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شبیهسازیروانابورسوببااستفادهازمدلSWATدر

آبخیزچهلچایاستانگلستان 






اکرم عارفی اصل* :کارشناس ارشد آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی نجفینژاد :استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشاد کیانی :استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالرسول سلمان ماهینی :دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده
اندازهگیریروانابورسوب،بهدلیلمحدودیتهایمالیوزمانیوشرایطسختفیزیکی،همواره،دشواربودهاست.بهمنظورمقابلهبا
اینمشکالتاستفادهازمدلهاضروریمینماید.ازطرفی،بررسیِصحتودقتِمدلهاییکهدرخارجازکشورطراحیشدهاندبررای
شرایطایرانالزامیاست.هدفِمطالعةحاضربررسیکاراییمدل1SWATدربرآورددبیمتوسطروزانهوغلظترسوبوواسرنییو
اعتبارسنییاینمدلدرآبخیزچهلچایدرشرقاستانگلستاناست.برایواسنیینتایجمدلازالگوریتم2SUFI2استفادهشرد.معیرار

ناش-ساتکلیف،بهعنوانتابعهدف،درمرحلرةواسرنیی()2002-2001واعتبارسرنیی()2006-2009بررایدبریمتوسرطروزانره

بهترتیببرابر0/2و0/4وبرایغلظترسوببرابر0/11و0/92بهدستآمدکه،باتوجهبهمعیارهایمورداستفادهدرتحقیقاتگذشته،
پیشنهادمیشوددربررسریاررر

پذیرفتنیارزیابیشد.باتوجهبهاینکهSWATمدلیمدیریتیاستودراینحوزهکاراییمقبولیداشته،
اقداماتمدیریتیدرآبخیزچهلچایازآناستفادهشود .


اعتبارسنیی،آبخیزچهلچایاستانگلستان،واسنیی.SUFI2،SWAT،

واژگانکلیدی:
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Email: aarefia.6587@yahoo.com
1. Soil and Water Asseement Tool
2. Sequential Uncertainty Fitting Version2
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مقدمه
ویژهآبخیزهایکوهستانیو
اکثرآبخیزهایکشورما،به 

صعبالعبور،فاقدایستگاههایاندازهگیرری،برهمیرزان

موردنیاز،است.ازآنیراکرهازآمرارواطالعراتایرن
ایستگاههادربخشهایمختلفمدیریتآبخیزاستفاده

میشود،شبیهسازیپدیردههرایهیردرولو یآبخیزهرا
راهحلبهینهایبرایاینفقداناست[.]26مردلهرای
زیادیبررایشررووپریشبینریهیردرولو یآبخیرز
پیشنهادشدهکره،ازنظرراهردافومقیرامزمرانیو

مکررانی،بسرریارمتفرراوتانررد[.]26تفرراوتشرررایطو
اطالعاتناقصونامناسبباعثمیشوداعتبارمدلو
ارباتتطابقآنباواقعیتامریدشوارونسبیشرودو
بیاناینکهمدلیدقیقاًبیانگرواقعیرتاسرتغیررممکن
گردد[.]22شرایطفیزیکیآبخیزچهلچرای،واقرعدر
رشیببودن،ونحوة

استانگلستان،مانندکوهستانیوپُ
مدیریتنامطلوباراضی،ماننردقطرعوبهررهبررداری
جنگلدرسطحوسیع،وگسترشاراضیدیمهمراهبا
شخمدرجهرتشریبزمینرهرابررایاییرادسریلو
تخریبخاکفراهممیکند.بهمنظورکاهشخطرهاو
خسرراراتناشرریازایررنامررروانیررا دادنِاقرردامات
برآوردروانابورسوبوپیشبینری

مدیریتیمناسب،
شرایطآتیدراینآبخیزامریضرروریاسرت.مردل
SWATیکرریازمرردلهرراییاسررتکررهدرکشررورهای
مختلرررفمحققر رانازآندرزمینرررههرررایمختلرررف
هیدرولو یومدیریتآبخیزاستفادهکردهاند،ازجمله
[،]6[ ،]21[ ،]8[ ،]11[ ،]11[ ،]10[ ،]2[ ،]12[ ،]4
[]28[،]1و[]16برررهمطالعر رةروانرررابورسررروب
حوضههاپرداختهاند.درایراننیزبسیاریازمحققاناز
مرردلSWATبرررایشرربیهسررازیروانررابورسرروب
آبخیزهاییباوسعتمختلفاسرتفادهکرردهوکرارایی
اینمدلراپسازواسنییتأییردنمرودهانرد.ازمیران

آنهامریتروانبره[]14[،]21[،]2[،]20[،]26[،]22

اشارهکرد.عمو تحقیقاتگذشتهحاکیازکاراییاین
مدلدرحوضههاییباشررایطتوپروگرافی،اقلیمری،و
کاربریهایمختلفاست.دربیشرترِایرنمطالعراتاز
معیارنراش-سراتکلیف،برهعنروانترابعهردف،واز
الگوریتمهاییمانندSUFI2و1GLUEبررایواسرنیی
استفادهشدهاست.بنرابراین،هردفازمطالعرةحاضرر
واسنییواعتبارسنییروانابورسوبمدلSWAT
درآبخیزچهلچایاستانگلستان،باکمر الگروریتم
،SUFI2استتا،درصورتارباتکاراییاینمردل،از
آنهمچررونابررزاریمرردیریتیدرآبخیررزچهررلچررای
استفادهشود .

