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چکیده
رواناب در اقلیم نیمهخشک سبب ایجاد سیالبهای خطرناکی میشود .بنابراین تجزیه و تحلیل مکانی رواناب برای مدیریت
بحران ضروری به نظر میرسد .مدلهای هیدرولوژیکی ابزارهایی بوده که به منظور شبیهسازی فرآیندهای مرتبط با چرخه
آب و پیشبینی رخدادهای آینده استفاده میشوند .در این بین SWAT ،یکی از رایجترین این مدلها است که از مهمترین
ورودیها آن نقشه و اطالعات خاک حوزه آبخیز میباشد .از طرف دیگر نقشههای خاک هم از لحاظ کیفی و کمی در بسیاری
از حوزههای آبخیز در دسترس نیستند .هدف اصلی از این پژوهش تحلیل مکانی رواناب با استفاده از داده جهانی خاک بوسیله
مدل هیدرولوژیکی  SWATدر حوزه آبخیز دامغانرود در استان سمنان است .بدین منظور دادههای اقلیمی در دوره زمانی
سالهای  2008تا  2018میالدی برای شبیهسازی رواناب استفاده شد .در این دوره زمانی دادههای سالهای  2010تا 2014
برای واسنجی و سالهای  2015تا  2018برای اعتبارسنجی مدل استفاده شد .تحلیل حساسیت ،واسنجی ،اعتبارسنجی و
عدم قطعیت مدل در نرم افزار  SWAT-CUPبا استفاده از الگوریتم  SUFI-2انجام شد .ارزیابی مدل با استفاده از آمارههای
ضرایب تبیین ( )R2و ناش ساتکلیف ( )NSانجام شد .پارامترهای شماره منحنی ،متوسط طول شیب ،ضریب زبری کانال
مانینگ ،هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به عنوان پارامترهای حساس تعیین شدند .مقادیر آمارههای  R2و  NSبرای مرحله
واسنجی مدل به ترتیب 0/47 ،0/48 ،و برای مرحله اعتبارسنجی به ترتیب  0/45 ،0/46بدست آمد .نتایج نشان داد عملکرد
مدل در شبیهسازی رواناب با داده جهانی خاک قابل قبول بوده است .تحلیل مکانی رواناب با استفاده از روش میانگین وزنی
رواناب به ازای واحد سطح انجام گرفت .نتایج تحلیل مکانی رواناب براساس میانگین وزنی رواناب نشان داد که مهمترین
زیرحوضه در تولید رواناب زیرحوضه شماره ( 5دارای کمترین فاصله به نقطه خروجی) و کم اهمیتترین آنها زیرحوضههای
 1و ( 11دارای بیشترین فاصله از نقطه خروجی) بودند .بنابراین نتایج نشان داد که پارامترهای موثر در اولویتبندی رواناب
شامل موقعیت مکانی زیرحوضهها و کاربری اراضی بودند .نتایج کلی تحقیق نشان داد که مدل  SWATدرتحلیل مکانی
رواناب حوزه آبخیز به دلیل تقسیمبندی حوضه به واحدهای همگن امکان شناسایی مناطق بحرانی تولید رواناب را دارد.
واژههای کلیدی :اولویتبندی زیرحوضهها ،تحلیل حساسیت ،رواناب
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 .)2019تحلیل مکانی
به دلیل تقساایم حوضااه به واحدهای مطالعاتی همگن
(زیرحوضااااههاا و واحادهاای پااساااخ هیادرولوژیکی
حوضااه) ))HRU3بر اسااااس دادههای شااایب ،کاربری و
خاک به صاااورت متمرکز انجام میشاااود .داده خاک و
ویژگی های مرتبط با آن از جم له نفوذ پذیری و ظرف یت
نگهداری آب تعیین کننده میزان تولید رواناب میباشاااد
( .)Kavian et al., 2018ارز یابی تاثیر کیف یت و د قت
م کانی داده های خاک بروی کیف یت و د قت روا ناب
شبیه سازی .شده تو سط محققین مختلفی مورد برر سی
قرار گرفته است و نتایج مختلفی نیز حاصل شده است از
جمله بهندری و همکاران ( )Bhandari et al., 2018نشان
داد ند که اثربخشااای پیشبینی مدل به نوع و کیف یت
دادههای ورودی خاک بسااتگی دارد و دادههای با قدرت
تفکیک مکانی باالتر در مقایسه دادههای با قدرت تفکیک
م کانی پایینتر ن تایج بهتری را ارا ئه میده ند .آدم و
همکاااران ( )Adem et al., 2020نشااااان دادنااد کااه
خروجیهای مدل با داده خاک  FAOو دادههای خاک با
درجه تفکیک مکانی 1:20000و 1:25000م شابه بوده و
ضریب ناش ساتکلیفی حدود  0/68را ارائه دادند .سرایی
و همکاران ( )1398حوزه آبخیز سردآبرود را با ا ستفاده
از مدل  SWATبه ل حاظ سااا یلخیزی اولو یتب ندی
نمودند.
در بیشتر مطالعات پژوهشی و طرحهای کاربردی ،نبود
اطالعات مناسب خاک ماند استفاده محققین و
تصمیمگیران از مدلهای هیدرولوژیکی در تعیین
زیرحوضههای حساس به تولید رواناب میشود .در حالی
که وجود اطالعات و نقشههای جهانی خاک میتواند
امکان استفاده از مدلهای هیدرولوژیک را در حوضههای
فاقد داده اندازهگیری شده خاک ممکن میسازد .بنابراین
هدف اصلی از این پژوهش بررسی کارایی مدل
هیدرولوژیک  SWATدر برآورد و تعیین زیرحوضههای
حساس به تولید رواناب در صورت استفاده از نقشه و داده
های جهانی خاک به عنوان ورودی های مدل میباشد.
نتایج این پژوهش به کاربران کمک خواهد کرد که دقت
مدل  SWATرا در حوضههایی که هیچ اطالعاتی از خاک
آنها در اختیار نیست ،مورد ارزیابی قرار دهند.
رواناب و فر سایش در مدلSWAT

