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چکیده -در این مطالعه ،عملکرد مدلهای هیدرولوژیکی توزیعی  MIKE SHEو یکپارچه  MIKE NAMبرای شبیهسازی متوسط روزانهه دبهی
در حوضه آبریز رودخانه قرهسو با مساحت حدود  1144کیلومتر مربع واقع در استان اردبیل ارزیابی و مقایسه شده است .به منظور اطمینهان از
شبیهسازی صحیح فرآیندهای هیدرولوژیکی به وسیلهی هر دو مدل ،دبی شبیهسازی شده با دبی مشهاهداتی مربهوب بهه ایسهتگاه هیهدرومتری
سامیان واقع در خروجی حوضه آبریز برای سال  2441کالیبره و برای سال  2441صحت سنجی و با بهرهگیهری از معیارههای ارزیهابی دقهت،
مقایسه شدهاند .برای ارزیابی کارایی مدل در دوران واسنجی و صحت سنجی از معیارههای ریشهه میهانگین مربعهاا خطها  ،)RMSEانحهرا
استاندارد باقی ماندهها  ،)STDresضریب همبستگی ، )rضریب بازده همبستگی نش -سهاتکلی

 ،)Eخطهای بهرآورد دبهی بیشهینه و خطهای

برآورد زمان اوج بهره گرفته شده است .بر اساس معیار بازده کارایی مدل در دوران واسنجی و صحت سنجی کهه بهه ترتیهب مقهادیر  11و 21
درصد را به خود اختصاص دادهاند؛ نتایج به دست آمده از شبیهسازی حوضه با استفاده از مدل توزیعی  MIKE SHEنشان میدهد که ایهن مهدل
قابلیت مناسبی در شبیه سازی دبی متوسط روزانه جریان در مقیاس حوضه آبریز دارد .همچنین مقدار ضریب بازده  11و  24درصد به ترتیهب
برای دوران واسنجی و صحت سنجی نشان میدهد که مدل یکپارچه  MIKE NAMدر شبیه سازی دبی متوسط روزانه جریان در مقیاس حوضهه
آبریز قابلیت مناسبی دارد .البته با توجه به ضریب بازده محاسبه شده در دوره صحتسنجی ،مدل توزیعی

SHE

 MIKEنسبت به مدل یکپارچهه

 ،MIKE NAMعملکرد بهتری را داشت.
واژگانکلیدی:متوسط روزانه دبی جریان ،مدل توزیعی ،MIKE SHEمدل یکپارچه  ،MIKE NAMحوضه آبریز رودخانه قره سو -اردبیل.


-1مقدمه

و یکپارچه 1تقسیم میشوند .به طور کلی در مدلهای توزیعی،

مدلهای هیدرولوژیکی مورد استفاده در شبیهسازی حوضههای

ابتدا کل حوضه آبریز به شبکههای مربعی یا المانهای کوچک

2

تقسیم شده و سپس معادالا برای متغیرهای حالت مرتبط با

آبریز از نظر نمایش مکانی به سه دستهتوزیعی ،1نیمه توزیعی

هر المان حل میشوند .در این دسته از مدلها ،مقدار هر پارامتر
1. Distributed
2. Semi-Distributed

3. Lumped
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مؤثر بر حوضه برای هر المان به طور جداگانه در نظر گرفته

مفهومی

میشود .در مدلهای یکپارچه ،حوضه آبریز به صورا یک

بررسی کرد .هد

واحد یکپارچه در نظر گرفته شده و پارامترهای مؤثر بر حوضه

استراتژی کالیبراسیون خودکار مدل

MIKE NAM

چندگانه

را با استفاده از روش اهدا

اصلی او در این پژوهش ،فرموله کردن
MIKE NAM

با مقادیر متوسط آن لحاظ میشوند .به شکل کلی ،یک مدل

جنبههای متفاوا هیدروگرا

یکپارچه به وسیلهی معادالا جبری دیفرانسیلی یا تجربی بیان

شامل بررسی و اندازهگیری تعادل آب ،شکل هیدروگرا  ،دبی

میشود؛ به گونهای که تغییراا مکانی فرآیندها ،ورودیها،

اوج جریانها و کمینه مقدار جریانها بود] .[2شمس الدین و

شرایط مرزی و ویژگیهای هندسی سیستم حوضه) را مدنظر

هاشم  )2442با استفاده از مدل یکپارچه بارش -رواناب

قرار نمیدهد .مدلهای نیمه توزیعی برای در نظر گرفتن مزیت

NAM

 ،MIKEحوضه آبریزی در مالزی را شبیهسازی کردند.

مدلهای توزیعی و یکپارچه پیشنهاد شدهاند .این مدلها توزیع

نتایج کالیبراسیون و صحتسنجی مدل بر اساس دبی مشاهداتی

پیوسته و مکانی از متغیرهای حالت را نشان نمیدهند اما قادرند

و نیز برآورد شاخص کارایی مدل به میزان  4/17و مجذور

ویژگیهای مهم حوضه را نشان دهند] .[1به کارگیری مدلهای

مربعاا خطا به میزان  4/41نشان داد که این مدل قابلیت

توزیعی هنگامی سودمند است که اطالعاا گستردهای از

مناسبی در شبیهسازی حوضه آبریز با اقلیم مرطوب را

حوضه آبریز مانند هدایت هیدرولیکی خاک ،پوشش گیاهی،

داراست] .[1جورجیتا

)2447در پژوهشی ،مدل بارش–

شیب و غیره در دسترس باشد زیرا این نوع از مدلها به داده-

رواناب

های ورودی وسیعی برای شبیه سازی نیاز دارند .البته از مزایای

آبریزی در لیتوانی به کاربرد .او در این پژوهش ،اثر دادههای

مهم مدل  MIKE SHEعالوه بر توزیعی بودن آن میتوان به این

ورودی بر میزان عدم قطعیت نتایج و خروجیهای مدل و نیز

کننده

امکان انتقال پارامترهای مدل به حوضههای فاقد آمار را بررسی

حرکتهای آب در این مدل ،بر پایه فرآیندهای فیزیکی بهره-

کرد] .[1مسله و حبیب  )2447در پژوهشی ،کارایی مدلهای

گیری از قوانین بقای جرم و ممنتوم)است؛ باعث میشود تا

توزیعی فیزیک بنیان و مدلهای مفهومی را بررسی کرده و تأثیر

مورد استفاده ،نتایج دقیقتری به دست آیند.

