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چکیده
شبیه سازی جریان رودخان ها ،پهشبهنی رفتار ههدرولوژیکی حوض های آبریز و درک درست از مؤلف های
مختلف چرخ ههدرولوژیکی برای برنام ریزی و حفاظت از منابع آبی ضببرورد دارد .از طرف دیگر ،نیود
برآورد مناسبببو رواناا حاصبببا از بار

در حوضببب های آبریز ،مدیریت بههن منابع آا ب ویژه مدیریت

بهرهبرداری از سبدها و شبیک آارسانی را دچار مشکا مینماید .در این پژوهش ،بهلان آبی حوض آبریز
لنیران با استفاده از مدل  SWATشیه سازی شد .برای واسنجی و اعتیارسنجی مدل  SWATاز دو رو
 GLUEو  SUFI-2اسبتفاده شبد .نتایح حاصبا با استفاده از چهار معهار ارزیابی مدلها شاما معهار نش
سباککلهف ،ضبریو کیههن ،نسبیت بایهمانده مهانگهن مربعاد خطا ب انحراف از معهار دادههای مشاهداکی و
دو فاکتور  p-factorو  r-factorمقایسب شبدند .نتایح حاصا از کاربرد این دو رو

نشان داد ک رو

 SUFI-2دارای الگوریتم موکرکری برای واسبنجی و کعههن عد یطعهت مدل در این حوضب است .بر این
اسبا

با اطمهنان بهشتری میکوان از مدل  SWATواسنجی شده با الگوریتم  SUFI-2در مدیریت منابع

آا ،کمی سازی سناریوهای کغههر ایلهم و کغههر کاربری در داخا حوض استفاده کرد.
کلیدواژهها :لنیران چای ،رو

 1نویسنده مسئول05144144150 :

 ،SUFI-2واسنجی ،مدل .SWAT

Email: rezmogh@tabrizu.ac.ir
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حفاظت از منابع آاوخاک ازجمل راهکارهای مهم مدیریت اصولی و صحهح حوض های آبریز است؛ بنابراین
فرسایش و نگرانیهای مربوط ب کغههر کاربری ،اهمهت پهشبهنی اثراد این ایداماد را بر منابع آا خاک بهشتر نمایان
میکند .ازاینجهت ضرورد مدلسازی و ارزیابی نتایح آنها ضروری میباشد .اغلو سازندهای کشکها دهنده حوض
آبریز لنیران چای ب علت ویژگیهای خاص لهتولوژی دارای حساسهت بالایی نسیت ب فرسایش بوده و عمدکاً از
نفوذپذیری کمتری برخوردارند و باعث ایجاد رواناا سطحی میگردد .همچنهن اختلاف ارکفاع زیاد حوض  ،کمیود یا
فقدان پوشش گهاهی ،غهر اصولی بودن عملهاد کشت ،کغههر مداو کاربری اراضی ،آکش زدن پوشش گهاهی ،چرای
بهشازحد و لگدکوا شدن خاک کوسط احشا این امر را کشدید میکند؛ بنابراین برای مدیریت بهتر اطلاع از بهلان آبی
حوض های آبریز ضروری میباشد و ب دلها ویتگهر و پرهزین بودن اندازهگهری اجزای بهلان آا ،مدلسازی
پدیدههای ههدرولوژی در حوض آبریز میکواند راهحا بههن ای برای آنها باشد (زارع کاریزی و طالیی)1957 ،؛ بنابراین
آگاهی دیهق از رفتار ههدرولوژیک حوض های آبریز میکواند ب شیه سازی بهتر این محهط ب منظور کنترل مؤلف های
اصلی بهلان آا کمک شایانی نماید (مؤذنزاده و همکاران .)1957 ،از طرفی شیه سازی فرآیندهای آاشناختی ب دلها
هزین های زیاد برای اندازهگهری و محدود بودن دادههای در دستر

از اهمهت خاص و ویژهای برخوردار است ( Silva

 et al., 2007, Ndomba et al., 2008, Shimelis et al., 2010وکاویان و همکاران)1954 ،؛ اما کمیود آمار ،اطلاعاد
و منابع از موانع اصلی مسهر هر پژوهش میباشد بنابراین ب روشی احتهاج است کا ب وسهل آن بتوان آمار موجود را
برای حوض های آبریز بدون آمار یا مکانهای کعمهم داد ک اندازهگهری در آنها امکانپذیر نهست ( Pisinaras et al.,

 .)2010مدلهای زیادی برای شرح و پهشبهنی ههدرولوژی آبریز پهشنهاد شده است ک از نظر اهداف و مقها

زمانی

و مکانی بسهار متفاود هستند ( .)Setegn et al., 2010مدلهای نهم کوزیعی ههدرولوژیکی مانند مدل  SWATاخهراً
ب طور گستردهای برای مدیریت حوض آبریز ب کار گرفت میشوند (عهنی و همکاران .)1955 ،کوانایی مدل SWAT

