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مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال ششم ،شماره پانزدهم ،تابستان  ،6931صفحه 66۱ـ6۲۱

رودخانه با استفاده از مدل  SWATدر حوزۀ آبخیز طالقان
عطااله کاویان ،*1مرضیه بهرامی ،2حامد روحانی

3

تاریخ پذیرش6931/4/9 :

تاریخ دریافت693۱/6۲/۲1 :

چکیده
فرایند تبخیر و تعرق یک عنصر کلیدی در شبیهسازی هیدرولوژیکی تأممی آب ،مأد هأای بأار أ روانأاب ،مااسأبان نذأو و
بأهکأار
مد های پیشبینی خشکسالی است .اخیراً معادالن بسیاری برای برآورد تبخیر و تعرق ساالنه ،ماهانه و روزانأه در جهأان 
یشود .در ای مطالعه ،تبخیر وتعرق پتانسیل حوضۀ آبخیأز طالقأان توسأ سأه رو
برده م 

پریسأتلیأ تیلأور ،پأن

أ مانتیأث و

هارگریوز موجود در مد  SWATتخ ی زده شد .سپس تمثیر بهکارگیری هریک از ای رو هأا بأر شأبی هسأازی هیأدرولوژیکی
آمأارههأای

جریان خروجی حوزۀ آبخیز طالقان در دو دورۀ واسنجی (2003أ )1۹۹۱و اعتبارسنجی (2003أأ )2002بأا اسأتذاده از
ضریب تبیی ( ،)R2ریشۀ میانگی مربعان خطا ( ،)RMSEضریب کأارایی نأشأ سأاتک یف ( )NSو شأاخ

اریبأی ()PBIAS

موردارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که حداکثر و حداقل مقادیر شبی هسازیشدۀ تبخیر و تعرق و درنتیجأه ،حأداکثر و حأداقل
مقادیر دبی شبیهسازیشده بهترتیب مربوط به رو
ارزیابی نشان داد تذاون چندانی بی سه رو

هأارگریوز و رو

وجود ندارد .نتیجۀ آنالیز واریانس یکطرفه نیأز مؤیأد عأد اخأت

سطح اعت اد  ۹۹درصد در میانگی دبی ماهانه بی سه رو
مانتیث نتایج بهتری را نسبتبه دو رو

پریسأتلیأتیلأور بأوده اسأت .ه چنأی بررسأی ضأرایب

مذکور است .سایر نتایج نشان داد در دورۀ اعتبارسنجی رو

دیگر ارائه کرده است.

واژههای کلیدی :تبخیر و تعرق ،جریان رودخانه ،شبی هسازی ،مد  ،SWATحوزۀ آبخیز طالقان.
 .1دانشیار دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،نویسندۀ مسئو Email: a.kavian@sanru.ac.ir /

 .2دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گروه آبخیزداری
 .3استادیار دانشگاه گنبد کاووس ،دانشکده منابع طبیعی

معنأیدار در

پأن

أ
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روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مدلسازی جریان

مقایسۀ
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مقدمه
مدیریت منابع آب نیازمند بأه آگأاهی از فراینأدهای تمثیرگأذار

زمانبر و سخت است.
10

روی بأی ن آبأی در مقیأاس حأأوزۀ آبخیأز اسأت (ارأراکأأی و

 SWATی أک مأأد هی أدرولوژیکی پأأارامتری تأأوزیعی،

ه کاران .)2002 ،1تبخیر و تعرق یکی از اجزای اصلی چرخأۀ

پیوسته زمانی فیزیکأی اسأت کأه از دادههأای خأا ،،کأاربری

هیدرولوژیکی بوده و پیشبینی دقیق آن در ت أامی کاربردهأای

اراضی ،توپوگرافی و آبوهوا برای مد سأازی هیأدرولوژیکی

منابع آب ضروری است (ف مرزنیا 2و ه کاران.)2011 ،
تبخیر و تعرق شامل ت امی فرایندهایی است کأه آب را در
1۹۹۱؛ ورسترایت  4و ه کأاران .)2002 ،ایأ فراینأد یکأی از
اجزای اساسی در چرخأۀ هیأدرولوژیکی بأوده کأه تولیأد آب

برای پیشبینی اثر ع لیان مأدیریت زمینأی بأر تولیأدان آب،
رسوب و مواد شی یایی کشاورزی در آبخیزهای پیچیدۀ بأزر
با خا ،،کاربری اراضی و ع لیان مدیریت متغیأر توسأعه داده
شده است (آرنولد 11و ه کاران.)1۹۹۱ ،

حوزۀ آبخیز ،ظرفیت مخأازن (هارمسأ  2و ه کأاران،)200۹ ،

در ای میان ،سه روشی که بهطور مع أو مورداسأتذاده در

استذادۀ آب بهوسیلۀ گیاه و تممی آب زیرزمینی را تاأت تأمثیر

دمأایی هأأارگریوز (هأأارگریوز و

قرار میدهد (کسأکی  6و ه کأاران .)2004 ،فراینأد تبخیأر و
تعرق یک عنصر کلیدی در شبیهسأازی هیأدرولوژیکی تأممی
آب ،مد های بار أ روانأاب ،مااسأبان نذأو و مأد هأای
پیشبینی خشکسالی است (ایرلز و دیکسون.)200۱ ،2

