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  چکیده
هـاي آبخیـز   هزرفتارهاي هیدرولوژیکی و مـدیریت حـو  سازي است که در زمینه شبیه پایهمدلی نیمه توزیعی و فیزیک  SWATمدل هیدرولوژیکی 

 مدل رقومی ارتفاعی که مبناي صحتلذا  سازي تأثیرگذار است،شبیه مکانی بر نتایج  تفکیک قدرتبا پایه فیزیکی  يهادر مدل .توسعه یافته است
بررسـی اثـر دقـت مـدل      پـژوهش هدف از این . نتایج شبیه سازي تاثیرگذار باشد صحتتواند در می استدر تشخیص مسیر جریان  SWATمدل 

 وسـیله بـه  SWATدر ایـن تحقیـق مـدل    . استدر حوزه آبخیز کن  SWATمدل هیدرولوژیکی  وسیلهبهسازي رواناب رقومی ارتفاع بر نتایج شبیه
و  SWAT CUPنـرم افـزار    وسیلهبهمدل اجرا شده . متر اجرا شد 300و  250، 200، 150، 100، 70، 50، 30، 20، 10با دقت  DEMهاي نقشه

دست آمده از واسنجی  هنتایج ب. با در نظر گرفتن ضریب نش ساتکلیف به عنوان تابع هدف، مورد واسنجی و اعتبارسنجی قرار گرفت sufi2الگوریتم 
 R2که مقـادیر  طوريهب .نشان داد هاي متفاوتبا دقت DEMهاي براساس نقشه سازي روانابرا در شبیه SWATو اعتبارسنجی مدل توانایی مدل 

دست آمده همقایسه مقادیر بنتایج . دست آمدهب 5/0و در مرحله اعتبارسنجی حدود  6/0هاي ایجاد شده در مرحله واسنجی حدود براي مدل NSو 
درصـد   95در سطح  يداربا دقت متفاوت، همبستگی معنی DEMهاي نقشه وسیلهبههاي اجرا شده در مدل NSو  P-factor ،d-factor ،R2براي 

  . دادنرا نشان 
  

  .، حوزه آبخیز کنSUFI-2، الگوریتم SWAT، مدل هیدرولوژیکی یدقت مدل رقومی ارتفاع :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
هاي هیدرولوژیکی که روابط آماري مدل. خصوص در قرن حاضر داردهآب نقش حیاتی در توسعه اقتصادي و زیست محیطی ب

هاي بینی جریان در حوزهکنند، پایه و اساس مناسبی براي پیشپارامترهاي خود و مشخصات فیزیکی حوضه برقرار میمناسبی بین 
یندهاي اها ابزار مناسبی براي ارزیابی منابع آب، درك و فهم فراین مدل). Littlewood ،2007(شوند آبخیز محسوب می

هاي توزیعی مدل ،هادر بین این مدل). Wagner  ،2003(اراضی و اقلیم هستند بینی اثر تغییرات در کاربري هیدرولوژیکی و پیش
دستیابی به  .مکانی با دقت مناسب نیاز دارند بنابراین به اطالعات ،قادرند توزیع مکانی در متغیرهاي ورودي و پارامترها را در نظر بگیرند

حوضه آبخیز  ها در یکنآهاي  هاي تهیه هاي مدل و هزینه تهیه وروديتواند در  دست آمده میهها بر نتایج بتاثیر دقت ورودي مدل
هاي  هاي ورودي مقیاس بزرگتر خروجی قابل قبولی را داشته باشدف دیگر نیاز به تهیه داده در صورتی که مدل با داده. ر واقع شودممث

یک مدل توزیعی است که  1SWATرولوژیکی مدل هید. با مقیاس کوچکتر نبوده در نتیجه در هزینه و زمان صرفه جویی می شود
از مطالعات انجام شده در این زمینه . کار گرفته شده استهدر بسیاري از مطالعات بسرویس تحقیقات آمریکا ارائه شده و  وسیله به

در هشت  HSPF2و مدل  SWATایشان شدت جریان را با مدل . ، اشاره کرد)2003،و همکاران  Van Liew(توان به مطالعه  می
درنهایت دریافتند که اختالف دو مدل . سازي و با یکدیگر مقایسه کردندآمریکا شبیه 3ي رودخانه واشیتاحوضه کشاورزي در حوضه

