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شبيهسازي هيدرولوژيکي حوضه فيروزآباد با استفاده از مدل SWAT
سپيده دولت آبادي * ،2سيد محمد علي زمرديان

1
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مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد سازه هاي آبي

چکيده
مديريت صحيح حوضههاي آبريز کشور به عنوان يکي از مهمترين روشهاي استفاده بهينه از منابع آب مطرح ميشود .در اين
راستا عقيده بر اين است که شبيهسازي پديدههاي هيدرولوژيکي در حوضهها ميتواند راهحل بهينهاي باشد .در اين تحقيق از
مدل  ،SWATبراي شبيهسازي هيدرولوژيکي حوضه فيروزآباد واقع در استان فارس استفاده شد .در ابتدا رواناب حوضه طي
سالهاي آماري 0991-0202در مدل  SWATشبيهسازي گرديد .سپس نتايج با استفاده از اندازهگيريهاي دبي در ايستگاه
دهرود و روش  SUFI-2در نرمافزار  SWAT-CUPمورد آناليز حساسيت ،واسنجي ،اعتبارسنجي و تحليل عدمقطعيت قرار
گرفت .مدل در بازه زماني  0991-0222واسنجي گرديد و سالهاي  0222-0202جهت اعتبارسنجي مدل به کار برده شدند.
توانايي مدل  SWATدر شبيهسازي رواناب حوضه به کمک پارامترهاي  ،d-factor ،P-factorضريب نش -ساتکليف (،)NS
ضريب تعيين ( )R2و تابع هدف  مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج نشان داد که مدل  SWATابزار مناسبي در رابطه با
شبيهسازي شدت جريان رودخانه ميباشد.
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مقدمه
به موازات رشد سريع جمعيت و افزايش تقاضاي آب،
توزيع ناهمگون زماني و مکاني آب شيرين به لحاظ کمي
از يک طرف و محدوديتها و مشکالت روز افزون کيفي از
طرف ديگر ،تأمين منابع آب را در بسياري از کشورهاي
جهان به خصوص کشورهاي خشک و نيمهخشک نظير
ايران به يکي از مهمترين دغدغهها و چالشهاي قرن
حاضر تبديل نموده است .از اينرو براي استفاده بهينه از
منابع آب ،مديريت صحيح حوضههاي آبريز کشور مطرح
ميشود که شبيهسازي پديدههاي هيدرولوژيکي در
حوضههاي آبريز ميتواند راهحل بهينهاي براي مديريت
مناسب آنها باشد .در اين راستا مدلسازي کامپيوتري در
چهاردهه گذشته بطور فزايندهاي توسعه داده شده و مورد
استفاده قرار گرفته است که داليل اصلي آن را ميتوان
ظاهر شدن مدلها و روشهاي جديد ،توسعه مؤسسات
تحقيقاتي و افزايش تقاضا براي ابزار توسعه يافته ،در کنار
افزايش فشار بر منابع آب دانست .براي مديريت حوضه
آبريز و جلوگيري از بروز ناسازگاري در اقدامات طراحي
شده در سطح حوضه جهت شبيهسازي حوضه مورد نظر،
به مدلي نياز است که بتواند حجم وسيع دادهها از جمله
بارش ،توپوگرافي ،مرزهاي حوضه ،خصوصيات خاک و اليه
زيرسطحي ،کاربرياراضي و پوششگياهي ،سيستمهاي
انتقال رواناب ،سازههاي مديريتي موجود ،دادههاي موجود
کيفي آب و سطح آب زيرزميني را در شبيهسازي بکار
برد( .)Neitsch et al., 2005بنابراين استفاده از مدلي با
جامعيت الزم در شبيهسازي حوضه از اهميت بااليي
برخوردار است .مدلهاي هيدرولوژيکي که براي
شبيهسازي حوضههاي آبريز مورد استفاده قرار ميگيرند
عموماً به دو گروه يکپارچه  )Lumpedو توزيعي
( )Distributedتقسيمبندي ميشوند .مدلهاي يکپارچه
قادر به بررسي تغييرات مکاني پارامترها نميباشند و
اجراي آنها نياز به صرف وقت و هزينه زيادي ندارد .در
مقابل ،مدلهاي توزيعي اغلب به دليل قابليت اتصال به