مأد  SWATهسأأتند ،رو
12

سامانی  ،)1۹۱2 ،رو

تابشأی پریسأتلیأتیلأور (پریتسألی و

تیلور )1۹22 ،13و رو

1۹26 ،14؛

ترکیبی پن

12

مانتیث  )1۹62 ،میباشند .رو
رو

أمانتیث (پأن
پن

أمانتیث بأهعنأوان یأک

استاندارد جهانی برای برآورد تبخیر و تعأرق اسأت کأه

تبخیر و تعرق نهتنها به تابش خورشیدی ،بلکأه بأه دیگأر

نیازمند به پنج پارامتر روزانه هواشناسی شامل تابش خورشأید،

عوامل اقلی ی مانند دمأای هأوا ،رطوبأت و بأاد بسأتگی دارد.

حداقل و حداکثر دما ،رطوبت نسأبی و سأرعت بأاد بأوده کأه

ازآنجاکه مقادیر تابش و دیگر پارامترهای اقلی ی از مالأی بأه
مالی دیگر و با زمان تغییر میکنند ،تبخیر وتعأرق نیأز دارای
تغییران مکانی و زمانی است (میرزایی و معاضد.)13۱2 ،
تقریباً پنجاه رو

بأرای بأرآورد تبخیأر و تعأرق پتانسأیل

وجود دارد ،اما ای رو ها مقادیر متناقضی را بهدلیل فرضیان
و نیاز به دادههای ورودی متذاوتشان ،یأا بأهدلیأل اینکأه بأرای
مناطق اقلی ی ویژه توسعه داده شدهاند ،بهدست میدهند (لو ۱و

16

تبخیر و تعرق را تات تمثیر قرار میدهند (اویسی .)2016 ،
در زمینۀ مقایسۀ رو های مختلف تبخیر و تعرق ،تأاکنون
تاقیقاتی زیادی در دنیا انجا شده است؛ بأرای مثأا مأارتینز
12

کأأوب و تجأأروأجاسأأتی ( )2004نشأأان داد کأأه رو
هارگریوز که در ابتدا برای اقلیم خشک کالیذرنیا توسأعه داده
شده بود ،برای مکانهای بادی تات شرای نی أهخشأک در
شأ ا شأأرقی اسأأپانیا خأوب کأأار مأیکنأد .ه چنأأی لأو و

ه کاران .)2002 ،بأهمنظأور بهبأود کیذیأت تبخیأر و تعأرق از

ه کاران ( )2002رو های پریسأتلیأتیلأور و هأارگریوز را

مد های هیدرولوژیکی مختلف مأیتأوان اسأتذاده کأرد؛ زیأرا

به ه راه چهار رو

دیگر در سراسر یک شأیب فیزیأوگرافی

اندازهگیری مستقیم توس تکنیأکهأای پرهزینأه هواسأنجی و

 36آبخیز جنگلی در جنأوب شأرقی ایالأت متاأده مقایسأه

براساس رو های بی ن انرژی وانتقا جریان تأودۀ بخأار آب
1.Er-Raki
2.Falamarznia
3.Allen
4.Verstraeten
5.Harmsen
6. Keskin
7. Earls and Dixon
8. Lu

کردند .نتایج آنها نشان داد که رو

هأارگریوز مقأدار

PET

9. Landeras
10. Soil and Water Assessment Tools
11. Arnold et al., 1998
12. Hargreaves and Samani
13. Priestley and Taylor
14. Penman
15. Monteith
16. Aouissi
17. Martinez-Cob and Tejero-Juste
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سطح زمی به بخأار آب تبأدیل مأیکنأد (آلأ  3و ه کأاران،

استذاده میکند و در گا زمانی روزانه اجرا

مأیشأودSWAT .
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انجا مأیگیأرد (لنأدراس ۹و ه کأاران )200۱ ،کأه ه چنأی
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پریستلیأتیلور میدهد و اینکأه رو

شبیهسازی ه زمان رواناب ،تبخیر و تعرق واقعی و ع لکأرد

هارگریوز انجا میگیرد.

ماصأأوالن کشأأاورزی در حوضأأۀ زرینأأهرود پرداختنأأد.