مقدمه
افزایش جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی از یک سو و
عدم تو جه به مدیر یت پا یدار حوزه های آبخیز طی
سااالهای اخیر از سااوی دیگر باعث تغییرات وسااید در
ساااطح حوزه های آبخیز و به تبد آن وقوع سااایالب
خطرناک شده ا ست ) .)Lal et al., 2005ازآنجاییکه در
اغلب حوزههای آبخیز ک شور ،وقوع سیل و خ سارتهای
ناشاای از آن روند افزایشاای دارد ،تعیین مناطق مولد
رواناب و اولویتبندی زیرحوضاااه ها از نظر پروژه های
کنترل ساایل و مدیریت جامد آبریزها ضااروری به نظر
میرسد ( .)Djordjevic & Brack., 1998ضرورت آگاهی
از میزان جر یان روا ناب و تغییرات کمی و کیفی آن در
زمان و مناطق مختلف و عدم وجود شابکه قابل قبولی از
ای ستگاههای هوا شنا سی و آب سنجی براهمیت ا ستفاده از
روشهای غیرمستقیم مانند مدلهای هیدرولوژیکی برای
شبیه سازی جریان در حوزههای آبخیز میافزاید ( Zaeri
 .)& Shafaei Bachistan., 2018در مااادل هاااای
هیدرولوژیکی یکپارچه که کل سطح حوضه یک واحد در
نظر گرفته شااده و این گونه مدلها قادر به نشااان دادن
توزید م کانی روا ناب نمی باشااا ند ( Wang & Chen.,
 .)1995مدل های نی مهتوزیعی ( حدواساااط مدل های
توزیعی و یکپارچه) مانند مدل SWAT1با داشااتن مبنای
فیزیکی و ماادل سااااازی مکااانی تغییرات شااارایط
هیدرولوژیکی ،خاک و پو شش گیاهی ،برآورد در ستی از
وضعیت مکانی رواناب حوضه فراهم میکند ( Arnold et
al., 2010؛ Farrokhzadeh et al., 2015; Agha-
 )alizadeh et al., 2020و با ات صال به نرمافزار سی ستم

اطالعات جغرافیایی )GIS(2دادههای جمدآوری شاااده را
به طور صحیح به مکان مناسب در حوزه آبخیر اختصاص
میدهد .بنابراین ،توانایی شنا سایی و اولویتبندی رواناب
را در سرمن شأ آن به صورت متمرکز دارند .در سالهای
اخیر این مدل به دلیل ویژگی های فوق در مقایساااه با
ب سیاری دیگر از مدلهای هیدرولوژیکی به طور گ سترده
مورد اسااات فاده قرار گرف ته و ن تایج بهتری را در برآورد
رواناب ارائه داده اسااات ( ;Ababai & Sohrabi., 2009
;Akhavan et al., 2010; Farrokhzadeh et al., 2015
;Shaegan et al., 2011; Ghanizadeh et al, 2019
Memarianet et al., 2017; Moazenzadeh et al.,

3 hydrologic response unit

1 Soil and Water Assessment Tool
2 Geographical Information System
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حوضه دامغانرود شامل شیست ،گنیس و دیگر سنگهای
دگرگونی می باشاااد که این ویژگی همراه با موقع یت
طبیعی این حوضااه (وجود گساالهای متعددی با جهت
جنوب غربی ا شمال شرقی) باعث سیالبهای خطرناکی
در حوضاه شاده اسات .این حوضاه تقریباً به شاکل یک
مخروط افک نه بوده که در نتی جه فرساااایش ارت فا عات
شاامالی تشااکیل شااده اساات .به عبارتی دیگر حوضااه
دامغانرود از ر سوبات آبرفتی حا صل از فر سایش ارتفاعات
آهکی ،شیستی ،ماسه سنگ و مارنی پوشیده شده است
.از لحاظ کاربری اراضی ،بیشترین کاربری حوضه موجود