در شیه سازی فرآیندهای ههدرولوژیکی پهچهده حوض های آبریز در محهط  GISاین مدل را نسیت ب مدلهای یکپارچ
ک در آنها واحدهای کاربری بزرگکر ،مینای عما هستند ،متمایز ساخت است (اکیری .)1954 ،از مهان دادههای ورودی
مدل  ،SWATنقش های کوزیعی خاک و کاربری اراضی ب دلها در دستر

بودن ،حساسهت کمتر مدل ب کغههراد

این نقش ها و همچنهن کغههراد نسیتاً کم آن در طول زمان و اساس ًا ب دلها پهشرفتهای صورد گرفت در سنجشازدور
با اطمهنان بالایی در کارهای مدلسازی ب کار گرفت میشوند ( .)Grusson et al., 2017مدل  SWATیکی از مدلهای
است ک کحقهقاد گستردهای در سطح جهان و ایران در زمهن های مختلف ههدرولوژی و مدیریت حوض های آبریز
صورد گرفت است ک ب برخی از کارهای انجا شده در ایران و جهان اشاره میشود.
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( )Sun & Seidou, 2015در پژوهشبی با اسبتفاده از مدل  SWATنشان دادند ک واسنجی یک مدل ههدرولوژیکی
با اسبتفاده از الگوریتمهای متداول واسبنجی خودکار لزوماً دیت مناسببیی در پهشبهنی متغهرهای ههدرولوژیکی در دوره
اعتیارسببنجی ب وجود نخواهد آورد( .فرامرزی و همکاران )4005 ،با اسببتفاده از مدل  SWATاجزای بهلان آا را در
کا ایران شببیه سببازی کردند .سببپا ارکیاط آنها را با کولهد گند با در نظر گرفتن عملکرد سببدها و ایداماد آبهاری
اراضبی کشباورزی بررسبی و مطالع نمودند( .عیاسبپور و همکاران )4005 ،برای شبیه سازی فرآیندهای مؤثر بر بهلان
آا ،رسبوا و عناصبر غذایی در حوض آبریز رودخان کور کشور سوئها از مدل  SWATاستفاده کردند .نتایح نشان
داد ک شبیه سبازی رواناا و نهتراد بسبهار خوا و شیه سازی رسوا و فسفر نسیتاً خوا صورد گرفت استLi ( .

 )et al., 2007در کحقهق خود در حوضبب ای در غرا آفریقا با اسببتفاده از مدل  SWATنشببان دادند ک کغههر کاربری
حوضب ها از جنگا ،مرکع و بوک زار ب اراضبی کشباورزی و یا مناطق شبهری سیو کغههر واکنش ههدرولوژی حوض
میگردد .بهاد و همکاران ( )1955از مدل  SWATبرای جذا داده – پهشبهنی اسببتفاده نمودند نتایح نشببان میدهد
ک روند همزمان واسبببنجی – پهشبهنی با اسبببتفاده از الگوریتم  EnKFبرای این مدل باعث دیت پهشبهنی میشبببود.
گودرزی و فاکحی فر ( )1951با اسببتفاده از مدل  SWATدر اثر کغههراد ایلهمی کحت سببناریو  RCP 8.5ب پهن بندی
سبهلاا در حوض آذرشهرچای پرداختند .شفهعی مطلق و همکاران ( )1955کأثهر کاربری اراضی را بر رواناا رودخان
مارون با اسبتفاده از مدل  SWATبررسبی نمودند نتایح نشبان داد ک در منطق سبناریوی بدبهنان اکفاس است و با ادام
رونبد کخرییی مقبادیر مختلف روانباا افزایش و نفوذپبذیری و آا گبذری ب آبخوانهای سبببطحی و عمهق کاهش
مییابد .بصبهری و همکاران ( )1959پژوهشبی با عنوان کأثهر مقها

نقشب خاک بر مدل  SWATدر شبیه سازی روند

جریان رواناا ماهان در حوض ب آبریز کویسببرکان انجا دادند .نتایح نشببان داد ک کنوع خاکهای منطق مطالعاکی نقش
مهمی در نتایح مدل ایفا میکند.
(عارفی اصبببا و همکاران1954 ،؛ بسبببالت پور و همکاران1959 ،؛ نظری پویا و همکاران1954،؛ ناصبببرآبادی و
همکباران1957 ،؛ غلامی و همکاران1950 ،؛ محمدی و همکاران1950 ،؛ اعلمی و همکاران1955 ،؛ حیهیی و همکاران،
 )1955در حوضببب های متفاود در نقاط مختلف ایران با مدل  SWATب شبببیه سبببازی رواناا پرداختند .ب طورکلی
هدف از انجا این پژوهشها عمدکاً برای برآورد مهزان رواناا و رسببوا جهت بررسببی کغههراد کاربری و مدیریت
بههن منابع آبی در حوض آبریز بوده است.
 -5مواد و روش
 -8-5معرفی منطقه مورد مطالعه