پریستلیأتیلور بهتر از رو

مختلأأف تبخیأأر و تعأأرق بأأا اسأأتذاده از مأأد  SWATکشأأور

اسأأتان گلسأأتان ،یأأاوری و ه کأأاران ( )13۹3در دشأأت و

صورن گرفته است؛ ازج له وانأ  1و ه کأاران ( )2006بأه

ه چنی میانآبادی و ه کاران ( )13۹2در حوضأۀ نیشأابور،

بررسی چگونگی تمثیر رو های  PETبر پیشبینأی روانأاب

به ارزیأابی تبخیأر و تعأرق واقعأی بأا اسأتذاده از الگأوریتم

برای یک گند زار در حوضهای در شأ ا رأرب مینأهسأوتا

 SEBALو مد  SWATپرداختند؛ نتایج آنها حاکی از بهبود

توس مد هیدرولوژیکی  SWATپرداختند .آنهأا دریافتنأد

نتایج شبیهسأازی جریأان رودخانأه توسأ مأد  SWATبأا

کأأه سأأه رو

مأأد سأأازی  PETتاأأت تأأمثیر پارامترهأأای

کالیبراسیون مد قرار گرفتند و رو

هأارگریوز مأد ک أی

نظأأر بأأه اه یأأت فراینأأد تبخیأأر و تعأأرق در چرخأأۀ

أمانتیأث بأود؛

هیأأدرولوژیکی و تأأمثیر ای أ فراینأأد روی جریأأان خروجأأی

و ه کاران ( )2006نشان دادند که پس از آنکأه

حوضأأه ،الز اسأأت کأأه در منأأاطق مختلأأف کشأأور تأأمثیر

برتر نسبتبأه پریسأتلیأتیلأور و رو
اگرچه وان

بهکارگیری ای الگوریتم بوده است.

پأن

مأأد  SWATکأأالیبره شأأد ،انتخأأاب رو هأأای  PETاثأأر

رو هأأای مختلأأف در جریأأان رودخانأأه بررسأأی و رو

قابلتوجهی بر جریان آبراهه ندارد .ایرلز و دیکسأون ()200۱

مناسب برای هر منطقه انتخاب شود .با توجه به اینکه تأاکنون

استدال میکنند که خصوصیان رو هأای  PETدر بودجأۀ

در مناطق مختلف کشور ای نوع بررسیها انجا نشده است،

هیدرولوژیک ،بأار أروانأاب ،مأد هأا ،مااسأبان نذأو و

در ای مطالعه با هد

مناسب بأرآورد تبخیأر و

مد های پیشبینی خشکسالی مهم است .ایشان به ای نتیجأه

تعرق پتانسأیل حوضأۀ طالقأان انتخأاب و تأمثیر رو هأای

رسیدند که رو های مااسبۀ ( PETپن

أمانتیث ،هارگریوز

و پریستلیأتیلور) ارائهشده توس مأد  SWATنتأایج

PET

تعیی رو

مذکور بر میزان جریان خروجی حوضأه بأا اسأتذاده از مأد
 SWATموردارزیابی قرار میگیرد.

مختلذی را در فلوریدا نشان داده است.
ه چنأأی اویسأأی و ه کأأاران ( )2016طأأی مطالعأأهای در
تونس به ارزیابی تمثیر رو های پأن

أمانتیأث ،هأارگریوز و

مواد و روشها
منطقۀ موردمطالعه

پریستلی أتیلور در پیشبینی جریان شبیهسازیشده با اسأتذاده

حوضۀ آبخیز طالقان در دامنۀ جنوبی رشتهکوههای البرز و در

از مد  SWATپرداختند .نتایج ای ماققان حاکی از آن بأود

بخش ش ا رربی در فاصلۀ  120کیلومتری از تهأران واقأع

أمانتیأث میأزان تبخیأر و تعأرق را بأهخأوبی

شده است .ای حوضه بی دو عرض 36º 2′ 31″و 23′ 32″

پیشبینی کرده ،درحالیکه ت امی رو های استذادهشده تأمثیر

 36ºش الی و بی دو طأو جغرافیأایی  20º 21′ 00″و 16″

قابلتوجهی در پیشبینیهای جریان رودخانه نداشأته بودنأد.

 21º 1′شرقی واقع شده است .وسعت آن  132200هکتأار و

تذاون معنیداری وجود داشأت .سأایر

مساحت حوضۀ سد مخزنی  ۹2۱13هکتار اسأت .ارتذأاع از

نتایج نشان داد که مأد  SWATجریأان رودخانأه را بسأیار

سطح دریا در ای حوضه نیز از  1100تأا  4400متأر متغیأر

که مأد پأن

اما بی ای سه رو

نزدیک به دادههای مشاهداتی پیشبینی کرده است.

است .میانگی بار

ه چنأأی در داخأأل کشأأور نیأأز ماققأأانی تأأاکنون روی
ارزیابی مد های تبخیر و تعرق با اسأتذاده از مأد

SWAT

انجأأا دادهانأأد؛ ازج لأأه اح أدزاده و ه کأأاران ( )13۹3بأأه
1. Wang

ساالنۀ حوضأۀ آبخیأز طالقأان 212/16

میلیمتر و دمای ساالنه آن نیز  10/2درجۀ سانتیگأراد اسأت.
شکل ( )1موقعیت حوضۀ آبخیز طالقان را نشان میدهد.
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از سوی دیگر ،مطالعاتی نیز در زمینأۀ بررسأی رو هأای

ه چنی میریعقوبزاده و ه کاران ( )13۹3در حوضأۀ ت أر
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باالتری نسبتبه رو
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بعد از آن  SWATمقدار حداکثر تعرق و حداکثر تصأعید یأا
تبخیر آب خأا ،را مااسأبه مأیکنأد .سأپس مقأدار واقعأی
تصعید و تبخیر از خا ،مااسبه میشود .اگر بأر

در

HRU

موجود باشد ،تصعید اتذاق خواهد افتاد و تنها زمانی که برفی
نباشد ،تبخیر از خا ،صورن میگیرد .در  ،SWATتبخیأر و
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به بار های قطعشده توس پوشش گیاهی مااسبه میشود.

