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A Study on the Effects of Karst Area on the
Source of River’s Base Flow Using Modified
Saturation Area Model (SAM) in Kazeroon
and Barm Plain Basins

بررسی اثر منشأ كارست بر سهم جريان پايه رودخانه با
SAM استفاده از مدل اصالح شده نواحی اشباع
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Abstract
Monthly water balance models (rainfall-runoff models on a
monthly basis) are major tools in long-term planning of water
resources. The basic structure of these models includes
continuity equations for soil moisture storage, subsurface flow
and groundwater. Due to the complexity of the formation
process and the different sources of flow, Rainfall-runoff
models have different structures and need to be improved,
simplified and revised according to the studied catchment
conditions. If there is a karst origin in the study area, because
of its importance in providing drinking water, it cannot be
simply ignored in the modeling. In this study, the structure of
daily reservoir Saturation Area Model (SAM) is modified to
improve the prediction of base-flow and monthly runoff in
Kazeroon and Barm plain karst basins. The results of the
modified model (SAM-KARST) and original model (SAM)
have been compared and then the performance of the proposed
model has been evaluated. The obtained results showed a
relative improvement in the performance parameters of SAMKARST in comparison with SAM for the study basins. By
considering the conceptual reservoir for karst origin in the
model, the contribution of base flow obviously increased,
which indicate the important role of karst origin in supplying
base flow.
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چکیده
 رواناب در مقیاس ماهانه) از-مدلهای ماهانه بیالن آب (مدلهای بارش
 ساختار.ابزارهای اصلی در برنامهریزی بلندمدت منابع آب محسوب میشوند
 جریان،اصلی این مدلها شامل معادالت پیوستگی ذخیره رطوبتی خاک
 با توجه به پیچیدگی فرآیند شکلگیری و.زی رسطحی و آب زیرزمینی است
 رواناب دارای ساختارهای متفاوت- مدلهای بارش،منشأهای متفاوت جریان
،هستند که بر اساس شرایط حوضه آبریز مورد مطالعه نیاز به اصالح
 در صورت وجود منشأ کارستی در حوضه.ساده سازی و بازنگری دارند
 به دلیل اهمیت آن در تامین آب شرب نمیتوان به سادگی آن را،مطالعاتی
 به دلیل پیچیدگی فرآیند تشکیل رواناب با توجه.در مدلسازی نادیده گرفت
به شرایط ساختاری زمینشناسی در حوضههای آبریز کارستی و اهمیت
 توسعه مدلهای مفهومی و نزدیک کردن فرآیند مدل به،سازندهای کارستی
 در این تحقیق ساختار مدل.و اقعیت فیزیکی حوضه اهمیت بسیاری دارد
 برای بهبود پیشبینی جریان پایه و رواناب خروجیSAM مخزنی روزانه
ماهانه در حوضههای کارستی کازرون و دشت برم اصالح شده و سپس نتایج
) مقایسه و عملکردSAM( ) با مدل اولیهSAM-KARST( مدل اصالح شده
 نتایج بهبود نسبی شاخصهای عملکردی.مدل پیشنهادی ارزیابی شده است
 را برایSAM  در مقایسه با مدلSAM-KARST  درصد) مدل11 (حدود
 با در نظر گرفتن مخزن مفهومی برای منشأ.حوضه آبریز مطالعاتی نشان داد
 میزان سهم جریان پایه به صورت بارز افزایش و به باالی،کارست در مدل
 درصد رسید که آن نشان دهنده نقش مهم منشأ کارست در تأمین جریان71
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هیدرولوژیکی معمول به درستی شبیهسازی کرد .بههمین منظور در
پژوهشهای مختلفی به بررسی حوضههای کارستی و توسعه مدلهای
بیالن با ساختار مناسبتر و قابلیت اجرای بهتر پرداخته شده است
( ;Savenije, 2009; Palanisamy and Workman, 2015
.)Zhang et al., 2019