بینی شدت در رابطه با پیش SWATسپس، نتیجه گرفتند که مدل . استها در محاسبه رواناب بیشتر به دلیل اختالف مکانیزم آن
دهد و شاید براي بررسی درازمدت تأثیر تحت شرایط آب و هوایی مختلف به دست می HSPFجریان، نتایج قابل اعتمادتري نسبت به 

را در  SWATاي توانایی مدل ، در مطالعه)2015و همکاران  ، (Grusson. تغییرات اقلیمی بر منابع آب سطحی ابزار بهتري باشد
 وسیلهبهدر این تحقیق واسنجی و اعتبارسنجی مدل . کوهستانی بررسی کردندحوضه برف و جریان در یک سازي برف، ذوب شبیه

ارتفاعی در باالدست مناطق کوهستانی باعث  نوارهاينتایج نشان داد که تعریف . انجام شد MODISهاي و داده SUFI-2الگوریتم 
کمی بیش  باوجودشود و هایی که تحت پوشش برف قرار دارند، میحوضهسازي هیدرولوژیکی و حتی جریان پایین دست بهبود شبیه

در . خوبی نمایش دهدهتوانست پوشش مکانی و زمانی برف را ب SWATارتفاعی باال ،  نوارهايبرآورد در پایان فصل بارش برف و 
سازي جریان به صورت روزانه اي شبیههاي بارش به دو صورت روزانه و ساعتی بر، از داده)2015، و همکاران  Yang(اي مطالعه

نتایج نشان داد که مدل در صورت . استفاده کردند و عملکرد مدل را براي این دو حالت مورد مقایسه قرار دادند SWATمدل  وسیله به
 بیشینههاي همچنین در این حالت جریانداشته و سازي جریان روزانه عملکرد بهتري هاي ساعتی بارش در شبیهاستفاده از داده

درصد از جریان را به عنوان جریان پایه برآورد  58 ،ساعتیدر مقیاس مدل . شود میسازي هاي فصلی نیز با دقت باالتري شبیهسیالب
براساس نتایج این مطالعه قدرت تفکیک زمانی مقادیر . دست آمدهبجریان پایه جزء درصد جریان،  34 ،مدل روزانهدر که  کرد در حالی

-داشته باشد که در مطالعات تغییر اقلیم و شبیه SWATسازي مدل هیدرولوژیکی اي بر دقت شبیهتواند اثر قابل مالحظهمیبارش 
سازي بیالن را در شبیه SWATمدل هیدرولوژیکی  .)2017 ،و همکاران Sisay(اي دیگر در مطالعه. سازي آلودگی حائز اهمت است

نرم افزار  وسیلهبهدر این مطالعه واسنجی مدل . در هند که فاقد ایستگاه بود مورد ارزیابی قرار دادند 4وادوداراآبی حوضه شهري 
SWAT CUP  و الگویتمSUFI-2 صورت ماهانه انجام ههاي جریان که به وسیله روش نسبیت براي منطقه بدست آمد، بداده به وسیله

که براي طوريهب ،مدل را نشان داد به وسیلهسازي شده هاي مشاهداتی و شبیهادهنتایج واسنجی و اعتبارسنجی تطابق خوب بین د. شد
همچنین مقادیر این دو ضریب براي دوره  .دست آمدهب 53/0برابر ) NS(ساتکلیف  و ضریب نش 69/0برابر  R2دوره واسنجی 

آمده عملکرد خوب مدل را در حوضه شهري فاقد ایستگاه نشان  دستهببنابراین نتایج . حاصل شد 61/0و  51/0اعتبارسنجی به ترتیب 
 IHACRESها کارایی دو مدل آن. اشاره کرد) 1394،گلشن و همکاران (توان به مطالعه از مطالعات انجام شده در داخل کشور می. داد
هاي این تحقیق نشان داد که دقت مدل بررسی. آباد مورد ارزیابی قرار دادندسازي رواناب حوضه آبخیز خرمرا در شبیه SWATو 

تفاوت قابل توجهی نداشت و مدل یکپارچه با ) IHACRES(سازي دبی جریان با دقت مدل یکپارچه در شبیه) SWAT(توزیعی نیمه
                                                        