تعرق واقعی مع والً براساس تبخیر و تعرق پتانسیل برآوردی
و هارگریوز مااسبه میشود .تبخیر آب خا ،بأهعنأوان یأک
تأأابع ن أأایی از ع أأق خأأا ،و مقأأدار آب براسأأاس  PETو
شاخ

پوشش خا ،براساس تودۀ زنده باالی سأطح زمأی

برآورد میشود .تعرق بهعنوان یأک تأابع خطأی از شأاخ
سطح بر  ،ع ق ریشه ،مقأدار آب خأا ،و تبخیأر و تعأرق
شکل ( :)6موقعیت حوضۀ آبخیز طالقان در ایران

روش تحقیق

پتانسیل برآورد میشود (نیتش و ه کاران.)2011 ،

روشهای ارزیابی تبخیر و تعرق پتانسیل

مدل SWAT

مد  SWATبأا اسأتذاده از سأه رو

مد  SWATترکیبی از سه جزء اصلی به نا های زیرحوضأه،

به طور مستقل با استذاده از دبیهای مشاهداتی ماهانه کأالیبره

مسیریابی مخزن آب و مسیریابی آبراهه است .هریأک از ایأ

تبخیأر و تعأرق زیأر
عبارناند از:

و اعتبارسنجی شد .رواب مربوط به هر رو
الف .روش پریستلیـ تیلـور :ایأ رو

اجأأزا خأأود شأأامل چنأأدی زیرجأأزء اسأأت .بأأرای اهأأدا
مد سازی SWAT ،یک آبخیز را به چندی زیرحوضه تقسیم

رابطۀ ( )1بهدست میآید:

میکند .بخشهایی که شأامل مشخصأان خأا ،،مأدیریت و

()1

کاربری اراضی مناصربهفرد هستند ،با هم طبقهبندی شأده و

در ای رابطه،

بأا اسأتذاده از

تبخیر و تعرق پتانسأیل (میلأیمتأر در

به عنوان یک واحأد پاسأ هیأدرولوژیکی ( 1)HRUتعریأف

روز)،

میشود (نیتش 2و ه کاران .)2002 ،با استذاده از یک معادلأۀ

میشود G ،چگأالی شأار گرمأا بأه زمأی

بی ن آبی ،رواناب بهطور جداگانه برای هر  HRUپأیشبینأی

شیب منانی فشارأدمای بخار اشباع Hnet ،تابش خال

یک ضریب است و برابر با  1/2۱در نظأر گرفتأه
(Δ ،)MJ m-2 d -1

 γ ،)m-2 dثابت فیزومتریک ( )kPa 0C-1و گرمأای نهأان

میشود و برای بهدستآوردن کل رواناب برای آبخیأز ج أع

-1

میشود .معادله شش متغیأر دارد کأه مقأدار رطوبأت خأا،،

تبخیر ( )MJ kg-1است (پریستلی و تیلور.)1۹22 ،

مقدار بار  ،رواناب سطای ،تبخیر و تعأرق واقعأی ،مقأدار
آب وارد شده به ناحیأۀ ریراشأباع 3پروفیأل خأا ،و جریأان
برگشتی است .متغیر  ،AETآب واقعی برگشأتی از  ،HRUاز
طریق تبخیر از تاجپوشش گیاهی ،تعرق ،تصأعید و تبخیأر از
خا ،را بیان میکند .در  SWATدر ابتأدا تبخیرهأای مربأوط
1. Hydrological Response Unit
2. Neitsch
3. Vadose Zone

( MJ

ب .روش پنمنـ مانتیث :که از رابطۀ ( )2بهدست میآید:
()2

)

در ای رابطأه،
(،)kpa

(

فشأار بخأار اشأباع هأوا در ارتذأاع

z

فشأأار بخأأار آب هأأوا در ارتذأأاع ،)kpa( z

چگالی هوا (،)kg m-3
،)kg-1 0C-1

گرمای ویأژه در فشأار ثابأت

مقاومت آیرودینأامیکی ( )s m-1و

( MJ

مقاومأت
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(جنس .)1۹۹0 ،1

نظر گرفته شد.

ج .روش هارگریوز :در ای رو

بأا اسأتذاده از رابطأۀ

( )3تبخیر و تعرق مااسبه میشود:

دبیهای شبیهسازیشدۀ مربوط به هر رو

√

()3
در ایأ رابطأأه،

دمأأای میأانگی روزانأأه (،)0C

حداکثر دمای روزانه هوا ( ،)0Cحداقل دمای روزانه هوا ()0C
تأابش فرازمینأی ( )MJ m-2 day-1اسأت (هأارگریوز و

سامانی.)1۹۱2 ،

در هریک از ای

دورهها با مقادیر شبیهسازیشده مقایسه شدند .مقایسان برای
گا های زمانی ماهانه صورن گرفت .در ای مطالعه ،واسنجی
بأأا اسأأتذاده از نأأر افأأزار بهینأأهسأأاز و جأأانبی

SWAT-CUP

صورن پذیرفت .به منظور پیأدا کأردن اینکأه آیأا سأه رو
ع لکرد شبیهسازی مشابه دارد یا خیر ،چهار آمأاره بأه شأر

دادههای مورداستفاده

زیر مورداستذاده قرار گرفت:

دادههای مورداستذاده در ای تاقیق شامل نقشههای اط عان

ـ ضریب تبیین ()R2

مکانی ازج له نقشأههأای  ،DEMکأاربری اراضأی و خأا،

در معادلۀ (( )4ضریب تبیی ) هرچه مقادیر  R2به عأدد یأک

است .ه چنی دادههای هیدرواقلی ی مانند دادههأای بأار ،

نزدیکتر باشد ،برآورد و براز

حداقل و حأداکثر درجأهحأرارن و رطوبأت نسأبی ،تأابش

کوئ .)1۹۱۹ ،2

حوضه و ه چی دادههأای دبأی در ماأل ایسأتگاه گلینأک

()4

خورشیدی در مال ایستگاههای هواشناسی موجود در سأطح
(باالدست سد طالقان) است (شأکل  )1کأه از سأازمان هأا و
اداران مربوطه (ادارۀ کل منابع طبیعی ،سازمان آب منطقأهای

]

́̅
́̅

́

بهتر را نشان میدهأد (مأک
̅

́

∑√

∑
̅

∑√

ـ ضریب نشـ ساتکالیف)NS( 9
میتواند از ∞-

در معادلۀ ضریب کارایی نش (رابطۀ )2

و ادارۀ هواشناسی) اخذ گردید.

[

تا  1تقسیمبندی شود ،هرچه مقأادیر بأه  1نزدیأکتأر باشأد

اجرای مدل SWAT

بهمنظور اجرای مد ابتدا با استذاده از  DEMموجود و ماأل
خروجی حوضه ،شبکۀ هیدروگرافی و زیرحوضأههأا ترسأیم
شدند .در ادامه با توجه به نقشههای کاربری اراضی ،خأا ،و
شیب موجود ،نقشۀ واحدهای پاسأ هیأدرولوژیک ()HRU

براز

بهتری دارد و  1براز

میکند (نش

عالی را مشخ

و ساتکلیف.)1۹20 ،
∑

()2

̅

∑

ـ شاخص اریبی ()PBIAS

تهیه شد .سپس اط عان جغرافیایی و ه چنی آمأار مربأوط

ای شاخ

به ایستگاههای هواشناسی وارد مد شده و سپس مد اجأرا

رح ان:)2012 ،4

گردید.

()6

بهصورن رابطۀ ( )6تعریف میشود (راجیب و
∑⁄

∑

بأأرای اجأأرای مأأد الز بأأود کأأه دادههأأا بأأه دورههأأای

در معادلۀ  PBIASهرچه مقأادیر بأرآوردی از  10درصأد

واسنجی و اعتبارسنجی تقسیم شوند .بدی منظور بأهصأورن

( )PBIAS>0/1ک تر باشد ،نتایج بسأیار خأوب بیشأتر از 10

تصادفی دورۀ واسأنجی از ژانویأه ( 1۹۹۱دیمأاه  )1326تأا

درصأأد و ک تأأر از  12درصأأد ( )0/1>PBIAS>0/12نتأأایج

دسأأامبر ( 2002آ ر  )13۱1و دورۀ اعتبارسأأنجی از ژانویأأه

1. Jensen

2. McCuen
3. Nash–Sutcliffe
4. Rajib and Rahman
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( )0/12 >PBIAS>0/22نتایج بد است.

واسنجی مدل

ـ مجذور میانگین مربعات خطا (:)RMSE
∑

]

() 2

ه أأانطأأور کأأه در بخأأش رو هأأا بیأأان شأأد ،رو هأأای
[√

پریستلی أتیلور ،پن

أمانتیث و هارگریوز بهطأور مسأتقل بأا

در معادلۀ ( RMSEرابطۀ  )2هرچه مقدار بأهدسأتآمأدۀ

اسأأأتذاده از تغییأأأر پارامترهأأأا طأ أی دورههأأأای واسأأأنجی

مأیکنأد

(1۹۹۱أ )2002اجرا شدند تا دبأیهأای شأبیهسأازیشأده بأا

ای آماره ک تر باشأد ،مطابقأت بیشأتر را مشأخ
مقأأادیر مشأأاهداتی،

در معأأادالن فأأوق،

مقأأادیر

برآوردی ̅ ،مقادیر میانگی مشأاهداتی ̅ ،مقأادیر میأانگی

شبیهسازی جریان ماهانۀ رودخانۀ طالقان بأا اسأتذاده از مأد
 SWATبا توجه به سه گزینۀ مختلف تبخیر و تعرق در شکل

برآوردی N ،تعداد جذأت دادههأای بأرآوردی و مشأاهداتی

( )2نشان داده شده است .با توجه به شکل مشخ

اسأت .رو هأأای برتأر براسأأاس ضأریب تبیأأی و میأانگی

در ماههای با جریان متوس و کأم مأد در هأر سأه حالأت

حداقل مربعان خطای ک تر ،ضریب نشأ ساتکلیف بیشتر و

تبخیر و تعرق ،توانسته شبیهسازی قابألقبأولی داشأته باشأد؛

اریبی در ماأدودۀ مأوردنظر مناسأب در دورههأای

هرچند که در ماه هأایی کأه دبأی جریأان بأاال بأوده مقأداری

شاخ

بیشبرآورد در شبیهسازی مد وجود داشته است .ه انطأور

واسنجی و اعتبار سنجی انتخاب شد.

