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Abstract
The main purpose of this study was to implement, evaluate and
modify the Dynamic Water Balance model (DWB)
considering the proportional coefficients, like hydrological
reality-based constraints, and implement the withdrawal of
groundwater and surface water resources along with
calibration and uncertainty analysis of its parameter. Based on
the results and principal of equifinality, it is clear that a unique
best set of optimal parameters of SDDWB and DWB models
cannot be achieved in general, and often the models’
parameters in the selected study areas to test (Neyshabur and
Rokh watersheds) had similar effect on the simulated water
balance. The average total amount of surface water balance
error in DWB model for Neyshabur and Rokh watersheds were
respectively -9.74 and -69.63 m3 which represented the poor
performance of the model. There was a significant difference
between the simulated and observed aquifer volume changes
for which the main reason was that the effects of groundwater
withdrawals were not employed in the model. Reviewing the
performance results showed that the relative PRMSE index of
the SDDWB model for both study areas were less than 10
percent, indicating the acceptable accuracy of the SDDWB
model. In general, the results depicted that the overall error rate
of surface and groundwater discharge equation components in
SDDWB model were much lower than the DWB model which
indicated the positive effects of its modification and
development versus its original structure, DWB model.

 ارزیابی و توسعه مدل دینامیکی بیالن،هدف اصلی از پژوهش حاضر استفاده
 با کاربست ضرایب تناسبی و اعمال میزان برداشت از منابع،» DWB« آب
آب سطحی و زیرزمینی به همراه واسنجی و تحلیل عدم قطعیت پارامترهای
 نتایج گویای این واقعیت است که به طورکلی نمیتوان یک. است،آن
، و شکل اصالح شده آنDWB مجموعه پارامتر بهینه برای واسنجی مدل
 بهدست آورد و اغلب پارامترهای این مدلها برای دو محدوده،SDDWB
مطالعاتی (رخ و نیشابور) در واسنجی مدل از قابلیت تشخیصپذیری پایینی
 بیانگر،DWB  مقدار متوسط خطای کلی بیالن سطحی مدل.برخوردار بودند
عملکرد ضعیف مدل بوده و بین مقادیر تغییرات حجم آبخوان محاسباتی و
مشاهداتی اختالف معنیدار وجود داشت که شاید دلیل اصلی آن عدم اعمال
 بررسی نتایج. بوده استDWB اثرات برداشت از منابع آب زیرزمینی در مدل
PRMSE  نشان داد که مقدار نسبی شاخصهایSDDWB عملکرد مدل
 درصد برآورد شده که نشاندهنده11  کمتر از،برای هر دو محدوده مطالعاتی
 بطور کلی نتایج بیانگر کمتر بودن. استSDDWB دقت قابل قبول مدل
مقدار خطای کلی تخمین مؤلفههای معادلهی بیالن آب سطحی و زیرزمینی
 است و این امر بیانگرDWB  در مقایسه با مدلSDDWB با استفاده از مدل
. استDWB تأثیر مثبت اصالحات و توسعه صورت گرفته روی مدل
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اثرات میزان برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی به منظور مصارف
کشاورزی ،به عنوان یکی از منابع اصلی آب در دسترس برای تبخیر-
تعرق و در نتیجه مدلسازی و برآورد مؤلفههای بیالن آب در مقیاس
حوضه آبریز و در قالب مقیاس زمانی ساالنه است .موضوع مهم دیگر،
تغییرپذیری عواملی مانند بارندگی و خصوصیات حوضه آبریز است که
تأثیر معناداری بر پاسخ هیدرولوژیکی حوضه خواهد گذاشت .این امر
سبب شده تا محققین مختلف تأکید بر اعمال خصوصیات حوضه آبریز
از قبیل تأثیر کاربری و پوشش اراضی و به نوعی به نقش
پوشش گیاهی و نوع آن بر رواناب ( ;Melesse and Shih, 2002

 -0مقدمه
فهم درست و درک دقیق از مقوله بیالن آب دارای اهمیت بسیاری در
مطالعات هیدرولوژیک و منابع آب است .با این پیش فرض ،میتوان
تدوین صحیح بیالن آبی را یکی از اصلیترین و مقدماتیترین اقدامات
در فرآیند مدیریت درست منابع آب ،بخصوص در نواحی خشک دانست.
در این راستا مشکالتی از قبیل کمبود اطالعات به علت نبود
تجهیزات پایش و اندازهگیری کافی (مکانی-زمانی) ،مشکل بودن
اندازهگیری برخی از مؤلفههای بیالن آب در سطح حوضه و وجود خطا
در اطالعات مربوط به عوامل قابل اندازهگیری به علت تغییرات
شــدیــد آنها مانع از برآورد دقیق اجــــزای بیالن آب میشود
( .)Khazaei and Hosseini, 2015همچنین زمانبر بودن محاسبه
بیالن به دلیل ضرورت توجه به همجواری حوضههای آبریز و در نتیجه
اتصال بیالن آنها به یکدیگر از دیگر مشکالت موجود در این زمینه
است .در این راستا مدلها و روشهای مختلفی تحت عنوان مدلهای
بیالن برای محاسبه مؤلفههای بیالن منابع آب ،ارائه شده که در این
میان ،چارچوب ارائه شده به وسیله ) Zhang et al. (2008از بین سایر
ساختارهای محاسبه بیالن آب ،از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مورد
توجه قرار گرفته است .این مدل به نام ” “DWB1و مبتنی بر چارچوب
ارائه شده توسط ) Budyko (1974است که از آن به منظور مدلسازی
رواناب در مقیاس حوضه آبریز و همچنین بررسی اثر پوشش گیاهی بر
تغییرات رواناب برای مقیاسهای زمانی مختلف (روزانه ،ماهانه و
ساالنه) استفاده شده است ( ;Fang, 2009; Tekleab et al., 2011
 .)Rahnama et al., 2012; Emamifar et al., 2016در ساختار
مدل  DWBمیزان ذخیره رطوبتی الیه سطحی خاک ناشی از بارندگی،
به عنوان منابع آب در دسترس برای تبخیر-تعرق مد نظر قرار
گرف ته ،اما به مقدار آب برداشت شده از منابع آب سطحی و زیرزمینی
به عنوان یکی دیگر از منابع اصلی آب قابل عرضه برای تبخیر-تعرق
واقعی (به ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک) ،توجه نشده است .در
واقع میزان آب در دسترس برای تبخیر-تعرق "بخصوص در نواحی
خشک و نیمه خشک" ،عالوه بر بارندگی شامل آب برداشته شده از
آبخوان برای مصارف آبیاری است ( ;Bromley et al., 1997
 )Domingo et al., 2001; Weiskel et al., 2007و این اثرگذاری
به نوعی است که بیالن آبی بصورت مستقیم تحت تأثیر میزان برداشت
به منظور آبیاری است ( ;Han and Hu, 2012; Grave et al., 2016
 .)Mianabadi et al., 2016در جهت تأیید این اهمیت است که
( Jackson et al. )2001حدود نیمی از آب مورد استفاده به منظور
مصارف آبیاری را تلفات تبخیر-تعرق میدانند .بر این اساس ،یکی از
اهداف اصلی پژوهش حاضر ،اصالح مدل  DWBاز طریق اعمال

;2008

al.,

et

Wang

;Rimal and Lal, 2009
 ،)Mohammad and Adam, 2010عمق مؤثر در نگهداشت رطوبت

الیه سطحی خاک برای تبخیر-تعرق (،)Emamifar et al., 2016 a
تأثیـــر تـــراکــم پـــوشش گیـــاهی بـــر تبخیــر-تعـرق واقعی
( )Allen et al., 1998; Liu et al., 2003و همچنین اعمال و
استفاده از مفهوم نواحی مؤثر مشارکت کننده در ایجاد رواناب مستقیم
( ;Dunne and Black, 1970; Portoghese et al., 2005
 )Razavi, 2013داشته باشند .بر این اساس با در نظر گرفتن رویکرد
ارائه شده در مدل  DWBمیتوان یک مدل بیالن آب با قابلیت
بکارگیری ضرایب تناسبی در جهت اعمال خصوصیات مبتنی بر
واقعیتهای هیدرولوژیکی حاکم بر حوضه آبریز را توسعه داد .در واقع
برای مدلسازی بیالن آب ،میتوان بر اساس اطالعات و دادههایی از
قبیل دادههای هیدرولوژیکی ،زمینشناسی ،اطالعات فیزیوگرافی که
معموالً برای نواحی جغرافیایی مختلف نیز در دسترس است (اطالعاتی
که به راحتی در دسترس قرار میگیرند) ،ضرایب تصحیحی که مبتنی
بر خصوصیات و واقعیتهای حاکم بر حوضه آبریز بوده و به نوعی
دارای مبنای «قیاسی/تناسبی» برای بیان ویژگیهای مؤلفههای بیالن
آب در بخشهای مختلف حوضه نسبت به یکدیگر هستند ،استخراج
کرده و به منظور تدقیق مدلسازی بیالن آب در مقیاس حوضه آبریز،
استفاده نمود .لذا از دیگر اهداف پژوهش حاضر ،اعمال ضرایب
تصحیح/تناسبی در مدل بیالن آبی  DWBبه منظور اعمال منطق
حاکم بر اندرکنش بین مؤلفههای بیالن آب در مقیاس حوضههای
آبریز ،است.
 -8مواد و روشها
 -0-8منطقه مورد مطالعه ،اطالعات و دادهها

