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مدلسازی هیدروگراف جریان با استفاده از  GISو مدل هیدرولوژیکی توزیعی در حوزه دینور
کرخه
مریم آذینمهر* ،3عبدالرضا بهرهمند 2و آتنا

کبیر1

 )3دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 )2دانشیار ،گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 )2دانش آموخته دکتری ،گروه آبخیزداری ،واحد علوم تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئولmaryam.azinmehr@grad.kashanu.ac.ir :

تاریخ دریافت02/90/32 :

تاریخ پذیرش09/93/61 :

چکیده
در این مقاله اساس مدلسازی در حوزه بصورت تقسیمبندی آن بصورت شبکهای میباشد ،بهطوری که هر سلول یک تابع پاسخ
مستقل و منحصر بهفردی نسبت به سایر سلولها دارد .از مجموع پاسخهای جریان سلولها ،هیدروگراف جریان از سطح حوزه
حاصل میشود .روش ارائه شده ،پیش بینی هیدروگراف جریان حوزه رودخانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی  WetSpaاست.
WetSpaیک مدل هیدرولوژیکی -توزیعی بر پایه  GISمیباشد که در مقیاس حوزه عمل کرده و برای پیشبینی سیالب و مدیریت
حوزه آبخیز توسعه یافته است .مدل فیزیکی بوده و قادراست فرایندهای هیدرولوژیکی بارش ،ذوب برف ،ذخیره برگابی ،ذخیره
چاالبی ،رواناب سطحی ،نفوذپذیری ،تبخیر و تعرق ،نفوذ عمقی ،جریان زیر سطحی ،جریان آب زیر زمینی و ...را به طور پیوسته در
زمان و مکان شبیهسازی نموده و تعادل آب و انرژی را در هر سلول رستری برقرار نماید .مدل از الیه های توپوگرافی ،کاربری و خاک
و همچنین آمار هواشناسی روزانه برای پیشبینی هیدروگراف های سیل و توزیع مکانی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه استفاده
مینماید .نقشههای رقومی توپوگرافی ،کاربری اراضی و بافت خاک سه نقشه اصلی مدل بوده که در قالب  GISو با ابعاد سلولی699
× 699متر به مدل وارد شدند .مدل با  61ماه آمار هیدرومتئورولوژیکی اندازهگیری شده در حوزه دینور کرخه در کرمانشاه به کار برده
شد .نتایج شبیهسازی حاکی از تطابق خوب بین هیدروگرافهای شبیهسازی و مشاهدهای است به طوریکه مدل قادر است
هیدروگرافهای روزانه را با دقت خوب و بر اساس معیار ناش -ساتکلیف دوره واسنجی و کلینگ -گوپتا دوره اعتبارسنجی به ترتیب
 11درصد و  63درصد پیشبینی نماید.
واژههای کلیدی :هیدروگراف جریان ،پیشبینی ،رودخانه کرخه GIS ،و .WetSpa
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مقدمه
بررسی هیدروگراف حوزه ،امکان مطالعه دبی حداکثر سیالب ،حجم سیالب و میزان ذخیره حوزه پس از قطع بارندگی
را فراهم میآورد که در طراحی ابعاد سازههای آبی نقش اساسی دارد .مهمترین کاربرد هیدروگراف در تعیین ابعاد سرریز
سدها ،روندیابی سیل ،محاسبه ابعاد کانالهای فاضالبرو و تعیین ابعاد سازههای مهار سیالب میباشد (مهدوی.)3189 ،
مدل ،یک پدیده را در سادهترین حالت ممکن بررسی میکند و در صورت موفق بودن میتوان آن را به حالتهای پیچیده
تعمیم داد ،در این حالت میتوان پدیدههای بسیار پیچیده را تفسیر نمود و پیشگوییهای صحیحی به عمل آورد (رستمیان،
 .)3181یک سوال در اینجا مطرح میشود چرا باید فرآیندهای هیدرولوژیکی بارش  -رواناب مانند هیدروگراف جریان را
مدلسازی یا شبیهسازی نمود؟ پاسخ اصلی این سوال ،محدود بودن روشهای اندازهگیری در هیدرولوژی میباشد .در
حقیقت یک محقق قادر نیست هر چیزی راجع به سیستمهای هیدرولوژیکی بداند و اندازهگیری کند ،زیرا تعداد محدودی
از روشهای اندازهگیری و همچنین دامنه محدودی از اطالعات در اختیار اوست .بنابراین به روشی احتیاج است که بوسیله
آن بتوان آمار موجود را برای حوزههای بدون آمار و یا مکانهایی که اندازهگیری در آنها ممکن نیست تعمیم داده و به
تغییرات هیدرولوژیکی آینده دست پیدا کرد که این یک روش مؤثر برای توسعه علم است ) .(Beven, 2001با
پیشرفتهای اخیر در تکنولوژی سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISامکان دسترسی ،ذخیرهسازی و
مدیریت بر انبوهی از پارامترها و متغیرهای هیدرولوژیکی توزیعی مکانی ،میسر شده است .مدلسازی بارش  -رواناب و
رسیدن به تخمینی از شرایط و پارامترهای هیدرولوژیکی حوزههای آبخیز همواره یک نیاز مهم و مداوم برای مسائل
کاربردی در زمینههای ارزیابی منابع آب ،طراحی کانالهای مهندسی ،پیشبینی سیالب و بسیاری اهداف دیگر میباشد.
تلفیق  GISبا مدلهای توزیعی مکانی در علم هیدرولوژی در رابطه با مطالعه اثر فعالیتهای بشری بر رفتار هیدرولوژیکی