1 Soil and Water Assistant Tool 
2. Hydrological Simulation Program-Fortran 
3. Washita 
4 Vadodara 
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جه به در بنابراین با تو. سازي مقدار دبی جریان در حوضه آبخیز را داشت هاي کم و بدون پیچیدگی زیاد قابلیت شبیهتوجه به ورودي
 اثر) 1397( حاجی محمدي و همکاران. سازي رواناب منطقه استفاده کردها به منظور شبیهتوان از این مدلدسترس بودن اطالعات می

 مدل اعتبارسنجی و واسنجی از حاصل نتایج .مورد ارزیابی قرار دادند SWATکن را با استفاده از مدل  حوضه رواناب بر اقلیم تغییر
SWAT و  82/0 ترتیب به اعتبارسنجی واسنجی و دوره براي هدف تابع عنوان به ساتکلیف-نش معیار بطوریکه بود رضایتبخش نیز

فصول  سایر براي را آن مقدار کاهش و زمستان فصل براي رواناب افزایش شده، ایجاد اقلیمی سناریوهاي نهایت در .دست آمدهب 71/0
نظري پویا و همکاران (.شد بینیپیش آتی دوره براي رواناب درصدي یک کاهش آمده دست به نتایج براساس طورکلیهب .داد نشان

سازي رواناب دو حوضه یلفان و سوالن ارزیابی را در شبیه SWATو  IHACRESرواناب  - میزان عملکرد دو مدل بارش) 1394،
در مقیاس ماهانه و روزانه در هر دو  SWATو  IHACRESهاي آماري نشان داد که مدل نتایج مربوط به نمودارها و بررسی. کردند

سازي براي شبیه SWATسازي رواناب نتایج مقبول و مناسبی ارائه دادند اما در کل مدل سنجی در شبیهدوره واسنجی و صحت
-پارامترهاي مؤثر در شبیه) 1397،و حاج محمدي  قرمزچشمه(. تر بودهاي مطالعاتی مناسبرواناب درمقیاس روزانه و ماهانه در حوضه

نتایج واسنجی و . نددمورد بررسی قرار دا SWATرا در کالیبراسیون مدل  SUFI-2الگوریتم  وسیله بهسازي دبی رودخانه کن 
 59/0و  65/0، 63/0در مرحله واسنجی به ترتیب  MAEو  NS ،R2که مقادیر طوريهدست آمد بهاعتبارسنجی مدل قابل قبول ب

  .مترمکعب برثانیه به دست آمد 55/1و  53/0، 53/0دست آمد و در مرحله اعتبارسنجی به ترتیب هانیه بمترمکعب بر ث
هـاي مـدل در نتـایج     در منابع مورد بررسی به ابعاد مختلق مدل و دقت آن پرداخت شده اسـت، ولـی در خصـوص تـاثیر دقـت ورودي     

یـک مـدل هیـدرولوژیکی نیمـه      SWATکـه  از آنجـایی . هش صورت گرفته اسـت وپژکمتر  DEMسازي و ویژه اثر اندازه سلول  شبیه
، لذا در این پژوهش سعی شـده  سازي دارندسازي جریان، اطالعات مکانی نقش مهمی در نتایج حاصل از شبیهتوزیعی است و براي شبیه
   .شودبررسی سازي جریان در حوضه کن بر نتایج شبیه  DEMاست تاثیر اندازه سلولی 

  
  ها مواد و روش

  معرفی منطقه
کیلومترمربع در طول جغرافیایی  220با مساحت بیش از  ،شودهاي آبریز مرکزي کشور محسوب میحوضه کن که از زیر حوضه

هـاي حصـارك در غـرب،    این حوضه با حوضه. شرقی واقع شده است 35◦ 55′تا  35◦ 46′شمالی و عرض جغرافیایی  51◦21′تا  51◦′11
حوضـه  . استمرز  جاجرود در شمال و شمال شرقی، سد کرج در شمال و شمال غرب، حوضه وردیج در شرق و شهر تهران در جنوب هم

کـه بلنـدترین    طـوري  ، بـه اسـت متر  2400ترین نقطه کن در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته که اختالف ارتفاع بین بلندترین و پست
اي رژیـم بارنـدگی منطقـه مدیترانـه    . استمتر از سطح دریا  1400ترین نقطه در خروجی حوزه داراي ارتفاع و پست 3800نقطه حدود 

متـر  میلی 625بارندگی ساالنه حوضه  به وسیلهم. بوده و فصل مرطوب بر دوره سرد سال و فصل خشک بر دوره گرم سال متمرکز است
گـراد   درجه سانتی 3/7و  6/1، 2/13درجه حرارت ساالنه به ترتیب معادل  به وسیلهو م هکمین، بیشینهاست و بر اساس مطالعات موجود 

