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چکیده
مدلهاي شبیه سازي هیدرولوژیکی ابزارهاي ارزشمندي براي بررسی
موضوعات چالشبرانگیز مرتبط با مدیریت حوضه آبخیز همچون اثر تغییر
 در. تأثیر شهرسازي بر سیالبها و خشکسالیها هستند،اقلیم بر منابع آب
 که برWetSpa-Phyton  مدوالر و فرآیندمحور،این مقاله از مدل شیءگرا
اساس رویکرد مدلسازي انعطافپذیر تهیه شده و با زبان برنامهنویسی پایتون
 جهت شبیهسازي هیدروگراف روزانه در حوضه ارازکوسه،کدنویسی شده است
 تیپ، وروديهاي مدل شامل نقشههاي رقومی ارتفاع.استفاده شده است
 دما و تبخیر است که از آمار،خاک و کاربري اراضی و سريهاي زمانی بارش
)60-64  تا84-82  ایستگاه هواشناسی در یک دوره ده ساله (سال آبی6
8  واسنجی مدل بهطور محدود با تخصیص مقادیر منطقی به.استفاده گردید
 بر مبناي بهترین انطباق بین هیدروگراف،پارامتر گلوبال (کلی) مدل
- ارزیابی مدل بر اساس شاخص کلینگ.شبیهسازي و مشاهده اي انجام شد
 صورت گرفت که بهترتیب براي دوره واسنجی و اعتبارسنجی مقادیر،گوپتا
 هم چنین نتایج محاسبات بیالن آبی توسط مدل. بهدست آمد1/25  و1/9
 درصد از کل18/1  و10/5 نشان داد که جریان خروجی از حوضه به ترتیب
.بارش را در دوره واسنجی و اعتبارسنجی به خود اختصاص داده است

Abstract
Hydrological simulation models are valuable tools for
examining challenging issues related to watershed
management such as the impact of climate change on water
resources, the impact of urban planning on floods and
droughts. In this study, WetSpa-Python model was developed
to simulate daily flow hydrographs at the Arazkouse basin.
This is an object-oriented, process-based modular model
which has been developed based on the principles of flexible
modeling in python. Data inputs included DEM, soil type,
land-use, precipitation time series, temperature, and
evapotration, which were acquired from nine meteorological
stations for a ten-year period (from 2006-07 to 2015-16).
Model calibration was performed in a limited manner by
assigning rational values to 8 global parameters based on the
best fit between the simulated and observed hydrographs.
Model performance was tested via the Kling-Gupta index, and
obtained 0.6 and 0.52 for the calibration and validation periods,
respectively. The results of the water-balance analysis with the
model indicated that the outflow of the basin constitutes 13.2
and 18.1% of total precipitation in the calibration and
validation periods.
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است ،تا بتواند بهراحتی آن را توسعه دهد.
) (2020تخصیص پارامترهاي مدل  Wetspa-Pythonرا براي
شبیهسازي جریان مورد بررسی و مطالعه قرار دادند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که شناخت فیزیک حوضه آبخیز و همچنین ارتباط بین
ویژگیهاي حوضه آبخیز و پارامترهاي مدل ،نیاز به واسنجی مدل را
محدود میکند Zarghi et al. (2021) .در پژوهشی تحت عنوان
کاربرد تخصیص پارامتر در مدلسازي هیدرولوژیکی حوضه آبخیز با
استفاده از مدل توزیعی فیزیکی  MIKE SHEپرداختند .نتایج این
پژوهش نشان داد که استفاده از رویکرد تخصیص پارامتر بر مبناي
معیارهاي کارایی ناش ساتکلیف ()Nash-Sutcliffe, 1970( )NSE
و کلینگ گوپتا ( ،)KGEجهت شناخت بهتر حوضه آبخیز و پارامترهاي
مدل منجر به ایجاد نتایج قابل قبول براساس منطق و استدالل شده و
نیاز به واسنجی را بهطور قابل مالحظهاي کاهش میدهد ،زیرا منجر
به کاهش زمان واسنجی میشود .در مقاله حاضر ،ضمن شرح مختصر
مدل اصلی  ،WetSpaنسخه جدید آن به نام WetSpa-Python
معرفی میگردد .این مدل که بر اساس رویکرد مدلسازي انعطافپذیر
تهیه شده و با زبان برنامهنویسی پایتون مجدداً کدنویسی شده است،
جهت شبیهسازي هیدروگراف روزانه رودخانه چهلچاي استفاده شده
است.

