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چکیده
از مهمترین مسائلی که در بحث مدیریت منابع آب و در نتیجه تصمیمگیریها و برنامهریزیها برای مصرف آب در بخشهای مختلف بای د ب ه آ
توجّه ویژهای داشت ،بیال آب میباشد .در این مقاله با بهرهگیری از محصوالت سنجشازدور به محاسبه و ارزیابی م د مفه ومی ب یال آب توم ا
( )abcdدر حوضهای با شرایط اقلیمی نیمهخشک پرداخته شد .ابتدا محصوالت ماهانه بارش ماهوارهای  IMERGو دمای بازتحلی ل ش ده  ERA5در
مقایسه با دادههای ایستگاههای زمینی مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج ارزیابی این محصوالت با استفاده از پنج شاخص آماری ضریب همبستگی پیرسو
( ،)Rخطای مجذور میانگین مربعات ( ،)RMSEمیانگین قدر مطلق خطا ( ،)MAEضریب کارایی نش-ساتکلیف ( )NSو ضریب انحراف ( )BIASدر
زیرحوضه زرنده واقع در منطقه نیشابور ،حاکی از دقّت و همبستگی باالی آ ها با دادههای ایستگاههای زمینی دارد .در ادامه با استفاده از این محصوالت
و سامانه اطالعات جغرافیایی ،مد مفهومی بیال آب توما برای این زیرحوضه در محیط نرماف زار  MATLABتوس عه داده ش د و عملک رد آ در
شبیهسازی رواناب حوضه مورد بررسی قرار گرفت .همچنین بهمنظور کاهش عدم قطعیتها در پارامترهای مد و برآورد آ ه ا ،از اع داد ف ازی و روش
مونتکارلو استفاده شد .بهینهسازی این مد با دو تابع هدف مختلف ضریب کارایی نش-ساتکلیف و ضریب تعیین صورت گرفت .نت ایج نش ا از دقّ ت
باالی مد بیال آب  abcdبا استفاده از محصوالت سنجشازدور در منطقه موردمطالع ه دارد و ب هخ وبی رفت ار دب ی خروج ی از زیرحوض ه زرن ده را
شبیهسازی کرده است.
واژههاي كلیدي :اعداد فازی ،مد بیال آب توما  ،مونتکارلوIMERG ،ERA5 ،
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اهمیت مدیریت منابع آب با توجه به افزایش روزافزو جمعی ت و
تقاضای بیشتر برای مصرف آب و کاهش منابع آب ش یرین ب یش از
پیش نمایا شده اس ت .بش ر ب رای توس عه کش اورزی ،اقتص ادی و
صنعت نیازمند آب است و همین امر با توجه به کمبود آب در بس یاری
از نقاط جها سبب گردیده تا انسا با رویکردی مدیریتی به مص رف
آب توجه کند .این امر خود مستلزم برنامهریزی دقیق و آیندهنگران ه و
 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب ،دانش کده مهندس ی
عمرا  ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایرا
 -2استادیار گروه مهندسی آب و محیطزیست ،دانشکده مهندسی عم را  ،دانش گاه
صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایرا
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نیازمند رویکردی مناسب جهت برقراری تعاد بین میزا مص رف آب
و منابع موجود م یباش د (امین ی و همک ارا  .)1931 ،از مه مت رین
مسائلی که در بحث مدیریت منابع آب و در نتیجه تصمیمگی ریه ا و
برنامهریزیهای مصرف آب در بخشهای مختلف م ورد توج ه وی ژه
است ،بیال آب میباشد (پورمحمدی و همکارا  .)1931 ،به بررس ی
تبادالت آب در یک محدوده که بر اصل بقاء ماده در چرخه آب تأکی د
دارد ،بیال آب گفته میشود .این تعریف کلیه آبه ایی ک ه در ی ک
زما معیّن وارد یک محدوده خاص میگردد ،یا به مصرف میرسد ی ا
ذخیره شده و یا به صورتهای مختلف از محدوده خ ار م یگ ردد را
شامل م یش ود (امین ی و همک ارا  .)1931 ،اس تفاده از م د ه ای
مفهومی بیال آب برای درک و شناخت منابع آب و مدیریت آ بسیار
مفید است (رضوی کهنموئی و همکارا  .)1931 ،این مد ها نی از ب ه
دادههای میدانی دارند که معموالً در بس یاری از حوض هه ا و من اطق
فاقد آمار ،دسترسی به این دادهها امک ا پ ذیر نیس ت .ب ا اس تفاده از
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سنجش ازدور و تصاویر ماهواره ای که ابزاری مناسب برای دستی ابی
به اینگونه دادهها میباشد ،میتوا با صرف هزینه کم ،ب ه دادهه ای
قابل اطمینا دست یافت (فرجی و کاوی انی)1931 ،؛ بن ابراین تلفی ق
مد های مفهومی بیال آب و تکنیکه ای س نجشازدور م یتوان د
بهعنوا رویکردی جهت کمک ب ه اتخ اذ تص میمه ای م دیریتی در
بازههای مکانی و زمانی مختلف بهویژه در مناطق فاق د آم ار مناس ب
مطرح شود .از طرفی تعی ین پارامتره ای ب یال آب ب ا خط ا و ع دم
قطعیت همراه است؛ بنابراین میبایست به دنب ا راهک اری ب ود ک ه
ابه ام و دقّ ت پ ایین ناش ی از ع دم قطعی ت را ب ه ح داقل برس اند.
فایبیشنکو عدم قطعیت استفاده از بیال آب را ب ا اس تفاده از رویک رد
احتمالی-فازی در سایت هانفورد در ای االتمتح ده مطالع ه ک رد .وی
تئوریهای احتما را برای مد سازی بیال آب-خاک ترکیب و عدم
قطعیت موجود در مؤلفههای معادله بیال آب را ارزیابی نمود .رویکرد
احتم الی-ف ازی ب رای م د س ازی و تعی ین مق دار ع دم قطعی ت
سامانههای هیدروژئولوژیکی بر اسا ترکیبی از محاس بات آم اری و
فازی است .نتایج شبیهسازی برای سایت هانفورد نشا م یده د ک ه
عدم قطعیت دادههای فازی با افزایش تعداد ورودیهای فازی افزایش
مییابد؛ زیرا عدم قطعیت اعداد فازی بهطورکلی بیشتر از توابع چگالی
احتما مربوطه است .استفاده از محاسبات احتمالی-فازی تخمینهای
محافظهکارانهتر از عدم اطمینا  ،یعنی دامنه عدم قطعیت گستردهتر را
نسبت به شبیهسازیهای مونتکارلو فراهم میکند (Faybishenko,
) .2010ناصری و همکارا برای ارزی ابی ع دم اطمین ا م د ه ای
بیال آب ،روش جدیدی را ب ر اس ا اص ل الح از ف ازی پیش نهاد