 -5مقدمه
حوضههای آبریز با توجه به شرایط اقلیمی ،توپوگرافی ،خاک منطقه و
زمینشناسی رفتارهای متفاوتی نسبت به بارش و رواناب دارند .به
مدلهایی که به منظور شبیهسازی چرخه آبی در حوضه آبریز از بیالن
رطوبتی خاک استفاده میکنند ،مدلهای بیالن آب اطالق میشود
( .)Zhang et al., 2008وجه مشترک غالب مدلهای بیالن آبی،
استفاده از معادله پیوستگی و مخازن رطوبت خاک استKirchner .
) (2009وابستگی قوی بین میزان تخلیه و تغییرات مقدار ذخیره حوضه
را نشان داد که این وابستگی اساس کار مدلها میباشد .در این مدلها،
معموالً اجزای بارش ،تبخیر و تعرق ،رواناب مستقیم ،جریان پایه و در
برخی از آنها تبادل با سفره آب زیرزمینی نیز منظور میشود.

) Spruhill et al. (2000در تحقیق خود نشان دادند کد اولیه SWAT

برای مناطق کارستی مناسب نبوده و نیاز به بازنویسی کد با توجه به
فیزیوگرافی حوضه وجود داردPalanisamy and Workman .
) ،(2015با استفاده از مدل توسعه یافته  Karst SWATنسبت به
مدلسازی درز و شکافها در بستر رودخانه پرداختند و با استفاده از
شاخصهای  NSEو  R2نشان دادند که مدل توسعه یافته بهتر از
 SWATحوضه را مدلسازی میکند Eini et al. (2019) .با توسعه
مدل  SWAT-MLبرای حوضه کارستی مهارلو ،بر عملکرد بهتر مدل
نسبت به مدل  SWATتأکید کردند.

مدلهای بیالن آب ماهانه به طور گسترده برای تخمین بلندمدت
توزیع منابع آب تحت شرایط آب و هوایی مختلف به کار گرفته شدهاند
( Xu and Singh, 1998; Alley, 1984; McCabe and
 .)Markstorm, 2007با مطالعۀ بیالن آب میتوان وضعیت پتانسیل
آب در یک محدوده مطالعاتی را تعیین و امکان توسعه منابع آبی را
بررسی کرد ( .)Moghimi H, 2012همچنین مطالعات بیالن آبی در
یک آبخوان میتواند به منظور بهینهسازی بهرهبرداری تلفیقی از منابع
آب سطحی و زیرزمینی ( )Peranginangin et al., 2004و محاسبات
پیشبینی دبی ( )Kampf et al., 2010مورد استفاده قرار گیرد.

بخشهای مختلف حوضه نقشهای متفاوتی در تولید رواناب حوضه
دارند .نواحی اشباع کنار رودخانه بر روی پاسخ سریع حوضه در تولید
رواناب اثر گذار هستند ( .)Tetzlaff et al., 2008در مدلسازی آب
درک نقش حاشیه رودخانه بر تولید رواناب و اختالط آب از منابع
مختلف بسیار حایز اهمیت است ( .)Seibert et al., 2009مدل بیالن
آب روزانه  SAMتوسط ) Birkel et al. (2010بررسی و سپس توسعه
داده شده است ( .)Birkel et al., 2011, 2015, 2016از آنجا که
تغییرات زمانی در خروجی حوضه میتواند با بررسی رفتارهای متفاوت
آب در بخشهای مختلف (آب زیرزمینی ،رطوبت خاک و رواناب)
بررسی شود ( ،)Soulsby et al., 2004, 2007آنها با تقسیم کردن
حوضه به دو ناحیه کوهستانی و کنار رودخانه مدل خود را ارائه کردند
که در آن حاشیه مرطوب رودخانه برای محاسبه جریان سریع اضافه
شده بود.

مطالعات بیالن آبـی در محدودههای مختلف و بــا درنظرگرفتن
شــرایط متفاوت انجام شــده است ( ;Soulsby et al., 2004
 .)Birkel et al., 2010; Rahnama et al., 2014اما کماکان مفهوم
شکلگیری جریان و درنظر گرفتن آن در مــدلهای بارش و رواناب
از چالشهـای باقیمانــده در هیدرولوژی حــوضه میبــاشند
( .)Lischeid, 2008; Tetzlaff et al., 2008با وجــود پژوهشهای
بسیار هنوز بحثهای زیــادی در زمینه انتخاب پارامترهای مدل و
چگونگی رسیدن بــه یک جواب مطمئن بــاقی مانـده است
(.)Seibert and McDonnell, 2002; Kirchner, 2006