  ).1388عباسی، ( است
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1شکل 

  
  SWATمعرفی مدل 

SWAT سازي رواناب سطحی، نفوذ، تبخیر تعـرق، فرسـایش،    یک مدل نیمه توزیعی، فیزیکی، پیوسته قابل استفاده براي شبیه
ها، جریان آب زیرزمینی، تلفات انتقال در کانال و ذخیره سازي در مخزن در بازه هاي زمانی طـوالنی   جابه جایی مواد مغذي و آفت کش

سـازي جریـان رودخانـه در ابعـاد     مؤسسه تحقیقات کشاورزي آمریکـا بـراي شـبیه    به وسیله، 1980این مدل در اواخر دهه . مدت است
جاي ضمیمه کردن روابط رگرسیونی بـراي تشـریح روابـط    ، مدلی فیزیکی است که بهSWAT. ربع تهیه شدکیلومترم 1000تر از  بزرگ

هـاي مـدیریت و   بین متغیرهاي ورودي و خروجی، اطالعاتی در مورد آب و هوا، مشخصات خـاك، توپـوگرافی، پوشـش گیـاهی و روش    
غیـره  بط با حرکت آب، رسوبات، رشد گیاه، چرخه مواد مغـذي و  یندهاي فیزیکی مرتاکاربري اراضی در سطح حوضه را اخذ نموده و فر

سازي، تقسیم حوضه بـه تعـدادي زیـر    اولین مرحله از مدل. شوندسازي میطور مستقیم از روي پارامترهاي ورودي شبیهدر این مدل به
ضه با توجه به مشخصات پوشـش  پس از آن هر زیر حو. دشوباشد که بر اساس توپوگرافی و خطوط شبکه جریان مشخص میحوضه می

این واحدها باید تا حد امکان از نظـر هیـدرولوژیکی   . دشوتقسیم می) HRU(گیاهی و نقشه خاك به تعدادي واحد پاسخ هیدرولوژیکی 
شـته  هاي خاك، توپوگرافی، پوشش و کاربري اراضی تغییرات چشمگیري ندادر واقع باید در هر واحد هیدرولوژیکی ویژگی. مشابه باشند

هاي مدل مانند رواناب سطحی در هر زیر حوضه، از جمع رواناب سطحی محاسبه شده براي هر واحـد هیـدرولوژیکی، بـه    خروجی. باشد
 .آیدوزنی به دست می به وسیلهروش م

 
 SWATاطالعات مورد نیاز براي اجراي مدل 

هـاي  اطالعـات عـددي شـامل داده   . به دو صورت اطالعات عددي و مکـانی اسـت   SWATاطالعات مورد نیاز براي اجراي مدل 
مـدل   وسـیله بهسایر پارامترهاي اقلیمی . استها شامل بارندگی، دما، رطوبت نسبی، باد و تابش خورشیدي این داده. استاقلیمی روزانه 

منظور استفاده از مولد پارامترهـاي اقلیمـی   به). 2005همکاران، و  Neitsch(شود سازي میشبیه 1با استفاده از مولد پارامترهاي اقلیمی
بایسـت اطالعـات ایسـتگاه     سازي شود و نیز بـراي بازسـازي آمـار مفقـود روزانـه، مـی      اي که الزم است شبیه هاي روزانهبراي تولید داده

درجه حـرارت، رطوبـت نسـبی،     بیشینهو  کمینه بارندگی،: هواشناسی که داراي آمار بلند مدت از تمامی پارامترهاي هواشناسی از قبیل

                                                        
1- Weather Generator  
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هـاي  معموأل ایـن اطالعـات در کشـور، محـدود بـه ایسـتگاه      . کار گرفته شودسرعت باد و تابش خورشیدي باشد، در پایگاه داده مدل به
وري اسـت کـه ایـن    الزم بـه یـادآ  . در این پژوهش ایستگاه سینوپتیک مهرآباد براي این منظور به مدل معرفی شـد  .باشدسینوپتیک می

همچنـین  . شـود هاي مفقود شـده روبـرو   حرارت با دادهگیرد که در اطالعات بارندگی و درجه ایستگاه تنها زمانی مورد استفاده قرار می
هـاي   مدت بودند، از اطالعـات بـارش ایسـتگاه    سنجی داخل حوضه فاقد آمار طوالنیهاي باران براي اطالعات بارش از آنجایی که ایستگاه

