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 خالصه

ثر در مدیریت منابع آب با توجه به شرایط کمبود آب است. در این یکی از راهکارهای مؤ خشکنیمهتعیین اجزای بیالن آبی در مناطق خشک و  

ای به دلیل ارائه پارامترهای هیدرولوژیکی در مقیاس جهانی از اهمیت باالیی در مناطق فاقد سطح زمین بروز شده با مشاهدات ماهواره هایمدلمیان 

با هدف بررسی روند تغییرات اجزای بیالن آب و انرژی در سطح  GLDASهای زمینی سازی داده-باشند. مدل جهانی همسانآمار برخوردار می

و زمینی اقدام به تولید پارامترهای هواشناسی و   ایها با مشاهدات ماهوارههای سطح زمین و بروز رسانی این مدلزمین، با استفاده از تلفیق مدل

سطحی و  هایعمقارش، سطح برف و آب معادل ذوب برف، رطوبت خاک در و سطح زمین، ب یمتر 2هیدرولوژیکی از قبیل دمای هوا در ارتفاع 

، رواناب سطحی، شارهای حرارتی، تابش خالص زمینی و خورشیدی و تبخیر با کیفیت کنترل شده و سازگاری زمانی و مکانی با قدرت زیرسطحی

ها، . به دلیل پوشش جهانی این دادهدهدمیحاضر را پوشش تا حال  9191ساعته و یک ماهه و از سال 3کیلومتر و گام زمانی  22تفکیک مکانی 

های بیالن آب رواناب مورد توجه واقع شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی پارامتر-حاصل از این مدل در مطالعات بارش هایدادهکاربرد 

 2090-2002آب سطحی در منطقه مذکور طی سال  انجام شد. مطالعات نشان داد که بیالن GLDASسطحی در استان همدان با استفاده از مدل 

 رفت آب از منطقه دارد.ر تعرق نقش مهمی در هد-ولی تبخیر است متریلیم 911و  مثبت
 

 .GLDASتعرق، رواناب، بیالن آب سطحی، مدل -کلیدی: بارش، تبخیر کلمات

 
 

 مقدمه .1

 
( نیز فشار بیشتری 2009ه مسئله جدی در این منطقه است، خشکسالی اخیر )سالک هوا در بیشتر مناطق خاورمیانه گرم و خشک است. کمبود آبوآب 

های این منطقه بیشترین آب ، حدود نیمی از کشور2009در محدودیت آب در این منطقه ایجاد کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 

کیلومترمربع و  9911912شود. با در نظر گرفتن ایران با وسعت استفاده می درصد این آب برای کشاورزی 12کنند و مصرفی را از بارندگی فراهم می

، با متوسط خشکنیمهاعالم کرده است و همچنین وضعیت اقلیمی خشک تا  2092هزار نفر که سازمان ملل متحد در سال  100میلیون و  99جمعیت 

ای مهم، نیاز به برخورد علمی، پدیده عنوانبهان و سرانجام مسئله بروز خشکسالی ، کاهش بارندگی در ایران و جهمترمیلی 210تا 220بارندگی سالیانه 

های جهانی نماید. کشور ایران از نظر وضعیت آب نسبت به متوسطتخصصی و انجام مداوم تحقیقات کاربردی را در زمینه مدیریت منابع آب ایجاد می

درصد است. در بسیاری از مناطق کشور که  39/0ران از کل منابع آب تجدید شونده جهان تنها که سهم ای طوریبهتری قرار داشته، در شرایط بحرانی

است. لذا این منابع  پذیرامکانهای زیرزمینی های مختلف تنها از منابع آبشود، تأمین آب مورد نیاز بخشمحسوب می خشکنیمهجزء مناطق خشک و 
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محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب بارندگی دال بر این [1]. روندمناطق به شمار می در این ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعیاز مهم

ها صورت صحیح از آن برداریبهرهدقیق،  ریزیبرنامهشناسایی و مطالعه کرده و با  خوبیبههای موجود سطحی و زیرزمینی را است که بایستی منابع آب

 گیرد )منابع اینترنتی مأخذ(.

