پژوهشهاي جغرافياي طبيعي ،دورة  ،47شماره  ،2تابستان 1394
ص197-211 .

شبيهسازي رواناب و بار رسوب حوضة آبخيز رودخانة هراز مازندران با بهرهگيري از
الگوي SWAT
عطاءاهلل کاویانـ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد گلشن ـ دانشجوی دکتری آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حامد روحانیـ استادیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس
اباذر اسمعلی عوریـ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
پذیرش مقاله 1392/10/10 :تأیید نهایی1393/12/20 :

چکيده
با توجه به احداث سد در خروجي حوضة آبخيز هراز با مساحت  401هـزار و  927هکتـار ،شـبيهسـازي روانـاب و
رسوب حاصل از بارش حايز اهميت است .براي اين منظور ،از الگوي  SWATاستفاده شد .واسنجي الگو بـهمنظـور
شبيهسازي رواناب براي سالهاي  1995تا  2004انجام گرفت و با استفاده از نمايـههـاي آمـاري NS ،R2و MSE

ارزيابي شد .نتايج نشان داد مقادير آمارهها بهترتيب در ايستگاههاي کرهسنگ  0/77 ،0/80و  ،20/93چالو ،0/75
 0/73و ،1/23رزن  0/75 ،0/79و  5/91و پنجاب  0/55 ،0/68و  2/7بود .همچنين ،واسنجي رسوب در ايسـتگاه
کرهسنگ براي سالهاي  2002تا  2006صورت گرفت و بهترتيب مقادير آمـارههـا  0/60 ،0/61و  60هـزار تـن
بهدست آمد .بهمنظور اعتبارسنجي نتايج ،اين الگو براي سـالهـاي  2005تـا  2009اجـرا شـد .مقـادير ضـرايب
آماري NS ،R2و  MSEبهترتيب در ايستگاههاي کرهسنگ  0/75 ،0/87و  ،10/17چالو  0/77 ،0/83و  ،0/21رزن
 0/72 ،0/81و  1/34و پنجاب  0/70 ،0/75و  0/67بود .براي اعتبارسنجي بار رسوب نيز از آمار سالهاي  2007و
 2008استفاده شد که بهترتيب مقادير  0/53 ،0/68و  136هزار تن بهدست آمد .نتايج نشـاندهنـدة زيـاد بـودن
دقت شبيهسازي دبي جريان بهترتيب در ايستگاههاي کرهسنگ ،رزن ،پنجاب و چالو است.

