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ارزیابی پتانسیل تولید رواناب و رسوب با استفاده از بارانساز و مدل
هیدرولوژیک در حوزة آبخیز کوزهتپراقی اردبیل
 اباذر اسمعلی*؛ دانشیار آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 محمد گلشن2؛ دکتری آبخیزداری ،ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا ،گیالن ،ایران.

چکیده
حوزههای آبخیز یک محیط وسیع با شرایط متفاوت میباشند که شبیه سازی و مطالعۀ فرآیندهای تولید رواناب و رسوب در سطح این
منطقه برای مدیریت و حفظ منابع ب سیار مهم میبا شد .حوزۀ آبخیز کوزه تپراقی با م ساحت  766کیلومتر مربع در جنوب و باالد ست
حوزۀ آبخیز قرهسو در استان اردبیل واقع شده است .از بین مدلهای هیدرولوژیک با توجه به قابلیتهای مدل  ،SWATاین مدل برای
شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیک منطقه در سطح زیرحوضه استفاده شد .همچنین برای بررسی دقیقتر از دستگاه شبیه ساز باران
در سططح واحد ااسطه هیدرولوژیک  )HRUاسطتفاده شطد و نتایج به دسطت آمده در سططح زیرحوضطه تعمیم داده شطدند .نتایج مدل
هیدرولوژیک  SWATبا نمایههای آماری  NSE ،R2و  RMSEارزیابی شد بهطوریکه برای شبیه سازی رواناب در دورههای واسنجی
و اعتبارسططنجی ،این نمایهها بهترتیب  0/69-0/71 ،0/74-0/8و  0/33-0/32و برای شططبیهسططازی رسططوب  0/64-0/72 ،0/66-0/75و
 26/35-39/27به د ست آمدند .بررسی نتایج مطالعات حا صل از باران ساز مصنوعی نیز ن شان داد که خاکهای لومی منطقه واقع در 8
نمونه  HRUنقش زیادی در تولید ر سوب منطقه دارند .مقدار حداکثر رواناب و ر سوب تولیدی با ا ستفاده از د ستگاه شبیه ساز باران و
مدل  SWATدر زیرحو ضههای  13و  1م شاهده شدند که ن شان دهندۀ شرایط ضعیف و نامنا سب در این زیرحو ضهها میبا شند.
مقای سۀ نتایج روشهای مطالعاتی ن شان داد که مدل  SWATاز عملکرد بهتری برای شبیه سازی رواناب ن سبت به د ستگاه شبیه ساز
باران برخوردار میبا شد .همچنین مقدار ر سوب شبیه سازی شده تو سط این مدل بی شتر از مقدار ر سوب محا سباتی تو سط د ستگاه
شبیهساز باران بوده و به مقادیر مشاهداتی نزدیکتر میباشد.
کلید واژگان :شبیهسازی ،االت ،آب گلآلود ،واسنجیHRU ،
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 .1مقدمه
با مطالعه و شططناخت عوامل تیریرگرار در ایجاد رواناب
و رسطططوب میتوان مدیریت بهتری برای حوزه های آبخیز
ارا ئه نمود .فرآی ند تول ید روا ناب و رسطططوب باتو جه به
خصوصیات موجود در حوضههای مختلف دارای رفتارهای
متفاوتی میبا شند ،بهطوریکه شناخت دقیق این فرآیند
بسیار مشکل میباشد.
با افزایش سطح کشت ،کوتاه شدن تناوب زراعی ،شخم
اراضططی دارای شططیب بیشططتر ،قطع درختان جنگلی و رای
بیش از حد ،تعادل طبیعت به آسطططانی بههم میخورد که
بهدنبال آن سیالب و فرسایش تشدیدی بهوقوع میایوندد.
در حالت طبیعی فر سایش خاک با توجه به شرایط منطقه
وجود دارد که با بههم خوردن تعادل این فر سایش ت شدید
میشططود و برروی محیط زیسططت و اایداری اکولوژیک تیریر
میگرارد ] .[12فرسططایش خاک شططایعترین شططکل تخریب
زمین می باشطططد و بهعنوان ت حدیدی بزرگ برای اایداری
اکوسططیسططتمهای بزرگ مطرح شططده اسططت ] .[21 ،3در
ک شورهای در حال تو سعه واقع در آ سیا ،آفریقا و آمریکای
