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ABSTRACT
In this study, with the aim of improving river flow simulation, the effect of coupling between AtmosphereLand Surface Interaction Scheme (ALSIS) and HBV hydrological model in Karkheh Basin and its sub basins
without considering South Karkheh basin was investigated. Before coupling, comparison between soil moisture
of HBV model and ALSIS scheme was performed and the accuracy of soil moisture results of both models was
evaluated with observational data.Some metrics such as NSE, RMSE, BIAS and RSR were used to compare
the simulated and observed data. Comparison of simulated soil moisture results by ALSIS and HBV with
observational data showed that in all sub-basins there was better agreement between ALSIS soil moisture and
observational data (compared to HBV). The ALSIS scheme showed better simulation in wet seasons and high
humidity and HBV model in dry seasons and low humidity. The ALSIS-HBV coupled model performed better
than HBV in all sub-basins and the entire Karkheh Basin, especially at high flow. The best results were obtained
for the Ghare Sou subbasin with NSE=0.76 – 0.88, RMSE=7.7 – 4.5 mm per month, and RSR=0.49 - 0.34. The
greatest reduction in BIAS erroroccurred in the Kashkan subbasin, which decreased from 0.24 to 0.03.
Keywords: ALSIS Scheme, HBV model, River flow, Karkheh Basin
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توسعه يک مدل جفت شده سطح زمين-آبشناسی بهمنظور بهبود شبيهسازی جريان رودخانه در حوضه کرخه
مريم شفيعی ،1جواد بذرافشان ،*1پرويز ايران نژاد
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 .1گروه مهندسیآبیاری و آبادانی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه
تهران ،کرج ،ایران
 .2گروه فیزیک فضا ،موسسه زئوفیزیک دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/3/1 :تاریخ بازنگری -1398/5/27 :تاریخ تصویب)1398/6/12 :

چکيده
در این مطالعه با هدف بهبود شبیهسازی جریان رودخانه ،تاثیر جفتسازی طرحواره برهمکنش جو-سطح خشکی ALSISبا
مدل آبشناسی HBVدر کل حوضه کرخه و زیرحوضههای آنبدون در نظر گرفتن حوضه کرخه جنوبیبررسی شد.قبل از
جفتسازی ،مقایسه بین رطوبت خاک مدل  HBVو طرحواره  ALSISصورت گرفت و صحت نتایج رطوبت خاک هر دو
مدل با دادههای مشاهداتی بررسیشد .برای مقایسه نتایج مدل و دادههای مشاهدهای از سنجههای آماری ،RMSE ،NSE
 BIASو  RSRاستفاده شد .مقایسه نتایج رطوبت خاک شبیهسازی شده بهوسیلهALSISو  HBVبا دادههای مشاهداتی
نشان داد در همه زیرحوضهها همخوانی بهتری بین رطوبت خاک  ALSISو دادههای مشاهدهای (در مقایسه با )HBV
وجود دارد .طرحواره  ALSISدر فصول مرطوب و مقادیر زیاد رطوبت و مدل  HBVدر فصول خشک و مقادیر کم رطوبت
شبیهسازی بهتر نشان دادهاند .مدل جفتشده ALSIS-HBVدر همه زیرحوضههای کرخه و کل حوضه عملکرد بهتری
نسبت به  ،HBVبهویژه در جریانهای بیشینه ،داشته است .بهترین نتایج شبیهسازی جریان در زیرحوضه قرهسو مقادیرNSE
 0/76تا  7/7 RMSE، 0/88تا  4/5میلیمتر در ماه و  0/49 RSRتا 0/34بهدست آمد .بیشترین مقدار کاهش خطای BIAS
مربوط به زیرحوضه کشکان است که از  0/24به  0/03رسید.
واژههای کليدی :طرحواره  ،ALSISمدل  ،HBVجریان رودخانه ،حوضه کرخه

مقدمه
چرخه آب یا چرخه آبشناسی هسته مرکزی سامانه مدلسازی
سطح خشکی است و بحران منابع آب یکی از بحرانهای محیطی
و مسائل سیاسی قرن  21میباشد ) .(NRC, 2004مدلهای
آبشناسی ابزار مهمی برای فهم و درک فرآیندهای آبشناسی و
شبیهسازی و پیشبینی وقایع آبشناسی برای تصمیمگیری بهتر
هستند .در واقع ،مدلهای آبشناسی برای پاسخ به این پرسش
طراحی شدهاند" :چه اتفاقی برای بارندگی رخ داده است؟"
) .(Penman, 1961بهطور کلی ،مدلهای آبشناسی به سه دسته
تجربی ،مفهومی و مدلهای فیزیکپایه تقسیم میشوند .مدلهای
تجربی 1،مدلهای مشاهدهگرا هستند که تنها اطالعات را از داده-
های موجود بدون در نظر گرفتن ویژگیها و فرآیندهای سامانه

آبشناسی دریافت میکنند .مدلهای مفهومی (مدلهای
پارامتری) 2همه مولفههای چرخه آبشناسی را شرح میدهند.
) TOPMODEL3(Beven and Kirby, 1979و (Bergstrom,
 1976) HBV4مثالهایی از این نوع مدلها است .مدلهای
فیزیکپایه5که به آنها مدلهای مکانیسمی6هم گفته میشود،در
اصل بر پایه فرآیندهای فیزیکی هستند .مدل MIKE
 SHE1986)(Abbott et al.,مثالی از این نوع مدل است .هرچند
مدلهای فیزیکپایه بهعلت کاربرد پارامترهایی که مفهوم فیزیکی
دارند بر خیلی از نقصهای دو مدل دیگر غلبه میکنند ،ولی
مقایسه مدلهای آبشناسی نشان میدهد که مدلهای بارش-
رواناب ابزار استانداردی برای بررسی فرآیندهای آبشناسی
هستند .بهطورکلی ،هر کدام از مدلها ایراداتی دارند که برای حل

