبندی جریان در حوضه کرخه در ایران (مسیح و

بیشتری دارند) )2( ،مدل سادهتر با تعداد پارامتر کمتر

همکاران 2010؛ چوبین و همکاران  )2019را از لحاظ)1( :

( )IHACRESدر مقایسه با مدل پیچیدهتر با تعداد پارامتر

تعداد زیرحوضههای مورد مطالعه ( 21زیرحوضه))2( ،

بیشتر ( )HBVعملکرد ضعیفتری در واسنجی،

تنوع و پیچیدگی مدلهای هیدرولوژیکی )3( ،تنوع روش-

اعتبارسنجی و منطقهبندی نشان داد )3( ،نتایج منطقهبندی

های منطقهبندی و ( )4تجزیه و تحلیل دقیقتر پارامترهای

نشان داد که استفاده از تنها یک حوضه بخشنده منجر به

مدلهای مورد بررسی ،را گسترش داد.
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تقدیر و تشکر

از آنجا که وزارت نیرو در ایران از کمبود آمار

نویسندگان این مقاله مراتب سپاس و تشکر خود

 ممکن،دقیق مربوط به جریان در حوضههای فاقد آمار

را از مسئوالن محترم شرکت سهامی آب منطقهای و اداره

است ضررهای غیرقابل جبرانی را متحمل شود

 شرکت مدیریت منابع آب ایران و،هواشناسی کرمان

، بنابراین،)(بخصوص خسارات سیل در نواحی خشک

) به جهتWRI( شرکت مهندسین مشاور بررسی منابع آب

یافتههای این مطالعه میتوانند به منظور شبیهسازی

همکاری صمیمانه به منظور ارائه آمار و اطالعات الزم و

سریهای زمانی جریان در دیگر حوضههای فاقدآمار

همچنین همکاریهای بیدریغ دپارتمان هیدرولوژی حوزه

جنوبشرق ایران و همچنین در سایر حوضههای آبخیز

) درUFZ( آبخیز در مرکز تحقیقاتی هِلمهولتس در آلمان

،در دیگر نواحی ایران که شرایط اقلیمی متفاوتی دارند

چهارچوب دوره فرصت مطالعاتی نویسنده مسئول اعالم

 برای استفاده از روشهای، با این حال.استفاده شوند

.میدارند

منطقهبندی جریان در دیگر حوضههای رودخانهای بزرگ
. تحقیقات بیشتری الزم است،ایران
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