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 - بارش  مدل فاقد آمار با استفاده از آبخيز شبيه سازي رواناب خروجي در حوضه هاي

 )استان فارس: مطالعه موردي( SFB رواناب

  

  جواد نام درست

  شركت مهندسين مشاور سازه پردازي ايران ،داريزكارشناس ارشد آبخي

  هدايت اهللا زرين

  لعضو هئيت علمي گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه زاب
 

 چكيده

هاي آبخيز وجود  رواناب در حوزه رسيبر پاسخ حوزه و نيز هيدرولوژيكي سازي شبيه هاي متعددي جهت روش 

سازي  با شبيه تا دهند اين امكان را مي مذكورهاي  مدل. استاي  رايانه هاي ها استفاده از مدل يكي از اين روش. دارد

رواناب در هاي مختلف بيالن آبي و  مولفه رواناب، به بارش تبديلفرايند  هاي مختلف بيالن آبي و يا شناخت مولفه

با حداقل زمان ممكن و كمترين  و يا داراي آمار كوتاه مدت است شده استنگيري  هايي كه جريان رودخانه اندازه حوزه

ساده از بيالن رابطه اي  SFBمدل . بوتون استفاده شده استSFB  مدلالگوريتم در اين تحقيق، . هزينه ارزيابي شود

مدل سه پارامتر دارد كه شامل ظرفيت . آبي است كه در واقع با اصالحاتي روي مدل اوليه بوتون بدست آمده است

 درحوزه هاي نتايج حاصل از اين مدل .مي باشد (BFI)و فاكتور دبي پايه  (F)، ميزان نفوذپذير آب(S)ذخيره سطحي

ل در اين تحقيق جهت ارزيابي مد .دار استربيني رواناب برخو در پيش خوبياستراليا نشان داده است كه مدل از قابليت 

SFB داده  .ستفاده شده استا تعدادي از زيرحوزه هاي، حوزه هاي آبريز مهارلو، زهره، كل و مند از اطالعات موجود در

هاي روزانه   سپس بارش. ساله مد نظر قرار گرفت 20رواناب و تبخير و تعرق در مدت زماني حدودا  هاي روزانه بارش،

در نهايت  .به صورت منطقه اي در آمده و دبي هاي روزانه هم به صورت دبي ويژه محاسبه شدند TPSSبه كمك روش 

بين رواناب به كمك مدل و با بهينه سازي پارامتر هاي مدل ميزان دقت و كارائي مدل در برآورد ضريب همبستگي 

مدل  هك داد  نانش  توسط مدل در كليه  حوزه هاشده به سحام ج ايتن.  قرارگرفتمورد ارزيابي  اي و برآوردي مشاهده

يا با (حوزه هاي فاقد آمار  پاسخشبيه سازي قابل قبولي در شرايط كشور ما داشته و با اطالعات قابل دسترس،  نداتو يم

  .باشد بي در طراحي و تحقيق برخوردار از قابليت خوكرده و  هرا محاسب) آمار كوتاه مدت

 رواناب  و  سازي ه آبخيز، شبيهض، حوSFBمدل : واژگان كليدي
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  مهدمق

باشد به  نظر مي هاي مهم در پيشرفت هركشور دسترسي به آب با كيفيت در محل و زمان مورد يكي از شاخص

صوص در تواند يكي از مهمترين عوامل محدود كننده توسعه اقتصادي باشد، بخ طوري كه عدم دسترسي به موقع مي

ها و از طرف ديگر  كشور ما كه در يك منطقه خشك قرار گرفته اين مشكل دوچندان است از يك طرف بروز خشكسالي

هاي محيطي در زمينه  ريزي بنابراين نياز به برنامه. آورد ساله خسارات زيادي به بار مي هاي مهيب همه وقوع سيالب

هرز آب ناشي از بارندگي وذوب برف يكي از منابع عمده آبي است . تاي برخوردار اس منابع آب از اهميت قابل مالحظه

  . صنعتي و آشاميدني حائز اهميت است- كه جهت رفع كمبود مصارف كشاورزي

درصد زيادي از حجم بارندگي در مناطق مختلف كشور تحت تأثير عواملي همچون، تشكيالت و ساختار 

 شود سطحي تبديل مي آبخيز به رواناب حوضهمين و شكل ز گياهي، كاربري اراضي، شيب شناسي، پوشش زمين