دارد. واضح است که نبود  شناسیآبگیری دقیق بارش کاربردهای بسیاری در تحقیقات اقلیمی، کشاورزی، خشکسالی، بالیای طبیعی و ندازها

وضعیت  دهندهنشانو سامانه  شناختیآبهای اخطار سیل و خشکسالی، منظم زمینی، مانع رشد و توسعه و استفاده از مدل سنجیباراندسترسی به شبکه 

اند ها بسیار پراکندهسنجسنج وجود ندارد یا بارانگیری است. با وجود این در بسیاری از مناطق جهان و همچنین ایران یا بارنقلیمی حدی و تصمیما

سنجش از سنجی زمینی مطمئن موجود نیست. بنابراین نیاز به برآورد بارش در سطح جهانی، محصوالت به دست آمده از که یک شبکه باران طوریبه

 ای است. اخیرا با تالش زیاد اغلب محصوالت جهانی با تفکیک زیاد تولید شده اند .دور ماهواره

ها را در سطح جهانی، تر، طیف وسیعی از پروژهتوان با هزینه و زمان کم ای و تکنیک سنجش از دور، میبا استفاده از تصاویر ماهواره

ای به فاصله زمانی چند ساعت تا چند روز در طول ماه یا های ماهوارهرساند. عالوه  بر این، قابلیت تکرار اخذ داده ای، ملی، استانی و محلی به نتیجهمنطقه

زایی، تخریب های بیابانهای زمینی را بخوبی فراهم ساخته است. مطالعات کشاورزی و منابع طبیعی، پایشسال، امکان مطالعات تغییرات و پایش پدیده

 عنوانبههای آب و خاک و هوا، تغییرات شهرها و مناطق مسکونی هوا، آلودگی ها، تغییرات آب وها و دریاچهلی، تغییرات آب دریاسیالب، خشکسا

 ای انجام بسیاری از این مطالعات مقدور می شود.ابزارهایی برای مدیریت دقیق مطرح است که با اطالعات ماهواره

 TMPA 3B42-RT(Analysis Tropical Multisatellite Precipitation 3B42( محصول 2002گوتچاک و همکاران )

Real Time را برای ایاالت متحده در مقیاس زمانی روزانه تا فصلی ارزیابی کرده و دریافتند که در مقایسه با سایر محصوالت برآوردهای )TMPA 

3B42-RT ( نسخه تحقیقاتی 2009. تیان و همکاران )[2] در مقیاس روزانه نتایج مطلوبی نداردTMPA 3B42 های را با یک سری داده شامل داده

های راداری مقایسه کردند. آنها دریافتند که این محصول در مقیاس فصلی و ساالنه خطای نسبتا کمی دارد ولی در مقیاس زمانی و داده سنجیباران

به بررسی تغییرات بارش و رواناب با  9311و همکاران  پلرودی مقدم. [3]ردمندی نداتر به ویژه در آشکار سازی بارش روزانه نتایج رضایتکوتاه

ها نشان داد که در شرق و جنوب ( در حوضه سد دوستی پرداختند. نتایج به دست آمده از تحلیل دادهGLDASاستفاده از مدل جهانی سطح زمین )

جهت مطالعه GLDAS که مدل دهدمیایر نقاط است. نتایج این مدل نشان تر از سی مورد مطالعه همبستگی بین بارش و رواناب ضعیفشرقی حوضه

ی کم تواند بسیار کاربردی و مفید باشد زیرا امکان بررسی مناطق وسیع با هزینههای زمینی دشوار است، میرواناب در نقاطی که دسترسی به داده-بارش

دهنده در استان گیالن پرداختند که  نتایج نشان GLDASل بارش و رواناب از مدل به ارزیابی محصو 9313پاکدل و همکاران در سال . [4] را دارد

و  GLDASهای مدل به بررسی قابلیت داده 9313. فرخ نیا و مرید نیز در سال [5]باشددر برآورد این دو پارامتر می GLDASدقت باالی مدل 

تعرق حاصل از  -های تبخیربه بررسی داده 2001مویوو و همکاران در سال  .[6]نددر برآورد بیالن آب در دریاچه ارومیه پرداخت  GRACEماهواره 

و الیسیمتر و  GLDASتعرق مدل  -های تبخیربین داده 12/0ها، ضریب تبیین دهد که بعد از اصالح دادهپرداختند نتایج نشان می GLDASمدل 

در استان  9312. فرجی و همکاران نیز در سال [7]ستگاه هواشناسی وجود داردو ای GLDASبین داده های بارش مدل  11/0همچنین ضریب تبیین 

بیالن آبی دشت بهاباد استان یزد بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان افت  9312. شیرافکن و جعفری[8]قزوین به نتایج مشابهی دست یافتند

