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روش  های ارگرفتن ب ،( (آنومال آب  زیرزمین ذخیره تغییرات پایش برای تایید مورد روش  های از ی باال، بادقت و کاف

که بوده نم دریاچه حوضه زیرمجموعه و کشور دشت  های حاصل  خیزترین از ی قزوین دشت است. دور از سنجش

مختلف تکنی  های ارگیری ب با دشت این آب  زیرزمین ذخیره تغییرات بررس پژوهش این در است. شدید آبی تنش دارای

مدل اطالعات گردید. محاسبه چندگانه و خط رگرسیون قبیل از WGHM، مدل زیرزمین آب داده  های ریزمقیاس  سازی

IMERG-GPM ماهواره و -Land۵ERA مدل داده  های کنار در درجه) ٠/۵ ان م (وضوح WGHM هیدرولوژی

داشتند را همخوان بهترین که متغیرهایی کای‐دو آزمون از استفاده با قرارگرفت. استفاده مورد درجه) ٠/١ ان م (وضوح

تغییرات مقدار درجه ٠/١ مقیاس در سپس و انتخاب مدل بهترین مختلف، رگرسیون مدل  های میان از سپس و انتخاب

در درجه) ٠/١) مطالعه این در شده ریزمقیاس داده  های نهایت، در زد. تخمین قبول قابل صورت به را زیرزمین آب ذخیره

و داشته کامل مطابقت ان م وهای ال نظر از WGHM(درجه ٠/۵) مدل اصل زیرزمین آب ذخیره تغییرات با مقایسه

روش این از است، به  ذکر الزم دادند. قرار اختیار در قزوین دشت در زیرزمین آب  های ان م توزیع از را بیشتری جزییات

کرد. استفاده   نیز مقیاس  جهان در حت و ر دی حوضه  های در م  توان
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مقدمه ١

کاهش آبی، بحران موجب ، خزش و آرام ل ش به آن پیامدهای ایران در سال خش وقوع فراوان به توجه با اخیر سال  های در

اقتصادی‐اجتماع آسیب  های بلندمدت، میانگین نسبت به سطح جریان  های تراز یر چشم کاهش جوی، ریزش  های تراز

تعداد حفر ، سطح آب منابع کمبود غذا، به فراوان نياز و جمعيت افزايش با .(٢٠٢٠) دوستان بوده  است ایران در غیره و

سفره های یر چشم کاهش باعث گذشته سال  های طول در زیرزمین آب سفره های از رویه بی برداشت و عميق چاه زياد

عب مترم ١٣٠میلیارد حدود جمعاً کمبودی بیانگر اخیر مطالعات ه طوری به است. شده ایران کشور در زیرزمین آب

و م  دهند ارائه واقعیت به نزدی را نتایج ، زمین پایش  های و اندازه  گیری  ها .(٢٠٢١ ، (سامان است کشور مخازن در

همچنین، هستند. محدود ان م پوشش و باال نگهداری هزینه  های دارای زمین اندازه گیری  های حال، این با هستند. معتبر

از نم  دهند. نشان را منطقه کل ویژگ  های لزوماً و م  کنند منعکس ان م ی در را اطالعات فقط نقطه  ای اندازه  گیری  های

دقت افزایش برای م  دهند. ارائه جهان تا منطقه  ای پوشش سطح با خودکار اندازه  گیری ی ماهواره  ای داده  های ر، دی سوی

استفاده به رو دانشمندان کره  زمین آب  های بهتر تحلیل و تجزیه برای جامع به  طور و زیرزمین آب  های تراز ارزیابی زمینه در

به  عنوان آن  ها از و آورده GRACE-FO و GRACE ماهواره  های مانند دور راه از سنجش تکنولوژی  های و ماهواره  ها از

کرده  اند استفاده زیرزمین آب  های تغییرات و سال  ها خش رفتار بر موثر عوامل با بیشتر آشنایی و بهتر مقایسه برای معیار  هایی

مورد روش  های از ر دی ی به عنوان هیدرولوژی مدل  های ماهواره  ای، داده  های کنار در .(٢٠١٩ اران، هم و (شریف

ذخیره آب مقدار و آب زیرزمین و سطح جریان  های مانند آبی متغیرهای به مربوط اطالعات تخمین برای محققین استفاده

وضوح ماهواره  ای داده  های مانند مدل  ها، این محدودیت  های از ی که یافته  اند بهبود مداوم طور به و یافته توسعه شده،

به ١٩٩۶ سال در که است جهان  شمول هیدرولوژی مدل ی نیز WGHM هیدرولوژی مدل است. آنها پایین ان م

طراح زیرزمین آب ذخائر و سطح آب منابع برروی انسان رفتارهای تاثیر و برداشت میزان سنجش و اندازه  گیری منظور

دارند. را WGHM مدل از استخراج ان ام که هستند اطالعات مجموعه از زیرزمین آب  های و کل آب ذخیره اجزای شد.