روششناسی
مطالعةحاضردرآبخیزچهلچایدراسرتانگلسرتان
انیا پذیرفت.اینمنطقهبامساحتیبالغبر22هرزار
طولهایجغرافیاییشرقیًَ22ْ،22َ،60
هکتاردربین 
الرررریً22ْ،61َ،60وعررررر هررررایجغرافیررررایی
شررمالیً66ْ،21َ،60الرریَ61ْ،12واقررعشرردهواز
زیرحوزههرایگرگرانروداسرت.حرداقلوحرداکثر
ارتفاعازسطحدریادرآنحدود190ترا 2222مترر
است وطبقة شیب 20-60درصدبرا  69/24درصرد
شرریبغالرربمنطقررهراتشررکیلمرریدهررد.وضررعیت
کوهستانی،باشیبهایتند،شربکةآبراهرهایشراخه
درختیپیچیدهایدرمحریطاییرادکرردهاسرت]6[.
نقشةکاربریاراضیآبخیزچهلچایرا،بااستفادهاز
تصررویرIRSسررنینده،LissIIIمربرروببرره 11وئررن
،2006باقردرتتفکیر 24/2مترریبرهروزرسرانی
تهیهشدهباکم پیمایشصحراییتأیید
کردند.نقشة 
وتکمیلشد.باتوجهبهایننقشه1،طبقرهکراربری
1. Generalized Likelihood Uncertainty Estimation
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اراضیر مناطقمسکونی(0/94کیلومترمربع)،جنگرل

شد.شکل1موقعیتحوضه،محلایستگاههایدمرا،

پهنبرر (،)148/82اگروفارسرتری(،)0/14زراعرت


وبارش(لزوره،نرراب،ودوزیرن)وشرکل2نقشرة

دیم(،)98/96باغ(،)0/12مرترع(،)1/1وتراسربندی

شرریب،کرراربریاراضرری،واجررزایاراضرریرانشرران

(-)1/6برررایمنطقررهبررهدسررتآمررد.بررراینقشررة

میدهرد.درجردول1نیرزبرخرینمایرههرایآبو

خرراکشناسرریازدادههررایحاصررلازپروفیررلهررای

هواییارائهشدهاسرت.آمرارواطالعرات64نمونره

برداشتیبهمنظورتهیةنقشةاجزایواحداراضریدر

غلظترسوبودبیمتوسطروزانهمورداستفادهدر

طروجنگلداریچنردمنظوره[]24اسرتفادهشرد.در


مطالعهمربوببهسرالهرای2001ترا2009ایسرتگاه

محدودة موردمطالعه6،ایستگاههواشناسری(لرزوره،

هیدرومتریلزورهاست کهازسرازمانآبمنطقرهای

نراب،ودوزین)وجودداردکهازدادههرایبرارشو

استانگلستاندریافتشد .

حداقلوحداکثردمایروزانةاینایستگاههااسرتفاده

شکل  .1موقعیت آبخیز چهلچای استان گلستان و ایستگاههای هواشناسی منطقه

شکل  .2از راست :نقشة شیب ،نقشة اجزای واحد اراضی ،و نقشة کاربری اراضی آبخیز چهلچای
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جدول  .1برخی نمایههای دما (درجة سانتیگراد) و بارش (میلیمتر) ایستگاه لزوره (سالهای )1222 -2229

نمايه آب

کمترين بارش روزانه در

بیشترين بارش

حداکثر دمای روزانه

حداقل دمای روزانه

بارندگی متوسط

و هوايی

روزهای دارای بارش(میلیمتر)

روزانه (میلیمتر)

(درجه سانتیگراد)

(درجه سانتیگراد)

ساالنه (میلیمتر)

مقدار 

 0/2

 16/2

 46

 -9

 848

معرفی مدل SWAT

عناصرغذایی ،وبیالنموادشیمیاییدرحروزههرایی

نیمهتوزیعی،دارایبازده
مدلSWATمدلیمفهومی -

باخاک،کاربریاراضی،وشرایطمردیریتیمختلرف

محاسباتیباال،وی مدلپیوستةزمرانیاسرت.ایرن

برایدورههایزمانیطوالنیارائهکرد[.]19درایرن

مرردلمیموعررهایاسررتازمعررادالتریاضرریو

مطالعه،ازنسخة2009

SWATاسرتفادهشردSWAT.

فرمولهایتیربیمتعدد.سازمانتحقیقاتکشاورزی

هیدرولو یآبخیزرادردوبخشبررسیمیکند:فاز

امریکا،در،1998مدلSWATرابرایپیشبینیتأریر

زمینرری(بررااسررتفادهازبرریالنآبرری،رابطرة())1؛فرراز

روشهررایمرردیریتیمتفرراوتدرجریرران،رسرروب،


روندیابی(بهروشماسکینگا ) .

)

(

ْ

ْ

()1
درایررنرابطررهSWtمقرردارنهرراییآبدرخرراک

استفادهازفرمولمانینگ(کانالودامنه)،تخمرینزده

(میلیمتر)SW0،مقداراولیةآبدرخاک(میلیمترر)،

میشود.درایرنمطالعره،روشهرارگریوز-سرامانی

میلیمتر)Qsurf،مقدار
Rdayمقداربارندگیدرروزiا ( 

برای برآوردتبخیروتعرّقانتخابشدکره فقرط بره

روانررابسررطحیدرروزiا (میلرریمتررر)Ea،مقرردار

دادة دمانیازدارد.تعرّقواقعرینیرزترابعیازتعررّق

میلیمتر)Wseep،مقدارآبی
تبخیروتعرّقدرروز iا ( 

پتانسیلوآبدردسرترمخراکاسرت.ایرنمردل،

کهازپروفیلخراکبرهناحیرةغیراشرباعدرروز iا 

فرسایشوباررسوبِ هرواحدپاسخهیدرولو یرا

واردمیشود(میلیمتر) ،و Qgwمقدارجریانبرگشتی

برررااسرررتفادهازمعادلر رةجهرررانیفرسرررایشUSLE

میلیمتر)است.روانرابسرطحینیرزبرا
درروز iا ( 

اصررالوشرردهتخمررینمرریزنررد.مرردلهیرردرولو ی

اسررتفادهازمقررادیرروزانررهیرراکمترررازروزانرره1دادة

تخمینهرایحیرمروانرابونرر اوجروانرابرا

هواشناسی ،حیمهایروانرابسرطحیونرر هرای


ذخیرهمیکندکهبراسرطحزیرحروزهبررایمحاسربة

رواناباوجبرایهرواحدپاسخهیدرولو ی(اراضی

متغیرانر یفرسایندةرواناباستفادهمیشرود.مردل

دارایشیب،کاربری،خاک،ومدیریتهمگندرهر

روندیابیرسوبهمشاملدوجزءاسرت :تخریرب؛

زیرحوضه)شبیهسازیمیشود.درمطالعةحاضر،بره

تهنشست رکههمزمانعملمریکنرد.درایرنمردل،

دلیلمحدودیتداده،ازروششمارةمنحنیاسرتفاده

حداکثررسوبیکهدرمسیرمیتواندمنتقلشودتابعی

شد.پیشبینینر اوجرواناب(برهعنروانشاخصری


ازحداکثرسرعتجریراندرنظررگرفترهمریشرود.

