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چکیده 
ها مدل یکی از این مدل. هاي آبریز وجود داردسازي هیدرولوژیکی حوضههاي متعددي براي شبیهامروزه در سطح جهان مدل

SWATهاي اطالعاتی مختلفی چون نقشه خاك، کاربري اراضی و این مدل با در نظر گرفتن الیه. باشدمیDEM حوضه، قادر است
حوضه آبریز (این مدل براي منطقه موردمطالعه . سازي کندهاي پیچیده شبیهرواناب، رسوب، فرسایش و انتقال مواد شیمیایی را در حوضه

در این مطالعه، رواناب . استفاده شدSUFI-2و الگوریتم SWAT-CUPکالیبره کردن مدل از نرم افزار براي. کالیبره شد) شیرین دره
سازي رواناب بوده و قادر است زمان قادر به شبیهSWATنتایج نشان داد که مدل . سازي شددره مدلخروجی از حوضه رودخانه شیرین

.باشددر دوره واسنجی مدل حاکی از این واقعیت میR2%= 62بیین مقدار ضریب ت. سازي کنددبی پیک را به خوبی شبیه

.دره، عدم قطعیت، رواناب، شیرینSWAT:واژه هاي کلیدي

مقدمه 
سازي هیدرولوژیکی به منظور درك هاي مدلهاي آبریز، شیوهامروزه در مسائل مربوط به مهندسی آب و مدیریت حوضه

سازي، پارامترهاي مختلف کمی با تکنیک مدل. باشدبهتر عوامل موثر در چرخه هیدرولوژیکی در حوضه آبریز بسیار رایج می
ایج حاصل از مدل به طور واقعی پدیده مورد نظر را که در زمان و مکان وکیفی مورد مطالعه به درستی ارزیابی شده و نت

سازي روي موضوعی به درستی اجرا و تمام مراحل آن کامل شود و براي اگرتکنیک مدل. سازدتواند اتفاق افتد، نمایانگر میمی
برآورد دقیق . به واقعیت بسیار نزدیکتر گرددتواند افزارهاي بسیار پیشرفته به کارگرفته شود، صحت نتایج میاستفاده از آن نرم

هاي بزرگ، به دلیل وسعت حوضه و وجود پارامترهاي تاثیرگذار مختلفی چون خاك، پوشش گیاهی، رواناب حاصل از حوضه
ها، مقدار کمی واقعی جریان سطحی حوضه را مشخص نموده سازي رواناب در اینگونه حوضهمدل. کار دشواري است... شیب و 

دست تخمین دقیق رواناب و رسوب یک حوضه آبریز، مدیریت رواناب در پایین. نمایدالگوي مدیریتی حوضه را تعیین میو 

»هاي منابع آب و کشاورزيچالشاولین همایش ملی« 
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سازي این مدل. هاي مختلف کنترل سیالب نقش پراهمیتی خواهد داشتحوضه را تسهیل نموده و در اجراي پروژه
هاي دیگر رسیدن به آن به آسانی د بودکه از طریق روشمتغیرها،گام مهمی جهت رسیدن به الگوي مدیریتی حوضه خواه

.شودحاصل نمی
ها و تصاویر سازي در حوضه با استفاده از دادهاز طریق مدل) رواناب و رسوب(اگرتعیین دقیق این دو متغیر مهم 

حاصل از مدل به صورت گیرد و چنانچه خروجیSWAT افزارهاي مانند مدلاي و میدانی و با استفاده از نرمماهواره
سنجی گردد و همچنین اگر آنالیز حساسیت و عدم قطعیت روي آن اعمال شود، درچنین ترین روش واسنجی و صحتصحیح

.سازي نمودتوان حرکت رواناب و مواد رسوبی را در حاالت و شرایط مختلف زمانی و مکانی شبیهشرایطی می
دبیمقادیربرآوردبهاقدامSWATمدل ازبا استفاده)شمالیکاروندرواقع(آباد بهشتحوضهدر(2007) رستمیان