به بررسی  9319. مریانجی و همکاران[9]سانتی متر بوده است 10های جنوبی قسمت متر و درسانتی 90سطح ایستابی دشت در قسمت های شمالی 

شد و در بهار دهد که در دهه اول دوره بارندگی اوایل پاییز آغاز میتغییرات الگوی فصلی بارندگی در استان همدان پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می

تر و در برخی نواحی بلندتر شده خاصی نکرده و فقط در برخی مناطق استان طول دوره بارندگی کوتاه پایان می یافت.در دهه دوم فصل بارندگی تغییر

به تحلیل روند تغییرات ساالنه و فصلی دما، بارش  9311ابیانه و همکاران . زارع[10]است، اما در دهه سوم دوره بارندگی جابجایی محسوسی داشته است

ها، روند بارش کاهشی بود. بررسی تغییرات درصد ایستگاه 90اختند. نتایج تحلیل روند مقدار باران ساالنه نشان داد در های استان همدان پردو خشکسالی

ها نیز همانند روند تغییرات بارش ها افزایش معنی داری داشته است.روند افزایش خشکسالیدرصد از ایستگاه 20دمایی نشان داد که روند دمای ساالنه 

برای مدیریت بهینه منابع آب پرداختند. نتایج  9311-9391به بررسی بیالن آبی دشت تویسرکان در سال آبی  9311ورمحمدی و همکارانپ .[11]بود

. در این تحقیق تالش شده است تا [12] است9311-9391میلیون مترمکعب در سال آبی -2/92میزان  نشان داد که بیالن دشت منفی و کسری مخزن به

گیری شده با دقت مناسبی اندازه هایدادههیدرولوژیکی مقدار بیالن آب سطحی در شرایط عدم وجود  های هواشناسی ورسانیدن نیاز به داده با به حداقل

 تخمین زده شود.
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 هامواد و روش .2

 
 9/11تا  9/19درجه عرض شمالی و  1/32تا  31کیلومترمربع در محدوده 12/91212منطقه مورد مطالعه ناحیه همدان در غرب ایران با مساحتی بالغ بر 

متر از سطح دریای آزاد و 9200متر و عمرآباد2000ترین نقاط محدوده مطالعاتی به ترتیب در الوندکوه درجه طول شرقی قرار دارد. بلندترین و پست

می باشد  خشکنیمهی آن سرد هواوو آب مترمیلی 320های آزاد است. متوسط بارندگی منطقه متر از سطح آب 9120متوسط وزنی آن 

(ZareAbyaneh,rtal,2009 وسعت زیاد منطقه به همراه موقعیت جغرافیایی آن از یک سو و نحوه گسترش و استقرار ارتفاعات زاگرس از سوی .)

ی درونی در مقدار و های جوی ورودی از جبهه غربی کشور می شود. وجود چنین شرایطی سبب ناهمگندیگر مانع برخورداری کامل منطقه از ریزش

ای دو مکانی عوامل اقلیمی تبلور یافته است. درصد باالیی از آب مورد نیاز این ناحیه از منابع آب رودخانه -رژیم بارش گردیده که در رفتار زمانی

شود. از این رو اری تأمین میهای برفهای بخش کوهستانی باالدست و بارش های بهحوضه گاماسیاب و قره چای و منابع آب زیرزمینی حاصل از ذوب

 دهد.موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می 9بررسی تغییرات عوامل هواشناسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. شکل

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل

 

(، NASAان ملی هوانوردی و فضا)، به طور مشترک توسط دانشمندان سازمGLDASسیستم تحلیل و شبیه سازی زمین در پوشش جهانی یا همان 

ها ( در برخی زمینهNCEP( و مراکز ملی پیش بینی محیط زیست )NOAA(، سازمان ملی اقیانوسی و جوی)GSFCمرکز پرواز فضایی گودارد)

سیستم مدل سازی  GLDASدهد.های این مدل را نشان میهای اساسی دادهبرخی از ویژگی 9جدول (.2001توسعه داده شده است. )ردل و همکاران،

کند. هوا استفاده میوای و همچنین تحقیقات هیدرولوژیکی برای شبیه سازی پیشرفت آبای ماهوارههای مشاهدهجهانی سطح آب زمین است که از داده

اند. شبیه سازی شده( CLM, Mosaic, Noah and VICکند که توسط چهار مدل سطح زمین )ای از محصوالت را تولید میاین سیستم مجموعه