 -7مقدمه

Bahremand et al.

مدلسازي مناسب فرآیندهاي هیدرولوژیکی نیازمند ابزارهاي
انعطاف پذیري است که قادر باشد با خصوصیات غالب سیستم و
نیازمندي کاربردهاي خاص انطباق یابد ،زیرا مدلها اغلب براي پاسخ
به یک نیاز خاص توسعه یافتهاند و بنابراین عدم انعطافپذیري ،توسعه
بعدي آنها را تقریباً غیرممکن ساخته است ( Salvadore et al.,
 .)2012یک چارچوب انعطافپذیر براي مدلسازي مفهومی
هیدرولوژیک با هدف یکپارچه ساختن چارچوب از هم گسیخته
مدلهاي مفهومی کنونی و ایجاد یک ساختار قوي براي شناخت و
مدلسازي سیستمهاي هیدرولوژیک ،توسط )Fenicia et al. (2011
ارائه شده است که برخالف کاربردهاي مدلهاي ایستا ،به
هیدرولوژیستها اجازه فرضیهسازي ،ساختن و تست ساختارهاي
گوناگون مدل را با استفاده از ترکیب مؤلفههاي مختلف میدهد.
) Salvadore et al. (2015توصیف مفهومی فرآیندهاي
هیدرولوژیکی فیزیکی شهري را براساس انتخاب  40رویکرد
مدلسازي مقایسه کردند .آنها جهت غلبه کردن بر محدودیتها و
پیچیدگیهاي هیدرولوژي شهري ،استفاده از رویکرد مدلسازي
فرآیندمحور مدوالر که انعطافپذیر و قابل انطباق با نیازهاي تحقیقی
است ،را پیشنهاد کردند.
مدل هیدرولوژیکی توزیعی و فیزیکی  WetSpaاز سال 1669
بهصورت یک مدل بیالن آبی توسط ) Wang et al. (1996در
دانشگاه  VUBبلژیک ابداع شد ،و از سال  5115به بعد بهمنظور
شبیهسازي سیل و مؤلفههاي مختلف هیدرولوژي در حال استفاده بوده
است ( .)Liu et al., 2003مدل در بررسی تأثیر کاربري زمین بر سیل
( ،)Bahremand et al., 2007; Liu et al., 2005بررسی تأثیر
هیدرولوژیکی تغییر اقلیم و بررسی تأثیر توأم تغییر اقلیم و توسعه
شهري بر جریان ،با موفقیت بهکارگرفته شده است ( Vansteenkiste
 .)et al., 2013ماژولهاي کیفیت آب و فرسایش مدل نیز توسعه داده
شده است ( .)Liu et al., 2005; Zeinivand, 2009اجراي مدل
 apSteWدر دو محیط نرمافزاري  ArcViewو  Fortranانجام
میگیرد .اخیراً به دالیلی که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد،
مدل  WetSpaدر محیط برنامهنویسی  Pythonکه داراي قابلیتهاي
زیادي میباشد ،توسعه داده شده است .مقایسه دو مدل  WetSpaو
 WetSpa-Pythonتوسط ) Bahremand et al. (2017کارآیی
باالي مدل جدید کدنویسی شده را نشان داد که کاهش پیچیدگیهاي
مدل و منبع باز بودن آن موجب ایجاد فرصت مناسبی براي کاربر شده