تغییراا مکانی و زمانی نمونههای بارش بر این مدلها را

باعث میشود تا

ارزیابی کردند .آنها برای انجام این بررسی از مدل توزیعی

مورد اشاره کرد که چون بیشتر الگوریتمهای توصی

بنابر اهدا

همچنین ساختار مدوالر مدل
ارتباب بین فرآیندهای مختل

MIKE SHE

مربوب به شبیه سازی فاز

MIKE NAM

MIKE SHE

برای بهینهسازی اهدا

و بررسی
چندگانه

را برای محاسبه بیالن آب در حوضه

و مدل مفهومی و

یکپارچهHMS

Hydrologic

خشکی چرخه هیدرولوژیکی آسانتر امکانپذیر باشد .در

 )Modelling Systemاستفاده کردند .نتایج به دست آمده از این

دادههای مربوب به انواع

نسبت به تغییراا

مقابل ،مدل یکپارچه

MIKE NAM

مدلسازی نشان داد که مدل

MIKE SHE

کاربری اراضی ،پوشش سطحی و ویژگیهای پروفیل خاک را

مکانی و زمانی بارش حساستر است که این امر نشان دهنده

در نظر نمیگیرد؛ بنابر این در تمام مسائل هیدرولوژیکی نمی-

دقت باالتر این مدل نسبت به مدل یکپارچه  HMSمیباشد].[7

توان از این مدل استفاده کرد و بیشتر کاربرد آن برای شبیه-

الزاسر و همکاران ) (2442با استفاده از مدل بارش -رواناب

سازی بارش – رواناب است .البته به دلیل آنکه به ورودی های

 MIKE NAMبه بررسی اثر تغییر اقلیم به ویژه تغییر در بارش و

شبیه-

افزایش دما بر تعادل آب و پاسخ هیدرولوژیکی حوضه آبریزی

سازی میکند بنابراین نتایج با سرعت بیشتری به دست خواهند

در ایرلند پرداختند .آنها دریافتند که این مدل کارایی خوبی در

آمد .تاکنون در پژوهشهای مختلفی در دنیا از مدلهای توزیعی

مدل سازی تغییراا بارش -رواناب در اثر تغییراا اقلیمی

برای بررسی مسائل

دارد] .[2مک مایکل و همکاران  )2442با استفاده از مدل

گوناگون مطرح در هیدرولوژی استفاده شده است .مادسن

 ،MIKE SHEجریان ماهانه را در یک حوضه آبریز نیمه خشک

 )2444در پژوهشی واسنجی خودکار مدل بارش-رواناب و

در بخش مرکزی کالیفرنیا تخمین زدند .همچنین آنان با استفاده

کمتری برای شبیهسازی نیاز دارد؛ زمان کمتری را صر

MIKE SHE

و یکپارچه

MIKE NAM

مجله علمی – پژوهشی عمران مدرس

دوره پانزدهم  /ویژه نامه  /تابستان 1131

از این مدل ،آثار عدم قطعیت در دادههای ورودی شاخص

دبی روزانه جریان تا این لحظه در هیچ یک از مقاالا داخلی و

سطح برگ  )LAIرا نیز بررسی کردند] .[1جنیسک  )2441در

خارجی نیز ارائه نشده است.

یک مقاله مروری به مقایسه برخی از مدلهای هیدرولوژیکی

هههد

که در مدل سازی فرآیند بارش -رواناب کاربرد دارند؛

هیدرولوژیکی توزیعی

پرداخت .او در این مقاله عالوه بر معرفی و مقایسه مدلها ،بر

شبیهسازی متوسط روزانه دبی جریان در حوضه آبریز رودخانهه

این نکته تأکید کرد که یکی از کاربردهای مدل بارش– رواناب،

قرهسو است .این حوضه با مساحت حدود  1144کیلومتر مربهع

محاسباا مربوب به بیالن آب در حوضه آبریز است .یکی از

در استان اردبیل واقع شده است .از دادههای دبهی انهدازهگیهری

مدلهایی که ویژگیهای آن در این مقاله مورد توجه قرار گرفته

شده در ایستگاه هیدرومتری سامیان واقهع در خروجهی حوضهه

بود؛ مدل مفهومی و توزیعی  MIKE SHEاست .نکته مثبت این

در سال  2441برای واسهنجی و از دادهههای سهال  2441بهرای

مدل ،جامع بودن آن بیان شده است که در واقع قادر است

صحتسنجی مدلها استفاده شده است.