* نویسنده مسئولjbazr@ut.ac.ir:
1- Empirical models
)2- Conceptual Models (Parametric Models
)3- TOPography based hydrological MODEL
4- Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning model
5- Physically Based Models
6- Mechanistic Models
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این مشکل میتوان از تکنیک سنجش از دور ،تحلیل ریسک،
جفتسازی بین مدلهای آبشناسی و سطح زمین استفاده کرد
) .(Devia et al., 2015باتوجهبه عدم فرمولسازی فرآیندهای
سطح زمین درمدلهای آبشناسی ،برآورد تابش خالص ،شار
گرمای خاک و مقاومت آئرودینامیکی در این مدلها تجربی
است).(Shi, 2012بنابراین ،جفتکردن مدلهای سطح زمین با
مدلهای آبشناسی برای بهبود نتایج مدلهای آبشناسی و
سطح زمین مفید است.
) Bouilloud and Coauthors (2010مدل برهمکنش جو-
زیستکره -خاک)(ISBA1را با مدل آبشناسی مفهومی
 TOPMODELبرای پیشبینی سیالبهای برقآسا 2در منطقه
مدیترانه جفت کردند .نتایج ارزیابی پیشبینیهای دبی با مدل
جفتشده 3در سه حوضه با اندازههای متوسط قابل قبول بود.
 (2011)Livneh et al.مدل جفتشده سطح زمین یک بعدی
 Noah LSMو مدل آبشناسی (SAC-SMA)4را در شش حوضه
آبریز با اندازه متوسط در ایاالت متحده آزمون و بررسی کردند.
نتایج شبیهسازی جریان رودخانه با مدل جفتشده نشان داد که
شبیهسازیها در حوضههای خشکتر به پارامترهای الیه باالیی
خاک حساسترند .نتایج کاربست مدل جفتشده آبشناسی-
سطح زمین  CLHMدر حوضه رودخانه  Huaiheنشان میدهد
مدل قابلیت باالیی برای شبیهسازی جریان رودخانه و دینامیک
آب زیرزمینی دارد ) (2012)Tian et al. .(Yang et al., 2015مدل
جفتشده آب زیرزمینی  GWMs5و مدل زیستکره ساده-
شدهسطح زمین (SiB2)6را برای بهبود شبیهسازی چرخه آب و
انرژی در حوضه رودخانه  Heiheدر چین بهکار بردند .در مدل
جفتشده ،فرآیندهای سطحی و زیرسطحی در یک سامانه شبیه-
سازی میشوند و برهمکنشهای بین حرکت آب زیرزمینی و
فرآیندهای آب و انرژی در الیه سطحی خاک بهخوبی نشان داده
میشودKhodamorad Poor and Irannejad (2009) .بهمنظور
ارزیابی دبی شبیهسازی شده در سه زیرحوضه رودخانه کارون،
طرحواره سطح  OSU7را به دو شکل جفتنشده و جفتشده با
تاپ مدل ساده شده ) (SIMTOPبهکار بردند .مدل جفتشده
 OSU-SIMدر دوره اعتبارسنجی در هر سه زیرحوضه ضریب
کارایی بزرگتر و اریبی و قدر مطلق میانگین خطاهای کوچکتری
را نسبت به  OSUنشان داد Parviz et al. (2011) .نشان دادند

1- Interactions between Soil, Biosphere and Atmosphere
2- Flash-Flood
3- Coupled Model
4- Sacramento Soil Moisture Accounting model
5 - Groundwater Models
6 - Simple Biosphere Model
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که مدل ظرفیت نفوذ متغیر  (VIC)8تلفیقشده با یک مدل
روندیابی توانایی باالیی در شبیهسازی جریان رودخانه در حوضه
آبریزسفیدرود دارد (2015)Shen et al. .بهمنظور بررسی
خشکسالی جریان رودخانه در مقیاس مکانی -زمانی بزرگ ،مدل
آبشناسی  VICرا با شاخص  SRIاصالحشده برای سنجش
خشکسالی در حوضه رودخانه  Weiheجفت کردند .یافتهها نشان
داد مدل جفتشده قابلیت بازتولید توزیع مکانی وقایع
خشکسالی را دارد و ناهمگنی مکانی خشکسالی منطقهای را
منعکس میکند (2014)Min et al. .دقت شبیهسازی جریان
رودخانه در حوضه رودخانه  Huaiheدر چین را با دو مدل مختلف،
مدل جفت شده آبشناسی -سطح زمین  CLHMSو مدل
آبشناسی  LSX-HMSبررسی کردند .مقایسه نتایج دو مدل
مذکور نشان داد که شبیهسازی جریان رودخانه توسط مدل
جفتشده کارایی باالیی داشت و ضریب  Nash-Sutcliffeمربوط
به آن بیشتر از  0/76بود ،ولی کارایی مدل آبشناسی نسبتاً
ضعیف بود .یافتههای آنها اهمیت جفتکردن طرحواره سطح
زمین و مدل آبشناسی را در دستیابی به پیشبینیهای بهتر
برای فرآیندهای آبشناسی نشان میدهد.
در این پژوهش ،با هدف دستیابی بهنتایج بهتر در شبیه-
سازی جریان رودخانه ،از مدل جفتشده طرحواره برهمکنش جو-
سطح خشکی ) (ALSIS)9(Irannejad and Shao, 1998با مدل
آبشناسی ) HBV(Bergström, 1995استفاده میشود .همانطور
که در بخشهای قبلی اشاره شد ،مدل  HBVبهطور گستردهای
در مطالعات خشکسالی آبشناسی بهکار گرفته شده است

(Van

) .Loon, 2013; Veenstra, 2009; Van Loon et al., 2010این
مدل برای چهار حوضه در اقلیمهای مختلف کره زمین شامل اروپا،
آفریقا و آمریکای جنوبی) (Lidén and Harlin, 2000و دو حوضه
در اروپا ) (Rakovec et al., 2009مورد استفاده قرار گرفته است.
یافتهها حاکی از نتایج قابل قبول مدل در مناطق مورد مطالعه
برای بررسی خشکسالی آبشناسی است.