 -8مواد و روشها
 -7-8معرفی منطقه مورد مطالعه

حوضه آبخیز مورد مطالعه (شکل  )1با مساحت  1259کیلومترمربع
یکی از زیرحوضههاي حوضه آبخیز بزرگ گرگانرود در شمال شرق
ایران در استان گلستان میباشد؛ و در محدوده شهرستانهاي
مینودشت ،آزادشهر و گنبد کاووس قرار دارد .حداقل ارتفاع از سطح
دریا  57متر و حداکثر آن  5886متر است .متوسط بارش ساالنه حوضه
آبخیز در دوره آماري  11ساله مورد مطالعه (سال آبی  84-82تا -64
 416 )60میلیمتر ،متوسط تبخیر ساالنه  1119میلیمتر و متوسط
دماي ساالنه آن  17درجه سانتیگراد است.
 -8-8توصیف مدل اصلی WetSpa

مدل ( WetSpaانتقال آب و انرژي بین خاک ،گیاه و اتمسفر) یک
مدل بارش-رواناب توزیعی و فیزیکی پیوسته مبتنی بر  SItبراي
شبیهسازي در مقیاس حوضه آبخیز است ،که به زبان برنامهنویسی
فورترن نوشته شده است (.)Salvadore et al., 2015
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Fig. 1- Location of the study area

شکل  -7موقعیت حوضه آبخیز مورد مطالعه

مدل میتواند فرآیندهاي هیدرولوژیکی برگاب ،ذخیره گودالی ،تبخیر و
تعرق ،رواناب ،جریان زیرسطحی ،تغذیه آب زیرزمینی و جریان آب
زیرزمینی (در سطح زیرحوضه) ،را در سطح سلولی شبیهسازي نماید
(شکل .)5وروديهاي مدل عبارتند از -1 :سريهاي زمانی بارش،
تبخیر و تعرق پتانسیل ( )TEPو دما ،که با روش پلیگونهاي تیسن
در سراسر آبخیز توزیع میشوند؛ و  -5پارامترهاي توزیعی مکانی ،که
از سه نقشه ورودي بافت خاک ،کاربري زمین و توپوگرافی بهدست
میآیند .خروجیهاي معمول عبارتند از :هیدروگرافهاي جـریان در
خروجی حـوضه آبخیز و زیـرحـوضهها ،نقشهها و مؤلفههاي
جریانهاي اصلی آب براي هر گام زمانی و مؤلفههاي بیالن آب
(.)Salvadore et al., 2012

 -3-8مدل WetSpa-Python

مدل شیءگرا ،مدوالر و فرآیندمحور  WetSpa-Pythonبر مبناي
معادالت مدل اصلی  WetSpaتوسعه یافته است .در این نسخه ،هر
فرآیند هیدرولوژیکی در یک ماژول مجزا کدنویسی شده و کد آن در
یک پوشه مجزا ذخیره شده است که وروديها و خروجیهاي آن
گروهبندي شدهاند .در ساختار جدید سه بخش اصلی مشخص شده
است (شکل )1 :)5یک بخش پیشپردازش براي تهیه نقشههاي tSI؛
 )5یک کالس واحد براي نمایش حوضه آبخیز ،که به شکل سلولی یا
بر مبناي اجزاي فیزیکی توصیف میشود؛ و  )0یک کالس کنترل
مدل ،که وروديها و خروجیها را سازماندهی میکند ( Salvadore
 .)et al., 2012این مدل بهوسیله دو مؤلفه پیشپردازش و یک سري
مؤلفههاي فرآیندمحور ساخته شده است .مؤلفههاي پیشپردازش
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کالیبراسیون تعدیل کرد Bahremand )2016( .در بسط ایده
تخصیص پارامتر به نحوه تعیین پارامترهاي مدلهاي فیزیکی به ذکر
نکاتی در خصوص پارامترهاي مدل  WetSpaپرداخته است که
میتواند به تعیین پارامترهاي این مدل بهطور استداللی کمک شایانی
کند ،که این منجر به محدود شدن فرایند واسنجی میشود (در حد
تعدیل و تنظیم مقدار اولیه تخصیص یافته).