جنوبی بهدلیل دخالتهای انسطططانی سطططاالنه سطططیالبهای
بزرگی به وقوع میایو ندد و خسططططارات ز یادی را ای جاد
میکنند ،در این مناطق شططدت فرسططایش خاک 30الی 40
تن در هکتار در سطططال میباشطططد ] .[26در ایران نیز روند
تغییرات محیطی بهنحوی می باشططط ند که سطططیالب ها و
فرسایش خاک را تشدید میکنند .میزان فرسایش در ایران
 35-30تن در هکتار میباشطططد که میانگین فرسطططایش در
ایران حدود  4/3برابر متوسططط فرسططایش در جهان اسططت
] .[24به گزارش بانک جهانی ،خسططارت ناشططی از سططیل و
فرسططایش خاک در کشططور ایران برای سططال  2002برابر با
 2840میلیون دالر برآرود شده که این رقم  2/5درصد کل
درآمد ناخالص ایران در این سال است ].[29
جلوگیری از خسططارات سططیل و فرسططایش خاک نیاز به
روش مناسب و بهینه در جلوگیری از حرکت سریع رواناب
و حمل ذرات خاک دارد .تیمین این نیازمندیها دشططوار و
ار هزینه میبا شد ،بههمین جهت متخ ص صین آبخیزداری
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و هیدرولوژی ستها و متخ ص صین منابع آب برای ارائه راه
حل منا سب و بهینه تالش زیادی نمودهاند و فرمولهای و
مدلهای زیادی را عرضطططه کردهاند ] .[17شطططبیهسطططازی
جریان رودخانهها ،ایشبینی رفتار هیدرولوژیک حوزههای
آبخیز و درک درسطططتی از مؤلفططههططای مختلف رخ طۀ
هیدرولوژیک برای برنامهریزی در جهت حفاظت از منابع
آبی حائز اهمیت ا ست .در این را ستا مطالعات مختلفی در
داخل و خارج کشططور انجاش شططده اسططت که برخی از این
مطالعات در سطح االت با استفاده از دستگاه بارانساز ]،7
 [27،18و بر خی اژو هشهططا بططا ب هره گ یری از مططدل
هیدرولوژیک  [28 ،13 ،10،8] SWATانجاش شده ا ست.
در سطططال های اخیر نیز در برخی مطالعات از این روش ها
به صورت همزمان در یک منطقه ا ستفاده شده ا ست .در
تحقیقی ] [16مطدلهطای تجربی SWAT ،و دسطططتگطاه
شبیه ساز باران را برای برر سی اتان سیل تولید ر سوب در
حوزۀ آبخیز حبلهرود مورد استفاده قرار دادند .نتایج نشان
داد که مقدار رسطططوب تخمینی بهوسطططیلۀ مدل SWAT
بیشططتر از دسططتگاه شططبیهسططاز باران و کمتر از روشهای
تجربی میبا شد .همچنین در تحقیقی ] [15با ا ستفاده از
مدل  SWATو دسطططت گاه شطططب یهسطططاز باران ا قداش به
اولویتبندی سططازندهای حسططاس در حاشططیۀ جنوبی البرز
مرکزی شده ا ست .نتایج ن شاندهندۀ نزدیک بودن نتایج
مدل  SWATبه مطالعات صطططحرایی می باشطططد .در این
تحقیق برای شطططناخت بهتر فرآیندهای هیدرولوژیک در
منطقۀ مطالعاتی به صورت همزمان از د ستگاه شبیه ساز
باران در سطح االت  1×1متر به صورت مطالعات صحرایی
و مدل هیدرولوژیک  SWATبرای تعیین مقدار رواناب و
رسوب استفاده شد.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
حوزۀ آبخیز کوزهتپراقی با مساحت  767کیلومتر مربع
در باالدسططت ایسططتگاه هیدرومتری کوزهتپراقی در جنوب
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غر بی شططط هر اردبیططل ب ین محططدودۀ " 48°06'02تططا
" 29°48'08طول شططرقی و " 37°46'12تا "38°15'02
عرض شمالی واقع شده ا ست شکل  .)1بلندترین نقطۀ
ارتفاعی منطقه  2540متر و اسطططتترین نقطه با ارتفاع
حدود  1398متر میباشد .مقدار متوسط بارندگی و درجه
حرارت در این منطقه بهترتیب  456میلیمتر و  7/7درجۀ