فرآیندهای اصلی مربوب به فاز خشکی چرخه هیدرولوژیکی را
مدل کند] .[1ژانگ و همکاران  )2441به ارزیابی عملکرد مدل
MIKE SHE

در شبیهسازی حوضه آبریزی در غرب چین

پرداختند .هد

نهایی ایشان از این مدل سازی ،بررسی فرآیند

بارش -رواناب در حوضه مورد نظر بود] .[3دالگریس و
همکاران  )2412با استفاده از مدل  ،MIKE NAMآب سطحی
و فرآیند بارش -رواناب را در حوضه آبریزی در یونان شبیه
سازی کردند تا بتوانند به این طریق ظرفیتهای اکوسیستم
منطقه را شناسایی و روشهای حفظ و نگهداری جنگلها و
مناطق ساحلی را بررسی نمایند] .[14ویجسکارا و همکاران
 )2412نیز مدل هیدرولوژیکی

MIKE SHE

را در حوضه

آبریزی در جنوب کانادا برای شبیهسازی دبی رودخانه البو به
کار گرفتند .آنها با مقایسه دادههای مشاهداتی و شبیهسازی
شده دبی رودخانه نشان دادند که این مدل کارایی بسیار باالیی
در شبیهسازی دبی در حوضه آبریز دارد] .[11با وجود مزایای
گفته شده؛ در برخی از مواقع برتری مدلهای پیچیده برپایه
فیزیکی تنها در حد فرضیه بوده و ارزیابیهای کافی در این
زمینه انجام نشده است .بنابراین الزم است اینگونه مدلها برای
شبیهسازی حوضههای آبریز گوناگون با ویژگیهای مختل
مورد استفاده قرار گیرند تا کارایی آنها در مقایسه با سایر
مدلهای هیدرولوژیکی از جمله مدلهای یکپارچه مشخص

اصههلی ایههن پههژوهش ،ارزیههابی عملکردمههدلهههای
SHE

 MIKEو یکپارچه  NAM MIKEدر

-2موادوروشها
-1-2معرفیمدلتوزیعیMIKE SHE
مدل

SHE

 ، MIKEیهک مهدل تهوزیعی ،قطعهی و بها اسهاس

فیزیکی میباشد که قادر است تمام فرآیندهای مربوب به فاز
خشکی چرخه هیدرولوژیکی را شبیهسازی کند .این مدل بهه
وسههیلهی سههه مرکههز اروپههایی مشههتمل بههر انسههتیتو هیههدرولیک
دانمارک ،انسهتیتو هیهدرولوژی انگلسهتان و شهرکت فرانسهوی
1

سوگره  ،ایجاد و به وسیله ی کمیسیون جوامع اروپایی حمایهت
شده است .هم اکنون شرکت دانمارکی

DHI

ارائه دهنده ایهن

مدل است ] .[12ویژگی توزیعی مدل این امکان را فراهم می-
سازد تا توزیع مکانی پارامترهای حوضهه آبر یهز ،متغیرههای
اقلیمی و پاسخ هیدرولوژیکی از طریق شبکه ههای متعامهد و
ستونی از الیه های افقی در هر مربع شبکه ،صورا گیرد .این
مدل ،سا ختار مدوالر دارد و شامل دو مدول اصهلی حرکهت
2

1

آب و کیفیت آب است  .سهاختار مهدوالر ،داده هها را قهادر
می سازد تا بین مؤلفهها مبادله شوند و نیز می توان مؤلفه های
جدید به مدل افزود .در ایهن مطالعهه از مهدول حرکهت آب
برای شبیه سازی فرآیندهای مربوب به فهاز خشهکی چرخهه
هیدرولوژیکی استفاده شده است که این مدول ،خود مؤلفه-
های مختلفی دارد و هر مؤلفه ،بخش مشخصی از این فرآیند

شود .البته قابل گفتن است که ارزیابی مقایسه عملکرد مدلهای
توزیعی

MIKE SHE

و یکپارچه

MIKE NAM

در شبیه سازی

1. SOGREAH
)2. Water Movement (WM
3. Water Quality
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فیزیکی را توصی

میکند ] .[ 12در این مدل ،تبخیر و تعهر
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پارامتر ،می توان پارامترهای دیگهری را نیهز در مهدل

با استفاده از روش کریستنسن – ینسن و بخش غیهر اشهباع

NAM

که در آن فرآیندهای نفوذ و بازتوزیع آب خاک صورا می-

سازی لحاظ شود ].[ 11

1

گیرد؛ با استفاده از معادله ریچارد ،2مدل می شود .از معادالا
کامل سن ونانت 1نیز برای تعیین رواناب سهطحی بهه جهای
روش عدد منحنی

SCS

استفاده میشود  .همچنین ذوب بر

نیز شبیهسازی میشود ].[ 11

فعال نمود تا مواردی همچون ذوب بر

MIKE

نیز در شبیه-

-3-2معرفیحوضهآبریزرودخانهقرهسو–اردبیل
حوضه آبریهز رودخانهه قهرهسهو دارای مسهاحتی حهدود 1144
کیلومترمربع است .این محدوده ،از شهر بها اسهتان گهیالن واز
طر

شمال غرب و غرب با محهدوده مطالعهاتی مشهگین و از

-2-2معرفیمدلیکپارچهMIKE NAM

طر

جنوب نیز با محدوده مطالعاتی خلخال و طارم مجهاورا

مدل  ،MIKE NAMیک مدل قطعی ،یکپارچه و مفهومی برای

دارد .مختصاا جغرافیهایی منطقهه 11 17' ،تها ' 11 14طهول

شبیه سازی فرآیند بهارش  -روانهاب اسهت کهه ماننهد مهدل

شرقی و ' 110 13تا ' 110 14عر

 MIKE SHEبه وسیله ی شهرکت دانمهارکی  DHIارائهه شهده

غربی ایران واقع شده است .در شکل  )1موقعیت حوضه آبریز

این فرآینهد را بهه وسهیله ی

رودخانه قره سو در نقشه استان اردبیهل مشهخص شهده اسهت.