 GISقادرند تمامي تغييرات مکاني را لحاظ کرده اما اجراي
آنها مخصوصاً در حوضههاي وسيع بسيار زمان بر خواهد
بود .درسالهاي اخير مدلهايي با ماهيت نيمهتوزيعي ارائه
شدهاند که در شبيهسازي حوضههاي وسيع موفق عمل
کردهاند .يکي از اين مدلهاي نيمهتوزيعي که در نقاط
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مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته ،مدل
هيدرولوژيکي  SWATاست.
 SWATمخفف Soil and Water Assessment Tool
است که اولين بار در سال  0992توسط دکتر جف آرنولد
در سرويس تحقيقات کشاورزي آمريکا طراحي و
پايهگذاري شد .در تحقيقات زيادي با اهداف مختلف از
مدل  SWATاستفاده شده است که به عنوان نمونه به
چند مورد اشاره ميشود،)2005( Jayakrishnan et al. .
براي بررسي سناريوهاي مختلف مديريت منابع آب در
چهار مطالعه موردي از مدل  SWATاستفاده کردند.
مهمترين مطالعه آنها پروژه مدل واحد هيدرولوژيکي
براي اياالت متحده بود ،که در آن بهمنظور انجام يک
تحليل در مقياس ملي جهت ارزيابي تأثير سناريوهاي
مختلف مديريتي روي کيفيت و کميت آب از SWAT
کمک گرفتند و براي وارد کردن تغييرات مکاني بارندگي
در فرآيند مدلسازي از تلفيق مدل  SWATبا دادههاي
بارش شبکهي رادار  WSR-88Dاستفاده نمودند .اين
تحقيق مزيت دادههاي بارش گرفته شده از رادار را در
مطالعات توزيعي هيدرولوژيکي و پتانسيل باالي کاربرد
 SWATرا در تحليل و پيشبيني سيالب نشان داد.
 )2007( Abbaspour et al.با استفاده از مدل SWAT
اقدام به شبيهسازي تمام پروسههاي مؤثر بر کميت آب،
رسوب و بارهاي مواد مغذي در حوضه تور با مساحتي
حدود  0222کيلومترمربع واقع در شمالشرق کشور
سوئيس نمودند )2009( Faramarzi et al. .با اين ديدگاه
که منابع قابل تجديد آب در ايران ،از مهمترين اطالعات
در برنامهريزيهاي بلندمدت ملي ميباشد از مدل SWAT
بههمراه برنامه  SUFI-2براي واسنجي و اعتبارسنجي مدل
هيدرولوژيکي ايران براساس دبي رودخانهها و عملکرد
گندم با درنظرگرفتن فعاليتهاي سدهاي بزرگ و
شيوههاي آبياري استفاده کردند،)2010( Jeong et al. .
براي گسترش و آزمايش يک مدل بارش-رواناب زيرساعتي
از مدل  SWATاستفاده کردند .روالهاي زيرساعتي را
روي يک حوضه با مساحت 0/9کيلومترمربع نزديک الست
کريک در شهر آستين (مرکز ايالت تگزاس آمريکا) مورد
آزمايش قرار دادند .نتايج نشان داد که نسخه
زيرساعتي SWATيک ابزار اميدوارکننده براي مطالعات
ارزيابي آلودگي منبع غيرنقطهاي است.
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به منظور مديريت بهترر منرابع آب و مشرخر کرردن
مناطق بحراني ،ارزيابي توزيع زماني و مکراني مؤلفرههراي
مختلف منابع آب در هر منطقه ضروري به نظر ميرسد .از
طرف ديگر رواناب ايجاد شده در يک حوضره از مهمتررين
موضوعات در مطالعات هيردرولوژيکي منطقره اسرت ،زيررا
اکثررر فرآينرردهاي هيرردرولوژيکي بررهطررور مسررتقيم و يررا
غيرمستقيم با آن در ارتباط هستند و به نوعي از آن مترأثر
ميشوند .بنابراين با توجه بره اهميرت موضرو و برا هردف
کمک به مديريت بهتر منابع آب منطقه ،در ايرن پرهوهش
مرردل هيرردرولوژيکي حوضرره فيروزآبرراد برره کمررک مرردل
نيمهتوزيعي  SWATتهيه شد که روند مدلسرازي ،نترايج
شبيهسازي ،آناليز حساسيت ،واسنجي و اعتبارسنجي دبري
حوضه ،در اين مقاله ارائه ميشود.