بهعنوان مؤلفههاي استاتیک چارچوب تجمیع شدهاند و در ابتداي
شبیهسازي بهطور اتوماتیک اجرا میشوند ،که شامل برآوردکننده
نقشههاي پارامتر (پارامترهاي توزیعی مدل) مبتنی بر  SItو IUI
معمول میباشند .مؤلفههاي فرآیندمحور مدل ،شامل  10مؤلفه
دینامیک استاندارد است که  11مورد از آنها فرآیندهاي هیدرولوژیکی
را نمایش میدهند و دو مورد باقیمانده ،بیالن آب در مقیاس آبخیز را
محاسبه و سريهاي زمانی خروجیها را تهیه میکنند ( Salvadore
 .)et al., 2012نقشههاي ورودي مدل به فرمت  PCRasterشامل
توپوگرافی ،تیپ خاک و کاربري اراضی؛ و دادههاي هواشناسی به
فرمت  Stt.براي شبیهسازي دینامیک شامل سريهاي زمانی بارش،
دما و تبخیر و تعرق پتانسیل است .مهمترین خروجیهاي توزیعی
مکانی مدل شامل نقشههاي جهت و طول جریان ،حداقل و حداکثر
گنجایش برگابی ،ذخیره چاالبی ،پلیگونهاي تیسن (براي بارش و
تبخیر) ،ضریب مانینگ ،ضریب رواناب پتانسیل ،شعاع هیدرولیکی،
سرعت متوسط جریان و زمان پیمایش از هر سلول تا خروجی حوضه
آبخیز ( )t0است.

 -6-8مزايای مدل  WetSpa-Pythonنسبت به مدل اصلی
WetSpa

مزایاي مدل  WetSpa-Pythonدر مقایسه با مدل  WetSpaدر
جدول  1بیان شده است ( ،)Salvadore et al., 2012که این مدل
جدید را جایگزین مناسبی براي استفاده در مدلسازيهاي هیدرلوژیکی
نموده است.
 -0-8تهیه ورودیهای مدل

سه نقشه رقومی ارتفاع ،تیپ خاک و کاربري اراضی مربوط به حوضه
آبخیز مورد مطالعه با اندازه سلول  81متر و گسترش مکانی یکسان در
محیط  SIt-crAتهیه و قبل از ورود به مدل ،در محیط PCRaster
به فرمت  mapتبدیل شدند (شکل .)0از دادههاي  2ایستگاه هواشناسی
براي تهیه سريهاي زمانی دما و تبخیر و تعرق پتانسیل؛ و از دادههاي
 6ایستگاه براي تهیه سريهاي زمانی بارش در یک دوره آماري ده
ساله (سال آبی  84-82تا  )60-64استفاده گردید (جدول .)5این
سريهاي زمانی براي ورود به مدل به فرمت  tss.تبدیل شدند.

هر دو نسخه مدل ،عالوه بر پارامترهاي توزیعی (بهصورت نقشه) که
توسط مدل از روي نقشههاي پایه محاسبه میشوند و کالیبره
نمیشوند ،داراي هشت پارامتر گلوبال یا کلی نیز میباشد که این
پارامترها عمدتاً فاکتور تصحیح بوده و یا بهطور منطقی و استداللی
قابل تعیین میباشند ( Bahremand, 2016; Bahremand et al.,
 )2020; Zarghi et al., 2021و سپس میتوان آنها را با

Table 1- Comparison of WetSpa and WetSpa-Python models

جدول  –7مقايسه دو مدل

 WetSpaو WetSpa-Python

رديف
1

مدل
فرآیندهاي هیدرولوژیکی کد مجزایی دارند و بهراحتی از فرآیند
مدلسازي قابل حذف یا اضافه شدن هستند (ساختار انعطافپذیر).
اجراي مؤلفههاي مدل با گامهاي زمانی ویژه خودشان و بر طبق
دادههاي در دسترس و مقیاس فیزیکی فرآیند.
امکان محاسبه دقیقتر مؤلفه جریان آب زیرزمینی با تلفیق روش
مخزنی و  Modflowفراهم شده است.