بررسی سوابق پژوهشهای مرتبط انجام شده نشان میدهد میتوان با
اضافه کردن مخزن رطوبتی برای منشأ کارست و ایجاد یک تأخیر در
زهکشی حوضه ( Zhang et al., 2017; Palanisamy and
،)Workman 2015; Zhang et al., 2019; Eini et al., 2019
مدلسازی هیدرولوژیکی حوضههای کارستی را انجام داد .فرض
مطالعات فوق برای اصالح ساختار مدل ،تنها ایجاد تأخیر در زهکشی
است اما در واقعیت منابع کارست توان تغذیه جریانپایه و مشارکت در
تولید رواناب را دارند.

با توجه به پیچیدگی فرآیند تشکیل رواناب ،توسعه مدلهای مفهومی
و نزدیک کردن فرآیند مدل به واقعیت فیزیکی اهمیت بسیاری دارد.
در این میان حوضههای آبریز کارستی با توجه به شرایط ساختاری
زمینشناسی و اهمیت سازندهای کارستی در تأمین آب شرب مورد
توجه پژوهشگران قرار گرفتهاند .حدوداً  52%جمعیت جهان آب
مصرفی خود را از آبخوانهای کارستی تأمین میکنند (.)Ford, 2007
با توجه بـه شرایط تغذیه و زهکشی متفاوت در حوضههای کارستی
نمیتوان رفتار آبخوانهای کارستی و میزان جریان پایه را با مدلهای
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شرقی کازرون از چشمه رنجان سرچشمه گرفته و در تنگ چوگان به
چشمه ساسان متصل میشود و با عبور از میان دریاچه آب شیرین ارژن
و پریشان در امتداد جنوب غربی به شمال شرق جریان دارد .این رود
سپس از ناحیه غربی کازرون عبور کرده و پس از دریافت آب رودخانه
شکستیان و طی یک مسیر کوهستانی ،وارد دشت خشت میشود .در
این تحقیق بر روی قسمتی از رودخانه شاپور در زیر حوضههای کازرون
و دشت برم مطالعه شده است که از چشمه ساسان آغاز و بعد از گذر
از تنگه چوگان تا بوشیگان قبل از محل برخورد با رودخانه شکستیان
ادامه دارد .مشخصات ،دادههای هیدرومتری و اطالعات حوضه
مطالعاتی در جدول  1ارائه شده است.

هدف این پژوهش اصالح مدل هیدرولوژیکی در حوضههای کارستی
دشت برم و کازرون در استان فارس بر مبنای مدل  1SAMو محاسبه
مؤلفههای بیالن خروجی برای بررسی سهم جریان پایه در حوضههای
کارستی است .در این پژوهش برای اولین بار یک مدل ماهانه به نام
 SAM-KARSTبا اضافه کردن یک مخزن که از بارشهای
کوهستانی تغذیه میشود ،برای مناطق کارستی توسعه داده شده است.
مخزن اضافه شده با مخازن آبهای زیرزمینی و جریان سریع در نواحی
اشباع در ارتباط است و با تأخیر در زهکشی ناحیه کوهستانی ،زمان
اقامت آب در حوضه را افزایش میدهد.
محاسبه بیالن آب بر روی رودخانه شاپور ،حدفاصل چشمه رنجان تا
تنگ بوشیگان ،انجام شده و مدل توسعه یافته برای شبیهسازی رواناب
سطحی رودخانه مورد واسنجی و اعتبارسنجی قرار گرفته است .سپس
مدل  SAM-KARSTبا مدل اولیه  SAMدر شبیهسازی رواناب
سطحی مقایسه و سهم جریان پایه در خروجی مدلسازی مشخص
شده است.

مقدار بارش در طول  17سال از مهر  1079تا شهریور  1095از چهار
ایستگاه کالتون ،قائمیه ،بوشیگان و کازرون برداشت شده و دادههای
هواشناسی از ایستگاه هواشناسی کازرون دریافت شده است .از
دادههای هواشناسی برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از
معادله ) Hamon (1963استفاده شده است .در این تحقیق اطالعات
دادههای هیدرولوژی سالهای آبی  1079-1081تا 1090-1090
برای دوره واسنجی و سالهای  1090-1092تا  1092-1095برای
اعتبارسنجی مورد استفاده قرار گرفته است.

