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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی و مدیریت منابع آب ،دانشکده فنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالمشهر
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(تاریخ دریافت ،99/95/25 :تاریخ پذیرش)1400/02/7 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شبیهسازی رواناب سطحی رودخانه قرهچای بود که با استفاده از مدل هیدرولوژیکی  SWATاقدام به مدلسازی شد .در این راستا ابتدا
با استفاده از نرمافزار  GISنسخه  DEM ،10.4و آبراههها و مشخصات شبکه رودخانهای حوزه استخراج گشت .آمار مورد استفاده از ایستگاههای پل دوآب
خنداب ،جوشیروان و ساروق ،مربوط به سال  2003تا  2016حوضه قرهچای در نظر گرفته شد .برای محاسبه روش تلفات حوضه از روش شماره منحنی
خاک ( )CNاستفاده شد .واسنجی و اعتبارسنجی مدل با نرمافزار  SWAT-CUPبا الگوریتم  SUFI-2انجام گرفت .برای ارزیابی توانایی مدل در شبیهسازی
دبی رواناب از شاخصهای با شاخصهای نش ساتکلیف p-factor ،R ،و  r-factorاستفاده شد .از آمار  8ساله اندازهگیری شـده (،)2011-2004
بارنـدگی ،دمـا و دبـی روزانـه بـرای واسنجی مدل استفاده شد و اعتبارسنجی مدل با باقی مانده دادهها ( )2016- 2012انجام شد .نتیجه اعتبارسنجی مدل با
شاخصهای نش ساتکلیف p-factor ،R ،و  r-factorبرای ایستگاه خنداب به ترتیب عبارت بود از  0.35 ،0.66 ،0.65و  0.07و برای ایستگاه پل دوآب نیز
نتایج شاخصها به ترتیب  0.07 ،0.72 ،0.57و  0.05بود .ارزیابی مدل توانایی مدل  SWATرا در شبیهسازی رواناب سطحی رودخانه قرهچای تایید میکند.
در نهایت مقایسه ظاهری هیدروگرافهای شبیهسازی و مشاهداتی ماهانه نشان داد که مـدل ،زمـان وقـوع مقادیر دبی اوج و دبیهای پایه را به خوبی مدل
سازی نموده است اما مقادیر دبـی اوج را بیشـتر از مقادیر واقعی برآورد نموده است.
واژگان کلیدی :رواناب سطحی ،مدل  ،SWATرودخانه قره چای.SWATCUP ،

مقدمه
آب سطحی که نتیجه پاسخهای بارش-رواناب در یک
حوضه میباشد ،منبع بالقوهای است که اگر به طور صحیح
مدیریت شود ،میتواند برای تامین تقاضا مفید واقع گردد.
اراضی ایران کشوری پهناور ،با اقلیمی خشک و کم باران
است که همواره کمبود آب در آن به عنوان یکی از
مهمترین عوامل محدود کننده توسعه مورد توجه بوده است.
این سرزمین ،هر ساله شاهد خسارات جبران ناپذیر ناشی از
عدم کنترل آبهای سطحی در بخش های نسبتاً وسیعی
میباشد .رواناب ناشی از بارندگی در حوضههای آبخیز
عالوه بر خسارت های جانی و مالی ناشی از سیل ،باعث
فرسایش و از بین رفتن خاک حاصلخیز سطحی شده و
رسوبگذاری در مسیلها ،رودخانهها و مخازن سدها را به
دنبال دارد .رواناب سطحی زمانی رخ میدهد که شدت
بارندگی بیشتر از نیاز اولیه برگاب ،نفوذ و چاالب باشد و

* نگارنده رابط:

شدت آن در طی رگبار متفاوت بوده و ممکن است در هر
زمانی از وقوع کاهش یابد یا متوقف شود (نجفی.)1387 ،
بارش یکی از پیچیدهترین عناصر چرخه آب شناختی همراه
با تغییرات زیاد در زمان و مکان است .پیشبینی بارش کار
سادهای نیست و عدم قطعیتهای زیادی در آن وجود دارد
(زند و سماعی)1396 ،؛ برآورد رواناب حاصل از بارشهای
جوی ،پایه و مبنای مطالعات بسیاری از طرحهای مختلف
توسعه و بهرهبرداری از منابع آب را تشکیل میدهد و برای
درک بهتر مسائل هیدرولوژیکی ،مدیریت منابع آب،
مهندسی رودخانه ،سازه های کنترل سیل و ذخیره سیالب
اهمیت بسزایی دارد ،لذا مساله برآورد رواناب سطحی در
حوضه آبریز رودخانهها ،موضوعی مهم و پیچیده است که
نیاز به بررسی و مدلسازی رژیم رودخانه دارد .برای این
منظور مدل های بسیاری برای شبیه سازی فرایندهای حوزه
آبخیز وجود دارد (یعقوبی و بهره مند.)1390 ،
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شبیهسازی رواناب سطحی بر اساس روش تحلیل حساسیت ( SWATCUPمورد مطالعه :رودخانه قرهچای)

 SWATمدلی بزرگ مقیاس است که برای شبیهسازی تاثیر

ارزیابی شد .نتایج تحقیق نشان داد که مدل  SWATجریان

روش های مختلف مدیریت اراضی بر مقادیر آب ،رسوب و

رودخانه را در مقایسه با مقادیر اندازهگیری شده ،به خوبی و

مواد شیمیایی-کشاورزی در سطح حوضه های با خاک و

با دقت باال شبیهسازی میکند؛ انصاری و همکاران (،)1394

کاربری اراضی مختلف در دراز مدت طراحی شده است که

در پژوهشی به شبیهسازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با

براساس بیالن آبی استوار است .فرایندهای فیزیکی مرتبط با

استفاده از مدل  SWATپرداختند؛ در این تحقیق از مدل

حرکت آب ،حرکت رسوبات ،رشدگیاه ،چرخه موادمغذی

سوات برای شبیهسازی رواناب حوضه رود زرد استفاده شد.