اوجهايدبیسازيشبیهدراماداشته،مناسبیعملکردرودخانهدبیدر برآوردSWAT مدلکهدریافتوکردهرسوببارو
سهرابی وآبابایی. نمودارزیابیمتوسطحددررارسوبباربرآورددرمدلتواناییهمچنین.نداشته استموفقیتیرودخانه

ابزارحدوديتاتواندرود بررسی کرده و نتیجه گرفتند این مدل میرا در حوضه ي آبریز زایندهSWATعملکرد مدل) 1388(
، ونیز از Arc GIS، در محیطSWATاز مدل ) 1389(اخوان .رودخانه باشدجریانشدتسازيشبیهبارابطهدرمناسبی

آب(آبمنابعهايمؤلفهمقدارتخمینوروانابسازيشبیهآمیزي برايبه طور موفقیتSUFI-2م قطعیت روش تحلیل عد
.کرداستفادهبهار_همدانآبریزحوضه)سبزآبو ذخیرهسبزآبجریانآبی،

.باشدرودخانه اترك است، مین زیر حوضه دره که بزرگتریي آبریز شیریناین تحقیق، جهت برآورد رواناب ناشی از حوضه

ها مواد و روش
حوضه مورد مطالعه

حوضه آبریز 4این منطقه محل تالقی . منطقه مورد مطالعه دراستان خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع شده است
14"تا 6º57 22"یـدر موقعیت جغرافیایشیرین درهمحدوده مطالعاتی . باشدقوم، خزر و کویر مرکزي میاصلی اترك، قره

57º5753"ی و ـطول شرق 38º37 0"تا 0º386/161713منطقه مورد مطالعه با وسعت . ی واقع شده استـعرض شمال
کیلومتري شمال شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی و در مجاورت مرز ایران با 60فاصلۀ حدود کیلومترمربع، 

.بربر استه شامل دو ایستگاه آبسنجی قتلیش و قلعهحوض. ترکمنستان قرار گرفته است
در ) درصد30بیش از ( ها و شیب متوسط زیاد فرسایش شدید و ایجاد بدلند در بعضی از زیر حوضهاز خصوصیات حوضه

هاي هاي مستعد براي فعالیتبسیاري از مناطق حوضه بویژه در شرق و مناطق میانی حوضه است که باعث می گردد زمین
آسانتر رفع تر شناسایی و مشکالت رامناطق را دقیقتوان این با استفاده از مدل می. کشاورزي و منابع طبیعی محدود گردد

. نمود
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دره در استان خراسان شمالیموقعیت حوضه شیرین):  1(شکل

SWATمعرفی مدل 

. تگزاس توسعه یافتA&Mبا حمایت گروه تحقیقاتی 1995این مدل توسط وزارت کشاورزي آمریکا در سال 
هايروشبینی تأثیرپیشبرايمدلاین.هاي هیدرولوژیک نیمه توزیعی، مفهومی و پیوسته استمتعلق به مدلSWATمدل

خاك،بابزرگوپیچیدهآبگیرهايحوضهسطحدرکشاورزي_شیمیاییو موادرسوببر مقادیر آب،هازمینمدیریتمختلف
قابل دسترسوروديپارامترهاياز،SWATمدل.استشدهطراحیدرازمدتدرمختلف مدیریتیشرایطوهاکاربري زمین

علت . سازدمیبلندمدتتأثیراتمطالعهبهقادرراکاربرمدلاین. استکارآمدبسیارمحاسباتینظرازوکندمیاستفاده
مقیاس یک حوضه آبریز هاي زمانی روزانه، در این است که این مدل، یک مدل پیوسته زمانی ودرگامSWATاستفاده ازمدل 