که در بخش مواد و رو ها اشاره شد ،بهمنظور بررسی دقیق

مقایسۀ روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق
در ای مطالعه ،مقایسۀ رو هأای مختلأف بأرآورد تبخیأر و
تعرق به دو طریق انجأا شأد .در رو

او  ،ع لکأرد مأد

 SWATبا استذاده از معیارهأای آمأاری کأه در بخأش قبلأی
توضیح داده شد ،در هرکدا از حالتهای مختلف اسأتذاده از
رو های پریستلیأتیلأور ،پأن

أمانتیأث و هأارگریوز طأی

دورههای واسنجی و اعتبارسنجی ،موردارزیابی قأرار گرفأت.
بدی ترتیب روشی که در آن مد  SWATبهتأری ع لکأرد
را داشته باشد ،بهعنوان مناسأبتأری رو

شأناخته خواهأد

شد.
در روشی دیگأر بأهمنظأور مقایسأۀ رو هأای مختلأف
برآورد تبخیر و تعرق ،از آزمون آنأالیز واریأانس یأکطرفأه

1

کارایی مد در مرحلۀ واسنجی از معیارهای مختلأف آمأاری
استذاده شد .جدو ( )2نتایج ارزیابی کارایی مد  SWATبا
بهکارگیری سه رو

منظور دادههای دبی برآوردشده در خروجأی حوضأه توسأ
سأأأأه رو

مأأأأذکور ،ابتأأأأدا بأأأأا اسأأأأتذاده از آزمأأأأون

کلوموگرو أاسأ یرنو

مأورد آزمأون نرمأا سأازی قأرار

گرفته و پس از اط ینان از وضعیت نرمأا بأودن دادههأا ،بأا
استذاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه مقایسه شد.
1. One way ANOVA
2. Kolmogorov-Smirnov

مختلف تبخیر و تعرق را در دورههأای

واسنجی را نشان میدهد .بأا توجأه بأه جأدو ( )1هأر سأه
رو

تبخیأأر و تعأأرق پرینسأألیأتیلأأور ،پأأن

أمانتیأأث و

هارگریوز دارای کارایی قابل قبولی بعد از واسنجی بأودهانأد،
بهطوریکه اخت

ناچیزی در مقادیر هأر چهأار معیارهأای

ارزیابی وجود دارد .اما مد هارگریوز با توجه به هأر چهأار
معیار دارای ع لکرد نسبتاً مناسبتری بوده است.
جدول ( :)6معیارهای آماری حاصل از شبیهسازی میانگین دبیهای
ماهانه توسط مدل  SWATبا بهکارگیری سه روش مختلف تبخیر و
تعرق در دورۀ واسنجی

( )ANOVAو رو های مقایسۀ میانگی استذاده شأد .بأدی

2

شأد کأه

رو

تبخیر و تعرق

پریستلیأتیلور
پن

أمانتیث

هارگریوز

2

R

RMSE

PBIAS

NS

0/۱3

2/۱۹

0/4۱أ

0/۱۹

0/۱3

2/۱۹

0/4۱أ

0/۱۹

0/۱6

2/1

0/22أ

0/۹1
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اعتبارسنجی مدل

دو رو

پس از واسنجی و بأا اسأتذاده از مقأادیر بهینأهشأدۀ پارامترهأا

ارائه دادهاند.
نتأأایج حاصأأل از معیارهأأای ارزیأأابی در جأأدو ( )2نیأأز

اقدا به اعتبارسنجی مد  SWATبا استذاده دادههأای مربأوط
به دورۀ مذکور (2003أ )2002شد .نتایج حاصل از شبیهسازی
دبی ماهانه حوضۀ آبخیز طالقان با استذاده از مد  SWATو با
مختلأأف تبخیأأر و تعأأرق در قالأأب

بأأهکأأارگیری سأأه رو

هیأأدروگرا جریأأان ماهانأأه نشأأان داده شأأد (شأأکل .)3
هیدروگرا
رو

شکل ( )3نشان میدهد که بأهکأارگیری هأر سأه

منجر به شبیهسازی دبیهای ماهانه نسبتاً یکسأانی شأده

است .البته در مأاههأایی کأه دبأی جریأان پأایی بأوده ،رو
هارگریوز (منانی سبزرن ) دبأیهأای ماهانأه را ک تأر از دو
رو

دیگأر (پأأن

أمانتیأأث و پریسأأتلیأتیلأأور) شأأبیهسأأازی

کردهاند .ه انند هیدروگرا

مرحلۀ واسنجی در ای مرحله نیز

پن

أمانتیث و پریستلیأتیلور نتایج بسیار نزدیکی را

تمییدکنندۀ ای امر بود کأه در مرحلأۀ اعتبارسأنجی نیأز مأد
 SWATدارای ع لکرد قابل قبولی در هر سه رو
اما بهکأارگیری رو

بوده است

هأارگریوز ع لکأرد مأد را بأه میأزان

ناچیزی نسبتبه دو رو

دیگر بهبود داده بود.