کليدواژهها :الگوي  ،SWATحوضة هراز ،رسوب ،رواناب.SUFI2 ،

مقدمه
شبیهسازی فرایندهای آبشناختی بهدلیل هزینة زیاد برای اندازهگیری و محدود بودن دادهها از اهمیت خاصـی برخـوردار
است؛ از طرف دیگر ،موضوع الگوسازی رسوب توجه بسیاری از محققان را بهخود جلب کرده است؛ اما کمبود آمار ،منابع و
روشهایی با مقبولیت زیاد از موانع مسیر پژوه ،است (شیمیلیز و همکاران514 :2010 ،؛ اندومبا و همکاران54 :2008 ،؛
سیلوا و همکاران .)44 :2007 ،بنابراین ،به روشی احتیا است تا بهوسیلة آن بتوان آمار موجود را برای حوضههای آبخیـز
بدون آمار یا مکانهایی تعمیم داد که اندازهگیری در آنها امکانپذیر نیست و به تغییرات آبشناختی دست پیدا کرد .هدف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول04525234743 :
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اصلی استفاده از الگوهای آبشناسی ،شبیهسازی رفتار حوضة آبخیز و پی،بینی ا ر تغییرات شرایط حوضه و متغیرهـا بـر
عملکرد سامانة آبخیز است (پیسیناراس و همکاران .)278 :2010 ،بـا الگـوهـای آبشناسـی مـیتـوان بـه شـبیهسـازی
فرایندهای آبشناختی سطح زمین بهمن ور بهبـود مـدیریت منـابع آب پرداخـت (دو و همکـاران .)340 :2007 ،امـروزه،
سامانة اطالعات جغرافیایی ،ابزار معمول مورد استفاده در مدیریت منابع طبیعی بهویژه آبخیزهاست که بـا مجموعـههـای
متعددی از بانکهای اطالعاتی مانند نقشههای رقومی ارتباط دارد .سامانههای اطالعات جغرافیایی برای پی،بینی نتـایج
فعالیتهای مدیریتی طراحی شده و توسعه یافته است .برای آگاهی از شرایط سامانه ،عوامل پویایی آن باید در ن ر گرفته
شود .در این پژوه ،،فرض بر این است که الگوی  SWATقابلیت شبیهسـازی روانـاب و مقـدار رسـوب را در مقیـاس
حوضة آبخیز دارد و استفاده از الگوی توزیعی و فرایندی عدم قطعیت ناشی از سامانههایی با فرض یکپـاريگی ،1ابـت و
خطی را به کمترینحد میرساند .عالوه بر این ،الگوی  SWATدارای مزایـای خاصـی بـرای بررسـی ا رهـای تغییـرات
حوضه و کاربرد در حوضههایی با آمار مشاهداتی محدود است (بترست .)50 :2002 ،مرلفههای این الگو بر پایـة فیزیکـی
بوده ،قابل اندازهگیری در سطح حوضه است؛ بنابراین اعتبارسنجی این الگو بـر اسـاس سـری کوتـاهمـدت هواشناسـی و
هیدرومتری برای سطح کويکی انجامگرفتنی است (بترست .)50 :2002 ،در این زمینه ،نامدار ( )1393با استفاده از الگوی
 SWATاقدام به شبیهسازی دبی جریان رودخانة حوضة آبخیز هراز در ایستگاه هیدرومتری کرهسنگ (واقـع در خروجـی
حوضه) کرد؛ ضرایب  R2و  NSبهترتیب  0/72و  0/70بهدست آمد که نشاندهنـدة پـذیرفتنی بـودن شـبیهسـازی دبـی
جریان حوضة آبخیز هراز در این ایستگاه است .گلشن و همکاران ( )1393کارایی الگـوی  SWATدر شـبیهسـازی دبـی
جریان حوضة آبخیز يالو واقع در حوضة آبخیز هراز را ارزیابی کردند؛ ضرایب  R2و  NSبهترتیب  0/68و  0/55بهدسـت
آمد که نشاندهندة قابلیت این الگو برای شبیهسازی رواناب در حوضههای کويک است .سلمانی و همکـاران ( )1390بـا
بهکارگیری الگوی  SWATو روشهای  Parasolو  SUFI2اقدام به شبیهسازی روانـاب حوضـة آبخیـز گرگـانرود در
استان گلستان کردند که نتایج نشان داد روش  SUFI2از قابلیت بهتری برخوردار است .ابراهیمی ( )1390در شبیهسـازی
مقدار رواناب و بار رسوب حوضة رودخانة دویر در استان ایالم با استفاده از الگوی  SWATبیان داشت این الگو قابلیـت
شبیهسازی این دو متغیر را بهخوبی دارد و شبیهسازی رواناب نسبت به شبیهسازی رسوب از دقت بیشتری برخوردار است.
در هندوستان ،شریواستاوا 2و همکاران ( )2004بهمن ور برآورد مقدار رواناب و رسـوب روزانـه و ماهانـة حوضـة آبخیـز
يوکرناال 3این الگو را بهکار بردند .نتایج این تحقیق با دادههای مشاهداتی منطقه بهخوبی مطابقت مـیکـرد .کلیمنـت 4و
همکاران ( )2008دو الگوی  SWATو  AnnAGNPSرا برای یک دوره ،در حوضة رودخانة بلسانکا در جمهوری يـک
بررسی کردند؛ نتایج نشان داد که برآورد حاصل از شبیهسازی الگوی  SWATمطابقت بیشتری بـا دادههـای مشـاهداتی
5

