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  چكیده
 و کنودیمو طلو  گواننوديآ یآبو یازهواين نيتومم منظوور به را آن از نهيبه یبرداربهره و حفاظت کشورمان، در آب منابع توان بودن محدود

بوا  النيبو یپژوهش، برآورد پارامترها ني. هدف اباشدینم ريپذامكان آن ليپتانس یابيارز و آب منابع النيب هيته با جز اهداف نيا به یابيدست

 درQDWB  (Qausi Distributed Water Balance model) یعيمنظوور مودش شوته تووز نيوا ی. بوراباشودیم یعيتوز استفاده از روش

 يل،پتانسو يروتعور تتخ ی،)بارنودگ نيواز مورد هایهداد تا است الزم مدش اين اجرای برای. است هشد نوشته MATLAB نويسیبرنامه محيط

 صورت به و شده محاسته حوضه سطح در توزيعی صورت به( نفوذ و رواناب تصحيح ضراي  مرتتط، اطالعات و خاک و کاربری هایداده

 محاسوته و هواداده بنودیپهنوه بورای متوری 500 در 500 هوایسلوش از تحقيق اين در. شود داده مدش به ماتريس شكل به و جداگانه هایاليه

 اسوا  بور را آبيواری نيواز و کنودموی حل را سطحی هایآب بيالن معادله عمقی، نفوذ و رواناب تخمين برای مدش. شد استفاده بيالن عوامل

روابط  یمربع است. بررس يلومترک 9157با مساحت  نيشابور -رخ يزحوضه آبر ی. محدوده مطالعاتزندمی تخمين خاک رطوبت کمتود تامين

 خووبی بوه مودش کوهدهود  یمو نشوان ،نفووذ –یروانواب، بارنودگ -یبارنودگ يروتعور ،تتخ -یبارنودگ يسوهمثاش، مقا یبرا يالنعوامل ب يانم

شود  يسوهمقا SWATمودش  يجمدش حاضر با نتا يروتعر تتخ يجنتا همچنينحاکم بر حوضه را درک کرده است.  يدرولوژيكیه يندهایآفر

 . باشدیمحاسته شده توسط هر دو مدش م يروتعر که نشان دهنده روند مشابه تتخ

 نیشابور -رخحوضه آبریز  ،كمبود رطوبت خاک،بیالن مدل شبه توزیعی ،سطحی بیالن آب ها :كلید واژه

 

 مقدمه  -1
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بورداری بهينوه از آن را بوه منظوور توممين نيازهوای آبوی محدود بودن توان منابع آب در کشورمان، حفاظت، حراست و بهره

. دخالوت باشودپوذير نمویکند و دستيابی به اين اهداف جز با تهيه بيالن منابع آب و ارزيابی پتانسيل آن امكانآيندگان طل  می

آور ضرورت برآورد دقيق و سريع چرخه طتيعی آب موج  تغيير در مقادير و عوامل معادله بيالن گرديده که خود پيامانسان در 

گيری برخی از عوامول باشد. عالوه بر غير ممكن بودن اندازههای سطحی و زيرزمينی میداری از آببيالن به منظور حفظ و نگه

مشكالتی وجود دارد. از جمله اين مشوكالت در  های آبريزآب حوضه بيالنراری برقبيالن آب در حوضه؛ در حاش حاضر برای 

های کشور، نتود روش مناس  بورای بورآورد دقيوق عوامول بويالن، و همچنوين های کافی و موثق در اکثر حوضهايران، نتود داده

 برقوراریبور بوودن در اين زمينوه زموان باشد. از ديگر مشكالت موجوداين عوامل می برآوردوجود خطاهای انسانی و طتيعی در 

دليول ماهيوت تغييرپوذيری پارامترهوای ه بو از طرفوی باشد.های مجاور به يكديگر میبيالن، به دليل ضرورت اتصاش بيالن حوضه

نظور های بويالن از مدش .]1[ های بيالن از اهميت خاصی برخوردار استآگاهی از تغييرات زمانی و مكانی مولفه ،هيدرولوژيكی

رواناب  -ی بارشهای يكپارچهتعداد زيادی از مدش .شوندتوزيعی و توزيعی تقسيم میهای يكپارچه، نيمهتوزيع پارامترها به مدش

هوا محاسوته ها بيالن آب حوضه و هسته مرکزی اين مدشتوليد و استفاده شده است. مفهوم اساسی در اين مدش 19از اواسط قرن 

هايی هستند که حوضه را به چند زيرحوضه تقسيم کرده توزيعی مدشهای نيمه. منظور از مدش]2 [اشدبتغييرات رطوبت خاک می