محاسههباا پیوسههته مقههدار آب در چهههار مخههزن متفههاوا و

ارتفاع بلندترین نقطه قله کوه سبالن) نسبت به سطح دریا برابر

وابسته به هم که هر یک نماینده مؤلفه های فیزیکی متفهاوتی

 1111متر و ارتفاع پست ترین نقطه واقع در حوالی پل سهامیان

از حوضه آبریز است ؛ در نظر می گیرد .این مخهازن عبارتنهد

برابر  1244متر میباشد.در این پژوهش از آمار و اطالعهاا 12

 ) 2مخزن سطحی آب  )1مخزن بخشریشه

ایسههتگاه بههاران سههنجی 1 ،ایسههتگاه تبخیرسههنجی 1 ،ایسههتگاه

است .این مدل ،اجزای مختل

از )1 :مخزن بر

0

0

شمالی ،در قسهمت شهمال

 ) 1مخزن آب زیرزمینی .در این مدل به صورا پیش فهر

سینوپتیک و  1ایستگاه هیدرومتری استفاده شده است.براسهاس

 3پههههارامتر شههههامل بیشههههترین مقههههدار آب در مخههههزن

اطالعاا هواشناسی موجهود در دوره آمهاری  14سهاله ،میهزان

سطحی،1بیشترین مقدار آب در مخزن ریشه ،7ضریب رواناب

بارش در دراز مهدا  211/1میلهیمتهر بهوده و دمهای متوسهط

جریان سطحی ،2ثابت زمهانی بهرای جریهان داخلهی ،1ثابهت

سههاالنه دراز مههدا در ایسههتگاه سههینوپتیک اردبیههل  1/3درجههه

زمانی برای روندیابی جریان سطحی ،1مقهدار آسهتانه بخهش

سانتیگراد ،کمینه حرارا  -11/1درجهه سهانتیگهراد و بیشهینه

ریشه برای جریان سطحی ،3مقدار آستانه بخش ریشه بهرای

حرارا  13درجه سانتیگراد گزارش شده است .بخهش عمهده

جریان داخلی ،14مقدار آستانه بخهش ریشهه بهرای دبهی آب

کاربری اراضی منطقه از نوع علفزار 11و گندم زار 11است ].[ 17

زیرزمینی 11و ثابت زمانی برای مسیر جریهان پایهه 12کهه بهه
طور کلی نشان دهنده مخازن بخش سطحی ،بخش ریشهه و
بخش آب زیرزمینی اسهت؛ فعهال اسهت  .عهالوه بهر ایهن 3
4.Kristensen- Jensen Method
2. Richard Equation
3. Saint – Venant Equations
4. Maximum Water Content in Surface Storage
5. Maximum Water Content in Root Zone Storage
6. Overland Flow Runoff Coefficient
7. Time Constant for Interflow
8. Time Constants for Routing Overland Flow
9. Root Zone Threshold Value for Overland Flow
10. Root Zone Threshold Value for Inter Flow
11. Root zone threshold value for ground water recharge
12. Time constant for routing baseflow

شکل  )1موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز رودخانه قره سو در استان اردبیل

13. Grassland
14. Cropland/Natural Vegetation
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فایلی که در آن ویژگیهای پوشش گیاهی با فرمت خاص مدل

به شکل کلهی مهدل تهوزیعی  ،MIKE SHEنیازمنهد سهه دسهته

توزیعی

اطالعاا به عنوان ورودی اولیه به مدل اسهت .دسهته اول داده-

تصاویر ماهوارهای ،نوع خاک در حوضه آبریز رودخانه قرهسهو

های رقومی بوده کهه شهامل اطالعهاتی راجهع بهه خصوصهیاا

شامل سه نوع خاک در طبقهبندی  2USDAاست .بر اساس نهوع

فیزیکی منطقه ماننهد وضهعیت توپهوگرافی ،کهاربری اراضهی و

خاک ،بسیاری از ویژگیهای هیدرولیکی خهاک ماننهد ههدایت

بافت خاک منطقه است .در شبیهسهازی هیهدرولوژیکی حوضهه

هیدرولیکی ،تخلخل ،ظرفیت زمین ،1نقطه پژمردگهی ،1رطوبهت

 MIKEاز اطالعاا رقومی برای

باقیمانده 3و شاخص توزیع تخلخهل 14بهه عنهوان پارامترههای

استخراج پارامترهای مدل به صهورا تهوزیعی در کهل حوضهه

تعیین میشوند .درمدل

11

استفاده میکند .دسته دوم ،نقشههای مربوب به توزیع ایسهتگاه-

بههرای تعیههین و توصهههی

های باران سنجی ،تبخیرسنجی و دماسنجی و دسته سوم شهامل

باقیمانده12در سریهای خاک استفاده میشود .پارامترهای مهدل

دادهههای ثبههت شهده بههه وسههیلهی ایسهتگاههههای هواشناسهی و

معادله ون گنوختن به عنوان ورودی به مدل وارد میشهوند کهه

هیدرومتری است.دادههای بارش مورد نیاز ،مجموع باران و آب

) ،مقدار رطوبت باقیمانهده

مورد مطالعه ،مدل

معادل بر

توزیعیSHE

است ،که از  12ایستگاه باران سنجی ،به دست آمده

است .دادههای مربوب به تبخیر و تعر و دمای منطقه نیهز از 1
ایستگاه تبخیرسنجی تهیه شده است .چون در منطقهه تنهها یهک
ایستگاه سینوپتیک وجود دارد؛ دادههای توزیعی مربوب بهه دمها
از ایستگاههای تبخیرسنجی تهیه شدهاند.این مدل قادر اسهت تها
دادهها را به صورا ساعتی ،دقیقهای و حتی ثانیهای بگیرد اما به
دلیل آنکه دادهها در ایستگاههای هواشناسی به صهورا روزانهه
تهیه شدهاند پس در مدلسازی از دادههای روزانه استفاده شهده
است .برای بررسی تغییراا توپوگرافی حوضهه ،از نقشهه مهدل
رقومی ارتفاع  1)DEMکه از نقشه  DEMایران با دقت تفکیهک
پذیری شبکه مربعی  34متهری اسهتخراج شهده؛ اسهتفاده شهده
است .نقشههای کاربری اراضی و بافت خاک منطقهه مطالعهاتی
از تصاویر ماهوارهای  AVHRR2یک کیلومتری به دسهت آمهده-
اند .این نقشهها نیز به صورا رقومی بها انهدازه شهبکه  34متهر
تبدیل شدهاند .در نقشه کاربری اراضهی از سیسهتم طبقههبنهدی
 IGBP1بههرای تعیههین مشخصههاا نههوع پوشههش اسههتفاده شههده
است.برای هر یک از انواع اراضی ،مدل به شاخص سطح برگ