(2008)Te Linde et

 al.عملکرد مدل مفهومی نیمهتوزیعی  HBVو مدل فیزیکپایه
توزیعی  VICرا در حوضه  Rhineواقع در اروپا مقایسه کردند.
نتایج آنها نشان داد عملکرد مدل  HBVبهتر از مدل  VICبود.
نتایج اجرای هر دو مدل در خروجی حوضه نسبت به باالدست
حوضه بهتر بود و مدل  HBVبرای باالدست حوضه نتایج بهتری
7 - Oregon State University
8 -Variable Infiltration Capacity
9 - Atmosphere–Land–Surface Interaction Scheme
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VIC

ورابطهبینآنهادارد .بنابراین بر اساس مطالعات قبلی در زمینه مدل

را نشان داد .همچنین مدل  HBVبیشینه دبی را بهتر از

شبیهسازی میکند (2008)Hohenrainer .دقت شبیهسازی

 HBVو طرحواره  ،ALSISضعف مدل  HBVدر سادهسازی

جریان رودخانه را در دو حوضه در آلمان و نروژ با مدلهای

دینامیک رطوبت خاک و دقت باالی طرحواره  ALSISدر شبیه-

آبشناسی  ECOMAG1و  HBVبررسی کردند .نتایج حاکی از

سازی رطوبت خاک منجر به جفتسازی طرحواره سطح زمین

این بود که مدل  HBVبرای شبیهسازی ویژگیهای خشکسالی

 ALSISبا مدل آبشناسی  HBVبهمنظور بهبود شبیهسازی

ECOMAG

جریان رودخانه در حوضه کرخه میشود .فرضیه پژوهش این است

توانایی باالتری دارد .از مهمترین مزایای مدل  HBVاین است که

که کاربرد مدل جفتشده آبشناسی -سطح زمین در مقایسه با

همه فرآیندهای آبشناسی حوضه را شبیهسازی میکند و به

استفاده تنها از مدل آبشناسی ،نتایج شبیهسازی جریان رودخانه

دادههای ورودی کمی نیاز دارد ،اما طراحی مدل برای گام زمانی

را بهبود میبخشد.

جریان رودخانه در هر دو حوضه نسبت به مدل

روزانه ،سادهسازی دینامیک رطوبت خاک و محدود بودن اطالعات
در دسترس آن از مهمترین محدودیتهای این مدل است
) .(SHMI, 2003; Lindström et al., 1997هر چند مدل

HBV

مواد و روش
منطقه مطالعاتی

بهطور دقیق همه فرآیندهای فیزیکی حوضه را شرح نمیدهد ،اما

منطقه مطالعاتی این تحقیق حوضه آبریز کرخه است (شکل .)1

برای شبیهسازی زمان و بزرگی وقایع سیل و خشکسالی اهمیت

این حوضه از نظر تامین منابع آب در غرب کشور حائز اهمیت

ALSIS

است .حوضه کرخه در مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوههای

کمتر در مطالعات خشکسالی استفاده شده است .مهمترین مزیت

زاگرس قرار دارد و شامل  5زیرحوضه گاماسیاب ،سیمره ،قره سو،

این مدل بهبود رفتار آبشناسی خاک سطحی است و برخالف

کشکان و کرخه جنوبی میباشد .مساحت حوضه بالغ بر 50768

سایر مدلهای سطح زمین ،رطوبت خاک را بهخوبی شبیهسازی

کیلومتر مربع است و در طول جغرافیایی ʹ 46ᵒ 06ʹ- 49ᵒ 10شرقی

اساسی دارد ) .(Robinson and Ward, 2000طرحواره

میکند Munro et al. (1998) .مدل  ALSISرا بهمنظور پیش-

و عرض ʹ 30ᵒ 52ʹ - 34ᵒ 56شمالی قرار گرفته است.حوضه کرخه

بینی توزیع مکانی رطوبت خاک در استرالیا بهکار بردند .نتایج

ازشمالبهحوضههایرودخانههایسیروان،سفیدرودوقره-

ارزیابی مدل در حد مطلوبی رضایتبخش بود.

Leung

)(2006عملکرد طرحواره  ALSISرا برای شبیهسازی شارهای
انرژی سطحی ،رطوبت خاک و دمای خاک با کاربرد مجموعه
دادههای  90-36( GobiQiraدرجه شمالی 80-78 ،درجه
شرقی) بررسی کرد .مقایسهدادههای مشاهداتی با شبیهسازیشده
نشان داد مدل برای شار تابش خالص سطح و دمای خاک پیش-
بینیهای بسیار خوبی ارائه داد .این طرحواره در سال 2002
توسط  Xu and Shaoبا مدل  MODFLOWبهمنظور توسعه یک
مدل انتقال امالح 2جفت شد .مدل جدید تاثیر آب آبیاری را بر
زمین شور در یک منطقه کشت برنج بررسی کرد.

Hejabi

)(2017تاثیر حاصل از جایگزین کردن طرحواره  ALSISبه جای
مدل ترازمندی آب پالمر در حوضه کرخه را مورد بررسی قرار داد.
مقایسهجریانشبیهسازیشدهومشاهدهشده درششایستگاه آب-
سنجی

درسطححوضهکرخهحاکیازتواناییخوبطرحوارهدرشبیه-

سازیجریانماهانهرودخانه

است.بهعالوه،مدلتواناییخوبیدرشبیه-

سازیرژیمماهانهمؤلفه-

چای،ازغرببهرودخانههایمرزیوغربایران (عراق) وازشرقبهحوضه
رودخانهدزمحدودمیشود .سرشاخههای اصلی تشکیلدهنده
رودخانه کرخه شامل رودخانههای گاماسیاب ،قرهسو ،کشکان و
سیمره

میباشند.