کردند .آ ها دو مد بیال آب غیرخطی ماهانه برای دو حوضه آبریز
در ایرا و فرانسه را واسنجی کردند ) .(Nasseri et al., 2013خزائی
و حسینی نیز به محاسبه بیال آب حوضه آبریز ازغند واقع در خراسا
رضوی پرداختند .آ ها از روشهای مختلف رگرسیو فازی ب رای در
نظر گرفتن عدم قطعیت و کاهش خطا در معادل ه ب یال آب اس تفاده
نمودند .به این ترتیب که با اعما مجموع های از ض رایب ف ازی ب ر
اج زای معادل هی ب یال  ،خط ای کل ی معادل ه را در ی ک مح دوده
مطالعاتی و دورهی زمانی مشخص با استفاده از رگرس یو ف ازی ب ه
حداقل رساندند .نتایج آ ها نشا داد عدم قطعیت بیشتری در ح التی
که خروجیها غیر فازی در نظر گرفته ش وند ،وج ود دارد (Khazaei
).and Hosseini, 2015
در زمینه بهرهگیری از مد های مفهومی بیال آب در حوضههای
مختلف مطالعات متعددی صورت گرفته است .صانع و ثقفیا ()1931
تصمیم به مقایسه عملکرد مد مفهومی ب یال آب ج زیم 1ب ا م د
شبکههای عصبی مصنوعی در تخمین رواناب حوض ه رودخان ه راون د
واقع در استا کرمانشاه گرفتند .آ ها از الگوریتم تجمع ذرات )(PSO
1- Jazim
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برای کمینهسازی پارامترهای مد جزیم استفاده کردن د .همچن ین از
ریشه میانگین مربعات خطا ) (RMSEکه نش ا دهن ده تف اوت ب ین
مقدار پیش بینی شده توسط مد و مقدار واقعی است ،ب ه عن وا ت ابع
هدف بهره گرفتند .نتایج آ ها حاکی از عملکرد مناسب م د ب یال
آب جزیم است؛ البته عدم تفکی ک ب ارا و ب رف و در نظ ر نگ رفتن
بودجه برفی را بهعنوا یک کمبود این مد مط رح کردن د .طایف ه و
همکارا سعی در ترکیب مد ب یال آب ج زیم ک ه مناس ب ب رای
مناطق خشک و نیمهخشک میباشد ،با ماژو های تجمّع/ذوب برف و
سایر مد های ماهانه بیال آب که برای حوضهه ای برف ی مرط وب
توسعه یافته بودند ،نمودند .آ ها از م د ه ای مکی ب و مارکس تروم،
رائو و الوقدانی ،وازمد و گو و همکارا برای ترکی ب ب ا م د ج زیم
استفاده نمودند .این مد ها بر اسا سازگاری ساختاری با مد جزیم
انتخاب شدهاند .دقّت مد ها در حوضه آبریز کر ارزیابی ش د .نت ایج
آ ها نشا داد مد ترکیبی جزیم-مکیب-مارکستروم تخمین بهتری
از رواناب و برآورد جریا در حوض ه ک ر داش ته اس ت (Tayefeh
) .Neskili et al., 2017م ارینو و همک ارا ب ر روی ش بیهس ازی
رواناب با استفاده از مد مفهومی بیال آب توما ) (abcdدر چه ار
زیرحوضه رودخانه  Evrotasواقع در جنوب شرز یون ا ک ار کردن د.
آ ها سه زیرحوضه را بهصورت روزانه برای یک سا آبی و زیرحوضه
چهارم را بهصورت ماهانه برای ی ک دوره  5س اله موردمطالع ه ق رار
دادند .نتایج ارزیابی آ ها حاکی از عملکرد مطلوب مد در شبیهسازی
رواناب حوضهها بود .عالوه بر این ،با آنالیز حساسیت نشا دادن د ک ه
در همه موارد پارامترهای  aو  cبسیار مهم م یباش د (Marinou et
) .al., 2017وانگ و همکارا اقدام به اصالح مد مفه ومی ب یال
آب توما ) (abcdبا ترکیب فرآیندهای هیدرولوژیکی وابسته به دم ا
و تبخیر-تعرز آبهای زیرزمینی در مناطق سردسیر ب ا چن د پ ارامتر
اضافی کردند .آ ها این مد را برای بازسازی رواناب ماهان ه حوض ه
آبریز رودخانه گلمود بکار گرفتند .نت ایج آ ه ا نش ا داد ک ه س ط
آبهای زیرزمینی در شهرستا گلم ود ب ا روان اب س االنه در حوض ه
آبریز رودخانه گلمود ارتباط مثبت دارد ).(Wang et al., 2020
در بحث ارزیابی محصوالت سنجش ازدور نیز مطالع ات مختلف ی
صورت گرفته است .بهعنوا مثا حس ینی موغ اری و تان گ ،ش ش
محصو بارشی  IMERGش امل  Late Run ،Early Runو Final
 Runرا ب رای نس خهه ای  5و  ،6ب ا دادهه ای ب ارش  16ایس تگاه
سینوپتیک در مقیا روزانه در ب ازه زم انی  2111ت ا  2111مقایس ه
کردند .مخصوص اً نس خه  5در  Early Runو  Late Runنس بت ب ه
نسخه  6عملکرد بهتری داشت .محصوالت ب ارش  ،IMERGب ارش
بین  5تا  95میلیمتر را بیشتر از مقدار واقعی تخمین میزنند .ب ا ای ن
حا برآورد میزا بارش برای مناطق مرطوب کمتر از مقدار واقع ی و
ب رای من اطق خش ک بیش تر از مق دار واقع ی اس ت (Hosseini
) .Moghari and Tang, 2020میری و همکارا ( )1931با مقایس ه
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دو ماهواره  TRMMو  GPMدر کل ایرا برای یک دوره دوساله در
مقیا روزانه نشا دادند ک ه در حال ت کل ی مق ادیر ب ارش روزان ه
سنجندههای نامبرده شده از دقّت مناس بی در س ط ای را برخ وردار
نیستند؛ ولی دقّت دادههای  GPMنسبت به دادههای  TRMMبیشتر
است .ضمن اینکه میزا خطای بارش برآوردی برای بیشتر ایستگاهها
قابلتوجه بوده و از لحاظ مکانی بهترین دقّت در غرب کشور ب هوی ژه
در امتداد رشتهکوه زاگر و کمترین دقّت در نواحی ساحلی و بهوی ژه
در سواحل دریای خزر مشاهده شده است .گلیکسنر و همکارا نیز به
مقایسه و ارزی ابی دادهه ای بازتحلی ل  ERA5و  ERA-Interimدر
آفریقا از سا  1311الی  2111پرداختند .آ ها دادههای دمای نزدیک
سط زمین و بارش را برای این ارزیابی مورد بررسی قرار دادند .نتایج
نشا از دقّ ت بیش تر  ERA5نس بت ب ه  ERA-Interimم یباش د
).(Gleixner et al., 2020
بررسی مطالعات پیشین ح اکی از آ اس ت ک ه محقق ین توج ه
کمتری به اس تفاده از محص والت م اهوارهای در توس عه م د ه ای
مفهومی بیال آب داشته اند .از طرفی تعیین پارامترهای این م د ه ا
همواره با عدم قطعیتهایی همراه است .ع الوه ب ر ای ن تجرب های از
پیاده سازی مد توما در ایرا نیز دیده نمی ش ود .ب ر ای ن اس ا

