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واسنجی چندايستگاهی رواناب حوضۀ آبخيز هراز با مدل SWAT
4

محمد گلشن ،1عطااهلل کاويان ،*2حامد روحانی ،3اباذر اسمعلی عوری

 .1دانشجوی دکتری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .2دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .3استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس
 .4دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
(تاریخ دریافت 1393/7/27 :ـ تاریخ تصویب)1393/12/11 :

چکيده
کارایی مدلهای هیدرولوژیک در شبیهسازی مقدار رواناب در حوضههایی با مساحتهای مختلف متفاوت است .در این
تحقیق ،کارایی مدل  SWATدر شبیهسازی مقدار رواناب حوضة آبخیز هراز ،در زیرحوضههایی با مساحتهای مختلف
ارزیابی شده است .برای این منظور ،با استفاده از روش  SUFI2تحلیل حساسیت برای پارامترهای مؤثر در شبیهسازی
مقدار رواناب منطقه انجام شد .پارامتر  CNبهمنزلة حساسترین پارامتر انتخاب شد .مدل  SWATدر ایستگاههای
بررسیشده ،زمان وقوع دبی اوج و مقدار دبی اوج را با کارایی باال شبیهسازی کرد .ارزیابی نتایج شبیهسازی مدل برای
دورة واسنجی با استفاده از نمایههای آماری  R2و  NSنشان داد که ایستگاه کرهسنگ به ترتیب با ضرایب 0/80و  0/77در
مقایسه با سایر ایستگاهها بیشترین دقت و ایستگاه پنجاب بهترتیب با ضرایب  0/68و  0/55کمترین دقت را دارد که
بیانگر افزایش دقت مدل در حوضههایی با وسعتهای بزرگ است.
کليدواژگان :تحلیل حساسیت ،روش  ،SUFI2واسنجی.

مقدمه

*

در دهههای گذشته ،مدلهای هیدرولوژیکی بهطور وسیعی از
سوی هیدرولوژیستها و مدیران منابع آب بهمنزلة ابزاری برای
آنالیز سیستمهای مدیریت حوضههای آبخیز به کار برده شدهاند.
معموالً مدلهای هیدرولوژیک شامل تعداد زیادی از پارامترهایی
هستند که برای بررسی رواناب سطحی و زیرسطحی ،آبهای
زیرزمینی ،عمق نفوذ ،تبخیر و تعرق ،خصوصیات خاک ،کاربری
اراضی و بارندگی استفاده میشوند (.)Yapo et al., 1996
نخستینبار  (1986) Eaglesonنیاز به مدلهای هیدرولوژیک
بزرگمقیاس را بیان کرد .این مدلها عالوه بر اینکه در
حوضههای آبخیز با وسعت زیاد کاربرد بسیار مناسبی دارند ،در
سطح حوضههای مطالعاتی (حوضة کوچکمقیاس) نیز قابلیت
خوبی دارند ( .)Arnell, 1999; Lehner et al., 2006در این
زمینه )1986( Dooge ،بیان داشت که از دیدگاه علمی ،مشکل
مقیاس در شبیهسازی فرایندهای هیدرولوژیکی حوضة آبخیز
وجود دارد و مدلهای هیدرولوژیکی باید این توانایی را داشته
باشند که مقیاسهای کوچک تا جهانی را پوشش دهند .از مدلهای
*

نویسندة مسئولa.kavian@sanru.ac.ir :

هیدرولوژیکی بزرگمقیاس میتوان به مدلهای ،1SWIM
 2WATFLOODو  3SWATاشاره کرد که به ترتیب
 Kouwen and Mousavi (2002)،(1998) .Krysanova et alو
 (1992).Arnold et alآن را توسعه دادند .این مدلها هم در
مطالعات بزرگمقیاس و هم در مطالعات منطقهای کاربرد دارند.
اما از طرف دیگر ،امکان اندازهگیری مستقیم بعضی
پارامترهای مدلهای هیدرولوژیک بهدلیل محدودیتهای
اندازهگیری و مسئلة مقیاس امکانپذیر نیست (.)Beven 2000
بهمنظور کاربردهای عملی برای حل مشکالت منابع آب،
پارامترهای مدل در هنگام شبیهسازی واسنجی شدند تا به
مقادیر واقعی نزدیک شوند .مطالعات قبلی بیان میکند که
واسنجی مدل فقط با استفاده از دبی مشاهداتی در خروجی
حوضة آبخیز نمیتواند متغیرهای شبیهسازیشده (مانند تخلیة
آب زیرزمینی ،گنجایش آب غیراشباع و سطح تراز آب) را
بهخوبی نشان دهد ( Ambroise et al., 2001; Refsgaard
 .)1997بنابراین ،محققان اهمیت چارچوب چندموضوعی
(چندایستگاهی ،چندمتغیره ،همچنین چندمعیاره) را برای
1. Soil and Water Integrated Model
2. Distributed Hydrologic Modelling
3. Soil and Water Assessment Tool
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مدلهای هیدرولوژیکی توزیعی توصیه کردهاند (

Andersen et

 .)al., 2001; Khu et al., 2008; Dai et al., 2010بنابراین ،در
هنگام واسنجی مدلهای هیدرولوژیکی یک یا چندین هدف
برای مقایسه بین مقادیر اندازهگیریشده و مشاهداتی در نظر
گرفته میشود .اهداف بهینهسازی میتواند ترکیبی از چندین
شاخصة آماری (مانند خطای نسبی و ضریب همبستگی)،
چندین متغیر (مانند آب ،انرژی ،رسوب و نیترات) و چندین
ایستگاه اندازهگیری باشد ( Gupta et al., 1998; Van Liew and
Garbrecht, 2003; White and Chaubey, 2005; Demarty et