تووان موی بوه عنووان مثواشکنند. ها اختصاص داده و بيالن را محاسته میو پارامترها را به طور متوسط به هر يک از اين زيرحوضه

به سه منطقه تقسيم کرده و ميزان روانواب، تتخيور و تغييورات ذخيوره  پوشش گياهی، و تجمع برفمنطقه را بر اسا  تشابه بافت،

هايی هستند که حوضه را به های توزيعی، مدشمدش .]3 [ها تخمين زدرطوبت خاک و آب زيرزمينی را در هر يک از اين بخش

يک مكوانی حوضوه وجوود های توزيعی دو رويكرد در تفكکنند. در مدشهايی بسيار کوچكتر از مقيا  حوضه تقسيم میبخش

روش دوم تقسيم حوضه به مربعوات  .هايی که واحدهای واکنش هيدرولوژيكی نام دارنددارد: روش اوش تقسيم حوضه به بخش

کنود و هوم نتوايج بويالن را در های ورودی را به صورت توزيعی دريافت میها که هم دادهاز جمله اين مدش .باشدهم اندازه می

برای محاسته نرخ تغذيه و تخليه ارائه   ]4 [لين و همكاران باشد. اين مدش توسط می PRO-GRADEدهد، ه میها ارائهمان سلوش

( بووا اسووتفاده از 1989) اسووتورتز و برادبوووریبوووده و بور اسووا  روشووی اسووت  GISايوون موودش قابوول نصوو  بوور روی شوده اسووت. 

MODFLOW 2000 هوای هوای يكپارچوه دارنود، بوا مودشهای توزيعی بيالن عالوه بر تفاوتی که بوا مودشمدش .]5 [انجام دادند

هوای تووزيعی بويالن از نظور نيز تفاوت دارند. دقت مورد نيواز مودش سازی هيدرولوژيک هستندتوزيعی فيزيكی که مختص شتيه

-سازی هيدرولوژيک بسيار ريزهای توزيعی شتيهباشد؛ در حاليكه دقت مدشنظر مكانی حوضه آبريز میزمانی ماهانه/ساالنه و از 

هوای های توزيعی سنتی است. ضومن اينكوه فوراهم آوردن دادههای بيالن بسيار کمتر از مدشتر است. لذا پارامترهای مدشمقيا 

بسياری  باشد.بر و پر هزينه می؛ و يا بسيار زمان]2 [قدور نخواهد بود الزم برای تخمين پارامترها در يک منطقه وسيع به آسانی م

يک مدش بيالن را  [6]پورتوگيس و همكاران  .هستند ArcViewو يا  ArcGISافزار قابل نص  در های توزيعی دارای نرماز مدش

کار بردند که قابل اجورا باشد بهها ضعيف میگيریزيرزمينی در مناطقی که اندازه، به منظور تخمين تغذيه آب  GISبا استفاده از

هوا در و همچنوين گوام زموانی دارنود، تفواوت هوا در نووو و انودازه تفكيوک مكوانیعالوه بر تفاوتی که مدش  .باشدمی  GISدر

هوای روزانوه با اسوتفاده از داده [7]و همكاران  يوهای خاک دارند. پارامترهای مدش و نوو فرضياتی است که برای تفكيک اليه

اليوه بوا  6را به کار بستند. در اين مدش ستون خاک از لحاظ مفهوومی بوه  VBبارش، دما و ساير پارامترهای هيدرولوژيكی مدش 

تووان بوه . همچنوين موی[8]استفاده شده استهای با وسعت زياد نيز از اين مدش برای حوضهشود های مختلف تقسيم میضخامت

باشد، اشاره کورد ساز يكپارچه بيوسفری برای تعيين الگوی توزيع متغيرهای هيدرولوژيكی بيالن آب میکه يک شتيه IBISمدش
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هدف از اين پژوهش ارائوه يوک  .[9] باشد.که دارای دو اليه پوشش گياهی، سه اليه برف و شش اليه خاک برای هر سلوش می

عوامول  اراضی،، هيدرولوژی، خاک و کاربری های هواشناسیداده متنایبر  است که سريع بيالن برقراریمدش کامپيوتری برای 

از نظور فرضويات  .نودکاز رويكرد توزيعی استفاده می ی بيالنمدش برای محاسته پارامترهااين  زند.تخمين میمشخص بيالن را نا

  گرديده تا مدش حداقل پيچيدگی را دارا بوده و در عين حاش مناس  برای محاسته بيالن آب حوضه آبريز باشد. سعی

 

 هامواد و روش -2

 های مورد استفادهمنطقه مورد مطالعه و داده -2-1

 عور  و  59˚  30 '  توا  58˚  17 'يیايوجغراف درطووش مربوع لوومتريک 9157 کول وسوعت بوا شوابورين و رخ یمطالعات محدوده