زیر حوضب لنیران در سبمت ضبلع شبریی رودخان اهرچای وایع شبده اسببت .مساحت این زیر حوض 40111
هکتار میباشببد و سببرشبباخ اصببلی رودخان اهرچای محسببوا میشببود .محدوده مورد مطالع در بهن مختصبباد
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جغرافهایی ً 40˚ 40َ 15کا ً 40˚ 94َ 47طولهای شبببریی و ً 91˚ 40 َ 45کا ًَ  91˚ 97َ 49عرضهای شبببمالی
یرارگرفت اسبت .این حوضب از نظر کقسبهماد کشبوری در دهسبتان سهنا از بخش مرکزی شهرستان ورزیان از کوابع
استان آذربایجان شریی وایع شده است (شکا .)1
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 -5-5مدل SWAT

 SWATنمون ای از مدلهای فهزیک پای اسبت ک با حا معادلاد اساسی فهزیک ب شیه سازی فرآیندهای سهستم
آبریز میپردازد .این مدل ب لحاظ مقها

فضببایی نهم کوزیعی و از نظر زمانی مدلی پهوسببت اسببت .کوچککرین واحد

کاری در این مدل واحد واکنش ههدرولوزیک HRU1اسببت ک از کرکهو نقشبب های طیقاد شببهو ،خاک و کاربری
اراضبی حاصبا میشود .آا موجود در خاک ،رواناا سطحی ،رسوا و عناصر شهمایی ابتدا برای هر  HRUو سپا
هر زیر حوضب و در آخر کا حوض آبریز محاسی میشود .شیه سازی سهستم آبریز در مدل  SWATرا میکوان ب دو
بخش کلی کقسبببهم نمود :فاز زمهنی و فاز آبی ،فاز زمهنی مربوط ب فرآیندهای سبببطح زمهن و ورود آا ،رسبببوا و
عناصبر شبهمهایی ب آبراه اصبلی هر زیر حوضب است .فاز آبی فرآیندهای آبراه ها و کانالهای جریان شاما حرکت
آا ،رسببوا و مواد شببهمهایی را شببیه سببازی میکند ( .)Neitch et al,. 2005شببیه سببازی بخش زمهنی چرخ
ههدرولوژیک در مدل  SWATبر پای رابط بهلان آبی رابط ( )1صورد میگهرد.

1 Hydrological Response Unit
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) 𝑤𝑔𝑄 (𝑅𝑑𝑎𝑦 − 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝐸𝑎 − 𝑤𝑠𝑒𝑒𝑝 −

رابط ()1

𝑖=1

∑ 𝑠𝑤𝑡 = 𝑠𝑤0 +

کب در این معبادلب  SWtمقدار نهایی رطوبت خاک (مهلیمتر) SW0 ،مقدار اوله رطوبت خاک (مهلیمتر) t ،زمان
(روز) Rday ،مقبدار بار

در روز  iا (مهلیمتر) Qsurf ،مقدار رواناا در روز  iا (مهلیمتر) Ea ،مقدار کیخهر و کعرس

در روز  iا (مهلیمتر) Wseep ،مقدارنشببت ک در روز  iا از نهمرخ خاک وارد منطق غهر اشببیاع میشببود (مهلیمتر)،
 Qgwمقدار آا بازگشبببتی در روز  iا (مهلیمتر) میباشبببد .در مدل  SWATپروفها خاک ب چندین لای کقسبببهم
میشبود و فرآیندهای حرکت آا در خاک شباما رواناا سطحی ،نفوذ ،کیخهر ،جذا کوسط گهاهان ،جریان جانیی و
نفوذ عمقی ب سبفرههای آبی کم عمق و عمهق میباشبد .شبیه سبازی رواناا سطحی با رو
صبورد وجود بار

روزان ) یا رو

گرین – آمپت( 4در صورد وجود دادههای بار

شببیه سببازی حرکت آا در داخا لای های خاک از رو

اصلاح شده( SCS1در

ساعتی) انجا میشود .برای

روندیابی مخزن اسببتفاده میشببود .جریان اشببیاع ب صببورد

مسببتقهم و جریان غهر اشببیاع بهن لای های خاک ب طور غهرمسببتقهم با محاسببی جذا گهاهی و کیخهر از سببطح خاک
شببیه سببازی میشببود .جریان آا ب سببمت لای های پایهن زمانی اکفاس میافتد ک مهزان آا در یک لای از خاک از
ظرفهت مزرع کجاوز کند و لای زیرین نهز غهراشبیاع باشبد .جریان جانیی با اسبتفاده از رو

روندیابی مخزن جنیشی

( .)Solan et al., 1983بر مینای درج شبهو ،طول شبهو و هدایت ههدرولهکی اشیاع ،مدلسازی میشود .ما بقی آا
نفوذ یافت  ،ب سبفرههای کم عمق زیر زمهنی وارد میشبود .برای برآورد کیخهر و کعرس پتانسها ،رو های هارگریوز -
سبامانی ،9پریسبتلی – کهلور 4و پنمن – مانتهث 7موجود میباشد .مدل  SWATکیخهر از سطح خاک و کیخهر از گهاه را
ب صبورد مجزا مطابق رو