1

 )LAIو عمق ریشه )RD 7نیاز دارد .مقادیر ایهن پارامترهها بهه
)1. Digital Elevation Model (DEM
2. AVHRR: Advanced Very High Resolution Radiometer
3. IGBP: International Geophere – Biosphere Program
4. Leaf Area Index
5. Rooting Depth

SHE

 MIKEتعری

میشود؛ وارد میشود.با توجهه بهه

MIKE SHE

هههدایت هیههدرولیکی و منحنهههی

شامل مقدار رطوبت اشباع شده
) ،هدایت هیدرولیکی اشباع شده
این رابطه،

α

از معادالا ون گنهوختن

) α ،و  nمهیباشهند در

 )cm-1و  nفاکتورهای شکل منحنی هستند].[12

-5-2دادههایورودیبهمدلMIKE NAM
برخال

مدل

توزیعیSHE

 ،MIKEاین مدل تنها از سهریههای

زمانی بارش ،تبخیروتعر پتانسیل ،دما و نیز از پارامترهایی کهه
در بخش معرفی مدل

NAM

 MIKEتوضیح آن بیان شهد؛ بهرای

شبیهسازی حوضه آبریز استفاده میکند .به شکل خالصهه مهی-
توان گفت که دادههای پایه مورد نیاز بهرای مهدل

MIKE NAM

شامل پارامترهای مهدل ،شهرایط اولیهه ،دادهههای هواشناسهی و
دادههای هیدرومتری بهرای واسهنجی و صهحتسهنجی مهدل)
است .از آنجا که مدل  MIKE NAMیک مهدل یکپارچهه اسهت؛
حوضه را به صورا یک واحد منفرد در نظر میگیرد؛ بنهابراین
پارامترها و متغیرها ،بیانگر متوسهط ههر مقهدار در کهل حوضهه
است .برخی از پارامترهای مدل را میتوان از دادههای موجود و
شرایط فیزیکی حوضه به دست آورد .اما پارامترهای نهایی باید
از طریق واسنجی و با استفاده از دادههای مشاهداتی بهه دسهت
آیند].[12
6. U.S. Department of Agriculture
7. Field Capacity
8. Wilting point
9. Residual moisturs
10. Pore size distribution index
11. Van Genuchten Equations
12. Retention curve

ارزیابی عملکرد مدلهای هیدرولوژیکی توزیعی و یکپارچه در شبیهسازی …
جدول  )1معیارهای ارزیابی مدلها برای شبیهسازی دبی جریان

معیار

دیگری دوباره اجرا میشود تا نتایج قبلی اعتبارسنجی شوند .در

روش محاسبه

خطای برآورد دبی

|

این پژوهش ،هر دو مدل با استفاده از دادههای مشاهداتی

∑

|

مربوب به دبی خروجی از حوضه که از ایستگاه هیدرومتری

حداکثر
خطای برآورد زمان

|

|

سامیان به دست آمده؛ برای دوره زمانی سال  2441که تعداد

∑

داده های گمشده بسیار کمتری نسبت به سایر سالهای آماری

دبی اوج
ریشه میانگین

∑
√

مربعاا خطا
انحرا

استاندارد

̅
̅̅̅

ضریب همبستگی
بازده همبستگی نش
 -ساتکلی

داشت؛ صحت سنجی شدهاند.

∑
√

باقی ماندهها
̅̅̅̅

̅̅̅

∑

̅̅̅

:دبی اوج شبیه سازی شده درگام زمانی  iام،
زمانی  iام،

مریم افخمی و همکاران

-3نتایجوبحث
برای ارزیابی توانایی مدلهای به کار رفته در این پژوهش برای

∑
̅̅̅̅

شبیهسازی متوسط دبی روزانه جریان ،دبی خروجی شبیه سازی

∑√

شده با دبی اندازهگیری شهده در ایسهتگاه هیهدرومتری سهامیان

∑
∑

واقع در خروجی حوضه آبریز رودخانه قره سو مقایسه شدهانهد

:دبی اوج مشاهداتی درگهام

:زمان اوج دبی شبیه سازی شده درگام زمانی  iام،

:زمهان اوج

که جداول آن در ادامه آمده است.

3

 :دبی جریان شبیه سازی شده  )m /sدرگام
دبی مشاهداتی درگام زمانی  iام،
:دبی جریان مشاهداتی  )m3/sدرگام زمهانی  iام : ̅̅̅ ،میهانگین
زمانی  iام،

دادههههای شههبیه سههازی شههده : ̅̅̅̅ ،میههانگین دادههههای مشههاهداتی،
∑

̅

 :n ،تعداد اوجها و  : Nتعداد مقادیر مشاهدهای.