و غیره در این مدل مستقیم از روی پارامترهای ورودی شبیه

آمار رواناب دو ایستگاه هیدرومتری )ماشین و پل منجنیق

سازی میشوند .از مزایای مدل  SWATاین است که

(برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل بهکار برده شد .مدل با

حوضه هایی که فاقد دادههای برداشت شده هستند نیز قابل

استفاده از دادههای دما و بارش روزانه هفت ایستگاه باران

شبیه سازی اند.

سنجی و سینوپتیک حوضه برای مدت  15سال (-1995

نظر به اینکه یکی از مهمترین محاسبات هیدرولوژیکی برای

 )2009اجرا شد .از شاخصهای عدم قطعیت  p-factorو

یک حوضه تعیین ارتباط بین رواناب در باالدست و سیل به

 ،d-factorضریب تعیین ( )Rو ناش ساتکلیف ( )NSبه

وقوع پیوسته در پایین دست میباشد ،در این راستا با توجه

منظور ارزیابی توانایی مدل سوات در شبیهسازی رواناب

به اهمیت موضوع و به منظور کنترل آن ،تحقیقاتی به روش

هردو ایستگاه استفاده گردید .در مجموع نتایج مطالعه نشان

 SWATصورت گرفته که در این پژوهش به بررسی پارهای

داد که مدل  SWATرواناب را برای هر دو ایستگاه به

از مطالعات داخلی و خارجی پرداخته شده است.

خوبی شبیه سازی نموده است؛ کاویان و همکاران (،)1394

شفیعنژاد ( ،)1398در مطالعهی خود به "شبیهسازی آورد

رواناب و بار رسوب حوضۀ آبخیز رودخانۀ هراز مازندران

رواناب و رسوب در رودخانه با استفاده از نرمافزار SWAT

را با بهرهگیری از الگوی  SWATشبیهسازی کردند .نتایج

رودخانه اهرچای" پرداخت؛ در این تحقیق از مدل

نشان دهنده زیاد بودن دقت شبیهسازی دبی جریان در هر

هیدرولوژیکی  SWATاستفاده شد و واسنجی و

چهار ایستگاه مورد بررسی بود.

اعتبارسنجی مدل با نرمافزار

SWAT-CUP

توسط

از مطالعات خارجی انجام گرفته در این زمینه ،میتوان به

الگوریتم  SUFI-2انجام گرفت.دورهی آماری (-1997

موارد زیر اشاره کرد :تاوهانا و همکاران ( ،)2018در

 )2015برای شبیهسازی مدل انتخاب گردید ،و از

مطالعهای به " تجزیه و تحلیل عدم قطعیت مدل ،SWAT

شاخصهای P-factor ،R-factor ، R2و  NSبرای ارزیابی

کالیبراسیون و اعتبارسنجی برای شبیهسازی رواناب در

مدل استفاده شد .نتایج نشان دهنده مناسب بودن مدل

حوضه رودخانه لوووهو ،آفریقای جنوبی" پرداختند؛ در این

SWATجهت شبیهسازی رواناب و رسوب در حوضه

مطالعه ،به منظور شبیهسازی رواناب ،از مدل ( )SWATبرای

آبخیز مورد مطالعه بود؛ رئوف ،عزیزی مبصر و سلحشور

حوضه رودخانه لوووهو ،آفریقای جنوبی استفاده شد .داده

( ،)1395در مطالعهای به تخمین پارامترهای هیدرولوژیکی و

های آماری مورد استفاده برای شبیه سازی رواناب ،مربوط

SWAT

به سال های ( )2005-1986بود .و برای اعتبارسنجی مدل،

هیدروژئولوژیکی حوضه آبخیز با استفاده از مدل

در حوضه بالخلوچای پرداختند؛ برای واسنجی مدل از

داده سال های  2015-2006مورد استفاده قرار گرفت.

دادههای آماری ثبت شده برای سالهای 1381تا  1385و

ارزیابی عملکرد مدل با استفاده از ،PBIAS ،NSE ،R2

برای اعتبارسنجی از آمار سالهای 1386تا 1388استفاده شد.

 P-factor ،RSRو  R-factorصورت گرفت .همچنین

دقت شبیهسازی انجام شده با استفاده از شاخصهای ضریب

نتایج شبیهسازی مناسب بودن شاخصهای  R2و  NSEرا

همبستگی ،ریشه میانگین مربعات خطا و خطای نسبی

نشان داد .مدل  SWATبا توجه به این شرایط ،شبیهسازی
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رضایتبخشی برای حوضه داشت؛ کلین و همکاران ()2013

رواناب نشانۀ رخداد ناهنجاریهایی در مدیریت حوضۀ

توانمندی مدل SWAT

آبخیز است و ادامه این روند سبب کاهش توان تولیدی

را در شبیهسازی رواناب بررسی کردند و نتیجه گرفتند که

سرزمین و مشکالت زیست محیطی میشود ،در نتیجه

مدل در شرایط آب و هوایی و تغییر کاربری اراضی توانایی

اهمیت مطالعه رواناب و عوامل محیطی تأثیرگذار روی آن

باالیی در شبیه سازی و برآورد رواناب دارد؛ جاو و

یکی از نیازهای اساسی در طراحی پروژههای آبیاری و

همکاران ( ،)2010به منظور اثبات سازگاری شبیهسازی

زهکشی و مدیریت منابع آب سطحی است.