6

دارد .دوان و همکاران ( )2009در حوضة آبخیز ياوهای يین ،برای برآورد مقدار رواناب و بار رسوبی از الگوی SWAT
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1. Lump
2. Shrivastava
3. Chhokeranala
4. Kliment
5. Duanal
6. chaoh
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استفاده کردند؛ واسنجی این الگو ،مقادیر ضریب ناش -ساتکلیف ( )NSو ضریب تعیین ( )R2شبیهسازی جریان رواناب را
بهترتیب  0/93و 0/80تعیین کرد و برای شبیهسازی رسوب بهترتیب  0/81و  0/76را نشان داد .بـا اینکـه نتـایج بـرآورد
رواناب از دقت زیادی نسبت به تخمین رسوب برخوردار است ،در کل نتایج شبیهسازی رضایت بخـ ،بـود .االنصـاری و
همکاران ( )2013با استفاده از الگوی  SWATمقدار بار رسوب و دبی واردشده از ساحل سمت يپ سد موصـل را بـرای
دورة آماری  1988تا  2008بررسی کردند؛ نتایج نشان داد که متوسط جریان آب و بـار رسـوب سـاالنه بـهترتیـب 13/8
میلیون مترمکعب و  702میلیون مترمکعب است که با دادههـای مشـاهداتی مطابقـت داشـت .ونگرینسـون و همکـاران
( )2013با استفاده از الگوی  SWATو  SOBEK-REمقدار بار رسوب را در شـاخة اصـلی و فرعـی رودخانـة سـامبیای
تانزانیا برآورد کردند .جبرمیکائل و همکاران ( )2013در پژوهشی مقدار جریان رواناب و بار رسوب را در باالدست حوضـة
نیل آبی بررسی کردند که نتایج رضایتبخ ،ارزیـابی شـد .در پژوهشـی پواپسـکو و همکـاران ( )2013کـارایی الگـوی
آبشــناختی ( )SWATو الگــوی آبپویــاییشناســی ( )SOBEK-REرا ارزیــابی کردنــد کــه مقــدار کــل بــار رســوب
شبیهسازیشده در خروجی اصلی حوضه بهوسیلة الگوی  SWATو  SOBEK-REبهترتیب برابر با  2/94و  2/72میلیـون
تن در سال بود که نتایج هر دو الگو ،پذیرفتنی ارزیابی شد .پارايولی و همکاران ( )2013با استفاده از الگوی  SWATتأ یر
تناوب کشت و عمق شخم را بر مقدار رسوب بررسی کردند؛ نتایج نشان داد که بهطور کلی ضریب  R2بین  0/68تا 0/83
و ضریب  NSبین  0/51تا  0/63متغیر است .در پژوهشی سامرلوت و همکاران ( )2013از سه الگوی  1 HIT ،SWATو
 2 RUSLE2در مقیاس حوضه بهمن ور شبیهسازی رسوب استفاده کردند؛ نتایج نشان داد که الگوی  SWATبیشـترین
دقت و الگوی  HITکمترین دقت را دارد.
فرسای ،غالب در حوضة هراز بهدلیل رخداد بارشهایی با شدت زیاد ،توپوگرافی شیبدار و پراکنده و خاک مسـتعد
به فرسای ،،دارای الگوهای مختلفی است و هدررفت خاک در این منطقه زیاد است .از آنجا که تخریب زیستمحیطی و
هدررفت خاک خطری جدی برای توسعة پایدار و انعطافپذیری بومسازگانها بهشمار میرود ،نیاز روزافزون بـه مـدیریت
مر ر حوضة آبخیز بهمن ور کنترل هدر رفت خاک در این منطقه وجود دارد .همچنین ،با توجه به کاربرد الگـوی SWAT

که برای درک فرایندهای آبشناختی و توسعة شیوههای مدیریتی در حوضة آبخیز استفاده میشود ،ارزیابی ایـن الگـو در
مناطق کوهستانی ضروری است .در مجموع ،با توجه به شرایط خاص آبوهوایی و توپـوگرافیکی حوضـة آبخیـز هـراز و
احداث سد در محل ایستگاه هیدرومتری کرهسنگ واقع در خروجی این حوضه ،شبیهسـازی و بـار رسـوبی آن بـهمن ـور
مدیریت این حوضه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در نتیجه در این تحقیق ،کارایی الگوی  SWATبرای برآورد رواناب
و رسوب حاصل از بارش بهمن ور مدیریت بهینة منابع آب و خاک در حوضة آبخیز هراز بررسی شد.

محدودة پژوهش
محدودة این پژوه ،حوضة آبخیز هراز با مختصات  539022تا  622236طول شـرقی و  3923033تـا  4009208و بـا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. High Impact Targeting
2. Revised Universal Soil Loss Equation
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وسعت  401409/2هکتار است که در جنوب استان مازندران و شهرستان آمل واقع شده است .حوضة آبخیـز هـراز دارای
وسعت زیادی است و با متوسط آبدهی  31/10مترمکعب بر انیه ،پرآبترین رودخانه در استان مازندران بهحساب میآیـد.
این حوضه در منطقة شمالی کشور پس از سفیدرود در رتبة دوم قرار میگیرد که یکی از سه رودخانة پرآب شـمال کشـور
محسوب میشود .کمینه ارتفاع حوضه  300متر و بیشینه ارتفاع آن  5600متر اسـت .متوسـط مقـدار بارنـدگی سـاالنه از
کمینه مقدار  302میلیمتر در بخ ،تقریباً مرکزی حوضه تا بیشترینحد  1069میلیمتر در بخ ،شرقی حوضه در نوسان
است .همچنین ،متوسط دمای منطقه از کمینه مقدار  5درجة سانتیگراد تا بیشترین مقدار  23/1درجة سـانتیگـراد متغیـر
است .متوسط دمای ساالنة منطقه حدود  8درجة سانتیگراد محاسبه شده است .متوسط تبخیر ساالنة منطقه حدود 1300
میلی متر است .بیشترین روزهای یخبندان ماهانه متعلق به دی است و بیشترین تعداد روز یخبندان بتشـده در سـال در
منطقه165 ،روز است و بر اساس تقسیمات آبوهوایی جزء مناطق نیمـهاسـتپی سـرد در ناحیـة ایـران تـوران محسـوب
میشود .در منطقة پژوه ،،بر اساس نقشهها و مشخصات آبوهوایی موجود ،رژیم حرارتی مزیک 1تشـخیص داده شـده
است.