مواد و روشها
 -2منطقه مورد مطالعه
حوضه آبريز فيروزآباد يکي از حوضههاي مستعد براي
کشاورزي در استان فارس ميباشد که در فاصله حدود
 022کيلومتري جنوبشرقي شهر شيراز قرار دارد .از نظر
موقعيت جغرافيايي در محدوده  30درجه و  09دقيقه تا

04
 30درجه و  51دقيقه طول شرقي و  01درجه و 52
دقيقه تا  01درجه و  13دقيقه عرض شمالي واقع شده
است .وسعت اين محدوده  205کيلومترمربع ميباشد که
از اين مقدار  012کيلومترمربع دشت و  115کيلومترمربع
را ارتفاعات تشکيل ميدهد (پوالديان ()0512 ،شکل .)0
 -1مدل SWAT

مدل  SWATمدلي در مقياس حوضه آبريز ميباشد
که براي پيشبيني تأثير روشهاي مختلف مديريت اراضي
بر مقادير آب ،رسوب و مواد شيميايي -کشاورزي در سطح
حوضههاي آبريز پيچيده و بزرگ با خاک ،کاربرياراضي و
شرايط مختلف مديريتي در درازمدت طراحي شده است.
براي رسيدن به اين اهداف مدل  ،SWATمدلي فيزيکي
است که بهجاي ضميمه کردن روابط رگرسيوني براي
تشريح روابط بين متغيرهاي ورودي و خروجي ،مدل
نيازمند اطالعاتي در مورد آبوهوا ،مشخصات خاک،
توپوگرافي ،پوششگياهي و روشهاي مديريت و کاربري
اراضي در سطح حوضه ميباشد (.)Neitsch et al., 2005