-6-2واسنجیوصحتسنجی
در این پژوهش برای واسنجی ،مدلها به گونهای تنظیم شدهاند
که تا حد امکان نتایج دبی شبیهسازی شده در خروجی حوضه
با دبی مشاهداتی در آن محل که در این پژوهش ایستگاه
هیدرومتری سامیان است؛ یکسان باشند .به دلیل تعداد زیاد
دادههای گمشده در ایستگاههای ثبت بارش و تبخیر و عدم
قطعیت حاصل از آن ،به ناچار برای کالیبراسیون مدلها دوره
آماری انتخاب شده است که تعداد دادههای گمشده کمتری
داشته است .به همین منظور از دادههای مربوب به سال 2441
استفاده شده است .برای تعیین دقت و خطای مدلها در شبیه-
سازی دبی از معیارهای معرفی شده در جدول  )1استفاده شده
است .بر اساس این مقایسهها و ارزیابیها ،تعدیل پارامترها به
منظور بهبود کارایی مدل انجام میشود .برای تأیید اعتبار نتایج
به دست آمده در دوره واسنجی در هر شبیهسازی
هیدرولوژیکی بایستی مدل برای دوره زمانی دیگری به جز
دوره زمانی واسنجی صحت سنجی شود .در واقع با ثابت نگه
داشتن مقادیر پارامترهای واسنجی شده ،مدل در دوره زمانی

 -1-9شبیهسازیمتوسط دبیروزانهجریانبااستتااده
ازمدلتوزیعیMIKE SHE

شکل  )2بیانگر هیدروگرا

دبی خروجی شبیهسازی شده به

همراه دبی خروجی مشاهداتی در ایستگاه هیدرومتری سامیان،
در دوران واسنجی و صحتسنجی است .برای انجام واسنجی
مدل توزیعی

SHE

 ،MIKEابتدا پارامترهای مربوب به خاک

منطقه با استفاده از واسنجی خودکار و پارامترهای مربوب به
تبخیر و تعر و برگاب با استفاده از واسنجی دستی ،واسنجی
و سپس پارامترهای مربوب به ذوب بر

و ظرفیت نگهداشت

واسنجی شدهاند .طبق بررسیهای انجام شده در حین فرآیند
واسنجی ،مدل به پارامترهای مربوب به خاک از جمله ضریب
هیدرولیکی خاک حساسیت بیشتری نشان داد .برای بررسی
کارایی مدل

توزیعیMIKE SHE

معیارهای ارزیابی محاسبه و

نتایج آن در جدول  )2ارائه شده است .بررسی مقادیر ارائه
شده در جدول  )2و شکل  )2نشان میدهند باوجود آنکه
معیار بازده نش -ساتکلی  ،بازده مناسبی را در مدا دوره
واسنجی نشان میدهد اما در برخی از زمانهای مربوب به این
دوره ،اختالفاتی میان دبی شبیهسازی شده و دبی مشاهداتی
مشهود است .برخی از این اختالفاا را میتوان در اثر عدم
ثبت دقیق دادهها به وسیلهی دستگاههای اندازهگیری دانست .در
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گزارشهای دبی روزانه در ایستگاه سامیان در سال 2441
مشاهده میشود که مقدار دبی از اواخر بهار تا اوایل پاییز ،در
بیشتر روزها صفر گزارش شده است .یکی از دالیل عدم
هماهنگی دادهها در تابستان میتواند برداشت آب باشد .طبق

مبه وسیلهی جریان

معیار ارزیابی

دوره واسنجی

(%) Pe

12/41

11/11

)day Te

1/23

1/21

)m3/s RMSE

1/4711

1/731

)m3/s STDres

1/4721

1/2

برداشتی از رودخانه وجود ندارد بنابراین

r

4/17

4/14

میزان دبی در این زمان از واسنجی میان دادههای شبیه-

E

4/11

4/21

رودخانه قرهسو از آب این رودخانه برای مصار

گوناگون

برداشت میکنند که این امر باعث میشود تا در برخی از
تابستانها آبدهی رودخانه در خروجی حوضه به مقدار صفر
تقلیل یابد .از آنجا که در مدل  MIKE SHEحالتی برای در نظر
گرفتن مصار

سازی شده و مشاهداتی احتماالً به این دلیل قابل توجیه است.
همچنین به دلیل در نظر نگرفتن شرایط خاک یخ زده در مدل،
در فصول سرد و یخبندان ،علی رغم یخ زده بودن خاک و در
نتیجه کاهش نفوذپذیری ،مدل این حالت را در نظر نگرفته و
در نتیجه باعث میشود تا رواناب کمتری را نسبت به رواناب
ثبت شده ،شبیه سازی کند .همچنین این مدل دماهای متوسط
روزانه را در یک زمان خاص از روز در نظر گرفته و آن دماها
را به صورا خطی درونیابی میکند .بنابراین مدل نمیتواند به
خوبی باران و بر

را از هم تفکیک کند به همین خاطر پیک

رواناب مشاهداتی با پیک رواناب شبیه سازی شده دارای



جدول  )2معیارهای ارزیابی کارایی مدل  MIKE SHEدر شبیهسازی دبی

دوره صحت سنجی

گزارش سازمان هواشناسی استان اردبیل ،در روستاهای مجاور

اختال

اختال

است.

-2-3شبیهسازیمتوسطدبیروزانهجریانبااستتااده
ازمدلیکپارچهMIKE NAM
شکل )1بیانگر هیدروگرا

دبی خروجی شبیهسازی شهده بهه

همراه دبی خروجی مشاهداتی در ایستگاه هیدرومتری سهامیان،
در دوران واسنجی و صحتسنجی است .برای بررسهی کهارایی
مدل یکپارچه  MIKE NAMمعیارهای ارزیابی محاسهبه و نتهایج
آن در جدول  )1ارائه شده است .بررسی مقادیر ارائه شهده در
جدول  )1و شکل  )1نشان میدهند در این مدل نیز.

ارزیابی عملکرد مدلهای هیدرولوژیکی توزیعی و یکپارچه در شبیهسازی …

مریم افخمی و همکاران



جدول  )1معیارهای ارزیابی کارایی مدل  MIKE NAMدر شبیهسازی

برای پروفیل خاک در نظر نمیگیرد؛ میزان رواناب شهبیهسهازی

دبی مبه وسیلهی جریان

شده در فصل زمستان نسبت به مقدار مشهاهداتی کمتهر اسهت.