ریچی ( )Ritchie, 1972محاسبی میکند .کیخهر از سطح خاک با یک کابع نمایی از عمق

خاک و مهزان آا خاک برآورد میشبببود .کیخهر از گهاهان نهز با یک کابع خطی از کیخهر و کعرس پتانسبببها ،شببباخص
سببطح برگ ،عمق ریشبب و مهزان آا خاک مدلسببازی میشببود .مهزان رطوبت لای های مختلف خاک در هر زمان و
مکان با در نظر گرفتن مجموع عواما فوس برآورد میشببود .پا از کعههن رواناا سببطحی با رو

شببماره منحنی یا

گرین – آمپت ،مقدار رواناا وارد شبده ب کانال آبراه محاسبی میشبود .معادل مانهنگ 0برای کعههن سرعت جریان و
رو

ذخهره متغهر یا ماسبکهنگا  5برای روندیابی جریان آا در کانال اسبتفاده میشبود .در ضمن ،کلفاد انتقال آا در

مسبهر کانال و کأخهر زمانی رواناا سبطحی برای حوضب های آبریز بزرگ ک زمان کمرکز آنها بهش از یک روز است
نهز در نظر گرفت میشود.
1 Soil conservation service
2 Green-Ampt
3 Hargreaves-Sammani
4 Priestly- Tailor
5 Penman-Mantit
6 Manning formula
7 Muskingum Model
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 -8-5-5روش تعیین عدم قطعیت GLUE

اولهن بار کوسبط ( )Beven & Binley, 1992,.ب عنوان روشبی جدید ک معمولاً با مدلهای شبیه سازی

این رو

زیسبتمحهطی ب کار میرود ،معرفی گردید .در این رو

عد یطعهت شباما س نوع عد یطعهت دادههای ورودی،

سببباختار مدل و عواما خواهد بود زیرا مقدار کابع درسبببت نمایی با مجموع عواما در ارکیاط بوده و ب طور ضبببمنی
منشببأ هم خطاها و کأثهر کواریانا مقادیر عواما بر عملکرد مدل را منعکا میکند .رو

 GLUEشبباما سب مرحل

زیر میباشد:
 -1بعد از کعریف کابع درسببت نمای کعمهم یافت ) L(Ɵکعداد زیادی مجموع عواما ب صببورد کصببادفی از کوزیع
احتمال پهشبهن انتخاا میشود و بر اسا

مقدار کابع درست نمایی و معهار حدی کعریف شده ،هر مجموع از عواما

ب صورد هم رفتار یا غهر هم رفتار طیق بندی میشود.
 -4هر مجموع از عواما هم رفتار براسا

رابط زیر وزن دهی میشود.

) L (i

رابط ()4

)  K 1 L (k
N

 -9درنهایت عد یطعهت پهشگویی بر اسا

wi 

کوزیع کجمعی کابع درست نمایی مربوط ب عواما هم رفتار کوضهح

داده میشود.
 -5-5-5روش تعیین عدم قطعیت SUFI-2

در رو

 SUFI-2همانند  GLUEسببنجش مهزان عد یطعهت در مدلسببازی شبباما عد یطعهت در ورودیها،

مدل مفهومی ،عواما میباشبد و کوسبط معهار  p – factorارزیابی میگردد ک بهانگر درصبد دادههای اندازهگهری شبده
ک درون باند عد یطعهت  57درصد یرار گرفت اند میباشد .مراحا انجا کار ب صورد زیر میباشد:
 -1در مرحل اول کابع هدف ) g(Ɵو بازه عواما { } Ɵabs min . Ɵabs maxکعریف میشوند.
 -4از رو

نمون برداری لاکهن مکعیی در بازه کعریف شبببده در مرحل ییا ،جهت کولهد مجموع عواما و مقدار

کابع هدف ب ازای هر مجموع از عواما اسبتفاده میشبود .مقادیر کابع هدف با استفاده از ماکریا ژاکوبهن  jو ماکریا
و کواریبانا عوامبا  cمطبابق رابطب زیر ارزیابی میگردد ( Sg2واریانا مقادیر کابع هدف از  mبار اجرای مدل و n
کعداد عواما).
رابط

()9

.i  1.....c 2 m .  1.....n

 gi
 j

J ij 

C  S g2 (J T J ) 1
 57-9درصد از بازه پهش گویی شده هر کدا از عواما از رابط زیر محاسی میگردد:

سال هشتم
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رابط ()4

 tv

.0.025

cjj

*
j

07

 j .low er



 j .upper   *j  t v .0.025

cjj

ک در آن * ϴjمقدار پارامتر  ϴjدر کابع هدف بههن میباشد  vدرج آزادی یا  m-nمیباشد.
 -9بازه  95ppuمحاسببی شبده سببپا دو شبباخص  p-factorدرصببد دادههای مشباهداکی ک در بازه  95ppuیرار
میگهرند و شاخص  r- factorاز رابط زیر محاسی میشوند:
) (Y tjM.97.5 0 0 Y tjM.2.5 0
0