سازي فرآیندهاي مربوط به هیدرولوژي، فرآیندهاي مربوط به رشد گیاه که بر میزان در این مدل، عالوه بر شبیه. شوداجرا می
)1391حبیبی و اخوان،(.شوندسازي میگذارد نیز شبیهتبخیر و تعرق و رطوبت خاك تأثیر می

سازي چرخه هیدرولوژیکی از در شبیهSWATمدل . دهدان میرا نشSWATچرخه هیدرولوژیکی در مدل 2شکل
)1388آبابایی و سهرابی،(کندمعادله توازن هیدرولوژیک زیر استفاده می
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تبخیر و تعرق = Eaرواناب سطحی،  = Qsurfبارش روزانه،  = Rdayآب ذخیره شده در خاك ، = SWΔ: )1(در معادله 
جریان آب زیرزمینی خروجی به رودخانه = Qgwآبی که از پروفیل خاك به منطقه غیر اشباع وارد می شود و  = Wseep،واقعی

.باشدمی
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SWATنمایش چرخۀ هیدرولوژیکی در مدل : )2(شکل

) HRU1واحد هیدرولوژیکی (ها به تعدادي واحدهاي کوچکتر به تعدادي زیرحوضه و زیرحوضهاین مدل حوضهدر 
بعنوان مثال از نظر تغییرات خاك، توپوگرافی و . این واحدها از نظر هیدرولوژیکی تا حد امکان مشابه هستند. شوندتقسیم می

.آیدحی محاسبه شده براي هر واحد هیدرلوژیکی بدست میرواناب سطحی کل حوضه از جمع رواناب سط. پوشش اراضی

معرفی ابزارهاي واسنجی و صحت سنجی

SWAT_CUP ،هاي با روشنرم افزاري است کهGLUE, SUFI2, MCMC, PARASOL به ،SWAT لینک
این عملیات توسط فاکتورهاي . سنجی و آنالیز عدم قطعیت را انجام دهدسازي، صحتتواند آنالیز حساسیت، کالیبرهشده و می

P وRمقدار تئوري فاکتور . شودکنترل میP درصد و فاکتور 100تا 0بینRبهترین نتایج در . نهایت استبین صفر تا بی
در این نرم افزار کلیه مراحل سعی وخطا توسط .صفر شودRدرصد و فاکتور 100برابر با Pور شرایطی رخ خواهد داد که فاکت

بایست محدوده منطقی پارامترهاي موثر بر کالیبراسیون را در قسمت مربوطه به مدل معرفی مدل صورت گرفته و تنها کاربر می
چنین بررسی سازي رواناب و همروابط حاکم بر شبیهسنجی اولیه، دقت در انتخاب این پارامترها توسط حساسیت. نماید

رخ دهد، مشکل در کالیبراسیون پارامترها نبوده و باید مدل مفهومی 3در شکل dچنانچه حالت . مطالعات مشابه صورت گیرد
)1390نظري و همکاران، (.مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد

بینیمفهوم روابط بین پارامترهاي دقت پارامتر و عدم دقت پیش): 3(شکل

تابع هدف مناسب، تابعی است که بتواند تا حد امکان . ترین مراحل واسنجی انتخاب تابع هدف مناسب استیکی از مهم
دهنده همخوانی بین مقادیر مشاهداتی و نشانR2ضریب . سازي را به هم نزدیک کندهیدروگراف مشاهداتی و شبیه

١ - Hydrologic Response Unit
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اختالف نسبی ) NS(ساتکلیف -نش. باشدسازي با استفاده از روش رگرسیونی است و  مقدار آن بین صفر تا یک میشبیه
اخوان، حبیبی و . (کندنهایت تغییر میدهد و مقدار این فاکتور بین یک تا منفی بیسازي را نشان میاي و شبیهمقادیر مشاهده

1391(

آوري اطالعات ورودي و مدلسازيجمع

هاي مدل را پردازش سازي، خروجیباشدکه بعد از شبیهمیArcSWATتحت نرم افزار Extensionیک SWATمدل 
.براي اجراي مدل اطالعات زیر الزم هستند.دهدکرده و اطالعات را بصورت گرافیکی یا جدول نمایش می