حوزه رودخانهها با گسترش سریعی همراه بوده است GIS .با قدرت تحلیل مکانی باال از یک سو و امکان تلفیق و تفریق
الیههای اطالعاتی به منظور ایجاد الیههای جدید اطالعاتی از سوی دیگر ،به عنوان ابزاری کارا و ضروری در مدیریت منابع
آب تبدیل شده است .قابلیت شبیهسازی سیستم پیچیده هیدرولوژیکی در تمام نقاط داخل حوزه در قالب شبکه سلولی به
صورت توزیعی و نیز امکان ارائه کلیه پارامترهای هیدرولوژیکی مدل بهصورت نقشه از مزایای مهم استفاده از  GISدر این
مدلها میباشد .گسترش مدلهای توزیعی مکانی مرهون پیشرفتها و گسترش  GISمیباشد و بدون تردید ،یک مدل
توزیعی هیدرولوژیکی منهای  GISعمالً وجود خارجی نخواهد داشت (بیات .)3184 ،اساس مدلهای توزیعی
هیدرولوژیکی -فیزیکی درك ما از فیزیک فرآیندهای هیدرولوژیکی میباشد که عکسالعمل آبخیز را کنترل نموده و در
توصیف این فرآیندها از معادالت و روابط فیزیکی استفاده میگردد .مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل هیدرولوژیکی
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توزیعی مکانی  WetSpaمیباشد .بیشتر تواناییهای مدل شامل پیشبینی سیل ،بررسی اثر کاربری اراضی بر روی سیلها
و کاربرد آن در جهت مدیریت حوزهی آبخیز میباشد ) .(Bahremand, 2006در مدل  WetSpaاز نقشههای رقومی
ارتفاعی ،کاربری اراضی و بافت خاك ،پارامترهای مختلف توزیعی مدل در سطح آبخیز استفاده میشود .سپس رواناب و
سایر مؤلفههای بیالن آبی محاسبه میشود که در نهایت رواناب محاسبه شده ،با استفاده از روش تقریب موج پخشی تا
خروجی حوزه آبخیز روندیابی میشود ) .(Zeinivand, 2009از فواید مدلهای هیدرولوژیکی توزیعی  -مکانی یک انعکاس
توزیعی مکانی از اثر پارامترهای مدل و خصوصیات فیزیکی حوزه میباشد ،و تمام پارامتر و فرآیندهای هیدرولوژیکی را
سلول به سلول شبیهسازی میکند (آذین مهر .)3143 ،در ادامه به سابقه تحقیق استفاده از مدل  WetSpaپرداخته شده
است De Smedt .و همکاران در سال  ،2222با استفاده از  ،GISسنجش از دور و مدل  WetSpaشبیهسازی رواناب را بر
پایه شرایط رطوبتی و خصوصیات ژئوفیزیکی ارائه نمودند Gebremeskel .و همکاران در سال  ،2222در تحقیقی سیالب
را با استفاده از  GISو مدل  WetSpaدر حوزه آلزیت شبیهسازی کردند Liu and De Smedt .در سال 2221
جریانهای عادی و سیالبی را با گام زمانی ساعتی به کمک اطالعات رقومی و مدل  WetSpaشبیهسازی کردند.
 Bahremandو همکاران در سال  2221شبیهسازی جریان رودخانه را با مدل  WetSpaدر حوزه رودخانه هورنارد مورد
بررسی قرار داد .و در ایران نیز از مدل  WetSpaجهت شبیهسازی جریان رودخانه گرگانرود (کبیر ،)3184 ،شبیهسازی
جریان در حوزه چهل چای استان گلستان (یعقوبی ،)3184 ،در حوزه مرك کرمانشاه (بیات ،)3184 ،در حوزه طالقانرود
البرز (مرادیپور ،)3142،در حوزه زیارت استان گلستان (عزیزی )3143 ،به کاربرده شد .نتایج مطلوب استفاده از مدل
 WetSpaجهت شبیهسازی جریان در حوزههای مختلف بر آن شد که در این تحقیق نیز جهت شبیهسازی هیدروگراف
جریان از آن استفاده شد.
مواد و روشها
معرفی حوزه مورد مطالعه
حوزه دینور در باالدست سد کرخه ،که بین طول شرقی پنج دقیقه و  97درجه تا  13دقیقه و  97درجه و عرض شمالی
 21دقیقه و  19درجه تا  11دقیقه و  19درجه واقع در شمال شرق استان کرمانشاه میباشد (شکل  .)3وسعت حوزه آبخیز
 3737کیلومتر مربع ،محیط حوزه دینور برابر با  218کیلومتر ،حداقل ارتفاع حوزه  3111متر و حدداکثر ارتفداع آن 1277
متر میباشد .بیشتر رودخانههای حوزه دائمی بوده و به رودخانه دینور ختم میشوند .مقدار متوسط ساالنه بارندگی194/3 ،
میلیمتر در سال ،و متوسط دمای ساالنه ایستگاههای منطقه از  32/7تا  34/8درجه سانتیگراد متغیر است .بهطور کلی در
منطقه مطالعاتی گرمترین ماهها ،تیر و مرداد و سردترین ماهها دی و بهمن میباشند .مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل به روش
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بالنی کریدل در کل حوزه مورد مطالعه برابر  3121میلیمتر در سال بوده است ،اقلیم منطقه مطالعاتی با اسدتفاده از اقلدیم
نمای دومارتن اصالح شده ،نیمه خشک سرد تا خیلی مرطوب میباشد .انواع کاربری در این حوزه شامل تیپهدای مرتعدی،
تیپ های جنگلی ،زراعت آبی و دیم ،باغات ،مخلوط باغات و زراعت آبی ،اراضی بایر ،اراضی شهری ،بستر سیالبی رودخانههدا
و برونزدگیهای سنگی است .منطقه مورد مطالعه از نظر خاكشناسی دارای دو بافت خاك میباشدد ،کده  41/74درصدد از
حوزه دارای بافت رسی لوم و  9/3درصد از مساحت حوزه دارای بافت شنی رسی لومی میباشد.