 -0مواد و روشها
 -5-0موقعیت منطقه مورد مطالعه

در این پژوهش به منظور ارزیابی نتایج مدل توسعه یافته ،دو زیر حوضه
از حوضه آبریز حله به نامهای دشت برم و کازرون انتخاب شدند.
موقعیت زیر حوضههای مورد مطالعه در شکل  1نشان داده شده است.
دشت برم در کنار جادهای که دشت ارژن را به پریشان متصل مینماید
قرار گرفته است .رودخانه جاریشده در این منطقه از نزوالت جوی و
آب زیرزمینی تغذیه میشود .رودخانه شاپور نیز از ارتفاعات شمال

 -0-0ساختار مدل بیالن ماهانه

SAM-KARST

مدل توسعه داده شده در این تحقیق براساس مدل روزانه  SAMدر
کار  Birkelو همکاران در حوضهی آبریز بروتلند بورت در کشور
اسکاتلند است که در آن دادههای بارش و تبخیر به عنوان ورودی و
دبی جریان برای واسنجی مدل استفاده میشوند.

Rain gage

Fig. 1- Location of the study area, namely Barm plain and Kazeroon sub-basins of Helle basin (Fars
)Province, Iran

شکل  -5موقعیت منطقه مطالعاتی دشت برم و كازرون از زيرحوضههای حله (استان فارس)
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)Table 1- Basin characteristics (October 2000 until September 2017

جدول  -5مشخصات حوضه مورد بررسی (مهر  5566تا شهريور )5568
)ET (mm/month
MAX
MIN

)Runoff (m3/s
MAX MIN

)˚T (c
MAX MIN

)P (mm
MAX MIN

area
)(km2

Sub-basin

Basin

196.14

41.16

35.5

348.3

1424

Kazeroon & Barm plain

Helle

19.66

0.36

8.3

0

در ارتباط باشد .ارتباطات بین مخازن به منظور نزدیک بودن ساختار
مدل مفهومی با فیزیک حوضه فرض گردیده است .بنابراین بارش از
طریق ناحیه کوهستانی میتواند منشأ کارست را تغذیه کند .سطح آب
در مخزن آب زیرزمینی ( )Sgwتوسط مخزن کارستی تغذیه شده و
جریان پایه را تشکیل میدهد .منشأ کارست توسط مرتبط شدن با
منطقه اشباع ،در جریان سریع مشارکت میکند (شکل-5ب).

مدل  SAMپاسخهای غیر خطی جریان خروجی حوضه را توسط
اتصاالت هیدرولوژیکی 5حوضه (ارتباط بین مخازن) شبیهسازی میکند
که در آن ناحیه کوهستانی ( )upبه منطقه اشباع ( )satو آب زیرزمینی
( )gwمرتبط شده است (شکل -5الف) .بــارش  Pو تبخیر و تعرق
 ETبین دو بخش کوهستانی ( )Supو منطقه اشباع ( )Ssatدر ساختار
مــدل بــه کمک نسبت رطوبتی ( dsatنسبت حجمی  SUPو )Ssat
تــوزیع میشــود .بــرای مطالعه بیشتر میتــوان بــه مقاالت
( )Birkel et al., 2010, 2011رجوع کرد.

مخزن کوهستان ( )Supبا مخازن اشباع (  )Ssatو کارست ( )Skarstبه
صورت خطی در ارتباط است .زهکشی از کوهستان ،توسط جریانهای
 Qup-satو  Qup-karstبه کمک پارامترهای  aup-satو aup-karst
انجام میگیرد .جریان  Qkarst-satو نفوذ  Qkarst-gwبا پارامترهای
 akarst-satو  akarst-gwاز مخزن کارست  ،Skarstبه صورت خطی
ناحیه اشباع و آب زیرزمینی را تغذیه میکند و جریان پایه خروجی از
مخزن آب زیرزمینی ( )Qgwبه صورت خطی توسط پارامتر agw
محاسبه میشود ( .)Malcolm et al., 2004رواناب خروجی از مخزن
اشباع ( )Qsatتوسط پارامترهای  asatو ( αجدول  )5به صورت
غیرخطی محاسبه میشود که پارامتر  αبی بعد میباشد .جریان
غیرخطی میتواند تغییرات ناحیه اشباع و تولید رواناب در زمانهای
طوفانی 0را نمایش دهـد ( .)Soulsby et al., 2015در انتها
جــریــان خروجی حــوضه با جمع  Qsatو  Qgwمشابه بــا کار
) Fenicia et al. (2008بهدست میآید.