رابط ()7

n
tj 1



Qobs

1
r  factor  n

کب در آن  yMtj.97.5%و  yMtj.2.5%معرف مرز ببالبا و پبایهن عبد یطعهبت  95ppuو  Qobsانحراف از معهار دادههای
مشبباهداکی میباشببد .بهترین نتهج زمانی خواهد بود ک  100درصببد دادههای اندازهگهری با  95ppuپوشببانده شببود یا
بعیارد دیگر مهزان  p-factorبرابر  1شبود و  r- factorکمتر و ب صبفر نزدیک باشد .در صورکی ک مقادیر دو شاخص
مذکور رضبایت بخش باشبد ،بازه کعریف شده عواما ب عنوان کوزیع احتمال پسهن خواهد بود در غهر این صورد بازه
جدید عواما بر اسا

رابط زیر محاسی شده و کما مراحا  1کا  4ککرار خواهد شد.

رابط ()0

)
)

 j .lower   j .min  j .max   j .upper
2

.

2

 j .lower   j .min  j .max   j .upper
2

در رو

.

2

( j .min.new   j .lower  max

( j .max .new   j .upper  max

 SUFI-2فرض میشبببود کب هر پبارامتر ناشبببناخت ب طور یکنواخت در یک دامن با عد یطعهت معهن

کوزیع شببده اسببت لاز ب ذکر اسببت در هر دو رو  ،درج عد یطعهت از دو فاکتور  p-factorو  r- factorمحاسببی
میگردد.
 -9-5معیارهای عملکرد

جهت کعههن مهزان کارایی دو رو

از  4معهار عملکرد مدلها اسببتفاده شببده اسببت .مقدار  R2بهانگر ارکیاط خطی

بهن دادههای شببیه سببازی شببده و وایعی بوده ک مقدار آن بهن صببفر کا یک متغههر اسببت .ضببریو  NSبزرگی نسببیی
واریانا بایهمانده را در مقایس ب با واریانا دادههای مشبباهداکی کعههن میکند )Motovilov et al,. 1999( .در بررسببی
کعههن عملکرد مدلها ب این نتهج رسبهدند ک اگر مقدار ضبریو  NSبهش از  0/57باشبد شبیه سازی خوا و مقادیر
بهن  0/90و  0/57شببیه سببازی یابا ییول و کمتر از  0/90غهر یابا ییول خواهد بود .پارامتر  RSRبا اسببتاندارد نمودن
مقادیر بایهمانده مهانگهن مربعاد خطا  RMSEبا اسببتفاده از انحراف معهار مقادیر مشبباهداکی ب دسببت میآید .برای این
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معهار مقادیر بالای  0/5یابا ییول میباشببد .معهار  bR2ک در آن ضببریو کعههن  R2در ضببریو خط رگرسببهون بهن
دادههای مشباهداکی و شبیه سبازی شبده ضرا شده است .مقدار بههن آن یک میباشد با افزایش گا زمانی معهارهای
ارزیابی سببختکر خواهد شببد و بالعکا ( .)Moriasi et al, 2007بر این اسببا

با کوج ب اینک مدل در گا زمانی

روزان اجرا شده است معهارهای مذکور میکواند با سخت گهری کمتری نسیت ب گا زمانی ماهان بررسی شود.
 -4-5دادهها

دادههای مورد اسبتفاده در این پژوهش شباما نقشب کوپوگرافی  1:47000سبازمان نقشب برداری ،کاربری اراضی،
خاک ،بار  ،دمای حدایا و حداکثر ،سبرعت باد ،کشبعشع خورشهدی و رطوبت نسیی روزان ایستگاههای سهنوپتهک
اهر ،کیخهر سنجی ورزیان و باران سنجی اویلق و دبی ایستگاه کاسهن میباشد ک (جدول .)1
جدول  -8دادههای مورد استفاده در مدل  SWATو واسنجی مدل.
ردیف

داده

منابع

بازه اطلاعاتی

توضیحات

کاربرد

1

مدل ریومی ارکفاعی

نقش برداری

****

1:47000

ورودی SWAT

4

نقش کاربری اراضی

منابع طیهعی

****

کصاویر لندست

ورودی SWAT

9

نقش خاک

منابع طیهعی

****

1:40000

ورودی SWAT

4

دادههای هواشناسی

هواشناسی

4000-4010

ایستگاه اهر و ورزیان

ورودی SWAT

7

دادههای بارندگی

سازمان آا و هواشناسی

4000-4010

اویلق

ورودی SWAT

0

دبی ماهان

سازمان آا

4000-4010

ایستگاه کاسهن

واسنجی SWAT

در حوضب آبریز لنیران چای از نقشب خاک و نقشب کاربری اراضبی کفضبهلی کهه شده کوسط منابع طیهعی استان
آذربایجان شبریی اسبتفاده شده است براسا
همچنهن براسبا

این نقش ها در کا حوض هفت کلا

بافت خاک یابا کفکهک میباشد.