.)al., 2005; Cao et al., 2006; Bekele and Nicklow, 2007
در سالهای گذشته ،با توسعة مدلهای هیدرولوژیک ،که توانایی
شبیهسازی مکانی متغیرهای هیدرولوژیک را دارند ،استفاده از
اطالعات مشاهداتی چندین ایستگاه برای ارزیابی کارایی مدل
گستردهتر شده است.
مدل  SWATبهصورت گسترده برای مدلسازی در
مقیاسهای مکانی مختلف به کار برده شده است .در مطالعهای
) Vinogrado et al. (2010بهمنظور مقایسة دقت مدل در
حوضههایی با مقیاسهای مختلف از سیستم مدلسازی
هیدرولوژیکی ) 1)DMHSدر شش حوضة رودخانة لنا 2برای
سالهای  1966تا  1984استفاده کردند که در این مطالعه
کوچکترین زیرحوضة مطالعهشده با وسعت  40/2کیلومتر مربع،
با ضریب نشـ ساتکلیف ( 64 )NSدرصد ،ضریب تبیین ()R2
 85درصد و ریشة میانگین مربعات خطا ( 0/33 )RMSEمتر
مکعب نسبت به بقیة زیرحوضهها کمترین دقت را دارد و
بزرگترین زیرحوضه با وسعت 243000کیلومتر مربع ،با ضریب
 ،)0/84( NSضریب  )0/94( R2و  )0/84( RMSEمتر مکعب،
بیشترین دقت را دارد (2009) Lesschen et al. .با یک رویکرد
چندمقیاسی از مدل  3LAPSUSبه منظور شبیهسازی رواناب
حوضة آبخیز کارکاوو 4در جنوب شرقی اسپانیا استفاده کردند.
در مطالعهای  (2013) Sommerlot et al.از سه مدل ،SWAT
 5HITو  ،6RUSLE2در مقیاس حوضه ،به منظور شبیهسازی
فرایندهای هیدرولوژیکی استفاده کردند .سپس قطعیتنداشتن
هریک از مدلها با استفاده از فاکتور  )P-factor( Pو فاکتور R
( )R-factorارزیابی شد .نتایج نشان داد که مدل  SWATبا
 P-factor=0/51و  R-factor=0/31از باالترین دقت و مدل HIT
به ترتیب با مقادیر  0/39و  0/22از کمترین دقت برخوردار است.
1. Deterministic Modelling Hydrological System
2. Lena
3. LandscApeProcesS modelling at mUlti dimensions and Scales
4. Carcavo
5. High Impact Targeting
6. Revised Universal Soil Loss Equation

 (2009) Myrsane et al.با استفاده از مدل  SWATبه برآورد
رواناب در حوضة آبخیز رودخانة کرخه اقدام کردند .نتایج مطالعه
در خروجی دو ایستگاه هیدرومتری کاکارضا و پل کشکان نشان
داد که ایستگاه پل کشکان با قرارگرفتن در قسمت پاییندست
حوضه و داشتن وسعت بیشتر نسبت به ایستگاه کاکارضا از دقت
بیشتری برخوردار است (2008) Rostameian et al. .با استفاده
از مدل  SWATبه شبیهسازی رواناب در حوضه آبخیز بهشتآباد
رودخان| کارون اقدام کردند که این مطالعات در  6زیرحوضه
انجام شد و کیفیت شبیهسازی مدل با استفاده از ضرایب p-
 ،d-factor ،factorضریب  R2و ضریب  NSارزیابی شد .مقادیر
این ضرایب آماری در ایستگاه بهشتآباد (با بیشترین مساحت)
به ترتیب  0/85 ،0/48 ،0/61و  0/75بهدست آمد که نسبت به
بقیة ایستگاهها بیشترین دقت را دارد و در ایستگاه دهنو (با
کمترین مساحت) مقادیر این ضرایب به ترتیب ،1/04 ،0/42
 0/57و  0/47بهدست آمد که نسبت به بقیة ایستگاهها کمترین
دقت را دارد (2006) Omani et al. .با استفاده از مدل SWAT
دبی جریان ماهانة رودخانة کارون را شبیهسازی کردند .در
مرحلة واسنجی مدل ،مقدار ضریب  R2و ضریب  NSدر ایستگاه
ماهیدشت  0/89و  0/88و در ایستگاه سنجابی  0/81و
0/80بهدست آمد .نتایج نشان دادکه زیرحوضة ماهیدشت با
داشتن مساحت بیشتر نسبت به ایستگاه سنجابی دقت بیشتری
دارد .همچنین ،تأثیر مقیاس حوضه بر دقت مدل در نتایج
پژوهشهای  (2006) Cao et al.و Bekele and Nicklow
) (2007قابل مشاهده است.
 (2007) Gollamudi et al.مدل  SWATرا در دو حوضة
کشاورزی در استان کبک ،7در جنوب کانادا ،ارزیابی کردند؛
 (2000) Spruill et al.و (2004) Chu and Shirmohammadi
با موفقیت جریان ماهانة دو حوضة آبخیز با مساحت 5/5
کیلومتر مربع و  3/4کیلومتر مربع در کوهپایة مریلند را
شبیهسازی کردند؛  (2001) Santhi et al.با موفقیت دبی جریان
ماهانه را در رودخانة حوضة آبخیز بوسکیو 8با مساحت 4277
کیلومتر مربع شبیهسازی کردند؛  (2007) Zhang et al.برای
شبیهسازی دبی جریان بهصورت روزانه و ماهانه در حوضة آبخیز
رودخانة لوها 9با مساحت  5/239کیلومتر مربع در چین از مدل
 SWATاستفاده کردند .در همة تحقیقات یادشده از اطالعات
چندین ایستگاه هیدرومتری برای واسنجی مقادیر پارامترها
مدل SWATاستفاده شده است.
7. Kebc
8. Bosque
9. Luohe