برایتواناییفرسایشسیالب)نیزبااستفادهازروش

دربارة تئوریمدلْ توضیحاتبیشرتررامریترواندر

استداللیاصالومیشودوزمانتمرکززیرحروزه،برا

[]18مشاهدهکرد.

2. degradation & deposition

2

1. sub daily
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آمادهسازی مدل و فرايند اجرا

الگوريتم SUFI2

باتوجهبهراهنمایمدل[،]29نخستمردلرقرومی

دراینمطالعه،ازالگوریتمSUFI2برهمنظرورتسرهیل

ارتفاعمحلبهمدلمعرفیشدو،سپس،شبکةآبراهه

واسنییمدلاسرتفادهشرد.دربرنامرة SUFI2فرر



طراحیشد.درمرحلة بعد،حداقلمسراحتممکرن

میشودکههرپارامترناشناختهبهطروریکنواخرتدر

برررایتشررکیلزیرحرروزههررا(1000هکتررار)،بررا

ی دامنهباعد قطعیتمعینتوزیعشدهاسرت.حرد

درنظرگررررفتنمحررردودیتهررراینرررر افرررزاریو


باالوپایینایندامنهرامیتوانبرراسرامتیربیرات،

سختافزاری ،تعیینشد.محلایسرتگاههیردرومتری

گیریهایانیا شدهدرمطالعرات
آزمایشها،ویااندازه 

لزورهبهعنوانخروجیآبخیزتعریفومررزحروزه

پیشینومنابععلمیانتخابکرد.الگوریتمSUFI2طی

تشکیلشد.درمراحلبعدی،نقشرةکراربریاراضری

9گا اجرامیشرودکرهعبرارتانرداز:تعریرفترابع

با1طبقهوخاکبا8طبقهبهکم کدهاییبهمردل

هدف (درمطالعرةحاضررمعیرارنراش-سراتکلیف)،

معرفیشد.سپس،بهکم مدلرقومیارتفاع ،نقشة

تعریررفحرردبرراالوپرراییندامن رةهرررپررارامتر،آنررالیز

شیببا4طبقهتهیهشد.ازتلفیقاینسهالیرهنقشرة

2

حساسیتمطلق 6برایهمة پارامترها،تعیریننخسرتین

واحرردهایپاسررخهیرردرولو یبرهدسررتآمررد.مرردل

دامنةعد قطعیتهرپارامتربراینمونهبررداریالترین

SWATبررهدادةبررارشوحررداقلوحررداکثردمررای

هایپرکیوب،نمونهبرداریبهروشالتینهایپرکیوبدر

روزانهنیرازدارد.ازدادةدمراوبرارشایسرتگاههرای

هرمرحلةشبیهسازی،محاسبةتابعهردفانتخرابیدر

لزوره،نراب،ودوزیرناسرتفادهشرد.بردینمنظرور،

گا اولبرایهرمرحلةشبیهسازی،محاسبةحساسیت

مختصاتوارتفاعمحلقرارگیریایسرتگاههراونیرز

نسبی،محاسبةعد قطعیت،پیشنهاددامنةجدیدبررای

محلایستگاهتولیدکنندةاقلیمری(ایسرتگاهلرزورهبره

هررپررارامتربرهمنظررورکراهشعررد قطعیرتتوسرط

دلیلطوالنیتربودندورةآماریموجرود)واردمردل

الگوریتم.تغییراتپارامترهابایدمفهو فیزیکریداشرته

شد.سپس،برنامةمدیریتاراضیزراعی،مانندزمران

باشدوفاکتورهایفیزیکی،مثلارتفاع،نروعخراک،و

کشت،زمانومقدارکوددهی،وزمانووسیلةشخم


کاربریاراضی ،رادربرگیرد.توضیحاتبیشتردربرارة

وزمانبرداشترکهدرپوششمنطقرهوغیرمسرتقیم

رامیتواندر[]1مشاهدهکرد .
الگوریتم SUFI2

درهیدرولو یوفرسایشآبخیزمؤرراسترباتوجه

ازآنیرراکررهانرردازهگیررریمسررتقیمبسرریاریاز

بهشرایطمحلی ،برایمدلتعریفگردید.درمرحلة

پارامترهادروسعتحوزهامکانپذیرنیست،الز است

بعد،تعدادسالهایمدنظربرایشبیهسرازی(-2002

مرردلبرررایحرروزةمرروردنظرواسررنییشررود.درایررن

 2001درواسنییو 2006-2009دراعتبارسرنیی)

مطالعه ،ازالگوریتم SUFI2برایواسنییمدلاستفاده

انتخابومدلاجراشدکهدرآنسرالهرای2001و

میپیوندد،تعدادزیادیاز
شد،زیرابهراحتیبه SWAT


تعادلجویی1تعیینشدند .
2006دورة 

پارامترهاراپردازشمریکنرد،وایرنامکرانرافرراهم
سازدکرهواسرنییپارامترهرابرراسرامدادههرای
می 

2. Objective Function

1. Warm Up
3. Absolute Sensitivity Analysis
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گیریشدهدرمتغیرهایمختلرفهمزمرانانیرا 
اندازه 

آناز0/2بیشترباشد،مدلشبیهسازیخروبیداشرته

گیرد[]61[.]26نیزگرزارشکردنردکرهایرنبرنامره،

استودرصورتمنفیشدنآنبهتراسرتکرهبره

نسبتبهسایرروشها،بهتعردادمراحرلشربیهسرازی

نتایجمدلبسندهنشودوازمتوسطمقادیرمشاهدهای

کمترینیازداردتابهنتایجمشابهیبرسرد.دراسرتفاده

استفادهشود[]9[.]16مقادیرناش-ساتکلیفبیشرتر

ازSUFI2تعدادودامنةپارامترهرایتعیرینشردهبررای

از12درصدراعرالیومقرادیربرین0/66و0/12را

واسررنییب رهعررالوةتعرردادشرربیهسررازیهرراوتعررداد

بخشبیانمیکنند .