شکل  .1محدودة پژوهش

شبيهسازي

رواناب سطحي در الگوي SWAT

شبیهسازی رواناب سطحی در الگوی  SWATبا دو روش زیر صورت میگیرد:
الف) گرین -آمپ :در این روش با استفاده از محاسبههای رواناب ،دادههای بارش و هدایت آبپویاییشناختی مقـدار
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1. Mesic
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رواناب محاسبه میشود .برای تعیین رواناب سطحی در  SWATاز روش گرین -آمپت و الرسـون -مـین اسـتفاده شـده
است .مقدار نفوذپذیری از روش الرسون -مین و گرین -آمپت با رابطة زیر تعریف میشود:

رابطة 1

 Ψ +Δθ ν 
Finft =K e × 1+ ωf

F



که در آن 𝐹𝑖𝑛𝑓𝑡 ،مقدار نفوذپذیری در واحد زمان؛ 𝑒𝐾 هدایت آبپویـاییشـناختی مـر ر؛ 𝑓𝜔 Ψظرفیـت ماتریـک جبهـة
رطوبتی؛ 𝜐𝜃 Δتغییرات رطوبت حجمی رطوبتی؛  Finftنفوذپذیری تجمعی در زمان است (نیتچ.)103 :2005 ،
ب) منحنی  :SCSدر این روش ،شمارة منحنی خاک و مقدار نفوذ و آب تأ یر ویژهای دارد .این روش ،تجربی بـوده،
در سال  1950توسط سازمان حفاظت آب و خاک آمریکا استفاده شد .این رابطه بهصورت زیر تعریف میشود:
2

رابطة 2

-2/0S

-8/0S

R
=
R

day

day

Qsurf

که در آن 𝑓𝑟𝑢𝑠𝑄 ارتفاع رواناب؛ 𝑦𝑎𝑑𝑅 ارتفاع باران؛  Sمرلفة نگهداشت خاک است؛ این مرلفه از ن ر مکانیکی بـهعلـت
تغییرات در خاک ،کاربری اراضی ،مدیریت و شیب و از ن ر زمانی بهعلت تغییر در مقدار آب و خاک در واحدهای مختلف
متغیر بوده ،از رابطه زیر بهدست می آید:
رابطة 3

 1000

S= 4/25 
-10  
CN



که در آن  CNشمارة منحنی بوده ،از جدولهای تهیهشده بهمن ور تعیین مقدار  CNبهدست میآید.
شبيهسازي رسوب در الگوي SWAT

پی،بینی مقدار فرسای ،خاک ناشی از باران و رواناب در الگوی  ،SWATبر اسـاس الگـوی  MUSLEاسـت .در ایـن
روش ،از رواناب سطحی بهمنزلة عامل فرسای ،استفاده میشود SWAT .تأخیر انتقال رسوب در سـطح ،تـأ یر پوشـ،
برف بر فرسای ،،رسوب در جریان جانبی و آب زیرزمینی را نیز محاسبه میکنـد .الگـوی  MUSLEبـهصـورت زیـر در
الگوی  SWATاستفاده میشود:
رابطة 4

Sed=8/11 (AQS)56/0 KCPLS

در این رابطه 𝑆𝑒𝑑 ،مقدار رسوب در یک روز بر حسب تن؛ 𝐴 رواناب سـطحی بـر حسـب میلـیمتـر در هکتـار؛ 𝑄

بیشترین سیالب بر حسب مترمکعب در انیه؛ 𝑆 مساحت واحدهای آبشـناختی همگـن بـر حسـب هکتـار؛ 𝐾 شـاخص
فرسای ،خاک در الگوی USLE؛ 𝐶 شاخص مـدیریت در الگـوی USLE؛ 𝑃 شـاخص روشهـای حفـاظتی در الگـوی
USLE؛ 𝑆𝐿 شاخص توپوگرافی در الگوی  USLEاست.
روندیابی رسوب از طریق این الگو شامل فرایند تهنشست و برداشت است که بهطور همزمان اداره میشـود .فراینـد
ته نشست بر اساس سرعت سقوط و فرایند برداشت بر اساس مفهوم قدرت جریـان اصـالح شـده اسـت .سـرعت سـقوط
بهمثابة تابعی از قطر مربع ذرات با استفاده از قانون استوک تخمین زده میشود .قدرت بی ،از حد ،جریان تخریب بستر را
ایجاد میکند که بهوسیلة فرسای،پذیری خاک  ،USLEعامل پوش ،کانال و دشت سیالبی تن یم میشـود .در الگـوی
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 ،SWATاز حجم رواناب و بیشترین دبی بتشده در ایستگاههای هیـدرومتری بـرای محاسـبة حجـم رسـوب اسـتفاده
میشود.