ایستگاهآبسنجیپایپلدرپاییندسترودخانه

کرخهدبیخروجیحوضهرااندازهگیریمیکند .ویژگیهای حوضه
کرخه و زیرحوضههای آن در جدول ( )1آورده شده است.
در این مطالعه ،برای محاسبه بارش و دما در حوضه کرخه
از میانگین مکانی به روش تیسن ) (Thiessenاستفاده شده است.
برای محاسبه بارش و دما در حوضه کرخه از میانگین دادهها در
ایستگاههای همدان ،سنندج ،کرمانشاه و خرم آباد استفاده شده
است .دادههای رطوبت خاک برایزیرحوضههای گاماسیاب ،قرهسو،
کشکان و سیمره بهترتیب از ایستگاههای اکباتان ،سرارود،
سیالخور و سرابله در بازه زمانی نوامبر  2010تا جوالی 2014و
در عمق  30سانتیمتری استفاده شدهاند .دادههای ایستگاههای
همدید از سازمان هواشناسی کشور و دادههای آبسنجی از وزارت
نیرو ،شرکت مدیریت منابع آب ایران تهیه شده است.

هایترازمندیآب،توزیعمکانیمیانگینبلندمدتمؤلفهها
1 - ECOlogical Model for Applied Geophysics

2- Salt-Transport
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جدول  -1مشخصات حوضه کرخه و زيرحوضههای آن

نام زیرحوضه /حوضه ایستگاه آبسنجی طول جغرافیایی عرض جغرافیایی مساحت (کیلومترمربع) دوره مطالعاتی
زیرحوضه گاماسیاب
زیرحوضه قرهسو
زیرحوضه کشکان
زیرحوضه سیمره
حوضه کرخه

پلچهر
قورباغستان
آفرینه
تنگ سازبن
پای پل

47o26

34o21

10860

1956-1980

47o15

34o14

5370

1958-1982

47o54

33o20

9140

1957-1981

46o51

33o34

15735

1987-1996

48o05

32o15

42239

1962-1980

شکل  -1حوضه آبريز کرخه و زيرحوضههای آن
مدل جفتشدهALSIS-HBV

در این مطالعه برای شبیهسازی جریان رودخانه از یک مدل جفت-
شده سطح زمین -آبشناسی استفاده میشود .در مدل آب-
شناسی  HBVبخش مربوط به رطوبت خاک خیلی سادهسازی
شده است .در مقابل ،نقطه قوت طرحواره  ALSISدقت باال در
پیشبینی رطوبت خاک است .بنابراین ،بخش اصلی در جفت-
سازی دو مدل بخش رطوبت خاک است.
در هر گام زمانی رطوبت خاک مدل  HBVتوسط طرحواره
 ALSISبهروزرسانی میشود .سپس مدل  HBVبا محاسبه توزیع
جانبی رطوبت و نفوذ عمقی بر روی حوضه ،میزان رطوبت در

مخازن باالیی و پایینی و جریانهای سطحی ،جانبی و پایه و در
نهایت جریان خروجی حوضه را شبیهسازی میکند.
فرایند جفتسازی مدلها بهصورت یکطرفه صورت می-
گیرد .رطوبت خاک  ALSISبهعنوان یک ورودی جدید برای مدل
 HBVتعریف میشود .سپس ،با اعمال تغییراتی در کد ،HBV
به جای محاسبات مربوط به رطوبت در روال خاک ،رطوبت خاک
 ALSISرا بهصورت روزانه برای محاسبات بعدی استفاده میکند.
بنابراین ،در این جفتسازی ،پارامترهای مدل  HBVبهطور
مستقیم دخالت دارند و نتایج تحلیل حساسیت و واسنجی مدل
 HBVبهکار میرود .مدل  HBVتوسط )Shafiei et al. (2019
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تحلیل حساسیت و واسنجی شده است و در این مطالعه از نتایج
ایشان استفاده شده است.قبل از جفتسازی ،رطوبت خاک شبیه-
سازی شده طرحواره  ALSISو مدل  HBVبا دادههای مشاهداتی
مقایسه و اعتبارسنجی میشوند .در ادامه طرحواره سطح زمین
 ALSISو مدل آبشناسی  HBVبهاختصار شرح داده میشود:
الف -طرحواره پارامترهسازی سطح خشکی)(ALSIS