تعرق و شار گرمای  -مثال تبخیر عنوانبهمثال رطوبت خاک و دمای سطح( و شار سطح زمین ) عنوانبهاین محصوالت به دو دسته وضعیت سطح زمین )

تا حال  9191است و از سال  درجه  که از چهار مدل تشکیل شده 9ها با وضوح ای از دادههای فعلی شامل مجموعهشوند. منابع دادهمحسوس( تقسیم می

دهد. قدرت تا حال حاضر را پوشش می2000است و از سال  تولید شده NOAAدرجه که از مدل  22/0دهد و یک داده با وضوح حاضر را پوشش می

شوند، ساعته تولید می 3گیری زمانی از محصوالت های ماهیانه نیز از طریق میانگینساعت است. فرآورده GLDAS ،3تفکیک زمانی برای محصوالت 

 (.2001ها قابل دسترسی است )فنگ و همکاران باشد که از طریق تعدادی از رابطه( میGRIBاین محصوالت در فرمت شبکه دودویی )

 GLDAS هایدادهویژگی های اساسی  -1جدول

 قدرت تفکیک زمانی قدرت تفکیک مکانی محدوده طول جغرافیایی محدوده عرض جغرافیایی

N̊ 10  90̊تا- E̊ 910  ماهانه -ساعته 3 22/0̊ -0/9̊ -910̊تا 
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بیالن آبی یکی از مباحث اساسی در هیدرولوژی است که امکان برآورد کمی منابع آب و تغییرات آن تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تغذیه 

ر از سطح حوزه آبخیز ناشی از تغییرات اقلیمی را فراهم ها، کاهش نزوالت جوی و یا افزایش تبخیتوسط سدها، استحصال آب از طریق پمپاژ چاه

 نشان داده شده است. 9(. شکل عمومی و ساده شده معادله بیالن آب در معادله 9191آورد)سوکولو و چیمن،می

(1)                                                                                          

میزان روانابی که بصورت جریان سطحی از محدوده مورد  Rو عمقی، زیرسطحیمیزان جریان های  Gمیزان تغییرات ذخیره سطحی،  Sآن  که در

 (.2001گیرد. )بایتیرت و اینگز،ک ساله و یا بیشتر مورد بررسی قرار میرندگی است که در یک بازه زمانی یمیزان با Pنظر خارج می شود و 

 Giovanni از سایت 2090-2002به صورت ماهانه برای سال درجه 22/0×22/0با تفکیک مکانی  NOAHدر تحقیق حاضر اطالعات مدل 

تبدیل شد، همچنین واحد رواناب به  مترمیلیبود که به   به صورت  GLDASتعرق استخراج شده از -های بارش و تبخیرتهیه گردید. واحد داده

 در ماه تبدیل شد. مترمیلی)جرم آب در واحد سطح در واحد زمان ( بود که به  صورت 

 

 نتایج و بحث .3

 
 آورده شده است.  1و2،3 کلش تعرق و رواناب در -های بارش، تبخیرروند تغییرات هر یک از داده

 
 GLDASتعرق ماهانه -مجموع تبخیر - 2کل ش
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 GLDASماهانه  مجموع بارش- 3کل ش

 

 
 GLDASرواناب ساالنه - 4کل ش

 9/0و همچنین حداقل میزان بارش با میانگین  2009سال Aprilبه ماه  مترمیلی 9/993ها نشان داد حداکثر مقدار بارش با میانگین بررسی داده

(. حداکثر مقدارمیانگین 2شکل می باشد) مترمیلی 993نه دامنه تغییرات میانگین بارش ماها (.2کل شتعلق دارد ) 2001سال Augustبه ماه  مترمیلی

و حداقل مقدار  2003سال  Aprilدر ماه، در ماه  مترمیلی 19/0و  2001سال  June، در ماهمترمیلی 19/19تعرق و رواناب به ترتیب -ماهانه تبخیر

 2001سال  Septemberمیلیمتردر ماه، در ماه  099/0و 2009سال September، در ماه مترمیلی 92/2تعرق و رواناب به ترتیب -میانگین ماهانه تبخیر

 (.1و3شکل است )

 آورده شده است. 2کل شدر  2090-2002برای سال های  GLDASهای بیالن آبی محاسبه شده برای استان همدان با استفاده از داده
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 GLDASبیالن ساالنه  -5کل ش