در ادامه جریانهای بین مخازن در مدل توسعه یافته توضیح داده شده
است .برای رسیدن به یک مدل ماهانه برای حوضههای کارستی،
مشابه با مدل  SAMمخازن استفاده شده میتوانند در فرآیند
مدلسازی ،اشباع و غیراشباع شوند .بارش مخزن فوقانی را پر میکند
و تغییرات رطوبت خاک در مخازن ،فرآیند تولید رواناب را منعکس
میکند ( .)Tetzlaff et al., 2014سطح آب در مخازن کوهستانی
( )Supو اشباع ( )Ssatمیتواند از طریق نفوذ و تبخیر و تعرق تهی شود،
بنابراین منطقه اشباع ( )satنیز میتواند در دوره خشک اشباع نباشد.
برای ایجاد تأخیر در زهکشی و افزایش اقامت آب در حــوضه
( ،)Zhang et al., 2019مخزنی برای چشمههای کارستی ( )Skarst
در نظر گرفته و به مدل  SAMاضافه شده است.
با توجه به وجود سازندهای آهکی در حوضه مطالعاتی ،منشأ کارست
میتواند با سایر منابع جریان مانند بارش ،آب زیرزمینی و رواناب سریع

b) SAM-KARST

a) SAM

Sup

Qup-sat

Sup
Qup-karst

Qup-sat
Qsat

Ssat

Qsat

Qup-gw

Ssat

)Q(t

)Q(t

Qgw

Sgw

Qkarst-sat

Skarst

Qkarst-gw

Qgw

Sgw

Fig. 2- The conceptual structure of SAM to calculate daily runoff and the developed SAM-KARST for
calculating monthly runoff in Karst basins

شکل  -0ساختار مفهومی مدل اصلی مناطق اشباع  SAMبرای محاسبه رواناب روزانه و مدل توسعه يافته  SAM-KARSTبرای
محاسبه رواناب ماهانه در حوضههایكارستی
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 به،در این تحقیق با استفاده از روش بهینهساز تکاملی الگوریتم ژنتیک
 مدل بهینهسازی الگوریتم.تخمین پارامترهای مدل پرداخته شده است
ژنتیک بــا مقادیر حقیقی بــه منظور کمینه نمودن مقدار ریشه
) ساماندهی و همچنین بــه منظورRMSE( میانگین مربعات خطا
)NSE(  ساتکلیف-ارزیــابی عملکرد مدل از شاخص برازش ناش
Criss and ( VE ) و خطای حجمیNash and Sutcliffe, 1970 (
 متغیرهای تصمیم و مشخصات.) استفاده شده استWinston, 2008
. معرفی شده است0 الگوریتم ژنتیک در جدول

) درSkarst( ) وکارستSup(  مخازن کوهستان،در مدل پیشنهادی
تشکیل رواناب به صورت مستقیم دخالت نکرده و فقط ناحیه اشباع
، با جدا شدن ناحیه اشباع. را تغذیه میکنندSgw  و آب زیرزمینیSsat
تغذیه آب زیرزمینی از منطقه اشباع صورت نمیگیرد و جریان پایه به
 بدین شکل.صورت مستقیم در جریان خروجی مشارکت میکند
زهکشی عمودی محدود شده و جریان جانبی ترویج میشود
 متغیرها و واحدهای استفاده شده در، روابط.)Tetzlaff et al., 2014(
. ارائه شده است5  در جدولSAM-KARST مدل توسعه داده شده

Table 2- Equations, Variables and Units of developed SAM-KARST
SAM-KARST
Variable

Potential
evapotranspiration
(Hamon 1963)

