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مهخشک 
انروزانهدرحوضههایکوهستانیمناطقنی 

شبیهسازیجری
بااستفادهازبرنامـهشبیهسازیهیدرولوژیکیفورترن( )HSPF
*

 جعفردستورانی ؛استادیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه سمنان ،ایران.
 محمدمهدوی؛استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 علیسالجقه؛استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.

 احمدفاخریفرد؛ استاد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،ایران.

چکیده 
برنامه شبیهسازی هیدرولوژیکی فورترن ( )HSPFقدمت دیرینهای در مدلسازی حوزه آبخیز دارد و در دنیا مطالعات زیادی درباره این
مدل انجامشده است .حوضه حبلهرود ،با مساحتی بالغبر  0033کیلومترمربع ،از زیر حوضههای مهمِ حوزه آبریز کویر نمک استت کته
بخش زیادی از آب موردنیاز دشت گرمسار ،بهویژه در بخش کشاورزی را تأمین میکند .مطالعات پیشین دربتاره هیتدرولوژی و منتابع
آب در این حوضه ،در گام زمانی روزانه ،بیشتر محاسبه آمارههای دبیهای روزانه بوده ،بنابراین ،شبیهستازی دبتیهتای روزانته بستیار
درخور اهمیت است .در این تحقیق ،ضمن برآورد پارامترهای مدل برای پیشبینی جریان ،به نتایج مدل در شرایط فعلی دسترسی بته
حداقل دادهها و اطالعات موردنیاز مدل پرداخته میشود .بهطورکلی ،نتایج شبیهسازی حاکی از آن است که بستته نترمافتزاری متدل
) (WinHSPFبه هنگام اجرا ،با سیستم متریک ،دارای خطای زیادی است و بهتر است سیستم انگلیسی انتختاب شتود .هم نتین ،بته
دلیل نیازمندیِ مدل به دادههای سری زمانی ساعتی ،جزئیات بیشتر درباره مؤلفههای هیدرولوژیکی و سایر اطالعات زمینی و کمبتود
اطالعات و دقت پایین این دادهها و نیز خطای خود مدل در برخی موارد ،مانند استفاده میانگین پتارامتر نفتوب بترای قطعته مشتخ
کاربری اراضی و نبود معیار مشخ در ترسیم زیر حوضهها ،بتا مقتادیری کته بترای ضتریب کتارایی متدل ( 3/77و  )3/81و ضتریب
رگرسیون ( 3/861و  ،)3/84به ترتیب در دو دوره واسنجی و اعتبارسنجی به دست آمد ،حاکی از نتایج ضتعیف متدل در شتبیهستازی
جریان روزانه است؛ بهگونهای که مقادیر دبی شبیهسازیشده در اواخر فصل بهار بیشتر و در تابستان و پاییز کمتر از مقادیر مشاهداتی
است .در پایان این پژوهش برای شبیهسازی بهتر با این مدل راهحلهایی ارائه میگردد.
واژگانکلیدی:شبیهسازی جریان روزانه ،برنامه شبیهسازی هیدرولوژیکی فورترن ( ،)HSPFحوضه حبلهرود
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 .1مقدمه 
شتتبیهستتازی و پ تیشبین تی جری تان ،در مقی تاسهتتای
مختلتتف مکتتانی و زمتتانی در بتتین هیدرولوژیستتتهتتا و
متتدلستتازان حوضتته آبخی تز بس تیار رای تج استتت .برنامتته
شبیه سازی هیدرولوژیکی فتورترن ( )HSPFیکتی از ایتن
مدلهاست که قدمتی دیرینه در مدلسازی حوضه آبخیتز
دارد و مطالعات زیادی در دنیا درباره این مدل انجام شتده
است و اگرچه راجع به شبیهسازی مطالعات زیادی صورت
گرفته و مدلهای زیادی نیز ارائهشده و حتی از این متدل
برای اهداف دیگری نظیر بررستی منتابع آلتودگی ،پتایش
کیفیت آب ،روند یابی سیل و برآورد رسوب استفاده شتده
است؛ اما در این تحقیق فقط دربتاره نتتایج ایتن متدل در
راستای اهدافِ شبیهسازی جریان رودخانه در گتام زمتانی
روزانه بحث خواهد شد و البته نتتایج متفتاوتی در ارتبتا
با این مدل بهدستآمده است .برای مثال ،نتایج حاصتل از
شبیهستازی ستاعتی و روزانته متدل  HSPFحتاکی از آن
است که برازش مدل برای حوضههای کوچکترْ ضعیفتتر
است [ .]81نتایج پیشبینی مدل در مناطق خشتک ،اعتم
از حوضه های توستعهیافتته و توستعه نیافتته شتهری و در
مقیاس های ماهانه یا ساالنه و پتیشبینتی جریتان روزانته
طی دورههای مرطوب آب و هتوایی ختوب گتزارش شتده
است ،اما در شترایط آب و هتوایی خشتک خیلتی ضتعیف
عمل میکند [ .]8در سال خشک ،بتا بتارش ستاالنه %08
کمتر از میتانگین ،خطتای مطلتق حجتم جریتان ستاالنه
بهاندازه  %84/1بیشتر است ،اما پیش بینی جریتان ماهانته
رضایتبخش و شبیه ستازی جریتان روزانته بستیار ختوب
ارزیت تابی شتتتده استتتت [ .]87تهیتتته و ارزیتتتابی متتتدل
هیتتدرولوژیکی حوضتته  )SCR( San Francisco Bayبتتا
استفاده از  ،HSPFبرای گام زمانی روزانه با نتایج ضتعیف
تا خیلی خوب همراه بوده است [ .]8شتبیهستازی روانتاب
حاصتتل از بتترف کتته بتتا استتتفاده از ستته متتدل ت ,HSPF
 SWATو  WinSRMتتت در حوضتته تتتاالر مازنتتدران ،بتتا
مستتاحت  0833کیلومترمربتتع ،بتتا پوشتتش گیتاهی غالبتتا