4

افزایش انعطافپذیري مدل ،اجازه فرموله کردن فرضیهها با توجه به اثر
هیدرولوژیکی فرآیندهاي مختلف بر کل سیستم را میدهد.
طراحی ماژول مشخصی براي شبیهسازي سیالب شهري و تعریف
سیستم فاضالب شهري و کانالهاي مصنوعی؛ این مدل یک مدل
تغییر دینامیک کاربري زمین تلفیق شده است که براي بررسی توسعه
شهري ،مدل را بسیار توانمند کرده است.

5
0

2

مدل WetSpa

WetSpa-Python

فرآیندها در یک اسکریپت (کدنوشته) منفرد فورترن کدبندي شدهاند و
دستورات محاسباتی آنها بهراحتی قابل تغییر نیست (فقدان انعطافپذیري).
گام زمانی شبیهسازي نمیتواند کمتر از یک ساعت باشد.
جریان آب زیرزمینی در سطح یک زیر حوضه با استفاده از روش مخزن
(خطی/غیرخطی) محاسبه میشود که توزیع مکانی سفره آب زیرزمینی
نمیتواند پیشبینی شود.
بر مبناي فرض مدل ،سفره آب زیرزمینی همیشه زیر الیه غیراشباع قرار دارد؛
این امر استفاده از مدل را در مناطق تاالبی کمتر مناسب میسازد.
بخش نفوذناپذیر بهعنوان درصدي از کالس کاربري زمین شهري توسط
کاربر تعریف میشود ،که ممکن است وضعیت واقعی را منعکس نکند.
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)b( ب

)a( الف

Fig. 2- Structure of WetSpa model (a) and structure fo WetSpa-Python model at a pixel cell level

 (ب) در سطح يک سلولWetSpa-Python  (الف) و ساختار مدلWetSpa  ساختار مدل-8 شکل

Contour Classes

(c) ج

(b) ب

(a( الف

Fig. 3- Maps of Digital Elevation Model (a), soil texture (b) and esu dnal (c) of the case study

 بافت خاك (ب) و كاربری اراضی (ج) حوضه آبخیز مورد مطالعه،) نقشههای رقومی ارتفاع (الف-3 شکل
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Table 2- Meteorological stations used in this study

جدول –8ايستگاههای هواشناسی مورد استفاده در اين تحقیق
ETP
*
*
*
*
*
-

Data used
Rainfall Temp.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-

Sea
)Level(m
37
35
155
1500
1040
183
1007
80
1373

MTU
X
Y
340877 4126851
336111 4121413
356051 4121328
374176 4097435
350657 4085837
337905 4107122
374306 4110440
345982 4113299
371455 4096634

No.

Station

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gonbad
Arazkouse
Minodasht
Narab
Gheshlagh
Azadshahr
Dozin
Gharecheshme
Vamenan

ما بود .از ضعفهاي این نسخه نداشتن ماژول ذوب برف میباشد که
این موضوع در بعضی از زمانهاي سال بر نتایج شبیهسازي مؤثر بوده
است .در صورت اضافه شدن ماژول ذوب برف نتایج بهبود مییابد.