محدودههای مطالعاتی رخ (با مساحت 2121/8کیلومترمربع) و نیشابور
(با مساحت  1681/2کیلومترمربع) که به ترتیب در طول جغرافیایی بین
 66 58تا  65 59و  61 58تا  61 59درجه شرقی و عرض
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جغرافیایی و  61 65تا  69 62درجه شمالی واقع شدهاند ،جهت
مدلسازی بیالن آب و ارزیابی مدل مورد نظر ،استفاده شدهاند .با
بررسیهای صورت گرفته  19ایستگاه بارانسنجی 1 ،ایستگاه
تبخیرسنجی و  2ایستگاه سینوپتیک در اطراف و داخل محدودههای
مطالعاتی شناسایی و انتخاب شدند (شکل  .)1در محدوده مطالعاتی
رخ هیچگونه ایستگاه هیدرومتری وجود ندارد ،ولی در محدوده
مطالعاتی نیشابور  9ایستگاه هیدرومتری وجود دارد که  1ایستگاه در
ارتفاعات شمالی و  2ایستگاه در محدودهی دشت قرار دارد
) )Khorasan Razavi Regional Water Com., 2011که از بین
آنها ،از دادههای آبدهی ثبت شده در ایستگاه حسین آباد به عنوان
مقادیر خروجی واقعی از محدوده مطالعاتی نیشابور ،بررسی و بهره
گرفته شده است (شکل .)1

متر مکعب) ∆LAn ،تغییرات ساالنه تراز آب زیرزمینی (بر حسب متر)،
 Syآبدهی ویژه آبخوان و  Aمساحت آبخوان است .مساحت آبخوان
محدودههای مطالعاتی رخ و نیشابور به ترتیب  861/1و 2912/2
کیلومتر مربع است .به منظور تخمین مقدار پارامتر  Syاز مقدار 1/112
بر اساس مطالعه ) Izadi (2012که بر اساس روش میانگین وزنی از
منحنیهای هم مقدار  Syدر محدوده مطالعاتی نیشابور بهدست آمده،
برای هر دو محدوده مطالعاتی استفاده شده است .همچنین میزان تبادل
جریان زیرزمینی ورودی و خروجی محدوده مطالعاتی رخ با
محدودههای مجاور آن صفر است ولی مهمترین محل خروجی آب
زیرزمینی در محدوده مطالعاتی نیشابور مربوط به ناحیه حسینآباد
جنگل (واقع در غرب دشت این محدوده) است که به محدوده مطالعاتی
عطائیه وارد میشود .به منظور بهرهگیری از اطالعات حجم جریان
زیرزمینی خروجی از محدوده مطالعاتی نیشابور در تعیین بیالن
آب زیرزمینی برای سالهای مختلف ،از اطالعات مطالعه ایزدی
( Izadi )2012استفاده شد .نقشههایی مورد استفاده در این تحقیق
شامل نقشههای مربوط به کاربری اراضی ،زمینشناسی ،توپوگرافی «با
سلولهای با ابعاد  28/2 × 28/2متر» ،محدودههای تفکیک شده کوه
و دشت و همچنین شبکه آبراههها (مستخرج از مدل رقومی
ارتفاعی )SRTM2است که از سازمان آب منظقهای خراسان رضوی
دریافت شده است.

اطالعات مربوط به تغییرات تراز آب زیرزمینی محدودههای
مطالعاتی از سازمان آب منطقهای استان خراسان رضوی و در دوره
آماری  8ساله (از سال آبی  1681-82الی  ،)1688-89تهیه و سپس
از رابطه زیر به منظور برآورد تغییرات حجم آبخوان استفاده شده است
(:)Soleimami et al., 2017
∆GAn =∆LAn ×Sy×A
()1
در رابطه فوق ∆GAn ،تغییرات ساالنه حجم آبخوان (بر حسب میلیون

Fig. 1- Location of the study areas and distribution of meteorological and hydrometric stations

شکل  -0موقعیت محدودههای مطالعاتی و وضعیت پراكنش ايستگاههای هواشناسی و هیدرومتری
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به دست خواهد آمد و مقدار آن به عنوان مقادیر ساالنه آن مؤلفه مورد
بررسی قرار خواهد گرفت .بطور کلی در مطالعه حاضر شکل اصالح
شده مدل  DWBبدلیل رویکرد نیمه توزیعی ،یک مدل نیمه توزیعی
دینامیکی بیالن آب ( )SDDWB4محسوب کرد و بر این اساس در
پژوهش حاضر از عنوان  SDDWBبرای این مدل بهره گرفت خواهد
شد.

همچنین اطالعات مربوط به عمق مؤثر الیه سطحی برای تبخیر-
تعرق ،خصوصیات رطوبتی خاک در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت
زراعی از تحقیق ) Emamifar et al. (2016aدریافت شد.
 -8-8رويکردهای مقیاس مکانی-زمانی مدلسازی

از منظر مقیاس مکانی مدلسازی هیدرولوژیکی ،روش مدلسازی
توزیعی به منظور شبیهسازی بیالن سطحی و روش یکپارچه 6به منظور
بیالن آب زیرزمینی به عنوان دو زیر سیستم متصل بهم ،انتخاب شده
است .بطور کلی مؤلفههای اصلی و شکل روابط بین آنها برای مدل
بیالن آب سطحی و زیرزمینی در رابطههای ( 2و  )6ارائه شده است:
∆s(t)=P(t)+Isg(t)-ET(t)+∆QT (t)-R(t)+ η1
()2
∆G(t)=R(t)-Ig (t)+qin (t)-qout(t)+η2
()6
در این رابطهها پارامتر ) ∆s(tتغییرات زمانی ظرفیت رطوبتی خاک در
الیه سطحی (حداکثر عمق برای این الیه  2متر در این تحقیق)P(t) ،
بارندگی ET(t) ،تبخیر-تعرق واقعی ∆Q T (t) ،تبادالت رواناب
سطحی بین محدودهای مجاور (مجموع مؤلفههای جریان پایه (رواناب
زیرسطحی) «) »Q b (tو رواناب مستقیم «) R(t) ،)»Q d (tمیزان
تغذیه Isg (t) ،آب برداشت شده از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای
مصرف آبیاری و ) Ig (tآب برداشت شده از منابع آب زیرزمینی برای
مصرف آبیاری 𝜂1 ،جمله مغایرت مدل بیالن سطحی qout (t) ،آب
زیرزمینی خروجی از محدوده مطالعاتی qin (t) ،آب زیرزمینی ورودی
به محدودههای مطالعاتی و ) ∆G(tتغییرات ذخیره آب زیرزمینی
(تغییرات حجم آبخوان) و  𝜂2جمله مغایرت مدل بیالن آب زیرزمینی
در مقیاس زمانی (ساالنه در تحقیق حاضر) مورد نظر ( )tهستند و همه

 -2-8ضرايب تناسبی /قیاسی

به منظور اعمال تأثیر ویژگیها و خصوصیات مبتنی بر ضرایب تناسبی
«قیود تناسبی» در سطح حوضه آبریز و در نتیجه بهکارگیری آن برای
توسعه مدل مورد نظر ( ،)SDDWBاز ضریب تصحیح تفکیک نواحی
مؤثر برای ایجاد رواناب ( ،)RSA5ضریب تفکیک نواحی مؤثر برای
آبیاری ( ،)ISA6ضریب تصحیح نفوذپذیری سطحی ( ،)SI7ضریب
تراکم پوشش گیاهی ( )CC8و ضریب تصحیح نفوذپذیری عمقی
( )DP9استفاده شد.
ضريب تفکیک نواحی مؤثر برای ايجاد رواناب مستقیم
( :)RSAاعمال مفهوم نواحی مؤثر مشارکت کننده در ایجاد رواناب
مستقیم ،اجازه تفکیک و جداسازی بخشهایی از حوضه بهخصوص آن
قسمت از سطح حوضه که در نواحی مسطح و با فاصله دورتر از آبرهه
یا زهکش حوضه آبریز واقع شدهاند و عمالً در ایجاد رواناب مستقیم
مؤثر نیستند ،را فراهم میکند .بر این اساس برای آبراهههای واقع در
نواحی دشت ،آبراهههای واقع در کالس شیب بین  1تا  6درصد ،باندی
به پهنای یک کیلومتر و برای نواحی با درصد شیب بیشتر از  6درصد،
باندی به پهنای  2کیلومتر در هر طرف از آبراههها ،به عنوان نواحی
 RSAدر نظر گرفته شد (.)Razavi, 2013