اي و هواشناسی این اطالعات از اداره آب منطقه. ل بارندگی، دماي ماکزیمم و دماي مینیموماطالعات هواشناسی شام.1
.تبدیل شدندSWATتهیه شده به فرمت قابل استفاده در 1387-1377هاي استان براي سال

هاي حوضه و نقشه رودخانهLand useحوضه، نقشه خاك حوضه، نقشه DEM2هاي رقومی شامل نقشه نقشه.2
از منابع طبیعی استان تهیه و همراه با گزارشات مربوطه به فرمت 1:50000ها در مقیاس که این نقشه. حوضه

.مناسب تبدیل شدند
هاي خاك، پایگاه داده مربوط به نقشه خاك شامل اطالعاتی ازقبیل گروه هیدرولوژیکی خاك، عمق الیه خاك، تعداد الیه

در پایگاه داده مربوط به نقشه کاربري اراضی ، حروف چهار . باشدمی... وهاي خاك بافت خاك، آب قابل دسترس الیه
.شودمدل استفاده میDatabasesحرفی متناسب با کاربري منطقه از 

در حوضه و با %20با در نظر گرفتن شیب متوسط. شودپس از واردکردن این اطالعات، شبکه جریان و حوضه ترسیم می
. زیر حوضه تقسیم شد101غالب، حوضه به HRU توجه به 

ایستگاهیکحداقلمدتبلنداطالعاتوآماربهحوضههیدرولوژیکیهايپدیدهسازيشبیهبرايSWATمدل 
.داردنیازحوضهاطرافدریاحوضهدرروزانهبصورتدماوبارندگیچند ایستگاهوسینوپتیک

نتایج و بحث
از پارامترهاي مهم که در کالیبره کردن مدل استفاده شد به . استفاده شدSUFI-2از برنامه SWATبراي کالیبره مدل 

.توان اشاره نمودپارامترهاي زیر می
پارامترهاي مهم در کالیبره مدل):1(جدول

حداقل حداکثر عالمت اختصاري 
پارامتر

پارامتر

0.5 - 0.5 CN2 SCSشماره منحنی در روش 
0 500 GW-DELAY زمان تاخیر جریان زیر زمینی بر حسب روز
0 1 ALFA-BF ضریب آلفا آب زیرزمینی بر حسب روز
0.5 - 0.5 SOL_AWC() ظرفیت آب قابل دسترس بر حسب میلیمتر آب درمیلیمتر خاك
0.5 - 0.5 SOL_K() )میلیمتر در ساعت(هدایت هیدرولیکی خاك 
0.5 - 0.5 SOL_BD() )سانتیمترگرم در (چگالی حجمی خاك 
0 0.25 SOL_ALB() ضریب رطوبت خاك

0.01 1 EPCO ضریب جذب آب توسط گیاه
0.01 1 ESCO ضریب تبخیر خاك
10 150 SLSUBBSN )متر(HRUطول شیب متوسط در هر 

0.01 30 OV_N ضریب مانینگ براي جریان سطحی
0.5 - 0.5 CH-N2 ضریب مانینگ آبراهه اصلی

0.01 500 CH-K2 )میلیمتر در ساعت(هیدرولیکی بستر آبراهه اصلی هدایت
0 1 ALPHA_BNK ضریب آلفا جریان پایه براي ذخیره

2 Digital Elevation Models
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5 - 5 SFTMP )درجه سانتی گراد(متوسط دماي هوا براي تبدیل باران به برف 
5 - 5 SMTMP )درجه سانتی گراد(دماي ذوب توده برف 
0 10 SMFMX تیراولدربرفذوبضریب
0 10 SMFMN میلیمتر آب در درجه سانتی (حداقل نرخ ذوب برف در طول سال 