 -4-8اجرای مدل

پس از آمادهسازي وروديهاي مدل ،در ابتدا نقشههاي پارامترهاي
توزیعی بهوسیله مؤلفه پیشپردازش  SItمدل ،بهطور خودکار به
فرمت  mapتولید میشوند .پس از آن ،واسنجی مدل با استفاده از یک
دوره آماري  2ساله (سال آبی  84-82تا  )88-86از دادههاي بارش،
دما و تبخیر و تعرق پتانسیل انجام شد .الزم بهذکر است مدل جهت
استفاده از دادههاي بارش ،دما و تبخیر از پلیگونهاي تیسن استفاده
میکند .بدین منظور از دبیهاي روزانه ایستگاه هیدرومتري ارازکوسه
واقع در خروجی حوضه آبخیز مورد مطالعه استفاده گردید .واسنجی
مدل با تعیین مقادیر  8پارامتر گلوبال (کلی) مدل بهصورت دستی
صورت گرفت ،به نحوي که بهترین انطباق بین هیدروگراف شبیهسازي
و مشاهدهاي بهدست آید .البته سعی شد با استدالل و با شناختی که از
مدل و پارامترها و حوضه آبخیز مورد مطالعه وجود داشت ،مقدار اولیه
مناسب براي پارامترها مشخص شود و سپس این مقادیر با یک
کالیبراسیون محدود تعدیل شدند .از میان هشت پارامتر مدل سه پارامتر
 Kep ،Kgو  G.حساسترین هستند ( Bahremand and De
 .)Smedt, 2008تعیین پارامتر  gKاز روي شیب شاخه خشکیدگی
هیدروگراف امکانپذیر است ( Liu et al., 2003; Bahremand,
 .)2003پارامترهاي  Kepو  G.با مطابقت دادن آب پایه در کل دوره
شبیهسازي و بررسی مؤلفههاي مشاهداتی بیالن آب حوضه آبخیز
(بارش ،رواناب و تبخیر) قابل تخصیص هستند ( Bahremand,
 .)2016در گام آخر اعتبارسنجی مدل براساس یک دوره آماري  2ساله
(سال آبی  88-86تا  )60-64و بر مبناي مقادیر پارمترهاي گلوبال
(کلی) بهدست آمده در مرحله واسنجی انجام شد .الزم به ذکر است
این نسخه از مدل در حال توسعه است و نسخه مقدماتی آن در اختیار

 -7-8ارزيابی مدل

جهت ارزیابی میزان تطابق بین دبیهاي شبیهسازي شده و مشاهدهاي
از معیار کلینگ-گوپتا ( )gSEبهعنوان تابع ارزیابی استفاده شد.
KGE
()1
= 1 − √(r − 1)2 + (α − 1)2 + (β − 1)2
μ
σ
β = μs
α = σs

()5
که در آن r :ضریب همبستگی بین دبیهاي شبیهسازي و مشاهداتی
میباشد α .نسبت انحراف معیار مقادیر شبیهسازي (  )σsبه انحراف
معیار مقادیر مشاهداتی (  )σoاست β .نسبت میانگین مقادیر شبیهسازي
(  )μsبــه میانگین مقادیر مشاهداتی (  )μoاست .بهترین مقدار بــراي
معیار ارزیابی کلینگ-گوپتا عــدد یک میباشد کــه نشاندهنده
تطابق کامل هیدروگرافها میبــاشد .این معیار نسبت بــه معیار
معمول نش -ساتکلیف داراي مزایایی می باشد که توسط ( Gupta et
 )al., 2009شرح مفصل آن ارائه شده است.
o

o

 -3نتايج
پس از آمادهسازي وروديهاي مدل ،نقشههاي پارامترهاي توزیعی که
در گام اول توسط مؤلفه پیشپردازش  GISتولید میشوند شامل نقشه
جهت جریان ،تجمع جریان ،شبکه آبراههها ،رتبه آبراههها ،نقشه شیب،
توزیع شعاع هیدرولیکی ،نقشه زیرحوضهها ،هدایت هیدرولیکی،
پروزیته ،ظرفیت مزرعه ،رطوبت باقیمانده خاک ،نقطه پژمردگی ،عمق
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ضریب همبستگی  1/06ایجاد شده است .اعتبارسنجی مدل نیز
براساس دوره آماري  2ساله (سال آبی  88-86تا  )60-64و برمبناي
مقادیر پارامترهاي گلوبال بهدست آمده در مرحله واسنجی انجام شد
که نتایج مقایسه هیدروگراف شبیهسازي و مشاهدهاي در مرحله
اعتبارسنجی در شکل  9آمده است.

ریشه ،حداقل و حداکثر ذخیره برگابی ،ذخیره چاالبی ،ضریب زبري
مانینگ ،ضریب رواناب پتانسیل ،زمان جریان و نقشه پلیگونهاي
تیسن میباشد .نتایج نشان داد که متوسط ضریب رواناب پتانسیل
حوضه  22درصد و زمان تمرکز حوضه  48ساعت میباشد .شکل 4
نقشههاي ضریب زبري مانینگ ،ضریب رواناب پتانسیل حوضه و زمان
پیمایش جریان را در هر شبکه سلولی نشان میدهد.