 و الجوو يل هوایبلنودی بوه شور  از نوالود،يب ارتفاعوات الورس  خوط به شماش از و شده واقع 36˚  39 ' تا  35˚  40 ' يیايجغراف

.  شودیم محدود ستزوار زدشتيآبر حوضه به غرب از و نمک کوه و کوه اهيس بند، زهين ماهورهای تپه به جنوب از و الپلنگ،ي

 1:25000 ا يومق در یبوردارنقشوه یملو مرکوز توسط رودخانه یرقوم شتكه. است شده واقع شابورين حوضه شر  در مشهد شهر

 مودش. اسوت شودهداده یراتوييتغ ختوره افراد دانش و Google Earth افزارنرم از استفاده با مذکور نقشه در. است دهيگرد ديتول

 نيا در که رديگیم قرار استفاده مورد  يش نقشه جمله از هانقشه از یاريبس هيته در هيپا مدش کي عنوان به DEM ارتفاو یرقوم

 سطح در یبارندگ متوسط محاسته یبرا. است شده داده رييتغ متر 500 به شتكه اندازه اگرچه شد؛ استفاده SRTM90 از پژوهش

 سوتگاهيا 4 یدموا یهاداده از تتخير محاسته برای و محدوده خارج و داخل ستگاهيا 23 روزانه یهاداده از شابورين -رخ محدوده

 یپارامترها نييتع یبرا. است شده ادهد نشان شابورين دشت تيموقع با همراه موارد نيا 1 شكل در است شده استفاده یرسنجيتتخ

 استفاده یاصل کال  14 با  1:100000یاراض یکاربر نقشه و یاراض واحد 41 دارای خاک نقشه از CN برآورد زين و خاک

  .[10] است هشد
 

 )سمت چپ( DEMنقشه و های بارش و دما همراه با شتكه آبراههايستگاه و )سمت راست( نيشابور -موقعيت حوضه رخ -1شكل
 

  QDWBمعرفی مدل -2-2 

 بینالود
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 کد مدش در با اعماش تغييراتی در الگوريتم آن، .[6]باشداسا  مدش پورتوگيس و همكاران می بر QDWBاصلی مدش  ايده

بورای   (هاماتريس سلوش)های ورودی به صورت توزيعی. اين مدش نيازمند دادهه استنوشته شد MATLABنويسی محيط برنامه

حاش، با توجه به اينكه رديابی جريان از سولولی بوه سولوش ديگور انجوام نشوده، مودش شوته باشد. در عينکل محدوده مطالعاتی می

 هوای ورودیکوه براسوا  تفواوت بوين پوارامتر( 1)معادلوه معادله بيالن سطحی   ،مدشدر واقع به کمک اين توزيعی ناميده شد. 

گور مايوانن  𝛥𝑆نتيجوه معادلوه بويالن و  بووده، قابول حول باشودتعر  و رواناب سطحی( میو)تتخير )بارش و آبياری( و خروجی

روانواب  𝑅تتخيروتعر  واقعی،  𝐸𝑇𝑎بارش، بيانگر  𝑃له دهمچنين در اين معا .باشدمی در حوضهتغييرات ذخيره رطوبت خاک 

 باشند.متر در روز میها برحس  ميلیهمگی آن آب آبياری و  IRسطحی،

𝛥𝑆 = 𝑃 + 𝐼𝑅 − 𝐸𝑇𝑎 − 𝑅                                                                                             (1) 

بورای تعر  واقعی، رواناب، نفوذ عمقی و مقدار آب برداشت شده از آب زيرزمينی و سوطحی بورای آبيواری )ومقادير تتخير

تور، هبورای ايجواد درک ب آينود.ينود محاسوتات مودش بدسوت مویآ( در فرظرفيوت زراعوی نستت به جتران کمتود رطوبت خاک

آب   IRنفووذ عمقوی،  DP نفووذ، Iروانواب،  Rبارنودگی،  Pنشان داده شده اسوت. در ايون شوكل  2روندنمای مدش در شكل 

 CNضوري  نگهداشوت سوطحی،  Sضوري  نفوذپوذيری عمقوی،  GP(، 1يا  0شاخص مناطق موثر در رواناب ) RSAآبياری، 

هوای موورد پوارامتر تعيوين سولوش Irr، صوفر بورای زموين آسوفالت شوده(، 1تا  0پذيری سطحی )نستت نفوذ Infشماره منحنی، 

حد رطوبتی بين ايون  ITنقطه پژمردگی و ظرفيت مزرعه و   FCوWP ضري  گياهی،  Kcتراکم پوشش گياهی،   CCآبياری،