شکل( :)2مدل رقومي ارتفاع حوضه به همراه موقعيت ايستگاهها و شبکه جريان

04
فرآيندهاي فيزيکي مرتبط با حرکت آب ،حرکت
رسوب ،رشد گياه ،چرخه مواد مغذي در اين مدل بهطور
مستقيم از روي پارامترهاي ورودي شبيهسازي ميشوند.
مزاياي اين روش آن است که  -0حوضههاي فاقد دادههاي
برداشت شده (اطالعات ايستگاه اندازهگيري جريان) ،نيز
قابل شبيهسازي هستند -0 .تأثير نسبي اطالعات ورودي
(تغيير در روشهاي مديريتي ،آبوهوا ،پوششگياهي) بر
روي کيفيت آب و ديگر متغيرهاي موردنظر قابل کمي
کردن ميباشند .مدل  SWATاز پارامترهاي ورودي آسان
و قابل دسترس استفاده ميکند و از نظر محاسباتي بسيار
کارآمد است .شبيهسازي حوضههاي بزرگ و پيچيده ،با
استراتهيهاي مختلف مديريتي بدون صرف زمان و هزينه
زيادي در آن قابل اجرا است .کاربر را قادر به مطالعه
بلندمدت تأثيرات ميکند .بسياري از فرآيندهايي که اينک
مدنظر کاربر هستند ،شامل تجمع تدريجي آاليندهها و
تأثير آبهاي پاييندست نيز ميشوند که براي مطالعه اين
مسائل ،خروجيهاي مدل بايد چندين دهه را شامل شوند
(.)Neitsch et al., 2005
براي اهداف شبيهسازي در اين مدل ،يک حوضه به
تعدادي زيرحوضه و زيرحوضهها به تعدادي واحدهاي
کوچکتر (واحدهاي پاسخ هيدرولوژيکي )HRU ،تقسيم
ميشوند .استفاده از زيرحوضهها در شبيهسازي ،بهخصوص
زمانيکه مناطق مختلف حوضه داراي خاک با کاربريهاي
گوناگون هستند که ناهمگني و تفاوت آنها ميتواند در
هيدرولوژي حوضه تأثير داشته باشد ،بسيار مفيد است.
واحدهاي پاسخ هيدرولوژيکي (HRUها) ،اراضي
يکپارچه اي هستند که داراي ترکيبات يکساني از پوشش،
خاک و مديريت ميباشند (.)Neitsch et al., 2005
بدون توجه به نو مسئلهاي که توسط مدل SWAT
مطالعه ميشود ،بيالن آب ،نيروي محرک هر پديدهاي
است که در سطح حوضه رخ ميدهد .براي تخمين تبخير
و تعرق پتانسيل روشهاي متعددي وجود دارد ،که سه
روش پنمن -مونتيث ،پريستلي -تايلور و روش هارگريوز
در مدل گنجانده شده است .رونديابي جريان نيز مي تواند
با دو روش ذخيره متغير و ماسکينگام و رواناب سطحي با
روش شماره منحني اصالح شده محاسبه شود ( Neitsch
 .)et al., 2005در اين مطالعه از ويرايش  SWAT2009که
داراي يک برنامه الحاقي در نرمافزار  ArcGISبه نام
 ArcSWAT 2.3.3aميباشد ،استفاده شده است.
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اطالعات ورودي و آمادهسازي مدل
اطالعات و دادههاي اساسي مدل شامل :نقشه مدل
رقومي ارتفا ( ،)DEMنقشه کاربرياراضي ،نقشه خاک،
دادههاي هواشناسي از قبيل بارندگي و حداقل و حداکثر
درجه حرارت روزانه و دبي رودخانه در ايستگاه
هيدرومتري واقع در خروجي حوضه جهت انجام مراحل
واسنجي ميباشد .در اين تحقيق از نقشه مدل رقومي
ارتفا با دقت  52متر استفاده شده است .برطبق نقشه
کاربرياراضي تهيه شده توسط مرکز  GISدانشگاه شيراز،
 9طبقه کاربرياراضي در منطقه شناسايي گرديد .براي
وارد کردن اطالعات خاک ،نقشه جهاني فائو مورد استفاده
قرار گرفت که براساس آن 1 ،کالس بافت خاک در حوضه
تشخير داده شد .اطالعات بارندگي منطقه از سه ايستگاه
تنگاب ،کليماتولوژي فيروزآباد و دهرود و اطالعات درجه
حرارت از دو ايستگاه تنگاب و کليماتولوژي فيروزآباد
دريافت گرديد .از آنجايي که براي انجام واسنجي بايد
حداقل يک ايستگاه هيدرومتري در خروجي حوضه وجود
داشته باشد ،ولي تنها ايستگاه هيدرومتري حوضه ،تنگاب
بود که تقريباً در ورودي حوضه قرار داشت .با بررسي
ايستگاههاي هيدرومتري حومهي حوضه ،تنها ايستگاه
مناسب جهت استفاده از اطالعات آن براي انجام واسنجي،
ايستگاه هيدرومتري دهرود تشخير داده شد که از طرفي
نزديکترين ايستگاه به خروجي بود و از طرف ديگر روي
رودخانه فيروزآباد قرار داشت .بنابراين طبق مطالب گفته
شده ،براي استفاده از اين ايستگاه حوضه بزرگ شد
بهطوري که ايستگاه دهرود در خروجي حوضه قرار بگيرد.
پس از جمعآوري اطالعات اوليه و تهيه فايلهاي
ورودي ،مراحل اجراي مدل به ترتيبي که تشريح ميشود
انجام شد -0 .در مرحلهي اول با وارد کردن نقشه مدل
رقومي ارتفا و تعيين حداقل مساحت دلخواه توسط کاربر
حوضه به تعدادي زيرحوضه تقسيم ميشود که رابط
 ArcSWATبراي هر زيرحوضه مشخصات فيزيکي از
قبيل :مساحت ،طول آبراهه اصلي ،شيب و غيره را تعيين
ميکند .بر اين اساس منطقه مورد مطالعه به  29زيرحوضه
تقسيم شد -0 .وارد کردن نقشه کاربرياراضي و خاک و
اطالعات شيب که رويهماندازي آنها منجر به توليد
واحدهاي پاسخ هيدرولوژيکي ميشود .ميتوان حوضه را