3

این مؤلفهها از نظر ابعادی دارای واحد (  )LTمیباشند .در این راستا
برای مدلسازی توزیعی ،مقیاس مکانی با سلولهای مربعی شکل با
ابعاد  2/5کیلومتر مربع برای هر دو محدوده مطالعاتی (متناطر با 619
و  1185سلول به ترتیب برای محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور) ،مورد
بررسی قرار گرفت .اما از نظر مقیاس زمانی ،هر چند تحلیل و بررسی
دقت مدل در مقیاس ساالنه مد نظر است ،اما گام زمانی دادههای
ورودی از قبیل تبخیر-تعرق پتانسیل و بارندگی به مدل ،بصورت روزانه
خواهد بود .در واقع با توجه به اینکه بعد وقایع بارندگی یا حتی آبیاری،
الیه سطحی خاک به عنوان مخزن اصلی نگهداری رطوبت برای تأمین
نیاز آبی و در نتیجه آب در دسترس گیاهان ،محسوب میشود ،در نتیجه
در این پژوهش به منظور ردیابی تبخیر-تعرق و در نتیجه تخمین
مناسب و قابل قبول از آن ،گام زمانی اجرای مدل بصورت روزانه خواهد
بود و نهایتاً در انتهای هر سال آبی همه مؤلفههای بیالن از مجموع
آن مؤلفه برای کل پیکسلهای هر محدوده مطالعاتی و در طی سال،

ضريب تصحیح نفوذپذيری سطحی ( )SIو نواحی تحت
آبیاری ( :)ISAبه منظور اعمال تأثیر نوع پوشش و کاربری اراضی
موجود ،بر روی میزان رواناب مستقیم از ضریب تصحیح سهم
نفوذپذیری سطحی ( ،)SIبهره گرفته شد .برای تعیین ضریب ،SI
مبتنی بر نظر افراد خبره به هر کدام از کاربریهای موجود در سطح
محدودههای مطالعاتی ،یک مقدار بین دامنه  1تا  1اختصاص داده شد.
همچنین به منظور تفکیک نواحی تحت آبیاری ( ،)ISAبه کاربری
زراعتهای آبی ،باغی و جنگلهای دست کشت کد یک و برای سایر
کاربریها کد صفر اختصاص یافت.
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ایستگاههای هواشناسی با ضریب تأثیر  11برابر و مبتنی بر نظر
کارشناسی استفاده شد .سپس از این ضریب به همراه مقادیر روزانه
بارندگی ایستگاههای هواشناسی ،جهت برآورد بارندگی روزانه در
موقعیت هر پیکسل بهره گرفته شد .همچنین به منظور جبران عدم
دقت تخمین و پهنهبندی بارندگی منطقهای از روی اندازهگیریهای
نقطهای ،ابتدا یک ضریب تعدیل ( )Cpبا بازه عددی بین  1/2تا ،1/5
به عنوان پارامتری که باید از طریق واسنجی بهینه شود ،استفاده شده
است.

ضريب تصحیح تراكم پوشش گیاهی ( :)CCضریب تصحیح
تراکم پوشش گیاهی بر اساس نقشه کاربری اراضی و مبتنی بر نظر
کارشناسی ،استخراج شد و به عنوان یک ضریب تصحیح ،به منظور
اعمال بر مقدار عمق مؤثر الیه سطحی برای تبخیر-تعرق و همچنین
تصحیح خصوصیات رطوبتی پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی ،مد نظر
قرار گرفت.
ضريب نفوذپذيری عمقی ( :)DPبا استفاده از نقشه زمینشناسی
محدودههای مطالعاتی ،سازندهای زمینشناسی استخراج شد و بر
اساس نظر کارشناسی و با بهرهگیری از نظر افراد خبره و همچنین بر
اساس میزان توان هدایت هیدرولیکی آنها ( Domenico and
 ،)Schwartz, 1990; Fetter, 1994واحدهای سنگی مربوط به این
سازندها ،از منظر میزان قابلیت نفوذپذیری عمقی در  2کالس رتبه
بندی شدند و سپس برای واحدهای سنگی مربوط به هر کالس،
ضریب نفوذپذیری عمقی بین صفر تا یک اختصاص یافت.

 -0-8ساختار مدل  SDDWBو نحوه ارتباط اجزاء آن

بطور کلی با توجه به مطالب ذکر شده ،نمودار گردشی مدل بیالن
 DWBو ساختار توسعه یافته آن ،SDDWB ،در ادامه ارائه شده است:
 -4-8واسنجی پارامترهای مدل

مدل  SDDWBجهت برآورد مؤلفههای نگهداشت واقعی حوضه آبریز
( ،)Xفرصت تبخیر-تعرق واقعی ( )Yو تبخیر-تعرق واقعی ( )ETبه
معادله ) Fu (1981استناد کرده و مقدار آن مؤلفه به مقدار تابع حاکم

 -7-8تبخیر -تعرق پتانسیل

به منظور برآورد مقدار تبخیر-تعرق پتانسیل بصورت روزانه و توزیعی
(برای هر پیکسل) به عنوان یکی از دادههای ورودی در دوره آماری
مورد نظر (سال آبی  1681-82تا  ،)1288-89از روش ()1982
 Hargreaves and Samaniبهره گرفته شد .با توجه به اینکه
دادههای روزانه دمای متوسط و حداکثر در مقایسه با دمای حداقل
دارای همبستگی بهتری با ارتفاع از سطح آزاد دریا هستند ،لذا شکل
ریاضی معادله هارگریوز-سامانی بر اساس رابطه همبستگی دادههای
روزانه متوسط و حداکثر دمای هوا ،برای موقعیت مکانی هر پیکسل و
برای هر روز ،مورد استفاده قرار گرفت ) .(Razavi, 2013به منظور
جبران عدم دقت تخمین و پهنهبندی تبخیر-تعرق پتاسیل منطقهای
از روی اندازهگیریهای نقطهای ،یک ضریب تعدیل ( )Cepبا بازه
عددی بین  1/1تا  1/5به عنوان یکی از پارامترهای ثابت مدل که باید
از طریق واسنجی ،بهینه شود ،مورد استفاده قرار گرفته است.

تقاضا

بر نسبت عرضه دارد .به عنوان مثال ،این نسبت در مرحله برآورد تبخیر-
تعرق واقعی برابر با نسبت تبخیر-تعرق پتانسیل به رطوبت در دسترس
𝑃𝑇𝐸) بوده در صورتی که در مرحله برآورد فرصت تبخیر-تعرق مقدار
(
𝑡𝑊
آن برابر با نسبت مجموع تبخیر-تعرق پتانسیل و حداکثر رطوبت خاک
 )ETP+Smaxاست .همچنین نگهداشت حوضه
به رطوبت در دسترس (
Wt
آبریز که از مقدار بهینه پارامتر  ω1و در مرحله برآورد تبخیر-تعرق
واقعی و فرصت تبخیر-تعرق واقعی از مقدار بهینه  ω2برای هر
پیکسل محاسبه میشود ،برآورد خواهد شد .اما مسألهای که در اینجا
باید به آن توجه داشت این است که به دلیل متفاوت بودن خصوصیات
آب و هوایی و فیزیکی حاکم بر هر پیکسل ،مقدار پارامترهای مدل در
پیکسلهای مختلف با هم متفاوت خواهند بود و در نتیجه بسته به
تعداد پکیسلهای هر محدوده مطالعاتی ،مقدار پارامتر بهینه مورد نیاز
است که باید به روش واسنجی محاسبه شوند .این امر به دلیل زیاد
بودن تعداد پارامترهای مورد نیاز جهت واسنجی ،دارای هزینه
محاسباتی باالیی است ،همچنین از طرفی دیگر به دلیل تغییرات زمانی
شرایط آب و هوایی و همچنین خصوصیاتی مانند پوشش گیاهی برای
هر پیکسل ،می توان انتظار داشت که مقدار پارامتر بهینه در هر پیکسل،
نسبت به زمان تغییر نماید .به عنوان مثال ،برای یک پیکسل ثابت
مقدار بهینه پارامتری مانند  ω2به دلیل تغییر در شرایط پوشش گیاهی
از سالی به سال دیگر میتواند متفاوت باشد.