رضایت

نمونررهبرررداریالتررینهررایپرکیوبدرهررربرراراجرررای

()6

SUFI2مهررماسررت.درایررنمطالعرره،برراتوجررهبرره
محرردودیتترروانسیسررتمرایانررهایدردسررترمدر
پردازشحیموسیعاطالعاتحاصرلازهرراجررای
SUFI2وتیربرررةسرررایریندراسرررتفادهازSUFI2و
متخصصانامر،از200شبیهسازیو200نمونهبرداری
درهرباراجرااستفادهشد.باتوجهبرهنحروةانتخراب
مقادیرتوسطالگوریتم،تعدادبیشترشبیهسازیباتعداد
بیشترنمونهبرداریفرصتِدستیابیبهترکیببهتریاز

̅-

-

معیارناش -ساتکلیفلگاریتمیبرایارزیرابی
جریانهایپایین:درشبیهسازیکاملْمیزاناینمعیار
برابر1است .
()4

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

معیارناش-ساتکلیفبرایارزیابیجریانهای
باال:مقداربهینةاینمعیارنیز1است[ .]60
̅̅̅̅

()2

̅̅̅̅

̅̅̅̅

معیارجمعی:1ایرنمعیرارنشراندهنردة میرزان

مقادیرپارامترهارافراهممیکندکرهمقرادیرخروجری
شبیهسازی،بهکمر آنهرا،بهترردربرگیرنردةمقرادیر


تفاوتهرایی،ازقبیرلانردازه،شرکل،وحیرم،برین

مشاهداتیباشد.آخرینشبیهسازی200تاییبهکمر 

سازیشردهاسرت

هیدروگرافهایمشاهدهایوشبیه

دامنةمقادیرتعیینشدهبرای19پارامتر،کهتابعهردف

کهازتأریرمعیارناش-ساتکلیف،ضریبهمبسرتگی

قابلقبولودامنةعرد قطعیرتمحردودتریداشرت،

اصررالوشررده(،)rmodوانحرررافمرردل()MBحاصررل

نتییةواسنییخودکارتعیینشد .

میشود .

()6



شاخصهای آماری ارزيابی مدل

ضریبتبیین:درآن ̅ میانگینمقادیرمشراهداتیو
̅ میانگینمقادیرشبیهسازیشدهاست.ضریبتبیین

تغییرمیکندومقداربهینةآن1است .

بین0تا1
()2

̅̅̅

̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

ضریبناش -ساتکلیف:مقدارضریب نراش-

ساتکلیفبین1تامنفیبینهایتتغییرمیکند.مقدار
بهینةاینشاخص1است.مقادیربینصفرو1قابرل
قبولبودهوکمترازصفرپذیرفتنینیست.اگرمیرزان

|

|

مقدار،1نشراندهنردةتطرابقکامرلدوهیردروگراف
سررازیشرردهاسررت.جرردول2


ایوشرربیه

مشرراهده
بندیمعیارجمعیرانشانمیدهد[ .]60


کالم


اعتبارسنجی
اعتبارسنییاجرایمدلبااستفادهازمقادیربهینهشده

درمرحلررةواسررنییاسررت.هرردفازاعتبارسررنیی
اطمینانیافتنازایرن اسرت کرهمردلواسرنییشرده
1. aggregated measure
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تواندبهدرستیشرایطمنطقیرابررایسرریهرای

می

بررااسررتفادهازدامن رةمقررادیرپارامترهررایحاصررلاز

متفاوتیازمحیطتعمیمدهد.بهمنظوراعتبارسرنیی،

واسنیی،برایسالهای2001تا2009همراهبایر 

نمونهبررداری،
الگوریتمSUFI2در200تکرارو 200

تعادلجویی()2006اجراشد .
سالدورة 



جدول  .2دستهبندی کارایی مدل بر اساس معیار جمعی
دستهبندی

عالی

خیلی خوب

خوب

ضعیف

خیلی ضعیف

معیارجمعی 

>0/82

 0/82-0/1

 0/1-0/22

 0/22-0/4

< 0/4

مرز،زیرحوزههاوشبکةآبراهرة

بهدستآمد.شکل6

نتايج
باتوجهبهشرایطتعیینشرده،طریتنظریمواجررای

مدل11،زیرحوزهو664واحردپاسرخهیردرولو ی

تعیینشدهوواحردهایپاسرخهیردرولو یرانشران

میدهد .


شکل  .3از راست :زیرحوزهها و شبکة آبراهه ،واحدهای پاسخ هیدرولوژی آبخیز چهلچای در ArcSWAT

مقادیرناش-سراتکلیفبرهدسرتآمردهقبرلاز
واسنییبرایدبیمتوسرطروزانرهوغلظرترسروب
بهترتیببرابر-1/62و-6/44بهدستآمدکهبرلرزو 
واسنییمدلتأکیدمریکنرد،SUFI2.برهدفعرات،برا
شرایطگفتهشدهبرایحدود80پرارامترمردلSWAT

اجررراشررد.دامن رةعررد قطعیررتوحساسرریتنسرربی
پارامترهادرهربارشبیهسازیموردتوجهقرارگرفرت
وپارامترهاییکهحساسیتزیادینداشتندبرهمنظرور
کاهشتعدادپارامترهاوافزایشسرعتشبیهسازیهرا
ازفهرستپارامترهایمدنظربررایواسرنییحرذف
شدندکهنهایتاً19پرارامتر(جردول)6واسرنییشرد.