سطحي از نظر تأمين  آوري و مهار آب روشهاي جمع  بكارگيري -لذا برآورد حجم رواناب حاصل از بارندگي ).1364افشار،(

هستند، ريزي منابع آب  هاي آبخيز كه نيازمند برنامه حوضهدر بسياري از . كند روز اهميت بيشتري پيدا مي به آب روز

گيري ناقص است و به نظر  هاي اندازه گيري وجود ندارد، يا اينكه آمار ايستگاه هيدرومتري براي اندازه  هاي ايستگاه

هايي كه به كمك  بنابراين روش يا روش. گيري شوند هاي اندازه رسد كه در آينده نزديك كليه مناطق داراي ايستگاه نمي

زد، از اهميت قابل   ناقص را تخمين هاي فاقد آمار يا داراي آمار حوضهارندگي در آنها بتوان ميزان رواناب حاصل از ب

ها اين امكان را  باشد كه مدل هاي هيدرولوژيكي مي يكي از اين روشها استفاده از مدل.گردند دار ميرتوجهي برخو

ناقص با   ي فاقد آمار يا داراي آمارها حوضهبارش، هرزآب حاصل از بارندگي در  - سازي فرآيند رواناب دهند تا با شبيه مي

هاي مورد نياز جهت  گيري تمام كميت هاي آبخيز امكان اندازه حوضهچون در . كمترين هزينه و حداقل زمان ارزيابي شود

باشد، لذا انتخاب مدلي كه بتواند در عين سادگي ساختار و با استفاده از حداقل عوامل، رواناب  تحليل رواناب ميسر نمي

در اين زمينه تحقيقات زيادي در دنيا  .رسد بيني كند امري ضروري به نظر مي از بارندگي را به طور دقيق پيش حاصل

 و AWBM پارامتره 3 ابانور - رشبا ايه لمد (Sharifi and Boyd,1994)يدو بو فييشرانجام شده است بطوريكه 

SFB ل مده ه گرفتند كيجنتو كردند  سهايمقاستراليا  درا رAWBM از مدل ر هتبSFB ندك مي يزاس هب را شبيناوار. 

مدل ساده ه رواناب را با يك تفرشيپ پارامتره 17 لدم كي (Arnbjerg and Harremoes,1995)سرگ و هارموبرن آ

هاي  دلم يبرا باسهاي منه اددگرفتند كه وقتي  يجهو نته ردمقايسه ك ابانرو -ك پارامتره بارشي خطي رگرسيون

ايسه سه مقا ب) Sharifi,1997(ييفشر .دوش يمه ددا حيجتر رت هدسا يك مدل، هميشه يار نباشد در اختيده پيچ

تقسيم شود  اب سطحي و آب پايهانه روب وانابر اگر د كهادان نش االياستر حوضه 8رد SFBوSDI,          AWBMلمد

  SDIاتي مدل لعره مطادول طو رد روانابد ورآربر د دهد ولي ميب واج SFB و SDIاز مدلهاي ر هتب AWBMمدل 

هاي آبخيز كارون شمالي براي برآورد رواناب   حوضهرا در  SFBبارش  -مدل رواناب گوهري. بهتر از بقيه جواب مي دهد

كردن پارامترها، به اين نتيجه رسيد كه مدل از دقت قابل قبولي در  بكار گرفت و بكمك كاليبراسيون مدل و بهينه

 ابانور -رشبا دلم يك (Lang et al,1999) ناكارمه گ ونال .)1377، يگوهر( خودار استسازي رواناب بر شبيه

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID


	 ���ان �ب                                                                                       ���  20-22او��� ����ا�� � ا�� دا*� زا)' -1387ا"! �

 

 

  3

 حوضه زي ابعض يبيارزا را درAWBM1993 مدل اني يياسن. نداده دئزرگ خشك اراب هاي حوضهبراي  راه شدكاليبره 

 ييانس( دهد يمخوبي  جتايناب وانورد رآرباي بر دلم نياه ك هاي كشور مورد استفاده قرار داد و نتيجه گرفت

مورد بررسي قرار داد و نتايج  اناير بخيزآ ياه حوضهز ا ضيارزيابي بع درا ر SDI دلم ن نام درستنيمچه). 1379نيا،

   ).1381ت ، سردام ن(بخشي بدست آورد  رضايت

  