سطططانتیگراد می باشطططند .تعداد روزهای یخبندان بهطور
متوسطططط  130روز در سطططال میباشطططد .نوع اقلیم منطقه
برا ساس طبقهبندی دومارتن و آمبرژه ،اقلیم نیمهخ شک-
سطططرد کوهسططط تانی می باشطططد .طول دورۀ آ ماری برای
ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری در جدول  )1ارائه
شده است.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و ایستگاههای هواشناسی

جدول  .1مشخصات ایستگاههای هواشناسی واقع در منطقۀ مطالعاتی
ناش ایستگاه

نوع ایستگاه

طول جغرافیایی )Y

عرض جغرافیایی )X

ارتفاع متر)

طول دوره سال)

الالماس

بارانسنج

38/17

48/2

1340

1997-2014

خورائیم

بارانسنج

38/11

48/23

1520

2000-2013

کوزهتپراقی

بارانسنج

38/11

48/36

1350

1996-2014

مالاحمد

بارانسنج

38/10

48/31

1489

2000-2013

شمسآباد

بارانسنج

37/98

48/26

1490

1998-2014

هلآباد

بارانسنج

37/93

48/43

1700

2001-2013

دربند

بارانسنج

37/9

48/22

1757

2000-2013

سیاهاوش

بارانسنج

37/88

48/22

1640

2002-2013

کورائیم

تبخیرسنج

37/96

48/29

1522

1998-2014

جعفرلو

تبخیرسنج

37/91

48/35

1731

1999-2014

کوزهتپراقی

هیدرومتری

38/11

48/36

1350

2000-2014

شمسآباد

هیدرومتری

37/98

48/26

1490

2000-2014
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 .2.2شبیه سازی رواناب و ر سوب تولیدی با مدل
هیدرولوژیک SWAT

مدل  SWATیک مدل هیدرولوژیکی ا ست که تو سط
سازمان تحقیقات ک شاورزی آمریکا تو سعه داده شده ا ست.
این مدل در گروه مدلهای مفهومی–نیمه توزیعی قرار دارد
که در مقیاس های مختلف مورد اسطططتفاده قرار میگیرد و
دارای بازده محاسطططباتی مناسطططبی می باشطططد .فرآیندهای
هیدرولوژیک ا صلی که تو سط مدل شبیه سازی می شوند
شطططامل تبخیر و تعرر ،رواناب سططططحی ،ذوب برذ ،نفوذ
سططططحی ،نفوذ عمقی و جریان آب زیرزمینی و جریانهای
زیر سططططحی می باشطططند ] .[23مدل  SWATیک برنامۀ
ال حاقی به نرش افزار  ArcMapبه ناش  AVSWAT2009را
دارد .در واقع این نرش افزار نمایش گرافیکی مدل اسططت که
بعد از این که خروجی مدل شبیه سازی شد آن را به صورت
یک گرافیک و یا جدول نشطططان میدهد .این مدل توانایی
کمی کردن تططیریر نسطططبی اطالعططات ورودی تغییر در
روش های مدیریتی ،آب و هوا ،اوشطططش گ یاهی و غیره)
برروی متغیرهای هیدرولوژیک را دارد ].[19

 .1.2.2آنالیز ح سا سیت ،وا سنجی و اعتبار سنجی
مدل SWAT

میزان کارایی یک مدل برای اهداذ تعیین شطططده ،از
طریق آنالیز ح سا سیت ،وا سنجی و اعتبار سنجی برر سی
می شود ] .[25روشهای بهکاربرده شده برای انجاش آنالیز
حسططاسططیت بهطورکلی در دو گروه آنالیزهای حسططاسططیت
موضطططعی 1و سطططراسطططری 2قرار میگیر ند ] .[14آ نالیز
حسططاسططیت موضططعی که به روش OAT3یک فاکتور در
یک زمان) شناخته شده است ،واکنش شبیهسازی مدل را
به تغییرات متوالی هر اارامتر مشخص میکند ،در حالیکه
دیگر اارامترها بدون تغییر میبا شند .برا ساس ویژگیهای
حوزۀ آبخیز مورد مطالعه  25اارامتر اولیه برای شبیهسازی
-Local Sensitivity
-Global Sensitivity

1
2

دبی جریان و  20اارامتر برای شططبیهسططازی دبی رسططوب
انتخاب شطططدند و 450بار اجرای مدل با الگوریتم SUFI2
انجاش گرفت .این الگوریتم در ار وب نرش افزار SWAT-
 CUPقابل اجرا اسططت ،که روشططی برای واسططنجی و آنالیز
عدش قطع یت همز مان مدل  SWATاسطططت ] .[2اس از
اجرای مدل  ،SWATفایلهای نتایج شبیه سازی در مدل
توسطططط نرش افزار  SWAT-CUPدر یا فت و با انت خاب
الگوریتم  SUFI2وا سنجی و اعتبار سنجی مدل انجاش شد.
الگوریتم  SUFI2نسطططبططت بططه الگوریتمهططای  GLUEو
 Parasolاز عمومیت بیشتری برخوردار میباشد ].[14 ،2
ح سا سیت اارامترها با ا ستفاده از مقادیر  t-stateو p-

 valueارزیابی شدند .ضریب  t-stateحساسیت نسبی را بر
اایۀ تقریب خطی ارائه میدهد از این رو اطالعاتی دربارۀ
ح سا سیت تابع هدذ ن سبت به اارامترهای مدل را فراهم
میسططازد .بهطورکلی مقادیر مطلق  t-stateنشططان دهندۀ
حسططاسططیت بیشططتر اارامتر میباشططد .فاکتور  p-valueنیز
برای تعیین معنیداری درجۀ حساسیت اارامترها استفاده
میشططود .هر ه قدر که  p-valueبه صططفر نزدیکتر باشططد
معنیداری حساسیت اارامتر بیشتر میباشد ].[2