 -0-8بارندگی

از اطالعات بارندگی  28ایستگاه هواشناسی و به روش معکوس فاصله
وزندار برای برآورد میزان بارندگی در هر پیکسل و بصورت روزانه،
استفاده شد .بر این اساس در ابتدا یک ضریب وزنی مبتنی بر فاصله
اقلیدسی بین موقعیت مکانی هر پیکسل نسبت به ایستگاههای
هواشناسی ،برآورد شد .همچنین در این ضریب به منظور اعمال تأثیر
ارتفاع بر میزان بارندگی ،از مقادیر اختالف ارتفاع موقعیت پیکسل و
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Spwp,Sfc,S(t-1),P(t),ETP(t),G(t-1)
,RSA,ISA,SI,DP,Pgw,Cp,Cet,CC,dr
Sfc=Sfc*dr*CC;
Spwp=Spwp*dr*CC;
ETP(t)= ETP(t)*Cet;
P(t)=P(t)*Cp;
Smax=Sfc;
X0 (t)= Smax -S(t-1)+ ETP(t)
Refer to F[-] Curve[D=Xo(t),S= P(t)]
Determine F[((Xo (t))/(P(t)))]
Smax=Sfc;
YO (t)= ETP(t)+Smax
X(t)= P(t)F[((Xo (t))/(P(t)))]

Qd (t)=P(t)-X(t)

RSA
N

Y

X(t)=X(t)+Qd (t)
Qd (t)=0

Qd (t)=(1-SI)*Qd (t)
X(t)=X(t)+SI*Qd (t)

Refer to F[-] Curve
[D=Yo (t),S= W(t)]
Determine(F[(Yo(t)/W(t) )])

W(t)=X(t)+S(t-1)

Refer to F[-] Curve
[D=ETP (t),S= W(t)]
Determine(F[(ETP(t)/W(t) )] )

ET(t)=W(t)F[(ETP(t)/W(t) )]

Y(t)=W(t)F[(Yo(t)/W(t) )]

S(t)=Y(t)-ET(t)

R(t)=W(t)-Y(t)

ISA
Y
N
Sc=(.5+.04*(5-ET(t)).*(Sfc-Spwp)

R(t)=(R(t))*DP
N
Isg(t)=0
S(t)=S(t)

S(t)<=Sc
&NDVI>=/2

Qsb(t)=R(t)*(1-DP)

S(t)<Spwp
Y

N

Isg(t)=Sfc-S(t)
S(t)=Sfc

Y

S(t)=S(t)

S(t)=Spwp

Ig(t)=Isg(t)*Pgw
Is(t)= Isg(t)-Ig(t)
G(t)= R(t)-Ig(t)+G(t-1)

QT (t)= Qd (t) +Qsb(t)

Fig. 2- Flow chart interconnection of water balance components by SDDWB model
SDDWB  نمودار گردشی نحوه ارتباط اجزاء در ساختار بیالن آبی-8 شکل

بین این پارامترها بصورت تابعی از سایر خصوصیات حوضه آبریز قائل
 بجای،شد و سپس از این رابطه ریاضی در برآورد مؤلفههای بیالن
 در پژوهش.مقدار بهینه پارامترهای مدل برای هر پیکسل استفاده نمود

بر این اساس برای اینکه مقادیر بهینه پارامترهای مدل (مانند
 نیز بصورت توزیعی در سطح محدودههای،)ω2  وω1 پارامترهای
 فرض میشود که میتوان یک رابطه ریاضی،مطالعاتی حاصل شود
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حاضر ،از شاخص  NDVI10به عنوان متغیر مستقل جهت ارتباط بین
پارامترهای مدل (پارامترهای  ω1و  )ω2به عنوان متغییرهای وابسته،
استفاده شده است .بر این اساس از طریق پایگاه اینترنتی محصوالت
دورسنجی  )http://modis/gsfc/nasa/gov( MODISاقدام به
دریافت تصاویر این سنجنده با زیر گروه دادههای سطح سه ( )L3با
کد مشخصه  MOD13A1که شامل شاخصهای گیاهی از جمله
 NDVIبا توان تقکیک مکانی  511متر و قدرت تفکیک زمانی 12
میباشد ،استفاده شد .در این راستا با توجه به دوره آماری  8ساله مورد
بررسی در این پژوهش ،برای هر ماه ،یک تصویر به عنوان معرف
وضعیت پوشش گیاهی تهیه و در نتیجه تعداد  92تصویر برای دوره
آماری مورد نظر انتخاب شد .در ادامه به منظور واسنجی پارامترهای
مدل بصورت توزیعی ،برای برآورد مؤلفههای ) Y(t) ،X(tو)ET (t
در هر پیکسل و بر اساس چارچوب ذکر شده در باال ،بجای پارامترهای
 ω1و  ω2از روابط زیر در مدل  SDDWBاستفاده شد:
()6
ω1=a×NDVI+b
()5
ω2=c×NDVI+e
)Xo (t
))P(t
)
ETP(t)+Smax
) - (1+
)W(t

()1

)

()8

در مقاله حاضر از روش  GLUEبه منظور واسنجی و ارزیابی عدم
قطعیت پارامترهای دو مدل ( DWBبصورت یکپارچه) و SDDWB
(بصورت توزیعی) برای مدلسازی بیالن آب در سطح محدودههای
مطالعاتی بهره گرفته شد ( .)Beven and Binley, 1992به این
منظور ،دامنه اولیه پارامترها مدل منطبق با آنچه در جدول  1ارائه شده،
در نظر گرفته شد .با توجه به هدف پژوهش ،جهت ارزیابی مدل مورد
توسعه برای برآورد مؤلفههای بیالن آب در سطح محدودههای
مطالعاتی و برای مقیاس زمانی ساالنه ،با توجه به در دسترس بودن
دادههای تغییرات حجم آبخوان برای هر دو محدوده مطالعاتی از این
اطالعات و بر اساس معیار تشابه آماری )Nash and Sutcliff (1970
بهعنوان معیار درستنمایی استفاده شده است .همچنین عالوه بر معیار
 NSاز معیارهای متقاوت دیگری از قبیل شاخصهای آماری ضریب
تبیین ( ،)R2ریشه میانگین مربعات خطا ) ،(RMSEخطای انحراف از
میانگین ( )MBEبه همراه درصد نسبی ریشه میانگین مربعات خطا
( )PRMSEو درصد نسبی انحراف خطا ( )PMBEنیز جهت ارزیابی
عملکرد مدل  SDDWBاستفاده شده است.

)Xo (t
( (1+
)
)P(t

( Y(t)= W(t) ×(1+

1
c×NDVI+e c×NDVI+e

)ETP(t
) - (1+
)W(t

 -8-8ارزيابی عدم قطعیت

( X(t)= P(t) ×(1+

1
a×NDVI+b a×NDVI+b

()2

در این روابط  c ،b ،aو  eضرایب مدل بوده و باید از راه واسنجی،
مقادیر بهینه آنها تعیین شده و سایر پارامترهای این روابط همان
تعاریف قبلی را دارند.

ETP(t)+Smax
(
)
)W(t

 -7يافتهها و بحث
 -0-7بررسی شاخص NDVI

( ET(t)= W(t) ×(1+

1
c×NDVI+e c×NDVI+e

)

مشخصات آماری شاخص پوشش گیاهی ( )NDVIدر سطح
محدودههای مطالعاتی رخ و نیشابور برای هر سال در طی دوره آماری
مورد بررسی ،در جدول  2ارائه شده است.

)ETP(t
(
)
)W(t

Table 1- Selected initial range for the model parameters

جدول  -0دامنه اولیه انتخابی برای پارامترهای مدل
Upper limit
1
500
5
5
1.5
1.5
1
1
5
1
5

Parameter name
d
smax
ω1
ω2
Cet
Cp
Pgw
a
b
c
e

Lower limit
0
0
1
1
0.7
0.2
0
0
1.5
0
1.5
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Modeling approach

DWB

SDDWB

Table 2- Statistical Characteristics of the NDVI Index of the study areas

جدول  -8خصوصیات آماری شاخص  NDVIدر محدودههای مطالعاتی
Period Average
-0.15
0.82
0.15
-0.16
0.84
0.15

1388-89
-0.18
0.79
0.156
-0.16
0.85
0.159

1387-88
-0.14
0.78
0.11
-0.11
0.78
0.107

1386-87
-0.15
0.82
0.158
-0.17
0.84
0.146

Water year
1384-85 1385-86
-0.12
-0.15
0.82
0.85
0.156
0.149
-0.13
-0.19
0.83
0.82
0.154
0.141

وضعیت شاخص پوشش گیاهی ( )NDVIمعرف آن است که در هر دو
محدوده مطالعاتی وضعیت پوشش سطح زمین از سطوح آبی (مقادیر
منفی  )NDVIتا وضعیت پوشش گیاهی متراکم (مقادیر باالی )1/5
متفاوت است .همچنین مشاهده میشود که مقادیر این شاخص در هر
محدوده برای سالهای مختلف دارای تغییر است که این امر بیانگر
تغییرات وضعیت پوشش گیاهی تحت تأثیر عواملی از قبیل تغییرات
آب و هوای و همچنین الگوی مدیریتی از نظر کشت محصوالت
کشاورزی در سالهای مختلف است و بر این اساس انتظار میرود
بهرهگیری از شاخص ( NDVIبه دلیل اعمال تغییرات مکانی و زمانی
خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبریز) در امر مدلسازی هیدرولوژی
و بخصوص مدلسازی بیالن آب ،بتواند به بهبود نتایج کمک کند.