انديس  tتتخيروتعر  پتانسسيل هستند.  ETo و تعر  واقعیوتتخير ETa رطوبتی خاک، ضري   eK رطوبت خاک، SWدو، 

  اند.همه پارامترها متغير مكانی بوده و برای هر سلوش تعيين شده .باشدانديس ماه می m روز و
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 QDWB مدش یکل الگوريتم -2شكل

 500 در 500هوای همگی به صورت ماتريس بوا سولوشاين ورودی ها  ( ارائه شده است.1در جدوش ) های مدشورودیشرح 

 سلوش بدست آمده است. 36946نيشابور تعداد  –که برای محدوده رخ  باشدمتر می
 

 های مورد نياز مدشورودی یمعرف -1جدول

 شرح متغير نوو نام عالمت

P فاصله عكس روش با و سنجیباران ايستگاه 23 روزانه اطالعات اسا  بر بارش يابیميان زمانی -مكانی روزانه بارش. 

Tav ايستگاه 4 اسا  بر فاصله عكس و دما آهنگافت اسا  بر دما بندیپهنه زمانی -مكانی روزانه متوسط دمای 
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 پارامترهای مدل نحوه برآورد -2-3

 ازين و روتعر يتتخ خاک، رطوبت ،یعمق نفوذ بارش، از نفوذ رواناب،در اين مدش، پارامترهای موثر در بيالن سطحی شامل 

در روزهايی کوه بوارش رخ شود. به اين صورت که قابل محاسته است. الگوريتم مدش در ابتدا با برآورد رواناب آغاز می یاريآب

در نظور با  روش شماره منحنیمدش  ايندر گيرد. انجام می (Curve Number)رواناب از روش شماره منحنی برآوردداده است، 

عود از کنود. بساير مناطق( عمل می صفر برایو عدد برای اين مناطق  1برای مناطق رواناب خيز )عدد  تنها ،RSA ضري  گرفتن

، Infمقوادير بوه دسوت آموده در ضوري  شود. خاک در نظر گرفته می رداقيمانده بارش به عنوان نفوذ سطحی ب ،محاسته رواناب

 25/0شود تا در مناطقی که غيرقابل نفوذ هستند مقدار نفوذ تصحيح شود. به عنوان مثواش بورای منواطق مسوكونی عودد ضرب می

با توجه به رطوبت اوليوه  نفوذ، بعد از محاستهگردد. بنابراين از مقدار نفوذ کاسته شده و به رواناب اضافه می ؛اختصاص داده شد

ETo 
 پتانسيل تتخيروتعر 

 روزانه
 زمانی -مكانی

 متوسوط برابور روز هور بورای( Tmax - Tmin) مقودار. یسوامان-هارگريوز رابطه اسا  بر

 .شد فر  ايستگاه 4 در شده مشاهده مقدار

kc  مختلف بر اسا   هایکشت و پوشش برای)ماهانه( گياهی ضراي  زمانی -مكانی گياهی ضرايFAO56 ]11[ 

CC 
 گياهیپوشش تراکم

Crop Cover 
 زمانی -مكانی

-موی تعيوين رشود دوره در و مختلف هایپوشش برای نستی صورت)ماهانه(به پوشش تراکم

 .است کننده تعر -تتخير سطح وضعيت از اینمايه متغير اين .شود

Irr شودمیمنظور  يک يابفار هایسلوش و صفر آبياری بدون هایسلوش برای مكانی آبياری مورد مناطق. 

Inf 
 پذيرینفوذ نستت

 سطحی
 مكانی

 یاسا  نوو پوشش سطح( بوده و بر ير)کامال نفوذپذ يکنفوذ( تا  يرقابل)غصفر  بين عددی

 .شودمی تعيين

FC و 
wp 

 و زراعی ظرفيت

 پژمردگی نقطه
 مكانی

 عموق در( خواک بافوت اسوا )بر  حجمی درصد ضربحاصل از خاک رطوبتی پارامترهای

 .اندشده وارد مدش به آب مترميلی حس  بر( پوشش نوو به توجه)با  ريشه متوسط

CN مكانی منحنی شماره 
 بورای تصوحيح ،[12]شوده  يوينتع ينزمو یخاک و کواربر يدرولوژيکه هایگروه اسا  بر

 خاک یرطوبت يطو شرا [13]شي 

RSA 

 در موثر مناطق

 رواناب

Runoff Source 

Area 

 مكانی

 جريوان. [6]اسوتفاده شود « روانواب يودمووثر در تول ینوواح»روانواب از مفهووم  سازیشتيه در

 حوضوه، مسوطح نواحی در همچنين يابد،می افزايش زهكش شتكه اطراف نواحی در رواناب

 نووواحی[. 14] يابوودمووی افووزايش بارنوودگی از ناشووی نفوووذ و بوووده پوشووی چشووم قابوول روانوواب