در این مطالعه ،از طرحواره برهمکنش جو -سطح خشکی
) )Irannejad and Shao, 1998((ALSISبرای برآورد رطوبت
خاک استفاده میشود.این طرحواره یک طرحواره پارامترسازی
سطح خشکی است که میتواند به صورت تکایستا1و یا جفتشده
با مدل جوی برای محاسبه شارهای انرژی ،جرم و تکانه بهکار رود.
نسخه تکایستای طرحواره  ALSISدر محیط FORTRAN 77
نوشته شده و دارای یک ساختار ماژولی و تعدادی زیربرنامه برای
نمایش پارامترسازیهای گوناگون فرایندهای سطح خشکی
است.طرحواره مذکور یک مدل سطح زمین با تاکید بر پیشبینی
رطوبت خاک است .ویژگی مهم این مدل ،بهبود رفتار
آبشناسیخاک سطحی است (.)Irannejad and Shao, 1998
متغیرهای جوی مورد نیاز برای اجرای طرحواره  ALSISشامل
دمای هوا ) ،(Kرطوبت ویژه هوا ) ،(kg kg-1تابش موج کوتاه و
موج بلند رو به پایین ) ،(W m-2سرعت باد ) ،(m s-1شدت
بارش )(mm s-1و فشار هوا) (Paاست .برای اجرای طرحواره
 ALSISاز دادههای ایستگاه همدید استفاده میشود .دادههای
دمای هوا ،سرعت باد ،فشار هوا و رطوبت نسبی هر سه ساعت یک
بار و دادههای بار شهر شش ساعت یکبار برداشت میشود .از
آنجاییکه گام زمانی اجرای طرحواره  ALSISنیمساعتی است،
ضروری است که دادهها درونیابی شوند .درونیابی زمانی دادهها
از تفکیک  3ساعتی به 30دقیقهای و با روش خطی انجام شد.
دادههای بار شبه صورت تجمعی است و مجموع بارندگی شش
ساعت را نشان میدهد .شدت بارش با فرض بارش یکنواخت طیف
و اصل شش ساعتی برای گام زمانی 30دقیقه محاسبه میشود.
در ایستگاههای همدید ،دادههای تابش بهصورت مقادیر روزانه
تابش کل گزارش میشود که برای طرحواره  ALSISکارایی ندارد.
بنابراین ،دادههای تابش از پایگاه دادههای باز تحلیل سامانه پیش-
بینی اقلیم)(CFSR)(Saha et al., 20102تهیه شد و سپس درون-
یابی دادهها به نیمساعتی انجام شد.
مقادیر متغیر سرعت باد با استفاده از مؤلفههای مداری )(u

1 - Stand-alone
2- Climate Forecast System Reanalysis
3- Global Land Data Assimilation System

و نصفالنهاری ) (vسرعت باد و بر اساس رابطه زیر تعیین میشود:
2

V= u  v
2

(رابطه )1
رطوبت ویژه با استفاده از رابطه August-Roche-Magnus
محاسبه میشود (:)Alduchov and Eskridge, 1996
(رابطه )2
RH  es
RH
17.67T
 0.038
(exp
)
P
P
T  243.5

q  6.22 103

که  Tدمای هوا) RH ،(˚Cرطوبت نسبی)P ،(%فشار
هوا ) es،(mbفشار بخار اشباع در دمای (mb)Tو  qرطوبت ویژه
) (kgkg-1است.
برای تعیین درصد پوشش زمین از محصول جهانی طبقه-
بندی پوشش سطح خشکی ) AVHRR(Hansenet al., 1981با
تفکیک مکانی  0/08درجه استفاده شد .پارامترهای ارتفاع گیاه،
درصد پوشش زمین توسط گیاه ،آلبیدو و حداقل مقاومت روزنهای
از پایگاه داده سامانه جهانی گوارد دادههای خشکی
( (Rodell et al., 2004))GLDAS3تعیین شد .در مورد شاخص
سطح برگ ()LAI4از دادههای جهانی تهیه شده توسط گروه
پژوهش اقلیم و پوشش گیاهی) (Zhuet al., 20135استفاده شد.
برای تهیه نقشه بافت خاک از پایگاه داده جهانی هماهنگ خاک
( )HWSD6استفاده شد ( .)Wieder et al., 2014در طرحواره
ALSISمقدار آغازگری رطوبت برابر ظرفیت زراعی و مقدار
آغازگری دمای خاک برابر دمای هوا در نظر گرفته میشود.
ب -مدل آبشناسی HBV

در این مطالعه ،برای شبیهسازی جریان رودخانه از مدل آب-
شناسی  HBVاستفاده میشود .مدل )Bergstrom, 1995( HBV
یک مدل مفهومی بارش -رواناب است ،نسخه اصلی مدلبرای
شرایط اقلیمی اسکاندیناوی توسعه یافت،اما بهطور گسترده برای
پیشبینی جریان رودخانه در حوضههای مختلف جهان بهکار
گرفته شده است( Van Pelt et al., 2009; Driessen et al.,
 .)2010; Akhtar et al., 2008مدل  HBVشامل چهار روال برف،
رطوبت خاک ،پاسخ (آب زیرزمینی) و روندیابی است .مدل HBV
به زبان برنامهنویسی C++نوشته شده و در گام زمانی روزانه اجرا
میشود .متغیرهای جوی مورد نیاز برای اجرای مدل  HBVشامل
دمای هوا ) (ºCو بارش ( )mmاست .مدل  HBVدوازده پارامتر
دارد که شامل پارامترهای روال برف ،خاک ،پاسخ و روندیابی می-
باشند .توضیحات مربوط به این پارامترها در جدول ( )2آمده است.

4 - Leaf Area Index
5- Climate and Vegetation Research Group
6 - Harmonized World Soil Database
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جدول  -2پارامترهای مدل HBVبر اساس مطالعات قبلی ()Herman et al., 2013

رديف

پارامتر

واحد

توضيح

محدوده باال

محدوده پايين

1

K2

/1روز

نرخ رکود از الیه عمیق خاک

0/1

0/00005

2

K1

/1روز

نرخ رکود الیه میانی خاک

1

0/01

3

K0

/1روز

نرخ رکود الیه سطحی خاک

2

0/05

4

MaxBas

ساعت

طول انتقال آبنمود روندیابی

120

24

5

degd

میلیمتر بر (روز در درجه سلسیوس)

فاکتور درجه روز (نرخ ذوب برف)