)گراد
0.01 1 TIMP عامل تاخیر دماي برف
1 24 SURLAG )روز(فاکتور تاخیر رواناب سطحی 

ایستگاه هیدرومتري موجود بود، اطالعات موجود  در ایـن دو ایسـتگاه مـورد ارزیـابی     2با توجه به اینکه در داخل حوضه فقط 
این تحقیق با استفاده از معیارهاي ارزیابی دقت کارایی مـدل در  . همپایه شد2008تا 1998ها از سال آمار ایستگاه. قرار گرفت

. فتسازي مورد بررسی قرار گرشبیه
SWAT-CUPمقادیر معیارهاي ارزیابی مدل ): 2(جدول

R2دوره آماري
(%)

br2
(%)

NS
(%)

P_factorR-factor

20016242.46550.440.54- 2006واسنجی
20075211.7380.330.33سنجیصحت

اي وشبیه سازي شده در ایستگاه قتلیشمقدار دبی مشاهده): 4(شکل

دره در گیري شده رواناب رودخانه شیرینهاي اندازهسازي مدل با داداهنتایج واسنجی مدل، همبستگی مناسب شبیه
اشد مدل عالی و کامل، و اگر ب75/0ساتکلیف بیشتر از _عموما اگر شاخص ناش. دهدایستگاه هیدرومتري قتلیش را نشان می

به نقل از 2009ژو وهمکاران، . (شودباشد غیر قابل قبول فرض می36/0از باشد، رضایت بخش و اگر کمتر 75/0تا 36/0بین 
و واسنجی باشد نتایج 65/0همچنیین طبق گزارش موریاسی اگر ضریب  ناش ساتکلیف بیشتر از ). 1970ناش و ساتکلیف،

بخش و اعتبارسنجی رضایتباشد نتایج واسنجی 5/0و اگر کتر نتایج مناسب65/0تا 5/0خیلی خوب، اگر بین اعتبارسنجی 
مشخص 4با مراجعه به شکل. باشدسازي مینیز حاکی از نتایج خوب در شبیهR2مقدار ضریب تبیین )2007موریاسی،.(است
گیري شده نتایج در اکثر نقاط انطباق خوبی با مقادیر اندازه.  اي همخوانی داردسازي مدل با مقادیر مشاهدهشود روند شبیهمی

مدل نقاط . سازي شده استز مقدار واقعی شبیهبیش ا2006و 2003هاي هاي ژانویه تا اکتبر در سالدارد ولی در بین ماه
گیري دبی در ایستگاه هیدرومتري توان ناشی از خطا در اندازهاین خطاها را می. سازي نکرده استمینیموم را نیز به خوبی شبیه

هاي کاربري اراضی و خاك و دقت نقشه. و یا در نظر نگرفتن برداشت آب براي مصارف کشاورزي و صنعتی دانست
سازي بسیار موثر بوده و در نظر نگرفتن این تغییرات هاي مختلف در شبیهتغییرات کاربري اراضی در سال
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هاي هواشناسی متعدد در حوضه باعث ایجاد خطا نبود ایستگاه.شودسازي میباعث ایجاد خطا در روند شبیه
.استفاده کرده است) بجنورد(اه همانطور که مدل در این حوضه فقط از امار سینوپتیک یک ایستگ. شودمی

به دلیل تغییراتی چون تغییر کاربري اراضی و تغییر شرایط آب و R2و NSتفاوت در مقدار ضرایب 
.باشدمیواسنجی و اعتبارسنجیدر دو دوره) ترسالی یا خشکسالی(هوایی 

در برآورد بیالن آبی SWAT مدلتوان نتیجه گرفت کهدر دوره واسنجی میR2%= 62با توجه به مقدار ضریب تبیین 
.هاي آبریز مشابه مورد استفاده واقع گرددتواند در حوضهدره از کارایی مناسبی برخوردار است و میدر حوضه آبریز شیرین
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