 روانواب در مووثر منواطق عنووان بوه کوال هستند، درصد 20از بيش شي  دارای که کوهستانی

 کيلوومتر 2 پهنوای به باندی بوده درصد 3 تا 20 بين شي  دارای که نواحی در. شودمی فر 

 1پهنوا  يونا ،رسودموی درصد 3 از کمتر به شي   که دشت محدوده در و هاآبراهه اطراف در

موثر در روانواب و  مناطق يا هاسلوش یبرا 1 عدداسا   ينا بر. شودیدر نظر گرفته م يلومترک

 .دوشیم گرفته نظر در هاسلوش يرسا یبرا صفر عدد

GP 
 عمقی پذيری نفوذ

Geology 

Permeability 
 مكانی

( ريشوه منطقه از)عتور  کندیکه نفوذ م یدرصد آب 90 یدر مناطق کوهستان ،استشده  فر 

 شوده تتديل رواناب به دوباره مناطق اين شناسی زمين ساختار و ارتفاو اختالف وجود علت به

 تا يافتهتمام آب نفوذ  يتادر دشت تقر یول ،افتدمی اتفا  نواحی اين در کمتری عمقی نفوذ و

و  یبوه منواطق کوهسوتان 1/0 عودد فر  يناسا  ا بر .رسدمی آبخوان به مشخص عمق يک

 .شودمیدشت اختصاص داده  برای يک
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رطوبت موجود در در واقع  𝑆𝑊𝑜(𝑡) (.2طه راب) شودموجود در خاک محاسته می هاولي و نفوذ حاصل از بارش، رطوبت خاک

نفووذ يافتوه از منواطق آب مقودار  I(t)در ايون رابطوه  .تعور  اسوت -قتل از در نظر گورفتن تتخيوراليه سطحی خاک در هر روز 

SW(tنفوذپذير،  −  باشد.روز قتل میاز رطوبت موجود در خاک  (1
 (2     )𝑆𝑊𝑜(𝑡) = 𝑆 𝑊(𝑡 − 1) + 𝐼(𝑡)                                                                                                 

نظرگرفته  در عمقی نفوذ عنوانمقدار رطوبت بيشتر از ظرفيت زراعی باشد، مازاد رطوبت به  اگر بعد از تعيين رطوبت خاک

در کوه پوذيری عمقوی تووان نفووذ) GP نمايوه سپس با اسوتفاده از .خواهد ماندشده و رطوبت خاک در حد ظرفيت زراعی باقی 

-بنابراين از مقدار نفوذ کاسته شده و به رواناب اضافه می. ( 3هابط)ر ودشمیتصحيح عمقی وذ ( مقدار نفشدهشرح داده  1 جدوش

ه و به صورت رواناب ديرر  ظاهر شد پايين،پذيری عمقی نفوذ با در مناطق دهآم بدستنفوذ عمقی مقداری از در واقع گردد. 

   دست آيد.ب 4اب کل از رابطه د تا روانشوجمع میمرحله قتل  با مقدار رواناب سطحی حاصل از

(3                               )𝐷𝑃(𝑡) = 𝐷𝑃0(𝑡) × 𝐺𝑃                                                                                       

(4              )                      R(𝑡) = (𝐷𝑃(𝑡) × (1 − 𝐺𝑃)) +  R(𝑡)                                                         

بودون  خواک رطوبت باشد، ITاگر رطوبت مابين ظرفيت زراعی و يک حد رطوبتی برای اراضی زراعی در فصل رشد نيز، 

و  هشودود رطوبت از طريق آبياری جتران کمت، اشدنقطه پژمردگی ب و  ITاگر رطوبت مابين حد رطوبتی ولی ماند. تغيير باقی می

 حيتصوحبه دليل نيواز آبيواری  در مدش شرايط، رطوبت خاکبه عتارتی در اين  .(FCW=0SW)درسمی زراعیرطوبت به ظرفيت 

توانود نصوف رطوبوت در می اين مقدار به عنوان مثاششود، با توجه به شرايطی مديريتی مزارو تعيين می ITحد رطوبتی . شودیم

 ميوزان کمتوود ،باشود ITفر  بر اين است که هر زمان رطوبت خاک پوايين تور از حود  در اينجا به عتارت ديگر. دستر  باشد

بنابراين ميزان نيواز آبيواری  و محدوديت مكانی و زمانی برای آب آبياری وجود ندارد. بوسيله آبياری جتران خواهد شد رطوبت

از مقودار رطوبوت خواک اوليوه بايود محاسوته اسوت. سوپس قابل ز اين طريق ا ذکر شده اراضی زراعی در فصل رشد با فرضيات