هدف از انجام این مقاله ،توسعه و ارزیابی مد مفه ومی ب یال آب ی
ماهانه توما در منطقهای نیمهخشک با استفاده از محصوالت دم ا و
بارش ماهوارهای و بهرهگیری از رویکرد فازی-احتماالتی جهت تعیین
پارامترهای این مد است.

روش انجام كار
منطقه مطالعاتی

زیرحوضه زرنده ب ا وس عتی مع اد  131کیلومترمرب ع در ش ما
حوضه آبریز نیشابور در استا خراسا رضوی در شما ش رز ای را
قرار دارد .از نظر شرایط اقلیمی ،دارای اقلیم نیمهخشک است .ح داکثر
و حداقل ارتفاع این زیرحوضه به ترتیب در حدود  2311مت ر و 1111
متر از سط دریا میباشد .دو ایستگاه بارا س نجی درو زیرحوض ه و
ی ک ایس تگاه هی درومتری در خروج ی آ ق رار دارن د (Regional
) .Water Company of Khorasan Razavi, 2020ش کل 1
موقعیت ،رقوم ارتفاعی و شبکه آبراهههای این زیرحوض ه ب ه هم راه
ایستگاههای زمینی مورد استفاده در این پ ژوهش را نش ا م یده د.
مشخصات ایستگاههای مختلف نیز در جدو  1آمده است.

شکل  -1موقعیت ،رقوم ارتفاعی و شبکه آبراهه زیرحوضه زرنده به همراه ایستگاههاي سینوپتیک ،بارانسنجی و هیدرومتري

دادههاي مورد استفاده

فرآیند انج ام تحقی ق در ش کل  2آم ده اس ت .ب ر ای ن اس ا
دادههای بارش ،دما و دبی مربوط به ایستگاههای جدو  ،1برای یک
دوره آماری  16ساله از سا  1911الی  1935جم عآوری ش د .ب رای
پوشش دادههای مفقودی موجود در بعض ی ایس تگاهه ا ،از دادهه ای
ایستگاههای مجاور که بیشترین همبستگی را ب ا ایس تگاه م وردنظر
داشت ،استفاده شد .دادههای بارش بهصورت ماهان ه دریاف ت گردی د.
دادههای دما ابتدا بهصورت روزانه از ایستگاههای سینوپتیک دریافت و

سپس به دمای متوسط ماهانه تب دیل ش د .ب رای اطالع ات روان اب
خروجی از حوضه نیز از دادههای ایس تگاه هی درومتری زرن ده ک ه در
خروجی مسیر آبراهه از حوضه ق رار دارد ،اس تفاده ش د .ای ن دادهه ا
به صورت مترمکعب بر ثانیه ( )m3/sو در مقیا ماهانه میباشد که با
توجه به مساحت حوضه به واحد میلیمت ر در مقی ا ماهان ه تب دیل
گردید.
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جدول  -1مشخصات ایستگاههاي بارانسنجی ،هیدرومتري و سینوپتیک مورد استفاده
ردیف
1
2
9
1
5
6
1
1

كد ایستگاه
151231
151911
511-11
135-11
119-11
135-11
11116
11111

نام ایستگاه
بقیع
سرچاه
ساز بیگ
زرنده
اریه چهارباغ
زرنده
نیشابور
قوچا

طول جغرافیایی
51/1
51/111
51/12
51/511
51/11
51/136
51/1
51/5

عرض جغرافیایی
96/6
96/55
96/12
96/11
96/16
96/11
96/2661
91/161

)(mارتفاع
2195
1695
1511
1191
1533
1112
1219
1211

نوع ایستگاه
بارا سنجی (سازما هواشناسی)
بارا سنجی (سازما هواشناسی)
بارا سنجی (وزارت نیرو)
بارا سنجی (وزارت نیرو)
بارا سنجی (وزارت نیرو)
هیدرومتری (وزارت نیرو)
سینوپتیک (سازما هواشناسی)
سینوپتیک (سازما هواشناسی)

شکل  -2روندنماي روش انجام تحقیق

محصوالت بارش ماهوارهای متعددی با ق درت تفکی ک زم انی و
مکانی متفاوت وجود دارد .یکی از این محصوالت مربوط به مأموری ت
اندازهگیری بارا های گرمسیری ( )TRMMم یباش د ک ه در ن وامبر
 1331با هدف پایش و مطالعه بارش من اطق گرمس یری و چگ ونگی
تأثیر این بارش بر آب و هوای عمومی به فضا پرتاب شد (Yong et
) .al., 2012بعد از موفقیت در مأموریت  ،TRMMپروژه دیگری ب ه
نام سنجش جهانی بارش ( )GPMصورت گرفت و در فوریه  2111از
ژاپن به فضا پرتاب شد GPM .از جدیدترین و پیشرفتهترین تجهیزات
و حسگرها بهره میبرد و توانایی پایش بارش هم به صورت ب ارا و
هم برف را دارا است .وض وح مک انی آ  1/1×1/1درج ه اس ت و از
عرض جغرافیایی  31درج ه ش مالی ت ا  31درج ه جن وبی را پوش ش
میدهد ) .(Skofronick-Jackson et al., 2018در این پ ژوهش از
محص والت م اهوارهای  GPMب ا ن ام  IMERGبه ره گرفت ه ش د.