معیار ارزیابی

دوره واسنجی

دوره صحت سنجی

(%) Pe

17/12

11/21

)day Te

1/17

1/44

)m3/s RMSE

1/11

1/2271

)m3/s STDres

1/122

1/2274

r

4/11

4/11

E

4/11

4/24

همچنین اختال

بین دبی شبیهسازی شده با دبی مشهاهداتی از

اواسط ماه می تا اوایل ماه ژوئن احتماالً به دلیهل آن اسهت کهه
این مدل ،دادهها را به صورا متوسط روزانه در نظهر مهیگیهرد
بنابراین نمیتواند رگبارهای بهاری را به طور دقیق شهبیهسهازی
نماید.
-3-3مقایسهعملکردمدلتوزیعیMIKE SHEومدل

میدهند در این مدل نیز با وجود آنکه معیهار نهش-سهاتکلی ،

یکپارچتهMIKE NAMدرشتبیهستازیمتوستطدبتی

بازده مناسبی را در مدا دوره کالیبراسیون نشان میدهد امها در

جریان

برخی از زمانهای مربوب بهه ایهن دوره ،اختالفهاتی میهان دبهی

همانگونهه کهه در جهداول  )2و  )1نشهان داده شهده اسهت؛

شبیهسازی شده و دبی مشاهداتی مشهود است .مدل یکپارچه

اگرچه مدل توزیعی  MIKE SHEنسبت به مدل یکپارچه

MIKE NAMنیز حالت خاک یخ زده را در نظر نمهیگیهرد .ایهن

NAMدر دوره واسههنجی مجمههوع دبههیهههای اوج را بهها خطههای

امر باعث میشود تا در ماههای فصل زمستان که خاک در بیشتر

بیشتری شبیهسازی کرده اما زمان مربوب به دبیههای اوج را بها

و نیز دمای غالب زیهر صهفر درجهه

خطههای کمتههری شههبیهسههازی کههرده اسههت .همچنههین ضههرایب

اوقاا به دلیل بارش بر

سانتیگراد ،یخ زده است؛ میزان نفهوذ پهذیری خهاک کهاهش و
میزان رواناب افزایش یابد .اما از آنجایی که مدل این حالهت را

همبستگی و بازده نش– ساتکلی
در این حوضه آبریز ،مدل یکپارچه

MIKE

محاسبه شده نشان میدهنهد
NAM

 ،MIKEدبی خروجی

ارزیابی عملکرد مدلهای هیدرولوژیکی توزیعی و یکپارچه در شبیهسازی …

مریم افخمی و همکاران

از حوضه را در دوره واسنجی بهتر شبیهسازی کرده اسهت .ایهن

دسترس باشد زیرا این گونه مدلها به دادههای ورودی وسهیعی

 MIKEاز

برای شبیهسازی نیاز دارند .اگر بنابر ضرورا نیاز است تا نتایج

MIKE

شبیهسازی حوضه آبریز ،زودتر به دست آیند بهتهر اسهت تها از

امر میتواند به دلیل آن باشد که مدل یکپارچهه

NAM

تعداد ضرایب واسنجی کمتری نسبت به مهدل تهوزیعی

 SHEبرخوردار است و بیشتر این ضرایب نیز به طهور خودکهار

مدل یکپارچه که نیاز به دادههای ورودی کمتری دارد؛ اسهتفاده

کالیبره میشوند .همچنین این جداول نشان میدهند بهر خهال

شود .در ههر حهال ،معیارههای ارزیهابی بهه کهار رفتهه در ایهن

دوره واسهنجی ،مهدل یکپارچهه
توزیعی

SHE

 MIKEنسهبت بهه مهدل

پژوهش ،نشان میدهند که هر دو مهدل تهوزیعی  MIKE SHEو

 MIKEمجموع دبیهای اوج را با خطای بیشهتری

 MIKEقابلیههت مناسههبی در شههبیهسههازی دبههی

NAM

شبیهسازی کرده امها زمهان مربهوب بهه دبهیههای اوج در دوره
صحتسنجی سال  )2441را با خطای کمتری شبیهسازی کرده
است .با توجه به شکلهای  )2و  )1مشخص است که هر دو

یکپارچههه

NAM

خروجی از این حوضه آبریز دارند.

-4نتیجهگیریوپیشنهادها

مدل در ماههای نوامبر و دسامبر دبی کمتری را نسهبت بهه دبهی

مدلهای توزیعی و با اساس فیزیکی روز به روز بیشهتر توسهعه

مشاهداتی شبیهسازی کردهاند .این امر مهیتوانهد بهه ایهن دلیهل

یافته و بیش از پیش مورد استفاده قرار میگیرند .اما از آنجا کهه

باشد که در هیچ یک از مدلها شهرایط خهاک یهخ زده در نظهر

در مورد کارایی این گونه مدلها از یک سو ،ادعاهای گونهاگون

گرفته نمیشود .همچنین از ماه مهی تها اواسهط مهاه ژوئهن کهه

وجود دارد و از سوی دیگر الزم است تا اعتبار ایهن ادعاهها در

 MIKEنسبت

مورد مدلهای پیشرفته با دالیهل منطقهی اثبهاا شهود؛ در ایهن

 MIKEدبی جریان را بهتهر شهبیهسهازی

پژوهش ،مدل توزیعی و فیزیکی  MIKE SHEو مدل یکپارچه و

کرده است ،زیرا مدل توزیعی شرایط پوشش گیاهی ،برگهاب و

مفهومی

 MIKEبرای شبیهسازی دبی متوسهط جریهان در

بافت خاک منطقه را در نظر میگیرد و این امر باعث میشود تا

خروجی حوضه آبریز رودخانه قرهسو در استان اردبیل بهه کهار

در این نوع رخدادها نسبت به مدل یکپارچه که چنین شهرایطی

گرفته شد و نتایج نشان داد که ههر دو مهدل عملکهرد مناسهبی

رگبارهای بهاری رخ میدهند ،مدل توزیعی
به مدل یکپارچه

NAM

SHE

NAM

دارند .با توجه به قابلیتهای باالی مهدل تهوزیعی

را در نظر نمیگیرد؛ بهتر عمل کند.