تحليل حساسيت ،واسنجي و اعتبارسنجي

الگوي SWAT

بهمن ور بهبود کیفیت واسنجی و تحلیل عدم قطعیت در نتایج الگوی  ،SWATاز روش  SUFI2در نرمافـزار SWAT-

 CAPاستفاده شد .الگوریتم  SUFI2واسنجی و عدم قطعیت را ترکیب کرده ،بـا اسـتفاده از رویکـرد واسـنجی خودکـار،
مرلفههای عدم قطعیت را بهنحوی تعیین میکند که بیشتر دادههای مشاهدهای در ناحیة عدم قطعیـت تعیـینشـده قـرار
گیرد .الگوریتم  SUFI2در برنامة  ،SWAT-CUPدر گامهای متوالی ،عدم قطعیت الگو را کاه ،میدهد تـا دو شـرط
زیر برقرار شود:
 .1بیشتر دادههای مشاهدهای در سطح  95 PPUواقع شود   p  factor 1؛
 .2فاصلة متوسط بین حد زیـاد و کـم ،در طیـف  95درصـد عـدم قطعیـت تقسـیم بـر انحـراف معیـار دادههـای
اندازهگیریشده تا حد ممکن کويک شود .  R  factor 0
در سالهای اخیر ،الگوسازی معکوس ( )IMروشی معمول برای واسنجی الگوها شده است .با توجه به اینکه انتخاب
مقادیر مختلف برای پارامتراسیون و واسنجی الگو محدود و پرهزینه است ،الگوسازی معکـوس جـایگزین مناسـبی بـرای
واسنجی الگو و انتخاب مقادیر مناسب برای مرلفههاست .روش SUFIالگویی معکوس است که برای واسـنجی و تحلیـل
عدم قطعیت استفاده میشود (اخوان و همکاران.)11 :1389 ،

ارزيابي کارايي الگو
برای ارزیابی کارایی الگو و برای بهدست آوردن بهترین واسنجی و محدود کردن جوابها بهسمت جـواب یگانـه ،گـاهی
الزم است يندین معیار آماری استفاده شود .در این پژوه ،،ارزیابی الگو بهکمک ضریب ( NSناش-ساتکلیف) ،ضـریب
همبستگی ( ،)R2مجموع مربعات باقیمانده ( r_ factor ،)MSEو  P_ factorانجام گرفت؛ بنـابراین در ابتـدا دادههـای
اندازهگیری در سطح  95PPUقرار گرفت .در هر مرحله ،مرلفههای قبلی تجدید ن ر شـد و فاصـلة اطمینـان  95درصـد
مرلفهها بر اساس ماتریکس همبستگی کاه ،یافت و نیز عدم قطعیت در گامهای متوالی کاه ،یافت.
ضريب همبستگي ( :)R2نشاندهندة قسمتی از تغییرات کل یا واریانس کل مقادیر مشاهدهای است که بهوسیلة
مقادیر شبیهسازیشده توجیه میشود .این ضریب بـین صـفر تـا یـک متغیـر اسـت؛ ينانچـه مقـادیر پـی،بینـیشـده و
اندازهگیریشده برابر باشند ،مقدار آن برابر با یک است:
2

رابطة 5

𝑚𝑖𝑠 ̅ 𝑚𝑖𝑠
𝑛∑[
]) 𝑠𝑏𝑜𝑖̅𝑄−𝑄𝑖 )(𝑄𝑖𝑜𝑏𝑠 −
𝑖𝑄(𝑖=1

𝑛∑ 𝑠𝑖𝑚 ̅ 𝑠𝑖𝑚 2
𝑛∑
−𝑄𝑖 ) 𝑖=1(𝑄𝑖𝑜𝑏𝑠 −𝑄̅𝑖𝑜𝑏𝑠 )2
𝑖𝑄(𝑖=1

= R2

که در آن 𝑛 تعداد مشاهدات؛ 𝑖𝑂 و 𝑖𝑃 مقادیر متناظر مشاهده و پـی،بینـیشـده؛ ̅
 Oو ̅ Pنیـز میـانگین ریاضـی مقـادیر