ذخیره اجزای سازی شبیه ان ام تا م  کند ترکیب پیچیده عددی توال  های در را زمین سطح فیزی مختلف روابط مدل، این

‐زمان ان م مقیاس و دلخواه ان م هر در غیره و خاک رطوبت ، زیرزمین آب  های نظیر آن اجزای و (TWS) کل آب

.(٢٠٠٣ اران، هم و امو (آل فراهم  باشد.

ماهواره  ای یا زمین اندازه  گیری  های ه درحالی دهد ارائه را TWS اجزای از کامل مجموعه که دارد را آن توانایی مدل این

داده  های ان م وضوح ورودی، داده  های محدودیت دلیل به حال، این با کنند. اندازه  گیری را TWS جزء ی م  توانند فقط

کیفیت با مدل این م  کند. محدود کوچ منطقه ی در را آنها کاربرد نتیجه در که بوده، پایین و درشت WGHM مدل

آینده و تاریخ تغییرات تصویرسازی برای مدل این داده  های است، (۵۵کیلومتر×۵۵کلیومتر) درجه ٠/۵×٠/۵ رزولوشن

دارد. داده ٢٠١۶ تا ١٩٠١ سال از شده، استفاده تحقیق این در که d)٢. ٢(v- مدل این نسخه آخرین و دارد کاربرد

داده  های کم با WGHM زیرزمین آب   داده  های سازی ریزمقیاس هدف تحقیق این در .(٢٠٢١ ، اران هم و (مولر

کردن پیدا هدف با آماری روش به سازی ریزمقیاس است. ماشین فراگیری روش  های توسط تر کوچ مش  بندی  های به مل م

زیرزمین آب‐های محصول و باال ان م وضوح با برفآب) و دما بارش، خاک، (رطوبت کم داده  های بین آماری ارتباط

اینکه بدون م  کند پیدا ارتقا ان م وضوح نظر از آب  زیرزمین محصول نهایت در و م  شود استفاده پایین  تر ان م وضوح با

شود. کاسته آن معناداری سطح یا و شده کم محصول آن دقت



اران هم و دستجردی ٩١ضرغام

روش ها و مواد ٢

از بهره گیری با ٢٠١۶ ال ٢٠٠٢ زمان بازه برای قزوین دشت منطقه زیرزمین آب   ذخیره تغییرات پایش به اقدام تحقیق این در

با را زیرزمین آب ذخیره تغییرات داده  های بتوان که مدل ایجاد برای منظور همین به است. شده   مدل  ها و ماهواره  ای داده  های

IMERG-GPM، روزانه بارش ماهواره  ای داده  های از استفاده شد، استفاده کم داده  های از بزند، تخمین باالتر وضوح

-Land۵ERA مدل از زیرسطح و سطح رواناب خاک، دمای تبخیر، دریاچه ها، اطالعات برف، تغییرات داده  های

WGHM داده  های مجموعه از زیرزمین آب نوسانات داده و زمین)، رصد جهت اروپا اتحادیه (برنامه Coupernicus

محدود که بوده قزوین دشت تحقیق این برای مطالعه مورد منطقه است. گرفته قرار استفاده مورد محدوده این برای که هستند

کوه رشته به شـمال سمت از که است ٣۶˚ ٢١’ تا ٣۵˚ ٣٨’ شمال عرضهاي و ۵٠˚ ٣۴’ تـا ۴٩˚ ٢٠’ شـرق طولهاي به

زیرحوضه از قسـمتهـایی شـامل محـدوده ایـن شـود. م محدود قزوین اسـتان جغرافیـایی مـرز بـه جهـات سایر از و البرز

آب  زیرزمین متوسط تراز تعیین برای .(٢٠١٨ شاهوردی، و (براهیم است مرکـزي آبریـز حوضـه در واقـع نمـ دریاچه آبریز

تا ١٣۴۵ سال از شده  است مشخص و ارزیابی مختلف سال  های طول در موجود پیزومترهای تراز داده  های قزوین، دشت

.(١٣٩٧ ، آبادی (سنگین است نموده افت قزوین دشت آبخوان در زیرزمین آب مترسطح ٣۴ حدود میانگین بطور ٩۵ سال