به چندين طبقه شيب تقسيمبندي کرد .بنابراين سه طبقه
شيب در حوضه تعريف شد که شامل  2تا  3درصد 3 ،تا
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 03درصد و بيش از  03درصد ميباشند -5 .همانطور که
اشاره شد مدل  SWATبراي اجرا به دادههاي هواشناسي
نياز دارد .مدل داراي مولد دادههاي اقليمي ( Weather
Sharpley and Williams, ( WXGEN )Generator
 )1990ميباشد که از آن ،جهت توليد دادههاي روزانه و
بازسازي آمار مفقود شده استفاده ميشود .ايستگاهي که
در اين قسمت به مدل معرفي ميگردد بايد داراي آمار
بلندمدت از تمامي پارامترهاي هواشناسي از قبيل:
بارندگي ،حداقل و حداکثر درجه حرارت ،رطوبت نسبي،
سرعت باد و تابش خورشيدي باشد که در کشور ما محدود
به ايستگاههاي سينوپتيک ميباشند .ايستگاه سينوپتيک
فيروزآباد به دليل تازه تأسيس بودن ،فاقد آمار بلندمدت
بود بنابراين با بررسي ايستگاههاي مجاور محدوده ،تنها
ايستگاه سينوپتيک که از طرفي داراي شرايط آبوهوايي
مشابه با منطقه مورد مطالعه و از طرف ديگر داراي آمار
بلندمدت باشد ايستگاه سينوپتيک شيراز بود که براي اين
امر به مدل معرفي شد.الزم به يادآوري است که اين
ايستگاه تنها زماني در شبيهسازي مورد استفاده قرار
ميگيرد که در اطالعات ايستگاههاي بارندگي و درجه
حرارت با دادههاي مفقود شده روبرو گردد .براي اطالعات
بارندگي و درجه حرارت از ايستگاههايي که قبالً معرفي
شدند ،استفاده گرديد -1 .براي محاسبه تبخير و تعرق
پتانسيل روش هارگريوز و رونديابي جريان از روش
ماسکينگام استفاده شد.
 -9آناليز حساسيت ،واسنجي و اعتبارسنجي مدل
شناسايي پارامترهايي که بر نتايج خروجي مدل مؤثر
ميباشند ضروري است ،که از آن تحت عنوان آناليز
حساسيت ياد ميشود .انجام آناليز حساسيت که منجر به
شناخت پارامترهايي ميشود که مدل نسبت به دقت آنها
حساسيت بيشتري نشان ميدهد در مدلهاي نيمهتوزيعي
مانند  SWATکه تعداد پارامترها زياد هستند ،سبب
ميگردد که در زمان انجام عمليات واسنجي صرفهجويي
شده زيرا تنها پارامترهايي که در مرحلهي آناليز حساسيت
مشخر ميگردند در واسنجي مورد استفاده قرار
ميگيرند.
از آنجايي که عمل واسنجي شامل تصحيح پارامترهاي
تأثيرگذار بر روي نتايج مدل است به طوري که از يک
طرف خروجيهاي مدل تا حد امکان به دادههاي
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اندازهگيري شده منطبق شود و از طرف ديگر نتايج آن با
معيارهاي عملکردي که قبالً براي مدل تعيين شده
متناسب باشند .لذا واسنجي احتياج به تغيير مکرر مقدار
پارامترها و اجراي برنامه دارد ،استفاده از يک برنامه واسط
براي انجام خودکار مراحل کار ضروري است ،که بدين
منظور برنامه واسط به نام  SWAT-CUPتدارک ديده
شده است ( .)Abbaspour, 2011در اين مطالعه
روش )Sequential Uncertainty Fitting Ver.2(SUFI-2
در نرمافزار  SWAT-CUPبه کار رفت .روش ،SUFI-2
تمام عدمقطعيتها شامل عدمقطعيت وروديها (مانند
بارندگي) ،مدل مفهومي ،پارامترها و دادههاي اندازهگيري
شده را در مدلسازي در نظر ميگيرد .سنجش ميزان
عدمقطعيت که در برگيرنده تمام موارد اشاره شدهي فوق
ميباشد ،توسط معياري به نام  P-factorکه بيانگر درصد
دادههاي اندازهگيري شده که درون باند عدمقطعيت 93
درصد ( )95PPUقرار ميگيرند ،صورت ميگيرد .معيار
 95PPUبا محاسبه مقادير متناظر احتمال  0/3درصد به
عنوان حدپايين و  92/3درصد به عنوان حد باال ،با
استفاده از نمونه برداري به روش التين هايپرکيوب و
حذف  3درصد شبيهسازيهاي بسيار بد ،به دست ميآيد.
از آنجايي که اثر تمام عوامل عدمقطعيت در متغير
اندازهگيري شده منعکس ميشوند P-factor ،معيار
مناسبي براي سنجش قدرت آناليز عدمقطعيت انجام شده
ميباشد .فاکتور ديگري که در برآورد قدرت واسنجي و
تحليل عدمقطعيت به کار ميرود d-factor ،ميباشدd- .
 factorبرابر است با فاصله متوسط بين حد باال و پايين در
طيف  93درصد ()95 Percent Prediction Uncertainty
 ،95PPUتقسيم بر انحراف معيار مقادير اندازهگيري شده.
بنابراين در  SUFI-2هدف در بر گرفتن بيشترين مقادير
مشاهده شده با کمترين ضخامت باند ميباشد .شرايط
ايدهآل در يک شبيهسازي زماني است که مقدار ،P-factor
به يک و  ،d-factorبه صفر نزديک باشد ( Abbaspour,
.)2011
بهمنظور مقايسه خروجي مدل با دبي اندازهگيري شده
در ايستگاه هيدرومتري دهرود تابع هدف  بر طبق
معادلهي زير مورد استفاده قرار گرفت:
() 0
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 b R if b  1 