رواناب در سه منطقه درهای در گام زمانی روزانه بررسی

اگرچه کارایی مطلوب مدل  SWATدر ارتباط با بررسی

انجام دادند .با استفاده از نقشه خاک ،نقشه کاربری اراضی

شرایط هیدرولوژیکی بعضی از حوضههای داخل و خارج

در کیاکسین و داده های هواشناسی در ایستگاه وانزو،

کشور به اثبات رسیده است اما این موضوع به طور

نش-

صددرصد قابل تعمیم به تمام حوضهها با شرایط اقلیمی و

در زیرحوضهی کراالی هندوستان،

شبیهسازی صورت گرفت .نتایج توسط ضریب

ساتکلیف و ضریب همبستگی ارزیابی گردید .با استفاده از

خصوصیات فیزیکی مختلف نبوده و ممکن است شرایط

دادههای جریان در ایستگاه ونگان ،مدل با شاخصهای

منطقه به گونهای باشد که نتایج حاصل از شبیهسازی با مدل

آماری نش-ساتکلیف و  Rواسنجی و اعتبارسنجی شد که

 SWATچندان رضایت بخش نباشد .بنابراین اجرای این

ضریب باالی  0/90نشان دهنده شبیهسازی قابل قبول است و

مدل در حوضههای مختلف ،نتایج متفاوت از یکدیگر را

اثبات میکند که مدل  SWATشبیهسازی خوبی در گام

خواهد داشت (نوری ،طالبی و اسدی .)1398 ،حوضه مورد

روزانه به خوبی ماهانه تحت برخی شرایط انجام

داده است.

مطالعه این پژوهش در اقلیم نیمه خشک قرار دارد از جانبی

تامپی و همکاران ( ،)2010رواناب حوضه رودخانه چالیار

بر اساس آمار و اطالعات ثبت شده مقادیر پارامترهای

هندوستان را با استفاده از مدل سوات تخمین زدند ،به

بارندگی در ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی ،تغییرات

طوری که پارامترهایی از قبیل نوع خاک ،کاربری اراضی،

بارندگی در حوضه این رودخانه خیلی محسوس نیست که

توپوگرافی وفعالیت های مدیریتی در این مقیاسها مشابه

حاکی از عدم نظارت و مدیریت صحیح و بهره برداری

بودند .نتایج نشان داد که مدل SWATمیتواند رواناب را

بیرویه از این رودخانه است .لذا به منظور مدیریت آب

در هر دو مقیاس به طور معقول و با اختالف خیلی کمی بین

حوضه مورد مطالعه و جلوگیری از رواناب و استفاده بهینه

مقادیر مشاهدهای و محاسبه شده برآورد کند و با افزایش

در جمعآوری و ذخیره احیای رودخانه ،شبیهسازی رواناب

اندازه حوضه عدم قطعیت مدل افزایش مییابد .ژو و

سطحی روزانه حوضه رودخانه قرهچای با مدل

همکاران ( ،)2009تحقیقی را با هدف اعتبارسنجی مدل و

موضوع و هدف این پژوهش است.

بررسی امکان استفاده از این مدل به عنوان شبیهساز فرآیند

مواد و روش تحقیق

انتقال رواناب و رسوب در مقیاس آبخیز در نواحی خشک و
نیمه خشک در شمال چین با مساحت  15800کیلومتر مربع
انجام دادند .بررسیها با استفاده از دادههای دوره آماری
 1986تا  1991انجام شد .در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی
دقت شبیهسازیهای روزانه و ماهانه در ارزیابی با شاخص
نش -ساتکلیف و  Rباال بود .و دقت مدل در شبیهسازی
حوضه تایید شد .مرور مطالعات نشان از دقت مدل SWAT

در شبیهسازی رواناب را دارد .نظر به اینکه روند فزایندة

SWAT

محدوده مورد مطالعه
حوضه مورد مطالعه این پژوهش ،رودخانه قرهچای است؛
حوضه آبخیز قرهچای یکی از زیرحوضههای دریاچه نمک
میباشد که بین عرض جغرافیایی  33درجه و  45دقیقه تا 35
درجه و  51دقیقه شمالی و طول  48درجه و  7دقیقه تا 50
درجه و  20دقیقه شرقی قرار دارد .وسعت این حوضه در
محدوده استان مرکزی برابر  20117کیلومتر مربع است.

شبیهسازی رواناب سطحی بر اساس روش تحلیل حساسیت ( SWATCUPمورد مطالعه :رودخانه قرهچای)

رودخانه قرهچای اصلیترین رودخانه این حوضه آبخیز

در حوضههای زراعی با خاک و کاربری اراضی متغیر برای

میباشد و طول آبراهه اصلی در این حوضه برابر  71کیلومتر

بازههای زمانی طوالنی توسعه یافته است ( ایمانی امیرآباد،

بوده و تغییرات ارتفاع در محدوده این حوضه از  939تا

دالور و نیکسخن .)1396 ،در این راستا با استفاده از

 3544متر متغیر است .رودخانه قرهچای با نام رودخانه شراء

نرمافزار  GISنسخه  DEM ،10.4و آبراههها و مشخصات

پس از خروج از محدوده استان مرکزی « در پاییندست

شبکه رودخانهای حوزه استخراج گشت .سپس از روی نقشه

ایستگاه هیدرومتری جوشیروان» و به نام رودخانه قرهچای

رقومی ارتفاع ،حوضه آبخیز به تعدادی زیرحوضه تقسیم

در راستای جنوب به شمال طی مسیر نموده و در استان

شد .و بر مبنای نقشههای خاک ،کاربری اراضی و شیب،

همدان پس از اتصال شاخه دیگر به این رودخانه در مسیر

زیرحوضهها نیز به واحدهای کوچکتری تقسیم میشوند که

غرب به شرق حرکت مینماید و پس از عبور از ایستگاه

به هرکدام از این واحدها یک ( HRUواحد هیدرولوژیک)