مشاهده و پی،بینیشده است (سانتی و همکاران.)1170 :2001 ،
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ضريب  NS :NSضریبی است که اختالف نسبی بین مقادیر مشاهدهشده و شبیهسـازیشـده را نشـان مـیدهـد.
محققان از این شاخص برای ارزیابی الگوها استفاده کردهاند .این ضریب با رابطة زیر محاسبه میشود:
2

]

رابطة 6

) ∑n (Oi -Pi
i=1

2

)̅
∑n (Oi -O

[ NS=1-

i=1

که در آن 𝑂𝑖 ،مقادیر مشاهدهشده؛ 𝑖𝑃 مقادیر شبیهسازیشده؛ ̅
 Oمیانگین مقادیر مشاهدهشده است .مقـدار ایـن ضـریب

بین یک تا منفی بینهایت تغییر میکند .بهترین مقدار برای ضریب 𝑆𝑁 ،یک است و در صورتی کـه مقـدار آن بیشـتر از
0/5باشد ،نشاندهندة این است که شبیهسازی با استفاده از الگویی خوب انجام گرفته است (گاسـمن و همکـاران:2007 ،
.)1216
همچنین P-factor ،عبارت است از درصد دادههای مشاهدهای پوش،دادهشدة مساوی باند تخمین عدم قطعیت 95
درصد ( )95PPUو  R-factorنیز عبارت است از درصد دادههای مشاهدهای پوش،دادهشـدة مسـاوی بانـد تخمـین 95
درصد .با توجه به اینکه با افزای ،P-factor ،مقدار  R-factorنیز افزای ،مییابد ،محاسبهها تا زمانی ادامه پیدا میکنـد
که تعادلی بین این دو شاخص برقرار شود و این زمانی رخ میدهد که بیشتر دادههای مشاهداتی در باند تخمین 95PPU

واقع شود.
دادههای استفادهشده در این پژوه ،شامل دادههای عـددی و هیـدروکلیماتولوژی اسـت .الیـههـای  GISشـامل
الیه های مدل رقومی ارتفاع ،الیة کاربری اراضی و خاک منطقـه اسـت .دادههـای عـددی و هیـدروکلیماتولوژی شـامل
دادههای مربوط به  21ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه اسـت .در جـدول  ،1مشخصـات ایسـتگاههـای هیـدرومتری
استفادهشده آورده شده است .در شکل  ،1موقعیت این ایستگاهها در حوضة این پژوه ،نشان داده شـده اسـت .ایسـتگاه
سینوپتیک بلده نیز ایستگاه مرجع هواشناسی در این پژوه ،بوده است.
جدول  .1مساحت و تعداد ايستگاههاي هيدرومتري محدودة پژوهش

نام ایستگاه

رودخانه

ارتفاع

تأسیس

مساحت ()KM2

نوع ایستگاه

پنجاب

نمارستاق

974

1973

130

درجة 3

رزن

نور

1255

1969

1182

درجة 4

يالو

يالو

456

1998

236

درجة 4

کره سنگ

هراز

336

1950

4019

درجة 1

يافتههاي تحقيق
در محیط  ،Arc SWATمنطقة بررسیشده به  25زیرحوضه تقسیم شد .بهدلیل وجود تنوع در نقشـة کـاربری اراضـی و
خاک و برای اطمینان از تفکیکپذیری زیاد ،واحدهای آبشناختی بهصورت يندگانه برای هر زیرحوضه تعریف شد و این
کار با تعیین دستکم پنج درصد سطح ،برای طبقههای کاربری اراضی ،خاک و طبقات شیب صورت گرفت و در نهایـت،
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حوضه به  91اجزای واحد آبشناختی ( )HRUتقسیم شد .در ادامه ،برای واسنجی و اعتبارسنجی ،ابتدا بیست مرلفة مر ر
در جریان انتخاب شد و مقادیر اولیة آنها بر اساس جدول پایة فهرستشده در راهنمای ( SWATنیتچ و همکاران:2005 ،
 ،)103به نرمافزار  SWAT CUPوارد شد .پس از یک تکرار ششصدتایی بهصـورت جداگانـه و بـا اسـتفاده از الگـوریتم
 ،SUFI2هشت مرلفه برای شبیهسازی رواناب و پنج مرلفه برای شبیهسازی بار رسوب تحت عنوان مرلفههـای حسـاس
تعیین شد .جدول  2مرلفه های مر ر بر دبی جریان و بار رسوب را در دورههای واسنجی و اعتبارسـنجی نشـان مـیدهـد.
نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت انجامگرفته برای این مرلفهها در جدول  3بیان شده است.
جدول  .2مؤلفههاي الگو و محدودة تغييرات در الگوي SWAT