فایلهاي خروجی مدل شامل بیالن آبی حوضه آبخیز ،جریان سطحی،
جریان زیرقشري ،جریان پایه و جریان کل در هر گام زمانی است .بر
اساس نتایج حاصل از خروجی مدل ،در دوره واسنجی  10/5درصد از
بارش تبدیل به رواناب میشود که از این میزان  5/7درصد مربوط به
رواناب سطحی 0/7 ،درصد جریان زیرقشري و  9/8درصد مربوط به
تخلیه آب زیرزمینی (جریان پایه) میباشد .در دوره اعتبارسنجی سهم
کل رواناب از بارش برابر  18/1درصد بهدست آمده است .همچنین
نتایج شبیهسازي مدل ،نسبت تبخیر به بارش را در دوره واسنجی و
اعتبارسنجی به ترتیب  82/0و  76/0درصد نشان میدهد .شکل 7
مؤلفههاي بیالن آبی محاسبه شده توسط مدل در دوره واسنجی و
اعتبارسنجی را نسبت به بارندگی نشان میدهد.

واسنجی مدل با تعیین مقادیر  8پارامتر گلوبال (کلی) مدل بهصورت
دستی صورت گرفت به نحوي که بهترین انطباق بین هیدروگراف
شبیهسازي و مشاهدهاي بهدست آید .در این مورد سعی شد ،مطابق
شیوه شرح داده شده در قسمتهاي قبل این مقاله ،پارامترها بهصورت
منطقی و استداللی ابتدا تخصیص داده شدند ()Bahremand, 2016
و سپس براي انطباق بیشتر با هیدروگراف مشاهداتی تعدیل شدند
(کالیبراسیون محدود) .نتایج تعیین مقادیر  8پارامتر گلوبال (کلی) مدل
که در مرحله واسنجی بهدست آمدند در جدول  0آمده است.
مقایسه هیدروگراف شبیهسازي شده توسط مدل و هیدروگراف
مشاهدهاي در مرحله واسنجی ،به صورت نمودار پراکنش نقطهاي و
سري زمانی در شکل  2نشان داده شده است .در این شکل بهترین
انطباق بین دادههاي مشاهدهاي و شبیهسازي شده در نمودار پراکنش
نقاط در مقایسه با خط یک به یک ،ارائه شده است .این انطباق با

نتایج ارزیابی مدل بر اساس شاخص کلینگ-گوپتا ( )KGEدر جدول
 4آمده است .ارزیابی مدل بر اساس شاخص مذکور ،مقدار  1/9براي
دوره واسنجی و  1/25را براي دوره اعتبارسنجی نشان میدهد.

ج
ب )(b
الف ((a
Fig. 4- Maps of potential runoff coefficient (a), Manning coefficient (b) and travel time (c) of the case study
)(c

شکل  -6نقشههای ضريب رواناب پتانسیل (الف) ،ضريب زبری مانینگ (ب) و زمان پیمايش جريان (ج) حوضه آبخیز مورد مطالعه
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Table 3- Assigning values of 8 global parameters in the calibration period

 پارامتر گلوبال (كلی) مدل در مرحله واسنجی2  تعیین مقادير-3 جدول
Parameter
Correction factor for PET
Actual runoff coefficient
correction factor
Rainfall intensity scaling factor
Initial soil moisture
correction factor
Interflow scaling factor
Initial groundwater storage
parameter
Baseflow recession coefficient
Groundwater storage scaling factor

Symbol
Kep

Unit
-

Value
0.9

Krun

-

7

Pmax

mm.h-1

75

Kss

-

0.1

Ki

-

6

G0

mm

130

Kg
Gmax

d-1

0.0000122
380

mm

Table 4- Results of model evaluation in calibration and validation periods

 نتايج ارزيابی مدل در دوره واسنجی و اعتبارسنجی-6 جدول
𝐫
0.6
0.57

Simulated discharge (m3/s)

period
Calibration period
Validation peroid

𝛂
1
1.03

𝛃
0.97
1.21

KGE
0.6
0.52

140
120
100
80

y = 0.5776x
R2 =0.3993

60
40

20
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Observed discharge (m3/s)