www.SID.ir

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،73شماره  ،8بهار 8046

جنگلی ،مورد مقایسه قرار گرفتته حتاکی از آن بتوده کته
هرچند هر سه مدل بهطور معقول ،مقتدار روانتاب حوضته
تاالر مازندران را همانند تغییرات ساالنه آب معتادل بترف
شبیه سازی کردهاند و رواناب شبیهسازیشده با مشاهداتی
در ایستگاه هیدرومتری شیرگاه همبستگی ختوبی داشتته
اما درمجموع ،عملکرد  WinSRMدر شبیهستازی جریتانْ
بهتر از دو مدل دیگر بتوده استت [ .]88شتبیهستازی اثتر
تغییر اقلیم بر رواناب سطحی ،با استفاده از مدل  HSPFو
یک مدل مولد کمیَتهتای هواشناستی  PRECISکته در
حوضه قرهسو اردبیل مورد بررستی قترار گرفتته بتا نتتایج
قابتلقبتتول متتدل  HSPFهمتراه بتتوده استتت []7؛ امتتا در
تحقیق مشابه و اثر تغییر اقلتیم بتر بتیالن هیتدرولوژی و
دماییِ دریاچته امریکتای شتمالی بتا متدل هتای  HSPFو
 AQUQTOXنتتتایج مختلفتتی از بتتد تتتا بستتیار ختتوب
حاصل شده است [ .]84حتی بررسی ستاختار ارتقتاء داده
شده مدل  HSPFبرای شبیهسازی حوضته Chesapeake
( Bayکتته بتتیش از دو دهتته ایتتن متتدل در آن حوضتته
بررستیشتتده) نشتتان داد کته ارتقاهتتای ترکیتب قطعتتات،
داده های ورودی و ادغام ستاده تغییترات کتاربری اراضتی
باعث بهبود نتایج معنیدار واسنجی مدل نمیشتود؛ بلکته
فقط نرمافزارِ توستعه داده شتده ابزارهتایی بترای نمتایش
عوامل کلیدی و مؤثر با جزئیات بیشتر و راهنمایی مباحث
انعطافپذیری فراهم میکند .بااینحتال ،ایتن جزئیتات در
کاربرد مرسوم  HSPFمشکالتی به وجتود متیآورد [.]86
عالوه بر بررسی کارایی مدل  ،HSPFتحلیل عدم قطعیتت
مدل در حوضته  Contentnea Creekبتا مستاحت 0633
کیلومترمربع انجام شد است[.]1
در این تحقیق نیز ،بته ارزیتابی متدل در شتبیهستازی
جریان در گام زمانی روزانه در حوضه کوهستانی حبله رود
دارای اقلیم نیمه خشک ،بر اساس ساختار و نیازمندیهای
مدل  HSPFو دادهها و اطالعات ارائتهشتده ستازمانهتایِ
هواشناسی ،آب منطقهای و جنگلها و مراتع و آبخیزداری
پرداخته میشود.
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روششناسیتحقیق 
 .2
.1.2معرفیمنطقهموردمطالعه 
حوضتتته حبلتتتهرود ،بتتتا مستتتاحتی حتتتدود 0033
کیلومترمربتتع ،در جنتتوب رشتتتهکتتوه البتترز مرکتتزی و در
محدوده بین  88و  10تتا  83و  10طتول شترقی و  81و
 01تا  17و  01عرض شمالی واقع گردیده است .شتکل 8

14

حوضه موردمطالعه را نشان میدهد .رودخانه حبله رود نیز
یکی از رودخانههای مهم حوزه آبریز کتویر نمتک استت و
حوزه آبریز این رودخانه ،که مناطقی از استانهای تهتران
(فیروزکوه و دماوند) و استان سمنان (شهرستان سمنان و
گرمسار) را شامل میشود ،بختش زیتادی از آب موردنیتاز
دشت گرمسار را نیز تأمین میکند.

شکل  .1موقعیت ایستگاه آبسنجی بنکوه در خروجی حوضه حبلهرود

محتتل انتتدازهگیتری دب تی جریتان رودخانتته حبلتتهرود
ایستگاه آب سنجی بنکوه در خروجی حوضه با مختصتات
 81و  01عتترض شتتمالی و  01و  10طتتول شتترقی و در
ارتفاع  8383متری از ستط دریاستت .ایتن ایستتگاه در
سال  8006تأسیس شد و فعالیت آن ادامته دارد و مجهتز
به لیمنگراف -اشل و پل تلفریک است .نقشته هتای متورد
استفاده در این تحقیق عبتارتانتد از :نقشتههتای رقتومی
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توپتتوگرافی بتتا مقی تاس 8:01333؛ نقشتته زم تینشناس تی
8:833333؛ نقشتته کتتاربری اراضتتی از ستتایت گوگتتل،
خاکشناسی و نفوبپذیری حوضته از ستازمان جنگتل هتا،
مراتع و آبخیزداری .هم نین ،ستال آبتی  8078ت ،8071
سال های مرطوب و خشتک بترای واستنجی و ستال هتای
 8071ت  8013برای اعتبارسنجی مدل استفاده شد.
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نرمافزارBASINS
 .4.2

.2.2توصیفکلیمدل HSPF
مدل  HSPFبه عنوان کامل ترین متدل هیتدرولوژیکی،
در ستتال  8414در قالتتب متتدل  SWMآغتتاز و در ستتال
 8413در قالب فورترن استاندارد ارائه گردیتد [ .]83ایتن
متتدل متتدلی جتتامع ،مفهتتومی ،پیوستتته ،دارای پتتارامتر
یکپارچه و در مقیاس حوضه است که حرکت آب ،رسوب،
آفتکش ها ،آالینده ها و مواد غذایی را در سطوح نفوبپذیر
و نفوبناپذیر در پروفیل خاک ،آبراهه و آبگیرهای مختتلط
شبیهسازی میکند[ ]0و ازنظر عددی ،مجموعهای است از
کدهایِ رایانهایِ الگوریتمهاست که برای شبیهسازی پاسخ
هیدرولوژیکی اراضتی بته بتارش و جریتان در کانتالهتای
رودخانه یک حوضه استفاده میشود .اگرچه این مدل جزء
مدل های یکپارچه است ،اما میتواند تغییرپذیری مکانی را
با تقسیم حوضه به قطعتات همگتن هیتدرولوژیکی تولیتد
نماید و رواناب هر بخشِ زمین را بتا استتفاده از دادههتای
ورودی مختلف و پارامترهای حوضته ،شتبیه ستازی کنتد.
هم نین ،جزء مدلهای ریاضی قطعتی( 8یتا جبرگرایانته)
است و از مدلهای بسیار پی یده با تعداد پارامترهای زیاد
است [.]03