Effective rain &
Eevapotranspiration

Evapotranspiration
& Precipitation
distribution

Storages &
Outﬂows

 متغیرها و واحدهای مدل توسعه داده شده، روابط-0 جدول

Equation

Parameters

𝑒𝑎∗ (t)
ETP(t) = 298 ∗ D(t) ∗
𝑇𝑎 (t) + 273.2

Peff (t) = P(t) − ETP(t)
if P ≥ ETP
ETeff (t) = ETP(t) − P(t)
if ETP ≥ P

P = precipitation
Pup = Upslope rain
Psat = Saturated area
rain
𝐸𝑇up = Upslope
evapotranspiration
ETsat = Saturated area
evapotranspiration
dsat = Saturate Ratio

Pup(t) = Peff (t) ∗ (1 − dsat)
Psat (t) = Peff (t) − Pup(t)
ETup(t) = ETeff (t) ∗ (1 − dsat)
ETsat (t) = ETeff(t) − ETup(t)
Sup (t) = Sup (t) + Pup (t) −
ETup(t) + Qup (t);
Ssat (t) = Ssat (t) + Psat (t) −
ETsat (t);
Skarst (t) = Skarst (t) +
Qsat−karsrt(t) − Qkarst (t);
Sgw (t) = Sgw (t) +
Qkarsrt−gw (t) − Qgw (t);
Qup (t) = Qup−sat (t) + Qup−karst (t)
Qkarst (t) = Qkarst−sat (t)
+ Qkarst−gw (t)
Qup−sat(t) = aup−sat(t) ∗ Sup (t)
Qup−karst (t) = aup−karst (t) ∗ Sup (t)

Reservoir outﬂows
&
Rate parameter

ETP = Potential
Evapotranspiration
𝑇𝑎 = Temperature
𝑒𝑎∗ = Saturation vapor
Pressure
D= Sunny hours

Qkarst−sat (t) = akarst−sat (t) ∗ Skarst (t)
Qkarst−gw (t) = akarst−gw (t) ∗ Skarst (t)
Qgw (t) = agw (t) ∗ Sgw (t)
Qsat (t) = asat (t) ∗ Ssat1+𝛼 (t)
Qtotal = Qsat + Qgw

Sup = Upslope storage
Ssat = Saturated storage
Skarst = Karst storage
Sgw = Groundwater storage
Qup (t) = Upslope area discharge
Qkarst (t) = Karst area discharge
Qgw (t)
= Groundwater area discharge
Qsat (t)
= Saturation area discharge
aup−sat
= upslope − saturated rate
aup−karst = upslope − karst rate
akarst−sat
= karst − saturatedrate rate
akarst−gw
= karst − groundwater rate
agw = groundwater rate
asat = saturated rate
Qtotal = streamﬂow
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Equation
number

Unit
mm
month
Celsius
Kpa

mm
month

1

2,3

4,5
mm
6,7

8
mm
9
mm
month
m3
month

10
11

12.13

14,15
1
month

16,17

18,19
m2

10−3

∗
month

20

Table 3- Decision variables and Characteristics of Genetic Algorithm

جدول  -5متغیرهای تصمیم و مشخصات الگوريتم ژنتیک
Crossover
Rate

Mutation
Rate

Crossover

Decision Variables

Population

Criterion Convergence

85%

0.02

Single
Point

SupMAX,SsatMAX,SkarstMAX,SgwMAX
aup-sat, aup-karst, akarst-sat
akarst-gw, agw, asat,α

250

Number of generations
Failure to improve the best
Answer - Over several
generations

مــدل شده است .مقدار ضرایب خروجی از محدوده کوهستـــانی
( aup-satو  aup-gwو  )aup-karstتغییر چندانی را نشان نداده اما
ضریب مربوط به آپ پایه ( )agwدر مدل کارستی کاهش یافته است.
به صورت خالصه میتوان گفت ضرایب به نوعی نشاندهنده نرخ
تخلیه کند تراز آب زیرزمینی به دلیل تغذیه مخازن کارست و همچنین
افزایش میزان ذخیره در مدل میباشد.