0
5
10
15
20
25
30
35
40

Rainfall (mm)

160
140
120
100
80
60
40
20
0

1
62
123
184
245
306
367
428
489
550
611
672
733
794
855
916
977
1038
1099
1160
1221
1282
1343
1404
1465
1526
1587
1648
1709
1770

Discharge (m3/s)

(a( الف

Time (day)
Simulated
شدهDischarge
دبی شبیه سازی

Observed
مشاهداتی
دبی
Discharge

بارش
Rainfall

)b( ب
Fig. 5- Comparison between observed and simulated daily discharges (a) scatter plot with 1:1 line and (b)
time series

 و (ب) سری زمانی7:7  مقايسه بین دبی روزانه مشاهداتی و شبیهسازی (الف) نمودار پراكنش نقاط نسبت به خط-0 شکل
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Observed
مشاهداتی
دبی

Rainfall
میلیمتر(
بارش )

Simulated
شده
دبی شبیه سازی
Discharge

Discharge

)Rainfall (mm

100
50
0

)Discharge (m3/s

0
10
20
30
40
50
60

150

1
51
101
151
201
251
301
351
401
451
501
551
601
651
701
751
801
851
901
951
1001
1051
1101
1151
1201
1251
1301
1351
1401
1451
1501
1551
1601
1651
1701
1751
1801
)Time (day
Fig. 6- Comparison between observed daily discharge and simulated in validation

شکل  -4مقايسه بین دبی روزانه مشاهداتی و شبیهسازی توسط مدل در دوره اعتبارسنجی
Validation

Calibration

85.3
79.3

86.6
87.6

100
100
%

13.2
18.1

6.8
9.4

3.7
5.4

2.7
3.3

0.5
0.5

10.3
8.6

18.3
21.8

Fig. 7- Water balance components calculated by model in relation to rainfall

شکل  -7مؤلفههای بیالن آبی محاسبه شده توسط مدل نسبت به بارندگی

محاسبه مؤلفههاي بیالن آبی توسط مدل نشان میدهد که جریان
خروجی در دوره واسنجی و اعتبارسنجی به ترتیب  10/5و  18/1درصد
از کل بارش را به خود اختصاص داده است که با توجه به کاربري عمده
جنگل و مرتع در حوضه آبخیز منطقی به نظر میرسد .لحاظ نکردن
شبیهسازي برف از نقاط ضعف نسخه پایتون مدل میباشد ،که پیشنهاد
میگردد در تحقیقات آینده مدلسازي برف نیز صورت پذیرد.

 -6بحث و نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی کارآیی مدل مبتنی بر فیزیک و فرآیندمحور
 WetSpa-Phytonبهمنظور شبیهسازي جــریان روزانه رودخانه
چهلچاي در محل ایستگاه هیدرومتري ارازکوسه پرداخته شد .مقایسه
هیدروگرافهاي شبیهسازي و مشاهدهاي نشان میدهد که مدل
کارایی نسبتاً مناسبی در شبیهسازي جریان روزانه دارد؛ اگر چه در
گامهایی ،شبیهسازي جریان کمتر یا بیشتر از واقعیت بوده است.
همچنین در برخی موارد در مقابل وقایع بارش رخ داده در حوضه آبخیز،
عکسالعمل سیالب مشاهده نمیشود ،اما بهوسیله مدل شبیهسازي
شده است که این موضوع ناشی از خطا در ثبت دادههاي مشاهدهاي
است؛ مشابه این وضعیت در تحقیق ( )Jaroslaw et al., 2011در
منطقه مطالعاتی خودشان نیز دیده شده است .بررسی نتایج حاصل از

 -0سپاسگزاری
از الگا سالوادوره محقق دانشگاه  VUBبروکسل که نسخه مقدماتی
مدل  WetSpa-Phytonرا در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم این تحقیق
را انجام دهیم ،تشکر میکنیم.
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