نقشب کاربری اراضبی ،شش طیق کاربری اراضی در منطق شناسایی گردید .حوض مورد مطالع ب

 15زیر حوضبب و  405واحد ههدرولوژیکی کقسببهم گردید .از سببال آماری  4000کا  4009برای گر کردن مدل از 10
سال برای واسنجی و  4سال برای اعتیار سنجی استفاده شده است.
 -2نتایج و بحث

پا از پارامتر سبازی و ورود دادهها ،شبیه سبازی برای یک دوره  15سال از  1ژانوی  4000کا  91دسامیر  4010بر
اسبا

گا زمانی ماهان صبورد گرفت .ب منظور کعههن درج حساسهت پارامترهای جریان در مدل  SWATبا استفاده

از دو رو

 SUFI-2و  GLUEحسباسبهت سبنجی برای  44پارامتر انتخابی ،انجا گردید .با اسبتفاده از نتایح صحت

سال هشتم
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سبنجی در مورد حذف پارامترهایی ک دارای درج حسباسهت کمتر میباشند از فرآیند واسنجی کصمهم گهری میشود
ک درنهایت پارامترهای با درج حسبباسببهت کمتر حذف گردید و  17پارامتر ک حسبباسببهت بهشببتری داشببتند انتخاا
گردید .بهن  17پارامتر حسببا

مدل  SWATب عواما چگالی کوده خاک ،هدایت ههدرولهکی خاک در حالت اشببیاع،

ضبببریبو کیخهر آا زیر زمهنی ،ثباببت کخلهب جریان از کانال ،درج حرارد ریز

برف ،درج حرارد ذوا برف

حسباسبهت بهشبتری دارد .مهمکرین عواملی ک برای واسبنجی و کعههن عد یطعهت مدل اسبتفاده شببده است ب همرا
مقادیر اوله و مقدار واسببنجی شببده در (جدول  )4آورده شببده اسببت .نتایح نهایی معهارهای ارزیابی مدل در دوره
واسببنجی و اعتیار سببنجی رواناا در (جدول  )9ارائ شببده اسببت .طیق نظر (Ayele et al., ( ،)Moriasi et al, 2007

 ،)2017کرمی و خطهیی ( )1951اگر ضببریو کارایی مدل نش – سبباککلهف در ارزیابی مدل بهن  0/07 – 0/57باشببد
نتهج شبیه سبازی خوا اسبت (جدول  .)4همچنهن با مقایسب ضریو کیههن بهن رواناا وایعی و شیه سازی شده در
دوره واسببنجی و اعتیار سببنجی میکوان گفت رابط معنی دار و خوبی بهن آنها وجود دارد ک این موضببوع با نتایح
رضببا زاده و همکاران ( ،)1955عهنی و همکاران ( )1955و محمدی و همکاران ( )1950مطابقت دارد .هر چند کاربرد
رو

 SUFI-2آسبان میباشبد ولی کاملاً خود کار نهست در استفاده از این رو

لاز است کوزیع پسهن عواما در هر

ککرار جهت اصبلاح بازه پهشبنهادی جدید (کوزیع پهشبهن) ککرار بعدی بررسبی گردد .واسبنجی مدل برای رواناا در
یک مرحل با کعداد  500شبیه سبازی در س ککرار انجا گردید فرآیند واسنجی زمانی ب پایان میرسد ک براسا

کابع

هدف ضببرایو مورد نهاز جهت ارزیابی در حد یابا ییول باشببند (جدول  .)9اشببکال  4و  9دبی شببیه سببازی شببده و
مشباهدهای را ب کرکهو در واسبنجی و اعتیارسبنجی نشبان میدهد .کما معهارهای ارزیابی مدل در شیه سازی رواناا
در حد مجاز میباشد.
جدول  -5پارامترهای حساس به همراه توزیع پیشین و پسین و مقدار بهینه آنها جهت استفاده در واسنجی
رواناب در دو روش  SFI-2و  GLUEدر حوضه آبریز لنبران.
GLUE

SUFI-2

پارامتر

علامت اختصاری

شماره منحنی SCS

r_CN2

0/4

عمق آستان شروع جریان زیر زمهنی

V_GWQMN

4

0

ضریو انتقال از سفره کم عمق ب عمهق

V_RCHRG

1

0

0/44

ثابت کخله جریان از کانال

V_ALPHA

1

0

0/47

0

فاکتور جیران کیخهر از خاک

V_ESCO

1

0/01

0/14

0/4

1

هدایت ههدرولهکی خاک در حالت اشیاعmm/h

)r_SOL_K(1

0/01

-0/1

-0/77

-47

47

0/09

متوسط شهو واحدهای ههدرولوژیک

r_SLSUBBSN

0/4

0

0/01

-47

47

5/4

حداقل

حداکثر

بهینه

حداقل

حداکثر

بهینه

-0/4

0/010

-47

47

-0/40

1/4

470

4700

1010

0/4

1

0/5

0/7

0/11
0/99
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ادامه جدول 5
علامت اختصاری