محص والت ب ارش  IMERG (V06) Final Run Dailyاز س ایت
 http://apdrc.soest.hawaii.edu/منطبق با موقعیت ایس تگاهه ای
بارا سنجی دریافت شد و تاریخها در محیط نرمافزار  ،Excelابتدا ب ه
هجری شمسی و سپس از حالت روزانه به ماهانه تبدیل ش دند .ب رای
دریاف ت دادهه ای دم ا نی ز از مرک ز پ یشبین ی می ا م دت ج وّی
( )ECMWFاستفاده شد .این مرکز یکی از بزرگترین مجموعهه ای
بایگانی دادههای عددی پیشبینی آب و هوا در جها را اداره میکند.
نسل پنجم دادهه ای بازتحلی ل ش ده  ECMWFیعن ی  ERA5ک ه
توسط سرویس تغییرات آب و هوایی  Copernicusمنتشر شده اس ت
) ،(Jiang et al., 2020در این پژوهش مورد استفاده و ارزی ابی ق رار
گرفت .وضوح مک انی داده ه ای دم ای  1/25×1/25 ،ERA5درج ه
اس ت .همانن د دادهه ای ب ارش ،دادهه ای دم ا نی ز از س ایت
 http://apdrc.soest.hawaii.edu/منطبق با موقعیت ایس تگاهه ای
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سینوپتیک دریافت شد .با توجه به اینکه دادههای دما در واحد کلوین
و بهصورت ساعتی است ،در محیط ن رماف زار  Excelابت دا ب ه درج ه
سانتیگراد و سپس بهصورت ماهانه تبدیل شدند.
ارزیابی و تعمیم محصوالت ماهوارهاي

در ادامه برای ارزیابی دادهه ای م اهوارهای نس بت ب ه دادهه ای
مشاهده ای از شاخصهای آم اری ض ریب همبس تگی پیرس و (،)R
خطای مجذور میانگین مربعات ( ،)RMSEمیانگین ق در مطل ق خط ا
) ،(MAEضریب ک ارایی ن ش-س اتکلیف ( )NSو ض ریب انح راف
( )BIASدر محیط نرمافزار  MATLABاس تفاده ش د .رواب ط م ورد
استفاده برای محاسبه این شاخصها بهصورت زی ر م یباش د ک ه در
آ ها  xمقدار داده مشاهداتی از ایس تگاهه ای زمین ی y ،مق دار داده
ماهوارهای x̅ ،و ̅ yبه ترتیب میانگین مقادیر مشاهداتی و م اهوارهای و
 Nتعداد دادهها میباشد.
()1
()2
()9
()1
()5

)̅∑ni=1(xi − x̅)(yi − y
√∑ni=1(xi − x̅)2 √∑ni=1(yi − y̅)2

=R

∑ni=1(xi − yi )2
√ = RMSE
N
| ∑ni=1|yi − xi
N
∑ni=1(xi − yi )2
∑ni=1(xi − x̅ i )2

= MAE

NS = 1 −

) ∑ni=1(yi − xi
N

= BIAS

برای تعمیم دادههای دما و بارش نقط های ب ه ک ل زیرحوض ه از
روش چندضلعیهای تیس ن (علی زاده )1936 ،اس تفاده ش د .ب ر ای ن
اسا ابتدا سهم هر ایستگاه بارا سنجی و سینوپتیک از مساحت کل
زیرحوضه در محیط نرمافزار  ArcGIS 10.5مشخص گردی د .س پس
از طریق میانگینگیری وزنی بر مبنای این مساحتهای جزئی ،مقادیر
تعمیمیافته بارش و دمای ماهانه در طو دوره آماری برای محصوالت
ماهوارهای به دست آمد.
مدل مفهومی بیالن آب توماس )(abcd

مد های مفهومی بیال آب برای اولین بار توسط تورن ت وای ت
( )1311ساخته شد .تورنت وایت از مقایسه تبخیر و تع رز پتانس یل و
بارش ،اولین اسکلت بندی یک مد مفهومی بیال آب را طرحری زی
کرد ) .(Thornthwaite, 1948این م د ب ه عن وا ای دهی اص لی

بسیاری از مد های بیال آب مورد توجّه قرار گرفته است .از دالی ل
اصلی برای توسعه چنین مد هایی ،میت وا ب ه ارتب اط داد اج زاء
فرآیند بارش-رواناب با مفاهیم فیزیکی حاکم ب ر حوض ه ب ه ص ورت
مفهومی برای نمایش چرخه هیدرولوژی اشاره کرد (شفیعی و ق راری،
 .)1936مد های مفهومی بیال آب ،چگ ونگی تب دیل بارن دگی ب ه
رواناب ،تبخیر-تعرز و حرکت آب به سمت سیستم آب زیرزمین ی ب ا
استفاده از چندین مخز رطوبتی م رتبط ب ه ه م را ارائ ه م یدهن د.
تغییرات حجم آب در مخاز  ،ورودیها و خروجیه ای م د توس ط
روابط ریاضی کنتر میشوند (رضوی کهنموئی و همکارا .)1931 ،
مد مفهومی بیال آب توما یک م د هی درولوژیکی س اده،
یکپارچه و غیرخطی برای شبیهس ازی روان اب در پاس خ ب ه ب ارش و
تبخیر-تعرز پتانسیل است که توسط توم ا در س ا  1311توس عه
یافته است .این م د از دو محفظ ه ذخی رهس ازی رطوب ت خ اک و
آب های زیرزمینی تشکیل ش ده اس ت .در قس مت محفظ ه رطوب ت
خاک ،آب بارش دریافت و به صورت تبخیر-تعرز ،رواناب س طحی و
تغذیه آبه ای زیرزمین ی از دس ت م یرود .در قس مت محفظ ه آب
زیرزمینی نیز از طریق تغذیه ،آب دریافت شده و در صورت تخلیه ،آب
از دست میرود .ورودیهای مد  ،بارش و تبخیر-تعرز پتانسیل است
و خروجی نهایی مد  ،رواناب کل حوضه مطالعاتی میباشد .این مد
نشا دهنده ذخیره رطوبت خاک ،ذخی ره آبه ای زیرزمین ی ،روان اب
س طحی ،تخلی ه آبه ای زیرزمین ی و تبخی ر-تع رز واقع ی اس ت
( .)Thomas, 1981; Al-Lafta et al., 2013در شکل  9رون دنمای
مفهومی این مد ارائه شده است .پ ارامتر  aنش ا دهن ده گ رایش و
تمایل رواناب قبل از اشباع کامل خاک است که دامنه تغییرات آ بین
صفر و یک میباشد .فرنان دز و همک ارا دریافتن د ک ه پ ارامتر  aدر
مناطق وسیعی از آمریکا در محدوده ( )1/33 – 1/35قرار م یگی رد و
شهرنشینی و جنگلزدایی مقدار  aرا کاهش میدهد (Fernandez et
) .al., 2000با توجه به اینکه در زیرحوضه زرنده توسعه شهری قاب ل
توجهی مشاهده نمیشود ،انتظار میرود مقدار این پارامتر به عدد ی ک
نزدیک باشد .پارامتر  bیک حد فوقانی برای مجموع می زا تبخی ر-
تعرز واقعی و ذخیره رطوبت خاک در یک ماه معین است که بس تگی
به توانایی حوضه برای نگ هداری آب در منطق ه فوق انی خ اک دارد.
دامنه تغییرات پارامتر  bعمدتاً بین  111تا  1611میلیمتر متغیر اس ت
) .(Martinez and Gupta, 2010پارامتر  cورودی آب به سفرههای
زیرزمینی را کنتر میکند و دامنه تغییرات آ بین صفر و یک اس ت.
پارامتر  dنیز نرخ انتشار تخلیه آب س فرهه ای زیرزمین ی ب ه جری ا
اصلی را کنتر میکند .وقتی این مقدار نزدی ک ص فر باش د ،بی انگر
مشارکت کم یا عدم مش ارکت جری ا پای ه اس ت (Martinez and
).Gupta, 2010; Al-Lafta et al., 2013
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شکل  -3روندنماي مفهومی مدل بیالن آب توماس )(abcd