شکل  :6محدوده آبخیز دینور در استان کرمانشاه باالدست سد کرخه
تشریح مدلWetSpa

 ،WetSpaیک مدل هیدرولوژیکی ،فیزیکی ،پیوسته و توزیعی که بر پایه  GISجهت انتقال آب و انرژی بین خاك گیاه و
اتمسفر است ،این مدل توزیعی در بسیاری از حوزههای آبخیز کشورهای مختلف برای شبیهسازی کلیه مؤلفههای
هیدرولوژیکی از جمله شبیهسازی جریان رودخانه و اثر تغییر کاربری اراضی در سطح سلول بکار برده شده است .این مدل
اولین بار توسط  Wangو همکاران در سال  3441ابداع و سپس در سال  2222توسط  De Smedtو همکاران و در سال
 2221توسط  Liuو همکاران توسعه پیدا کرده است .مدل  WetSpaنمونهای از مدلهای با مبنای فیزیکی است ،زیرا بر
اساس راه حل معادالت اساسی فیزیک به شبیهسازی در مقیاس بزرگ و مطالعه فرآیندهای اصلی سیستم میپردازد .اکثر
روابط موجود در این مدل مبنای فیزیکی دارند و نیز در گروه مدلهای توزیعی قرار میگیرد زیرا که در آن اطالعات مکانی
بهصورت واحدهایی در سطح سلول در کنار دادههای هیدرولوژیکی قرار میگیرند و همچنین حوزه و شبکه آبراهه را به
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صورت شبکهای به هم پیوسته در نظر میگیرد که هر شبکه توسط پارامترهای خاص خود ،شرایط اولیه و ورودیهای بارش
شرح داده میشود .در نتیجه پیشبینی مکانی فرآیندهای هیدرولوژیکی در هر نقطه از آبخیز امکانپذیر میباشد .همچنین
این مدل پیوسته بوده زیرا دارای اجزایی میباشد که تبخیر و تعرق و حرکت آب در خاك را بین رگبارها (یعنی در زمانی
که بارش صفر است ،مدل بصورت پیوسته از طریق رطوبت خاك محاسبه مینماید) ،توصیف مینماید و بنابراین قادر به
برقراری تعادل آب و انرژی بین رگبارها میباشد .در این مقاله از توضیح جزئیات مدل صرفنظر میشود و عالقهمندان
میتوانند جهت اطالعات بیشتر به وبسایت مدل) (www.vub.ac.be/WetSpaو کتاب مدل ( WetSpaدستورالعمل و
کاربرد) رجوع نمایند (کبیر و همکاران.)3143 ،
فرموالسیون مدل  WetSpaدر شبیهسازی هیدروگراف جریان در سطح سلول
جریان در خروجی سلول را میتوان با استفاده از تابع چگدالی احتمدال معکدوس
گوس بهصورت زیر بیان نمود :

 c t  li 2 
exp  i

4d i t 
2 di t 3

li

ui (t ) 