جدول4حساسریتنسربیپارامترهرایمنتخربرادر
مرحلةواسنییواعتبارسنیینشانمریدهرد.پرساز
واسنییخودکارتغییراتاندکینیزبهصورتدسرتی
دربهترینمقادیربرهدسرتآمردهازواسرنییخودکرار
بهینهسرازیواسرنییوافرزایشدقرتصرورت
برای 
گرفت.درجدول2مقادیراولیةایرنپارامترهرا،دامنرة
وبهترینمقادیرتعیینشدهبررای

شدهبرایآنها،


تعیین
آنهاطیواسنییخودکارومقرادیربهینرهشردهارائره

شدهاست.شکلهای4و2نیزهیدروگرافجریرانو
دستآمدهازمقادیرنهراییپارامترهرا
غلظترسوببه 
درمرحلةواسنییرانشانمیدهد .
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شکل  .4دبی شبیهسازیشده با تغییرات نهایی پارامترها طی واسنجی () 2222 -2225

شکل  .5غلظت رسوب شبیهسازیشده با تغییرات نهایی در مرحلة واسنجی
جدول  .3تعریف پارامترهای استفادهشده در واسنجی
نام پارامتر شرح پارامتر
SMTMP
ALPHA_BNK
CH_K2
SOL_K
CANMX
OV_N
ESCO
PRF
GW_DELAY
ALPHA_BF
USLE_K
MSK_CO2
CH_N2
SMFMX
SNOCOVMX
SMFMN
MSK_CO1
SFTMP
CN2

دمایپایهذوببرف(درجهسانتیگراد) 
فاکتورآلفایجریانپایهبرایذخیرهکناری(روز) 
هدایتهیدرولیکیمورردرآبرفتهایکانالاصلی(میلیمتربرساعت) 
هدایتهیدرولیکیاشباع(میلیمتربرساعت) 
حداکثرذخیرهتاجی(میلیمترآب) 
ضریبزبریمانینگبرایجریانرویدامنه 
فاکتورجبرانتبخیرخاک 
فاکتورتعییننر اوجبرایروندیابیرسوبدرکانالاصلی 
زمانتأخیرآبزیرزمینی(روز) 
فاکتورآلفایآبپایه(روز) 
فاکتورفرسایشپذیریخاکدرمعادلهجهانیفرسایش 

ضریبواسنییبرایکنترلتأریررابتزمانذخیرهبرایجریانپایین(جریان0/1ازعمقکاملرودخانه) 
ضریبزبریمانینگدرکانالاصلی 
فاکتورذوببرایبرفدر 21وئن(میلیمترآببردرجهسانتیگراددرروز)
حداقلمحتوایآببرفکهمربوببه100درصدپوششبرفاست(میلیمترآب)
فاکتورذوببرایبرفدر21دسامبر(میلیمترآببردرجهسانتیگراددرروز) 
ضریبواسنییبرایکنترلتأریررابتزمانذخیرهبرایجریاننرمال(جریاننرمالزمانیاستکهرودخانهکامالپراست)
دمایبارشبرف(درجهسانتیگراد)
شمارهمنحنیبرایشرایطرطوبتی2
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جدول  .4حساسیت نسبی پارامترها در مرحلة واسنجی و اعتبارسنجی حاصل از اجرای SUFI2

واسنجی

اعتبارسنجی
P-Value

t-Stat

P-Value

t-Stat

0/28
0/1
0
0/21
0/09
0/96
0
0/02
0/96
0/62
0/16
0/29
0/01
0/66
0/06
0
0/96
 0/42
0

0/26
1/66
-6/61
1/09
1/11
-0/04
6/68
-1/94
0/02
0/96
-1/41
-0/24
2/62
0/91
-2/19
6/09
0/08
0/8
-14/60

0/99
0/94
0/81
0/82
0/82
0/61
0/22
0/42
0/4
0/66
0/66
0/14
0/11
0/1
0/01
0/06
0/01
0
0

0/02
-0/08
0/11
0/19
-0/26
-0/21
0/29
0/16
-0/86
-0/92
-0/91
1/41
1/29
-1/62
1/86
-2/22
-2/66
-2/91
4/11

نام پارامتر
v__SMTMP.bsn
v__ALPHA_BNK.rte
v__CH_K2.rte
r__SOL_K(1).sol
v__CANMX.hru
r__OV_N.hru
v__ESCO.hru
v__PRF.bsn
v__GW_DELAY.gw
v__ALPHA_BF.gw
r__usle_k(1).sol
v__MSK_CO2.bsn
v__CH_N2.rte
v__SMFMX.bsn
v__SNOCOVMX.bsn
v__SMFMN.bsn
v__MSK_CO1.bsn
v__SFTMP.bsn
r__CN2.mgt

بهمنظورارزیابینتایجواسنییواعتبارسنیی

شبیهسرازیشردهرانشرانمریدهرد.درایرننمرودار

مدلازمعیارهاییاستفادهشدکهبرخریازآنهرادر

کمتخمینییرابریشتخمینریهرایمردلرامریتروان


 SUFI2وبرخیبهصورتجداگانهمحاسربهگردیرد

مالحظهکرد.

(جدول.)6شکل 6مقایسة فراوانیدادةمشاهداتیو

شکل  .6از راست :مقایسة دبی شبیهسازی و مشاهداتی بر اساس درصد فراوانی در مرحلة واسنجی ،اعتبارسنجی
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جدول  .5پارامترهای تعیینشده برای واسنجی ،مقادیر اولیه ،حداقل و حداکثر و مقادیر نهایی آنها در واسنجی

مقادير نهايی پارامتر

بهترين مقادير در کالیبراسیون خودکار

حداکثر

حداقل

مقدار اولیه پارامتر

-0/4942
 66/112002
20/849998
 0/06
1/922
0/262
0/04921
-0/996
-0/612
0/012
0/891
-0/121
0/04691
42/192
0/9812
0/6282
196/22
1/6
0/12

 -0/6612
29/02999
41/669998
 0/0621
2/122
 0/662
 0/04116
 -0/628
1/68
0/612
0/691
-0/1898
 0/02962
61/462
0/9289
0/0422
 120/02
1/2621
-0/0621