داده  ها پردازش و دریافت ٢. ١

٠/۵×٠/۵ سل پی کیفیت دارای داده این شد، استفاده d٢. ٢v WGHM مدل از آب  زیرزمین داده  های بدست  آوردن برای

برگآب، برفآب، رودخانه  ها، داده  های آب، اجزای ذخایر میزان ، زیرزمین آب   اطالعات از ل متش مدل این داده  های است،

وجود (NaN)، اطالعات فاقد داده  های وجود دلیل به است. ماهانه بصورت دریاچه  ها تراز و تاالب  ها خاک، رطوبت

قبول حدقابل تا م  توان نوسان داده  های به دقیق داده  های کردن تبدیل با دلیل همین به و ثابت ترندهای و فصل چرخه  های

بقیه شد. تهیه درجه) ٠/١×٠/١) ٢٠٢١ سال تا ٢٠٠٠ سال از روزانه بارش داده  های بدست  آورد. را باالتری دقت با نتایج

سطح رواناب خاک، دمای تبخیر، دریاچه  ها، اطالعات برف، تغییرات نظیر وس کوپرنی -Land۵ERA مدل از داده  ها

برای هستند. ماهانه میانگین بصورت و جهان  شمول (١٠کیلومتر) ٠/١×٠/١ ابعاد در داده  ها این بدست  آمد. زیرسطح و

داده تطابق ر دی ی برروی اطالعات سری دو این داده هر مختصات سل  های پی از بخش میان تفاوت به باتوجه داده   استخراج

هیدرولوژی داده  های اینکه به باتوجه شدند. نوسان به تبدیل ٢٠١۶ تا ٢٠٠٢ زمان میانگین پایه بر سپس داده  ها این شدند،

م  کنند، تکرار چرخش به  طور را خود رفتار از میزان مختلف فصول در و هستند زمین کره تغییرات تاثیر تحت هواشناس و

که است ذکر قابل .(٢٠٢١ ویشواکاراما، ) م دهد افزایش را محاسبات دقت خط روند و فصل تغییرات این کردن حذف

میانگین ، فصل تاثیرات کردن حذف برای م  شوند. اضافه نهایی داده  های به شده، حذف مولفه  های این محاسبات پایان در

اینکه به باتوجه شد. کسر متناظر ماهانه داده  های از ، مطالعات بازه کل در ژانویه  ها) همه میانگین مثال عنوان ی  ماه  (به

داده  ها این مابین معنادار رابطه کردن پیدا منظور به هستند، دارا را متفاوت ان م وضوح و زمان گام  های شده تهیه داده  های

بوده زیرزمین آب ذخیره تغییرات ما مدنظر شونده) (پیش  بین اصل داده اینکه به باتوجه م کنیم. ن هم را آنها اول گام در

بقیه تحقیق مورد محدوده برای ابتدا است، ماهانه آن زمان گام  های و است کمتر همه از داده این ان م وضوح همچنین و

پوشش را محدوده ی جغرافیایی نظر از داده  ها همه تا داده برش و انتخاب WGHM داده مانند را شده گردآوری داده  های

استخراج نظر مورد زمان بازه برای نیز را داده  ها بقیه شونده، پیش  بین داده زمان بازه دادن قرار مبدا با بعد گام در دهند.

شد. تبدیل (WGHM) موجود وضوح کمترین به موجود داده  های ان م وضوح و کرده



هیدرولوژی٩٢ مدل زیرزمین آب ذخیره تغییرات مقیاس   سازی ریز

رگرسیون مدل آماده  سازی ٢. ٢

تاخیر مطالعه این در استفاده  شده آبی مولفه های به نسبت زیرزمین آب ذخیره نوسانات در تغییر است ن مم که آنجایی از

م  دهیم، انطباق زیرزمین آب به نسبت مولفه، هر شده منتقل زمان ”t” درنظرگرفتن با را کم داده  های باشند، داشته   زمان

همبستگ میزان باالترین اساس بر شده منتقل زمان داشت. خواهد باالتری دقت و کارآمدتر ما رگرسیون مدل این  صورت در

شرایط معنادار) آماری لحاظ (از تطابق میزان بیشترین با داده  ها کردن انتخاب شد. تعیین زیرزمین آب و آبی مولفه هر بین

ضریب با کای‐دو آزمون از داده  ها، میان تطابق بیشترین بدست  آوردن برای م  کند. فراهم را باالتر دقت با نتایج آوردن بدست  

(به محدوده خاک دمای میانگین و زیرسطح رواناب داده  های شده انجام آزمون اساس بر شد. استفاده درصد ٩۵ احتمال