این مد دو متغیّر حال ت را تعری ف م یکن د« :آب در دس تر
( »)Wiو «فرصت تبخیر ( .»)Yiآب در دستر از رابط ه  6محاس به
میشود:
)Wi = Pi + SMu,(i−1

()6

که در آ  Piمقدار بارش در هر م اه و ) SMu,(i-1ذخی ره رطوب ت
خاک در الیه فوقانی در ماه قبل میباشد .فرصت تبخیر نیز آبی اس ت
که در نهایت از حوضه به صورت تبخیر-تعرز خار میش ود ک ه ب ه
کمک دو پارامتر  aو  bو به شرح زیر تعریف میشود:
()1

Wi + b
Wi + b 2 Wi . b
(√ −
) −
2a
2a
a

= Yi

فرصت تبخیر با یک رابطه غیرخطی با آب در دستر در ارتب اط
است .فرصت تبخیر در واقع مجم وع تبخی ر-تع رز واقع ی و ذخی ره
رطوبت خاک در الیه فوق انی اس ت .ذخی ره رطوب ت خ اک در الی ه
فوقانی و تبخیر-تعرز واقع ی در ه ر م اه از رواب ط  1و  3ب ه دس ت
میآید:
PETi
)
b

()1
()3

SMu,i = Yi × exp (−
AETi = Yi − SMu,i

))

𝑖PET
b

= Yi (1 − exp (−

که در آ  SMu,iذخیره رطوبت خاک در الیه فوق انی در هرم اه،
 PETiتبخیر-تعرز پتانسیل در هر ماه و  AETiتبخیر-تع رز واقع ی
در هر ماه میباشد .آب موجود برای رواناب ( )Wi-Yiتوسط پ ارامتر c
به دو بخش رواناب الیه فوقانی و تغذیه آب زیرزمینی تقسیم میشود:
()11

) Q u,i = (1 − c) × (Wi − Yi

()11

) R i = c × (Wi − Yi

که  Qu,iرواناب الیه فوقانی در هر ماه و  Riتغذی ه آب زیرزمین ی
در هر ماه میباشد .با استفاده از پارامتر  dمقدار ذخیره رطوب ت خ اک
در الیه تحتانی و رواناب الیه تحتانی در هر ماه محاسبه میشود:
()12

R i + SMl,i−1
= SMl,i
1+d

()19

Q l,i = d × SMl,i

که در آ  SMl,iذخیره رطوبت خاک الی ه تحت انی در ه ر م اه،
 SMl,i-1ذخیره رطوبت خاک الیه تحتانی در م اه قب ل و  Ql,iروان اب
الیه تحتانی میباش د .در نهای ت از مجم وع روان اب الی ه فوق انی و
تحتانی مقدار رواناب کل در هر ماه ( )Qtبه دست میآید ( Thomas,
:)1981; Al-Lafta et al, 2013
()11

Q t = Q u,i + Q l,i

از مزایای مد مفهومی بیال آب توما میتوا ب ه س ادگی و
نیاز کم به دادههای ورودی و در عین حا دقّت ب اال در ش بیهس ازی
رفتار رواناب اشاره کرد .این مد ب ا در نظ ر گ رفتن دو الی ه ذخی ره
رطوبتی خاک امکا مطالعه تأثیر آبهای زیرزمینی بر رواناب خروجی
را فراهم میآورد .هر چند به نظر میرسد به دلیل عدم در نظر گرفتن
بارش به صورت برف ،در مناطق کوهستانی ،ش بیهس ازی روان اب ب ا
خطای بیشتری همراه باشد.
برای برآورد پارامترهای  c ،b ،aو  ،dاز روش مونتکارلو و اع داد
فازی مثلثی بهره گرفته شد .به این منظ ور ابت دا ب رای ه ر پ ارامتر،
بازهای که به آ تعلّق دارد ،مشخص شد .سپس یک عدد فازی مثلثی
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انطباز محصو بارش ماهوارهای با مشاهدات زمینی افزایش مییاب د.
هما طور که مشاهده میشود کلیه ایستگاهها همبستگی باالی 1/11
دارند و بیش ترین همبس تگی در موقعی ت ایس تگاه زرن ده در جن وب
زیرحوض ه دی ده م یش ود .بررس ی مق دار  RMSEو  MAEنش ا
میدهد که بیشترین خطای تخمین بارش در شرز حوض ه ب وده و ب ا
حرکت به سمت غرب و جنوب ک اهش م ییاب د؛ ب ه ط وری ک ه در
موقعیت ایستگاه زرنده کمترین مقدار  RMSEو  MAEحاص ل ش ده
است .مقادیر ضریب کارایی نش-ساتکلیف حاکی از عملک رد مطل وب
محصو ماهواره ای در برآورد بارش میباشد .از طرفی بررسی ضریب
انحراف نشا میدهد که محص و م اهوارهای در ش رز زیرحوض ه،
بارش را کمتر از مقدار مشاهداتی برآورد کرده و با حرک ت ب ه س مت
شما غرب و جنوب غرب زیرحوضه ،بارش برآورد شده بیشتر از مقدار
مشاهداتی میباشد.
بررسی عملک رد محص و دم ای بازتحلی ل  ERA5نس بت ب ه
ایستگاههای سینوپتیک قوچا و نیشابور و مش اهدهی مق ادیر ب االی
ضریب همبستگی و ضریب ک ارایی و خط ای ک م  RMSEو MAE
نیز بیانگر عملکرد مطلوب این محصو است (جدو  .)9البتّه با توجه
به مقدار منفی ضریب انحراف ،این محص و مق ادیر دم ا را کمت ر از
مشاهدات تخمین میزند.