0
40
60
0/1
2
2
0/08
2
2
1
1
 -0/62
 0/08
22
1
0/2
200
1/2
0/12

 -0/2
 20
60
0
0
0
0/01
 -2
-2
0
0
-0/12
0/01
20
0/1
0
20
0/8
-0/12

1/4تا 28/11
0
0
 0/014
0
 6/2
0
1
 0/2
 4/2
 4/2
42تا 84
 0/048
 61
0
0/09تا 0/12
1
1
0/12تا 0/46

پارامتر
r__SOL_K(1).sol
v__CH_K2.rte
 v__CANMX.hru
v__CH_N2.rte
v__MSK_CO1.bsn
v__MSK_CO2.bsn
 v__ALPHA_BNK.rte
v__SFTMP.bsn
 v__SMTMP.bsn
 v__SMFMX.bsn
 v__SMFMN.bsn
r__CN2.mgt
 v__ALPHA_BF.gw
 v__GW_DELAY.gw
 v__ESCO.hru
r__OV_N.hru
 v__SNOCOVMX.bsn
 v__PRF.bsn
r__USLE_K(1).sol

 :rمقدار پارامتر ضرب در  +1مقدار تعیینشده :v ،مقدار تعیینشده جایگزین مقدار قبلی پارامتر


جدول  .6مقادیر معیارهای ارزیابی کارایی مدل در واسنجی و اعتبارسنجی مدل
اعتبارسنجی

واسنجی تلفیقی

واسنجی خودکار

معیار

رسوب

دبی

رسوب

دبی

رسوب

دبی

0/92
0/602
0/928

0/4
0/41
0/222

0/12
-0/008
0/806

0/49
0/22
0/429

0/11
-0/02
0/84

0/2
 0/226
0/462

0/96

0/42

0/16

0/24

0/11

0/22

R2

1/92
 0/86

0/2
 0/26

0/44
 0/12

0/14
 0/61

-

-

فاصله باال و پايین دامنه عدم قطعیت

0/12

0/64

AM

NS
NSL
NSH

بیالن آب حوضه

طولگا زمرانیازواحردپاسرخهیردرولو یخرارج

شکل1میانگینساالنةمقرادیرمتوسرطوزنریاجرزای

میشودوبهکانالاصرلیواردمریشرودوازمیمروعِ

سازیشدهبهوسیلةمردلSWATبررای
بیالنآبشبیه 

هدررفتانتقالی،جریانجرانبیسرهیمدرآبراهره،آب

آبخیررزچهررلچررایرانشررانمرریدهررد.منظررورازکررل

زیرزمینیسهیمدرآبراهه،وروانابسطحیبرهدسرت

محصولآبدرایننمودارکلمقدارآبیاستکرهدر

میآید .
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شکل  .7اجزای بیالن آب شبیهسازیشده به وسیلة مدل ( SWATمقادیر بر حسب میلیمتر)

بحث و نتیجهگیری
آبخیزچهلچایباخصوصیاتیهمچونمتوسطشریب
بیشاز60درصدوتغییررشردیدکراربریجنگرلبره
زراعتدیممستعدسریلوفرسرایشاسرتومطالعرة
روانررابورسرروبدرآنبرررایمرردیریتیجررامعو
همهسونگرضرروریبرهنظررمریرسرد]26[.توانرایی
SWATرابرایاینهدفتأییدنمودهاست.بهعرالوه،
محققانیهمچون[]6و[]21برتواناییکاربرداینمدل
درآبخیزهایکوهسرتانی،پُرشریب،وجنگلریتصرریح
نمودهاند.اما،بابررسیهاییکرهدرمطالعراتمختلرف
صورتگرفت،چنینبهنظرمیرسدکرهمردلSWAT
درآبخیزهاییبامساحتبزر تررودورههرایآمراری
طوالنیتروباگرا هرایزمرانیماهانرهوبیشرترنترایج
مطلوبتریداشتهاست]22[.نیزبیانمیکندکهمردلْ
بهدورههایآبیومردتدورهحسراماسرت.آسرتانة
مساحتبرایتعیینزیرحوزههانکتةمهمدیگریاست
و[]26برآناستکهزیرحوزهبندیتأریربسیارکمیدر
پرریشبینرریجریررانآبوتررأریرمتفرراوتیدررسرروبو
عناصرغذاییدارد.همچنین،انتقالرسوبرابهتعرداد
زیرحوزههاحساممیدانردوروانرابراغیرحسرام.
آزمونوخطانشانمیدهدکرهدوعامرلرفرسرایشو



رسوبربهتعدادواحدهایپاسخهیردرولو یبریشاز
نیزبیانمیکنندکه

تعدادزیرحوزهحسامهستند]16[.
گاهیتقسیمبندیآبخیزبهوسیلةمدلSWATبیشتراز
تعیینپارامترهادرخروجیمدلمرؤرراسرت.افرزایش
تعدادزیرحوزهوواحدهایپاسرخهیردرولو یدقرت
پیشبینیهایجریانSWATرابهبودمیبخشد.زمرانی
برایآبخیزهایپُرشیببهکارمریرود،

کهمدلSWAT
تأریراتتقسیمبندیآبخیزدرشبیهسازیرسوببیشرتر
میشود]26[.بیرانکردنردکرهجریرانآبحساسریت
بیشتریبهتعریفواحدهایپاسخهیردرولو ینسربت

بهزیرحوزهدارد.بنابراین،درمطالعةحاضرسعیشرد،
بهکم آزمونوخطا،حداکثرتعدادزیرحوزه،باتوجه
بهتواناییسیستمرایانهدرپردازشاطالعرات،مراحرل
کارانتخابشود.نهایتاً،مقدارآستانه1000هکترار،کره
بررهتعیررین11زیرحرروزهمنیرررمرریشررود،برررای
بندیتعیینشد.حاصلتلفیقالیههایرقرومی

زیرحوزه
664واحدپاسخهیدرولو یبودکهبهمنظورحفظارر
کاربریهایبامساحتکمهیچآستانةمسراحتیبررای
واحدهادرنظرگرفتهنشد.درنخستیناجرایمردلبرا
شرایطتعیینشدهبرآوردهایدبیورسوببسیاربیشتر
ازواقعیتتخمینزدهشدکهبررلرزو واسرنییمردل
برایحوزةمذکورتأکیددارد.پسازواسنیی(-2001
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،)2002معیارناش-ساتکلیفبرایدبیمتوسطروزانه

جریاندرالیههاییخزده،واشباعوطولدورةآمراری

0/49وبرایغلظترسوبروزانه0/12بهدسرتآمرد.