رابطه :3

که در آن ) ui(tتابع پاسخ جریان سلول ) (1/sو  liاندازه سلول ) (mمیباشد .دو پارامتر  ciو  diکه برای تعیین تابع پاسدخ
سلول مورد نیاز میباشند را میتوان با استفاده از روابط مانینگ بهصورت زیر محاسبه نمود :
رابطه :2

5v i
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ci 

رابطه :1

v i Ri
2S i

di 

 :Rشعاع هیدرولیکی سلول :Si ،(m) iشیب سلول) :vi ، (m/mسرعت جریان در سلول (m/s) i

پاسخ جریان در یک سطح از مسیرآن
با فرض سیستم روندیابی خطی ،می توان پاسخ جریان در انتهای هر مسیر را که خود ناشی از جریدان واحدد بده سدلول
منفرد میباشد ،بدون در نظر گرفتن ورودیهای سایر سلولها محاسبه نمود .پاسخ جریان در طول مسیر بهطور پیوسدته بدا
استفاده از رابطه کونوالسیون جریان 3بهصورت زیر تعیین میگردد:
رابطه :9

N

 u t 
j

U i (t ) 

j 1

) :U(tتابع پاسخ مسیر جریان) :i ،(1/sبیانگر سلولی است که جریان به آن وارد میشود :j ،شماره سلول بعدی و  :Nتعداد
کل سلولها در طول مسیر جریان است .از آنجاییکه تابع پاسخ جریان واحد در سلولهای مختلف دارای پایههای زمانی
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ثابت میباشند ،نتایج (رابطه  )9نیز از نظر پایههای زمانی برای همه سلولها یکسان بوده و بنابراین یک رابطه خطی بین
تابع مسیر جریان و جریان ورودی برقرار میباشد De Smet .و همکاران ( )2222یک راه حل عددی تقریبی از تابع پاسخ
مسیر جریان با توزیع معکوس گوس را برای (رابطه  )2ارائه نمودند که دبی در انتهای مسیر جریان را به رواناب حاصل شده
در شروع مسیر جریان مربوط میسازد:

رابطه :1

 (t  t i ) 2 
exp 

2
 2 i t / t i 

1
3
i

t

3

U i (t ) 

2 t
2
i

 : tiمتوسط زمان جریان از سلول ورودی تا انتهای مسیر جریان) :i2 ،(sواریانس زمان جریان) ،(s²پارامترهای  tiو i2
دارای توزیع مکانی بوده و در طول مسیر توپوگرافیکی جریان بهصورت تابعی از سرعت موج جریان و ضریب پخشیدگی
تعیین میگردند:





رابطه :1

l j



رابطه :7

N  l
ti    j

j 1  c j

 2d j
 3
j 1  c j
N

 i2   

برای هر ورودی دلخواه میتوان هیدروگراف جریان خروجی را بهصورت زیر تعیین نمود :
t 

رابطه :8

V  U t   


i

i

0

Qi t  

) :Qi(tجریان خروجی در انتهای مسیر جریان که با هر ورودی دلخواه در سلول  iتولید میشود ) :Ui(t-) ،(m³/sتابع
پاسخ مسیر جریان که مربوط به هیدروگراف واحد لحظهای ) (IUHکه در هر هیدرولوژی مرسوم است میباشد): .(1/s
زمان تأخیر)Vi() ، (sحجم رواناب ورودی در سلول  iو در زمان  بر حسب ) ،(m³که شامل رواناب سطحی و جریان
زیرسطحی بوده و چنانچه سلول  iدر خروجی زیر حوزه واقع شده باشد شامل جریان آب زیرزمینی نیز میشود.
پاسخ جریان در کل حوزه
با در نظر گرفتن قابلیت تجزیه مکانی در یک سیستم روندیابی خطی ،پاسخ جریان حوزه را میتوان از طریق جمع کردن
پاسخهای تمام سلولهای شرکتکننده تعیین نمود .بنابراین پاسخ جریان در کل حوزه را میتوان بهصورت زیر محاسبه
نمود:
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Nw