 

 اناب ،بارش و رواناب ساالنهرو تعرق،-مقادیر تبخیر-2جدول

 بیالن ساالنه

 (مترمیلی)

 بارش ساالنه

 (مترمیلی)

 رواناب ساالنه

 سال (مترمیلی) تبخیر ساالنه (مترمیلی)

9/19  322 0/12 392/ 91  2002 

2/99  199 9/11 319/91 2003 

9/93  311 9/39 393/19 2001 

1/99 399 9/13 329/21 2002 

3/31  393 9/03 339/39 2009 

2/39  391 9/29 330/92 2009 

9/21-  291 0/29 212/39 2001 

2/20  322 0/19 309/20 2001 

2/19-  293 0/29 393/19 2090 

 

در سال  مترمیلی 199، 2001در سال  مترمیلی 19/393تعرق، بارش، و رواناب ساالنه به ترتیب-ها نشان داد که حداکثر مقدار تبخیربررسی داده

 291، 2001میلیمتر در سال212تعرق، بارش، و رواناب ساالنه به ترتیب -تبخیر مقدار(. حداقل 2بوده است )جدول 2003در سال  مترمیلی 11/9و 2003

ر است. بیشترین مقدا مترمیلی 911، 2090-2002(. بیالن آب منطقه در طی سال2است )جدول 2001در سال  مترمیلی 19/0و  2001در سال مترمیلی

ای مشابه در دشت به نتیجه 13تعرق است که پورمحمدی و همکاران در سال-ورودی و خروجی به منطقه مورد مطالعه به ترتیب مربوط به بارش و تبخیر

[ واقع در کشور Songhuaدر حوضه سانگوا ] GLDAS/Noah[ به ارزیابی مدل wang et al., 2011ونگ و همکاران]. [12]تویسرکان رسیدند

 9211/0و مشاهدات زمینی انجام شد، ضریب همبستگی  GLDASهای مدل ای که بین دادهمقایسه بر اساسپرداختند.  2009تا  2000هایی سالچین ط

( به منظور ارزیابی 9313تحقیقی که فرجی و همکاران ) .[13]برای پارامتر دمای هوای نزدیک سطح زمین بدست آمد 1133/0برای پارامتر بارش و 

بین  19/0به ضریب همبستگی 9310در استان خراسان رضوی انجام دادند برای سال آبی TRMMو ماهواره  GLDASمدل سطح زمین  بارش از

تعرق حاصل از مدل  -های تبخیربه بررسی داده 2001مویوو و همکاران در سال . [14]رسیدند GLDASهای ایستگاه تبخیرسنجی و مدل داده

GLDAS  تعرق مدل  -های تبخیربین داده 12/0ها، ضریب تبیین دهد که بعد از اصالح دادهمیپرداختند نتایج نشانGLDAS  و الیسیمتر و همچنین

در تحقیقی روند  (and Soltani,2008Sabohi). [7] و ایستگاه هواشناسی وجود دارد GLDASهای بارش مدل بین داده 11/0ضریب تبیین 

 که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. [15]دی از شهرهای بزرگ گزارش نمودندکاهشی بارش و افزایشی دما را در تعدا
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 گیرینتیجه .4

 
مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با   2090-2002های استان همدان طی سال درGLDAS در این مطالعه بیالن آب سطحی  با استفاده از

رفت آب از منطقه مورد مطالعه دارد و در این منطقه سهم  رهد تعرق نقش مهمی در-ت است ولی تبخیرهای مذکور مثبوجود آنکه بیالن آبی طی سال

هدررفت ذخایر آبی موجود در  دهندهنشانهای ساالنه است که تعرق و رواناب بیش از مقدار آب ورودی به منطقه از طریق بارندگی-تلفات شامل تبخیر

های آینده، منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه تعرق است. در صورت تداوم همین رویه در سال-یده تبخیرخاک و منابع زیرزمینی حوضه از طریق پد

ها و به خطر افتادن با کاهش قابل توجهی مواجه خواهند شد که پیامدهای نامطلوبی همچون کاهش حجم ذخائر آبی، افزایش اجباری عمق چاه

-رفت آن از طریق تبخیر ریجه باید اقدامات جدی در راستای استفاده بهینه از منابع آب و جلوگیری از هداکوسیستم طبیعی را در پی خواهد داشت. در نت

 تعرق صورت پذیرد.
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