گلشن و همکاران :واسنجی چند ايستگاهی رواناب حوضه آبخيز...

در سالهای گذشته ،از مدل  SWATدر مدیریت
حوضههای آبخیز ایران استفاده شده است .مانند حوضة آبخیز
قرهسو در استان اردبیل ( ،)Naserabadi, 2013حوضة آبخیز
اهرچایی در استان تبریز ( ،)Atfi, 2014حوضة آبخیز گرگانرود
( )Salmani, 2011و حوضة آبخیز هراز در استان مازندران
( .)Golshan, 2013در داخل کشور ،کارایی این مدل بهطور
همزمان در چندین ایستگاه هیدرومتری مطالعه نشده است.
بدینمنظور ،با استفاده از مدل  SWATرواناب حاصل از حوضة
آبخیز هراز در خروجی چهار حوضة آبخیز با مساحتهای
متفاوت شبیهسازی شد.
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هیدرومتری رزن با مساحت باالدست  1182کیلومتر مربع در
خروجی رودخانة نوررود واقع شده است .ارتفاع حداقل و حداکثر
حوضة نوررود  1255و  4300متر است .ایستگاه هیدرومتری
چالو با مساحت باالدست  236کیلومتر در خروجی رودخانة
چالو واقع شده است .ارتفاع حداقل و حداکثر حوضة چالو 456
و  3100متر است .ایستگاه هیدرومتری پنجاب با مساحت
باالدست  130کیلومتر مربع در خروجی رودخانة نمارستاق قرار
گرفته است .ارتفاع حداقل و حداکثر حوضة نمارستاق  974و
 4200متر است.
معرفی مدل

مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

منطقة مطالعهشده بین ' 51° 43تا ' 52° 36طول شرقی و بین
' 35° 45تا ' 36° 22عرض شمالی و در جنوب استان مازندران
واقع شده است (شکل .)1وسعت حوضة آبخیز هراز در ایستگاه
هیدرومتری کره سنگ بالغ بر  4014کیلومتر مربع است .محیط
حوضه برابر با  443کیلومتر ،حداقل ارتفاع حوضه  300متر و

مدل  SWATیک برنامة الحاقی به نرمافزار  Arc Mapبه نام
 Arc SWAT2009دارد ( .)Neitsch et al., 2011این مدل
بهصورت مجموعهای از معادالت ریاضی و فرمولهای تجربی
متفاوت است که برای شبیهسازی پارامترهای متفاوت بهصورت
روزانه ،ماهانه و ساالنه طراحی شده است ( Neitsch et al.,
 .)2012در مدل  ،SWATچرخة هیدرولوژی براساس معادلة
بیالن آب شبیهسازی میشود (.)Winchell et al., 2012

حداکثر ارتفاع آن  5610متر (قلة دماوند) است .ایستگاه

شکل .1موقعيت منطقۀ مطالعهشده و ايستگاههای استفادهشده
جدول .1نوع کاربری حوضههای آبخيز مطالعهشده

حوضه

مساحت
()KM2

کرهسنگ
رزن
چالو
پنجاب

4019
1182
236
130

مرتع
علفی
2728/65
883/14
118/54
75/88

بوتهای
250/13
115/91

کاربری (کیلومتر مربع)
زراعت
جنگل
دیم
آبی
همیشهسبز
برگریز
442/27
6/95
215/69
237/19
115/05
4/58
43/06
5/ 3
84/87
27/29
30/72
23/40

بایر
78/13
2/38
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(رابطة )1

𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊0 + ∑𝑡𝑖=1(𝑅𝑑𝑎𝑦 − 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝐸𝑎 − 𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 −
𝑖) 𝑤𝑔𝑄

در این رابطه SWt ،مقدار نهایی آبخاک SWo ،مقدار
اولیة آبخاک Rday ،مقدار بارندگی در روز iام Qsurf ،مقدار
رواناب سطحی در روز iام E a ،مقدار تبخیر و تعرق در روز iام،
 Wseepمقدار آب نفوذی به الیة فوقانی خاک در روز iام و Qgw
مقدار جریان برگشتی در روز iام است .معیار اندازهگیری
پارامترهای یادشده برحسب میلیمتر است.
در مدل  ،SWATبرای تخمین رواناب سطحی دو روش
وجود دارد :الف) روش شمارة منحنی و ب) رابطة نفوذ گرینـ
امپت ( .)Neitsch et al., 2011در این تحقیق ،براساس روش
پیشنهادی سازمان حفاظت خاک امریکا ( )SCSمقدار رواناب
محاسبه شد:
2