 Q t 

رابطه :4

i

Q(t ) 

i 1

) :Q(tدبی کل در خروجی حوزه) :Nw، (m³/sتعداد سلولها در کل حوزه بدین ترتیب دبدی کدل عبدارت اسدت از مجمدوع
جریان سطحی ،جریان زیرسطحی و جریان آب زیرزمینی و از تلفیق پاسخ جریان کل سلولهای موجدود در شدبکه تعیدین
میگردد.
معرفی معیارهای کارایی و ارزیابی مدل
به منظور ارزیابی کارایی مدل  WetSpaدر شبیهسازی هیدروگراف مشاهدهای ،یک سری روشهای آماری مورد
استفاده قرار میگیرد .عالوه بر مقایسه چشمی ،جهت ارزیابی بهترین برازش بین هیدروگرافهای محاسبهای و مشاهدهای،
سایر معیارها از قبیل معیار ناش  -ساتکلیف برای برآورد کارایی در مدل  WetSpaوجود دارند ،که مورد ارزیابی قرار
میگیرند .این اندازهگیریهای آماری ،یک ارزیابی کمی از میزان برازش مقادیر پیشبینی شده و اندازهگیری شده ارائه داده
و نمایانگر درجه انطباق مشاهده و پیشبینی میباشد .بر مبنای نتایج حاصل از این معیارها ،قابلیت پیشبینی مدل تعیین
میگردد .در زیر به تعدادی از معیارهای ارزیابی اشاره شده است:
معیار ارزیابی

کلینگ-گوپتا3

این معیار ( )KGEجدیدترین معیار ارزیابی برای مقایسه هیدروگرافهای شبیهسازی و مشاهدهای میباشد .گوپتا و
همکاران ( )2224ضمن معرفی این شاخص به مقایسه و بررسی مزیتهای آن با معیار معروف ناش-ساتکلیف پرداختهاند.
این معیار توسط  Klingو همکاران ( )2232بصورت بازبینی شده ( )KGEبکار گرفته شد.
رابطه :32
در فرمول مذکور  rضریب همبستگی بین دادههای شبیهسازی و مشاهدهای میباشد.
شبیهسازی به انحراف معیار مقادیر مشاهدهای است.

نسبت انحراف معیار مقادیر

نسبت میانگین مقادیر شبیهسازی به میانگین مقادیر مشاهدهای

است .بهترین مقدار برای معیار ارزیابی کلینگ-گوپتا عدد یک میباشد که نشان دهنده تطابق کامل هیدروگرافها میباشد.
در معیار بازبینی شده کلینگ-گوپتا بجای

از

استفاده میشود که نسبت ضریب تغییرات مقادیر شبیهسازی به ضریب

تغییرات مقادیر مشاهدهای میباشد (.)Kling et al., 2012

Kling-Gupta Efficiency

1
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معیار کارایی ناش-

39

ساتکلیف3

ضریب ناش -ساتکلیف نشان میدهد که دبی های جریان تا چه حد توسط مدل درست شبیهسازی شدهاند .همین طور
این فاکتور تعیین کارایی ،به طور معمول برای ارزیابی انواع مدلها مورد استفاده قرار میگیرد زیرا که این معیار ،واریانس
باقیماندهها را استاندارد مینماید و مقدار عددی آن با طول دوره و یا میزان رواناب تغییر نمیکند و معادله آن به شرح زیر
میباشد.
2

N

 Qs  Qo 

رابطه :33

i

i

i 1

 Qo  Qo

2

N

i

CR3  1 

i 1

 :CR3ضریب کارایی ناش -ساتکلیف که برای ارزیابی سری زمانی جریان آبراهه به کار میرود .مقدار  CR3میتواند از یک مقدار
منفی تا یک متغیر باشد و در یک پیشبینی کامل  CR3برابر با یک میباشد.

معیار کارایی ناش -ساتکلیف لگاریتمی برای ارزیابی جریانهای

کم2

فاکتور ناش -ساتکلیف لگاریتمی که در (رابطه  )32ارائه شده است ،تأکید بر ارزیابی شبیهسازی جریانهای کم دارد.
N

 ln Qs  ε   ln Qo  ε 

2

رابطه :32

i

i

i 1
N

 ln Qo  ε   ln Qo  ε 

2

i

CR4  1 

i 1

 :CR4ضریب کارایی ناش -ساتکلیف لگاریتمی برای ارزیابی کارایی سری زمانی دادههای کم :  ،مقدار بسیار کوچک
اختیاری برای اجتناب از مشکالت ناشی از دبی مشاهدهای و شبیه سازی شده مساوی با صفر .میزان  خطای مدل در
محاسبه بیالن آبی به اندازه کافی کم بوده و دبیهای مشاهدهای کمتر از  قابل صرفنظر کردن هستند .در غیر این
صورت فاکتور  CR4باعث ایجاد خطای مدل در محاسبه بیالن آبی میگردد .همانند  CR3در یک شبیهسازی کامل،
 CR4نیز برابر با یک خواهد بود.
معیار کارایی ناش -ساتکلیف برای ارزیابی جریانهای

باال9

این معیار کارایی ناش -ساتکلیف در (رابطه  )31نشان داده شده است.