جدول ( :)۲معیارهای ارزیابی حاصل از شبیهسازی میانگین دبیهای
ماهانه توسط مدل  SWATبا بهکارگیری سه روش مختلف تبخیر و
تعرق در دورۀ اعتبارسنجی

رو

تبخیر و تعرق

پریستلیأتیلور
پن

أمانتیث

هارگریوز

R2

RMSE

PBIAS

NS

0/2۱

۱/22

0/06

0/6۱

0/2۱

۱/4۱

0/02

0/6۹

0/2۱

۱/62

0/02

0/21
70
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مقادیر دبی برآوردی در مقیاس زمانی ماهانأه بأا اسأتذاده از سأه

هرچند که میانگی کل دبیهای برآوردی طی دو دوره واسأنجی

رو

بررسی در جدو ( )3ارائه شده اسأت .ایأ نتأایج نشأان داد در
معنأیداری بأی دبأیهأأای

سأأطح اعت أأاد  ۹۹درصأأد اخأأت

و اعتبارسنجی ( 22۹مأاه) بأرای رو
پن أمانتیث  12/422و رو
که هیچگونه اخت

هأارگریوز  ،12/44رو

پریستلیأ تیلور نیأز  12/416بأود

معنیداری بی ای سه رو

دیده نشد.

جدول ( :)9تجزیۀ واریانس آزمون دانکن برای مقایسۀ سه روش پریستلیـتیلور ،پنمنـمانتیث و هارگریوز

بی گروهی

2۹/6۱

2

2۹/۱4

0/10۱

0/۱۹۱

درونگروهی

26364/62

226

226/6۱

کل

26424/32

22۱

اخت

بحث و نتیجهگیری
ای مطالعه اثأران ع لکأرد سأه رو

بأرآورد تبخیأر و تعأرق

پتانسأأیل مورداسأأتذاده در مأأد  ،SWATروی شأأبیهسأأازی
هیدرولوژیکی مد در حوضۀ آبخیز طالقان ارزیابی کرده اسأت.
سه رو

مذکور ،رو هأای پریسأتلیأتیلأور ،پأن أمانتیأث و

هارگریوز بوده که با استذاده از دبیهای مشأاهدهای ،واسأنجی و
اعتبارسنجی شدند .دبیها و تبخیر و تعرقهایی کأه توسأ سأه
رو

واسنجی و اعتبارسنجی شدند ،بهمنظور بررسی اثر هریأک

از ع لکردهای کلأی مأد  SWATاسأتذاده شأدند .سأه رو
واسنجیشده مقادیر تقریباً مشأابهی بأرای متغیأر دبأی خروجأی
هارگریوز بیشتری مقدار را برای

حوضه شبیهسازی کردند .رو

پارامتر تبخیر و تعرق شبیهسازی کرد؛ درنتیجأه ،ک تأری مقأدار
برای پارامتر دبی توس ای رو

برآورد شد که ایأ نتیجأه بأا

نتایج ماققان دیگر نظیر لو و ه کاران ( )2002ه خوانی دارد و
میتواند بأه ایأ دلیأل باشأد کأه حوضأۀ آبخیأز طالقأان دارای
آبوهوای نسبتاً مشابهی با منطقۀ موردمطالعه توس ایشان است.
هأارگریوز بأهطأور اصألی بأرای

ای در حالی اسأت کأه رو

آبوهوای خشک کالیذرنیا توسعه یافته اسأت .مأارتینز و تأاجرو
( )2004نشان دادند که ای رو

برای مناطق بادی تات شرای

نی هخشک در ش ا شرقی اسپانیا خوب ع ل کرده است.
رو های پریسأتلیأتیلأور و پأن

أمانتیأث مقأادیر بسأیار

مشأأابهی را بأأرای دب أی بأأرآورد کردنأأد ،بأأهطأأوریکأأه تقریب أاً
هیدروگرا های مربوط به هر دو رو  ،روی هأم منطبأق بأوده
است .بیشتری مقدار متغیر دبی توس رو
تذاون بسیار جزئی از رو

پن

پریسأتلیأتیلأور بأا

أمانتیث تخ ی زده شد .البتأه

سه رو

با هم زیاد نبوده ،اما مقأادیر بأرآوردی توسأ
أمانتیث بسیار نزدیأک بأه هأم

رو های پریستلیأتیلور و پن

است .نتأایج بأهدسأتآمأده از رو

پریسأتلیأتیلأور بأا نتأایج

بهدستآمده از مطالعان دیگر ه چأون لأو و ه کأاران ()2002
مطابقت دارد.
بأهطأور کلأأی ،هأر سأه رو

دارای کأأارایی قابألقبأأو در

شبیهسازی جریان رودخانه بودند .اما طأی سأا هأای واسأنجی،
دبیهای میانگی ماهانه بهطور کلی با دقت بیشتری توس رو
هارگریوز پیشبینی شدند .سپس رو هأای کأالیبرهشأده بأرای
شبیهسازی دبی ماهانه بأرای دورۀ اعتبأارسأنجی  2003تأا 2002
استذاده شدند .آمارههأا و ن ودارهأای بأهدسأتآمأده از مقایسأۀ
دبأأیهأأای مشأأاهداتی و بأأرآوردی متنأأاظر بأأرای دورههأأای
کردند که علیررم کارایی نسبتاً مشأابه