کوتاهدانستهاست.باتوجهبهشرایطبررفگیررآبخیرز

اینمعیاردراعتبارسنیی()2006-2009برایدبریو

چهلچایوشیبزیاد،کهمیتواندباعثسیالبهرای

رسوببهترتیببرابر0/4و0/92برهدسرتآمرد]16[.

شدیدشود،مواردمرذکوردرایرنحروزهنیرزصرادق

مقادیربین0و1راقابلپرذیرشدانسرتهانرد]9[.نیرز

است.نمروداربریالنآب(شرکل)1مقرداربسریارکرم

معیررررارنرررراش-سرررراتکلیفبررررین0/66و0/12را

روانابسطحیدرمقایسهباسایربخشهرایبریالنرا

رضایتبخشاعال کردند.بنرابراین،نترایجواسرنییو

نشانمیدهدکه،باتوجهبهشرایطحوضره،بررخالف

اعتبارسنییمدلدرمیموعقابرلقبرولارزیرابیشرد.

انتظاراستومیتواندمواردفوقراتأییدکند.


معیارجمعینیز،کهتحتتأریرهررسرهمعیرارنراش-

نکتةدرخورتوجهدیگراینکهدرصردفراوانری

ساتکلیف،انحرافمدل،وضریبهمبسرتگیاصرالو

نشانمیدهدکهمقادیردبیباال

وقوعدبیدرشکل6

شدهاست،باتوجهبهجدول،2خوبتاعالیارزیرابی

وپایینچندانخوبشبیهسازینشدهاستوبیشرتر

شد]12[.برآناستکهمطلوبیتشبیهسرازیرسروب

دادههررایبررامقرردارمتوسررطتوسررطمرردلشناسررایی


وابستهبهکیفیتشبیهسازیدبیاست.آنچهدراینیابر

شدهانرد.دقرتدرپارامترهرایمرورداسرتفادهبررای

اساممعیارناش-ساتکلیفمالحظهمیشودایناست

واسررنیینشررانمرریدهرردبیشررترایررنپارامترهررابررر

کهرسوببهترازدبیشبیهسازیشدهاست.باتوجهبه


جریررانهررایزیرزمینرریمررؤرراسررت؛شررایددلیررل


اینکهمعیارناش-ساتکلیفازتواندو اختالفمقادیر

کمتخمینیروانابسطحیتحتتأریراینامرباشرد.

کند،بهمقادیرباالحساسیتنشانمیدهدکه

استفادهمی

بااینهمه،بایدتوجهداشتکهضعفدرشبیهسازی


دررسوباختالفمقادیربسیاربیشترازدبریاسرتو

جریان،تعدادکمِدادةرسوب،احتمرالعرد صرحت

ممکناستنتایجراتحتتأریرقرراردهرد.ازطرفری،

دادةرسرروب،وپیوسررتهنبررودنِاطالعرراترسرروب

بررسیهیدروگرافجریاندرسرالهرایشربیهسرازی

میتواندبرشبیهسازیرسوبمرؤررباشرد.بنرابراین،

دهدکهدرهیچی ازتکرارهرای

اوجهاییرانشانمی

پیشنهادمیشودیر دورهدادةپیوسرتهودقیرقدادة

صورتگرفتهتوسطمدلشناسایینشدهاست.احتمرال

دبیورسوبازاینحوضهتهیهشودومردلبررای

خطادردادةاینمقرادیراوجمریتوانردباعرثکراهش

آنمیدداًواسنییشودتانتایجقابرلاعتمرادتریدر

مقدارناش-ساتکلیفدرشربیهسرازیهراباشرد.البتره،

دسترشقرارگیرد.درمیموع،مدل SWATتوانست

محققانیهمچون[]26بزر تررینخطرایمردلرادر

،پیشبینری

پسازواسنیی،بهکم الگوریتمSUFI2

شبیهسازیاوججریانگزارشکردندوابرازداشتندکه

رضایتبخشیازدبیروزانهوپریشبینریخروبترا

مدلبرایشبیهسرازیوقرایعشردیدطراحرینشردهو،

عالیازرسوبحوضهداشتهباشد.الگروریتمSUFI2

معموالً،برزر تررینوقرایعجریرانراکمتررازمقردار

دراینمطالعهتوانستباواسنییسریعمدلمحقرق

اندازهگیریشدهتخمینمیزند.عالوهبرآن،دلیلضعف

رایاریکند.باتوجهبهنترایج،پیشرنهادمریشروداز

مدلدرشبیهسازیدبریراشربیهسرازیضرعیفذوب

مدل SWATواسنییشدهبرایبررسیاررراقردامات

برفدرحروزةکوهسرتانی،فرضریاتمردلدرانتقرال

مدیریتیدرحوزةچهلچایاستفادهکرد .