 انتهوای هوريا ميزان رطوبت باقيمانده خواک در  SW(t)  تا وتعر  واقعی روزانه کم شودتتخير  بدست آمده از مرحله قتل مقدار

  آيد.روز بدست 

حود  𝑆𝑊𝑜 در ايون روابوط آيد.به دست می 6و  5 هایرابطهاز  ،𝐸𝑇𝑐𝑎(𝑡) تتخيروتعر  واقعی روزانه در مناطق پوشش دار

بوه  𝑊𝑊𝑃 ،𝑊𝐹𝐶ودر شرايط بعد از بارش يا آبياری و يا هر زمان که رطوبت قابل تتخير در خاک موجوود باشود رطوبت خاک 

ضوراي   𝐾𝑐(𝑚)،خاک در عمق ريشه گياه تابع کاهش رطوبتی  f.دنباشنقطه پژمردگی می ترتي  رطوبت در ظرفيت زراعی و

  باشد.تتخيروتعر  پتانسيل روزانه می 𝐸𝑇𝑂 (𝑡) و گياهی پوشش (ضري  تراکم𝐶𝐶ماهانه، ) گياهی

 (5     )                                                                                                                                          𝑓 =
𝑆𝑊𝑜(𝑡)−𝑊𝑊𝑃

𝑊𝐹𝐶−𝑊𝑊𝑃
 

(6                                                                                          )𝐸𝑇𝑐𝑎(𝑡) = 𝑓 × 𝐾𝑐(𝑚) × 𝐶𝐶 × 𝐸𝑇𝑂 (t)      

 شود. تصحيح می 𝐸𝑇𝑐𝑎(𝑡)، 7سپس با توجه به مقدار رطوبت اوليه موجود در خاک طتق رابطه 

(7)         { 
𝑖𝑓   𝐸𝑇𝑐𝑎(𝑡) ≤ 𝑆𝑊𝑜(𝑡) − 𝑊𝑊𝑃     →   𝑆𝑊(𝑡) = 𝑆𝑊𝑜(𝑡) − 𝐸𝑇𝑐𝑎(𝑡)                                    

𝑖𝑓   𝐸𝑇𝑐𝑎(𝑡) > 𝑆𝑊𝑜(𝑡) − 𝑊𝑊𝑃      →    𝑆𝑊(𝑡) = 𝑊𝑊𝑃   &
 
    𝐸𝑇𝑐𝑎(𝑡) = 𝑆𝑊𝑜(𝑡) − 𝑊𝑊𝑃

 

در ايون . شوودمحاسوته موی 8از رابطوه 𝐸𝑎(𝑡) تتخير واقعی روزانه از سطح خاک لخت يا نيز در مناطق فاقد پوشش گياهی 

1ضري  و اليه سطحی خاک تابع کاهش رطوبتی در   fرابطه  − CC ،سپس مشابه رابطه  .پوشش گياهی است مناطق فاقد تراکم

  شود.تصحيح می 9طتق رابطه 𝐸𝑎(𝑡) ، يا 7
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 (8)                                                                                                             𝐸𝑎(𝑡) = 𝑓 × (1 − 𝐶𝐶) × 𝐸𝑇𝑂 (t) 

{ 
 𝑖𝑓   𝐸𝑎(𝑡) ≤ 𝑊𝑠(𝑡) − 𝑊𝑊𝑃   →                                 𝑆𝑊(𝑡) = 𝑆𝑊𝑜(𝑡) − 𝐸𝑎(𝑡)          

𝑖𝑓   𝐸𝑎(𝑡) > 𝑊𝑠(𝑡) − 𝑊𝑊𝑃    →       𝑆𝑊(𝑡) = 𝑊𝑊𝑃      &
 
     𝐸𝑎(𝑡) = 𝑊𝑠(𝑡) − 𝑊𝑊𝑃

  (9      )  

 کوه بوه 𝐸𝑎(𝑡)دار غيرپوشوشمنواطق و  𝐸𝑇𝑐𝑎(𝑡)گيواهی پوشوشدارای منواطق بورای تتخيروتعر  واقعوی مقادير  سپس

 (: 10هبه دست آيد )رابطيا تتخير و تعر  واقعی کل  𝐸𝑇𝑎(𝑡)با هم جمع گرديده تا مقدار ، هشدمحاسته تفكيک 

(10     )      𝐸𝑇𝑎(𝑡) = 𝐸𝑇𝑐𝑎(𝑡) + 𝐸𝑎(𝑡)                                                                                             

 گیریبندی و نتیجهجمع -3

 QDWBتحلیل نتایج مدل -3-1

 ارائه شده است.  2در جدوش  نيشابور -ساله برای حوضه آبريز رخ  10يک دوره  در QDWBنتايج مدش بيالن 
 