 .2.2.2ارزیابی کارایی مدل
بهمنظور تحلیل کیفیت نتایج مدل در دورۀ واسنجی و
اعتبارسططنجی از  3نمایه آماری  ،R2ضططریب  NSو MSE
ا ستفاده شد .با توجه به طول دورۀ آماری در ای ستگاههای
مطالعاتی دورۀ زمانی  2003-2010برای وا سنجی و دورۀ
ز مانی  2011-2013برای اعت بارسطططنجی مدل انت خاب
شدند .ضریب  R2ضریب تبیین) نشاندهندۀ تطابق بین
مقادیر م شاهدهای و شبیه سازی شده با ا ستفاده از روش
تجزیه رگرسططیونی اسططت .مقدار آن بین صططفر تا  1متغیر
اسططت .ضططریب  NSاختالذ نسططبی مقادیر مشططاهدهای و
شبیه سازی شده را ن شان میدهد و مقدار این فاکتور از
منفی بین ها یت تا  1متغیر اسططططت .همچنین RMSE
3

-One At a Time

23

ارزیابی اتانسیل تولید رواناب و رسوب با استفاده از...

مجموع ری شۀ میانگین مربعات خطا) ن شاندهندۀ تفاوت
میان مقدار ایشبینی شطده و مقدار مشطاهداتی میباشطد.
مقادیر شبیه سازی شده که دارای کمترین مقدار RMSE
باشد از دقت بیشتری برخوردار است.
رابطۀ 1

رابطۀ 2

رابطۀ 3

}

) ∑ni=𝟏(Qobs -Qobs )(Qsim -Qsim
𝟓𝟐 𝟎.

] ) [∑ni=𝟏 (Qsim -Qsim

𝟓𝟐 𝟎.

] ) [∑ni=𝟏 (Qobs -Qobs

𝟐) ∑ni=𝟏 (QObs - QSim
𝟐

) ∑ni=𝟏 (QObs - QObs

{ = R2

– EN = 1

1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑜𝑏𝑠 − 𝑄𝑠𝑖𝑚 )2

 .3.2تخمین رواناب و رسوووب با اسووتفاده از دسووت اه
شبیهساز باران
ذرات ریز ایجاد شده در ارر برخورد قطرات باران ،منافر

کو ک موجود در ال یۀ سططططحی خاک را ار میکن ند و
باعث کاهش تخلخل خاک میشططوند ] .[4ااسططه سطططح
خاک به بار ندگی میتوا ند تیریر مهمی بر فرآی ند های
اکولوژ یک و ه یدرولوژ یک داشططط ته باشطططد ] .[4ج هت
شبیه سازی برخورد قطرات باران به سطح خاک از دستگاه
شبیه ساز باران استفاده شد این دستگاه سیار و قابل نصب
در مناطق صعبالعبور میباشد .دستگاه بارانساز با تنظیم
فشططار هوا قابلیت ایجاد بارندگی با شططدتهای مختلف را
دارد .با توجه به مطالعات قبلی ] [16 ،15جهت بررسطططی
تولید رواناب و رسوب شدت بارندگی با دورۀ بازگشت 10
سطططال ایجاد شطططد که در منطقۀ مطالعاتی معادل با 0/4
میلیمتر بر دقیقه میبا شد .د ستگاه باران ساز دارای 173
نازل میباشططد و این نازلها بهصططورتی در کنار هم بسططته
شطططده ا ند که با ردیف م قا بل خود در یک ام تداد قرار
نگرفتهاند که این امر باعث اراکندگی قطرات آب می شود.
نمونۀ ن صب شدۀ باران ساز در شکل زیر ن شان داده شده
است:

شکل  .2نمونۀ نصب دستگاه بارانساز در سطح واحد پاسخ هیدرولوژیک

در هر واحد  HRUبعد از نصططب دسططتگاه شططبیهسططاز
باران ،از خاک مجاور سططططح االت اقداش به نمونهبرداری و
تعیین مشططخصططات مربوط به بافت خاک و مواد آلی خاک
شطططد .همچنین نمونههای آب گلآلود بهدسطططت آمده در
بطری های  1/5لیتری جمعآوری و کد گراری شطططد ند.
نمونههای تهیه شده جهت بررسی به آزمایشگاه انتقال و با

استفاده از کاغر صافی مقدار رواناب و رسوب تعیین شدند.
ابتدا وزن کاغر صافی اندازهگیری و یاددا شت شد ،سپس
نمونۀ آب گلآلود از کاغر صافی عبور داده شد که با قرائت
ارتفاع رواناب در شطططیشطططه مدرج بشطططر) مقدار رواناب
یاددا شت شد .همچنین برای تعیین مقدار ر سوب ،کاغر
صافی همراه با ر سوب انبا شته شده در آون با دمای 105
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درجۀ سطططانتیگراد و در مدت زمان  24سطططاعت قرار داده
شد .اختالذ وزن بین کاغر همراه با رسوب خشک با وزن
کاغر خ شک شده ن شاندهندۀ ر سوب خروجی از سطح
االت یک متر مربعی میباشططد .دادههای بهدسططت آمده به
سطططیسطططتم اطالعات جغرافیای  )GISانتقال و اراکنش
رواناب و رسوب در سطح هر واحد کار تعیین شد.