عامل

مقدار بهینه

کمینه

بیشینه

نام مرلفه

48/42

0/01

300

v__ALPHA_BNK.rte

ابت تخلیة کانال (𝑦𝑎𝑑)

0/014

0/01

1

r__SOL_BD().sol

يگالی تودة خاک ()𝑔𝑟/𝑐𝑚3

1/55

0/2

1

r__CN2.mgt

شمارة منحنی

0/42

0/4

0/8

v__SURLAG

ضریب تأخیر رواناب سطحی ()day

1/6

0/2

7

v__ALPHA_BF

مرلفة آلفا در جریان پایه ()day

0/36

0

1

v__TIMP

شاخص تأخیر دمای فشردهسازی برف

0/68

0

1

v__SMTMP

دمای پایة ذوب تودة برف (·)c

3/92

0

10

r__SOL_AWC().sol

ظرفیت آب قابل دسترس خاک)𝑚𝑚(𝑚𝑚/

0/68

0/61

0/78

r__SOL_K().sol

هدایت آبپویاییشناختی اشباع (𝑟)𝑚𝑚/ℎ

0/14

0

200

v__SPCON.bsn

ضریب رابطة انتقال رسوب

0/00096

0/0008

0/001

v__SPEXP.bsn

نمای رابطة انتقال رسوب

1/28

1/24

1/56

v__OV_N.hru

ضریب مانینگ برای جریان سطحی

0/77

0/56

1/04

v__CH_K2.rte

رواناب

رسوب

توصیف مرلفه
هدایت آبپویاییشناختی مر ر بستر کانال
اصلی(𝑟)𝑚𝑚/ℎ

در حوضة آبخیز اهريای (عطفی ،)1393 ،مقادیر مرلفـههـای  OV-Nبـین  1تـا  6و  Sol-Kبـین  0/05تـا  2/2بـرای
شبیهسازی رسوب بهدست آمد که به مقادیر بهینة مرلفههای حوضة آبخیز هراز نزدیک است .هنگام استفاده از الگـوریتم
 ،SUFI2در اولین مرحله تابع هدف معرفی شد .پژوه،های مختلفی نشان میدهد که رابطههـای متفـاوتی بـرای تـابع
هدف وجود دارد و هر رابطه نتایج متفاوتی بهدست میآورد و تابع منحصر بهفردی وجود ندارد (عباسپور .)50 :2009 ،در
این پژوه ،،از تابع هدف  NSاستفاده شد .شکل  2نتایج شبیهسازی دبی روانـاب بـهصـورت ماهانـه در دورة واسـنجی
 1994تا  2004برای ایستگاههای کرهسنگ ،رزن و پنجاب و  1998تا  2004برای ایستگاه يالو را نشان میدهد .نتـایج
شبیهسازی بار رسوب ایستگاه کرهسنگ بهصورت روزانه در دورة واسنجی  2002تـا  2006در شـکل  3نشـان داده شـده
است .دورههای زمانی انتخابشده برای شبیهسازی الگو از لحاظ اطالعات هواشناسی موجود مناسب است و از روند دبـی
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جریان و دبی رسوب معمولی برخوردار است .مقدار دبی و زمان وقوع واقعههای سیالبی در این دوره بـهخـوبی بـهوسـیلة
الگو ،شبیهسازی شده است .الگوی  SWATبا استفاده از ایستگاههای هیدرومتری در خروجی ،دبـی رسـوب را محاسـبه
میکند؛ بنابراین برآورد ضعیف جریان شبیهسازیشده بر نتایج شبیهسازی ماژول رسوب تأ یر میگـذارد .از ایـنرو ،بـرای
شبیهسازی رسوب ابتدا برآورد قابل قبول رواناب از اهمیت ویژهای برخوردار است.

جدول .3نتايج تجزيه و تحليل حساسيت مؤلفهها

عامل

رواناب

رسوب

نام مرلفه

t-stat

p-value

v__SURLAG

1/62

0/10

v__ALPHA_BF

2/4

0/01

v__TIMP

3/05

0/002

v__ALPHA_BNK.rte

3/73

0/0002

v__SMTMP

3/96

0/00008

r__SOL_BD().sol

5/18

0

v__CH_K2.rte

5/57

0

r__CN2.mgt

6/18

0

r__SOL_K().sol

0/10

0/92

v__OV_N.hru

0/12

0/91

r__SOL_AWC().sol

-1/43

0/15

v__SPEXP.bsn

-11/61

0

v__SPCON.bsn

-29/73

0
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شکل  .2محدودة باند عدم قطعيت (