.3.2فرایندشبیهسازیدر HSPF
ساختار کلی مدلْ تخصی دادههای سریهای زمتانی
(هواشناستتی ،جریتتان رودخانتته) ،بتتازههتتای رودخانتته،
مشخصههای کانال و پارامترهای پاستخ هیتدرولوژیکی در
قالب فایل ورودی تحت کنترل کتاربر استت .کتل جریتان
رودخانه شامل مجموع جریان پایه (تخلیته آب زیرزمینتی
به رودخانهها) ،جریان زیر قشری و رواناب سطحی بتوده و
پس از شبیه سازی جریتان ،بتا مقتادیر مشتاهداتی ،بترای
برآورد پارامترهای حوزه آبخیز تطبیتق داده متیشتود .در
پای تان ،بتتر استتاس مقتتادیر مشتتاهداتی یتتک دوره آمتتاری
جداگانه ،اعتبار مدل بررسی میشود.

1 deterministic
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نرمافتزار  BASINSدر ستپتامبر  8446ارائته شتد .بتا
استفاده از ایتن بستته نترمافتزاری متیتتوان گزینتههتای
مدیریت نقطتهای و غیتر نقطتهای را ارزیتابی و چتارچوبی
برای متدل ستازی جتامع حوضته فتراهم کترد .هم نتین
سیستمی یکپارچه از  ،GISآنالیز داده و مدلستازی استت
که برای آنالیز حوزه آبخیز و توسعه حتداکثر مجمتوع بتار
رسوبی روزانته طراحتی متی شتود .نستخه هتای قبلتی آن
بهصورت برنامهای جتانبی در  Arcviewو نستخهای از آن
در  ArcGISاجرا میشد .اما نسخه  BASINS 4.0از سال
 0383بهصورت مستقل درآمده و بتر روی سیستتمعامتل
ویندوز  XPقابل اجراست .مدل هایی کته در آن گنجانتده
شتتده عبتتارتانتتد از،PLOAD ،AQUATOX ،HSPF :
 SWAT ،SWMMو .SASP

یهایمدل 
.5.2نیازمند 
این مدل در مرحله اول به نقشه های کتاربری اراضتی،
بازة رودخانه ،زیر حوضه ها و دادههای هواشناسی با فرمت
قابل پردازش توسط نرم افتزار (متدیریت داده هتای آبخیتز؛
 )WDMنیاز دارد .در مرحله بعتد ،چهتار نتوع فایتل داده
شاملِ فایل حوزه آبخیز ) ،(*.wdsبتازة رودخانته )،(*.rch
شتتکل هندستی کانتتال ) (*.prfو منتتابع نقطتتهای )(*.psr
هنگام ایجاد یتک فایتل جدیتد ( )*.uciاز روی داده هتای
 GISایجاد میشوند.

.1.5.2مجموعهدادههاازنوعمدیریتدادههای
آبخیز( )WDM
فرمتتتت  WDMفرمتت تی استتتتاندارد بتتترای ورودی و
خروجی  HSPFاست .به این مجموعته داده متی تتوان بتا
برنامه رایانه ای  ]6[ ANNIEیا برنامته رایانته ای Gensen
(ایجتتاد و آنتتالیز ستتناریوهای شتتبیهستتازی متتدل) []88
دسترسی پیتدا کترد .هم نتین ،از برنامتههتای رایانته ای
( METCMP ،]80[ IOWDMمطالعتتتتتتتات  )USGSو
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 ]03[ WDMutilدر پتتردازش دادههتتای ستتری زمتتانی
 WDMاستفاده شده است .در این تحقیتق از WDMutil
ارائهشده توسط  USEPAبرای منظور فوق استفاده شد.

ودادههایهواشناسی 

گامهایزمانی
 .2.5.2
دادههای سری زمانی میتواند گامهتای زمتانی از یتک
ثانیه تا یک سال داشتته باشتد .در شتبیهستازی میتانگین
روزانه جریان رودخانه با  HSPFدر شرایط بارش بهصورت
بتتاران حتتداقل بتته ورودیهتتای بتتارش و تبخی تر و تعتترق
پتانسیل و در شرایط بارش برف به درجه حرارت (ساعتی)
نیز نیاز است .هر مجموعته داده بتا شتماره مجموعته داده
( )DSNدر متتتن فای تل  wdmمشتتخ م تیشتتود و بای تد
الگتتوی ختتاص بتترای جلتتوگیری از ستتردرگمی و خطتتا در
محاسبات استفاده شتود .ازآنجاکته الگتوریتمهتای HSPF
مقادیر ساعتی دادههای هواشناسی را بته کتار متیگیرنتد؛
بنابراین ،دادههای روزانته بایتد بتا روشهتایی کته از ایتن
برنامه به کار گرفتهشده بهصورت ساعتی درآیند.

دادههایبارش 
 .1.2.5.2
در این تحقیق از دادههای بارش  80ایستتگاه ستازمان
آب منطقهای و سازمان هواشناسی کته در داختل حوضته
قرار دارند ،استتفاده شتد؛ امتا ازآنجاکته داده هتای بتارش
روزانه ،با حذف روزهای فاقد بارش ارائه متیشتود و بترای
تبدیل بارش روزانه به ساعتی ،به ایستگاههای بارانسنجی
ساعتی در مجاور ایستگاه نیتاز استت و در منطقته چنتین
دادههایی وجود ندارد ،برنامه از تبدیل آنها نتاتوان بتود و
همه این دادهها با شیوه دستتی در نترمافتزار اکستل و بتر
اساس الگوی ارائهشده در مدل ،انجام شد؛ اما انجتام دادن
آن در سط گسترده زمانبر است.