 .3نتایج
 .1.3تعیین واحدهای پاسخ هیدرولوژیک
تعیین واحدهای ااسطططه هیدرولوژیک  )HRUsبرای
شبیه سازی فرآیندهای هیدرولوژیک ب سیار مهم میبا شد.
برای اینمنظور نق شههای خاک شنا سی ،کاربری ارا ضی و
شیب جزء ورودیهای اصلی بیشتر مدلهای هیدرولوژیک
توزیعی میبا شد .با تلفیق آنها نق شه  HRUبهد ست آمد
شکل .)3

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،73شماره  ،1بهار 1399

 .2.3مدل هیدرولوژیک
در این تحقیق مدل  SWATبرای ایستگاه هیدرومتری
کوزه تواراقی واقع در خروجی حوزۀ آبخیز برای دورۀ
زمطانی  2003تطا  2010بطا گطاش زمطانی مطاهطانطه برای
شططبیهسططازی رواناب و رسططوب اجرا شططد .جهت واسططنجی
اارامترهای مدل از الگوریتم  SUFI2ا ستفاده شد .از بین
اارامترهای ورودی به مدل حسطططاسترین اارامترها جهت
شبیه سازی انتخاب شدند .در شکل  )3نمودار مربوط به
حسططاسططیت اارامترهای مختلف نشططان داده شططده اسططت.
همچنین در جدول  )2مقدار  t-statو  p-valueمربوط به
حساسترین اارامترها نشان داده شده است.

شکل  .3نقشههای کاربری اراضی  ،)aخاک  ،)bشیب  )cو نقشه  HRUهمراه با موقعیتهای نصب دستگاه بارانساز )d
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)a

)b

شکل  .4حساسیت پارامترهای مختلف جهت شبیهسازی رواناب ( )aو رسوب ()b

جدول  .2مقادیر  t-statو  p-valueبرای پارامترهای حساس در شبیهسازی رواناب و رسوب
حساسیت اارامترهای رواناب

اارامتر

اارامتر

توضیحات

t-stat

p-value

ALPHA_BNK

شماره منحنی
ضریب  αآب اایه
زمان تیخیر آب زیر زمینی روز)

12/35
3/24
-2/57

0/00
0/02
0/03

CH_N2

ALPHA-BF

ضریب  αآب زیرزمینی

2/63

0/03

SPCON

V-EPCO

فاکتور جبران نگهداشت گیاهی

-2/11

0/03

SPEXP

R__SOL-Z

عمق الیههای خاک )mm

-2/02

0/06

SOL_K

CN2

GW_DELAY

بهمنظور تعیین مقادیر بهینه برای هر اارامتر الگوریتم
 SUFI2با تکرار  2000بار انجاش شد .اارامترهای ح ساس
تعیین شده دارای بازۀ مقادیر میباشند که در این تکرارها
مقادیر مختلفی برای هر شططبیهسططازی مورد اسططتفاده قرار

حساسیت اارامترهای رسوب

CN2
CH_COV1

توضیحات

t-stat

p-value

شماره منحنی
فاکتور اوشش کانال
ضریب مانینگ
اارامتر خطی برای
روندیابی رسوبگراری
اارامتر توانی برای
روندیابی رسوبگراری
هدایت هیدرولیکی
)mm/hr

-9/91
6/00
2/99

0/00
0/00
0/06

2/50

0/15

-2/38

0/19

-2/31

0/21

گرفت و مناسبتترین شبیهسازی بهدست آمد .اارامترهای
انتخاب شططده برای مناسططبترین شططبیهسططازی بهعنوان
اارامترهای بهینه معرفی شدند جدول .)3

جدول  .3مقادیر حداقل ،حداکثر و بهینهسازی شده برای شبیهسازی رواناب و رسوب
اارامتر
CN2
ALPHA_BNK
GW_DELAY
ALPHA_BF
EPCO
SOL_Z

واسنجی رواناب

اارامتر

بهینه

حداقل

حداکثر

0/14
0/26
45
0/44
0/08

-0/6
0
0
0
0

0/6
0/87
300
0/56
0/48

SPEXP

657

0

2000

SOL_K

CN2
CH_COV1
CH_N2
SPCON

واسنجی رسوب
بهینه

حداقل

حداکثر

0/14
0/58
0/16
0/009
1/2

-0/6
0
0
0/01
1

0/6
1
1
0/0001
1/5

850

0

2000
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برای مدلهای هیدرولوژیک الزش است که اعتبارسنجی
مدل نیز انجاش شططود تا کاربر نسططبت به نتایج مدل اعتماد
داشته باشد .دورۀ زمانی  2011-2013برای اعتبارسنجی
مدل مورد اسططتفاده قرار گرفت که نمودار حاصططل از دبی
رواناب و ر سوب شبیه سازی شده و م شاهداتی در شکل
 )7آورده شطططده اسطططت .همچنین در جدول  )5نتایج
عملکرد مدل در این دوره آورده شده است.