)(Rday -0.2 S

(رابطة )2

)(Rday 0.8 S

= Qsurf

در این رابطه Qsurf ،مقدار رواناب سطحی Rday ،مقدار
بارندگی در روز مورد نظر و  Sپارامتر نگهداشت سطحی خاک
است .معیار اندازهگیری پارامترهای یادشده برحسب میلیمتر
است.
برای محاسبة تبخیر و تعرق از روش هارگریوزـ سامانی
استفاده شد .شکل کلی آن بهصورت رابطههای  3و  4است.
(رابطة )3
)𝐸𝑇𝑜 = 0.0135𝐾𝑡 𝑅𝑎 𝑇𝐷 0.5 (𝑇 + 17.8

(رابطة )4
2

K t =0.00185(TD) -0.0043TD+0.4023

در این روابط 𝐸𝑇𝑜 ،تبخیرـ تعرق (میلیمتر) TD ،تفاوت
متوسط دمای بیشینه و کمینة روزانه (درجة سانتیگراد) و T
متوسط دمای روزانه برحسب درجة سانتیگراد است.
مدل  SWATبرای محاسبة جریان زیر قشری از یک مدل
ذخیرة جنبشی استفاده میکند .این مدل جریان زیرقشری را در
یک مقطع دوبعدی و در مسیر جریان به طرف پایین شیب
شبیهسازی میکند که از رابطة  5محاسبه میشود.
(رابطة )5

25 SWly,excess Ksat slp

)

∅d Lhill

( Qlat =0.024

در این رابطه 𝑄𝑙𝑎𝑡 ،دبی جریان زیرقشری (میلیمتر در
روز) 𝑆𝑊𝑙𝑦,𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 ،مقدار آب زهکشیشده در الیة مورد نظر
(میلیمتر) 𝐾𝑠𝑎𝑡 ،هدایت هیدرولیکی اشباع (میلیمتر در
ساعت) slp ،شیب (ارتفاع در واحد فاصله) ∅𝑑 ،تخلخل قابل
زهکشی خاک (میلیمتر بر میلیمتر) و 𝑙𝑙𝑖 𝐿ℎطول شیب
(برحسب متر) است.

جمعآوری اطالعات و مدلسازی

دادههای استفادهشده در این پژوهش ،شامل دادههای مکانی و
دادههای عددی و هیدروکلیماتولوژی است .دادههای عددی و
کلیماتولوژی شامل دادههای بارندگی ،دمای بیشینه و کمینه،
سرعت باد و رطوبت نسبی بر پایة زمانی روزانه از  13ایستگاه
هواشناسی ( 5ایستگاه تبخیرسنجی 7 ،ایستگاه بارانسنجی و
یک ایستگاه سینوپتیک) موجود در منطقة مطالعهشده
جمعآوری و وارد مدل شد (شکل .)1دادههای مربوط به دبی
جریان در خروجی حوضههای آبخیز با مساحتهای مختلف از
ایستگاههای هیدرومتری تهیه شد .ایستگاه هیدرومتری واقع در
شاخة اصلی رودخانة هراز از نوع درجة  1و ایستگاههای
هیدرومتری واقع در شاخههای فرعی رودخانه از نوع درجة  3و
 4هستند .الیة مدل رقومی ارتفاع با قدرت تفکیک  28متر ،الیة
کاربری اراضی شامل  7نوع کاربری (جدول )1و الیة خاک
منطقه با  57نوع خاک (براساس گروه هیدرولوژیکی خاک،
تعداد الیههای خاک ،مواد آلی خاک و…) وارد مدل شد.
همچنین ،الیة شیب منطقه با توجه به خصوصیات فیزیوگرافی
به  5کالس ( 45-25 ،25-12 ،12-5 ،5-0و بیش از  45درجه)
تقسیمبندی شد .برای جلوگیری از ایجاد تعداد بیش از حد
واحدهای هیدرولوژیکی ،حد آستانه برای هر واحد
هیدرولوژیکی10درصد مساحت زیرحوضة مربوطه انتخاب شد.
پس از اجرای مدل حوضههای آبخیز هراز ،رزن ،چالو و پنجاب
به ترتیب به  5 ،12 ،33و  2زیرحوضه تقسیم شد .سپس جهت
کاهش ناهمگنی و افزایش دقت مطالعات با توجه به الیههای
شیب ،خاک و کاربری اراضی هر حوضه ،به ترتیب به ،91
46،16و  9واحد هیدرولوژیک همگن تقسیم شد (جدول .)1این
واحدها باید تا حد امکان از نظر هیدرولوژیکی مشابه باشند
( .)Neitsch et al., 2011پس از بررسی آمار هواشناسی و
هیدرومتری و شرایط حوضه در این تحقیق ،اجرای مدل در
مقیاس زمانی ماهانه و از سال  1995تا  2009انجام شد؛
بهطوریکه سال آبی  1995تا  2004بهمنزلة دورة واسنجی و
سال آبی  2005تا  2009برای دورة اعتبارسنجی انتخاب شد.
جدول .2مشخصات کلی حوضههای آبخيز مطالعهشده

حوضة
آبخیز
هراز

زیرحوضه
پنجاب
چالو
رزن
کرهسنگ
(خروجی)

مساحت
(کیلو متر
مربع)
130
236
1182
(کیلومتر
4019
مبع)()Km2

ارتفاع
متوسط
(متر)
3400
2540
2800
2662

تعداد
زیرحوضه
2
5
12
33

تعداد
HRU
9
16
46
91
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تحليل حساسيت