1383-84
-0.18
0.83
0.159
-0.16
0.85
0.153

1382-83
-0.13
0.82
0.156
-0.12
0.85
0.157

1381-82
-0.12
0.86
0.159
-0.2
0.86
0.156

Index
Min
Max
Ave
Min
Max
Ave

Case Study

Neyshabur

Rokh

برای مدل  DWBدامنه پارامترهای  ω1و  ω2بطور معنیداری نسبت
به کران باال و پایین توزیع پیشین آنها (جدول  )1کوچکتر شده و بر
این اساس میتوان نتیجه گرفت که پارامترهای  ω1و  ω2دارای رفتار
مقاومی در خصوص بروز خطا از خود نشان میدهد و به اصطالح
پایستار هستند .همچنین Mein and Brown )1978( ،اظهار داشتند
که پارامترهای دارای ضریب تغییرات کمتر (پارامترهای دارای دامنه
کمتر نسبت به کران اولیه توزیع پیشین) ،را میتوان بهعنوان پارامتر
حساس شناخت که عدم قطعیت مدل را کاهش میدهند ،البته از طرفی
نیز ( Vrugt et al. )2009اظهار داشتند که برخی از پارامترها با وجود
داشتن ضریب تغییرات پایین ،بدلیل اینکه توزیع آنها نرمال نیست و
تمرکز احتماالتی بیشتری بر محدودههای باال یا پایین دارند در نتیجه
نمیتوان بطور قطع در مورد مقدار فیزیکی آن در حوزه اظهار نظر نمود،
زیرا در حقیقت ممکن است توزیع مذکور به نحوی جبران کننده برخی
کاستیها یا حتی خطاهای سیستماتیک در دادههای مشاهداتی باشند.
بررسی نتایج مقادیر پارامتر  Pgwنشان میدهد که درصد برداشت از
منابع آب زیرزمینی برای مصارف آبیاری در سطح محدوده مطالعاتی
نیشابور بیشتر از رخ بوده که این نتیجه مطابق با فیزیک حاکم (سطح
کاربری زراعتهای آبی و باغی در این محدودهها) بر محدودههای
مطالعاتی میباشد.

 -8-7تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل  DWBو SDDWB

پس از بکارگیری روش  GLUEبرای برآورد مؤلفههای بیالن با
استفاده از مدل  DWBدر حالت یکپارچه و مدل  SDDWBدر حالت
توزیعی ،شکل توزیع پسین پارامترهای آنها بر اساس مقادیر
شبیهسازیهای قابل قبول بدست آمد که نتایج آن در شکل  6و 6
ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،هر کدام از پارامترها
دارای رفتارهای متفاوتی هستند .در این راستا مقایسه توابع چگالی
پسین و پیشین نشان میدهد که برای مدل  ،DWBدامنه خصوصیات
فیزیکی  S-maxو پارامتر  dو برای مدل  SDDWBدامنه پارامترهای
 Cet ،c ،b ،aدر هر دو محدوده مطالعاتی و همچنین پارامتر  eدر
محدوده مطالعاتی نیشابور نسبت به توزیع پیشین (یکنواخت) تغییر قابل
توجهی نداشته و از قابلیت تشخیص 11کمی برخوردار هستند که این
امر نشان دهنده عدم قطعیت باالی این پارامترها برای مناطق مورد
مطالعه ،است .بررسیها همچنین نشان میدهد که در هر دو محدوده
مورد مطالعه ،برای مدل  SDDWBشکل توزیع پسین پارامتر  Pgwاز
توزیع نرمال و پارامتر  Cpو همچنین پارامتر  eدر محدوده مطالعاتی
رخ از توزیع لوگ نرمال پیروی میکنند بطوریکه مقادیر عددی آنها
بسمت دامنهای (مقدار مشخص) با فراوانی بیشتر همگرا شده است.

 -2-7ارزيابی عملکرد مدل  DWBو  SDDWBبرای برآورد
مؤلفههای بیالن آب

نتایج عملکرد مدل  DWBبر مبنای مقایسه بین میزان تغییرات حجم
آبخوان مشاهداتی در محدودههای مطالعاتی با مقادیر برآورد شده
بوسیله مدل  DWBبرای دوره آماری مورد بررسی در جدول  6ارائه
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در هر دو محدوده مطالعاتی
مقادیر تغییرات حجم آبخوان شبیهسازی شده بوسیله مدل دارای تفاوت
بسیار معنیداری با مقادیر مشاهداتی در این محدودهها است .بر این
اساس این مرحله از ارزیابی تأکید بر عملکرد بسیار ضعیف مدل DWB
در حوضههای تحت آبیاری جهت برآورد مؤلفههای بیالن آب و
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در نهایت نتایج ارزیابی عملکرد مدل  DWBو  SDDWBبرای برآورد
مؤلفههای بیالن آب بر مبنای میزان خطای کلی معادالت بیالن آب
سطحی و زیرزمینی ( )Khazaei and Hosseini, 2015برای هر دو
محدوده مطالعاتی به ترتیب در جدول  6و  5ارائه شده است .همانطور
که مشاهده میشود میزان خطای کلی معادله بیالن (  )𝜂1آب سطحی
و زیرزمینی مدل  DWBبرای هر دو محدوده مطالعاتی باال بوده و در
این راستا مقدار این خطا برای محدوده مطالعاتی رخ نسبت به محدوده
نیشابور کمتر است .در مقابل متوسط میزان خطای کلی معادله بیالن
محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور در حالت سطحی برای مدل
 SDDWBبه ترتیب  -1/62و  -11/12و برای مدل بیالن آب
زیرزمینی نیز به ترتیب -/12و  -21/85میلیون مترمکعب میباشد که
در مقایسه با مدل  DWBبسیار کمتر است و این امر بیانگر تأثیر مثبت
اصالحات و توسعه صورت گرفته بر روی مدل  DWBاست .به عبارتی
دیگر رویکرد بکارگرفته شده در مقاله حاضر به خوبی توانسته است
نتایج مدلسازی و در نتیجه برآورد مؤلفههای بیالن آب سطحی و
زیرزمینی را بهبود بخشد .دالیل مختلفی میتواند سبب ایجاد خطای
کلی معادله بیالن و بخصوص بیالن آب زیرزمینی و در نتیجه عملکرد
ضعیف مدل  DWBبرای برآورد مؤلفههای بیالن آب در سطح
محدودههای مطالعاتی (حوضههای تحت اثر آبیاری) باشد که از
جملهی آنها را میتوان تأثیر فعالیتهای انسانی در نظر گرفته نشده
در مدلسازی هیدرولوژیکی محلی منطقه ،دانست .بهعبارتی دیگر
مبتنی بر اطالعات نقشه کاربری اراضی درصد باالیی از مساحت
کاربریهای اراضی محدودههای مطالعاتی را کاربری زراعتهای آبی
و باغی تشکیل میدهد که همین امر سبب باال رفتن میزان برداشت
از منابع آب سطحی و زیرزمینی در این نواحی شده است.

بخصوص برای برآورد تغییرات حجم آبخوان به عنوان یکی از
مؤلفههای اصلی بیالن دارد .در مقابل نتایج عملکرد مدل SDDWB
(شکل  )5نشاندهنده آن است که مقدار شاخص  RMSEمدل برای
محدودههای رخ و نیشابور به ترتیب برابر با  6/28و  25/15میلیون
مترمکعب است که نشاندهنده عملکرد مناسب مدل بر اساس این
معیار ارزیابی است .در این راستا مقدار نسبی شاخصهای PRMSE
برای هر دو محدوده مطالعاتی ،کمتر از  11درصد برآورد شده (برای
محدوده رخ  1/68و نیشابور  9/96درصد) که نشان دهنده دقت قابل
قبول مدل  SDDWBاست .معیار خطای  PMBEبرای هر دو
محدوده مطالعاتی کمتر از  6درصد و ناچیزاست (برای محدوده
مطالعاتی رخ  -1/28و نیشابور  -2/19درصد) و مقادیر کمی آن بیانگر
آن است که مدل  SDDWBدر هر دو محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور
برای برآورد مقادیر تغییرات حجم آبخوان (و سایر مؤلفههای بیالن)،
دارای کم برآوردی 12است .همچنین منطبق بر مقدار شاخص ضریب
تعیین ( )R2و نمودار پراکنش (شکل  )»A« -5برای هر دو محدوده
مطالعاتی ،میتوان عملکرد مدل  SDDWBرا مطلوب ارزیابی کرد .در
این راستا همچنین مشاهده میشود (شکل  )»B« -5برای هر دو
محدوده مطالعاتی ،تغییرات زمانی تغییرات حجم آبخوان برآورد شده
بوسیله مدل  SDDWBو مقادیر مشاهداتی دارای روند یکسان و
تطابق مناسب بوده و در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که مدل اثرات
تغییرات آب و هوایی (مانند بارندگی و تبخیر-تعرق پتانسیل) و
خصوصیات فیزیکی (مانند تغییرات کاربری اراضی در سالهای
مختلف) حاکم بر محدودههای مطالعاتی ،را به خوبی شناخته و در خود
اعمال نموده است.