 -5نتايج و بحث
در ادامه صحتسنجی مدل توسعه یافته ،نتایج رواناب محاسباتی توسط
مدل و تفاوت های عملکرد مدل ارائه شده با مدل اولیه شرح داده شده
است.
 -5-5صحتسنجی مدل

از روش الگوریتم ژنتیک با کمینه کردن مقدار ریشه میانگین مربعات
خطا ( ،)RMSEبرای تنظیم ضرایب مدل استفاده شده است .با مقایسه
رواناب ماهانه محاسباتی و مشاهداتی در ایستگاه تنگ بوشیگان از مهر
 1079تا شهریور  1090عملکرد مدل اعتبارسنجی و مهر 1090تا
شهریور  95صحتسنجی شده است .خروجیهای الگوریتم ژنتیک در
جدول  0ارائه شده است.

 -0-5ارزيابی عملکرد مدل

برای ارزیابی نتایج خروجی مدل ،مقدار رواناب محاسباتی مورد آزمون
قرار گرفته و در شکل  0ارائه شده است .با توجه به شکل ،عملکرد هر
دو مدل در تخمین روند تغییرات رواناب مناسب ارزیابی شده است.
برای بررسی صحت عملکرد ،در شکل  0تغییرات بارش نیز آورده شده
است که نشان دهنده پیروی مدل و پاسخ حوضه از نوسانات بارش
است.

با توجه به نتایج جدول  ،0اضافه شدن یک مخزن برای مفهومسازی
چشمههای کارستی در مدل ،سبب افزایش گنجایش ذخایر مفهومی

Table 4- The optimal values of decision variables of SAM & SAM-KARST
جدول  -0مقادير بهینه متغیرهای تصمیم برای مدلهای  SAMو SAM-KARST

α

asat

agw

akarst-gw

akarst-sat

aup-karst

aup-gw

aup-sat

SgwMAX

SkarstMAX

SsatMAX

SupMAX
Initial
range
calibration

0-1

0-1

0 -1

0-1

0-2

0-1

-

0-1

10-100

65-350

500-790

80-300

Initial
range

0.01

0.01

0.04

0.5

1.5

0.38

-

0.4

58.63

85

729.81

250

calibration
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SAM

0.01

0.02

0.08

-

-

-

0.4

0.4

28.87

-

500

200

SAM-KARST

0-1

0 -1

0 -1

-

-

-

0-1

0-1

5-50

-

450-700

90-250

100

70

200

60

300

50

400

Q-obs

P

sam-karst

sam

40

500

30

600

20

700

10

800
7-Feb 11-Aug 12-Feb 15-Aug 16-Feb 19-Aug 20-Feb 24-Aug 24-Feb

7-Aug

)Q(m3/s

)P (mm/month

0

80

0
2-Aug

3-Feb

Fig. 3- Basin precipitation and computational runoff in SAM & SAM-KARST

شکل  -5بارش حوضه و رواناب محاسباتی در مدلهای  SAM-KARSTو

SAM

Table 5- Performance evaluation of SAM & SAMKARST

به منظور ارزیابی عملکرد مدل از مقدار ریشه میانگین مربعات خطا
(  )RMSEو شاخص ناش -ساتکلیف ( )NSEو خطای حجمی VE
استفاده شده و نتایج آن در جــدول  2ارائه شــده است .همانطور کــه
مشخص است عملکرد مناسبتـر مــدل تـوسعه یــافته در پیشبینی
روانـاب مشهود است .مقادیــر شاخصهای ارزیــابـی در دوره
صحتسنجی نسبت بــه دوره اعتبارسنجی کمتر بــوده
()NSEvalidation = 0.65 < NSEcalibration = 0.77که نشان از
شبیهسازی ضعیفتر مدل است .الزم به ذکر است که کمتر بودن
مقادیر  RMSEدر دوره صحتسنجی به دلیل کاهش مقادیر رواناب
و خشکسالی نسبت به دوره اعتبارسنجی میباشد.

جدول  -0ارزيابی عملکرد مدلهای  SAMو SAM-KARST
SAM-KARST
0.77

SAM
0.69

NSE

3.02

3.45

RMSE

0.66
1.36
0.65

0.59
1.56
0.59

VE
RMSE
NSE

calibration

validation

Table 6- Evaluate dry period (MIN) and wet period
)(MAX

جدول  -8ارزيابی دوره خشک ( )MINو دوره تر ()MAX
SAM-KARST
0.53
0.67
0.69
5.60

برای بررسی عملکرد مدل در دوران خشکسالی و ترسالی ،دادههای
رواناب را منظم و بازه  MINبرای  52%کمترین مقادیر رواناب و بازه
 MAXبرای  52%بیشترین مقادیر رواناب تعریف شده است .عملکرد
مدل در این دو بازه بررسی و در جدول  5ارائه شده است .عملکرد مدل
 SAMدر دورههای خشک و مدل  SAM-KARSTبرای دورههای
تر و پیکهای سیالبی مناسبتر است.