میزان کارایی یک مدل برای اهداف تعیینشده از طریق آنالیز
حساسیت ،واسنجی و اعتبارسنجی بررسی میشود ( Osmani et
 .)al., 2013روشهای بهکاربردهشده برای انجامدادن آنالیز
حساسیت بهطورکلی در دو گروه آنالیزهای حساسیت موضعی 1و
سراسری 2قرار میگیرند (.)Griensven and Meixner, 2006
آنالیز حساسیت موضعی که به روش ( 3OATیک فاکتور در یک
زمان) شناخته شده است ،واکنش شبیهسازی مدل را به
تغییرات متوالی هر پارامتر مشخص میکند ،درحالیکه دیگر
پارامترها بدون تغییرند ( Holvet et al., 2005; Spruill et al.,
 .)2000آنالیز حساسیت در مدلهای بر پایة فیزیکی مانند
 SWATبه علت ابعاد و پیچیدگی مسئله سبب میشود که در
زمان اجرای عملیات واسنجی صرفهجویی شود .براساس
مطالعات انجامشده در منطقه ( )Namdar, 2014و ویژگیهای
حوضة آبخیز مطالعهشده 20 ،پارامتر مؤثر بر دبی جریان انتخاب
شد و 150بار اجرای مدل با روش  SUFI2انجام گرفت .نتایج
حاصل با استفاده از مقادیر  t-stateو  p-valueارزیابی شد.
ضریب  t-stateمقیاسی برای سنجش حساسیت پارامترهاست.
این ضریب حساسیت نسبی را بر پایة تقریب خطی ارائه میدهد.
ازاینرو ،اطالعاتی را دربارة حساسیت تابع هدف نسبت به
پارامترهای مدل فراهم میکند؛ بهطورکلی ،مقادیر مطلق t-state
نشاندهندة حساسیت بیشتر پارامتر است .فاکتور  p-valueنیز
برای تعیین معناداری درجة حساسیت پارامترها استفاده
میشود .هرچه  p-valueبه صفر نزدیکتر باشد ،حساسیت
پارامتر بیشتر است (.)Abbaspour et al., 2007
در انتخاب پارامترها برای دورة واسنجی سعی بر آن بوده
است تا فرایندهای مختلفی که بر شبیهسازی جریان آب مؤثرند
مد نظر قرار گیرند .بنابراین ،پارامترهای منتخب حساس در
مرحلة آنالیز حساسیت انتخاب شدند و سایر پارامترهای مدل ،در
مقادیر پیشفرضشان نگه داشته شدند .در این تحقیق ،برای
واسنجی مدل  SWATاز نرمافزار  SWAT-CUPو الگوریتم
 SUFI2استفاده شده است .عباسپور و همکارانش در سال
 2007الگوریتم  SUFI2را توسعه دادند .این الگوریتم در
چارچوب نرمافزار  SWAT-CUPاجراشدنی و روشی برای
واسنجی و آنالیز قطعیتنداشتن همزمان مدل  SWATاست
( .)Abbaspour et al., 2007پس از اجرای مدل ،SWAT
فایلهای نتایج شبیهسازی در مدل از طریق نرمافزار SWAT-
 CUPدریافت و با انتخاب الگوریتم  SUFI2واسنجی و
1. local sensitivity
2. global sensitivity
3. One At a Time
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اعتبارسنجی مدل انجام شد .الگوریتم  SUFI2نسبت به
الگوریتمهای  GLUEو  Parasolعمومیت بیشتری دارد ( Van
Griensven et al., 2006; Abbaspour et al., 2007; Yang et
.)al., 2008

ارزيابی کارايی مدل
2

بهمنظور تحلیل کیفیت نتایج مدل از  3نمایة آماری  ،Rضریب
 NSو  MSEاستفاده شد .ضریب ( R2ضریب تبیین تشخیص یا
تعیین) نشاندهندة تطابقت بین مقادیر مشاهدهای و شبیهسازی
با استفاده از روش تجزیة رگرسیونی و مقدار آن بین صفر تا 1
متغیر است .ضریب  4NSاختالف نسبی مقادیر مشاهدهای و
شبیهسازیشده را نشان میدهد و مقدار این فاکتور از منفی
بینهایت تا  1متغیر است .میانگین مربعات خطا نشاندهندة
تفاوت میان مقدار پیشبینیشده به وسیلة مدل و مقدار
مشاهداتی است .مقادیر شبیهسازیشده ،که کمترین مقدار
 MSEرا دارد ،از دقت بیشتری برخوردار است ( Zuo et al.,
 .)2014روابط مربوط به محاسبة این پارامترها بدین شرح است:
(رابطة )6

}

2 0.5

) ∑ni=1(Qobs -Qobs)(Qsim -Qsim

] ) [∑ni=1 (Qsim -Qsim

2 0.5

] ) [∑ni=1 (Qobs -Qobs

2

(رابطة )7

) ∑ni=1 (QObs - QSim

2

) ∑ni=1 (QObs - QObs

{ = R2

– EN = 1

1 n
(رابطة )8
( Q Obs Q Sim ) 2
ni1
در این رابطهها QObs ،دبی مشاهدهای QSim ،دبی
شبیهسازیشده QObs ،میانگین دبی مشاهدهای QSim ،میانگین
دبی شبیهسازیشده برحسب متر مکعب بر ثانیهاند.
MSE