برای هر کدام از پارامترها با توجّه به بازه تعیین شده ،در نظ ر گرفت ه
شد .این عدد فازی مثلث ی ج ایگزین ت ابع چگ الی احتم ا در روش
مونتکارلو گردید که با انتگرا گیری از این عدد ،تابع توزی ع تجمّع ی
( )CDFبه دست میآید .سپس با تولید تعداد زیادی اعداد تصادفی در
بازه صفر و یک و اعما آ ب ر ت ابع توزی ع تجمّع ی ،ع ددی ب رای
پارامتر مورد نظر به دست آمد .با تکرار این فرایند ب رای ه ر پ ارامتر،
مجموعهای از اعداد برای هر پارامتر ایجاد میگردد که در کنار ه م از
عدد فازی مثلثی تبعیت میکنند .این مقادیر برای شبیهس ازی روان اب
در م د  abcdم ورد اس تفاده ق رار گرف ت .ب رای مقایس ه روان اب
شبیهسازی شده و مشاهداتی ،با استفاده از دو تابع هدف ضریب نش-
ساتکلیف و ضریب تعیین ،ضمن مقایسه این دو تابع هدف ،اق دام ب ه
بهینهسازی و یافتن بهترین جواب از مجموعه جوابهای موجود ش د.
کلیه مراحل اختصاص اعداد فازی به پارامترها ،تولید اع داد تص ادفی،
استفاده از روش مونتکارلو و در ادامه شبیهسازی مد و بهینهس ازی
آ در محیط نرمافزار  MATLAB R2018bصورت گرفت.

نتایج و بحث
جدو  2مقایسه عملکرد محصو بارش م اهوارهای  IMERGرا
در انطباز با دادههای ایستگاههای بارا سنجی نشا میدهد .بر ای ن
اسا با حرکت به سمت جنوب و جن وب غ رب زیرحوض ه ،دقّ ت و

جدول  -2مقادیر شاخصهاي آماري در ارزیابی محصول بارش ماهوارهاي  IMERGنسبت به ایستگاههاي بارانسنجی
ایستگاه بارانسنجی
بقیع
سرچاه
ساز بیگ
زرنده
اریه چهارباغ

R

RMSE

MAE

NS

BIAS

1/193
1/111
1/163
1/131
1/139

11/11
12/91
11/31
11/16
19/31

11/93
1
1/11
1/21
1/39

1/66
1/11
1/11
1/15
1/16

-6
-1/19
2/15
9/61
-1/12

جدول  -3مقادیر شاخصهاي آماري در ارزیابی دماي بازتحلیل شده  ERA5نسبت به ایستگاههاي سینوپتیک
ایستگاه سینوپتیک
قوچا
نیشابور

R

RMSE

MAE

NS

BIAS

1/331
1/331

9/191
1/139

9/221
1/111

1/195
1/352

-9/221
-1/111

پس از ارزیابی محصوالت م اهوارهای و اطمین ا از دقّ ت قاب ل
قبو آ ها در منطقه مطالع اتی ،دادهه ای نقط های ب ارش و دم ا ب ا
استفاده از روش چندضلعیهای تیسن به ک ل زیرحوض ه تعم یم داده
شد .بر این اسا میانگین درازمدت ب ارش س االنه و متوسّ ط دم ای
ساالنه در این زیرحوضه برای محصوالت ماهوارهای به ترتیب 261/1
میلیمتر و  12/1درجه سانتیگراد است .شکل  1نیز تغییرات درازمدت

ماهانه بارش و متوسّط دمای (به صورت حداقل ،می انگین و ح داکثر)
این زیرحوضه را بر مبن ای محص والت م اهوارهای نش ا م یده د.
هما طور که مشاهده میشود عمده بارشها از آذرماه تا اردیبهشتماه
است .با توجه به مقادیر حداقل دما به نظر میرسد ک ه ری زش ب رف
مختص ماههای آذر ،دی و بهمن باشد .بر این اس ا انتظ ار م یرود
که او جریا رواناب در ماههای بهمن تا اردیبهشت رخ دهد.
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شکل  -4نوسانات میانگین درازمدت ماهانه دما و بارش زیرحوضه زرنده

شبیهسازي و ارزیابی مدل بیالن آب توماس )(abcd

برای محاسبه اجزای ب یال آب زیرحوض ه زرن ده ب ا اس تفاده از
دادههای بارش و دمای مستخر از محصوالت ماهوارهای ،اق دام ب ه
پیادهسازی الگوریتم مد بیال آب ماهانه  abcdدر محیط ن رماف زار
 MATLAB R2018bش د .م د توس عه داده ش ده ب ا اس تفاده از
دادههای حاصل از محصوالت ماهواره ای برای ی ک دوره آم اری 16
س اله از س ا  1911ال ی  1935اج را و روان اب خروج ی زیرحوض ه
شبیه س ازی ش د .ورودیه ای م د  ،abcdب ارش و تبخی ر-تع رز
پتانسیل میباشد؛ لذا مقدار تبخیر-تعرز پتانسیل با روش تورنتوای ت

به کمک محصوالت دمای متوس ط ماهان ه  ERA5محاس به گردی د
(شکل  .)5مطابق انتظار با توجه به حداکثر دمای درازمدت ماهانه ک ه
مربوط به ماه های خرداد تا شهریور است ،بیشترین مقدار تبخیر-تعرز
پتانسیل نیز مربوط به همین ب ازه زم انی م یباش د .ب ر ای ن اس ا
میانگین درازمدت ساالنه تبخیر و تع رز پتانس یل در ای ن زیرحوض ه
برابر با  111/5میلیمتر است .این مقدار پتانس یل تبخی ری در ح دود
 2/11برابر بارش در این زیرحوضه است؛ بنابراین انتظار میرود بخش
قابل توجهی از بارش در این زیرحوضه در طو سا به واسطه تبخیر
از دستر خار شود.