هـاي دبـی ایسـتگاه    همچنین بـه منظـور واسـنجی مـدل از داده    . شدشهرستانک، سیرا و بیلقان که در اطراف حوضه قرار دارند استفاده 
آورده شـده   1هاي مورد استفاده در این مطالعه در جـدول   مشخصات ایستگاه. هیدرومتري سولقان واقع در خروجی حوضه استفاده شد

  .است
  

  هاي مورد استفادهاهمشخصات ایستگ - 1جدول 

طول جغرافیایی   نوع ایستگاه  ایستگاه
  )دقیقه-درجه(

  عرض جغرافیایی
  )دقیقه-درجه(

ارتفاع از سطح 
  سال آماري  )متر(دریا 

  2001- 1961  8/1190  35-41  51-19  سینوپتیک  مهرآباد

  1996-1980  2193  35-58  51-21  سنجی باران  شهرستانک

  1996-1980  1790  36-02  51-09  سنجی باران  سیرا

  1996-1980  1360  35-50  51-02  سنجی باران  بیلقان

  1996-1980  1430  35-47  51-15  هیدرومتري  سولقان

  
کاربري اراضی و خاك حوضه مورد  ، اطالعات مربوط به 1اجراي مدل شامل مدل رقومی ارتفاعی براياطالعات مکانی مورد نیاز 

ها و استخراج مشخصات فیزیکی ها، تقسیم حوضه به زیرحوضهقادر به تعیین محل آبراهه DEMنقشه  وسیله بهمدل . استمطالعه 
، 10 سلولی با دقت DEMسازي رواناب از نقشه بر نتایج شبیه DEMاندازه سلول منظور بررسی اثر  بهپژوهش در این . استها حوضه

-نقشه اصالح شده سیماي حوزه HRUدر ادامه به منظور تشکیل . متر استفاده شد 300و  250، 200، 150، 100، 70، 50، 30، 20
کاربري . از دفتر مطالعات منابع طبیعی تهران تهیه شد 1:25000و نقشه خاکشناسی حوضه با دقت  1:100000هاي آبخیز با دقت 

  . مه متراکم، باغات، مراتع متراکم، مراتع کم تراکم و منطقه شهري بودمنطقه به ترتیب وسعت مراتع نی
  

  واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل
مراحل اجراي برنامه . استفاده شد SWATواسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل  براي SUFI-2در این پژوهش، از روش 

SUFI-2 تحلیل. 3 شدمطلق پارامترها، مشخص  بیشینهو  کمینهمقادیر . 2تابع هدف تعیین شد . 1: به این ترتیب ذیل صورت گرفت 
برداري التین دامنه عدم قطعیت اولیه ارزیابی شده و براي روش نمونه. 4حساسیت تمامی پارامترها در مراحل اولیه واسنجی انجام شد 

پارامترهاي . 6سازي براساس تابع هدف انجام شد تا شبیه nکیوب اجرا شده و -برداري التین هایپرونهنم. 5 شدواگذار  2کیوب- هایپر
ها شامل تمام عدم قطعیت SUFI-2روش  .سازي پارامترهاي حساس در طی واسنجی صورت پذیرفتحساس شناسایی شده و بهینه

سنجش میزان عدم قطعیت . گیردسازي در نظر میگیري شده را در مدلهاي اندازهعدم قطعیت ورودي، مدل مفهومی، پارامترها و داده
عدم  نوارگیري شده و درون هاي اندازهکه بیانگر درصد داده p-factorمعیاري به نام  به وسیلهو   استرنده تمام موارد فوق یدر بر گ

درصد به عنوان حد پایین و  5/2با محاسبه مقادیر متناظر احتمال  95ppuمعیار . گیرند، استقرار می) 95ppu3(درصد  95قطعیت 

                                                        
1- Digital Elevation Model 
2 - Latin Hypercube Sampling 
3 - 95 Percent Prediction Uncertainty  
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. آمدسازي بسیار بد، به دست درصد شبیه پنجکیوب و حذف -برداري به روش هایپرعنوان حد باال، با استفاده از نمونه درصد به 5/97
، تقسیم بر انحراف 95ppuا میانگین ضخامت ، که برابر باست d-factorدیگر در برآورد کیفیت واسنجی و تحلیل عدم قطعیت  عامل