20

0

6

degw

درجه سلسیوس

دمای پایه که باالتر از آن ذوب برف رخ میدهد

3

-3

7

ttlim

درجه سلسیوس

دمای آستانه که در کمتر از آن یخزدگی رخ میدهد

3

-3

8

perc

میلیمتر بر روز

نرخ نفوذ در الیه عمیق خاک

100

0

9

B

-

ضریب توزیع ذخیره رطوبت خاک

7

0

10

lp

-

محدودیت رطوبت خاک در تبخیر -تعرق پتانسیل

1

0/3

11

Fcap

میلیمتر

بیشینه ذخیره رطوبت خاک

2000

10

12

hl1

میلیمتر

بیشینه ذخیره الیه سطحی خاک

100

0

سنجههای ارزيابی کارايی مدلها

ارزیابی عملکرد یک مدل آبشناسی نیاز به برآورد دقت رفتار
شبیهسازی شده مدل در مقایسه با دادههای مشاهداتی دارد .در
این مطالعه از چهار تابع هدف برای سنجش عملکرد مدل HBV
و مدل جفتشده  ALSIS-HBVاستفاده شده است .آمارههای
مورد استفاده شامل ضریب کارایی نش -ساتکلیف ( ،)NSEاریبی
( ،)BIASریشه میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEنسبت ریشه
میانگین مربعات خطا به انحراف معیار دادههای اندازهگیری
( )RSRمیباشد .ضریب نش -ساتکلیف ( )NSEبه صورت زیر
تعریف میشود:
(رابطه )3

N

 Qsim ,i ) 2

 (Q

)  Q obs

 (Q

2

obs ,i

obs ,i

i 1
N

NSE  1 

i 1

که در آن  Nتعداد مشاهدات Qobs ،و  Qsimدبی مشاهداتی
و شبیهسازی شده Qobs ،و  Q simمتوسط دبی مشاهداتی و شبیه-
سازیشده برای کل دوره زمانی است.
 BIASنشاندهنده توافق کلی بین دو متغیر استBIAS .
صفر به معنی عدم اریبی کلی در خروجی شبیهسازی شده در
مقایسه با مشاهدات است .مقادیر اریبی مثبت و منفی بهترتیب
نشاندهنده فرابرآورد و فروبرآورد مدل هستند.
(رابطه )4

N

 (Q

)  Qobs ,i

sim ,i

i 1

N

)

 (Q

obs ,i

BIAS 

i 1

در مورد آماره  RMSEمقادیرکمتر از نصف انحراف معیار
قابل قبول هستند.

(رابطه )5

N

] RMSE  [( (Qobs ,i  Qsim ,i ) 2 ) / N
i 1

 RSRمیتواند از صفر تا یک مقدار مثبت بزرگ تغییر کند.
هر چه این آماره کوچکتر باشد نتایج بهتر مدل را نشان میدهد.
(رابطه )6

 Qsim ,i ) 2

N

(Q

obs ,i

i 1

 Q obs ) 2

N

 (Q

obs ,i

RMSE
RSR 

STDEVobs

i 1

نتايج و بحث
مقايسه رطوبت خاک ALSISو HBV

جدول ( )3آمار پایه بارش و رطوبت خاک  HBV ،ALSISو داده-
های مشاهداتی در زیرحوضههای کرخه طی سالهای  2010تا
 2014را نشان میدهد .در همه زیرحوضهها همخوانی بهتری بین
رطوبت خاک ALSISو دادههای مشاهداتی وجود دارد .میانگین
و انحراف معیار رطوبت خاک  ALSISو دادههای مشاهداتی تقریبا
مشابه هستند که در زیرحوضه گاماسیاب میانگین رطوبت خاک
( 0/21میلیمتر در روز) و در زیرحوضه سیمره انحراف معیار
( 0/04میلیمتر در روز) برای  ALSISو دادههای مشاهداتی برابر
است .مقایسه ضریب تغییرات رطوبت خاک مشاهداتی با مدلها
نشان میدهد که در هر چهار زیرحوضه ضریب تغییرات رطوبت
خاک  ALSISبه دادههای مشاهداتی نزدیکتر است که نتایج آن
در زیرحوضه سیمره بهتر از سایر زیرحوضههاست .مقدار این
ضریب در زیرحوضه سیمره  18/7درصد و مقدار آن برای دادههای
مشاهداتی این زیرحوضه  19/6درصد میباشد.
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جدول  -3آمار پايه بارش و رطوبت HBV ،ALSISو دادههای مشاهداتی در زيرحوضههای کرخه ()2014-2010

میانگین

مجموع

کمینه

بیشینه

انحراف

)(mm/day

)(mm

)(mm/day

)(mm/day

)(mm/day

)(%

گاماسیاب

بارندگی
رطوبت خاک مشاهداتی
رطوبت خاک ALSIS
رطوبت خاک HBV

0/71
0/21
0/21
0/18

1075/18
_
_
_

_

49
0/32
0/34
0/41

3/04
0/04
0/036
0/08

426/5
19/6
17/3
46/1

قره سو

بارندگی
رطوبت خاک مشاهداتی
رطوبت خاک ALSIS
رطوبت خاک HBV

1/03
0/27
0/26
0/18

1895/31
_
_
_

73
0/42
0/37
0/51

4/03
0/07
0/03
0/09

388/5
27/4
13/3
50/9

کشکان

بارندگی
رطوبت خاک مشاهداتی
رطوبت خاک ALSIS
رطوبت خاک HBV

1/05
0/26
0/27
0/22

1920/27
_
_
_

70
0/43
0/4
0/61

4/2
0/07
0/04
0/12

405/05
27/2
15/9
53/3

سیمره

بارندگی
رطوبت خاک مشاهداتی
رطوبت خاک ALSIS
رطوبت خاک HBV

1/32
0/21
0/22
0/26

2424/11
_
_
_

55
0/32
0/35
0/47

4/94
0/04
0/04
0/08

372/5
19/6
18/7
33/8

زیرحوضه

0/13
0/16
0/033
_
0/13
0/21
0/03
_
0/13
0/22
0/05
_
0/13
0/17
0/11

شکل ( )2مقایسه رطوبت خاک ALSISو  HBVبا دادههای
مشاهداتی را نشان میدهد .رطوبت خاک طرحواره  ALSISو مدل
 HBVدر چهار زیرحوضه از تغییرات بارش تبعیت میکند.
طرحواره  ALSISدر فصول مرطوب و نقاط بیشینه رطوبت و مدل
 HBVدر فصول خشک و نقاط کمینه رطوبت این تغییرات را بهتر
نشانمیدهند .بررسی نمودارها در هر چهار زیرحوضه نشان می-
دهد که تغییرات رطوبتی از فصل مرطوب به فصل خشک در مدل
 HBVنسبت به طرحواره  ALSISبا شیب تندتری صورت می-
گیرد .طرحواره  ALSISاین تغییر وضعیت را با شیبی مالیم نشان
میدهد .مدل  HBVدر فصول مرطوب ،رطوبت خاک را فقط در
بارشهای حدی بهخوبی نشان میدهد و در سایر مواقع شبیه-
سازی رطوبت خاک توسط این مدل با خطا و دقت پایین همراه