شکل  -5میانگین درازمدت دما و تبخیر-تعرق پتانسیل ماهانه زیرحوضه زرنده

در ادامه اعداد فازی مثلثی متقار برای چهار پارامتر م د
با توجه به اطالعات موجود از بازه تغییرات متداو آ ها (Martinez
abcd

) and Gupta, 2010; Al-Lafta et al., 2013تعیین ش د .ب ه ای ن
ترتیب که قاعده عدد مثلثی بر روی ابتدا و انتهای بازه تغییرات منطبق
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گردید .ارتفاع رأ عدد مثلثی ،متناظر با وسط بازه تغییرات به گونهای
تعیین شد تا مساحت این اعداد فازی برابر با یک باشد:
F̃b = (0,500,1000),
)F̃d = (0,0.5,1

F̃a = (0.95,0.975,1),
F̃c = (0,0.5,1),

با انتگرا گیری از اعداد فوز ،تابع توزیع تجمّعی مرب وط ب ه ه ر
پارامتر مشخص گردید .سپس با تولید تعداد زیادی اعداد تصادفی بین
 1و ( 1به عنوا مثا  1111عدد) برای هر پارامتر ب ا به رهگی ری از
ت ابع )( randدر مح یط  MATLABو اعم ا آ ب ر ت ابع توزی ع
تجمّعی ،مقادیر مختلفی برای چهار پارامتر مذکور ب ه دس ت آم د .ب ا
اعما این مقادیر در مد  abcdبه همراه دادههای ب ارش و تبخی ر-

تعرز پتانسیل ،روانابهای خروجی مختلف ی ب رای زیرحوض ه زرن ده
شبیه سازی شد .ب رای بهین ه س ازی ،نت ایج حاص له ب ا مق ادیر دب ی
مشاهداتی در ایستگاه هیدرومتری زرنده بر مبن ای بیش ینه ک رد دو
تابع هدف ضریب نش-ساتکلیف ( )NSو ض ریب تعی ین ( )R2م ورد
مقایسه و ارزیابی قرار گرفت .بهترین رواناب شبیهسازی شده بر اسا
هر یک از توابع هدف ذکر شده ،در شکل  6نشا داده شده اس ت .در
جدو  1نیز مقادیر پارامترهای خطا برای ه ر ی ک از دو ت ابع ه دف
مشاهده میشود.

شکل  -6سري زمانی رواناب ماهانه مشاهداتی و محاسبه شده زیرحوضه زرنده
جدول  -4مقادیر شاخصهاي آماري در ارزیابی رواناب شبیهسازي شده
تابع هدف
)(NSضریب نش-ساتکلیف
)(R2ضریب تعیین

R2

RMSE

MAE

NS

BIAS

1/11
1/31

1/21
2/22

1/61
1/63

1/16
1/53

-1/15
-1/56

نتایج نشا میدهد که بهینهسازی مد با لحاظ ض ریب ک ارایی
نش-س اتکلیف ب ه عن وا ت ابع ه دف ،از ک ارایی و دقّ ت بیش تری
برخوردار است .ضمن اینکه مد به خوبی قادر به شبیهسازی دبیهای
پیک میباشد.
مقادیر بهینه پارامترهای  c ،b ،aو  dدر جدو  5نشا داده ش ده
است .بر این اسا مقدار پارامتر  aکه ب ه ع دد ی ک بس یار نزدی ک
است ،بیانگر آ است که در منطقه مطالعاتی به علّت وجود زمینهای
کشاورزی و مراتع و کم بود مناطق شهری (ش کل  ،)1گ رایش ب ه
ایجاد رواناب قبل از اشباع خاک بسیار کم است .پارامتر  bحدّ فوق انی
مجموع تبخیر-تعرز و ذخیره رطوب ت خ اک را تعی ین ک رده اس ت.
مقادیر صفر به دست آمده برای پارامترهای  cو  ،dبیانگر ع دم ت أثیر

آبهای زیرزمینی در رواناب شبیهسازی شده ب رای زیرحوض ه زرن ده
میباشد.
با توجه به عملکرد بهتر مد توسعه داده شده با تابع ه دف ،NS
نتایج این مد مبنای تحلیل اجزای بیال آب قرار گرفتن د .ش کل 1
مقایسه میانگین درازمدت دبی ماهانه بین دادههای محاسباتی از مد
 abcdو دادههای مشاهداتی را نشا میدهد .هما طور ک ه مش اهده
میشود ،در نیمه او سا که متوسّ ط دم ای ه وا و درنتیج ه مق دار
تبخیر-تعرز بیشتر است ،مد نسبت به دبی مشاهداتی ،بیشبرآورد و
در نیمه دوم سا که میانگین دمای هوا و تبخیر-تع رز کمت ر اس ت،
کمبرآوردی نسبت به دبی مشاهداتی دارد.
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جدول  -5مقادیر بهینه پارامترهاي مدل abcd

تابع هدف
ضریب نش-ساتکلیف
ضریب تعیین

a

b

c

d

1/3311
1/333

269/3
216

1
1

1
1

شکل  -7نقشه كاربري اراضی زیرحوضه زرنده

شکل  -8مقایسه میانگین درازمدت رواناب ماهانه محاسباتی و مشاهداتی در زیرحوضه زرنده

با توجّه به صفر شد پارامترهای  cو  dمق دار رطوب ت خ اک در
الیه زیرین و همچنین جریا در این الیه صفر میباش د .در ش کل 3
میانگین درازمدت ماهانه اجزای بیال آب محاسبه شده با مد abcd
نشا داده شده است .مشاهده میشود که بیشتر بارش در این حوض ه
صرف ذخیره رطوبت خاک میشود .این ذخیره رطوبت خاک به عنوا
ذخیره آب سبز در نظر گرفته میشود .طبق تعری ف ،ذخی ره آب س بز