SAM
0.58
0.62
0.68
5.63

VE
RMSE
VE
RMSE

MIN
MAX

در هر دو مدل ،مشابه با کارهای تحقیقاتی اخیر در حوضههای کارست
( ،)Zhang et al., 2019سهم جریان پایه در رواناب خروجی به صورت
میانگین باالی  71درصد بوده است که نشان از اهمیت تغذیه و
زهکشی جریان پایه به دلیل وجود درز و شکافها در بستر حوضههای
کارستی دارد ( .)Palanisamy and Workman, 2015مقادیـر
اختالف جــریان پــایــه ( )DELTA-GWو آب سطحی
( )DELTA-RUNOFFدو مدل در گرافهای شکل  0نشان داده
شده است .با توجه به شکل  ،0بیشترین اختالف مقادیر جریان پایه

با وجود تفاوتهای عملکرد دو مدل در بازههای تر و خشک و تشابه
مؤلفههای شکلگیری رواناب خروجی از دو جریان سطحی ( )Qsatو
پایه ( ،)Qgwمقادیر این دو مولفه از مدلها استخراج و تفاوت مقادیر
آنها در دوره مطالعاتی بررسی شد.

تحقیقات منابع آب ايران ،سال شانزدهم ،شماره  ،0تابستان 5566
)Volume 16, No. 2, Summer 2020 (IR-WRR

198

است .با توجه به شکل  ،2مدل  SAM-KARSTبا وجود مخزن
کارست ،در محاسبه پیکهای سیالب سالهای  5111 ،5111و
 ،5117به دلیل تأخیر در تغذیه و زمان خروج جریان پایه بهتر عمل
کرده است .نکته قابل توجه در این بهبود ،اختالف بارز جریان پایه
محاسباتی دو مدل در سالهای فوق میباشد (شکل  .)0بنابراین وجود
منشأ کارست بر مقدار جریان پایه و مشارکت آن در رواناب خروجی به
ویژه در پیکهای مشاهداتی مؤثر است.

محاسباتی بین دو مدل تقریبا مربوط به زمانهای تر و همچنین
بیشترین اختالف مقادیر جریان سطحی محاسباتی تقریبا در زمانهای
خشک مشاهده میشود .بنابراین میتوان گفت سهم جریان پایه در
پیکهای سیالبی غیر قابل انکار است.
با توجه به سهم غیر قابل انکار جریان پایه در پیکهای سیالبی ،تفاوت
در پیک سیالب محاسباتی در  5مدل مورد بررسی قرار گرفته شده
0
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)Fig. 4- The difference between computational surface runoff (a) and base flow (b

شکل  -0اختالف رواناب سطحی  (a) DELTA-RUNOFFو جريان پايه  (b) DELTA-GWمحاسباتی در مدلهای  SAMو
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شکل  -0بررسی عملکرد مدلهای  SAMو  SAM-KARSTدر محاسبه پیکهای سیالب مشاهداتی
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connectivity, catchment storage and tracer dynamics
controls nonstationary water age estimates.
Hydrological Processes 29(13):2956-2969
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رواناب) در قالب مدلهای مفهومی از عناوین-مدلسازی بیالن (بارش
 از طرف دیگر به منظور درنظر.پر چالش در هیدرولوژی کاربردی است
 از،گرفتن کلیه عوامل موثر بر بیالن و ضعف تئوریهای موجود
 در اکثر این.ساختارهای مفهومی بهصورت فراوانی استفاده میشود
 اصلیترین معادله و، مفهوم پیوستگی برای رطوبت خاک،روشها
چگونگی عملکرد آب زیرزمینی به عنوان جریان پایه یکی از مهمترین
 بهینهسازی، در حال حاضر.سؤاالت در طرحهای تحقیقاتی است
ساختار مفهومی مدل بیالن میتواند نقش مؤثری در اخذ جواب
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