استاندارد

است.
نتایج جدول ( )4نشان میدهد خطای برآورد رطوبت خاک
طرحواره ALSISکمتر از مدل HBVاست .در همه زیرحوضهها
مقادیر خطاهای  RSRو  RMSEمربوط به شبیهسازی رطوبت
خاک طرحواره ALSISاز مدل HBVکمتر است .بهجز زیرحوضه
گاماسیاب در بقیه زیرحوضهها مقدار اریبی رطوبت خاک طرحواره
 ALSISاز مدل  HBVکمتر است .کمترین مقادیر خطای RSR
و  RMSEمربوط به شبیهسازی رطوبت خاک طرحواره ALSIS
در زیرحوضه سیمره بهترتیب  0/68و  0/02میلیمتر در روز است
و کمترین مقدار خطای  BIASمربوط به شبیهسازی رطوبت خاک
مدل  HBVدر زیرحوضه گاماسیاب 0/025 ،است.

جدول  -4شاخصهايآماريعملکردمدلهای HBVو ALSISدر شبيهسازيرطوبت خاک

نام زیرحوضه/حوضه
گاماسیاب
قرهسو
کشکان
سیمره

ضریب تغییرات

مدل/طرحواره

BIAS

HBV
ALSIS
HBV
ALSIS
HBV
ALSIS
HBV
ALSIS

0/025
0/05
0/26
0/01
0/13
0/07
0/74
0/04

RMSE
)(mm/day
0/06
0/03
0/1
0/05
0/11
0/04
0/16
0/02

RSR
1/5
0/86
1/5
0/8
1/7
0/72
4/05
0/68
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* فاصله زمانی بين تيک مارکهای اصلی ) (Major Tick Marksدر نمودارهای افقی  60روز است.
شکل  -2مقايسه رطوبت خاک ALSISو HBVبا دادههای مشاهداتی در زيرحوضههای الف)گاماسياب ،ب) قرهسو ،ج) کشکان و د) سيمره
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مقايسه نتايج اجرای مدل HBVو مدل جفتشده ALSIS-HBV

شکل ( )3و جدول ( )5نتایج مقایسه جریان رودخانه شبیهسازی-
شده  HBVبا  ALSIS-HBVو ارزیابی نتایج آنها از طریق
مقایسه با دادههای مشاهداتی را نشان میدهد .مدل HBV
دبیهای سطحی ،زیر سطحی و پایه را شبیهسازی میکند و در
نهایت مجموع این سه دبی ،رواناب خروجی نهایی حوضه را
تشکیل میدهد .بنابراین ،در این پژوهش رواناب خروجی نهایی
حوضه به عنوان جریان رودخانه بررسی میشود.
مدل جفتشده باعث بهبود نتایج شبیهسازی جریان
رودخانه و افزایش دقت شبیهسازی ،بهویژه در جریانهای بیشینه،
میشود که در زیرحوضههای گاماسیاب و قرهسو مشهودتر
است.مقایسه مقادیر توابع هدف  HBVبا  ALSIS-HBVنشان
میدهد مدل جفتشده در همه زیرحوضههای کرخه و کل حوضه
عملکرد بهتری نسبت به  HBVداشته و منجر به افزایش ضریب
 NSEو کاهش خطا شده است .بهترین نتایج افزایش ضریب NSE
مربوطبه زیرحوضه قرهسو است که از  0/76به  0/88رسید و
کاهش خطا هم مربوط به همین زیرحوضه است که  RMSEو
 RSRبهترتیب از  7/7به  4/5میلیمتر در ماه و از  0/49به 0/34
رسیدند .بهترین نتایج کاهش خطای  BIASمربوط به زیرحوضه
کشکان است که از  0/24به  0/03رسید.
نتایج مدل جفتشده  ALSIS-HBVدر مقایسه با دادههای
مشاهداتی نشان میدهد که بیشترین ضریب  NSEو کمترین

میزان  RSRدر زیرحوضه سیمره بهترتیب  0/92و  0/28میباشد.
کمترین مقدار  RMSEدر حوضه کرخه و  3/7میلیمتر در ماه
است و کمترین مقدار اریبی 0/03 ،که مربوط به زیرحوضه کشکان
است.
همانطور که در بخش نتایج رطوبت خاک اشاره شد
طرحواره  ALSISرطوبت خاک نقاط بیشینه را بهخوبی شبیه-
سازی میکند .با جایگزین کردن رطوبت خاک این طرحواره در
مدل  ،HBVبهبود نتایج شبیهسازی جریان رودخانه در مدل
جفتشده کامال مشهود است .بنابراین ،با این جفتسازی ضعف
مدل  HBVدر شبیهسازی جریانهای بیشینه تا حد زیادی
برطرف میشود .شبیهسازی جریانهای کمینه توسط مدل جفت-
شده بهویژه در زیرحوضه کشکان و کل حوضه کرخه با خطا همراه
بود ،هرچند که مدل جفتشده در زیرحوضه کشکان در برخی
نقاط دبی کمینه نتایج بهتری نسبت به مدل  HBVنشان داد و
در سایر زیرحوضهها و کل حوضه کرخه در بخش دبیهای کمینه
مانند مدل  HBVعمل کرد .با این حال ،نتایج جدول ( )5و
مقایسه مقادیر توابع هدف مدل  HBVبا  ،ALSIS-HBVنشان
میدهد با وجود خطای کمی که در شبیهسازی دبیهای کمینه
توسط مدل جفتشده وجود دارد باز هم نتایج مدل جفتشده
بهتر از مدل  HBVاست و مقادیر خطای کمتر و ضریب نش-
ساتکلیف بیشتری نسبت به مدل  HBVنشان میدهد.