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز دامغانرود در شمال غربی دامغان و در مسیر
راه دامغان و کیاسر و ساری و به فاصله  32کیلومتری از
دامغان قرار گرفته اسااات .این حوضاااه دارای وساااعتی
حدود 1300کیلومترمربد بوده و در مختصاااات تا ˝22
ˊ 36° 48تا ˝ 36° 21ˊ 36عرض شااامالی و تا ˝58
ˊ ˝ 48° 21تا تا ˝ 49° 18ˊ 36طول شرقی واقد شده
است .بلندترین نقطه حوضه با ارتفاع  2881متر از سطح
در یا در کوه های ج هار نو قرار دارد .پساااتترین نق طه
حو ضه با ارتفاع  1050متر از سطح دریا در محل د شت
واقد شااده اساات .متوسااط بارندگی حوضااه حدود 150
میلیمتر و میانگین سااااالنه دما  16درجه ساااانتیگراد
میباشد .از لحاظ فیزیوگرافی حو ضه ذامغانرود کم شیب
و پر شرب و دارای رژیم سیالبی ا ست و متو سط جریان
ساالنه رودخانه حو ضه در یک دوره  20ساله حدود 33
میلیون متر مکعب بوده اساات .از لحاظ زمینشااناساای
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در حوضااه به صااورت جنگل با تراکم کم ( حدود ) %41
میبا شد .از کل سطح مراتد حو ضه میزان  66/53در صد
را مراتد ضعیف و فقیر دارای تراکم کم 31/43 ،درصد را
مراتد متوسااط و  2/54درصااد را مراتد متراکم تشااکیل
میدهد .در شاااکل ( )1موقعیت حوضاااه دامغانرود در
اساتان سامنان و ایران نشاان داده شاده اسات ( Rezai
.)Tavabh., 2015

شکل  -1منطقه مورد مطالعه در استان سمنان و ایران و موقعیت ایستگاههای سینوپتیک موجود در محدوده حوضه دامغانرود
Figure 1. Study area in Semnan and Iran and synoptic stations in the study watershed Damghanrood

( )HRUکه به عنوان واحد اصااالی شااابیهساااازی مدل
شناخته میشود ،را شکل میدهد.

مدل SWAT

ماادل SWATدارای اساااااس فیزیکی و نیمااهتوزیعی
(حدواسااط بین مدلهای توزیعی و یکپارچه) بوده و در
حوضااههایی که فاقد آماربرداری منظم هسااتند ،قابل
اسااتفاده میباشااد ( .)Abbaspour et al., 2007مدل با
ا ستفاده از نق شه توپوگرافی به شکل نق شه رقومی ارتفاع4
( )DEMمحدوده حو ضه و زیرحو ضهها را م شخص کرده
و مساایر جریان را ترساایم میکند .سااپس بر اساااس
نق شههای خاک ،کاربری ارا ضی و کالس شیب حو ضه،

تهیه دادههای ورودی مورد نیاز

داده های ورودی مورد ن یاز ج هت اجرای مدل
شامل ،)DEM( :داده کاربری اراضی ،داده خاک ،دادههای
اقلیمی و هیدرولوژی میباشاااند .درجدول ( )1دادههای
مورد نیاز و مشخصات آنها در اجرای مدل SWATنشان
داده شده است.
SWAT

4 Digital elevation model
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جدول -1دادههای مورد نیاز و مشخصات آنها در اجرای مدل SWAT
Table 1. Data required and their specifications in the implementation of the SWAT model
Type data
Scale
Source
Description
Digital elevation
Extracted from
90 Meter
model
topographic map
It was reviewed by Semnan
Country Surveying
Land use map
1:25000Meter
Natural Resources Department
Organization in 1997
using field studies.
Some physical and chemical
International Soil
properties along with soil groups
Soil map
1 Kilometer
Reference and Information
in the global soil map used in the
)Center (ISRIC
SWAT model
5 rain gauge
Regional Meteorological
Minimum and maximum daily
Climatic data
stations and one and Water Organization of
rainfall and temperature
synoptic station
Semnan Province
Continued daily
Semnan Regional Water
Observed runoff
2008-2018
for 11 years
Organization