پارامتر

GLUE

SUFI-2
حداقل

حداکثر

بهینه

حداقل

حداکثر

بهینه

r_SOL_AWC

0/4

-0/4

-0/09

-47

47

0/1

r_SOL_BD

0/0

-0/7

0/7

-47

47

0/09

V_SFTMP

7

-7

4/1

-1

4

0/0

ضریو ذوا برف  /سانتی گراد

V_SMFMX

10

0

4/1

0

10

7/9

فاکتور جریان برداشت آا گهاه

V_EPCO

1

0/01

0/0

0/1

1

0/91

ضریو کیخهر آا زیر زمهنی

V_GW_REVAP

0/4

0

0/1

0

1/7

0/5

ضریو زبری دامن

V_OV_N

1

0

0/51

0/4

1

0/77

درج حرارد ذوا برف /سانتی گراد

V_SMTMP

7

-7

4/1

0

9

4/1

ظرفهت آا یابا دستر

در لای خاکmm /

چگالی کوده خاک
درج حرارد ریز

برف /سانتی گراد

جدول  -9نتایج نهایی معیارهای ارزیابی مدل در دوره واسنجی و اعتبار سنجی رواناب در حوضه آبریز لنبران.
الگوریتم

NS

R2

r-factor

p-factor

دوره آماری

0/17

0/15

0/19

0/11

 10سال

واسنجی

0/71

0/55

0/51

0/50

 4سال

اعتیار سنجی

0/1

0/14

0/1

0/54

 10سال

واسنجی

0/75

0/05

0/51

1/17

سال
 44سال

اعتیار سنجی

SUFI-2

GLUE

جدول  -4مقادیر و طبقات شاخصهای  R2و .NS
طبقات

مقادیر

ناکار آمد

0/7

رضایتبخش

0/7 -0/0

خوب

0/0 -0/5

خیلی

0/5 -1

خوب
آمد
ناکار

>0/4

قابل قبول

0/4 – 0/7

رضایت

0/7 -0/07

بخش
خوب

0/07 -0/57

خیلی

0/57 -1

خوب

منیع :موریاسی و همکاران ( ،)4005آی آل ( )4015و کرمی و بهاکی خطهیی (.)1951

شاخص

R2

NS
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هر چند کاربرد رو

 SUFI-2آسبان میباشبد ولی کاملاً خود کار نهست در استفاده از این رو

05

لاز است کوزیع

پسبهن عواما در هر ککرار جهت اصبلاح بازه پهشنهادی جدید (کوزیع پهشهن) ککرار بعدی بررسی گردد .واسنجی مدل
برای رواناا در یک مرحل با کعداد  500شبیه سبازی در س ککرار انجا گردید فرآیند واسنجی زمانی ب پایان میرسد
ک براسببا

کابع هدف ضببرایو مورد نهاز جهت ارزیابی در حد یابا ییول باشببند (جدول  .)9اشببکال  4و  9دبی

شبیه سبازی شبده و مشباهدهای را ب کرکهو در واسبنجی و اعتیارسنجی نشان میدهد .کما معهارهای ارزیابی مدل در
شیه سازی رواناا در حد مجاز میباشد.

شکل  -9نمودار دبی واقعی و شبیهسازی شده به روش  SUFI-2در مرحله واسنجی.

شکل  -4نمودار دبی واقعی و شبیهسازی شده به روش  SUFI-2در مرحله اعتبار سنجی.
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رو

 GLUEنسبیت ب رو

شماره سی و یکم

 SUFI-2آسانکر است و کاربرد آن راحتکر میباشد .در این پژوهش مقدار آستان

کابع هدف  NSبرابر  0/4انتخاا گردید .این رو

با کعداد نمون گهری  1000 ،4000و  10000انجا گردید نتایح

نشبان داد با کعداد نمون گهری  ،1000عملکرد بهتری نشبان میدهد .اشبکال  4و  7دبی شیه سازی شده و مشاهدهای
را ب کرکهو در واسبنجی و اعتیارسبنجی نشان میدهد .کما معهارهای ارزیابی مدل در شیه سازی رواناا در حد مجاز
میباشبد ولی مقایس دو رو

نشان میدهد رو

 SUFI-2نسیت رو

 GLUEدر این حوض عملکرد بهتری دارد.

شکل  -2نمودار دبی واقعی و شبیهسازی شده به روش  GLUEدر مرحله واسنجی.

شکل  -7نمودار دبی واقعی و شبیهسازی شده به روش  GLUEدر مرحله اعتبار سنجی.