بهترین شبیهسازی رواناب و رسوب بهدست آمده برای
ایسطططتگاه هیدرومتری کوزهتپراقی واقع در خروجی حوزۀ
آبخیز کوزهتپراقی در دورۀ واسطططنجی  )2010-2003در
شططکل  )5نشططان داده شططده اسططت .ارزیابی نتایج مدل با
اسطططتفاده از نمایههای آماری در جدول  )4آورده شطططده
است .همچنین نقشۀ رواناب و رسوب در سطح زیر حوضه
در شکل  )6نشان داده شده است.
الف)

ب)

شکل  .5نتایج واسنجی مدل برای دورۀ زمانی  :2003-2010الف) شبیهسازی رواناب ب) شبیهسازی رسوب

جدول  .4ارزیابی عملکرد مدل در دورۀ واسنجی برای شبیهسازی رواناب و رسوب
دوره
واسنجی

نمایۀ آماری رسوب

نمایۀ آماری رواناب
R2

NS

RMSE

R2

NS

RMSE

0/8

0/71

0/32

0/75

0/72

35/27
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شکل  .6شبیهسازی تولید رواناب و رسوب از سطح هر زیرحوضه با مدل

SWAT

شکل  .7نتایج اعتبارسنجی مدل برای شبیهسازی رواناب و رسوب در دورۀ زمانی 2011-2013

جدول  .5ارزیابی عملکرد مدل در دورۀ اعتبارسنجی برای شبیهسازی رواناب و رسوب
دوره
اعتبارسنجی

نمایۀ آماری رسوب

نمایۀ آماری رواناب
R2

NS

RMSE

R2

NS

RMSE

0/74

0/69

0/33

0/66

0/64

26/39

 .3.3دست اه شبیهساز باران
جهت محا سبۀ رواناب و ر سوب با ا ستفاده از مطالعات
صحرایی در هر  HRUدستگاه شبیه ساز باران با سه تکرار
نصطب و اجرا شطد .با برداشطت نمونههای آب گلآلود برای
هر آزمایش مقدار رواناب و رسطططوب بهدسطططت آمد که با
انتقال این داده ها به سططططح  HRUها مقدار این متغیرها
بهد ست آمدند .با تعیین مقدار رواناب و ر سوب در سطح
هر  HRUو ضطططریططب وزنی مسططططاحططت هر  HRUدر
زیرحو ضههای مختلف مقدار رواناب و ر سوب به ترتیب بر

ح سب متر مکعب بر رانیه و تن بر هکتار محا سبه شدند
شکل .)8
رواناب و ر سوب اندازهگیری شده در هر زیرحو ضه با
اسطططتفاده از دسطططتگاه شطططبیهسطططاز باران و مدل SWAT
بهترتیب همبسطططتگی  0/61و  0/74را نشطططان دادند که با
ن تایج م طال عات قبلی در حوزۀ آبخیز حب له رود ] [16و
حاشطططیۀ جنوبی البرز مرکزی ] [15مطابقت دارند .در هر
آزمایش عالوه بر م شخ صات رواناب و ر سوب م شخ صات
مربوط به محل نصب باران ساز شامل شیب ،آستانه شروع
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رواناب ،زمان تخلیه رواناب ،درصططد رس ،سططیلت ،شططن و
فاکتور فر سایشاریری خاک نیز برآورد و همب ستگی بین

این م شخ صات با مقدار رواناب و ر سوب محا سبه شد که
در جدول  )6آورده شدهاست.