1
2

 b R if b  1
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که در آن  R 2ضريب همبستگي بين مقادير
پيشبيني شده و اندازهگيري شده و  bشيب خط
رگرسيون بين آنها ميباشد ( .)Abbaspour, 2011پس از
اتمام مرحلهي واسنجي ،مدل مورد اعتبارسنجي قرار
ميگيرد .اعتبارسنجي شبيه واسنجي است که در آن
دادههاي شبيهسازي شده توسط مدل در يک سري زماني
متفاوت از دوره واسنجي با واقعيت مقايسه ميگردد .تنها
تفاوت آن با واسنجي اين است که هيچ تصحيحي روي
پارامترها صورت نميگيرد .در نهايت اعتبارسنجي،
اعتمادپذير بودن مدل واسنجي شده را براي استفاده در
دادههاي مستقل و بازههاي زماني آينده تعيين ميکند.
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همانطور که در شکل ( )0ديده ميشود ،مدل توانسته
تا حد زيادي روند تغييرات دبي را در ايستگاه دهرود به
خوبي شبيهسازي کند ،گرچه در بعضي موارد اختالفاتي
ديده ميشود به عنوان مثال در برخي از ماهها دبي اوج در
حالت شبيهسازي شده چند برابر حالت واقعي بوده ،در
حاليکه دقيقاً در ماه بعد از آن هيدروگراف شبيهسازي
شده منطبق و يا نزديک به حالت واقعي گرديده است.
عوامل بسياري ميتوانند در اين تفاوتها نقش داشته
باشند که در مرحله واسنجي قابل رفع هستند مگر آن که
مربوط به مدل مفهومي ،دادههاي ورودي و دادههاي
مشاهده شده در ايستگاه هيدرومتري باشند.
در مرحلهي آناليز حساسيت با بررسي مطالعات
گذشته که از مدل  SWATجهت شبيهسازي دبي رودخانه
استفاده شده بود ابتدا  50پارامتر که بر روي دبي خروجي
از حوضه مؤثر بودند شناسايي شدند .پس از انجام آناليز
حساسيت نسبي ،دبي خروجي منطقه مورد مطالعه به 9
پارامتر حساسيت نشان داد .پارامترهايي که مدل حوضه به
آنها حساسيت نشان داد به همراه توضيحات آنها در
جدول ( )0آورده شدهاند.

نتايج و بحث
پس از پارامترسازي و ورود دادهها ،شبيهسازي براي
يک دوره آماري  02ساله از  00دسامبر  0991تا 50
آگوست  0202براساس گام زماني ماهانه صورت گرفت.
بازه زماني  0991-0992به عنوان  warm upدر نظر
گرفته شد تا مدل با شرايط محيطي متعادل شود .شکل
( )0نتايج برآورد اوليه مدل از شدت جريان در خروجي
حوضه را بدون واسنجي نشان ميدهد.

(الف)

شکل( :)1نتايج اوليه شبيهسازي دبي در خروجي حوضه (الف) :بازه زماني ( ،2331-1112ب) :بازه زماني 1112-1121
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00
(ب)

ادامه شکل( :)1نتايج اوليه شبيهسازي دبي در خروجي حوضه (الف) :بازه زماني ( ،2331-1112ب) :بازه زماني 1112-1121
جدول( :)2نتايج آناليز حساسيت مدل
توضيحات
ESCO.hru

ضريب تصحيح تبخير از خاک

CH_N1.sub

ضريب مانينگ جريان آبراههاي در هر حوضه

GWQMN.gw

حداقل مقدار ذخيره شده آب در آبخوان که براي رخ دادن جريان پايه الزم است (ميليمتر)

CH_N2.rte

ضريب مانينگ آبراهه اصلي هر حوضه

ALPHA_BF.gw

ضريب عکسالعمل جريان آبزيرزميني (روز)
درصد تغذيه آبخوان عميق

RCHRG_DP.gw
SOL_AWC().sol

ظرفيت آب قابل دسترس خاک (ميليمتر آب/ميليمتر خاک)

SOL_Z().sol

عمق اليههاي خاک (ميليمتر)