  ها شرو د ووام

   لعهامط مورد يها حوضه

بـر ايـن   . موجود در استان  فارس انجـام گرفتـه اسـت   مطالعه حاضر در ميان حوضه ها و محدوده هاي مطالعاتي  

اساس استان فارس در تقسيم بندي ششگانه حوضه هاي آبريز درجه يك كشور در حوضه آبريز درجه يك خليج فـارس  

در تقسيم بندي حوضه هاي آبريز درجه دو كشور به سي حوضه آبريز، حوضه هـاي آبريـز   . و درياي عمان قرار مي گيرد

بنابراين مطالعه حاضر . مند، مهارلو و قسمتي از حوضه آبريز زهره در محدوده استان فارس قرار مي گيرنددرجه دو كل، 

در چند زير حوضه از ميان محدوده هاي مطالعاتي موجود در ميان حوضه هاي درجه دو موجود در استان فـارس انجـام   

ن حوضه هاي درجه دو موجـود در اسـتان فـارس    محدوده هاي مطالعاتي موجود در ميا 1در جداول شماره. گرفته است

 1نقشـه همچنـين   .  كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند به همراه اطالعات فيزيو گرافي آنها ارائـه شـده انـد   

 .دهد را نشان مي در كشور و استان فارس موقعيت مناطق مورد مطالعه

 

  
  فارس و كشورموقعيت محدوده مورد مطالعه در استان  : 1 كلش
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SFB دلم ارساخت
 1  

سه پارامتر در مدل . رابطه اي ساده از بيالن آبي است كه در واقع با اصالحاتي روي مدل بوتون بدست آمده است SFBمدل 

  . مي باشند (Qb)و فاكتور دبي پايه  F، ميزان نفوذپذير آب(s)مورد استفاده قرار گرفته كه شامل ظرفيت ذخيره سطحي

ذخيره سطحي نشان دهنده . را با يكديگر تركيب ميكند) شامل ذخيره سطحي و زيرزميني(وع ذخيره رطوبت اين مدل دو ن

ذخيره . و زهكشي اليه فوقاني خاك ميباشد كه از مدل بوتون اقتباس گرديده است) برگاب(رطوبت روي اندامهاي گياهي 

  . از مدل بوتون اقتباس شده است نيز) هاي زيرزميني شامل آب ذخيره شده در سفره(زيرزميني رطوبت 

هاي  گيري مورد استفاده قرار گرفته و داده اين مدل ميتواند جهت برآورد مقدار دبي در حوضه هاي داراي آمار و يا فاقد اندازه

  . را نشان ميدهد SFBساختار مدل ) 2(شكل . بارندگي روزانه و تبخير و تعرق پتانسيل را تجزيه وتحليل نمايد

  : به شش شاخه تقسيم ميگردد كه هر شاخه توابعي مختلف از مدل را محاسبه ميكند، بخشهاي ششگانه برنامه عبارتند از SFBدل برنامه م

  . اين تابع نشان دهنده افزايش مجدد رطوبت اليه فوقاني خاك بوسيله بارندگي روزانه ميباشد: تابع رطوبت - 1

اگر ذخيره آب اليه فوقاني خاك بيشتر از نصف . ا محاسبه ميكنداين تابع سطحي روزانه ر: تابع رواناب سطحي - 2

تا هنگاميكه اين مقدار به نصف ظرفيت ذخيره سطحي (ظرفيت باشد، جريان آب به سمت ذخيره زهكشي افزايش ميابد

  . دوقتي حجم آب در قسمت ذخيره زهكشي ميابد، مقدار رواناب سطحي با معادله زير تعيين ميگرد). تقليل پيدا كند

*FPQ −= TANH(P/F) 

Q :رواناب سطحي  

P : بارندگي روزانه  

F :مقدار نفوذپذيري آب  

االرض بوده و  درصد ذخيره خاك تحت 5/0اين مقدار . اين دبي پايه روزانه حوضه آبريز را محاسبه ميكند: تابع دبي پاپه - 3

تفاق مي افتد كه بخش ذخيره خاك تحت االرض از يك مقدار ويژه دبي پايه فقط هنگامي ا. با ضريب دبي پايه محاسبه مشود

ميليمتر آب ميباشد وقتي كه بخش ذخيره تحت االرضي از مقدار ويژه فوق بيشتر باشد، مقداري از  4/25بيشتر شود اين مقدار 