شرایط . است نوارهدف در برگرفتن بیشترین مقادیر مشاهده شده با کمترین ضخامت  sufi-2بنابراین در . گیري شدمعیار مقادیر اندازه
در این ). Abbaspour  ،2011(، به صفر نزدیک باشد d-factorبه یک و  p-factorسازي زمانی است که مقدار آل در یک شبیهایده

این دو تابع ارزیابی براساس . شدبراي ارزیابی آماري مدل واسنجی شده استفاده  NS1و R2باال از دو تابع  عاملپژوهش، عالوه بر دو 
  . گرفتندانجام  2و  1روابط 

  

  )1(رابطه 
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i 12
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میانگین  Qsimگیري شده، میانگین مقادیر اندازه Qobsسازي شده، مقادیر شبیه Qsimگیري شده، مقادیر اندازه Qobsدر این روابط 

سازي با استفاده از روش اي و شبیهدهنده همخوانی مقادیر مشاهدهنشان R2ضریب . تعداد مشاهدات است nسازي شده و مقادیر شبیه
اي و اختالف نسبی بین مقادیر مشاهده) NS(ساتکلیف  -ضریب نش. کندتغییر می 1تا  0و مقدار آن بین تجزیه رگرسیونی است 

پس از اتمام مرحله واسنجی، مدل مورد . کندنهایت تغییر میبین یک تا منفی بی عاملدهد و مقدار این سازي شده را نشان میشبیه
مدل در یک سري زمانی  وسیله بهسازي شده هاي شبیهنجی است که در آن دادهاعتبارسنجی شبیه واس. گیرداعتبارسنجی قرار می

-تنها تفاوت آن با واسنجی این است که هیچ تصحیحی روي پارامترها صورت نمی. دشومتفاوت از دوره واسنجی با واقعیت مقایسه می
متر انجام شد و در ادامه  20با دقت  DEMنقشه  به وسیلهدر این مطالعه واسنجی و اعتبار سنجی مدل براي مدل اجرا شده . گیرد

  . استفاده شد DEMاندازه سلولی محدوده مناسب تعریف شده براي هر پارامتر در واسنجی و اعتبارسنجی مدل تهیه شده براساس سایر 
  

  نتایج
زیرحوضه تقسیم شد و  نههکتار به  2000ابتدا حوضه براساس توپوگرافی و شبکه جریان و با در نظر گرفتن مساحت آستانه 

ایجاد شده براي کل حوضه  HRUتقسیم شد که تعداد  HRUسپس براساس سایر اطالعات مکانی نامبرده هر زیرحوضه به تعدادي 
  . آورده شده است 2با دقت متفاوت در جدول  DEMهاي براساس نقشه

  با دقت متفاوت DEMهاي براي نقشه HRUتعداد  - 2جدول 
300 250 200 150 100 70 50 30 20 10 DEM 
116 114 115 106 112 97 100 77 71 68 HRU 

  
 بـه وسـیله   warm up بـراي  1982-1980سال آماري  سهبا در نظر گرفتن  1996تا  1980در این تحقیق مدل براساس آمار 

هـاي مختلـف   شده را براي دقتسازي همبستگی بین مقادیر مشاهداتی و شبیه 2شکل . شدهاي متفاوت اجرا با دقت DEMهاي نقشه
  .دهدمدل رقومی ارتفاع نشان می

                                                                                                                                                                                        
 
1 Nash-Sutcliffe 
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  هاي مختلف DEMسازي شده براساس همبستگی رواناب مشاهداتی و شبیه -2شکل 
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اي دبی ایستگاه سولقان واقع در خروجی حوضه براي در ادامه واسنجی مدل در مقیاس زمانی روزانه براساس مقادیر مشاهده
در مرحله واسنجی مدل . انتخاب شد NSصورت گرفت و نوع تابع هدف براي بهینه کردن مدل مقدار  1991-1983دوره آماري 

دست آمده براي پارامترهاي بهینه شده در مرحله همقدار ب 3جدول . ترین پارامترها مشخص شدحساسیت انجام و حساس تحلیل
اعتبارسنجی مدل با استفاده از مقادیر به دست آمده . دهدمتر را نشان می 20با دقت  DEMنقشه  به وسیلهواسنجی مدل اجرا شده 