CN2.mgt

شماره منحني رواناب در شرايط رطوبتي متوسط

با استفاده از اين  9پارامتر و مقادير دبي اندازهگيري
شده در ايستگاه هيدرومتري دهرود ،مقادير دبي
شبيهسازي شده توسط مدل در طول سالهاي آماري
 0991-0222واسنجي گرديد .به منظور تحليل کيفيت
نتايج واسنجي مدل عالوه بر مقادير  5شاخر تابع هدف
 P-factor ، و  d-factorاز  0شاخر ضريب تعيين
(  ) R 2و ضريب نش -ساتکليف ( )NSنيز استفاده شد.
ضريب تعيين نشان ميدهد خط رگرسيون بين مقادير
شبيهسازي و اندازهگيري شده تا چه ميزان به بيشترين
مقدار هماهنگي بين اين دو سري نزديک است و از صفر تا
يک تغيير ميکند .ضريب نش -ساتکليف نشان ميدهد که

خط رگرسيون بين مقادير شبيهسازي و اندازهگيري شده
تا چه مقدار به خط رگرسيون با شيب  0نزديک است و
مقدار آن از منفي بينهايت تا  0متغير ميباشد.
روابط مربوط به اين دو شاخر به صورت زير است:
2

()0



 Qm ,i  Qm Qs ,i  Qs 

R2   i
2
2
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در اين رابطهها  Qm ,iمقادير دبي اندازهگيري شده،
 Qs ,iمقادير شبيهسازي شده توسط مدل Qm ،و Qs
متوسط مقادير اندازهگيري شده و شبيهسازي شده
ميباشند ( .)Abbaspour, 2011تاکنون هيچ معيار خاصي
در مورد مقادير مناسب براي پارامترهاي ضريب تعيين و
نش -ساتکليف ارائه نشده است .اما Moriasi et al.
( )2007پيشنهاد ميکنند که مقادير  NSدر مطالعات
هيدرولوژيک و همچنين فرآيندهاي مربوط به انتقال
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آاليندهها در مقياس ماهانه بايد از  2/3بزرگتر باشد تا
بتوان نتايج مدل را قابل قبول قلمداد نمود که معمو ًال
همين معيار براي مقدار پارامتر  R 2نيز مورد استفاده قرار
ميگيرد.
نتايج واسنجي مدل در بازه زماني  0991-0222در
شکل ( )5نشان داده شده است .مقادير  3شاخصي که به
منظور تحليل کيفيت نتايج واسنجي بهکار رفتند نيز در
جدول ( )0آورده شدهاند.

شکل( :)9نتايج واسنجي جريان در ايستگاه دهرود
جدول :1خالصه نتايج مدل در مرحله واسنجي
نام ايستگاه

طول دوره آماري

P-factor

d-factor

R2

NS

br2

دهرود

 9سال

2/15

2/11

2/22

2/2

2/2205

نتايج واسنجي نشان ميدهد که مدل همبستگي
مناسبي را با دادههاي اندازهگيري شده شدت جريان
رودخانه فيروزآباد در محل ايستگاه دهرود نشان ميدهد.
شکل ( )5گوياي اين مسئله است که مدل در اکثر ماههاي
سال انطباق خوبي را با دادههاي اندازهگيري نشان داده ،از
طرفي چون نقاط پيک براي مطالعات رودخانه نقاط
حساسي هستند و مدل در شناسايي زمان رخ دادن اين
نقاط تقريباً خوب عمل کرده اما در اغلب موارد دبي را
باالتر از مقدار اندازهگيري شده نشان داده که اين مسئله
براي مدل ضعف محسوب نميشود زيرا ميتواند بهعنوان
يک ضريب اطمينان در زمان بهوقو پيوستن سيالب در
نظر گرفته شود .درشکل ( )5نقاطي مشاهده ميشود

(آوريل  ،0991ژانويه و مارس  0999و ژانويه )0220که
مدل جريانهاي حداکثر را کمتر از حد واقعي تخمين زده
است .مدل  ،SWATبراساس متوسط دماي روزانه ،بارش
را به دو صورت باران يا برف تقسيمبندي ميکند ميتوان
نتيجه گرفت که ممکن است مدل در شبيهسازي ذوب
برف ضعيف عمل کرده و جريانات حداکثر را خوب
شبيهسازي نکرده باشد (.)Fontaine et al., 2002
در مرحلهي بعد مدل واسنجي شده در بازه زماني
 0222-0202مورد اعتبارسنجي قرار گرفت .نتايج
اعتبارسنجي در شکل ( )1و جدول ( )5نشان داده شده
است.
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جدول :9خالصه نتايج مدل در مرحله اعتبارسنجي
نام ايستگاه