شکل  .8اندازهگیری تولید رواناب و رسوب از سطح هر زیرحوضه با دستگاه بارانساز

جدول  .6همبستگی بین پارامترهای مختلف در تولید رواناب و رسوب منطقه
شیب
شیب
آستانه رواناب
تخلیه رواناب
دبی رواناب
حجم رواناب
دبی رسوب
حجم رسوب
رس
سیلت
شن
مواد آلی
کربن آلی
فاکتور )K

آستانه
رواناب

تخلیه
رواناب

دبی
رواناب

دبی
رسوب

رس

سیلت

شن

مواد آلی

کربن آلی

فاکتور )K

1

-0.03

0.05

0.05

0.11

0.07

0.08

-0.12

-0.01

0.03

0.13

-0.03

1
-0.01
-0.55
-0.54
-0.22
-0.55
-0.29
-0.31
0.47
-0.04
-0.10
-0.22

-0.01

-0.55

-0.22

-0.29

-0.31

1
0.11
0.02
-0.10
-0.08
0.48
-0.02
-0.39
0.13
-0.05
-0.03

0.11
1
0.94
-0.21
0.66
0.06
0.11
-0.13
0.06
0.02
-0.02

-0.10

0.48
0.06
-0.01
0.07
-0.10
1
-0.19
-0.71
0.13
0.02
-0.23

-0.02

0.47
-0.39
-0.13
-0.11
-0.08
-0.09
-0.71
-0.56
1
-0.36
-0.39
-0.29

-0.04

-0.10

-0.22

0.13
0.06
0.01
-0.22
-0.03
0.13
0.35
-0.36
1
0.79
0.13

-0.05

-0.03

0.02
0.05
-0.27
-0.02
0.02
0.52
-0.39
0.79
1
0.30

-0.02

0.05
0.05
0.12
0.11
0.12
0.07
0.08
-0.12
-0.01
0.03
0.13

-0.21
-0.25

1
0.34
0.07
0.04
-0.08
-0.22
-0.27
0.04

 .4بحث و نتیجهگیری
بططا توجططه بططه بططاال بودن تعططداد اططارامترهططای مططدل
هیططدرولوژیططک  SWATاز الگوریتم  SUFI2در برنططام طۀ
 SWAT_CUPاسطتفاده شطد .این الگوریتم قابلیت تحلیل
حسطططاسطططیت اارامترها و بهینهسطططازی مقادیر بهینه برای

0.11
0.16
0.04
0.23
-0.19
1
-0.56
0.35
0.52
0.68

0.02
0.04
0.11
-0.23
0.68
-0.29
0.13
0.30
1

اارامتر های ورودی در کمترین تکرار را دارد ] .[18مدل
 SWATبرای شطبیهسطازی رواناب سططحی از رابطۀ SCS
اسططتفاده میکند که در این رابطه شططمارۀ منحنی و مقدار
بارندگی برای محاسطططبۀ رواناب به کار میروند از این رو
تغییرات شططط ماره منحنی تغییرات قابلتوجهی در م قدار
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رواناب ایجاد میکند .اارامتر شطططمارۀ منحنی در بیشطططتر
مطالعات نسطبت به اارامترهای دیگر از حسطاسطیت باالیی
برای شبیه سازی رواناب برخوردار میبا شد ].[22 ،11 ،9
اارامتر  ALPHA_BNKنیز نشططان دهندۀ باال بودن تیریر
ذخیرۀ ک ناری رود خا نه برای تحو یل روا ناب به خروجی
حوضطططه می باشطططد که در برخی از م طال عات باال بودن
حسططاسططیت این اارامتر بیان شططده اسططت ] .[13همچنین

که نشطططان میدهد مدل میتواند برای منطقۀ مطالعاتی
استفاده شود .برای ارزیابی عملکرد مدل برای شبیه سازی
رسطططوب نیز از ن ما یه های آ ماری ضطططر یب تبیین ،نش-
سطاتکلیف و ریشطه مجموع مربعات خطا اسطتفاده شطد که
برای دورههای واسنجی و اعتبارسنجی نتایج بهدست آمده
بهترتیب برابر با  0/64 -0/72 ،0/66-0/75و -39-35/27
 26تن در روز بهدسططت آمد .نتایج بررسططی عملکرد مدل

اارامترهای مربوط به آبزیرزمینی شطططامل زمان تیخیر
انتقال آب از آخرین اروفیل الیۀ خاک به سططططح آب زیر
زمینی  )GW_DELAYو ضطططریططب  αآب زیرزمینی

برای شبیه سازی رسوب نیز نشان دهندۀ عملکرد مناسب
مدل برای شبیهسازی رسوب میباشد ].[31 ،30 ،9 ،6
با تلفیق نقشههای کاربری اراضی ،خاک و شیب ،نقشه