مقدار آب موجود در پروفیل خاک است که توسّط بارش تأمین ش ده و
در دستر گیاه بوده و در نهایت توسّط تبخیر-تعرز از دستر خار
میشود ()Schoul et al., 2008؛ بنابراین از ظرفیت این آب میتوا
با انتخاب محصو مناسب برای کشت دیم پاییزه در منطق ه اس تفاده
کرد.
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شکل  -9میانگین درازمدت ماهانه اجزاي بیالن آب در زیرحوضه زرنده

نتیجهگیري
محاسبه اجزای بیال آب نق ش مهم ی در اتّخ اذ تص میم ه ای
مدیریتی برای استفاده یا صرفهجویی و در مجموع مدیریت منابع آب ی
در یک منطقه دارد .از طرفی در بس یاری از من اطق ای را ب ه دلی ل
کمبود تجهیزات یا خرابی آ ها و یا هزینههای زیاد ساخت ایستگاهه ا
در بعضی مناطق ،امکا دسترسی آسا به دادههای هی درولوژیکی و
هواشناسی میسّر نیست که این امر باعث ناتوانی ی ا ک اهش دقّ ت در
محاسبه بیال آب برای این من اطق م یش ود .ض من اینک ه تعی ین
پارامترها و ضرایب مد های بیال آب نیز با عدم قطعیتهایی مواجه
است .از این رو برای پوشش م وارد ذک ر ش ده ،در ای ن پ ژوهش ب ا
استفاده از ابزارها و فناوریهای ن وین مانن د س نجشازدور و رویک رد
فازی-احتماالتی در قالب یک مد مفهومی بیال آب ،اجزای ب یال
آب برای زیرحوضه زرنده واقع در شما حوض ه نیش ابور در خراس ا
رضوی محاسبه گردید.
ارزیابی محصوالت بارش  IMERGو دم ای  ERA5در مقی ا
ماهانه و در یک دوره آماری  16ساله بر مبنای دادههای ایستگاهه ای
زمینی بارا سنجی و سینوپتیک و با استفاده از پنج شاخص آماری ،R
 NS ،MAE ،RMSEو  BIASانجام شد .نت ایج ح اکی از عملک رد
مطلوب محصو بارش  IMERGدر منطقه است .البته ب ا توجّ ه ب ه
میزا همبستگی در ایستگاه بقیع که در بخش کوهس تانی زیرحوض ه
زرنده واقع شده ،به نظر میرسد عملکرد این محصو در ارتفاع ات از
دقّت کمتری برخوردار است .خطای اندک و ضریب همبستگی ب االی
 1/33محص و دم ای بازتحلی ل  ERA5نس بت ب ه دادهه ای
ایستگاههای س ینوپتیک نی ز نش ا از عملک رد بس یار مطل وب ای ن
محصو در این حوضه دارد.
در ادامه مد بیال آب  abcdب ا اس تفاده از محص والت ب ارش

 IMERGو دمای  ERA5توسعه داده شد و مقادیر بهینه پارامتره ای
مد با استفاده از تلفیق اعداد فازی با روش مون تک ارلو و همچن ین
لحاظ توابع هدف ضریب نش-ساتکلیف و ضریب تعیین بر مبنای دبی
مشاهداتی ایس تگاه هی درومتری زرن ده تعی ین گردی د .ب ا توجّ ه ب ه
تحلیلها و ارزیابیهای انجام شده ،بهت رین عملک رد م د ب ا لح اظ
ضریب کارایی نش-ساتکلیف به عنوا تابع هدف به دست آمد .م د
توسعه داده شده از عملکرد بس یار خ وبی (ض ریب ک ارایی  )1/16در
محاسبه اجزای بیال آب برخوردار میباشد .هما ط ور ک ه در نت ایج
مشاهده شد ،بیشتر بارش منطقه صرف ذخیره رطوبت خاک میش ود.
با توجه به پارامترهای  cو  dمد که مقادیر صفر برای آ ه ا ب رآورد
شده است و همچنین تحلیل نتایج تبخیر-تعرز که پتانسیل باالیی در
منطقه دارد ،ذخیره رطوبت خاک توانایی تغذیه آب ه ای زیرزمین ی را
نداشته و در صورت عدم برنام هری زی ب رای اس تفاده از ای ن ذخی ره
رطوبتی ،به صورت تبخیر از دستر خار میش ود .ح ا آ ک ه ب ا
مدیریت صحی و شناخت روشه ای مناس ب ب رای به رهب رداری از
ذخیره آب سبز از جمله کشت دیم میتوا ب رای اس تفاده مناس ب از
این منابع آبی برنامهریزی کرد .در مجموع با توجّه ب ه نت ایج و دقّ ت
باالی مد  abcdدر شبیهسازی رواناب و دب یه ای او و همچن ین
ساختار مد که در آ از رویکردی فازی-احتماالتی برای کاهش عدم
قطعیت پارامترها و یافتن مقادیر بهینه آ ها استفاده شده اس ت ،ای ن
مد گزینه مناسبی برای اس تفاده در من اطق خش ک و نیم هخش ک
میباشد .نتایج ارزی ابی محص والت م اهوارهای  IMERGو ERA5
نیز نشا از عملکرد مطلوب آ ها دارد که میتوا در مناطق مشابه و
فاقد ایستگاههای زمینی از آ ها استفاده کرد.
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Abstract
Water balance is one of the most important issues that should be paid special attention in the discussion of
water resources management and as a result of decisions and plans for water consumption in different sectors. In
this paper, using remote sensing products, the conceptual model of Thomas water balance (abcd) in a basin with
semi-arid climatic conditions was calculated and evaluated. First, the monthly output of IMERG satellites and
the re-analysed temperature of ERA5 were compared with ground-based measurements. Evaluation results of
these products using five statistical indicators including Pearson correlation coefficient (R), root mean square
error (RMSE), mean absolute error (MAE), Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NS) and deviation coefficient
(BIAS) in the Zarandeh sub-basin located in Neishabour region shows their high accuracy and correlation with
observations. Then, using these products and GIS, the conceptual model of Thomas for this sub-basin was
developed in MATLAB software and its performance in basin runoff simulation was investigated. Fuzzy
numbers and the Monte Carlo method were also used to reduce uncertainties in model parameters. This model
was optimized with two different objective functions of Nash-Sutcliffe efficiency coefficient and determination
coefficient. The results show the high accuracy of the abcd water balance model using remote sensing products
in the study area and well simulation of the discharge behavior.
Keywords: ERA5, Fuzzy numbers, IMERG, Monte Carlo, Thomas water balance model
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