جدول  -5شاخصهايآماريعملکردمدلهای HBVو ALSIS-HBVدر شبيهسازيجريانرودخانه

نام زیرحوضه/حوضه
گاماسیاب
قرهسو
کشکان
سیمره
کرخه

مدل
HBV

RMSE
BIAS NSE
)(mm/month
0/52
5/6
0/22 0/72

RSR

ALSIS-HBV

0/82

0/06

4/5

0/42

HBV

0/76

0/009

7/7

0/49

ALSIS-HBV

0/88

0/03

5/4

0/34

HBV

0/76

0/24

5/8

0/48

ALSIS-HBV

0/81

0/03

5/2

0/43

HBV

0/87

0/14

6/7

0/36

ALSIS-HBV

0/92

0/04

5/4

0/28

HBV

0/86

0/22

4/2

0/37

ALSIS-HBV

0/9

0/14

3/7

0/31
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شکل  -3مقايسه سری زمانی ماهانه مقادير شبيهسازیشده جريان رودخانه مدل HBVبا مدل ALSIS-HBVدر زيرحوضههای الف) گاماسياب ،ب) قرهسو ،ج)
کشکان ،د) سيمره و ه) کل حوضه کرخه

نتيجهگيری
در این پژوهش بهمنظور بهبود شبیهسازی مدل آبشناسی HBV

 ،تاثیر جفتسازی مدل HBVبا طرحواره  ALSISدر کل حوضه
کرخه و زیرحوضههای آن بررسی شد .قبل از جفتسازی ،مقایسه

بین رطوبت خاک مدل  HBVو طرحواره  ALSISصورت گرفت
و صحت نتایج رطوبت خاک هر دو مدل با دادههای مشاهداتی
بررسی شد .پس از اطمینان از نتایج بهتر شبیهسازی رطوبت خاک
طرحواره  ،ALSISجفتسازی این طرحواره با مدل
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در همه زیرحوضههای کرخه و کل حوضه عملکرد بهتری نسبت
 و کاهش خطاNSE  داشته و منجر به افزایش ضریبHBV به
 و کاهش خطاNSE  بهترین نتایج افزایش ضریب.شده است
Khodamorad  مطالعات مختلف.مربوط به زیرحوضه قرهسو است
Bouilloud and Coauthors, ؛Poor and Irannejad, 2009)
 نشان دادهاند2014(Min et al.,؛2011Livneh et al.,؛2010
جفتکردن طرحواره سطح زمین و مدل آبشناسی منجر به
.پیشبینیهای بهتر فرآیندهای آبشناسی میشود
 و طرحوارهHBV  مدل1در این پژوهش نسخه یکپارچه
 یکی از مشکالت اساسی کاربرد نسخه. بهکار رفته استALSIS
یکپارچه این است که کل حوضه را بهصورت یک نقطه در نظر
- حوضه شبکهبندی می2،میگیرد در صورتیکه در نسخه توزیعی
شود و تاثیر متغیّرهای هواشناسی بهویژه بارش بر شبیهسازی
جریان رودخانه در نقاط بیشتری از حوضه درنظر گرفته میشود؛
 دقت شبیهسازی در نسخه توزیعی نسبت به یکپارچه،بنابراین
 وHBV  استفاده از نسخه توزیعی مدل.بهمراتب باالتر میرود
و همچنین استفاده از دادههای جهانی واداشتALSIS طرحواره
.جوی شبکهبندیشده برای مطالعات بعدی پیشنهاد میشود

-بهمنظورشبیهسازی بهتر جریان رودخانه توسط مدل جفتHBV
. صورت گرفتALSIS-HBV شده
 با دادههایHBV وALSIS مقایسه نتایج رطوبت خاک
مشاهداتی نشان داد در همه زیرحوضهها همخوانی بهتری بین
 میانگین. و دادههای مشاهداتی وجود داردALSIS رطوبت خاک
 و دادههای مشاهداتی تقریباALSISرطوبت خاک و انحراف معیار
 درHBV  و مدلALSIS  رطوبت خاک طرحواره.مشابه هستند
ALSIS  طرحواره.چهار زیرحوضه از روند بارش تبعیت کردهاند
 در فصولHBV در فصول مرطوب و نقاط بیشینه رطوبت و مدل
.خشک و نقاط کمینه رطوبت این روند را بهتر نشان دادهاند
 در شبیهسازی رطوبتALSIS بنابراین عملکرد بهتر طرحواره
 شد وHBV  با مدلALSIS خاک منجر به جفتسازی طرحواره
 تعیینHBV  بهعنوان ورودی برای مدلALSIS رطوبت خاک
 نتایج شبیهسازی جریان رودخانه توسط، پس از جفتسازی.شد
 مقایسه و ارزیابیALSIS-HBV  و مدل جفتشدهHBV مدل
 مدل.نتایج آنها از طریق مقایسه با دادههای مشاهداتی انجام شد
جفتشده باعث بهبود نتایج شبیهسازی جریان رودخانه و افزایش
 شد که در، بهویژه در جریانهای بیشینه،دقت شبیهسازی
 مدل جفتشده.زیرحوضههای گاماسیاب و قرهسو مشهودتر بود
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