هیدرومتری خماجین با دیگر در بخش شمالی استان مرکزی

میگویند .این واحدها بایستی تا حد امکان از نظر

وارد استان میگردد .بر اساس اطالعات نقشه کاربری

هیدرولوژیکی مشابه باشند .در واقع باید در هر واحد

اراضی حوضه آبخیز قرهچای ،بیشترین مساحت آن،

هیدرولوژیکی ،ویژگیهای خاک ،توپوگرافی ،پوشش و

کشاورزی و منطقه نظامی است .همچنین با توجه به نقشه

کاربری اراضی تغییرات چشمگیری نداشته باشند (نیچ و

خاک محدوده مورد مطالعه ،بیشترین مساحت حوضه به

همکاران.)2011 ،

اینسپتیسول و انتیسول اختصاص دارد .این خاکها جوانند

چرخه هیدرولوژی که به وسیله مدل  SWATشبیه سازی

و یا در ابتدای مراحل به وجود آمدن قرار دارند و جذب

میشود ،بر پایه رابطه بیالن آبی است:
𝐒𝐖 𝐭 = 𝐒𝐖𝟎 + ∑𝐭𝐢=𝟎(𝐑 𝐝𝐚𝐲 − 𝐐𝐬𝐮𝐫𝐟 − 𝐄𝐚 −

آب پایینی دارند .لذا باتوجه به نوع خاک و جذب ضعیف

()1

آن و کاربری منطقه که غالب بیابان و کشارزی است،

) 𝐰𝐠𝐐 𝐖𝐬𝐞𝐞𝐩 −

میتوان احتمال رواناب را در محدوده پیشبینی کرد.

که در آن 𝐭 𝐖𝐒 مقدار نهایی آب در خاک (میلیمتر)،
𝟎𝐖𝐒 مقدار اولیه خاک (میلیمتر) 𝐑 𝐝𝐚𝐲 ،مقدار بارندگی در
روز  iام (میلیمتر) 𝐐𝐬𝐮𝐫𝐟 ،مقدار رواناب سطحی در روز

i

ام (میلیمتر) 𝐄𝐚 ،مقدار تبخیر و تعرق در روز  iام
(میلیمتر) 𝐖𝐬𝐞𝐞𝐩 ،مقدار آبی که از پروفیل خاک به ناحیه
غیراشباع در روز  iام وارد میشود (میلیمتر) ،و 𝐰𝐠𝐐 مقدار
جریان برگشتی در روز  iام (میلیمتر) ،است.
در مدل  SWATدو روش برای تخمین رواناب سطحی
وجود دارد :الف) روش شماره منحنی و ب) رابطه نفوذ
شکل  :1نقشه حوضه قرهچای

روش تحقیق
در این پژوهش از نسخه  2012نرم افزار  SWATاستفاده

گرین و آمپت .روش شماره منحنی ،تجربی است و به
وسیله سازمان حفاظت خاک امریکا ( )SCSبرای تخمین
رواناب در حوضه با کاربری اراضی و خاک های مختلف

شد .مدل SWATیک مدل نیمه توزیعی بوده که برای

توسعه پیدا کرده است .در این پژوهش برای محاسبه روش

شبیهسازی حوضه آبریز به صورت پیوسته عمل میکند که

نفوذپذیری شماره منحنی ( )CNبهره گرفته شده است.

توسط آرنولد و همکارانش در سال  1998توسعه یافته است

رابطه  SCSرابطه اصلی روش شماره منحنی میباشد و به

و برای پیشبینی اثر روشهای مدیریتی متفاوت زمین بر

صورت معادله زیر بیان میگردد:

روی جریان ،رسوب ،عناصر غذایی و بیالن مواد شیمیایی
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()2

)𝐒𝟐(𝐑 𝐝𝐚𝐲 −𝟎.
)𝐒𝟖(𝐑 𝐝𝐚𝐲 −𝟎.

=𝐟𝐫𝐮𝐬

تخلیه آب زیرزمینی ( ،)V_ALPHA_BFزمان تاخیر آب

𝐐

که در این رابطه 𝐐𝐬𝐮𝐫𝐟 ،رواناب سطحی (میلیمتر)،

𝐲𝐚𝐝 𝐑

عمق بارش روزانه (میلیمتر) S ،پارامتر نگهداشت رطوبت
(میلیمتر) ،پارامتر  Sبه صورت مکانی و زمانی تغییر پیدا
میکند .به صورت مکانی با تغییرات خاک ،کاربری
اراضی ،نحوه مدیریت و شیب منطقه و به صورت زمانی با
تغیرات آب موجود در خاک تغییر مییابد پارامتر  Sبه
صورت زیر بیان میشود:
(− 𝟏𝟎) )3

𝟎𝟎𝟎𝟏
𝐍𝐂

الزم برای رویداد جریان پایه ( ،)V_GWQMNظرفیت
ذخیره آب قابل دسترس ()( ،)r_SOL_AWCضریب نفوذ
آبخوان ( ،)V_RCHRG_DPطول متوسط شیب
( ،)V_SLSUBBSNضریب تأخیر رواناب سطحی
( ،)r_SURLAGفاکتور جبران تبخیر از سطح خاک
( ،)V_EPCOفاکتور تاخیر دمای بارش برف (،)V_TIMP
دمای ذوب توده برف ( ،)V_SMTMPمتوسط دمای هوا

( 𝟒 𝐒 = 𝟐𝟓.