اعتبارسنجی نیز مشخ
هر سه رو  ،باز هم رو

هارگریوز نسأبتبأه بقیأۀ رو هأا

کارایی بهنسبت مناسبتأری ارائأه داد .در ایأ زمینأه جنسأ و
ه کاران ( )1۹۹0رو

پن

أمانتیث را بهعنأوان بهتأری رو

برای تولید برآوردهای تبخیر و تعرق نا بردند .ه چنی وان
ه کاران ( )2006بیان کردند رو
مقایسه با دیگر رو ها دارد .1 :رو

و

پأن أمانتیأث دو مزیأت در
قابل اسأتناد خأوب بأرای

استذاده از الیسی تر تات مادودۀ وسیعی از شأرای اقلی أی؛ .2
نتایج بسیار خوبی در سناریوهای اقلی ی گوناگون تولید مأیکنأد.
البته مناسب بودن کارایی رو

پأن أمانتیأث در حوضأۀ آبریأز

طالقان میتواند مشابه با نتایج ای ماققان باشد.
کارایی بهتر رو

هارگریوز در منطقۀ موردمطالعأه بأا نتأایج

اشنایدر 1و ه کأاران ( )2002کأه بیأان کردنأد معأادالن سأادۀ
1. Schneider
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مختلف مورد آزمون آنالیز واریانس قرار گرفت .نتایج ایأ

در مقیاس ماهانه وجود نداشته اسأت؛
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.دیگر کارایی خوب یا ضعیذی برای آن ماه را به ه ان اندازه دارد
نتایج آنالیز واریانس یکطرفه برای مقایسۀ میانگی بهدستآمأده
معنأیداری در سأطح

مذکور نشان داد که اخأت

 در مأورد ایأ.وجود نأدارد

أمانتیث

هارگریوز بهتر از معادالن پیچیدۀ پریستلیأتیلور و پن

است مطابقأت دارد؛ اگرچأه ایشأان عنأوان کردنأد کأارایی ایأ
.رو ها به در دسترس بودن آب بستگی دارد

از سه رو

 درصد بی ای سه رو۹۹ اعت اد

ای یافته با نتیجۀ بهدسأتآمأده توسأ اویسأی و ه کأاران

) به ایأ نتیجأه رسأیدند کأه سأه200۱(  ایرلز و ه کاران،یافته

،داده بود

 در فلوریدای امریکا نتأایجیSWAT مورداستذاده در مد

رو

،مطابقت ندارد که دلیل آن میتواند تذاون در منطقۀ موردمطالعه

ه راه با تذاون معنیدار ارائه دادهاند که ای امر با نتایج حاصل از

سایر رو های بهکاررفته در شبیهسازی و تذاون اقلیم دو منطقه

.ای تاقیق مغایرن دارد

.باشد

ًدر ایأ دوره تقریبأا

 میتوان گذت هأر سأه رو،درنهایت

 دبأی بأرآوردی را ک تأر از آن،همزمان با کاهش دبی مشاهداتی

أمانتیث را مناسب تشخی

پأن أمانتیأث از

) که فق مد پن2016(

 مقادیر برآوردی توسأ رو، ع وهبرای

هأأارگریوز بیشأأتر و از مقأأادیر

مقأأادیر بأأرآوردی توس أ رو

شبیهسازی کرده و بهه ی صورن با افأزایش دبأی در مأاههأای

.پریستلی ک تر است

، دب أی بأأرآوردی بأأهطأأور چش أ گیری افأأزایش یافتأأه،مأأذکور

 کارایی سأه مأد، برای حوضۀ آبخیز مورد نظر،بهطور کلی

.بهطوریکه از دبی مشاهداتی نیز بیشتر است

برآوردی توس رو

در پیشبینی دبی ماهانه ه سان بود؛ بدی معنی هنگامی که یأک
 دو رو،کارایی خوب یا ضعیذی برای یک ماه معی دارد

رو
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Abstract
Evapotranspiration process is a key element in hydrological simulation of water supply, rainfall-runoff
models, infiltration calculations and drought prediction models. Recently, several equations were used
for estimating annual, monthly and daily evapotranspiration in the world. In this study, the potential
evapotranspiration of Taleghan watershed was estimated by three methods in the SWAT model
including Priestley Taylor, Penman-Montieth and Hargreaves methods. The influence of applying these
methods were evaluated on simulated streamflow of the Taleghan watershed in the calibration (1998 2003) and validation (2003 - 2005) periods, using determination coefficient (R2), root mean square error
(RMSE), Nash–Sutcliffe performance coefficient (NS) and skew index (PBIAS). Results revealed that
the maximum and minimum values of simulated evapotranspiration and consequently, simulated runoff
were related to the Hargreaves and Priestley Taylor methods, respectively. Moreover, investigation of
statistic coefficients showed that there is no much difference among the three methods. Results of
ANOVA also confirmed that there was no statistically significant difference at the 99% level among the
simulated mean monthly flow using the three methods. In conclusion, the Hargreaves method provided
better results than the two other methods during calibration and validation periods.

Keywords: Evapotranspiration, Streamflow, Simulation, SWAT, Taleghan watershed.
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