) ،دبي شبيهسازيشده (

) و دبي مشاهدهاي (

) در دورة واسنجي رواناب ماهانة

ايستگاههاي :الف) کرهسنگ؛ ب) رزن؛ پ) چالو؛ ت) پنجاب

شکل  .3محدودة باند عدم قطعيت (

) ،دبي شبيهسازيشده (

) و دبي مشاهدهاي (

ايستگاه کرهسنگ

) در دورة واسنجي رسوب روزانه در
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بینامان و شومیکر ( )2005و سانتی و همکاران ( )2001پیشنهاد کردند که شبیهسازی الگـو ،زمـانی رضـایتبخـ،
تشخیص داده میشود که شاخص آماری  R2بیشتر از  0/6و ناش -ساتکلیف بیشتر از  0/5باشد؛ از اینرو نتایج ما با ایـن
مقادیر مطابقت دارد و نشان میدهد که الگوریتم  SUFI2مشاهدات را در طی واسنجی بهخوبی برای حوضة آبخیز هـراز
در بر گرفته است .در مرحلة بعد ،اعتبارسنجی نتایج الگو ،بهمن ور افزای ،سطح اعتماد کاربر در قابلیت پی،گویانـة الگـو
صورت گرفت .بنابراین ،شبیهسازی رواناب برای دورة پنجسالة  2005تا  2009و شبیهسازی بار رسوب برای دورة  2007و
 2008اعتبارسنجی شد .نتایج در شکلهای  4و  5نشان داده شده است.

شکل  .4محدودة باند عدم قطعيت (

) ،دبي شبيهسازيشده (

) و دبي مشاهدهاي (

) در دورة اعتبارسنجي رواناب ماهانة

ايستگاههاي :الف) کرهسنگ؛ ب) رزن؛ پ) چالو؛ ت)پنجاب
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شکل  .5محدودة باند عدم قطعيت (

) ،دبي شبيهسازيشده (

) و دبي مشاهدهاي (

) در دورة اعتبارسنجي بار رسوب

ايستگاه کرهسنگ

در مرحلة واسنجی و اعتبارسنجی ،الگو با مجموعهای از مرلفـههـای بـهدسـتآمـده از آخـرین مرحلـة واسـنجی و
اعتبارسنجی اجرا شد که نتایج نهایی آن در جدولهای  4و  5ارائه شده است.

جدول  .4خالصة نتايج الگو در مرحلة واسنجي

ایستگاه

طول دورة آماری

R2

NS

MSE

r-factor

p-factor

کرهسنگ

 108ماه

0/80

0/77

20/93

2/50

0/90

يالو

 84ماه

0/75

0/73

1/23

2/03

0/78

رزن

 108ماه

0/79

0/75

5/91

1/71

0/78

پنجاب

 108ماه

0/68

0/55

2/70

2/43

0/89

رسوب

کرهسنگ

 58روز

0/61

0/61

60*103

1/07

0/84

عامل

عامل
رواناب

جدول  .5خالصة نتايج الگو در مرحلة اعتبارسنجي

رواناب

رسوب

ایستگاه

طول دورة آماری

R2

NS

MSE

r-factor

p-factor

کرهسنگ

 60ماه

0/87

0/75

10/17

3/61

0/87

يالو

 60ماه

0/83

0/77

0/21

2/24

0/88

رزن

 60ماه

0/81

0/72

1/34

3/56

0/72

پنجاب

 60ماه

0/75

0/70

0/67

1/78

0/72

کرهسنگ

 21روز

0/68

0/53

3

136*10

1/21

0/71
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هدف اولیة این پژوه ،بررسی عملکرد الگوی  SWATدر شبیهسازی مقدار رواناب و بار رسوب حوضة آبخیـز هـراز در
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عوامل ادافیکی و کاربری اراضی در رواناب این حوضه است که با نتایج پژوه،های سادات میرصانع و همکاران (،)1388
پاناگوپولوس و همکاران ( )2011و پارايولی و همکاران ( )2013مطابقت دارد .برای شبیهسازی بـار رسـوب مرلفـههـای
 SPEXP ،SPCONو  SOL-AWCبــرای پــی،بینــی رســوب از حساســیت بیشــتری برخــوردار اســت کــه بــا نتــایج
پژوه،های ناصرآبادی و همکاران ( ،)1392جبرمیکائل و همکاران ( )2013و ونگرینسون و همکاران ( )2013مطابقـت
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برای ماههای ژانویه ،فوریه و مارس ،مقدار دبی برآوردشده بیشتر از مقدار دبی مشـاهداتی اسـت کـه مربـوط بـه در ن ـر
نگرفتن نفوذ آب بهوسیلة الگوست که با نتایج پژوه،های سادات میرصـانع و همکـاران ( )1388و بهرامـی و همکـاران
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