که در آن CN :شماره منحنی مربوط به حوضه میباشد که
برای هر بارندگی فرق میکند و به ویژگیهای فیزیکی
حوضه بستگی دارد و 𝑆 پارامتر نگهداشت رطوبت
(میلیمتر) میباشد.
بهبود پردازش شبیهسازی مدلها الزم است به سمتی سوق
داده شود که کلیه منابع تولید خطا و همچنین منشاء آن در
روند مدلسازی و یا پیشبینی پوشش داده

زیرزمینی ( ،)V_GW_DELAYحداقل مقدار ذخیره آب

شوند.

پارامترهای مدل یکی از منابع تولید خطا است که عدم
اطالع از صحت مقادیر آنها سبب بروز خطا در نتایج
شبیهسازی میشود (مهرپور ،اصغری و گلمحمدی.)1397 ،
با توجه به زیاد بودن پارامترهای ورودی ،برای شناخت بهتر
مدل و انجام موفق واسنجی ،الزم است برای پارامترهای
مدل آنالیز حساسیت انجام شود .هدف اصلی از آنالیز
حساسیت تعیین ورودیهایی است که مشارکت بیشتری در
تغییر خروجی دارند و اینکه کدام پارامتر همبستگی بیشتری
با خروجی دارد .بـا انجـام آنـالیز حساسـیت مـیتـوان
پارامترهای مهم و حساس را شناخته و با تمرکز بر روی
آنها واسنجی مـدل را سـریعتر انجـام داد .برای انجام آنالیز
حساسیت روش "یک پارامتر در هر بار" ( )OATمورد
اسـتفاده قـرار گرفـت کـه متعارفترین روش برای این کار
میباشد .در روش  OATدر هر بار اجرای مدل یک پـارامتر
تغییـر میکند و بقیه ثابت میمانند و اثر آن تغییر بر تابع
هدف ،حساسیت پارامتر را مشـخص مـیکنـد  .پارامترهایی
که برای آنالیز حساسیت در منطقه مطالعاتی در نظر گرفته
شد عبارت بودند از :شماره منحنی  ،)CN2( SCSثابت

برای بارش بر ( ،)V_SFTMPحداکثر میزان ذوب برف
( ،)V_SMFMNضریب مانینگ کانال (،)r_CH_N2
فاکتور جبران تبخیر از سطح خاک ( )V_ESCOو هدایت
هیدرولیکی کانال(.)r_CH_K2
در سالهای اخیر بسته نرم افزاری به نام

SWAT-CUP

توسعه یافت که به وسیله آن امکان واسنجی مدل با استفاده
از روشهای واسنجی خودکار شامل ،MCMC ،PSO
 SUFI2 ،GLUEو  Parasolفراهم میآید .این بسته
نرمافزاری امروزه توسط بسیاری از کاربران برای واسنجی
بهکار میرود (بیات ،علیزاده و مجردی)1397 ،؛ لذا در این
پژوهش ،واسنجی و اعتبارسنجی مدل با

نرمافزارSWAT-

 CUPبا الگوریتم  SUFI- 2انجام گرفت .در این مرحله
بایستی به دفعات مختلف اقدام به اجرای مـدل نمـوده و هر
بار با توجه به شاخصها و معیارهای آماری ،نتایج را مورد
ارزیابی قرار داد .در صـورت رضـایتبخش نبودن نتایج
شبیهسازی ،بایستی پارامترهای موجود در مدل بهینه شـده و
مجـددا مـدل را اجرا نمود تا جریان شبیهسازی شده از لحاظ
آماری دارای دقت مناسب باشد .در تحقیق حاضر نیز بعد از
اجرای مدل در دفعات متعدد ،هر بار پارامترهای حساس
تغییر داده شد .و در نهایت بعد از بهینه شدن پارامترها،
برنامه  SUFI2اجرا و برای منطقه مطالعاتی کالیبره شد.
برای ارزیابی توانایی مدل در شبیهسازی دبی رواناب از
شاخصهای نش ساتکلیف p-factor ،R ،و
استفاده شد.

r-factor

شبیهسازی رواناب سطحی بر اساس روش تحلیل حساسیت ( SWATCUPمورد مطالعه :رودخانه قرهچای)

روش  SUFI-2تمام عدم قطعیتها را در مدلسازی شامل

مقدار ضریب ناش -ساتکلیف بین یک تا منفی بینهایت

عدم قطعیت ورودیها ،مدل مفهومی ،پارامترها و داده های

تغییر میکند .مقدار بهینه این شاخص یک است .اگر میزان

اندازهگیری شده را در نظر میگیرد .سنجش میزان عدم

آن از  0/5بیشتر باشد ،مدل شبیهسازی خوبی داشته است و

قطعیت که دربرگیرنده تمام موارد اشاره شده میباشد،

در صورت منفی شدن آن بهتر است که به نتایج مدل بسنده

توسط معیار به نام  P-Factorکه بیانگر درصد داده های

نشود و از متوسط مقادیر مشاهدهای استفاده شود .در این

مشاهداتی که درون باند عدم قطعیت  95درصد )(95 PPU

پژوهش از رابطه  6بهره گرفته شده است.