نجی و اعتبارسنجی نتایج واس 4و  3اشکال . صورت گرفت 1996تا  1992براي پارامترهاي حساس در مرحله واسنجی و براساس آمار 
دهند، همچنین نتایج واسنجی و اعتبارسنجی براي صورت گراف نشان میهمتر ب DEM 20 به وسیلهمدل را براي مدل اجرا شده 

براین اساس براي همه  .آورده شده است 5و  4با دقت متفاوت در جداول  DEMهاي هر یک از نقشه به وسیلههاي اجرا شده  مدل
دست آمد که با توجه هب 5/0متفاوت نتایج واسنجی و اعتبارسنجی باالتر از  هايبا دقت DEMهاي نقشه به وسیلههاي اجرا شده مدل

یندهاي اسازي فردر مقیاس ماهانه، نتایج مدل براي مطالعات هیدرولوژیک و همچنین شبیه 5/0باالتر از  NSمقادیر که براي به این
و  Moriasi(گیرد نیز مورد استفاده قرار می R2معموأل همین معیار براي پارامتر  و شودمیها قابل قبول قلمداد مرتبط با انتقال آالینده

انجام شد ) 2016(یانگ و همکاران  به وسیلهاي که همچنین در مطالعه. دست آمده قابل قبول بودهنتایج ببنابراین . )2007همکاران، 
براي  96/0تا  29/0و  96/0تا  27/0براي دوره واسنجی و  93/0تا  47/0و  93/0تا  47/0در مقیاس روزانه به ترتیب  NSو  R2مقادیر 

  . دوره اعتبارسنجی بدست آمد
  

  
  متر DEM 20براي ) 1983-1991(سازي شده در دوره واسنجی نمودار مقایسه مقادیر مشاهداتی و شبیه - 3شکل

  
  

 
  متر DEM 20براي ) 1992-1996(سازي شده در دوره اعتبارسنجی مقادیر مشاهداتی و شبیهنمودار مقایسه  -4شکل 
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  متر  20با دقت  DEMنقشه  به وسیلهواسنجی مدل اجرا شده  برايپارامترهاي منتخب  -3جدول 
  مقادیر بهینه  بیشینه  کمینه  توضیحات  پارامتر

SMTMP  36/2  5  79/1  )گراد درجه سانتی(دماي ذوب توده برف  
SFTMP  76/0  -32/0  -97/0  )گراد درجه سانتی(دماي هوا براي تبدیل باران به برف  به وسیلهم -  
CH-N2  216/0  22/0  2145/0  ضریب مانینگ آبراهه اصلی هر حوضه  

SMFMN  7/4  72/4  19/4  )گرادسانتی متر بر درجهمیلی(ژوئن  21ذوب برف در  عامل  
CH-K2   14/151  93/157  96/145  )متر بر ساعتمیلی(کانال اصلی هدایت هیدرولیکی مؤثر در  

SMFMX  19/4  42/4  08/4  )گرادمتر بر درجه سانتیمیلی(دسامبر  21ذوب برف در  عامل  
PLAPS   17/125  67/134  7/124  )متر در هر کیلومترمیلی(افزایش بارندگی در اثر افزایش ارتفاع  

ALPHA_BF  158/0  1583/0  1496/0  زیرزمینیالعمل جریان آب ضریب عکس  
ESCO  68/0  74/0  66/0  ضریب تصحیح تبخیر از خاك  
OV_N  39/5  56/5  19/5  ضریب مانینگ جریان رو زمینی  

REVAPMN  
میزان ذخیره آب در آبخوان سطحی براي بازگشت آب از آبخوان  کمینه

  8/94  47/97  64/91  )مترمیلی( 1سطحی به زون ریشه

GW_REVAP  
تعیین نفوذ به آبخوان عمیق از آبخوان سطحی یا صعود مویینگی از ضریب 

  09/0  09/0  08/0  آبخوان سطحی

GWQMN  
مقدار ذخیره شده آب در آبخوان که براي رخ دادن جریان پایه الزم  کمینه

  23/648  32/669  87/644  .است

CN2  1417/0  1427/0  14/0  به وسیلهشماره منحنی رواناب در شرایط رطوبتی م  
GW_DELAY   9/1  20/2  88/1  )روز(ضریب تأخیر آب زیرزمینی  
RCHRG_DP  1351/0  1363/0  13/0  درصد تغذیه آبخوان عمیق  