نتايج و بحث
حساسیت هیدرولوژیکی حوضههای آبخیز برحسب شرایط و
ویژگیهای موجود در منطقه در برابر پارامترها متفاوت است .در
اجرای اولیة برنامة  SWAT-CUPمقدار حساسیت برای
پارامترهای ورودی مدل مشخص شد (جدول .)3نتایج نشان داد
که  8پارامتر از حساسیت معناداری برخوردارند؛ بنابراین ،این
پارامترهای برای دورة واسنجی و اعتبارسنجی انتخاب شد .این
پارامترها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر مقدار رواناب حوضة
آبخیز هراز و زیرحوضههای آن تأثیر دارند .باالبودن حساسیت
پارامتر شمارة منحنی بیانگر نقش باالی عوامل توپوگرافی و
کاربری اراضی در تشکیل جریان دبی رواناب خروجی از حوضة
مطالعهشده است که با نتایج مطالعات  Salmaniو )et al. (2011
4. Nash and Sutcliffe

 298تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،2تابستان 1394

 (2009) Mirsaneو  (2011) Panagopoulos et al.مطابقت
دارد .حساسیت پارامتر هدایت هیدرولیکی مؤثر نشاندهندة
نقش انتقال و حرکت آب در ایجاد رواناب منطقه است که با
نتایج مطالعات ( )Namdar, 2014در حوضة آبخیز هراز مطابقت
دارد.
جدول .3نتايج آناليز حساسيت پارامترهای مؤثر بر بارشـ رواناب براساس
قدر مطلق  t-statو P-Value

نام پارامتر

توضیحات

v__SMFMX.bsn

نرخ ذوب برف در 21
ژوئن ()mm/day

r__SOL_AWC().sol

نرخ ظرفیت رطوبت
خاک

( mmH2O/mm
)Soil

r__LAT_TTIME.hru

زمان تأخیر جریان
زیرسطحی ()day

r__EPCO.hru

فاکتور جبران جذب آب
توسط گیاه

v__Rchrg_Dp
r__SLOPE
v__GW_REVAP
r__Sol_Alb
v__REVAPMN

v__SFTMP
v__CH_N2
r__ESCO
v__SURLAG
v__ALPHA_BF
v__TIMP
v__ALPHA_BNK
v__SMTMP
r__SOL_BD
v__CH_K2
r__CN2

درصد تغذیة سفر عمیق
از سفره سطحی
شیب متوسط زمین در
هر HRU
ضریب صعود مویینگی
از سفرة کم عمق
ضریب بازتاب الیة خاک
حداقل مقدار آب برای
تبخیر آب زیرزمینی
()mm
متوسط دمای هوا برای
بارش برف (·)c
ضریب مانینگ رودخانه
ضریب تبخیر خاک
ضریب تأخیر رواناب
سطحی ()day
پارامتر آلفا در جریان
پایه ()day
فاکتور تأخیر دمای
فشردهسازی برف
ضریب تخلیة کانال
()day
دمای پایة ذوب تودة
برف (·)c
چگالی تودة خاک
()gr/cm3
هدایت هیدرولیکی
مؤثر ()mm/hr
شمارة منحنی

t-Stat

P-Value

0/42
0/46
0/49
0/85
0/94
0/42
0/46
0/49
0/85
0/94
0/42
0/46
0/49
0/85
0/94
0/42
0/46
0/49
0/85
0/94

0/67
0/65
0/63
0/34
0/34
0/67
0/65
0/63
0/34
0/34
0/67
0/65
0/63
0/34
0/34
0/67
0/65
0/63
0/34
0/34

0/99

0/31

1/08

0/27

1/24

0/21

1/28

0/19

1/48

0/13

1/49

0/13

1/53
1/62

0/12
0/10

1/62

0/10

2/4

0/01

3/05

0/002

3/73

0/0002

3/96

0/00008

5/18

0

5/57

0

6/18

0

 -vبه معنای جایگزینکردن مقادیر موجود با مقدار دادهشده و  rبهمعنای ضربکردن
مقادیر موجود پارامتر در ( )+1مقدار دادهشده است.

حساس به نرمافزار SWAT-

در دورة واسنجی ،پارامترهای
 CUPوارد شد سپس با استفاده از روش  2000 ،SUFIبار تکرار
برای این پارامترها انجام و مقادیر بهینه برای هر پارامتر مشخص
شد (جدول.)4
جدول .4مقادير بهينه و حد باال و پايين پارامترهای منتخب در دورة واسنجی
SWAT