  ).يب دبي پايه داردبستگي به انتخاب ضر(تخليه روزانه ، دبي پايه ناميده ميشود كه از صفر تا صد در صد متغير است

  . اين شاخه ، مجموع رواناب سطحي و بخش دبي پايه را بصورت مقدار رواناب روزانه كل نشان ميدهد: تابع رواناب كل - 4

اين شاخه، مقدار تلفات تبخير و تعرق را محاسبه ميكند، مقدار تلفات تبخير و تعرق، حد بااليي بنام : تابع خشكي - 5

  . ارد كه قابل اندازه گيري استتبخير و تعرق پتاسنيل د

نمايش داده ميشود  AETبه صورت روزانه از دسترس خارج ميشود كه مقدار آن با  (US)ذخيره رطوبت اليه فوقاني 

معادل تبخير و  AETبيشتر باشد، مقدار  (S)ظرفيت ذخيره سطحي خاك % 50هنگامي كه ذخيره رطوبت اليه فوقاني از 

  : باشد، مقدار تبخير و تعرق روزانه با فرمول زير محاسبه ميشود S 50 %USاما شرايطي كه تعرق پتانسيل خواهد بود، 

AET= 8.9*US/(0.5*S)  

                                                

1- (Area Water Balance Model)  
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AET  : تلفات تبخير و تعرق(mm) 

US  : ظرفيت ذخيره اليه فوقاني خاك(mm)  

S : ظرفيت ذخيره سطحي خاك(mm) 

  . خاك و ميزان ذخيره زهكشي را محاسبه ميكند اين قسمت ذخيره اليه زيرين: تابع زهكشي اليه زيرين خاك - 6

ابتدا اليه فوقاني خاك بوسيله بارندگي روزانه مرطوب : روند كاربرد توابع مدل و معادالت مربوطه به شرح ذيل است

تجاوز  (S)اگر مقدار اين ذخيره از نصف ذخيره سطحي ) 1-1(معادله . را تشكيل ميدهد (US)شده و ذخيره فوقايني 

) 1-2(بيشتر باشد، مقدار اضافي با معادله % S50ناميده ميشود، بنابراين اگر ذخيره زهكشي از مقدار  Pexeesكند 

  . بكار ميرود) 1- 3(محاسبه شده ودر تعيين رواناب سطحي معادله 

رطوبت  005/0بيشتر باشد، تخليه روزانه به ميزان ) ميليمتر 4/25(از يك رانچ  (SS)اگر ذخيره خاك تحتاني 

  . اقيمانده خاك ميباشدب

US= USTP                                                     1-1 

Pexees= DR-0.5*5                                         1-2 

QS= Pexess- F* tanh (pexees/f)                     1-3  

Qb=0.005*(55-25.4)*B                                   1-4    
  

  

  

  

  

  

  هاي مورد مطالعه در استان فارس حوضهات زير صمشخ )1(دولج

 مساحت
مختصات 

 جغرافيايي
كد 

  ايستگاه

 آب سنجي

  نام ايستگاه

 آب سنجي

 حوضه كل
  حوضه هاي

 درجه دو

وم
كيل بع
مر

ر 
ت

 

طول 

 جغرافيايي

  عرض

 جغرافيايي
 نام وحدود زير حوضه

1365.

9 

54.

5 

28.

3 

4521

0 

-خسويه

 فارس

رودخانه شورداراب ازمحل خروجي دشت 

  خسويه

 تاخروجي دشت داراب 
 كل

143.2 
54.

5 

28.

8 

4511

2 

-گلوتنگ

 فارس

رودخانه رودبال ازورود به دشت داراب 

تاخروجي دشت )ايستگاه هيدرومتري گوزون(

 انجيرك
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162.9 
52.

8 

29.

9 

4121

4 

-دشت بال

 فارس

رودخانه سيوند از محل تالقي باكر تا محل 

 )محل آبادي دشت بال ( به دشت مرودشت ورود 

 مهارلو

307.0 
52.

0 

30.

6 

4111

2 

- تنگ براق

 فارس

رودخانه كر از باالدست تالقي رودخانه شور و 

 شيرين تا پايين دست تالقي رودخانه سفيد

725.1 
52.

7 

28.

7 

4331

1 

- تنگ آب

 فارس

رودخانه شور فيروزآباد ازمحل تنگ عرب 

 )يستگاه تنگابا(تاورودي دشت فيروزآباد 

 مند

2208.