445

336  تا333  صفحه،2331  پاییز،3  شماره،66  دوره،نشریه مرتع و آبخیزداری

References
[1]. Abbaspour, K.C. )2009(. SWAT-CUP, SWAT Calibration and Uncertainty Programs, Version 2 (user
manual), EAWAG, 105p.
[2]. Abbaspour, K.C., Yang, J., Maximov, I., Siber, R., Bogner, K., Mieleitner, J., Zobrist, J. and
Srinivasan, R.)2007(. Modeling hydrology and water quality in the pre-alpine/alpine Thur watershed
using SWAT. Journal of hydrology, 333,413–430.
[3]. Bai, M., Saadoddin, A. and Mahini, A. )2011(. Assessment of reclamation vegetation impact in edge
river on ecological structure in chehel Chai Watershed, Golestan Province. Student National
conference on range, watershed and desert, sustainable development, Tehran University.
[4]. Birhanu, B.Z., Ndomba, P.M. and Mtalo, F.W. )2007(. Application of SWAT model for mountainous
catchment. Catchment and Lake Research, 182-187.
[5]. Faramarzi, M., Abbaspour, K.C., Schulin, R. and Yang, H. )2009(. Modeling blue and green water
resources availability in Iran. Hydrol Process, 23, 486–501.
[6]. Flynn, K. and Liew, V.M. )2009(. Validation of the SWAT model for sediment prediction in a
mountainous snowmelt-dominated catchment. 2009 international SWAT conference, conference
proceedings, Texas A&M University.
[7]. Folle, S.M. and Mulla, D.J. )2009(. Modeling upland and channel sources of sediment in the Le Sueur
river watershed, Minnesota. 2009 international SWAT conference, conference proceedings, Texas
A&M University.
[8]. Gessese, A. and Yonas, M. )2008(. Prediction of sediment inflow to Legedadi reservoir using SWAT
watershed and CCHE1D sediment transport models. Nile basin water engineering scientific magazine,
1, 65-74.
[9]. Geza, M. and McCray, J.E. )2008(. Effects of soil data resolution on SWAT model stream ﬂow and
water quality predictions. Journal of Environmental Management, 88, 393–406.
[10]. Green, C.H., Arnold, J.G., Williams, J.R., Haney, R. and Harmel, R.D. )2007(. Soil and water
assessment tool hydrologic and water quality evaluation of poultry litter application to small scale sub
watershed in Texas. Transactions of the ASABE, 50 (4), 1199-1209.
[11]. Green, C.H. and Griensven, A. )2008(. Auto calibration in hydrologic modeling: using SWAT2005 in
small-scale watersheds. Environmental Modelling & Software, 23, 422-434.
[12]. Kannan, N., White, S.M., Worrall, F. and Whelan, M.J. )2007(. Sensitivity analysis and identiﬁcation
of the best evapotranspiration and runoff options for hydrological modelling in SWAT2000. Journal of
Hydrology, 332, 456–466.
[13]. Kim, J.G., Park, Y., Yoo, D., Kim, N.W., Engel, B.A, Kim, S.J, Kim, K.S. and lim ,K.J. )2009(.
Development of a SWAT patch for better estimation of sediment yield in steep sloping watersheds.
Journal of the American Water Resources Association, 45 (4), 963-972.
[14]. Moftian, S., Kiani, F., Afyuni, M., Mosaedi, A. and Dordipoor, E. )2010(. Calibration of a
SWAT hydrologic model for the Tamer watershed in northern Iran. 2010 international SWAT
conference, Seoul.
[15]. Morgan, R.P.C. )2005(. Soil erosion and conservation. Black well publication, 304p.
[16]. Moriasi, D.N., Arnold, J.G., Van liew, M.W., Bingener, R.L., Harmel, R.D. and Veith, T.L. )2007(.
Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations.
Transactions of the ASABE, 50 (3), 885-900.

...  در آبخیزSWAT شبیهسازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل

446

[17]. Ndomba, P., Mtalo, F. and Killingtveit, A. )2008(. SWAT model application in a data scarce tropical
complex catchment in Tanzania. Physics and Chemistry of the Earth, 33, 626–632.
[18] Neitsch, S.L., Arnold, J.G., Kiniry, J.R. and Williams, J.R. )2005(. Soil and water assessment tool
theoretical documentation, version 2005, Grassland, soil and water research laboratory, Agricultural
research service, 476p.
[19]. Neitsch, S.L., Arnold, J.G., Kiniry, J.R., Srinivasan, R. and Williams, J.R. )2010(. Soil and water
assessment tool, input/output documentation, version 2009, Texas Water resources institute technical
report, 365, 604p.
[20]. Omani, N., Tajrishy, M. and Abrishamchi, A. )2007(. Modeling of a river basin using SWAT model
and GIS. 2nd international conference on managing rivers in the 21st century: solutions towards
sustainable river basins, Malaysia.
[21]. Ouyang, W., Hao, F.H., Wang, X.L. and Cheng, H.G. )2008(. Nonpoint Source Pollution Responses
Simulation for Conversion Cropland to Forest in Mountains by SWAT in China. Environmental
Management, 41, 79–89.
[22]. Refahi, H. )2003(. Water Erosion and Conservation, University of Tehran press, 671p.
[23]. Rostamian, R. )2006(. Assessment of runoff and sediment in Beheshtabad watershed, Northern Karun
by SWAT 2000. M.Sc. Thesis. irrigation and drainage Faculty, Isfahan University of Technology.
192pp.
[24]. Runoff Consulting Engineers )2005(. Multi-objective forestry project, Chelchay watershed.
Department of Agriculture of Gorgan and Gonbad, Golestan, Iran, 2, 52p.
[25]. Saadati, H., Gholami, Sh.A., Sharifi, F. and Ayyoubzadeh, S.A. )2006(. Assesment of land use change
impact on surface runoff simulation model. journal of Iranian Natural Resource, 59 (2), 301-313.
[26]. Setegn, S.G., Srinivasan, R. and Dargahi, B. )2008(. Hydrological Modelling in the Lake Tana Basin,
Ethiopia Using SWAT Model. The Open Hydrology Journal, 2, 49-62.
[27]. Talebizadeh, M., Morid, S., Ayyoubzadeh, S.A. and Ghasemzadeh, M. )2010(. Uncertainty analysis
in sediment load modeling using ANN and SWAT model. Water Resource Manage, 24, 1747–1761.
[28]. Van Liew, M.W. )2009(. Stream flow, sediment and nutrient simulation of the Bitterroot watershed
using SWAT. 2009 international SWAT conference,Texas A&M University.
[29]. Winchell, M., Srinivasan, R., Di luzio, M. and Arnold, J. )2009(. ArcSWAT 2.3 Interface for SWAT
2005, User, s guide, Black land research center, 465p.
[30]. Yaghoubi, F. )2010(. River flow simulation by WetSpa model in ChehelChai watershed, Golestan
province. M.Sc. Thesis. Range and watershed management faculty, University of Gorgan. 131pp.
[31]. Yang, J., Reichert, P., Abbaspour, K.C., Xia, J. and Yang, H. )2008(. Comparing uncertainty analysis
techniques for a SWAT application to the Chaohe Basin in China. Journal of Hydrology, 358, 1–23.