قرار میگیرند ،است .از آنجایی که اثر تمام عوامل عدم
قطعیت در متغیر اندازهگیری شده منعکس میشوند،

P-

 Factorمعیار مناسبی برای سنجش قدرت آنالیز عدم
قطعیت انجام شده میباشد (عباسپور و همکاران.)2007 ،
نظر به اینکه روش  SUFI2روش استوکاستیکی است ،از
باندهای عدم قطعیت پیشبینی  95درصد و همچنین از
فاکتوری به نام  R-Factorکه به نوعی بیانگر متوسط فاصله
بین باند باال و پایین میباشد ،برای برآورد کیفیت نتایج
حاصل از مدلسازی استفاده میشود و به عبارت دیگر
معیاری برای برآورد نزدیکی فاصله بین باندهای باال و پایین
میباشد:
(̅ 𝐱 = 𝟏 ∑𝐤𝐥=𝟏(𝐗 𝐔 − 𝐗 𝐋 )𝐥 )4
𝐑
𝐊

𝟐

()6

𝑸𝑵∑
))𝒕( 𝒔𝒒𝒊=𝟏(𝒒𝒐 (𝒕)−

𝟐
𝑸𝑵
))𝒏𝒂𝒆𝒎( 𝒐𝒒∑𝒊=𝟏(𝒒𝒐 (𝒕)−

𝐍𝐄𝐒 = 𝟏 −

که )𝒕( 𝒐𝒒  :دبی مشاهده شده )𝒕( 𝒔𝒒  :دبی شبیهسازی شده
)𝒏𝒂𝒆𝒎( 𝒐𝒒  :میانگین مقدار مشاهده شده: 𝒒𝒔 (𝒎𝒆𝒂𝒏) ،
میانگین مقدار شبیهسازی شده

 : NQتعداد عرض های

هیدروگراف.
نحوه محاسبه ضریب تعیین ) (Rدر این پژوهش در رابطه
ذیل آمده است:
(] )7

𝒏 𝟏
𝑸̅ 𝒐𝒃𝒔)(𝑸 𝒔𝒊𝒎−
)𝒎𝒊𝒔 ̅
𝑸∑ (𝑸 𝒐𝒃𝒔−
𝟏=𝒊 𝒏

𝒎𝒊𝒔 𝑸× 𝒔𝒃𝒐 𝑸

[ =𝐑

در این رابطه Q ،دادههای مشاهدهای و شبیهسازی شده و n

برابر تعداد دادههاست .اندیس  simبیانگر دادههای
شبیهسازی شده و اندیس  obsبیانگر دادههای مشاهدهای

طبیعتاً شرایط ایدهآل زمانی است که فاصله بین باند باال )(Xu

است .مقدار  Rبیانگر ارتباط خطی بین دادههای شبیهسازی

و پایین ) (XLتا حد امکان به هم نزدیک و ̅ x
𝑹 به صفر

شده و مشاهدهای بوده که مقدار آن بین صفر تا یک متغیر

نزدیک شود .اگرچه به علت وجود خطا در اندازهگیری و

است.

وجود خطا در اندازهگیری و وجود عدم قطعیتهای زیاد در
مدل مقادیر ایدهآل برای ̅ x
𝑹 به دست نخواهد آمد .مقدار

معقول برای

x

̅
𝑹 با پارامتری به نام  R-factorمحاسبه

هر چه مقادیر ضریب تاثیر ( )NASو ضریب تعیین ( ) Rبه
یک نزدیکتر باشند ،دبیهای شبیهسازی شده از دقت
مطلوبتری برخوردار خواهند بود.

میشود که برابر است با:

در این پژهش ،آمار مورد استفاده از ایستگاههای پل دوآب

= 𝐫𝐨𝐭𝐜𝐚𝐟 𝐑 −

خنداب ،جوشیروان ،و ساروق ،مربوط به سال  2003تا

()5

𝐱̅
𝐑
𝐱̅
𝛔

که در آن  𝞂xانحراف معیار مربوط به متغیر اندازهگیری شده
میباشد .در صورت امکان بهتر است که مقدار  R-factorاز
یک کمتر باشد.

 2016حوضه قرهچای در نظر گرفته شد.
بر اساس روش ذکر شده ،فلوچارت پژوهش حاضر در
شکل  2آورده شده است.
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شکل  :2فلوچارت پژوهش

نتایج و تحلیل نتایج
در این بخش ،نتایج اجرای مدل  ،SWATواسنجی و
اعتبارسنجی آن در قالب نمودارها و جداولی نمایش داده
شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از اجرای مدل  :SWATنتایج حاصل از اولین
اجرای  SWATو بررسی شاخصهای ارزیابی دقت
شبیهسازی این مدل نشان داد که پایین بودن شاخصهای
ارزیابی وبرآورد غیر قابل قبول نسبت به مقادیر واقعی دارای
دقت قابل قبولی برای شبیهسازی دبی رواناب حوزه آبخیز
قرهچای نبود و واسنجی مدل میتواند نتایج را بهبود دهد و
باعث افزایش دقت شبیهسازی شود .که بعد از آنالیز
حساسیت مدل با پارامترهای پیش فرض  ،SWATاقدام به
واسنجی مدل برای بهبود و دقت در شبیهسازی دبی رواناب

در حوضه قرهچای گردید .براساس ایستگاه هیدرومتری
خنداب که در خروجی حوزه قرار داشت دادههای شبیه-
سازی شده براساس مدل ،واسنجی و صحتسنجی گردید.
واسنجی مدل :واسنجی مدل به صورت ماهانه و با استفاده از
برنامه  SUFI2انجام گردید .پارامترهای موثر در تولید
رواناب حوزه آبخیز شناسایی شد و به همراه محدوده مجاز
تغییرات آنها به مدل وارد گردید .از آمار  8ساله
اندازهگیری شـده ( ،)2011-2004بارنـدگی ،دمـا و دبـی
روزانـه بـرای واسنجی مدل استفاده شد.
در شکل 3

و  4هیدروگراف شبیهسازی شده و

هیدروگراف مشاهداتی ماهیانه در دوره واسنجی (-2004
 ،)2011هردو ایستگاه مطالعاتی ،نشان داده شده است.