داده جهانی خاک

براسااااس داده کاربری اراضااای عمده کاربریهای آبخیز
شااامل اراضاای کشاااورزی ،اراضاای باغی ،جنگل با تراکم
خیلی کم ،جنگل با تراکم کم ،جنگل با تراکم متوساااط،
مرتد متراکم ،مرتد با تراکم کم ،بو تهزار و بیشااااهزار،
مناطق شهری میبا شد .در شکل ( 2)Bکدهای کاربری
ارا ضی حوزه آبخیز دامغانرود در مدل  SWATنشان داده
شده ا ست .بر ا ساس داده جهانی خاک ،در حو ضه مورد
مطالعه چهار رده خاک شنا سایی شدند که شامل مالی
ساااول 5،انتی ساااول 6،اریدیساااول7و اینساااپتی ساااول8
میباشااند .مشااخصااات ردههای مختلف خاک حوضااه
دامغانرود در جدول ( )2ن شان داده شده ا ست .دادههای
اقلیمی ایسااتگاههای بارانساانجی و سااینوپتیک داخل و
اطراف حوضه شامل فوالد محله ،دامغان و چهارده دامغان
و دادههای دبی ماهانه ایسااتگاه هیدرومتری شااهید شاااه
چراغ واقد در خروجی حوضاااه در فاصاااله زمانی بین
سااالهای  2008تا  2018جهت شاابیهسااازی اسااتفاده
شااااد ند .در اب تدا داده های ا ندازهگیری شااااده دبی
(مشاااهدهای) به منظور بررساای صااحت و درسااتی مورد
ارزیااابی قرار گرفتنااد .باادین منظور همبساااتگی بین
دادههای دبی و بارش مورد بررسی قرار گرفت.

امروزه در بیشاااتر ن قاط ج هان به ع لت کمبود داده با
کیفیت خاک (داده خاک با قدرت تفکیک مکانی باال) از
دادههای در د سترس مانند داده جهانی برای مدل سازی
اسااات فاده میشاااود .داده ج هانی خاک ،مجمو عهای از
اطالعات عمومی خاک و الیههای خاک با قدرت تفکیک
مکانی یک کیلومتر میباشااد .این داده خاک بر اساااس
طبقهبندی مجدد نق شه خاک  FAO-UNESCOبا نق شه
آب و هوای جهانی ساخته شده ا ست .مقیاس این داده
در کوچاکترین حاالات حادود  1:5000000اساااات
(https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail
 .)/soilsدر این مطالعه از نقشاااه جهانی خاک با قدرت
تفکیک مکانی یک کیلومتر استفاده شد .در شکل (2)A
کدهای خاک حوضاااهدامغانرود در مدل  SWATنشاااان
داده شده است.
ساخت و اجرای مدل

ابتدا با ا ستفاده از نق شه مدل رقومی ارتفاع مرز حو ضه و
زیرحو ضهها ب سته شد .با وارد کردن نق شه خاک و نق شه
کاربری و تعریف کالسهای شیب )HRU( ،ایجاد شد .در
مرح له آخر با وارد کردن داده های اقلیمی مدل اجرا
گردید.

7 Ardisol
8 Inceptisol

5 -Mollisol
6 -Entisol
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جدول -2برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی همراه با زیر رده خاک در نقشه جهانی خاک استفاده شده در مدل SWAT
Table 2. Some physical and chemical properties along with soil groups in the global soil map used in the
)SWAT model (Soil texture, L: Loam, CL: Clay loam, C: Clay
Saturated
Depth
Water
Organic
Soil bulk
suborder
Soil
Soil
Albedo
hydraulic
of soil
available
carbon
density
of Soil
code
texture
coefficient
conductivity
)(cm
)(mm mm-1
()%
)(gr cm-3
-1
) (mm h
B
0-30
L
0.16
0.086
7.26
0.9
1.3
Xerdolls
30-100
L
0.16
0.086
12.24
0.6
1.2
A
0-30
L
0.122
0.11
4.45
0.8
1.4
Orthents
30-100
L
0.12
0.11
2.48
0.4
1.5
C
0-30
CL
0.16
0.1
12.26
0.8
1.2
1.2

0.5

12.37

0.1

1.4

0.6

4.49

0.15

1.5
1.6

0.4
0.5

2.98
1.56

0.15
0.18

1.4

0.3

4.75

0.18

0.16
0.122

Xerepts

L

30-100

L

0-30

D

L
CL

30-100
0-30

E

C

30-100

Ustepts
0.122
0.128
0.128

Gypsids

شکل -2کد خاک ( )Aو کد کاربری اراضی ( )Bدر حوزه آبخیز دامغانرود برای استفاده در مدل SWAT

Figure 2. Soil code (A) and land use code (B) of Damghanrood basin for sing in SWAT