2

Nash-Sutcliffe efficiency
Logarithmic version of Nash-Sutcliffe efficiency for low flow evaluation
4
Adapted version of Nash-Sutcliffe efficiency for high flow evaluation
3
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 Qo Qsi  Qoi 

2

رابطه :31



2



 Qo Qoi  Qo

 Qo
N

i

i

i 1
N

 Qo

CR5  1 

i 1

که در آن  : CR5معیار کارایی ناش -ساتکلیف برای ارزیابی جریانهای شدید میباشد .همان طور که در فرمول نیز مشاهده
میگردد به دبیهای باال نسبت به دبیهای پایین وزن بیشتری داده میشود .در یک شبیهسازی کامل CR5 ،برابر با یک
خواهد بود.
شاخص کارایی یا معیار

جمعی5

برای ارزیابی کارایی مدل طی دورههای واسنجی و اعتبارسنجی عامل جدیدی معرفی شده است که جنبههای مختلف
هیدروگرافهای شبیهسازی شده و مشاهدهای را مورد مقایسه قرار میدهد و در حقیقت نشان دهنده میزان تفاوتهایی از
قبیل اندازه ،شکل و حجم بین هیدروگرافهای مشاهدهای و شبیهسازی شده است که به صورت زیر ارائه میشود:
) rmod  NS  (1  MB

رابطه :39

3

AM 

 min{o , s } 
rmod  

 max{o , s } 

رابطه :31

که در آن  Rmodعبارت است از ضریب همبستگی اصالح شده 1که خود نیز نشان دهنده تفاوت اندازههای هیدروگراف و
شکل آن میباشد : MB .خطای مدل در محاسبه بیالن آبی مدل که نمایانگر تعادل آبی مدل میباشد و  NSمعیار کارایی
ناش  -ساتکلی ف که برای ارزیابی توانایی تولید هیدروگراف جریان به کار میرود و نحوه محاسبه آنها قبالً شرح داده شده
است o , s .به ترتیب انحراف معیار دبیهای مشاهدهای و شبیهسازی هستند و  Rضریب همبستگی بین هیدروگرافهای
مشاهدهای و شبیهسازی میباشد.
جدول  :6طبقه بندی کارایی مدل برای تعیین درجه تطابق ( Henriksen et al,. 2003؛ )Anderson et al., 2001

کالس

عالی

خیلی خوب

خوب

ضعیف

خیلی ضعیف

معیار جمعی (شاخص کارایی)

<2/81

2/7-2/81

2/11-2/7

2/9 -2/11

2>2/9

Agreegated Measure
Modified correlation cofficient

5
6
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ضریب همبستگی وزنی (ضریب همبستگی اصالح شده با اعمال شیب خط رگرسیون)

رابطه :31

 b .r 2 ........ for...b  1


r 2   1

2

 b .r .... for...b  1 


که در آن  r 2ضریب تبیین بین مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده و  bشیب خط رگرسیون است.
تهیه دادههای مورد نیاز
اطالعات اولیه مورد نیاز اجرای مدل شامل آمار بارش ،دما ،تبخیر و دبی(جهت ارزیابی مدل) در طول دوره  1سال با
گام زمانی روزانه و همچنین در محیط  GISسه نقشه پایه مدل رقومی ارتفاعی ،کاربری اراضی و بافت خاك با ابعاد سلولی
 322متر تهیه شد.
روش تحقیق
اجرای مدل و شبیهسازی هیدروگراف جریان
مدل هیدرولوژیکی توزیعی  -مکانی  WetSpaبا استفاده از سه نقشه پایه مدل رقومی ارتفاعی ،بافدت خداك و کداربری
اراضی با فرمت رستری و با ابعاد سلولی  322متر در حوزه دینور از سرشاخههای رود کرخه و باالدست سد کرخه در طدول
دوره آماری  1سال آبی ( )81-84اجرا شد .که در انتهای این مرحله هیدروگراف جریان برای حوزه دینور شبیهسازی شد.
واسنجی و اعتبارسنجی مدلWetSpa