شبیهسازی رواناب سطحی بر اساس روش تحلیل حساسیت ( SWATCUPمورد مطالعه :رودخانه قرهچای)

شکل  :3مقایسه هیدروگرافهای شبیهسازی شده و مشاهداتی در دوره واسنجی ایستگاه خنداب

نتایج ارزیابی کارایی مدل برای ایستگاه هیدرومتری

همانطور که در هیدروگراف ایستگاه و شاخصهای ارزیابی

خنداب ،در جدول  1آورده شده است.

کارایی مدل مشاهده میشود ،مدل  SWATدر شبیهسازی

جدول  :1ارزیابی کارایی مدل در مرحله واسنجی ایستگاه هیدرومتری خنداب

مقدار
0/65

دادههای ایستگاه خنداب موفق عمل کرده است.

شاخص
NS

0/66

R

0/35

p-factor

0/07

r-factor

شبیه سازی

مشاهداتی

2۵

دبی (مترمکعب)

2۰
1۵
1۰
۵
۰
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نتایج ارزیابی کارایی مدل برای ایستگاه هیدرومتری پل

همانطورکه در هیدروگراف ایستگاه و شاخصهای ارزیابی

دوآب ،در جدول  2آورده شده است.

کارایی مدل مشاهده میشود ،مدل  SWATدر شبیهسازی

جدول  :2ازیابی کارایی مدل در مرحله واسنجی ایستگاه هیدرومتری پل دوآب

مقدار
0/57

شاخص
NS

دادههای ایستگاه پل دوآب موفق عمل کرده است.
تعیین مقادیر بهینه پارامترهای حساس بعد از واسنجی:
همانطور که قبال اشاره شد ،در این تحقیق به منظور واسنجی

0/72

R

0/07

p-factor

مدل از برنامه  SUFI2استفاده شد .در جدول  3مقادیر

0/05

r-factor

پارامترهای حساس در بهترین حالت واسنجی آورده شده
است.
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جدول  : 3مقادیر بهینه پارامترهای حساس بعد از واسنجی برای منطقه مطالعاتی

ردیف

نام پارامتر

حدود بهینه

حداقل

حداکثر

1

شماره منحنی )CN( SCS

-0.2

0.5

0.5

2

ثابت تخلیه آب زیرزمینی ()V_ALPHA_BF

1.19

0

1

3

زمان تاخیر آب زیرزمینی ()V_GW_DELAY

43.7

0

500

4

حداقل مقدار ذخیره آب الزم برای رویداد جریان پایه ()V_GWQMN

0.81

0

5000

5

ظرفیت ذخیره آب قابل دسترس ()()r_SOL_AWC

0.36

0

1

6

ضریب نفوذ آبخوان ()V_RCHRG_DP

0.05

0

1

7

طول متوسط شیب ()V_SLSUBBSN

14.52

10

150

8

ضریب تأخیر رواناب سطحی ()r_SURLAG

14.52

0.05

24

9

فاکتور جبران تبخیر از سطح خاک ()V_EPCO

1/79

0

1

10

فاکتور تاخیر دمای بارش برف ()V_TIMP

0.37

0

1

11

دمای ذوب توده برف ()V_SMTMP

2.06

-10

10

12

متوسط دمای هوا برای بارش برف ()V_SFTMP

20

-20

20

13

حداکثر میزان ذوب برف ()V_SMFMN

-9.33

0

20

14

ضریب مانینگ کانال ()r_CH_N2

0.21

-0.01

0.3

15

فاکتور جبران تبخیر از سطح خاک ()V_ESCO

0.89

0

1

16

هدایت هیدرولیکی کانال ()r_CH_K2

328.7

0.01

500

اعتبارسنجی مدل :بعد از مرحله واسنجی مدل ،اعتبار سنجی

جدل  :5ارزیابی کارایی مدل در مرحله اعتبار سنجی ایستگاه هیدرومتری پل دوآب

مدل انجام شد .در ایـن مرحله با توجه به پارامترهای

مقدار

شاخص

کالیبراسیون بهینه شده برای منطقه مطالعـاتی ،بـا اسـتفاده از

0/47

NS

بـاقی مانده آمار ( )2016- 2012اقدام به شبیهسازی جریان

0/59

R

رودخانه شده و این نتایج بـه عنـوان نتـایج نهایی

0/08

p-factor

0/05

r-factor

اعتبارسنجی مدل در جدول  4و  5ارایه شده است.
جدول  :4ارزیابی کارایی مدل در مرحله اعتبار سنجی ایستگاه هیدرومتری خنداب

همانطور که مشاهده میشود ،دادههای جدول ارزیابی مدل
نیز نتایج قابـل قبـولی را برای هردو ایستگاه در پـی داشـت.

مقدار

شاخص

0/58

NS

نتایج ارزیابی ایستگاه خنداب حاکی از شبیه سازی موفقتر

0/60

R

این حوضه است.

0/36

p-factor

در شکل  5و  ،6هیدروگراف شبیهسازی شده و

0 /7

r-factor

هیدروگراف مشاهداتی در دوره اعتبارسـنجی (-2012
 ،)2016نشان داده شده است.

شبیهسازی رواناب سطحی بر اساس روش تحلیل حساسیت ( SWATCUPمورد مطالعه :رودخانه قرهچای)
دبی شبیه سازی

دبی مشاهداتی

1۴
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۴

دبی (مترمکعب)
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۰
۷
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۴
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شکل  :5مقایسه هیدروگرافهای شبیهسازی شده و مشاهداتی در دوره اعتبارسنجی ایستگاه خنداب

شبیه سازی

مشاهداتی
12
1۰
۸

۴

دبی(مترمکعب)

۶

2
۰
1۰ 13 1۶ 1۹ 22 2۵ 2۸ 31 3۴ 3۷ ۴۰ ۴3 ۴۶ ۴۹ ۵2 ۵۵ ۵۸

۷

۴

1

2 -

ماه های سال میالدی 2۰1۶-2۰12
شکل  :6مقایسه هیدروگرافهای شبیهسازی شده و مشاهداتی در دوره اعتبارسنجی ایستگاه پل دوآب

بررسی این نمودارها نشان میدهد که مـدل زمـان وقـوع

سطحی برای حوضه قرهچای با مدل  SWATبه منظور

مقادیر دبی اوج و دبیهای پایه را به خوبی مدل سازی نموده

بررسی و مطالعه بر روی پارامترهای موثر بر رفتار رودخانه

است اما مقادیر دبـی اوج را بیشـتر از مقادیر واقعی برآورد

جهت مهار و استحصال آب ،انجام شده است.