مدل در پیشبینی رواناب اسااتفاده شاادند .هر چه مقدار
این آمارهها به یک نزدیکتر شود ن شاندهنده این ا ست
که رواناب مشاااهداتی و شاابیهسااازی نزدیک به یکدیگر
می باشاااد .در مطالعات هیدرولوژی اگر ضاااریب ناش
ساتکلیف بیش از 0/75درصد باشد نتایج مدل عالی و اگر
بین  0/75تا 0/36در صد با شد نتایج ر ضایت بخش و در
صااورتی که کمتراز  0/36درصااد باشااد ،نتایج مدل غیر
قابل قبول اساات .در این مطالعه عدم قطعیت مدل با دو
شاخص  p-factorو  R-factorبرر سی گردید .شاخصR-
 factorهر چه به صاافر نزدیکتر باشااد نشاااندهنده
شبیه سازی مناسبتر مدل است .مقادیر کوچکتر از 1/5

آنالیز حساسیت ،واسنجی و اعتبارسنجی مدل

پس از ا جرای ماادل در م ح یط  ArcSWATآنااا ل یز
حساسیت ،بهینه سازی پارامترها ،واسنجی ،اعتبارسنجی
و عدم قطع یت مدل از الگوریتم  SUFI-2در نرمافزار
 SWATCUPانجام شااد .در برنامه  SUFI-2یک دامنه
عدم قطعیت برای هر پارامتر در نظر گرفته شده ا ست
که در هنگام واسااانجی پارامترها در این محدوده قرار
میگیرند که به آن دامنه عدم قطعیت  95درصاااد
PPU95گوینااد ( Abbaspour et al., 2007; Ruhollah
 .)Najd et al., 2011در این مطالعه آمارههای ضاااریب
تبیین و ضاااریب ناش -سااااتکلیف برای ارزیابی کارایی
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بسته به شرایط قابل قبول

مدلSWAT

این مطالعه در گام نخست با استفاده از
رواناب خروجی هر کدام از زیرحوضهها در طول دوره
شبیهسازی برآورد شد .در مرحله بعد با توجه به مساحت
زیرحوضهها و  HRUها مقدار متوسط وزنی رواناب
زیرحوضهها و HRUها محاسبه گردید .در نهایت درصد
میانگین وزنی رواناب تولید شده برای هر زیرحوضه
وHRUها برآورد شد .با توجه به میانگین وزنی رواناب
خروجی هریک ازHRUها و زیرحوضهها ،کل حوضه به
لحاظ تولید رواناب اولویتبندی گردید و با توجه به
پوشش اراضی هر زیرحوضه عملیات اصالحی مناسب در
زیرحوضههای تأثیرگذار در تولید رواناب پیشنهاد شد.

هستند ( Abbaspour et al.,

 .)2007; Abbaspour et al., 2004م قدار نزد یکتر P-

 factorبه یک ن شاندهنده نتیجه بهتر مدل میبا شد.
برای انجام تحلیل ح سا سیت مدل ،پارامترهای ورودی با
توجه به مطالعات قبلی مشااخص شااد ( Gyamfi et al.,
 )2016; Joh et al., 2011; Wang et al., 2014و مقادیر
اولیه و محدوده مجاز آنها براساس جدول اساس لیست
شاااده در راهنمای  SWATتعیین گردید ( Neitsch et
 .)al., 2005بر اساااس فاکتورهای فوق (مطالعات قبلی ،و
جدول راهنمایی  )SWATحدود  25پارامتر مشاااخص
شد .تعداد  20پارامتر به عنوان پارامترهای مؤثر در تولید
رواناب در تحلیل حساااساایت شااناسااایی شاادند .پس از
شااناسااایی پارامترها حساااس ،با اسااتفاده از دادههای
مشااااهده شاااده رواناب ،مدل برای منطقه مورد مطالعه
واسااانجی شاااد .در این مرح له ،مدل با تغییر م قادیر
پارامتر های حسااااس به سااا مت نزد یک کردن ن تایج
شبیهسازی و مقادیر اندازهگیری شده حرکت کرد .طوری
که مقادیر قابل قبول برای توابد هدف (ضاارایب تبیین و
ناش ساااتکلیف) ایجاد گردد .پس از حصااول اطمینان از
وا سنجی مدل برای بخش اول دادهها ،اعتبار سنجی مدل
با استفاده از بخش دوم دادهها صورت گرفت.

%Mean Weight Runoff
∑ni=1 Wi Xi
𝑛 =
رابطه )∗ 100 (1
∑𝑖=1 Wi

𝑖𝑊 :مساحت هر یک از زیرحوضهها : 𝑋𝑖 ،مقادیر رواناب
مربوط به هریک از زیرحوضهها
نتایج و بحث
زیرحوضهها و HRUها

درگام نخساات بر اساااس نتایج به دساات آمده از مدل،
حوضاه مورد مطالعه به  12زیرحوضاه و  66واحد پاساخ
هیدرولوژیکی تقساایم شااد .بزرگترین زیرحوضااه دارای
مسااااا حت  173/78کیلومترمربد و نه وا حد پاساااخ
هیدرولوژیکی وکوچکترین زیرحوضاااه دارای مسااااحت
 56/77کیلومترمربد و پنج وا حد پاساااخ ه یدرولوژیکی
میباشااد .همینین منطقه مورد مطالعه براساااس دامنه
تغییرات شااایب منطقه در به پنج کالس شااایب (،0-5
 20-40 ،10-20 ،5-10و  <40درصاااد) تقسا ایمبندی
شد .شکل ( )3م ساحت زیرحو ضهها حا صل از اجرای
مدل SWATنشان داده شده است.