SHE

،MIKE

پیشنهاد میشود این مدل برای سایر حوضههای آبریز کشور که
-4-3خالصهنتایج

دارای دادههای بیشتری برای شبیه سازی دقیقتری است؛ به کار

با توجه به ضریب بازده محاسهبه شهده بهرای مهدلههای مهورد

گرفته شود .همچنین پیشنهاد میشود تا نتایج به دسهت آمهده از

MIKE

شبیهسازی دبی خروجی از حوضه آبریز با استفاده از مدلههای

 ،MIKEعملکهرد بهتهری

و  MIKE NAMبا نتهایج بهه دسهت آمهده از سهایر

استفاده در این پژوهش در دوره واسنجی ،مدل یکپارچه
 NAMنسبت بهه مهدل تهوزیعی

SHE

MIKE SHE

داشت .اما در دوره صحت سنجی عکس این مطلب بهه دسهت

مدلهای هیدرولوژیکی از جمله مدلههای نیمهه تهوزیعی و یها

آمهد .همچنهین ههر دو مهدل تهوزیعی  MIKE SHEو یکپارچهه

مدلهای سادهتر مانند مدل توماس مقایسه و عملکهرد مهدلهها

NAM

 MIKEدبی مربوب به ماههای یخبندان را کمتهر از مقهدار

مشههاهداتی در همههین دوره ،شههبیهسههازی کردنههد کههه بهها نتههایج
پهژوهشهههای الزاسههر و همکهاران ) ،(2442ژانههگ و همکههاران
 )2441و ویجسکارا و همکاران  )2412هماهنگی دارد .توجه
به این نکته نیز ضروری است که هنگامی استفاده از مهدلههای
توزیعی سودمند است که اطالعاا گستردهای از حوضهه آبریهز
مانند هدایت هیدرولیکی خاک ،پوشش گیاهی ،شیب و غیره در

برای دستیابی به مدل مناسبتر ،ارزیابی شوند.

-5مراجع
[1]Pechlivanidis, I., Jacson, B., Mcintyre, N., and
Wheater, H.,“Catchment scale hydrological modeling: A
review of model types, calibration approaches and
uncertainty methods in the contex of recent
developments in technology and applications”, Journal
of Global NEST, 13(3),pp. 193-214, 2011.
[2] Madsen, H., "Automatic calibration of a conceptual

مجله علمی – پژوهشی عمران مدرس

1131  تابستان/  ویژه نامه/ دوره پانزدهم
Papamichail, D., "Ecosystem approach to water
resources management using the MIKE11 modeling
system in the Strymonas river and lake Kerkini",Journal
of Enviromental Management, 94(1), pp. 132-143, 2012.
[11] Wijesekara, G., Farjad, B., Gupta, A., Oiao, Y.,
Delaney, P., and Marceau, D.,“Improved calibration and
validation of the MIKE SHE model for the ELBOW
River Watershed in southern Alberta Canada”, Global
Geospatial Conference, University of Calgary, Quebec,
2012.
[12] DHI, MIKE SHE User Manual, Hørsholm,
Denmark, Danish Hydraulic Institute, 2007.
[13] Oogathoo, S., “Runoff Simulation in the
CANAGAGIGUE CREEK Watershed using the MIKE
SHE Model”, Master of Science, Dissertation, Dept
Bioresource Engineering, McGill University, Montreal,
Canada, 2006.
[14] DHI, "MIKE 11: A Modeling System for Rivers and
Channels. Reference Manual", Danish Hydraulic
Institute, Denmark, 2009.

[ گزارشی از اداره کل هواشناسی استان اردبیل قابل17]
)http://www.arww.ir دسترس در سایت
 «ارائه الگوریتم واسنجی مدل،. ع، آخوندعلی،. ع،[ شهبازی12]
-در حوضههای فاقد دادهMIKE

NAM

رواناب-مفهومی بارش

– ...های هواشناسی کافی مطالعه موردی حوضه آبریز ا
.1113 ، کنفرانس بینالمللی منابع آب،»)جوکنک

rainfall-runoff model using multiple objectives"Journal
of Hydrology, 235, pp. 276-288, 2000.
[3] Shamsudin, S., andHashim, N., "Rainfall runoff
simulation using MIKE NAM", Journal ofCivil
Engineering, 15(2), pp. 26-38 , 2002.
[4] Vaitiekuniene, J., "Application of rainfall-runoff
model to set up the water balance for Lithuanian
basins"Journal of Enviromental research, engineering
and management, 1(31), pp. 34-44, 2005.
[5] Meselhe, E.A., and Habib, E.H., “Performance
Evaluation of Conceptual and Physicslly-based
Hydrologic Models”, Proceedings for the Army Science
Conference (24th), Orlando, Florida, 2005.
[6] Elsasser, B., Bell, A.K. and Glasgow, G., "Climate
change scenarios and impact on catchment and rainfall
runoff response" National Hydrology Seminar, 2006.
[7] McMichael, C., Hope, A., and Loaiciga,
H.,“Distributed hydrological modelling in California
semi-arid shrublands:MIKE SHE model calibration and
uncertainty estimation”,Journal of Hydrology, 317, pp.
307–324, 2006.
[8] Jenicek, M.,“Rainfall-runoff modeling in small and
midllle-large
catchments-an
overview”Journal
ofCharles Univesity of prague, 111(3), pp. 305-313,
2007.
[9] Zhang, Z., Wang, S., Sun, G., and McNulty,
S.,“Evaluation of the MIKE SHE model for application
in the LOESS PLATEAU”,Journal of The American
Water Resources Association, 44(5),pp. 1108-1120,
2008.
[10] Doulgeris, C., Georgiou, P., Papadimos, D., and