نموده است ،که متوسط دبـی ماهانـه شـبیهسـازی شـده در

نتایج حاصل از اولین اجرای  SWATو بررسی شاخصهای

طـول دورههـای واسنجی و اعتبارسنجی نیز موید این مطلب

ارزیابی دقت شبیهسازی این مدل نشان داد که پایین بودن

است.

شاخصهای ارزیابی و برآورد غیر قابل قبول نسبت به مقادیر

جمعبندی

واقعی ،دارای دقت قابل قبولی برای شبیهسازی دبی رواناب

شبیهسازی رواناب سطحی در حوضه آبخیز برای درک بهتر
مسائل هیدرولوژیکی ،مدیریت منابع آب ،مهندسی
رودخانه ،سازههای کنترل سیل و ذخیره سیالب اهمیت
بسزایی دارد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف مدلسازی رواناب

حوزه آبخیز قرهچای نبود؛ بعد از انجام مراحل واسنجی و
اعتبارسنجی برای ایستگاه هیدرومتری خنداب ،ضریب نش
ساتکلیف به ترتیب برابر 0/65و  0/58بهدست آمد و برای
ایستگاه هیدرومتری پل -دوآب ضریب نش ساتکلیف به

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،112-113بهار و تابستان ( 1400دو فصلنامه)

54

ترتیب برابر 0.57و  0.47بهدست آمده که این ضرایب نشان

چه بیشتر معرف فرایندهای حوضه باشد بهتر است واسنجیِ

دهنده نتیجه قابل قبول مدل  SWATدر شبیهسازی بیالن

پارامترهای مدل بر اساس کاربری اراضی صورت گیرد و

آبی میباشد .همچنین بررسی شاخصها و نمودارهای

نتایج شبیهسازی را بـا دادهها و مطالعات قبلی در منطقه

بهدست آمده در مرحله واسنجی و اعتبار واسنجی مدل برای

مقایسه شود.

شبیهسازی رواناب ماهانه نشان میدهد که مدل در مرحله

منابع

واسنجی موفقتر عمل کرده است.
همچنین حوضه قرهچای با وجود کمبود داده (حدود 12
سال) ،با اجرای مدل  SWATدر حوضه قره چای امکان
شبیهسازی هیدرولوژیکی در این حوزه فراهم گردید و
مشخص شد مدل  SWATجهت شبیهسازی میزان رواناب
حتی در شرایط کمبود داده کارایی مناسبی دارد؛ .پس از
انجام مراحل واسنجی و صحتسنجی و مقایسه ظاهری
هیدروگرافهای شبیهسازی و مشاهداتی ماهانه و همچنین
شاخصهای عددی ارزیابی کارایی مدل ،نشان داد که مدل
 SWATکارایی خوبی برای شبیهسازی هیدرولوژی حوضه
قرهچای با شرایط محدود داده را دارد.
و به طور کلی نتایج نشان دهنده توانایی و دقت قابل قبول
مدل  SWATدر شبیهسازی دبی رواناب ماهانه حوزه آبخیز
قرهچای میباشد .لذا یافتههای پژوهش مطالعات شفیعنژاد
( ،)1398رئوف ،و همکاران ( ،)1395انصاری و همکاران
( ،)1394کاویان و همکاران ( ،)1394همچنین با یافتههای
تاوهانا و همکاران ( ،)2018کلین و همکاران ( ،)2013جاو
و همکاران ( ،)2010تامپی و همکاران ( ،)2010ژو و
همکاران ( ،)2009که بهطور کلی توانایی مدل  SWATرا
در شبیهسازی رواناب سطحی رضایت بخش اعالم کردند،
تایید میکند.
با تالشهای زیادی که برای واسنجی هر چه دقیقتر مدل
صورت گرفت و زمان زیـادی بـرای ایـن کار صرف
گردید ،تجارب زیر بهدست آمد :رویکرد بهینه برای
واسـنجی و اعتبارسـنجی مـدل ،روش نیمهخودکار است.
کاربر باید دانش کارشناسی و شناختی که از مدل و حوضه
دارد را در واسـنجی به کار گیرد سپس برای تدقیق نتایج ،از
ابزار واسنجی خودکار استفاده کنـد ،در غیـر ایـن صـورت
نتایجی غیرواقعی بهدست خواهد آمد .برای اینکه مدل هر

 .1انصاری ،م؛ گرجی ،م؛ صیاد ،غ؛ شرفا ،م .و حمادی،
کاظم .1394 .شبیهسازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد
با استفاده از مدل  .Arc SWATفصلنامه علوم و
مهندسی آبیاری.97 -107 :)4( 38 ،
 .2ایمانی امیراباد ،س؛ دالور ،م .و نیکسخن ،م.1396 .
شبیهسازی و ارزیابی راهکارهای مدیریتی برای کاهش
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حوضه آبخیز با استفاده از مدل ( SWATمطالعه
موردی :حوضه بالخلوچای) .نشریه دانش آب و خاک،
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 .1394شبیهسازی رواناب و بار رسوب حوضۀ آبخیز
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