 )ALPHA_BFاز اارامترهای حسططاس دیگر میباشططند.
باال بودن این اارامترها نشطططان دهندۀ تیریر باالی تغییرات
آب زیرزمینی در جریططان رودخططانططه میبططاشططططد .برای
شبیه سازی ر سوب نیز  20اارامتر اولیه انتخاب شدند که
با تحلیل حسطططاسطططیت اارامترها  6اارامتر حسطططاس برای
واسطططنجی انتخاب شطططدند .اارامتر شطططماره منحنی برای
شبیه سازی ر سوب نیز بی شترین ح سا سیت را ن شان داد
] .[28 ،18 ،10اططارمترهططای فططاکتور اوشطططش کططانططال
 ،)CH_COV1ضطططریب ماننینگ رودخانه  )CH_N2از
اارامترهای حسططاس برای شططبیهسططازی رسططوب در منطقه
میباشططند که نشططان دهندۀ تیریر مشططخصططات کنارههای
رودخانه و کف بسطططتر در تحویل رسطططوب میباشطططد .در
مطالعات ] 6و  [30نیز مشطططخصطططات کنارههای رودخانه
بهعنوان عامل تیریرگرار در تولید رسوب تعیین شده است.
نتایج حاصل از شبیه سازی رواناب برای دورۀ واسنجی
نشططان داد که مدل  SWATبا ضططریب  NS ،R2و RMSE
بهترتیب برابر با  0/8و  0/32 ،0/71متر مکعب بر رانیه از
عملکرد باالیی برای شبیه سازی رواناب برخوردار میباشد.
در بسططط یاری از تحقی قات عملکرد مدل  SWATبرای

واحدهای اا سه هیدرولوژیک بهد ست آمد .این واحدها در
مناطق اایین د ست از و سعت بی شتری برخوردار بوده که
نشططان دهندۀ همگنی خصططوصططیات در یک منطقۀ وسططیع
میباشد در حالیکه در مناطق باالدست وسعت واحدهای
ااسططه هیدرولوژیک کمتر میباشططد که نشططان دهندۀ باال
بودن تغییرات خصوصیات منطقه در این بخشها میباشد.
بنابراین الزش اسططت برای داشططتن شططبیهسططازی و مدیریت
بهتر تعداد نمونههای بیشتری از این مناطق برداشت شود.
مقدار حداکثر رسوب معلق مربوط به بافت خاک لومی
میباشطططد که در منابع مختلف باال بودن بافت خاک لومی
در تولید رسطططوب ذکر شطططده اسطططت ] .[12 ،6بررسطططی
همبسططتگی بین مشططخصططات مختلف اندازهگیری شططده و
تولید رواناب و رسطططوب نشطططان داد که زمان تیخیر اولیه
همبسطططتگی منفی باالیی با مقدار رواناب و رسطططوب تولید
شطده دارد .بهطوریکه با افزایش زمان تیخیر مقدار رواناب
و رسوب اندازهگیری شده در خروجی حوضه کاهش یافته
اسططت .بنابراین افزایش زمان تیخیر حوضططه با اسططتفاده از
روشهای مختلف میتواند راه حل مناسطططبی برای کاهش
تلفات خاک منطقه باشد.

شبیه سازی رواناب قابل قبول ارزیابی شده ا ست ]،10 ،8
 .[28 ،25 ،22نتایج عملکرد مدل با نمایههای آماری برای
شبیه سازی رواناب در دورۀ اعتبار سنجی بهترتیب ،0/74
 0/69و  0/33مترمکعب بر رانیه بهدسطططت آمد ند .نتایج
اعتبار سنجی مدل با نتایج وا سنجی مدل مطابق میبا شد

بططا اسطططتفططاده از مططدل  SWATروانططاب خروجی از
زیرحوضطططههای مطالعاتی بین  0/05تا  0/65مترمکعب بر
رانیه و رسطططوب تولیدی بین  5/98تا  17/98تن بر هکتار
شطططبیهسطططازی شطططد .از طرذ دیگر مقدار این متغیرها با
ا ستفاده از د ستگاه شبیه ساز باران بهترتیب بین  1/66تا
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.زیرحوضهها را نشان میدهند
، در منطقهSWAT با توجه به باال بودن قابلیت مدل
این مدل میتواند برای اهداذ مختلف مطالعاتی و برر سی
 از.سناریوهای مختلفی مدیریتی در منطقه ا ستفاده شود
طرذ دیگر با توجه به اینکه دسطتگاه شطبیهسطاز باران در
یک شطططرایط نزدیک به واقعیت اندازهگیری میشطططود از
اهم یت باالیی در م طال عات روا ناب و رسطططوب برخوردار

 تن بر هک تار3/9  تا2/85  مترمک عب بر ران یه و6/28
 نتایج نشططان میدهد که مقدار رواناب.اندازهگیری شططدند
 کمتر از دسطططتگاهSWAT شطططبیهسطططازی شطططده با مدل
شبیه ساز باران میباشد اما مقدار رسوب شبیه سازی شده
بی شتر از د ستگاه شبیه ساز باران میبا شد که با مطالعات
 م قدار روا ناب و رسطططوب تول یدی از.[ م طاب قت دارد16]
13 زیرحوضههای مختلف نشان میدهد که زیرحوضههای

.میباشد

 دارای بی شترین اتان سیل برای تولید رواناب و ر سوب1 و
می باشططط ند که لزوش تو جه و م حاف ظت بیشطططتر از این
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