دادههایدرجهحرارت 
 .2.2.5.2
یکی از مشخصتههتای حوضتههتای کوهستتانی وقتوع
بارش بهصورت برف و باران در فصول مختلف سال استت.
دراینبین دما ،عالوه بر ایفای نقش مهتم در شتکلگیتری
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برف در فصول سرد و فرایند تجمع و بوب برف ،در میزان
جریان رودخانه تأثیرگتذار استت .در فراینتد شتبیهستازی
تجمع و بوب برف ،عالوه بر دادههای بارش ،از سریهتای
زمانی درجه حرارت ساعتی و روش سادهشده شبیهستازی
برف تحت عنوان «درجه – روز» استفاده میشتود .از دمتا
در تعیتتین تبخیتتر و تعتترق نیتتز استتتفاده خواهتتد شتتد.
درصورتیکه دادههای ستاعتی درجته حترارت هتوا وجتود
نداشته باشد .متدل قتادر استت از روی مقتادیر حتداقل و
حداکثر درجه حرارت روزانه این مقادیر را ایجاد کند.

.3.2.5.2محاسبهتبخیروتعرقپتانسیل
برای محاستبه تبخیتر و تعترق پتانستیل متی تتوان از
مجموعه داده تبخیر تشتک ( )EVAPو یتا مجموعته داده
محاسبهشده تبخیتر و تعترق پتانستیل ( )PEVTاستتفاده
کترد .ستپس مقتتادیر تبخیتر و تعتترق پتانستیل ()PEVT
روزانه ،به مقادیر ساعتی آنها تبدیل میگردد.

قطعهبندیحوزهآبخیز 
 .3.5.2
قطعتتهبنتتدی ستتط زمتتین بتته منتتاطق نفوبپتتذیر و
نفوبناپذیر بر استاس ویژگتیهتای توپتوگرافیکی ،کتاربری
اراضی ،پوشش زمین ،نوع خاک ،زمینشناستی ستطحی و
یتا ستتایر فاکتورهتتای مهتتم در هیتدرولوژی حتتوزه آبخیتز
است [.]1

قطعهبندیوویرایشبازةرودخانه 
 .1.3.5.2
روندیابی بر اساس موج جنبشی یا روشهای رونتدیابی
بخیره انجام می شود .بترای هتر بتازه رابطته بتین عمتق،
مستتاحت ستتطحی ،حجتتم و جریتتان خروجتتی در یتتک
 F-TABLEمشخ میشود .در تحقیتق حاضتر ،ترستیم
زیر حوضهها و قطعهبنتدیهتای بتازة رودخانته حاصتل از
نقشه های رقتومی ارتفتاع بتا فواصتل ارتفتاعی ده متتر در
مرحله ترسیم زیر حوضه ،با شناختی که از منطقته وجتود
داشت ،پذیرفته شد.
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.2.3.5.2تعییندرصدمناطقنفوذناپذیر 
متتدل  HSPFه تیچ نفتتوبی را در منتتاطق نفوبناپتتذیر
شبیهسازی نمیکنتد و روانتاب چنتین منتاطق از منتاطق
نفوبپذیر مجاور به خاکها و سیستتمِ آبهتای زیرزمینتی
نفوب نمیکند؛ بنتابراین ،مقتدار منطقته متؤثر نفوبناپتذیر
کمتر از مناطق نفوبناپذیر برآورد شده از طریق نقشههتای
کاربری اراضی است .برای مدل ،مقتدار زمتین نفوبناپتذیر
که از طریق نقشههای کاربری اراضی برآورد شده ،بهاندازه
نفوب آب در مناطق نفوبپذیر مجاور کتاهش یافتت و ایتن
مقادیر کاهشیافته از سط نفوبناپتذیر ،بتهعنتوان ستط
نفوبناپذیر مؤثر در نظر گرفته شد .در این تحقیق ،پتس از
تطبیق نقشه های کاربری اراضی و نفوبپذیری و به دستت
آوردن مقدار اولیه به ترتیب  03و  7درصد مناطق شهری
و بایر نفوبناپذیر در نظر گرفته شد و همه مناطق مراتتع و
اراضی کشاورزی نفوبپذیر لحاظ گردید.

.3.3.5.2تأثیرنوعپوششگیاهیوکاربریاراضی 
این مدل پارامترهایی برای رشد محصول ،نظیر تولیتد
بیوماس ،پوشش زمین ،شاخ سط برگ ،رشد ریشته و
 ،...ندارد .هم نین ،فاقتد روشهتای متدیریت کشتاورزی،
نظیر انواع آبیتاری ،عملیتات شتخمزنتی ،نوارهتای حائتل،
آبراهه های پوشیده از گراست ،تراس ها و ،...است .چون در
این مدل مؤلفهای برای رشد گیتاه در نظتر گرفتته نشتده،
تأثیر نوع پوشتش گیتاهی ،تتراکم ،رشتد ریشته و مرحلته
تکامل به همراه ویژگیهتای رطتوبتی الیته ختاک در هتر
کاربری اراضی در پارامتری کته تبخیتر و تعترق واقعتی از
بخیره زون تحتانی را کنترل متیکنتد ،ادغتام و یکپارچته
میشود.

.4.3.5.2تأثیرنوعخاکونفوذپذیری 
در  HSPFهر زیر حوضه بر استاس استتفاده از زمتین،
مانند شتهری ،کشتاورزی ،جنگتل ،بتایر و آب/تتاالب ،بته
مناطق نفوبپذیر/نفوبناپذیر تفکیک میشود .در این متدل
نمیتوان قطعاتی مبتنی بر نوع خاک و نفوبپذیری ایجتاد
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کرد .بلکه بهطور غیرمستقیم ،گتروه هیتدرولوژیکی غالتب
خاک در نظر گرفته میشود .در این تحقیتق نیتز پتس از
تعیتین کتاربری اراضتی مستتاحت هتتر یتک از گتتروههتتای
هی تدرولوژیکی ک تاربریهتتا مشتتخ و در تعیتتین مقتتادیر
پارامترهای هر یک از قطعات همگن به کار گرفته شد.