نام پارامتر

مقدار بهینه

حد پایین

حد باال

v_SURLAG

48/42
0/014
1/50
67
0/46
0/36
0/68
3/92

35
0/01
0/95
51
0/32
0/25
0/58
0/ 4

57
0/05
2/02
75
0/51
0/42
0/75
8

v_ALPHA_BF
v_TIMP
v_ALPHA_BNK
v_SMTMP
r_SOL_BD
v_CH_K2
r_CN2

نتایج شبیهسازی مدل نشان میدهد که در بیشتر ماههای
سال ،مقادیر شبیهسازی مدل از مقادیر اندازهگیریشده تا
حدودی کمتر است .در حوضة آبخیز کرهسنگ ،در آوریل
 ،2003دبی به بیشترین اوج ( 52مترمکعب بر ثانیه) رسیده
است که همزمان با بیشترین بارندگی مشاهداتی ( 86میلیمتر)
است .همچنین ،در حوضههای آبخیز چالو ،رزن و پنجاب
بیشترین دبی اوج مشاهداتی ثبتشده به ترتیب  29 ،4و 6/7
متر مکعب بر ثانیه است .مقادیر شبیهسازیشده برای این دبی
اوجها به ترتیب  19 ،3/3و  5/39متر مکعب بر ثانیه است .نتایج
نشان میدهد مدل SWATزمان وقوع دبی اوج و مقدار دبی اوج
را بهخوبی شبیهسازی کرده است .در گزارشی ( Tolson and
 )shoemaker, 2004بیان شده است که مدل  SWATبرای
شبیهسازی وقایع شدید طراحی نشده است و معموالً بزرگترین
وقایع جریان را کمتر از مقدار اندازهگیریشده شبیهسازی
میکند که در نتایج این تحقیق قابل مشاهده است .بین ماههای
آوریل تا ژوئن (اوایل تا اواخر بهار) انطباق بین دبیهای اوج
مشاهداتی و شبیهسازیشده کمتر است .در این ماهها ،مقادیر
دبی مشاهداتی بیشتر از دبی شبیهسازیشده است که میتواند
به دلیل تأثیر فرایند ذوب برف بر مقدار دبی مشاهداتی باشد.
این موضوع در کارهای محققان دیگر چون (2000) Spruill et
 al.و  (2013) Osmani et al.بیان شده است .از طرف دیگر ،در
تحقیق حاضر ،تفاوت بین دقت شبیهسازی در حوضههای
مطالعهشده بهطور درخور مالحظهای متأثر از مساحت
حوضههای مطالعهشده است .عملکرد رضایتبخش مدل با توجه
به مقادیر ثبتشده در ایستگاه هیدرومتری کرهسنگ بیشتر
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بهدلیل توانایی مدل در شبیهسازی جریانهای پیک و میانه بود؛
بهطوریکه حوضة آبخیز کرهسنگ با مساحت  4014کیلومتر
مربع با ضریب  )0/80( R2و ضریب  )0/77( NSاز بیشترین دقت
برخوردار است .سپس حوضة آبخیز رزن با مساحت 1182
کیلومتر مربع با ضریب  )0/79( R2و ضریب  )0/74( NSنسبت
به حوضة آبخیز چالو با مساحت  236کیلومتر مربع با ضریب R2
( )0/75و ضریب  )0/73( NSاز دقت بیشتری برخوردار است.
درصورتیکه حوضة آبخیز پنجاب با مساحت  130کیلومتر مربع
با ضریب  )0/68( R2و ضریب  )0/55( NSکمترین دقت را دارد.
شاخصة آماری  NSوزن بیشتری به جریانهای پیک میدهد
( .)Henriksen et al., 2003بنابراین ،اجرای مدل برای وقایع
جریان زیاد (حوضههای بزرگتر) مقادیر  NSو  R2قابل قبول
راحتتری را نسبت به اجرای مدل در جریانهای کوچکتر
(حوضههای کوچک) میدهد ) .(Wang et al., 2012همچنین،
در حوضة آبخیز پنجاب ،عالوه بر مساحت کمتر نسبت به بقیة
زیرحوضههای مطالعهشده ،در باالدست حوضه قرار گرفته بود و
شرایط جوی و کوهستانی بسیار ناپایداری داشت و مدل به
شبیهسازی جریان رودخانه بهخوبی بقیة حوضهها قادر نبود.
همة حوضههای مطالعهشده درنهایت بخشی از حوضة کرهسنگ

شکل .2سری زمانی دبی شبيهسازی ( )….و مشاهدهای (
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بودند ،بنابراین پاسخ هیدرولوژیکی در ایستگاه هیدرومتری
کرهسنگ به ترکیب رفتار جریان در زیرحوضههای باالدست
بستگی دارد .طبق شکل ،2بهطور سیستماتیکی کمبرآوردی در
تخمین دادههای دبی پایه در همة هیدروگرافها مشاهده
میشود که احتماالً بهدلیل خطاهای موجود در شبیهسازی آب
زیرزمینی است.
اعتبارسنجی نتایج مدل برای افزایش سطح اعتماد کاربر
در قابلیت شبیهسازی مدل ضروری است .بنابراین ،مدل توسط
دادههای رواناب مشاهدهای در ایستگاههای اندازهگیری برای
دورة  5ساله  2005تا  2009اعتبارسنجی شد .نتایج این
اعتبارسنجی در شکل 3ارائه شده است .آنچه در بخش
گذشته دربارة عملکرد نهچندان قابل قبول مدل در فصل بهار
یاد شد ،در دورة اعتبارسنجی نیز مصداق دارد .شاخصهای
ارزیابی مدل در مرحلة اعتبارسنجی در جدول  5آورده
شده است؛ بهطوریکه ،در این مرحله نیز ایستگاه کرهسنگ
نسبت به ایستگاههای دیگر از کیفیت شبیهسازی باالیی
برخوردار است و حوضة آبخیز پنجاب (کمترین مساحت) نیز
ضعیفترین شبیهسازی را دارد.
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شکل .3سری زمانی دبی شبيهسازی ( )….و مشاهدهای (