8 

53.

1 

28.

4 

4312

1 

تنگ 

 فارس- كارزين

رودخانه مند ازخروجي  دشت كارزين تاپايين 

دست تالقي شورجهرم باستثناء رودخانه مبارك 

 آباد

743.3 
51.

3 

30.

3 

3611

9 

 فارس-باتون

رودخانه فهليان از تالقي با رودخانه شيو 

اد نور آب(تاباالدست تالقي رودخانه دروغ زن

 زهره )ممسني

966.1 
52.

0 

30.

0 

3611

0 

تنگ آب 

 فارس-سرد
 رودخانه شش پير

  

  SFBامترهاي مدل پار

  : زمدل عبارتند ا سه پارامتر

  (F)  نفوذپذيري روزانه - 1

   (S) ظرفيت ذخيره سطحي - 2

   (BFI)بده پايه  - 3

به پروژه هاي فيزيكي و ظرفيت ها در حرف به طور خالصه ضرايب ثابت استفاده شده درمدلها كه به طريقي ميتواند     

اين پارامترها ميتوانند براي هر حوضه يك مقدار عددي خاص آن حرفه را به . مرتبط شود پارامترهاي مدل را تشكيل ميدهند

ل آ چنانچه اين پارامترها در حالت ايده. خود بگيرند، دليل اين امر هم وجود خصوصيات مختلف فيزيكي در هر حوضه ميباشد

گيري دراز مدت پارامترهاي هيدرولوژيكي ،  گيري شوند درآن صورت بدون اندازه بتوانند از خصوصيات فيزيكي حوضه اندازه

ميتواند از آزمايشات نفوذپذيري بدست آيد  (F)رفتار حرفه قابل شبيه سازي خواهدبود به عنوان مثال پارامتر مربوط به نفوذ 

ها و لمپ يا  البته در عمل به دليل ضعف ساختمان مدل. در مدل مورد استفاده واقع شودو مقدار آن ) روش استوانه مضاعف(

بنابراين پارامترهاي . غير خطي بودن ، اندازه گيري برخي پارامترها همين مسأله دشوار تلقي شده ونتايج خوبي ارائه نميدهد

و يا به صورت كامپيوتري ) سعي و خطا(ي ارزيابي دستيگيري انجام شده يا با استفاده از روشها مدل اجباراً از روي اندازه
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روش دستي بر آورد پارامترها، شامل محاسبات ساده ومبتني بر سعي و خطا بوده و در . تخمين زده ميشود) اتوماتيك(

  . مواردي كه اعداد بزرگ باشند با مشكالتي مواجه ميشود

مقادير ) روش نزولي، اتفاقي و جستجوي مستقيم(ادر روش اتوماتيك، به كمك روش هاي بهينه سازي پارامتره

  . بهينه پارامترها بدست مي آيد

  

   SFBمقادير اوليه پارامترهاي مدل 

هدف از كالييراسيون مدل كم كردن اختالف ميان مشاهدات وخروجي هاي پيش بيني شده ميباشد و  اين عمل به 

اي آغاز كاليبراسيون الزم است كه مقادير اوليه پارامترها به بر. واسطه دقت در اندازه گيري و بهينه سازي حاصل ميشود

صورت معقولي تخمين زده شود زيرا چنانچه تخمين پارامترها دور از مقدار واقعي باشند ، بدليل متقابل آنها و نتايج 

ير را ميتوان بر اين مقاد. مجازي پارامترهاي كاليبره شده، اعداد حاصله به سمت پارامترهاي واقعي سوق پيدا نميكند

  ) .2جدول (انتخاب نمود  1990و ناتان و مك من  19841مبناي توصيه بوتون 

ميباشد كه فاكتور تعيين كننده آن پوشش گياهي حوضه آبخيز مباشد  (S)مهمترين پارامتر مدل، ذخيره سطحي

  . در اراضي باير تا جنگلي متراكم متغير است 140تا  10كه طبق پيشنهاد بوتون بين 

 7تا  5/0مقادير اوليه اين پارامتر از  1-2به وضعيت خاك بستگي دارد كه در جدول  (F)ظرفيت نفوذپذيري روزانه 

  . ميليمتر در روز در اراضي باير تا جنگلي بسيار متراكم متغير است

ر بيش از هاي دائمي كه د براي رودخانه. سنجيده ميشود (Qb)خصوصيات جريان آب، عمدتاً با فاكتور دبي پايه 