Fig. 3- The posterior distribution of DWB model parameters
شکل  -2توزيع پسین پارامترهای مدل DWB
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Fig. 4- The posterior distribution of SDDWB model parameters in the study areas A) Neyshabur B) Rokh

) رخB ) نیشابورA  در محدودههای مطالعاتیSDDWB  توزيع پسین پارامترهای مدل-7 شکل
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Table 3- Observed and estimated values of aquifer volume changes by DWB model

جدول  -2مقادير تغییرات حجم آبخوان مشاهداتی و شبیهسازی شده بوسیله مدل

DWB

Rokh
Neyshabur
Water
year
)∆Gsim (TCM
)*∆Gsim (TCM
)∆Gob (MCM
)∆Gob (MCM
1381-45.28
0.00
-189.48
330.3391
82
1382-62.37
0.00
-202.24
-115.3651
83
1383-46.99
0.00
-198.36
292.5941
84
1384-65.79
0.00
-281.26
-454.8964
85
1385-57.24
0.00
-207.24
429.7197
86
1386-63.22
0.00
-304.94
-468.4803
87
1387-74.33
0.00
-251.65
52.1895
88
1388-87.15
0.00
-393.76
163.3245
* مقادیر تغییرات حجم آبخوان برآورده شده بوسیله مدل ،به دلیل کوچک بودن در واحد هزار متر مکعب میباشند .در این جدول 𝐦𝐢𝐬 ∆Gو ) ∆Gob (MCMبه تغییرات حجم89
آبخوان
شبیهسازی شده بوسیله مدل ( DWBبر حسب هزار متر مکعب) و مشاهداتی (میلیون متر مکعب) میباشند.

Fig. 5- Comparison of computed versus observed values of aquifer volume (by SDDWB model) in study
areas A) data dispersion to line 1: 1 B) time trend adaptation

شکل  -0مقايسه تغییرات مقادير برآورده شده و مشاهده شده حجم آبخوان (بوسیله مدل  )SDDWBدر محدودههای مطالعاتی
ا )Aپراكنش دادهها نسبت به خط  )B 0:0تطابق روند تغییرات زمانی

در مدل  DWBرا میتوان یکی دیگر از دالیل خطای برآورد مؤلفههای
بیالن آب بوسیله این مدل دانست .همچنین مبتنی بر نتایج مدل
( SDDWBجدول  ،)6نسبت متوسط ساالنه تبخیر-تعرق واقعی به
بارندگی برای هر دو محدوده مطالعاتی بزرگتر از یک میباشد (این
نسبت برای کل سطح محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور به ترتیب برابر
 2/12و  1/62است) و بدیهی است که نسبت فوق در مناطق خشک و

بنابراین عدم اعمال تأثیر اثرات برداشت از منابع آب سطحی و
زیرزمینی در مدلسازی بیالن آب بوسیله مدل  DWBرا میتوان یکی
از دالیل اصلی عملکرد ضعیف مدلسازی این مدل دانست .همچنین
تغییرپذیری خصوصیات فیزیکی (از قبیل خصوصیات زمینشناسی و
متفاوت بودن تغییرات ذخیره رطوبتی در الیه سطحی خاک) و عوامل
آب و هوایی در سطح محدودههای مطالعاتی و عدم اعمال تأثیر آنها
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چشمه و قنات) در محدوده مطالعاتی نیشابور برای دوره آماری -82
 1186( 1681میلیون مترمکعب) و  129( 1681-88میلیون
مترمکعب) ،به طور متوسط معادل  912/5میلیون مترمکعب در سال
است (شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،)1691 ،که در این راستا
مقدار مؤلفه 𝐠𝐬𝐈 برآورد شده بوسیله مدل ( SDDWBبرای دوره مورد
بررسی بطور متوسط  1111/11میلیون مترمکعب) نشان میدهد ،که
نتایج این مدل دارای همخوانی و تطابق مناسبی با مقدار ثبت شده
برای این مؤلفه ( 912/5میلیون مترمکعب) است و در نتیجه از این
منظر نیز میتوان عملکرد مدل اصالح شده ( DWBمدل )SDDWB
را قابل قبول دانست .همچنین مقدار متوسط ساالنه تبخیر-تعرق
واقعی در هر دو محدوده مطالعاتی بوسیله مدل 286( SDDWB
میلیمتر) با مقادیر متوسط نتایج مطالعه (Myan Abadi et al. )2016
که بر اساس یک روش اصالح شده مبتنی بر چارچوب بادیکو ،برابر
 611میلیمتر (دوره آماری  1619-81الی  )1691-91گزارش شده،
همخوانی مناسبی دارد.

نیمه خشک که عالوه بر بارندگی ،آبیاری نیز نقش عمدهای در تبخیر-
تعرق واقعی دارد میتواند بزرگتر از یک شود ( ;Jacjson et al., 2001
 .)Izadi, 2012; Han and Hu, 2012مطالعه ایزدی (Izadi )2012
که به ارزیابی یک مدل توسعه یافته تلفیقی آب زیرزمینی-سطحی
( )SWAT-MODFLOWدر حوضه آبریز نیشابور صورت گرفته بود،
این نتیجه را مورد تأیید قرار داده (در این مطالعه نسبت متوسط ساالنه
تبخیر -تعرق واقعی به بارندگی برای کل حوضه آبریز برابر 1/12
گزارش شده) و بطورکلی این نتیجه اعمال تأثیر اثرات برداشت در
برآورد مؤلفههای بیالن آب زیرزمینی را مورد تأکید بیشتری قرار
میدهد .مقدار متوسط دوره  8ساله تغذیه صورت گرفته برای محدوده
مطالعاتی نیشابور بوسیله مدل  SDDWBبرابر با  191میلیمتر برآورد
شده که این نتیجه دارای تطابق مناسبی با مقادیر برآورد شده برای
این محدوده بر اساس روشهای مستقل دیگر که برابر با  112میلیمتر
گزارش شده است ( ،Izadi )2012میباشد .به عنوان یک شاهد دیگر،
منطبق بر بانک اطالعاتی آمار مطالعات پایه منابع آب ،میزان برداشت
از منابع آب سطحی و زیرزمینی (آمار منابع بهرهبرداری شامل چاه،

* Table 4- The Annual amounts of surface water balance (mcm) simulated by the DWB and SDDWB models
جدول  -7مقادير ساالنه مؤلفههای بیالن آب سطحی برآورده شده «بر حسب میلیون مترمکعب» بوسیله مدل  DWBو SDDWB

*

(در اين جدول برای مقادير ساالنه آبدهی خروج از محدوده مطالعاتی نیشابور همان مقادير ثبت شده در ايستگاه حسین آباد
جنگل بکارگرفته شده است)
**