واسنجی مدل در طول دوره آمداری سه سال  ،81-81انجام شد .همچنین در این تحقیق جهت بررسدی صدحت مجموعده
پارامترهای بهینه شده در مرحله واسنجی ،اعتبارسنجی مدل با دسته پارامتر بهینده در طدول  1سدال دوره آمداری 81-84
بررسی شد.
نتایج
نتایج شبیهسازی هیدروگراف جریان حوزه بعد از اجرای اولیه مدل
برای بررسی کارایی مدل در شبیهسازی هیدروگرافهای دبی مشاهدهای و شبیهسازی شده (که از خروجیهای مدل
میباشد) ،مقایسه شدند )شکل  .)2در (شکل  )2با مقایسه گرافیکی بین مقادیر دبی مشاهدهای و شبیهسازی شده در
بعضی موارد اختالفاتی بین شبیهسازی و مقادیر مشاهدهای مالحظه شد .که در این تحقیق سعی شده با عمل واسنجی
میزان این اختالفات به حداقل برسد.
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شکل  :3مقایسه هیدروگرافهای مشاهدهای و شبیهسازی شده قبل از واسنجی

نتایج واسنجی و اعتبارسنجی مدل
برای سهولت واسنجی مدل  33 ،WetSpaپارامتر کلی در نظر گرفته شده است .که این  33پارامتر دارای ماهیت فیزیکی
بوده ،و در کنترل رواناب و هیدروگراف خروجی حوزه نقش مهمی دارند .بنابراین برای دخالت اثر این پارامترها در شبیهسازی،
سعی شده است با انتخاب مقادیری متناسب با شرایط فیزیوگرافی هیدرولوژی حوزه برای پارامترها ضمن انجام مرحله واسنجی
مدل ،واسنجی پارامترها در مقابل دادههای دبی مشاهدهای ترجیح داده شود .الزم به ذکر است که این پارامترها توسط توسعه
دهندگان مدل جهت انطباق نتایج شبیهسازی با توجه به شرایط فیزیکی حوزههای مورد استفاده در نظر گرفته شده است
(جدول .)2
جدول  :3پارامترها ،مقادیر اولیه و محدوده تغییرات به جهت واسنجی
عالمت

پارامتر

حداقل

مقدار اولیه

حداکثر

Ki

فاکتور جریان زیرسطحی

2/3

1/778

32

-1

-1

Kg

ضریب افت آب زیرزمینی ( )d

32

2/2444

2/3

kep

رطوبت اولیه خاك (درصد)

2/3

2/113

2

Kss

فاکتور تصحیح تبخیر و تعرق پتانسیل (درصد)

2/1

2/329

2

G0

ذخیره آب زیرزمینی اولیه ()mm

2

32/11

322

Gmax

حداکثر ذخیره آب زیرزمینی ()mm

322

211/44

1222

T0

0

ضریب درجه حرارت آستانه () C
-1 -1

0

-1

3/192

2

ksnow

ضریب روز درجه حرارت ( )mm C d

-1

2/271

1/2

krain

ضریب روز درجه بارش () mm mm0C-1d-1

32-9

2/1

2/1

krun

توان رواناب سطحی

9

7/177

7

pmax

حداکثر بارش ()mm

322

3222

1222
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نتایج حاصل از مقایسه هیدروگرافهای مشاهدهای و شبیهسازی دوره واسنجی و اعتبارسنجی
به منظور ارزیابی کارایی مدل  WetSpaنتایج شبیه سازی با هیددروگراف مشداهدهای ،بده صد ورت گرافیکدی و آمداری
بررسی شد .در (شکل  1و  )1مقایسه گرافیکی هیدروگرافهای مشاهدهای و شدبیهسدازی شدده در دو دوره واسدنجی و
اعتبارسنجی( ،شکل  )9نمودار پراکنش ابر نقاط جهت ترسیم بهترین بدرازش و (شدگل  )1مقایسده دبدی مشداهده ای و
شبیه سازی شده بر اساس درصد فراوانی (د بی مرتب شده) در مرحله واسنجی در حوزه آبخیز دیندور در باالدسددت سدد
کرخه را نشان میدهد .همچنین در (شکل  )7نمودار مقایسه بین دبی مشاهده ای و شبیه سازی در مرحلده واسدنجی در
ایستگاههای هیدرومتری بر سرشاخه های اصلی رود دینور ارائه شده است .نتایج ارزیدابی مددل در دو مرحلده واسدنجی و
اعتبارسنجی بر اساس معیار ناش  -ساتکلیف برای جریانهای عادی ،کم و زیاد و سدایر معیارهدا در (جددول  )1ارائده شدده
است.