مقایسبب گرافهگی ،مقادیر دبی وایعی و شببیه سببازی شببده در مقها

ماهان نشببان میدهد ک مدل  SWATدر

شبببیهب سبببازی روانباا ،جریبانهبای حبداکثر را کمتر از حبد وایعی برآورد میکند .اکثر جریانهای ک مدل یادر ب
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شببیه سببازی آنها نیوده در اواخر زمسببتان و فصببا بهار بودهاند یکی از دلایا ضببعف مدل در برآورد حداکثر جریان
رواناا اسبتفاده از مدل سبازمان حفاظت خاک 1در محاسبی رواناا است ک این مدل بخوبی رواناا حاصا از ذوا
برف را شبببیهب سبببازی نمیکنبد اخوان و همکاران ( )1954و انصببباری و همکاران ( )1954گزار

کردهاند ک اکثر

جریانهایی ک مدل یادر ب شببیه سببازی آنها نیوده در فصببا بهار اکفاس میافتد .مدل  SWATبار

را با اسببتفاده از

متوسبط دمای روزان ب صبورد باران یا برف کقسهم بندی میکند .با کوج ب ضعف مدل در شیه سازی رواناا ماهان
اسبفند ،فروردین و اردییهشبت و کقد جریان شبیه سبازی شده فروردین در بعضی از سالها میکوان نتهج گرفت ک
مدل یادر ب شببیه سببازی کاما ذوا برف نیوده و مقادیر حداکثر رواناا را برای این حوضبب کوهسببتانی در ماههای
مذکور شببیه سببازی نکرده اسببت .در این مدل هنگامی ک رطوبت موجود در هر لای خاک از گنجایش زراعی بهشببتر
باشبد مقداری از این آا اضبافی باعث ایجاد جریان جانیی میشود و یسمتی هم ب لای بعدی نفوذ میکند؛ اما هنگامی
کب لبایب ای از خباک ی زده باشبببد مدل فرض میکند ک ههچ جریان جانیی اکفاس نمیافتد و لای خاک میکواند آا
اضببباف بر گنجایش زراعی را کا زمانی ک اشبببیاع شبببود در خود نگ دارد .سبببپا فرض میکند ک رطوبت مازاد بر
گنجایش زراعی میکواند از لای اشببیاع ی زده ب لای بعدی نفوذ کند )Tolson and Shoemaker,. 2004( .بهان نمودند
ک مدل  SWATبرای شبیه سبازی ویایع شبدید طراحی نشده و معمولاً حداکثر جریان را کمتر از مقدار وایعی برآورد
میکند ( )Chu & Shirmohammadi, 2004در پژوهشبی در مریلند نشبان دادند ک مدل  SWATیادر نهسبت شرایط
ههدرولوژیک را در دورههای کر سبالی شببیه سببازی کند .ازجمل علا دیگر ضببعف مدل در نظر نگرفتن درصببد کراکم
پوشبش گهاهی اسبت ک در این مدل صبرفاً ب نوع پوشبش گهاهی اشباره شبده اسبت .از دلایا دیگر ضعف مدل در
شبیه سبازی جریان در بعضی از ماهها ی سال میکوان ب کعداد دادههای کم جریان ،و فقدان دادههای ورودی لاز برای
شیه سازی آا زیر زمهنی اشاره کرد.
 -7جمع بندی

با کوج ب نتایح حاصا از حساسهت سنجی ،چگالی کوده خاک ،هدایت ههدرولهکی خاک در حالت اشیاع ،ضریو
کیخهر آا زیر زمهنی ،ثابت کخله جریان از کانال ،درج حرارد ریز
بهشتری دارد .هم چنهن بررسی نتایح حاصا از کاربرد دو رو
ک بر اسا

 SUFI-2و  GLUEدر حوض آبریز لنیران نشان داد،

معهارهای ارزیابی ضریو کیههن و نش-ساککلهف ،رو

اعتیار سنجی نتایح خوبی نسیت ب رو
را بخوبی پهشبهنی کنند زیرا هر دو رو

برف ،درج حرارد ذوا برف حساسهت

 SUFI-2هم در مرحل واسنجی و هم در مرحل

 GLUEدر این حوض دارد .هم چنهن هر دو رو

نمیکوانند دبیهای اوج

در دبیهای اوج دبی ،را نسیت ب دبی وایعی کمتر پهشبهنی کردهاند .از

دلایا ضعف مدل در شیه سازی جریان در بعضی از ماههای سال میکوان ب شیه سازی ضعهف ذوا برف ،ناسازگاری
1 Soil Conservation Service
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فرضهاد مدل در انتقال جریان در لای های ی زده و اشیاع ،کعداد کم دادههای جریان و فقدان دادههای ورودی لاز
برای شیه سازی آا زیر زمهنی اشاره نمود .هر چند کاربرد رو
ولی در رو

 GLUEدر مقایس با رو

 SUFI-2آسانکر میباشد

 GLUEکعداد شیه سازی جهت رسهدن ب جواا بهشتر است؛ بنابراین با کوج ب نتایح بدست آمده

درنهایت میکوان گفت ک رو

 SUFI-2با کعداد شیه سازی کم در مقایس با رو

 GLUEدر این حوض نتایح

بهتری نشان میدهد .برای مشخص شدن کارایی بهتر مدل ،پهشنهاد میشود اولاً از آمار ایستگاههای دبی سنجی متعدد
و دبی روزان ب جای دبی ماهان  ،در صورد وجود در یک حوض استفاده شود کا نتایح آنها با هم مقایس شوند .ثانه ًا
برای رسهدن ب نتایح مطلوا این مدل بصورد مقایس ای با سایر مدلهای شیه سازی در این حوض و حوض های
همجوار استفاده گردد.
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