 )بر حس  ميليون متر مكع ( QDWBمقادير مولفه های بيالن در مدش  -2جدول
 s∆ خروجی ها ورودی ها P R DP ETa Irr ETa_p ساش
79-80 1473 110 156 2333 1118 1215 2591 2599 8 

80-81 2366 220 425 2655 973 1681 3339 3299 40- 

81-82 2908 309 579 2811 830 1981 3738 3698 40- 

82-83 2694 327 606 2705 935 1770 3629 3638 9 

83-84 3152 444 925 2800 1010 1790 4163 4169 7 

84-85 1792 189 302 2505 1172 1333 2964 2996 32 

85-86 3058 388 798 2900 1056 1844 4114 4087 27- 

86-87 1303 112 208 2358 1344 1014 2646 2678 32 

87-88 2805 239 392 3053 916 2137 3721 3684 37- 

88-89 2540 219 395 2944 1019 1925 3559 3557 1- 

هوای مودش مجمووو مولفوهبا توجه بوه اينكوه های بيالن هستند، بررسی شود. مولفهدر واقع همان بايست صحت نتايج مدش که می

برای بررسی اثر مقدار بارش  لذا بارش استبا مقدار برابر  ،بيالن هيدروکليماتولوژی شامل رواناب، نفوذ عمقی و تتخير از بارش

تقسيم شود توا مقوادير بوه صوورت نسوتی  واقعی از بارش، هر يک از اين مولفه ها بر ميزان بارش تعر -بر رواناب، نفوذ و تتخير

ارائوه شوده  3و نتايج در شوكل شود محاسته شدحاصل شود. در واقع درصدی از بارش که به رواناب، نفوذ و يا تتخير تتديل می

و  فتوهيا يشافزا يزاز بارش ن یرواناب و نفوذ عمق درصد است، يشترمقدار بارش ب هايی کهدهد در ساششان مینشكل است. اين 

 بوودن خشوک علت به کم هایبارش در که است مطل  اين گرنشان موضوو اين. يابدیاز بارش کاهش م يربه تتع آن سهم تتخ

است کوه  يادترخاک ز ینگهداشت سطح يزانم یشده و به عتارت یکردن خاک سطح مرطوب صرف بارش حجم عمده خاک

بوارش بوه روانواب و  يمانودهباق ،خواکرسيدن به حداکثر نگهداشت سطحی بعد از  يابد يشبارش افزا يزانو هر چه م شده يرتتخ

نيز  4شكل .يابدمی افزايش نيز رواناب و عمقی نفوذ سهم باالتر رديمقا با هایدر بارش يلدل ينشود. به هم یم يلتتد ینفوذ عمق

 بواقی ظرفيت زراعویدر روزهای بيشتری از ساش در نزديكی ، رطوبت خاک بارشافزايش  بادانيم که می مويد اين مطل  است.
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شود. با توجه به اينكه اين از بارش تامين می مزارو، آب آبياری کاسته شده و بخش بيشتری از نياز آبی ميزان ، بنابراين ازماندمی

 .است مشاهدهقابل  4شكلدر  لذا اين قانون به خوبی ،مدش بر اسا  تامين نياز آبی اراضی زراعی اجرا شده است

 

 
  بارش به نستت رواناب و عمقی نفوذ تتخير، درصد مقايسه -3شكل

 
 بارشبا  یاريآب و یعمق نفوذ مقادير سهيمقا -4شكل

 

-مقايسه شده است. با توجه به نمودار مشواهده موی 5درصد تتخير کل و درصد تتخير از بارش نستت به بارش در شكل همچنين 

نفووذ عمقوی و روانواب  سوهم يابد. اين امر به دليل افزايششود که با افزايش بارش، سهم تتخيروتعر  ناشی از بارش کاهش می

تعر  واقعی کل به بوارش، بوه دليول کواهش آبيواری بوه  -نستت تتخيراما توان گفت اين روند به صورت خطی است. بوده و می

تر شده و شكل نمايی نيز به سمت يوک مجانو  به هم نزديک بارشهای پر ساشيابد. اين دو مقدار در صورت نمايی کاهش می

تعور   -سهم بيشتر تتخيريل آبياری کمتر، تتخير از آبياری نيز کم شده و به دل های پر بارش. به عتارتی در ساشکندخطی ميل می

گرفوت نتيجوه توان می و روند تغييرات آن، های بيالن نستت به بارشبا بررسی رابطه مولفه .گيردرا تتخير از بارش در بر می کل