در نظر گرفته شده و براي جريانهاي موقتي آب در  Qb=1درصد اوقات جريان آب در رودخانه وجوددارد مقدار  75

برابر صفر اختيار   SS,USدر اولين مورد اراي مدل،مقادير. نزديك به صفر برآورد ميشود Qbها، مقدار  مسيل

  .)فرض بر اين دست كه حوضه آبخيز خشك است(ميشوند

  

  SFBه هاي مورد نياز مدل داد

. روزانه و تبخير ماهانه در هر حوضه استفاده كرد انĤبروبايد از داده هاي بارش روزانه ،   مدل بكارگيري اين براي

در اين مرحله فايل . زمان مي شود هم انĤبروير و بخت،  پس از انتخاب ايستگاه هاي مورد نظر سال هاي آماري بارش 

روزانه و  انابروداده بارش روزانه ، تبخير ماهانه ،  4اي استفاده در مدل آماده و يك فايل كه هاي ورودي داده ها بر

 ماهانه را داراست ، ساخته  مي شود  انابرو

  

  

  SFB مقادير اوليه پيشنهادي بوتون براي پارامترهاي مدل :2جدول 

 ظرفيت دخيره سطحي

S(mm) 

 ظرفيت نفوذپذيري روزانه

F (mm/day) 

  يهبده پا

BFI 
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 Bخصوصيات دبي          Fنوع خاك       Sپوشش سطحي 

پوشش جنگلي  

 بسيارمتراكم140

  7خاك عميق و مرطوب   

 )بافت يكنواخت(

  1جريان دائمي      

 )زمان% 75بيش از (

  100پوشش عمدتاً جنگلي    

 و مراتع و مزارع محدود
 5خاك لوم شني             

  75/0جريان آب در 

 زمان% 75تا  55

  70علفزار يا مزرعه آماده    

 برداشت محصول

  3خاك لوم رسي   

 و رس سله بسته

  5/0جريان آب در 

 زمان% 55تا  40

 50مزرعه آيش         
  1خاك رسي متراكم   

 و كم عمق

  25/0جريان بين  

 زمان% 40تا  20

  10اراضي باير با              

 پوشش% 10كمتر از 
 0/0جريان موقتي    5/0   اراضي لحت        

   داده هاي ورودي مدل

  .داده هاي خام براي ورود به مدل بايد پردازش شده و مطابق فرمت هاي ذيل آماده شوند    

  

  ويژه  بدهمحاسبه 

 همحدوده مورد مطالع هاي دبي ويژه ميزان ارتفاع رواناب به ميليمتر مي باشد كه براي هر روز در تمامي ايستگاه        

  .   براي محاسبه دبي ويژه از رابطه زير استفاده گرديد . محاسبه گرديد 

 
A

Q4
86

  دبي ويژه =

 كه در آن             

  Q  :  دبي روزانه بهsec
3m

 

           A  : مساحت حوضه باالدست بهKm2  

  

  Tpssبا روش  مـنطقه اي نمودن آمار بارش براي هر واحد كاري

TPSS ،  كه نوعي تابعspline   است، عبارت است از صفحة نازك قابل ارتجاعي كه از نقاط داده، با جهش هاي عمودي عبور مي

 :به جهت داشتن بهترين تطابق منحني با نقاط، معادلة زير بايد حداقل گردد  و TPSSبراي بدست آوردن تابع كلي . كند
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dxyxF
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1

0∫∅+

−

=

Σ

σ
  

  

  :در آن  هك

 yi  :قدار مشاهده شده متغير مورد نظر در نقطه مi ،ام  

F (xi / yj )  :در نقاط مشاهده شده ،) معادله صفحه( قدار تابع م  

n  :عداد داده ها ،ت  

σ
2

  اريانس داده ها ،و: 

F″ (x/y)  :شتق دوم تابع مF (xi , yj )،  

  .كه عدد مثبتي است ، Smoothingارامتر پ:  ∅

σموالً عم
2

 n.  باθ در اين معادله ، عبارت اول تفاوت بين نقاط . جايگزين شده و تابع حاصله را حداقل مي كنند

ده و تغييرات شيب صفحه  بو  smoothingمشاهده اي و مقدار تابع در همان نقاط مي باشد، عبارت دوم بيانگر ميزان