.5.3.5.2تأثیرشیب 
بهجز هنگتام ترستیم زیتر حوضتههتا و تعیتین مقتدار
یکپارچه شیب برای کل آن زیتر حوضته ،ایتن عامتل نیتز
همانند نفوبپذیری ،در تهیه قطعات همگن نقشی نتدارد و
فقط باید آن را بهطور ضمنی در مقتادیر پارامترهتا لحتاظ
کرد .در این تحقیق ،برای تعیین شتیب زیتر حوضتههتا از
الیههای رقومی ارتفاع ( )DGNبا فواصل ارتفتاعی ده متتر
استفاده شد.

.6.2اجرایاولیهمدل 
پس از تهیه پنج نوع داده مکتانی رقتومیشتده شتامل
دادههای ارتفاع ،دادههای کاربری اراضی ،نقاطی بتهعنتوان
خروجی ،برآورد نفوبپذیری قطعات با کاربری های مختلف
و اندازه مساحت آستانه در ترستیم زیتر حوضتههتا ،فایتل
حاوی دادههتای هواشناستی بتا فرمتت  wdmمتدل اجترا
میشود و در ادامه ،با تعیین پارامترها ،شبیهسازی صتورت
می گیرد .در اجرای مدل ،نخست سیستم متریک انتختاب
گردید ،اما با خطاهای بسیار باال همراه بود؛ بهگونهای کته
در بخشی از متدل و بترای نمونته میتزان تبخیتر و تعترق
پتانسیل بسیار کمتر از مقادیر تشتتک بترآورد متی شتد و
مقادیر شبیهسازی شده جریان صدها هزار برابر مشاهداتی
بود؛ بنابراین ،سیستم انگلیسی انتخاب شد.

مؤلفههایهیدرولوژیکیمدل 
 .7.2
مؤلفههای مدل همه موارد بررسی بیالن آبی را شتامل
میشوند و عبارتانتد از :بخیتره گیترش گیتاهی ،تقستیم
جریان در ستط زمتین ،زیتر ستط زمتین ،بخیتره زون
فوقتتانی ختتاک ،بخی تره زون تحتتتانی ختتاک ،بخی تره آب
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زیرزمینی فعال و آب زیرزمینی عمیق یا غیرفعال .شکل 0
طرح کلی از این مدل را نشان میدهد.

.1.7.2منابعتبخیروتعرقواقعی 
تبخیر و تعرّق در این مدل ،بر اساس منبتع آن ،بترای
هر قطعه از حوضه محاسبه شدنی استت و در ایتن راستتا
تبخیر و تعرّق از گیرش گیاهی ،جریان ورقتهای ،تبخیتر و
تعرّق از زون فوقانی ،زون تحتانی ،آب زیرزمینتی فعتال و
جریان پایه بر اساس شکل  0و بتا ترتیبتی کته در ستمت
چپ شکل بیان شده اتفتاق متیافتتد .بتهطتورکلی ،بترای
محاسبه تبخیر و تعرّق واقعی ،از داده های درجته حترارت
ماکزیمم و مینیمم روزانه و شرایط رطتوبتی ختاک منتابع
رطوبتی استفاده میشود.

.2.7.2.2پارامترهایمدل HSPF
یک متدل پی یتده  HSPFاز صتدها و حتتی هتزاران
پارامتر در معادالت برای شبیهسازی حرکت آب در محیط
هیدرولوژیک استفاده میکند .بترای محاستبه هتر یتک از
اجزاء ممکن است یک یا چند پارامتر وجود داشتته باشتد.
پارامترهای شتکل  0تعتدادی از پارامترهتای متدل بترای
حوضتتههتتای دارای بتتارش بتتهصتتورت بتتاران استتت و در
حوضههای با بارش بهصورت برف باید پارامترهای تجمع و
بوب برف و درصورتیکه سط اراضی کشاورزی و آبیتاری
قابلتوجه است پارامترهای آنها را نیز باید اضافه کرد .بتر
اساس شکل  CEPSC ،0ظرفیت بخیتره گیترش گیتاهی
است؛  LSURو  SLSURبه ترتیب طول و شتیب جریتان
روی زمین؛  NSURزبری مانینگ سط زمتین؛ INTFW
جریان ورودی جریان زیر قشری؛  INFILTظرفیتت نفتوب
خاک؛  UZSNظرفیت استمی بخیتره زون فوقتانی؛ IRC
ثابتتت خش تکیدگی جری تان زی تر قشتتری؛  LZSNظرفی تت
اسمی بخیره زون تحتانی؛  LZETPتبخیتر و تعترّق زون
تحتانی؛  AGWRCمیزان خشکیدگی آب زیرزمینی پایته؛
 KVARYرفتتتتار جریتتان خشتتکیدگی آب زیرزمینتتی؛
 DEEPFRبخشی از جریان ورودی آب زیرزمینی کته بته
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آب زیرزمینتتی غیرفعتتال جریتتان متتییابتتد؛  BASETPو
 AGWETPبخشی از تبخیر و تعرّق پتانسیل بتاقیمانتده
که بته ترتیتب ،متیتواننتد از جریتان پایته و بخیتره آب
زیرزمین تی فعتتال اتفتتاق بیفتن تد (ستتخنرانی kate Flynn
ستتتتازمان مطالعتتتته زمتت تینشناستت تی امریکتت تا 2004
[به نقل از منبع )]8