) در خروجی ايستگاههای هيدرومتری مطالعهشده در حوضۀ آبخيز هراز در دورة اعتبارسنجی

جدول .5مقايسۀ آماری دبی روزانۀ شبيهسازی و مشاهدهای در دورة واسنجی

R2

طول دورة آماری

NS

ایستگاه
هیدرومتری

واسنجی

کرهسنگ

 108ماه

اعتبار
سنجی
ماه
60

واسنجی
سنجی
0/80

اعتبار
سنجی
0/87

واسنجی
سنجی
0/77

( MSEمتر مکعب بر
واسنجی ثانیه)
اعتبار سنجی

اعتبار
سنجی
0/75

سنجی
20
/93

10/17

چالو

 84ماه

 60ماه

0/75

0/83

0/73

0/77

1/23

0/21

رزن

 108ماه

 60ماه

0/79

0/81

0/75

0/72

5/91

1/34

پنجاب

 108ماه

 60ماه

0/68

0/75

0/55

0/70

2/70

0/67

براساس پیشنهاد )2005( Benaman and Shoemaker
شبیهسازی مدل هنگامی میتواند رضایتبخش باشد که مقدار
ضریب  R2بیشتر از 60درصد باشد و ضریب  NSبیشتر از 0/5
باشد .مقادیر ضریب  R2در دورة واسنجی بین  0/68تا  0/80و
مقادیر ضریب  NSبین  0/75تا  0/87متغیر است .نتایج حاصل
از واسنجی و اعتبارسنجی مدل در ایستگاههای بررسیشده
حاکی از آن است که مدل  SWATدر شبیهسازی رواناب در
دورة زمانی مطالعهشده دقت مناسبی دارد که با نتایج برخی
پژوهشها دربارة کارایی برنامة  SUFI2با تابع هدف  NSمطابقت
دارد ( Hwa et al., 2012; Setegn et al., 2010; Yang et al.,
 .)2008; Shafiei et al., 2013نتایج نشان میدهد که مدل
 SWATدر حوضههایی با مساحتهای بزرگ از دقت باالیی
برخوردار است .این بخش با نتایج حاصل از مطالعات برخی
پژوهشگران مطابقت دارد (Rostamian Mirsane et al., 2009
;Sommerlot et al., 2013; Omani et al., 2006; et al., 2008
;.)Vinogrado et al., 2010
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اندازهگیری تغییرپذیری مکانی در مدلسازی هیدرولوژی و
دانستن فرایندهای هیدرولوژیکی حوضة آبخیز حائز اهمیت است
( .)Beven, 2000; Anquetin et al., 2010بهخصوص برای
مدلسازی حوضههای آبخیز بزرگمقیاس که نسبت به
حوضههای کوچکمقیاس وضعیت هیدرولوژیکی متنوعی دارند
اهمیت دارد ( .)Sivapalan, 2003همچنین ،حوضههای
کوهستانی معموالً ناهمگنی زیادی در ساختار زمینشناسی،
توپوگرافی ،خاک ،پوشش و آب و هوا دارند ( Weingartner et
 ،)al., 2003; Smerdon et al., 2009بنابراین ،این عوامل به
چالشهای مهمی در مدلسازی هیدرولوژیکی منجر میشوند.
در این مطالعه ،شبیهسازی مدل نیمهتوزیعیـ فیزیکی SWAT
برای بررسی فرایندهای هیدرولوژیکی در حوضة آبخیز هراز با
مقیاس بزرگ با استفاده از دادههای ایستگاههای هیدرومتری
چهار ایستگاه بهطور همزمان انجام شد .پارامتر شمارة منحنی
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 کیلومتر مربع130 است؛ بهطوریکه ایستگاه پنجاب با مساحت
نسبت به ایستگاههای دیگر از کمترین دقت و ایستگاه کرهسنگ
. کیلومتر مربع از بیشترین دقت برخوردار بود4014 با مساحت
استفاده از این مدل یا مدلهای رایانهای دیگر بهدلیل کاهش
 بهویژه کاهش زمان مورد نیاز برای،هزینه عملیات میدانی
 میتواند جزء راهکارهای ممکن به منظور ارتقای،تحلیل مسائل
.سطح مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست قلمداد شود
 با استفاده از این ابزار این امکان برای پژوهشگران،عالوه بر این
و مدیران اجرایی بهوجود میآید تا سناریوهای مختلف مدیریتی
را بدون صرف هزینة سنگین و در زمان کوتاه ارزیابی و بهترین
.تصمیم را جهت مدیریت حوضة آبخیز اتخاذ کنند

 وt-state بهمنزلة حساسترین پارامتر با داشتن بیشترین
 با توجه به نمایههای آماری ضریب. تعیین شدp-value کمترین
 نتایج شبیهسازی مدل در ایستگاههایMSE  وNS ،R2
 زمان وقوع دبی اوج بهخوبی.مطالعهشده رضایتبخش بود
 در بیشتر.شبیهسازی و مطابق با مقادیر مشاهداتی است
شبیهسازیها مقدار دبی اوج به مقدار دبی مشاهدهای نزدیک
 برای ماههای فروردین تا خرداد به دلیل مطابقت با زمان.بود
وقوع ذوب برف منطقه مقدار دبی مشاهداتی کمی بیشتر از
 نتایج واسنجی و اعتبارسنجی.مقدار دبی شبیهسازیشده است
 در حوضههایی با مقیاس بزرگSWAT نشان میدهد که مدل
از کارایی بیشتری نسبت به حوضههای کوچکمقیاس برخوردار
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