شکل  :2مقایسه بین دبی مشاهدهای و شبیهسازی در سال  62-61برای دوره واسنجی حوزه دینور

شکل  :9نمودار رگرسیون برازش بین دبی روزانه شبیهسازی در دوره واسنجی در سطح اطمینان %05
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شکل  -5مقایسه دبی شبیهسازی و مشاهدهای و شبیهسازی در دوره واسنجی مرتب شده (دبیهای کالسه) در مرحله
واسنجی

شکل  :1مقایسه بین دبی مشاهدهای و شبیهسازی شده روزانه سال  61-60برای دوره اعتبارسنجی حوزه دینور

شکل  :6مقایسه بین دبی مشاهدهای و شبیهسازی شده روزانه در سرشاخههای اصلی مریم نگار ،ارمنیجان ،جامیشان
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مدلسازی هیدروگراف جریان با استفاده از  GISو مدل هیدرولوژیکی توزیعی در حوزه دینور کرخه

جدول  :2مقادیر معیارهای ارزیابی کارایی مدل در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی
معیار

واسنجی

اعتبارسنجی

کلینگ-گوپتا

2/19

2/72

ناش  -ساتکلیف

2/11

2/12

ناش – ساتکلیف برای جریانهای کم

2/14

2/12

ناش – ساتکلیف برای جریانهای زیاد

2/72

2/11

میانگین حداقل مربعات خطا ()m3/s

4/8

31/11

ضریب همبستگی وزنی

2/99

2/99

ضریب همبستگی اصالح شده

2/19

2/12

معیار جمعی

2/73

2/94

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی – مکانی  ،WetSpaهیدروگراف جریان با به کارگیری سه نقشه
مدل رقومی ارتفاعی ،کاربری اراضی و بافت خاك در محیط  GISشبیهسازی شد .در این تحقیق ضمن تبدیل سطح حدوزه
به یک شبکه سلولی ،برای هر سلول رواناب سطحی (بخشی از کل جریان) بر اساس شدت بارش و رطوبت موجود در خداك
و همچنین ضریب رواناب پتانسیل با ترکیب سه نقشه شیب ،بافت خداك و کداربری اراضدی بدا اسدتفاده از مددل WetSpa

محاسبه شد .در مرحله بعد با توجه به خاصیت توزیعی -مکانی بودن تابع پاسخ واحد هدر سدلول و رونددیابی ایدن توابدع تدا
خروجی حوزه ،بارش مازاد ی ا در واقع هیدروگراف جریان برای کل حوزه محاسدبه شدد .بدا توجده بده ویاگدی خداص مددل
 WetSpaدر محاسبه رواناب واقعی بر اساس ویاگیهای فیزیکی سلول و به کمک پارامترهای نسبتاً کم مدل در مقایسه بدا
سایر مدلهای پیشرفته مبتنی بر  ،GISبه کاربر این امکان را میدهد که از مدل در مقیاسهدای مختلدف زمدانی و مکدانی
استفاده شود .هر چند که با استفاده از تکنیکهای  GISدر مدل  ،WetSpaیکسری پارامترها روند ثابتی خواهندد داشدت
ولی به کمک یکدسته دیگر از پارامترها ( 33پارامتر کلی) مدی تدوان مددل را در شدرایط مختلدف واسدنجی کدرد و جهدت
شبیهسازی مورد استفاده قرار داد .مدل  WetSpaدر این تحقیق در حوزه  3737کیلومتری دینور از زیر حوزههای حوزه
بزرگ کرخه واقع در استان کرمانشاه با استفاده از  72مداه آمدار هیددرومتوورولوژیکی بده کداربرده شدد .نتدایج واسدنجی و
اعتبارسنجی مدل در این تحقیق نشان میدهد که استفاده از این مدل در این حوزه کامدالً رضدایت بخدش بدوده اسدت بده
طوری که طبق معیار ناش -ساتکلیف  11درصد و مقادیر حاصل شده سایر معیارها (ناش ساتکلیف برای جریانهدای کدم و
زیاد ،معیار جمعی و ضریب همبستگی اصالح شده) شبیهسازی هیدروگراف جریان نسبتاً خوب ارزیابی شده است .همچنین
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از نتایج این تحقیق میتوان جهت مطالعات پایه هیدرولوژیکی و شناخت از شرایط حوزه برای سداخت سدازههدا و بنددها در
مدیریت منابع آب استفاده کرد .از سویی دیگر نتایج این تحقیق با نتایج مطالعاتی که از این مدل استفاده کردهاند از جمله
 ، )2224( Safari ، )2224( Zeinivand ، )2221( Bahremandدر خارج از کشور و در ایران با نتایج تحقیقاتی همچون
کبیر( ،)3184یعقوبی( ،)3184بیات( ،)3184مرادیپور( )3142مطابقت داشته است که در نتیجه آن میتوان به این نکدات
مهم در رابطه با مدل اشاره کرد کده مددل  WetSpaاز نظدر مسداحتی و گدام زمدانی اطالعدات مدورد اسدتفاده هدی گونده
محدودیتی ندارد .بنابراین مدل  WetSpaجهت شبیهسازی و ارزیابی هیدروگراف جریان در این حوزه و حوزههای با شرایط
مشابه جهت شبیهسازی هیدروگراف جریان و پیش بینی سیل مناسب میباشد.
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