.3.7.2تعیینمقادیرپارامترهایمدل 
انتخاب مقادیر پارامترهتا بتر استاس مطالعتات پیشتینِ
انجامشتده در منتاطق مجتاور حوضته و یتا در ستایر نقتا
صورت متیگیترد .ازآنجاکته چنتین مطالعتهای در نزدیکتی
حوضه موردمطالعته صتورت نگرفتته ،نخستت متی تتوان از
مطالعات دیگر نقا دنیا استفاده کرد .هم نتین ،پارامترهتا
دامنهای دارند که بر استاس نتوع کتاربری و ختاک منتاطق
مختلف است و باید رعایت شتود .تعیتین مقتادیر پارامترهتا
بهگونهای است که معموال هتر یتک بخشتی از هیتدروگراف
رواناب را تحت کنترل دارند .مثال  AGWSپتارامتری استت
که مقدار جریان را در ابتدای دوره واسنجی کته آغتاز ستال
آبی است ،کنترل میکند .پارامترهای تجمتع و بوب بترف،
نفوب ،نسبت جریان امروز به دیروز در زمانهای جریان پایته
و یا جریان زیر قشری تحت کنترل پارامترهتای ختاص هتر
بخش است ،یتا تبخیتر و تعترّق از هتر یتک از مؤلفتههتای
هیدرولوژیکی مدل تحتت کنتترل پتنج پتارامتر (،CEPSC
 LZETPو ...در شکل  )0است .برخی از پارامترهای HSPF
را نمیتوان از دادههای صحرایی به دست آورد .متثال زبتری
سطحی و ظرفیت نفوب را بهآستانی نمتیتتوان از دادههتای
 GISاستنبا یا اندازهگیری کرد ،بنابراین ،غالبتا فترض بتر
این است که این پارامترهتا در کتل منطقته بتا مشخصتات
کتتاربری اراضتتی مشتتابه یکنواختتت استتت و بتتر استتاس
خصوصتتتیات کتتتاربری اراضتتتی ،شتتتیب ،خصوصتتتیات
زمتتینشناستتی ،ختتاکشناستتی و ویژگتتیهتتای اقلیمتتی
پارامترهای متناظر برآورد می شوند و باید از طریق کتالیبره
کردن مدل به دستت آورد .در ایتن متدل برختی پارامترهتا
ماهانه و برخی ساالنه تعیین میشوند ،حتی میتتوان بترای
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برخی کاربریها یک پارامتر را ماهانه و برای سایر کاربریها
ساالنه لحاظ نمود؛ تا جایی کته میستر بتود بیشتتر مقتادیر
پارامترها ماهانه در نظر گرفته شد .از طرفتی ،بتا توجته بته
اینکه در این مدل قطعات زمین بهصورت مناطق نفوبپتذیر
و نفوبناپذیر لحاظ میشوند ،بررسی بیالن آبتی در قطعتات
مختلتتف متفتتاوت استتت و پارامترهتتا را بتتر استتاس منتتاطق
نفوبپذیر و نفوبناپذیر تعیین میکننتد .حوضته حبلتهرود از
ریتزش جتتوی بتتهصتتورت بتترف برختتوردار استتت ،ازای تنرو،
پارامترهای تجمع و بوب برف نیز انتخاب و فرایند برف بته
روش درجه  -روز شبیهسازی شد؛ اما در متورد آبیتاری بته
دلیل اینکه سط اراضی کشاورزی و باغهتا نستبت بتهکتل
حوضه ناچیز بود در اجرای مدل گنجانده نشد.

.4.7.2واسنجیمدل 
جنبه مهم مدل ستازی ،واستنجی متدل و اطمینتان از
کیفیت و دقت مدل در شبیهسازی شرایط حوضته استت،
بنابراین ،باید خروجی مدل با دادههای مشاهداتی مقایسته
شود .برای ترستیم و مشتاهده جریتان هتای مشتاهداتی و
شبیهسازیشده از برنامه  GenScnاستفاده گردید .بهترین
روش برای شروع فرایند واسنجی از گام زمتانی بتزرگ بته
کوچک است .این نوع آنالیز باید به ترتیب برای دورههتای
زمانی ساالنه ،فصلی ،ماهانه و رگباری انجام شود .در گتام
زمتتتتتانی ستتتتتاالنه ،پارامترهتتتتتای  LZSNو  UZSNو
هدررفتهای حوضه را میتوان با شناستایی انحترافهتای
جریان ،تبخیر و تعرّق و هدررفت ناشتی از تتراوش عمیتق
محاسبه کرد .پارامترهای دیگری که ممکن است بتر کتل
رواناب تأثیرگذارند  PETMIN ،PETMAX ،FORESTو
 DEEPFRاست .در مرحله بعد و گتام زمتانی فصتلی ،دو
فصل زمستان و تابستان در نظر گرفته می شود .با عنایتت
به اینکه بخیتره زون فوقتانی ) (UZSNظرفیتت نزدیتک
برای زمستان است و تبخیر و تعرّق کمتر اتفاق متیافتتد،
مقدار بخیرة اسمی ) (UZSNدر زمستان کمترین تأثیر و
در تابستتان بیشتترین تتأثیر را دارد؛ زیترا هتدررفتهتتا از
بخیرة زون فوقانی به دلیل مقادیر بتاالی تبخیتر و تعترّق
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باال نزدیک به حالت حتداکثر استت .در چنتین شترایطی،
جریانهای تابستتانی تحتت کنتترل جریتان پایته بتوده و
بخیرة زون فوقانی (کته بتا  UZSNکنتترل متیشتود) در
بیشتر مواقع ،حتی در زمتان رگبارهتای تابستتانی ،ختالی
است .در مرحله بعد گتام زمتانی ماهانته نیتز پارامترهتای
خاص هر فصل بر جریان تأثیر بیشتری دارنتد و بعتدازآن
جریتانهتای بتتاال و کتم روزانتته استت کته تحتت کنتتترل
پارامترهتتایی نظیتتر  INFILTو  LZETPاستتت .پتتارامتر
 INFILTبتتتا پارامترهتتتای ،AGWRC ،UZSN ،LZSN
 IRCو  KVARYارتبتتتا دارد؛ زیتتترا مقتتتدار INFILT
تخصتی آب را در پروفیتل ختتاک تعیتتین خواهتتد ک ترد.
( LZETPشاخص تی بتترای تبخی تر و تع ترّق زون تحتتتانی)
ضریبی است کته بترای تعیتین تبخیتر و تعترّق استتفاده
میشود و بر مقدار تبخیر و تعترّق از زون تحتتانی تت کته
بخیرة عمده رطوبت خاک و منطقه ریشه پروفیل خاک را
نشان میدهد ت اثتر متیگتذارد .تعتدیل مقتادیر INFILT
توزیع آبی را که از طریق زون باال جاری خواهد شد تغییر
میدهد و مقدار این پارامتر با پارامترهتای دیگتر (،LZSN
 KVARY ،AGWRC ،UZSNو  )IRCتخصی و زمتان
روانتتاب ستتطحی ،جریتتان زیتتر قشتتری و آب زیرزمینتتی
رودخانه را تعیین میکنند .بعد از تعیین مقتادیر پتارامتر،
فایل خروجی مدل که بهصورت عددی مقادیر بتیالن آبتی
را ارائه متیدهتد ،بررستی گردیتد تتا بتا شترایط طبیعتی
همخوانی داشته باشد .مثال در شبیهستازی بترف ،شترایط
منطقه بهگونهای است که تا اردیبهشتماه در پاییندستت
حوضه برفی وجود ندارد و مقدار پتارامتر  KMELTنبایتد
خیلی کوچک و یا بزرگ انتخاب شود.