Balance components

Year

𝜂1

𝑠∆

𝑇𝑈𝑂𝑇𝑄

𝑁𝐼𝑇𝑄

𝑅

𝑇𝐸

𝑔𝑠𝐼

𝑃

)-95.70(-12.18

)0.00(0.01

)17.53(113.29

)113.29(0.00

)0.47(0.06

)2115.79(590.31

)0.00(0.00

)2116.21(715.85

1381-82

)-83.03(-10.09

)0.00(0.00

)3.56(86.64

)86.64(0.00

)0.31(0.02

)1952.54(522.41

)0.00(0.00

)1952.80(619.16

1382-83

)-65.12(-12.00

)0.00(0.00

)45.35(110.55

)110.55(0.00

)0.71(0.05

)2372.04(585.97

)0.00(0.00

)2372.68(708.57

1383-84

)-41.54(-5.88

)-0.01(0.00

)1.20(42.75

)42.75(0.00

)0.08(0.00

)1434.45(361.37

)0.00(0.00

)1434.50(410.00

1384-85

)-91.48(-12.94

)0.01(0.01

)27.97(119.53

)119.53(0.00

)0.68(0.06

)2413.38(626.12

)0.00(0.00

)2413.99(758.66

1385-86

)-25.87(-4.03

)-0.01(0.00

)0.44(26.32

)26.32(0.00

)0.02(0.00

)1061.02(283.47

)0.00(0.00

)1061.03(313.82

1386-87

)-77.11(-10.73

)0.00(0.00

)1.39(78.53

)78.53(0.00

)0.10(0.01

)2276.69(624.92

)0.00(0.00

)2276.77(714.18

1387-88

)-77.22(-10.10

)0.00(0.00

)6.28(83.55

)83.55(0.00

)0.33(0.02

)2076.43(534.86

)0.00(0.00

)2076.72(628.53

1388-89

)-69.63(-9.74

)0.00(0.00

)12.97(82.64

)82.64(0.00

)0.34(0.03

)1962.79(516.18

)0.00(0.00

)1963.09(608.60

)-2.14(-2.71

)5.48(0.57

)17.53(43.31

)43.31(0.00

)529.06(39.10

)1944.80(779.82

)927.32(408.98

)1528.38(456.54

1381-82

)-53.82(-2.34

)0.27(7.41

)3.56(37.78

)37.78(0.00

)541.10(39.26

)1811.19(797.56

)961.88(489.65

)1410.29(394.70

1382-83

)-40.20(-1.81

)12.64(-1.62

)45.35(39.70

)39.70(0.00

)581.55(35.00

)2052.26(794.87

)978.32(417.96

)1713.99(451.80

1383-84

)-49.94(-1.02

)1.25(-1.24

)1.20(24.32

)24.32(0.00

)529.65(36.80

)1468.79(659.94

)990.24(459.55

)1036.27(261.29

1384-85

)-29.72(-2.57

)7.77(4.51

)27.97(45.18

)45.18(0.00

)557.87(39.31

)2060.58(860.95

)894.98(469.06

)1743.74(483.46

1385-86

)-10.44(-0.78

)3.90(-5.01

)0.44(16.74

)16.74(0.00

)522.30(35.92

)1273.88(647.93

)1028.29(496.23

)765.92(200.12

1386-87

)92.97(-1.66

)-2.78(13.54

)1.39(36.59

)36.59(0.00

)469.82(24.67

)2249.05(881.04

)943.44(502.14

)1644.50(455.37

1387-88

)13.14(1.17

)6.73(14.80

)6.28(31.59

)31.59(0.00

)679.28(46.02

)2190.44(999.39

)1337.69(689.95

)1500.30(400.68

1388-89

)-10.02(-1.46

)4.41(4.12

)12.97(34.40

)34.40(0.00

)551.33(37.01

)1881.38(802.69

)1007.77(491.69

)1417.92(388.00

Average

Model

DWB

Average

SDDWB

* در این جدول مؤلفههای بیالن ساالنه عبارتند از جریان زیرزمینی ورودی به محدوده مطالعاتی (  ،)GINجریان زیرزمینی خروجی از محدوده مطالعاتی (  ،)GOUTتغییرات حجم آبخوان محدوده مطالعاتی ( ،)∆Gجمله
مغایرت معادله بیالن آب زیرزمینی ( 𝟐𝛈) و سایر مؤلفههای همان تعاریف قبلی را دارند.
** اعداد خارج و داخل پرانتز به ترتیب معرف مقادیرپارامترهای مربوط به محدوده مطالعاتی نیشابور و رخ میباشد.
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Table 5- Annual values of simulated groundwater discharge (mcm) components by DWB and SDDWB
* models

جدول  -0مقادير ساالنه مؤلفههای بیالن آب زيرزمینی برآورده شده «بر حسب میلیون مترمکعب» بوسیله مدل  DWBو

*SDDWB

(در اين جدول برای مقادير ساالنه تغییرات حجم آبخوان محدودههای مطالعاتی ،همان مقادير مشاهداتی بکارگرفته شده است)
**Balance Components
year

η2

∆G

R

Ig

GOUT

GIN

)-164.23(-45.34

)-189.48(-45.28

)0.47(0.06

)0.00(0.00

)25.72(0.00

)0.00(0.00

1381-82

)-176.81(-62.39

)-202.24(-62.37

)0.31(0.02

)0.00(0.00

)25.74(0.00

)0.00(0.00

1382-83

)-172.15(-47.04

)-198.36(-46.99

)0.71(0.05

)0.00(0.00

)26.92(0.00

)0.00(0.00

1383-84

)-251.88(-65.79

)-281.26(-65.79

)0.08(0.00

)0.00(0.00

)29.46(0.00

)0.00(0.00

1384-85

)-179.40(-57.30

)-207.24(-57.24

)0.68(0.06

)0.00(0.00

)28.52(0.00

)0.00(0.00

1385-86

)-274.21(-63.22

)-304.94(-63.22

)0.02(0.00

)0.00(0.00

)30.75(0.00

)0.00(0.00

1386-87

)-218.66(-74.34

)-251.65(-74.33

)0.10(0.01

)0.00(0.00

)33.09(0.00

)0.00(0.00

1387-88

)-359.09(-87.17

)-393.76(-87.15

)0.33(0.02

)0.00(0.00

)35.00(0.00

)0.00(0.00

1388-89

)-224.56(-62.82

)-253.62(-62.80

)0.34(0.03

)0.00(0.00

)29.40(0.00

)0.00(0.00

Average

)40.92(-1.99

)-189.48(-45.28

)529.06(39.10

)733.74(82.40

)25.72(0.00

)0.00(0.00

1381-82

)43.49(-2.98

)-202.24(-62.37

)541.10(39.26

)761.09(98.65

)25.74(0.00

)0.00(0.00

1382-83

)21.10(2.22

)-198.36(-46.99

)581.55(35.00

)774.09(84.21

)26.92(0.00

)0.00(0.00

1383-84

)2.07(-10.00

)-281.26(-65.79

)529.65(36.80

)783.53(92.59

)29.46(0.00

)0.00(0.00

1384-85

)-28.43(-2.05

)-207.24(-57.24

)557.87(39.31

)708.15(94.50

)28.52(0.00

)0.00(0.00

1385-86

)17.15(0.84

)-304.94(-63.22

)522.30(35.92

)813.64(99.98

)30.75(0.00

)0.00(0.00

1386-87

)58.11(2.05

)-251.65(-74.33

)469.82(24.67

)746.49(101.17

)33.09(0.00

)0.00(0.00

1387-88

)20.42(5.83

)-393.76(-87.15

)679.28(46.02

)1058.45(139.00

)35.00(0.00

)0.00(0.00

1388-89

)85.21(-0.76

)-253.62(-62.80

)551.33(37.01

)918.00(99.06

)29.40(0.00

)0.00(0.00

Average

Model

DWB

SDDWB

* در این جـدول مؤلفـه های بیالن ســـاالنه عبارتند از جریان زیرزمینی ورودی به محدوده مطالعاتی (  ،)GINجریان زیرزمینی خروجی از محدوده مطالعاتی (  ،)GOUTتغییرات حجم آبخوان محدوده مطالعاتی (،)∆G

جمله مغایرت معادله بیالن آب زیرزمینی (𝟐𝛈) و سایر مؤلفههای همان تعاریف قبلی را دارند.

) ،ETP(t)/P(tنیز مد نظر قرار گرفت (شکل  .)» B « -2میتوان با
بررسی میزان پیروی نسبت (  ET(t)/P(tدر مقابل )ETP(t)/P(t
نتیجه گرفت که سهم میزان تبخیر-تعرق واقعی از بارندگی بسیار
بیشتر بوده و بر این اساس پراکنش نقاط در برخی از موارد خارج از
منحنی آب محدود (خط افقی) ،منحنی بادیکو قرار گرفتهاند و این امر
تأکیدی بر لزوم اعمال اثرات آبیاری در جهت برآورد میزان تبخیر-
تعرق واقعی و در نتیجه لزوم اعمال آن در مدلسازی و در نتیجه
شبیهسازی مؤلفههای بیالن آب در مقیاس حوضه آبریز است .از طرفی
دیگر در هر دو منطقه مورد مطالعه ،برای پارامتر  𝜔2همبستگی
مناسبی بین ) ETP(t)/W(tو ( ET(t)/W(tبر اساس روابط ارائه شده
در مدل  SDDWBوجود داشته و بطور کلی نسبت ) ET(t)/W(tاز
شکل منحنی پیشنهادی بوسیله بادیکو ،پیروی میکند و این نتیجه
بیانگر آن است که مدل اثرات آبیاری که بصورت میزان آب در دسترس
برای برآورد تبخیر-تعرق واقعی اعمال شده را بخوبی شبیهسازی و
برآورد نموده است .بر مبنای شاخص  ،NDVIشکل توزیع مکانی و
زمانی پارامتر ( )𝜔2 = 0.54 × 𝑁𝐷𝑉𝐼 + 1.7برای تصاویر NDVI
انتخابی در تاریخهای  18اردیبهشت (هشت می) و  11آبان (یک