منطقه اي كردن بارش در هر واحد كاري و بر اساس روش فوق كه يك روش زمين آماري مي باشد، . كندميحاسبه را م

  . و براي ايستگاه هاي واقع در هر واحد كاري به هر تعداد مورد استفاده قرار گرفت. انجام گرفت

  

  تهيه و تدوين آمار تبخير روزانه -3-3

           ، اقدام به جمع آوري آمار تبخير روزانه ايسـتگاههاي  تبخيـر سـنجي وزارت نيـرو    بدليل نياز به آمار تبخير روزانه   

مراحل طي شده براي تهيه آمار بارش در مورد آمار تبخير نيز انجام گرفت تـا  . گرديد در محدوده مورد مطالعه )تماب ( 

  .اين آمار آماده براي بهره برداري در فايل هاي ورودي مدل ها گردد

  

   ثبح و جاينت

عمليـات كاليبراسـيون مـدل در كليـه     . با استفاده از فايل هاي ورودي مدل كه با فرمت مورد نظر مدل آماده گرديده بود

  .به شرح زير مي باشد 2ايستگاه ها و حوضه هاي مورد نظر انجام گرفت كه نتايج آن بر حسب حوضه هاي آبريز درجه 
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SS US B F S

0 0 0/2 24 52 1348 30 45210 خسويه -فارس        27164

0 0 1 6/68 51/4 1348 13 45112 گلوتنگ-فارس      
0 0 0/84 18/51 46/38 1346 32 45113 گوزون-فارس      
0 0 0/43 30/8 55/9 1349 16 45110 پهناوه-فارس         442422

كد 

زير حوضه 

271653

سال شروع  

كاليبراسيون 

تعداد سال

 آماري

كد

 ايستگاه 
نام ايستگاه 

مقادير بهينه شده پارامترها 

بده برآوردي بده مشاهده اي
0/64 2272 323 370 1348 30 45210 خسويه -فارس        27164

0/66 12752 75 87 1348 13 45112 گلوتنگ-فارس      
0/45 345/74 1164 1404 1346 32 45113 گوزون-فارس      
0/56 268 865 988 1349 16 45110 پهناوه-فارس         442422

كد 

زير حوضه 

271653

سال شروع  

كاليبراسيون 

تعداد سال

 آماري

كد

 ايستگاه 
نام ايستگاه 

ضريب 

(r) همبستگي

مجموع مربعات  

(SSQ) خطا

 حجم بده

(مترمكعب  )

SS US B F S

0 0 0/99 9/99 65 1349 9 41312 پل خان-فارس          431311

0 0 5/99 34/5 80/2 1349 13 41214 دشت بال-فارس       431321

0 0 0/71 28/6 57/49 1346 35 41118 چمريز  -فارس          431342

0 0 1 6/98 81/97 1353 8 41116 جمال بيك-فارس      431351

0 0 0/55 32/8 94/8 1348 16 41112 تنگ براق-فارس      431352

كد 

زير حوضه 

مقادير بهينه شده پارامترها  سال شروع  

كاليبراسيون 

تعداد سال

 آماري

كد

 ايستگاه 
نام ايستگاه 

  

  

  

  

  در حوضه آبريز كل SFBدل م پارامترهاي بهينه شده : 3جدول 

 
  در حوضه آبريز كل SFBنتايج ران مدل  : 4جدول

  

  مهارلودر حوضه آبريز  SFBپارامترهاي بهينه شده مدل  : 5جدول 
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بده برآوردي بده مشاهده اي
0/90 5281 778 882 1349 9 41312 پل خان-فارس          431311

0/63 503 147 181 1349 13 41214 دشت بال-فارس       431321

0/73 89928 4633 4629 1346 35 41118 چمريز  -فارس          431342

0/77 127427 2687 2622 1353 8 41116 جمال بيك-فارس      431351

0/77 21603 2430 2661 1348 16 41112 تنگ براق-فارس      431352

كد 

زير حوضه 

ضريب 

(r) همبستگي

مجموع مربعات  

(SSQ) خطا

 حجم بده

(مترمكعب  )
سال شروع  

كاليبراسيون 

تعداد سال

 آماري

كد

 ايستگاه 
نام ايستگاه 

SS US B F S

0 0 0/41 13/68 52/7 1348 21 43311 تنگ آب-فارس         26134

0 0 0/29 11/4 61 1349 21 43121 تنگ كارزين-فارس    26153

0 0 0/03 17/37 58/2 1353 13 43117 پل قطب آباد-فارس     26163

0 0 0 16/36 70/36 1353 10 43116 تمثير -فارس           26164

0 0 0/4 31/92 83/91 1346 23 43112 علي آباد خفر -فارس   26173

0 0 0/82 9 63/5 1348 24 43111 بند بهن-فارس         26174

0 0 0/29 31/66 50 1353 15 43113 براك -فارس          261711

كد 

زير حوضه 

سال شروع  

كاليبراسيون 

تعداد سال

 آماري

كد

 ايستگاه 
نام ايستگاه 

مقادير بهينه شده پارامترها 

  