دو درجه با چندمتغیره رگرسیون مدل همچنین شدند، خارج محاسبات از و شده رد آزمون در (٠/۶٩۵ و ٠/۶٩۶ ترتیب

آورد. بدست   ستیغ مدل و همسای ترین نزدی مدل ، خط رگرسیون نظیر مدل  ها ر دی میان از (٠/٠۴٩) را امتیاز باالترین

شده ریزمقیاس داده تولید ٢. ٣

را زیرزمین آب ذخیره تغییرات واقع مقدار بهخوبی باشد نتوانسته شده ارائه رگرسیون مدل است ن مم آنکه دلیل به

برای باشد. کمتر یا و بیشتر آن واقع میزان از مدل این توسط شده پیشبین زمین زیر آب است ن مم کند، پیشبین

زیرزمین آب داده  ي (تفاضل م  کنیم استفاده ”تفاوت” اصطالح از تحقیق این در که باقیمانده روش از ما مسئله این حل

اران، هم و (شریف شده) مقیاس بزرگ مل م داده  های توسط شده پیشبین زیرزمین آب نتایج به نسبت WGHM مدل

جلوگیری منظور به شده، استفاده ری دی منظور به باقیمانده اصطالح از تحقیق از ری دی قسمت در اینکه دلیل به .(٢٠١٩
این و قرارگرفت استفاده مورد ر دی بار شده داده تمرین مدل شده  است. استفاده قسمت این برای ”تفاوت” واژه از اشتباه از

باالتر ان م وضوح دارای مل م اصل روند) و فصل داده  های حذف از بعد اصل های (داده باقیمانده داده  های از مرتبه

داده به شده محاسبه ”تفاوت” کنار در شده، کسر روند و فصل تغییرات شده کسر اطالعات پایان مرحله در شد. استفاده

با شده ریزمقیاس زیرزمین آب ذخیره تغییرات تخمین حاصل، خروج آید. بدست   نهایی داده تا شده اضافه شده پیش  بین

درجه  است. ٠/١×٠/١ دقت

نتایج و بحث ٣

وضوح به ،WGHM(درجه ٠/۵) مدل زیرزمین آب نهایی محصول دقت، حفظ با ان م مقیاس کاهش تحقیق این هدف

روش بود. هوایی و آب تغییرات و کشاورزی آب، منابع مطالعات با مرتبط کاربردهای برای درجه) ٠/١) معن  دار ان م

پیش  بین یا وابسته متغیر و کننده پیش  بین متغیرهای بین آماری رابطه که است استوار فرض این بر مطالعه این در استفاده مورد

زیرزمین آب در بیشتر جزئیات آوردن بدست برای رابطه این و دارد وجود هم تر کوچ مقیاس در درشت، مقیاس در شونده

بر مبتن زیرزمین آبهای بین داری معن رابطه مطالعه این در شده استفاده رگرسیون مدل م  شود. حفظ شده، ریزمقیاس

داد. نشان متغیرها سایر و WGHM

توزیع نظر از مدل، توسط شده زده تخمین داده  های به ”تفاوت” کردن اضافه از پس سازی ریزمقیاس نتایج بعالوه

ریزمقیاس محصول که گونه  ای به زیادی نشان  داد. شباهت اولیه داده های با زیرزمین آب ذخیره تغییرات مقدار و ان م

از استفاده در پیشنهادی روش مزیت شد. ب تصویر به قزوین دشت در را زیرزمین آب پراکندگ وی ال م تواند شده

سایر در م  توان راحت به را روش این بنابراین، آنهاست. جهان پوشش و بودن ان رای کننده)، (پیش  بین کم داده  های

قابلیت آینده، در جدید مدل  های و ماهواره  ها وجود دلیل به پیشنهادی روش این، بر عالوه کرد. اعمال جغرافیایی مناطق

و ارزیابی جهت است، ذکر به الزم م  کند. فراهم را شده ریزمقیاس زیرزمین آب  های نقشه  های بعدی روزرسان  های به



اران هم و دستجردی ٩٣ضرغام

آب ذخیره تغییرات تصویر :١ ل ش

درجه ٠/١ دقت با نهایی شده ریزمقیاس زیرزمین آب ذخیره تغییرات تصویر :٢ ل ش

چاه  های داده  های با باید داده  ها این قزوین، دشت برای شده مقیاس ریز نتایج و WGHM مدل اولیه داده  های دقت بررس

داریم. بررس دست در ر دی تحقیق در را ارزیابی این زمان محدودیت دلیل به که شوند، مقایسه مشاهدات
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