طول دوره آماري

P-factor

d-factor

R2

NS

دهرود

 1سال

2/10

2/53

2/20

-2/32

2

br

2/2225

شکل( :)2نتايج اعتبارسنجي مدل در ايستگاه دهرود

کيفيت برازش مدل در دوره اعتبارسنجي نسبت به
دوره واسنجي تا اندازهاي کاهش يافته است .قرار گرفتن
زمان آبگيري سد مخزني تنگاب در دوره اعتبارسنجي که
قطعاً اعمال شرايط مديريتي آن بر روي دبي رودخانه
فيروزآباد اثر گذاشته است .همانطور که از مقايسه
شکلهاي ( )5و ( )1مشهود است دبي اندازهگيري شده
رودخانه در دوره اعتبارسنجي نسبت به دوره واسنجي به
نسبت زيادي کاهش داشته است .بنابراين اگر خشکي يا
کمآبي يک حوضه يا قسمتي از آن جزء خصوصيات دائمي
آن محسوب نشود در شرايطي که در مرحله واسنجي مدل
از مقادير پايين شدت جريان اندازهگيري شده استفاده
نشده باشد مدل قادر به شبيهسازي دقيق شدت جريان در
دورهي کمآبي نخواهد بود .از طرف ديگر ،بهطور کلي
مدلهاي شبيهسازي حوضه آبريز عملکرد ضعيفي در
برآورد مقادير کم جريان از خود نشان ميدهند .اين
مشکل را ميتوان به سادهسازيهاي اين گونه مدلها در
شبيهسازي و تعامل پيچيده بين رواناب و جريان
زيرسطحي در وقايع بارندگي با ارتفا کم دانست
( .)Hantush and Kalin, 2005اين داليل و مواردي که در
دوره واسنجي به آنها اشاره شد از جمله عواملي هستند
که به نظر ميرسد بر روي اين کاهش کيفيت اثر داشتهاند.

نتيجهگيري کلي
در اين پهوهش ،براي شبيهسازي متوسط ماهانه
رواناب حوضه فيروزآباد در استان فارس از مدل
نيمهتوزيعي  ،SWATدر محيط  ،ArcGISو نيز از روش
 SUFI-2در برنامه  SWAT-CUPبهطور موفقيتآميزي
استفاده شد .از محدوديتهاي اين مطالعه ميتوان به
مواردي چون معرف نبودن ايستگاههاي هواشناسي ،تعداد
کم ايستگاهها در مقايسه با سطح وسيع حوضه ،وجود ارقام
از قلم افتاده در آمار هواشناسي ،و جديد التأسيس بودن
ايستگاه سينوپتيک فيروزآباد ،که براي بهره گرفتن از مولد
دادههاي اقليمي به اجبار از ايستگاه سينوپتيک شيراز
استفاده شد اشاره نمود .همچنين يکي از داليل ضعف
مدل در تخمين حداکثر جريان رواناب ،استفاده از فرمول
 SCSدر محاسبه رواناب است زيرا  SCSنميتواند به خوبي
رواناب حاصل از ذوب برف را شبيهسازي نمايد .در
مجمو  ،با توجه به محدوديتهاي مدل و کمبود اطالعات
نتايج شبيهسازي رواناب در ايستگاه دهرود رضايتبخش
بود.
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Hydrological Simulation of Firoozabad Basin By SWAT
S. Dowlatabadi1, S. M. A. Zomorodian 2

Abstract
Management of watershed basins of the country as one of the most important ways by optimal use of water
resources is considered. In this regard, it is believed that a simulation of hydrological phenomenon of basin
seems to be the way is the optimal solution. In this research, SWAT model, for the simulation of the
hydrological basin of Firoozabad in Fars Province were used. The first statistical runoff during 1994-2010
simulated by SWAT model. Then the results by using discharge measurement of at Dehrood station and method
of SUFI-2 in SWAT-CUP software, sensitivity analysis, calibration, validation and uncertainty analysis were
done. The years 1998-2006 model years of calibration and 2010-2007 for validation were used. Ability of the
SWAT model to simulate runoff modeling by using parameters P-factor, d-factor, Nash-Sutcliffe (NS) factor,
coefficient of determination (R2) and the objective function  was studied. The results showed that the SWAT
model is a suitable simulation tool in discharge simulation of river.

Keywords: SWAT model, Firoozabad basin, calibration, sensitivity analysis, validation.