تحلیل مکانی رواناب

در این تحقیق به منظور تحلیل مکانی رواناب ،روش
وزندهی داده مبنا (میانگین وزنی رواناب) به کار گرفته
شد ( .)Asgharpour., 2007در این روش چون
زیرحوضهها دارای اهمیت یکسانی در تولید رواناب
نیستند ،الزم است رواناب هر زیرحوضه در وزن معین آن
زیرحوضه (مساحت) ضرب گردد .آنگاه جمد این ارقام
(مقدار رواناب هر زیرحوضه در مساحت آن زیرحوضه) بر
مجموع وزنها (مساحت زیرحوضهها) تقسیم میشود .در
54°20'0"E

54°10'0"E

53°50'0"E

36°30'0"N

)Area(KM2
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8
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5

0
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4
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شکل -3زیرحوضههای حوضه دامغانرود حاصل از مدلSWAT
Figure 3. Sub-basins of Damghanrood basin obtained from SWAT model
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واسنجی و اعتبارسنجی رواناب

بر اساس نتایج آماره  NSدر منطقه مورد مطالعه میتوان
قابلیت مدل در شبیهسازی رواناب را با استفاده از داده
جهانی خاک رضایت بخش توصیف کرد .از اینرو فرضیه
موجود در این پژوهش ،در زمینه کارایی مدل در
شبیهسازی رواناب حوضه با استفاده از داده جهانی خاک
تأیید میشود.

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( )3مقادیر ضرایب
 NSو  R2برای وا سنجی به ترتیب  0/47و  0/48و برای
اعتبار سنجی  0/45و  0/46بد ست آمد .این نتایج داللت
برتوانایی مدل در شابیهساازی رواناب با اساتفاده از داده
جهانی خاک دارد .کارایی مدل براساااس آمارههای کیفی
ارائه شااده در تحقیقات پیشااین قابل قبول ارزیابی شااد
( Sutcliffe & Nash., 1970, Moriasi et al., 2007,
.)Abbaspour et al., 2007

جدول -3نتایج ضرایب کارایی در دوره واسنجی و اعتبارسنجی
Table 3. Results of efficiency coefficients in the calibration and validation period
Statistical indicators
Calibration
Validation
)Nash Sutcliffe coefficient (NS
0.47
0.45
)correlation coefficient (R2
0.48
0.46
)Average precipitation(mm
150
130
)Standard deviation runoff (m3 s-1
0.21
0.14
)Standard deviation precipitation(mm
12.1
10.72

با توجه به نمودار ( )4که در آن مقادیر رواناب ماهانه
مشاهدهای و شبیهسازی شده با بارش ماهانه همزمان با
آن در طی دوره واسنجی در حوضه دامغانرود نشان داده
شده است ،میتوان دریافت که مدل توانسته وقوع مقادیر
رواناب حداکثر را با توجه به بارش اتفاق افتاد به خوبی
مدلسازی نماید که نشاندهنده توانایی مدل در اصالح
مقادیر نفوذ متناسب با آب در دسترس در کل پروفیل
خاک است .همینین ،با توجه به نمودار فوق شبیهسازی
مقادیر رواناب در طی سالهای  2012 ،2011و  2014با
مقادیر بارش به ترتیب 170 ،180و  170میلیمتر نسبت
به مقدار بارش نرمال ( 150میلیمتر) بهتر بوده است .یکی
"Simulated Runoff

از دالیل آن را میتوان مرتبط با پیوستگی جریان در
سالهای مرطوب در قیاس با سالهای خشک دانست
( .)Abbaspour et al., 2007زیرا جریان رواناب در
سالهای خشک و کمباران در اکثر مواقد اندک بوده و
اصوال رژیم جریان گسسته بوده و تنها برای بارشهای با
مقادیر زیاد ،جریان رواناب به صورت پیوسته برقرار
میشود در حالی که در سالهای مرطوب رژیم جریان
پیوستگی کافی را برای شبیهسازی جریان رواناب دارا
میباشد بنابراین در سالهای مرطوب مدل عملکرد بهتری
را به همراه داشته است (( )Alizadeh et al., 2013شکل
.)4