  
  DEM مختلفابعاد سلولی  نتایج واسنجی مدل براي  -4جدول 

300 250 200 150 100 70 50 30 20 10 DEM 
18/0  18/0  17/0  18/0  18/0  18/0  17/0  17/0  17/0  17/0  p-factor 
24/0  25/0  25/0  26/0  25/0  25/0  24/0  25/0  23/0  24/0  d-factor 
64/0  61/0  62/0  62/0  64/0  64/0  64/0  63/0  63/0  63/0  R2 

62/0  59/0  6/0  6/0  62/0  62/0  63/0  62/0  6/0  61/0  NS 
 

  DEM ابعاد سلولی  مختلفنتایج اعتبارسنجی مدل براي  - 5جدول 
300 250 200 150 100 70 50 30 20 10 DEM 

16/0  17/0  17/0  17/0  17/0  19/0  17/0  18/0  17/0  17/0  p-factor 
20/  22/0  21/0  22/0  21/0  21/0  20/0  21/0  21/0  20/0  d-factor 
53/0  51/0  51/0  52/0  51/0  50/0  51/0  51/0  51/0  51/0  R2 

53/0  51/0  5/0  51/0  51/0  50/0  51/0  51/0  51/0  51/0  NS 

 
آورده شـده   5معیارهاي سنجش دقت مدل و پیکسل سایز مدل رقـومی ارتفـاع بـراي دوره واسـنجی در شـکل      همبستگی بین 

سـازي روانـاب در سـطح    و دقـت شـبیه   SWATاجراي مـدل   برايبکار گرفته شده  DEMاین اساس بین پیکسل سایز نقشه  بر. است
بـر دقـت    یمدل رقـومی ارتفـاع   سلولیداري مشاهده نشد و در نتیجه براي منطقه مطالعاتی اندازه درصد همبستگی معنی 95اطمینان 

  . سازي رواناب تأثیري نداشتشبیه
 

                                                        
1. Revap 
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  یمدل رقومی ارتفاعو اندازه سلولی همبستگی بین مقادیر معیارهاي بررسی دقت مدل در دوره واسنجی  - 5شکل 
 

  بحث و نتیجه گیري 
براي ایـن  . سازي رواناب در حوزه آبخیز کن بودبر دقت شبیه یمدل رقومی ارتفاع اندازه سلولیبررسی اثر پژوهش، هدف از این 

مـورد   SUFI-2و الگـوریتم   SWAT CUPنـرم افـزار    بـه وسـیله  متر اجـرا شـد و    20با دقت  DEMمنظور ابتدا مدل براساس نقشه 
و )1397،حـاجی محمـدي و همکـاران    (دقت مدل بـا نتـایج    .دست آمدهپارامترها بواسنجی و اعتبارسنجی قرار گرفت و محدوده بهینه 

، 200، 150، 100، 70، 50، 30، 10بـا دقـت    DEMهـاي  نقشه به وسیلهسپس مدل . همخوانی داشت .)1394،نظري پویا و همکاران(
آمـده بـود مـورد واسـنجی و اعتبارسـنجی قـرار       متر اجرا شد و براساس محدوده بهینه پارامترها که در مرحله قبل بدست  300و  250

و دقـت   DEMعدم همبستگی بین دقـت نقشـه    NSو  p-factor ،d-factor ،R2دست آمده براي پارامترهاي همقایسه مقادیر ب. گرفت
توپوگرافی و کاربري تـا  سازي رواناب را براي منطقه مطالعاتی نشان داد البته الزم به ذکر است که منطقه مطالعاتی از نظر مدل در شبیه

ضـمنأ سـایر   . هایی با کاربري و ویژگی توپـوگرافی متنـوع متفـاوت خواهـد بـود     هضدست آمده براي حوهحد زیادي همگن بود و نتایج ب
ـ   هاطالعات ب ه دسـت آمـد  هکار گرفته شده در این تحقیق مانند اطالعات خاك ، تا حد امکان از دقت باالیی برخوردار بود که بـر نتـایج ب

شناسی و کاربري  ناهمگن هستند و یـا  هاي خاكهاي با وسعت زیاد که از نظر ویژگیشود در حوضهبنابراین پیشنهاد می. ار بودذتأثیرگ
 .سازي رواناب در نظر گرفته شودبر نتایج شبیه DEMاطالعات دقیق از منطقه در دسترس نیست تا حد امکان اثر دقت نقشه 
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