 -7-7تحلیل نتايج عملکرد مدل  SDDWBبر اساس منحنی
باديکو

بررسی رفتار نتایج حاصل از عملکرد مدل  SDDWBبه عنوان رویکرد
برتر شبیهسازی مؤلفههای بیالن آبی در مناطق مورد مطالعه ،نسبت
به منحنی بادیکو ( )Budyko, 1974مد نظر قرار گرفت .در مدل
توسعه یافته ،مقدار آب در دسترس برابر ) W(tاست که این مؤلفه
میزان آب در دسترس ناشی از بارندگی و آبیاری را شامل میشود .در
نتیجه برای مقیاس ساالنه ،رابطه نسبت ) ET(t)/W(tدر مقابل
) ETP(t)/W(tو برای مقدار پارامتر« 𝜔2 = 0.91 × 𝑁𝐷𝑉𝐼 +
 » 4.58و «  ،»𝜔2 = 0.54 × 𝑁𝐷𝑉𝐼 + 1.7به ترتیب مربوط به
محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور و مرتبط با ضرایب بهترین شبیهسازی،
برای هر دو منطقه مورد مطالعه ،مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن
در شکل ( )»A « -2ارائه شده است .همچنین به منظور مقایسه میزان
تأثیر اعمال تغییرات ذخیره رطوبتی (که در برآورد مؤلفه رطوبت در
دسترس () )W(tبکارگرفته شده است) و همچنین اثرات آبیاری بر
میزان تبخیر-تعرق واقعی ،رابطه نسبت ( ET(t)/P(tدر مقابل
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نوامبر) به ترتیب به عنوان معرف پارامتر  ω2در فصل بهار (فصل با
پوشش کاربری متراکم) و پاییز (فصل غیر رشد با پوشش کاربری
اراضی کم) ،برای سال آبی  1686-85و در سطح محدوده مطالعاتی
نیشابور ،مورد بررسی قرار گرفت (شکل  .)1از منظر مقیاس مکانی به
دلیل متفاوت بودن تغییرات پوشش گیاهی در سطح محدوده مطالعاتی،
مقدار پارامتر  ω2نیز متفاوت بوده و از منطبق حاکم بر فیزیک حوضه
آبریز ،پیروی میکند .به عنوان نمونه نواحی شمالی و مرکزی حوضه
آبریز که دارای پوشش گیاهی بیشتری در مقایسه با نواحی جنوبی و
غربی هستند ،به طور متناسب داری مقادیر  ω2بزرگتری میباشند.
این نتیجه با نتایج مطالعه ( ،Zhang et al. )2004که در آن
حوضههای با مقادیر باالی  ωدر کالس جنگلی و باغی و حوضههای
با مقادیر کم پارامتر  ωدر کالس حوضههای با پوشش علفی قرار داده
بودند ،همخوانی دارد .همچنین مقایسه تغییرات زمانی پارامتر  ω2بر

اساس تاریخهای مورد بررسی بیانگر آن است در شرایط مکانی یکسان،
مقدار این پارامتر در فصل بهار (تصویر  18اردیبهشت) به دلیل حاکم
بودن پوشش گیاهی ،نسبت به فصل پاییز (تصویر  11آبان) ،دارای
مقادیر کمی بزرگتر است (دامنه  1/1-2/16برای  18اردیبهشت در
مقایسه با دامنه  1/29- 2/18برای  11آبان) .به عنوان مثال ،بر اساس
مشاهدات در نواحی مرکزی حوضه آبریز (با تمرکز کاربری اراضی بر
زراعتهای آبی و باغی) به دلیل اینکه در طی فصل بهار (فصل رشد)
پوشش گیاهی گستردهتر و همچنین متراکمتری در مقایسه با فصل
پاییز حاکم است و همانطور که انتظار میرود مقدار پارامتر  ω2در طی
این دو فصل با هم متفاوت بوده و از این منظر نیز میتوان بیان داشت
رویکرد مورد استفاده به خوبی توانسته است تغییرات زمانی پارامتر ω2
در برآورد مؤلفههای بیالن را اعمال نماید.

* Fig. 6- Model performance based on the Budyko Curve in study areas

شکل  -0عملکرد مدل بر اساس منحنی باديکو برای محدودههای مطالعاتی

*

* به منظور نمایش بهتر شکل پراکنش داده ها نسبت به منحنی بادیکو و در نتیجه تحلیل مناسبتر نتایج عملکرد مدل  ،SDDWBمقادیر عددی محور افقی نمودارهای شکل  9حداکثر تا عدد  51نمایش داده شده
است.
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Fig. 7- Spatiotemporal variations of the parameter ω2 in the Neyshabur study area (The images of
)November 10 and April 18, 2005

شکل  -4تغییرات مکانی-زمانی پارامتر 𝟐𝛚 در سطح محدوده مطالعاتی نیشابور (تصاوير مربوط به تاريخ  00آبان و 08
ارديبهشت سال آبی )0287-08

مشاهداتی و محاسباتی بر اساس مدل  SDDWBبیانگر آن است که
رویکرد بکارگیرفته شده از اطالعات شاخص  NDVIکه بوسیله آن
تأثیر تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات فیزیکی محدودههای
مطالعاتی (مانند تغییرات پوشش گیاهی) را در امر واسنجی پارامترهای
مدل اعمال شده در بهبود عملکرد مدل بسیار تأثیرگذار بوده است.
همچنین نتایج مناسب مدل  SDDWBبیانگر آن است که رویکرد
بکارگرفته شده در جهت اعمال اثرات برداشت از منابع آب سطحی و
زیرزمینی به عنوان یکی مؤلفههای اصلی تأثیرگذار در برآورد
مؤلفههای بیالن بخصوص در نواحی خشک و نیمه خشک و همچنین
رویکرد مدلسازی توزیعی و بهرهگیری از ضرایب تناسبی (در قالب
نقشههایی مانند  CC ،SI ،ISA ،RSAو  )DPبه خوبی توانسته نتایج
عملکرد مدل ( DWBشکل توسعه یافته آن  )SDDWBرا بهبود دهد.
بطورکلی با توجه به آنچه گفته شده میتوان بیان داشت که مدل
 SDDWBبه دلیل مزایایی از قبیل سادگی ،تعداد کم پارامترهای مورد
نیاز برای واسنجی (تعداد  1پارامتر در مقایسه با مطالعاتی مانند مطالعه
) Izadi (2012که به واسنجی  21پارامتر هیدرولوژیکی در مدل
تلفیقی مورد بررسی پرداخته بودند ،بسیار مطلوبتر محسوب میشود)،
در دسترس بودن دادهای ورودی مدل ،کاهش خطای ناشی از
جابجایی دستی دادهها و افزایش سرعت و دقت محاسباتی ،میتواند
به عنوان یک مدل کاربردی جهت تهیه مؤلفههای بیالن آب در سطح
محدودههای مطالعاتی در راستای مدیریت منابع آب ،علیالخصوص
در نواحی خشک و نیمه خشک ،بکار گرفته شود .البته این ادعا باید در
پژوهشهای بیشتری مورد تأیید قرار گیرد.

 -0نتیجهگیری
پژوهش حاضر ضمن ارزیابی مدل  ،DWBبا هدف اصالح ،توسعه
(شکل توسعه یافته با نام  )SDDWBو ارزیابی این مدل برای
محدودههای مطالعاتی رخ و نیشابور صورت گرفت .نتایج مدل DWB
بیانگر وجود اختالف معنادار بین مقادیر تغییرات حجم آبخوان
محاسباتی و مشاهداتی در هر دو محدودههای مطالعاتی است .دلیل
اصلی این امر عدم اعمال اثرات برداشت از منابع آب زیرزمینی در مدل
 DWBاست .مقدار نسبی شاخصهای  PRMSEبرای مدل
 SDDWBدر هر دو محدوده مطالعاتی ،کمتر از  11درصد برآورد شده
(برای محدوده رخ  1/68و نیشابور  9/96درصد) که نشاندهنده دقت
قابل قبول آن میباشد .مقادیر خطای کلی مدل بیالن  SDDWBدر
هر دو حالت بیالن آب سطحی و زیرزمینی و برای هر دو محدوده
مطالعاتی در مقایسه با مدل  DWBبسیار کمتر است و این امر بیانگر
تأثیر مثبت اصالحات و توسعه صورت گرفته بر روی مدل DWB
است .به عبارتی دیگر رویکرد بکارگرفته شده در پژوهش حاضر به
خوبی توانسته نتایج مدلسازی و در نتیجه برآورد مؤلفههای بیالن آب
سطحی و زیرزمینی را بهبود بخشد .بررسی میزان تبعیت نسبت
( ET(t)/P(tدر مقابل ( ETP(t)/P(tبیانگر آن است که سهم میزان
تبخیر -تعرق واقعی از بارندگی بسیار بیشتر بوده و بر این اساس
پراکنش نقاط در برخی از موارد خارج از منحنی آب محدود ،منحنی
بادیکو قرار گرفتهاند و این امر تأکیدی بر لزوم اعمال اثرات آبیاری در
جهت برآورد میزان تبخیر-تعرق واقعی و در نتیجه لزوم اعمال آن در
مدلسازی و در نتیجه شبیهسازی مؤلفههای بیالن آب در مقیاس
حوضه آبریز است .تطابق و همخوانی روند تغییرات حجم آبخوان
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