.5.7.2دامنهتغییراتپارامترها 
بر استاس مطالتب بتاال و راهنمتای متدل و مطالعتات
پیشین ،پارامترهای مدل با پیشنهادهایِ برنامته واستنجی
برای این مدل ،یعنتی  ،HSPEXPتعیتین گردیتد کته در
جدول  8و  0پارامترهای مدل در قطعات همگن نفوبپذیر
و نفوبناپذیر ارائهشده است.
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جدول  .1دامنه تغییرات پارامترهای مهم مدل در قطعات همگن نفوذپذیر
عالمت اختصاری

واحد

دامنه

عالمت اختصاری

CEPSC

mm

LZETP

UZSN

mm

LZSN

mm

3/338-3/881
3/34-8
11/11-838/88
8/07-8/368
0
3/6-8/1
0
3
3/16-3/4
3/41

INFILT

-1

mmh

INFILD

mm

INTFW

بیبعد
بیبعد

INFEXP

-1

KVARY

mm

IRC

day-1

AGWRC

-1

day

AGWETP
BASETP
PETMIN
PETMAX
LSUR
SLSUR
NSUR
DEEPFR
KMELT

واحد

دامنه

بیبعد
بیبعد
بیبعد
سلسیوس
سلسیوس
متر
بیبعد
بیبعد
بیبعد

3/338-3/010
3/01-807
0/1-011
8/7
1/11
81
3/818-3/844
3/331-3/300
3/31
3/30-3/31

0

mm/day. c

جدول  .2دامنه تغییرات پارامترهای مدل برای قطعات همگن نفوذناپذیر
مشخصات پارامتر
دامنه
عالمت اختصاری
8/7
PETMIN
1/11
PETMAX
81
LSUR
3/818-3/844
SLSUR
3/331-3/38
NSUR

 .8 .2کارایی مدل
پس از تعیین مقادیر پارامترهای متدل و تهیته بهتترین
خروجی ممکن توسط مدل ،ضریب کارایی مدل با استتفاده
از معادلتته نتتاش-ستتوتکلیف (( )8473معادلتته  ،)8روابتتط
رگرسیونی و ضریب همبستگی ( ،)rضریب رگرستیون ()R0
بین مقادیر مشاهداتی و شبیهسازیشده مدل در دورههتای
واسنجی و اعتبارسنجی محاسبه گردید [.]80

معادله 8
کتته در آن  Xci ،Xmi ،Eو  X mبتته ترتیتتب ،ضتتریب
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واحد
سلسیوس
سلسیوس
متر
بیبعد
بیبعد

کارایی مدل ،مقادیر مشاهداتی ،مقادیر شبیهسازیشتده و
میانگین مقادیر مشاهداتی است.

.3نتایجتحقیق 
هتتدف از ایتتن تحقیتتق بررستتی قابلیتتت متتدل در
شتتبیهستتازی جری تان روزانتته رودخانتته در حوضتته آبخی تز
حبلهرود ،با شرایط حداقل دادههتای موردنیتاز بترای ایتن
مدل بود که این شرایط در مورد دادههای قابلدسترس در
بیشتر حوضه های آبخیز صدق میکند؛ بنابراین ،فقتط بته
نتایج حاصل در این گام زمانی پرداخته میشود.

.1.3نتایجواسنجیمدل 
چهار سالِ آماری که در ایتن تحقیتق بترای واستنجی
متدل در نظتر گرفتته شتد ،بتتهگونتهای استت کته ضتتمن
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دسترس تی بتته دادههتتای هواشناس تی و جری تان رودخانتته،
دورههتتای ترستتالی و خش تکستتالی را شتتامل م تیشتتود و
می توان گفت شرایط هواشناسی متغیری ،از جریتان هتای
پیک تا جریان های کتم در ایتن دوره حتاکم بتوده استت.
شکل  0بهترین هیتدروگراف ممکتن مرحلته واستنجی را
نشان میدهتد کته بتا نترمافتزار  HSPEXPحاصتل شتد.
همتتانطتتور ک ته در ش تکل  0مشتتاهده م تیشتتود ،متتدل
جریتانهتتای شتتبیهستتازی را در اواختتر بهتتار بتتزرگتتتر از

مشاهداتی و در پاییز (سه متاه آختر هرستال متیالدی در
شکل) کمتر از مشاهداتی بترآورد متیکنتد .شتکل  8نیتز
مقادیر مشاهداتی در برابر شبیهسازیشتده متدل در دوره
واسنجی را به همراه ضرایب همبستگی ،رگرسیون و ختط
 81درجه (خط حتداکثر انطبتاق بتین دو مقتادیر) نشتان
می دهد .آن ه از ایتن شتکل برمتی آیتد اختتالف بتین دو
مقادیر داده ها خصوصا برای جریان های بتاال زیتاد بتوده و
درمجموع ،مقادیر شبیهسازی کمتر از مشاهداتی است.