  

  مهارلودر حوضه آبريز  SFBنتايج ران مدل  : 6جدول 

  

  در حوضه آبريز مند SFBپارامترهاي بهينه شده مدل  : 7جدول 
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بده برآوردي بده مشاهده اي
0/68 21908 1167 1321 1348 21 43311 تنگ آب-فارس         26134

0/62 6585 771 794 1349 21 43121 تنگ كارزين-فارس    26153

0/94 39/11 46 47 1353 13 43117 پل قطب آباد-فارس     26163

0/63 39 15 17 1353 10 43116 تمثير -فارس           26164

0/58 568 1678 1687 1346 23 43112 علي آباد خفر -فارس   26173

0/68 96431 3053 2950 1348 24 43111 بند بهن-فارس         26174

0/68 2589 0/813 894 1353 15 43113 براك -فارس          261711

كد 

زير حوضه 

سال شروع  

كاليبراسيون 

تعداد سال

 آماري

كد

 ايستگاه 
نام ايستگاه 

ضريب 

(r) همبستگي

مجموع مربعات  

(SSQ) خطا

 حجم بده

(مترمكعب  )

SS US B F S

0 0 1 6 29 1346 35 36117 تنگ بريم-فارس       2424

0 0 1 5/99 29 1346 35 36117 تنگ بريم-فارس      24252

0 0 0 12 92 1351 20 36115 پل فهليان-فارس      24262

0 0 0/7 20/1 43/3 1348 30 36113 كوسنگان-فارس      24264

0 0 1 5/9 199 1356 9 36110 تنگ اب سرد-فارس    24266

كد 

زير حوضه 

سال شروع  

كاليبراسيون 

تعداد سال

 آماري

كد

 ايستگاه 
نام ايستگاه 

مقادير بهينه شده پارامترها 

بده برآوردي بده مشاهده اي
0/75 1446056 15083 15368 1346 35 36117 تنگ بريم-فارس       2424

0/75 144065 15083 15368 1346 35 36117 تنگ بريم-فارس      24252

0/79 143454 3385 3387 1351 20 36115 پل فهليان-فارس      24262

0/79 114625 5887 5847 1348 30 36113 كوسنگان-فارس      24264

0/79 194949 3672 3963 1356 9 36110 تنگ اب سرد-فارس    24266

كد 

زير حوضه 

سال شروع  

كاليبراسيون 

تعداد سال

 آماري

كد

 ايستگاه 
نام ايستگاه 

ضريب 

(r) همبستگي

مجموع مربعات  

(SSQ) خطا

 حجم بده

(مترمكعب  )

  در حوضه آبريز مند SFBران مدل نتايج  : 8جدول 

  

  در حوضه آبريز زهره SFBپارامترهاي بهينه شده مدل  : 9جدول 

  

  در حوضه آبريز زهره SFBنتايج ران مدل ) 10(جدول 
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مي توان نتيجه گرفت كه مدل مذكور عملكرد  د مدل در محدوده هاي مورد مطالعه،در مجموع با مقايسه عملكر

كه در مقياس وسيع نشان دهنده اقليم قسمت وسيعي شك و نيمه خشك محدوده مورد مطالعه قابل قبولي در شرايط خ

بنابراين مي توان بدليل سادگي مدل، تعدا دكم پارامترهاي مورد نياز و در دسترس بودن داده . از كشور ما مي باشد، دارد

كر است كه در اقاليم مرطوب و نيمه مرطوب الزم به ذ. هاي ورودي مدل در اكثر نقاط كشور، مدل مذكور را توصيه نمود

    .  عملكرد مدل مذكر نياز به بررسي و مطالعه دارد و به استناد نتايج بدست آمده از مطالعه توصيه نمي گردد
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