Observed Runoff

95ppu

Precipitation

1.6

)Precipitation(mm

1.2
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شکل -4مقادیر رواناب ماهانه مشاهدهای و شبیهسازی شده با بارش همزمان با آن در طی دوره واسنجی
Figure 4. Observed and simulated monthly runoff values with simultaneous precipitation during
calibration period
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است .بنابراین ،چون وا سنجی مدل براساس شرایط نرمال
حوضه صورت گرفته است ،مدل قادر به شبیهسازی دقیق
دبی جریان در دوره کم آبی ( شرایط غیرنرمال) نمیبا شد.
به همین دلیل دقت مدل در مرحله اعتبارساانجی کاهش
یافته است که از این نظر با تحقیقات انجام شده در حوضه
زایندهرود مطابقت دارد ( .)Ababai & Sohrabi., 2009در
شکل ( )5همب ستگی و مقادیر ضرایب تبیین بین مقادیر
رواناب مشاهداتی و شبیهسازی در مدل  SWATدر مرحله
وا سنجی در شکل ( )Aودر مرحله اعتبار سنجی در شکل
( )Bنشان داده شده است.

همینین ،با توجه به شکلهای ( )5و ( )6مقادیر محا سبه
شده همبستگی ،ضرایب تبیین و مقادیر رواناب مشاهداتی
و شبیه سازی در مدل  SWATعملکرد ضعیفتری مدل را
در دوره اعتبارسنجی نسبت به دوره واسنجی نشان دادند،
احتماالً علت آن دورهای ا ست که به منظور وا سنجی مدل
انتخاب شده است .در دوره واسنجی میانگین بارش ساالنه
منطقه حدود  150میلیمتر بوده است که با میانگین بارش
نرمال منط قه ( 150میلیمتر) همخوانی دارد و منط قه به
لحاظ بارش در شااارایط نرمال قرارگرفته اسااات .در دوره
اعتبارسنجی ،میانگین بارش منطقه با حدود  130میلیمتر
کمتر از بارش نرمال منطقه ( 150میلیمتر) بوده اساات .و
منطقه به لحاظ بارش در شااارایط غیرنرمال قرار گرفته
1.2

0.6

Y= 0.5003x + 0.1963
R² = 0.4612

0.4
0.2

)Observed runoff (m3/S

0.8

A

1

Y = 0.5654x + 0.2565
R² = 0.4875

0.5

0
2

1.5

1

0.5

)Observed runoff (m3/s

B

1

1.5

0

0

2

1.5

1

0.5

0

)Simulated runoff (m3/s
)Simulated runoff (m3/s
شکل  -5همبستگی و مقادیر ضرایب تبیین بین مقادیر رواناب مشاهداتی و شبیهسازی در مدل  SWATدر مرحله
واسنجی ( )Aو اعتبارسنجی ()B
Figure 5. Correlation and values of coefficients of explanation between the values of observed and
simulated runoff in the SWAT model in the calibration stage (A) and validation (B).
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شکل -6مقادیر رواناب مشاهدهای و شبیهسازی شده در مدل  SWATدر مرحله واسنجی در شکل( )Aو اعتبارسنجی در
شکل()B
Figure 6. Observed and simulated runoff values in the SWAT model in the calibration step in Figure
)(A) and validation in Figure (B

0/55و  2/11بد ست آمد .یکی از دالیل باال بودن عدم
قطع یت مدل میتوا ند مربوط به طول دوره آ ماری
کوتاه ا ستفاده شده برای مدل سازی و قدرت تفکیک

از جمله شاخصهای دیگر برای ارزیابی و تأیید کارایی
مدل ،شااااخصهای  P-factorو  R-factorمیباشاااند.
م قدار این فاکتور ها در این م طال عه به ترت یب برابر
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( Abbaspour et

مکانی پایین داده های خاک باشاااد
 .)al., 2015همینین ،در منطقه تعدادی چشمه وجود
دارد که بر روی جریان رواناب تأثیرگذار میباشاااند.
عدم وجود آمار آبدهی این چشااامه ها میتواند باعث
عدم قطعیت مدل شااده باشااد که از این نظر با نتایج
( )Moazenzadeh et al., 2020مشااابه اساات .نتایج
مطالعهای در حوزه آبخیز تور واقد در شاامال شاارقی
کشااور سااوئیس نشااان داد که مقادیر  0/91و  1به
ترتیااب برای معیااارهااای  P-factorو R-factorدر
مرحله واساانجی و مقادیر  0/89و  0/95در مرحله
اعتبارسااانجی میتواند ناشااای از کیفیت مناساااب
دادههای اندازهگیری شاااده (دادههای اقلیمی با طول
دوره آ ماری م ناساااب و د قت باال) و ت بد یل ع مده
بارندگی به رواناب باعث شده مدل شبیهسازی مناسبی
را از منطقااه پیشبینی کنااد ( Abbaspour et al.,
 .)2007مقادیر مرزی فاکتورهای فوق براساس مطالعات
جدید انجام شده با توجه به و ضعیت منطقه مطالعاتی
میتواند تغییر کند (.)Abbaspour et al., 2015