شکل  .2هیدروگراف جریان روزانه مشاهداتی و شبیهسازیشده در دوره واسنجی مدل  1731ـ  1738به همراه دادههای بارش

شکل  .1نمودار پراکندگی دادههای مشاهداتی و شبیهسازیشده جریان روزانه در دوره واسنجی مدل  1731ـ 1738
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.2.3نتایجاعتبارسنجیمدل 
برای بررسی میزان اعتماد بته نتتایج متدل در مرحلته
واسنجی ،دو ستال بعتد دوره واستنجی ،یعنتی ستالهتای
 8071ت  ،8013دوره اعتبارسنجی انتخاب شتد .شتکل 1

هیتتدروگراف ایتتن دوره و شتتکل  6نمتتودار پراکنتتدگی
داده های شبیه ستازیشتده متدل بتا مشتاهداتی را نشتان
میدهد.

شکل  .5هیدروگراف جریان روزانه مشاهداتی و شبیهسازیشده در دوره اعتبارسنجی مدل  1738ـ  1781به همراه دادههای بارش

شکل  .6نمودار پراکندگی دادههای مشاهداتی و شبیهسازیشده جریان روزانه در دوره واسنجی مدل  1731ـ 1738
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.3.3ارزیابیکلیشبیهسازیجریان 
به منظور ارزیابی کلی متدل ،ضتریب کتارایی متدل بتا
استتتفاده از معادلتته نتتاش و ستتوتکلیف ( ،)8473ضتتریب
رگرستتیون ( )R0و ضتتریب همبستتتگی ( )rدر دورههتتای
واسنجی و اعتبارسنجی مدل در جدول  0ارائه گردیتد .بتا
تالشی که در دوره واسنجی صتورت گرفتت تتا بیشتترین
انطباق بین داده هتای مشتاهداتی و شتبیهستازی جریتان
وجود داشته باشد؛ امتا نمتودار پراکنتدگی نشتان داد کته

مقادیر شبیه سازیشده از طریتق متدل در دوره واستنجی
همواره کمتر از مشاهداتی است .حال اگتر نتتایج و شتکل
نمتتودار پراکنتتدگی دوره اعتبارستتنجی نیتتز ماننتتد دوره
واسنجی بود ،باید مقادیر پارامترهای مدل دوبتاره تعتدیل
میشدند؛ اما این عمل اتفتاق نیفتتاد و درواقتع متیتتوان
گفت اختتالف دو شتکل  8و  6خطتای بیشتتر دادههتا را
نشان میدهد.

جدول  .7مقادیر معیارهای ارزیابی مدل در دو دوره واسنجی و اعتبارسنجی مدل
معیار

دوره واسنجی

دوره اعتبارسنجی

ضریب کارایی مدل

3/77

3/81

ضریب رگرسیون ()R0

3/861

3/84

ضریب همبستگی ()r

3/618

3/644

جهگیری 
.4بحثونتی 
مدل  HSPFبرای شبیهسازی جریان به انتواع داده هتا
نیاز دارد؛ در صورت دسترسی بته مجموعته کامتل نتتایج
بهتری حاصل میشود .در سایر کشورها با مجموعه کامتل
داده های هواشناسی و اطالعات زمینی شبیهستازی انجتام
می شود؛ اما در شرایط فعلی کشور ،داده های سازمانهتای
هواشناستی و آب منطقتته حتتداقل نیازهتتای ایتن متتدل را
برآورده میکند .هم نین داده های آب منطقهای نیتاز بته
آمادهسازی بتهصتورت ستری زمتانی وقتوع آنهتا دارد .از
طرفی ،تبدیل مقادیر روزانته بته مقتادیر ستاعتی بایتد بتا
نرم افزار و در مورد بارش دستی انجام شود و ایتن مستئله
خطای مهمی را در نتتایج بته دنبتال دارد .میتزان دقتت
نقشه های تهیهشده در نتایج مدل نیتز تتأثیر بستیار زیتاد
دارد و باید به اهمیت این نقشهها در تحقیقات بته هنگتام
تهیه بیشتر توجه شود .ازنظتر تئتوری ،ستاختار متدل آن
چیزی است که در مورد بیالن آبی صدق میکنتد ،امتا در
شرایطی نظیر کشورمان و باوجود کمبود تحقیقتات و نیتز
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تعداد پارامتر زیاد کته برختی بایتد ماهانته بترای قطعتات
مختلف تعیین شوند کاربرد این مدل بسیار ستخت استت.
معیارهای ترسیم زیر حوضهها و قطعتات همگتن و ایجتاد
زیر حوضه های بزرگ و طویل از پاییندست تتا باالدستت
که ازنظر جوی شرایط مختلفی دارند ،نیز از عوامتل متؤثر
در ایجاد خطا در این مدل هستند .این وضتعیت در متورد
نفوبپذیری قطعات همگن بزرگ که میتانگین نفوبپتذیری
لحاظ میشتود ،نیتز صتدق متیکنتد؛ بنتابراین ،پیشتنهاد
میشود بهجای نقشه کاربری اراضی از تلفیق آن بتا نقشته
نفوبپذیری تحقیقی انجام شود؛ اما باید توجه داشتت کته
مساحت قطعات خیلی کم نباشد و درنهایتت ،گرچته دوره
شبیهسازی  0ت  1سال [ ]0و حتداقل پتنج ستال متتوالی
[ ]7را برای کالیبره کردن مدل  HSPFایده آل میداننتد؛
اما شکل بهدستآمتده بترای هیتدروگراف جریتان نشتان
میدهد در شرایطی مانند شرایط کشورمان حتداقل چهتار
سال کافی نیست.
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سایر کاربران متدل در ستایت اختصاصتی متدل تقتدیر و
.تشکر به عمل میآید

 سپاسگزاری
در پایتتان از راهنمتتتاییهتتتا و کمتتکهتتتای ارزنتتتده
ارائهدهندگان مدل آقایان دونوگیتان و بتهویتژه جتوبس و
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