 دهد. نتايج قابل قتولی را ارائه میچرخه آب در مقيا  ساالنه دارد و  مدش درک خوبی نستت به قوانين حاکم برکه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بارش با مقايسهدر  درصد تتخير کل و درصد تتخير از بارش -5شكل
 

 SWATبا نتایج مدل  QDWBمقایسه نتایج مدل -3-2 

هوای مكوانی دهد. اين مدش ناهماهنگیسازی را در مقيا  روزانه انجام میمدلی در مقياسی حوضه آبريز است و شتيه SWATمدش   

کند. تتخيور از بررسی می (HRU)هايی به نام واحدهای واکنش هيدرولوژيکدر منطقه مورد مطالعه را با تقسيم حوضه به زيرحوضه

تايلور، و هوارگريوز –مونتيث، پريستلی  –های پنمن شود. تتخير وتعر  پتانسيل توسط روشخاک و گياه به طور جداگانه محاسته می

 6و همچنين نتايج حاصول از مودش در شوكل  ]10 [برای حوضه نيشابور SWAT. تتخير و تعر  حاصل از ]15[يردتواند صورت گمی
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باشد. مفهووم ايون مقايسوه ايون اسوت کوه مودلی بوا شود روند نتايج مشابه به يكديگر مینشان داده شده است. همانطور که مشاهده می

هوای متری )برای محاسوته بويالن در سوطح حوضوه آبريوز مناسوتتر از مودش 500× 500بندی و با شتكه SWATجزئيات بسيار کمتر از 

دارد. بايد توجه داشت که تتخيور وتعور  يكوی از پارامترهوايی اسوت کوه  SWATريزمقيا  است( تقريتا روندی مشابه با نتايج مدش 

 باشد. ش از دور میهای سنجدارای عدم قطعيت بااليی بوده و برای واسنجی مدش نياز به استفاده از تكنيک

 

 

 

 

 

 SWAT , QDWB  مدش دو از حاصل یواقع روتعر يتتخ جينتا - 6شكل

 QDWBتوزیع مكانی نتایج مدل  -3-3  

توزيوع نفووذ عمقوی و  7نشان داده شده اسوت. شوكل  80-79برای ساش آبی   QDWBمدشمولفه های بيالن  مكانی توزيعبرای نمونه 

مقودار روانواب زيواد ولوی در دشوت  ،دهد. در مناطق کوهستانی و مناطق شهرینيشابور می –واناب را در سطح حوضه رخ ر 8شكل 

به ترتي  نحوه توزيوع  10و  9 هایشكل .ادير نفوذ عمقی نيز در دشت بيشتر از مناطق کوهستانی استقرواناب چندانی وجود ندارد. م

شوند دهند. در مناطقی از دشت که کشت وجود دارد و آبياری میمورد نياز گياه را نشان میتتخيروتعر  کل و مقادير آبياری خالص 

 بيشتر شده است.مقدار تتخيروتعر  کل 

 

 جمع بندی -3-4

متری محاسته شده و در هر سلوش نفوذ، رواناب، ميزان آب آبياری محاسته گرديود.  500های ها در سلوشتمام داده QDWBدر مدش 

هوايی کوه جمعی رواناب سلوشوجود به علت اينكه مقدار رواناب از يک سلوش به سلوش ديگر منتقل نشده است و بصورت دستهبا اين 

مودش از نظور رويكورد  ای منتقل شده اسوت ، مودش شوته تووزيعی ناميوده شود.اند، به شتكه آبراههدر نواحی موثر در رواناب واقع شده
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را به دواليه تتخيری و منطقه ريشه تقسيم کرده و معادله بيالن سطحی را حل کرده و بعد از تخموين روانواب و  سطحی خاک ،سطحی

روابط بين پارامترهوای  کند.کند و در نهايت کمتود رطوبت خاک  را با آب آبياری جتران میتتخيروتعر ، نفوذ عمقی را محاسته می

نتوايج حواکی از منطتوق بوودن مودش بوا  .بارش مورد بررسوی قورار گرفوت -، تتخيروتعر رواناب -بارش، نفوذ -مدش از جمله رواناب

هوای داده به دليل اسوتفاده از داده هوای روزانوه بوارش، QDWBهای هيدرولوژيكی حاکم بر حوضه است. مدش شته توزيعیواقعيت

ه و عوامل بيالن و همچنين با در نظرگرفتن تراکم های حوضگرفتن توزيعی بودن ويژگیسته تتخيروتعر  و درنظرروزانه دما برای محا

هوای بويالن پوشش گياهی در برآورد تتخيروتعر  واقعی از سطح پوشش گياهی و تتخير از خاک لخت، تخمين قابل قتوولی از مولفوه

 دهد.هيدروکليماتولوژی در مقيا  ساالنه بدست می
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