آبخوان ( )GW_DELAYدارای کمترین میزان حساسیت
میباشند.
اولویتبندی زیرحوزههای آبخیز دامغانرود در تولید
رواناب

به طور کلی بررسااای کمی مقادیر میانگین وزنی رواناب
ماهانه برای درک درسااات تأثیر زیرحوضاااهها در تولید
روا ناب خروجی کل حوضااااه به منظور اجرای بهی نه
برنامههای مدیریتی در زیرحو ضههایی که سهم بی شتری
در رواناب تولیدی دارند ،ساااودمند اسااات .در مطالعهای
ثقفیان و همکاران ( )Saghafian et al., 2010از روشهای
میانگین وزنی و واکنش ساایل واحد جهت تحلیل مکانی
و اولویتبندی زیرحوضهها به لحاظ تولید رواناب استفاده
کردند .نتایج ن شان داد مقادیر سیالب بد ست آمده با دو
روش بهم نزد یک اسااات .لذا در این م طال عه از روش
میانگین وزنی رواناب برای تعیین اولویت زیرحوضاااه ها
اسااتفاده شااد .با توجه به نتایج بدساات آمده از درصااد
مشاااارکت زیرحوضاااهها در رواناب خروجی (جدول )5
مجموعه زیرحوضهها به شش کالس طبقهبندی شدند .از
میان زیرحوضاااههای ،زیرحوضاااه 5با تولید  80درصاااد
رواناب خروجی حو ضه بی شترین سهم را در تولید رواناب
به خود اختصاص داده است .از دالیل مشارکت باالی این
زیرحوضاااه در تولید رواناب خروجی مربوط به موقعیت
مکانی و کاربریهای موجود دراین زیرحوضااه اساات .این
زیرحو ضه در نزدیکی خروجی حو ضه قرار گرفته ا ست،
همینین ،کاربریهای این زیرحوضااه شااامل مراتد فقیر،
بیشهزار و بوتهزار و اراضی زراعی میباشد .این کاربریها
به لحاظ پو شش دارای تراکم کمی بوده بنابراین ضریب
جذب رواناب کمتری نسااابت به کاربری های جنگل و
مراتد متراکم داشااته و مسااتعد تولید رواناب میباشااند.
زیرحوضااههای  11و  1در تولید رواناب خروجی حوضااه
کمترین ساااهم را داشاااتهاند .دالیل مشاااارکت کمتر
زیرحوضاااه های  11و  1در تول ید روا ناب خروجی نیز
میتواند مرتبط با موقعیت این زیرحوضهها و کاربریهای
آنها باشد.

تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر رواناب

در جدول ( )4پارامترهای حساااس بر رواناب بر اساااس
مقادیر حد باال و پایین t-stat ،و  p-valueو مقادیر بهینه،
بر پایه زمانی ماهانه پس از واساانجی نشااان داده شااده
ا ست .برر سی نتایج آزمون ح سا سیت برا ساس مقادیر t-
 statبه دسااات آ مده برای هر پارامتر نشاااان داد که
پارامترهای شماره منحنی ( ،)CN2متو سط طول شیب
( ،)SLSUBBSNضااار یب زبری مانی نگ برای کا نال
( ،)CH_N2هدایت هیدرولیکی اشااباع خاک (،)SOL_K
عمق خاک ( )SOL_Zو ضااار یب آل فای جر یان پا یه
( )ALPHA_BFدارای بیشترین حساسیت و پارامترهای
حداقل عمق مورد نیاز سااطح ایسااتابی در ساافرههای
کمعمق برای وقوع جریان بازگ شتی ( ،)GWQMNعامل
جبرانکن نده تبخیر از خاک ( ،)ESCOضااار یب تأخیر
رواناب سطحی ( ،)SURLAGضریب مانینگ برای جریان
روی ساااطح زمین ( ،)OV_Nضاااریب بازتاب (آلبیدو)
خاک مرطوب ( )SOL_ALBو زمان تأخیر برای ت غذیه
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 بر پایه، و مقادیر بهینهp-value  وt-stat  پارامترهای حساس بر رواناب بر اساس مقادیر حد باال وحد پایین و-4جدول
زمانی ماهانه پس از واسنجی
Table 4. Runoff-sensitive parameters based on upper and lower limit values, t-stat, p-value and
values, based on monthly time after calibration optimal
Row
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20

Parameter

Optima
l values

Lower limit

Upper
limit

p-value

tstat
7.55

Description

Curve number for medium
humidity conditions
Average length of land
r__SLSUBBSN.hru*
145
10
150
0.029
2.29
slope
Manning sub-factor for
r__CH_N2.rte*
1.1
-0.5
0.5
0.13
1.55
the main channel
Hydraulic conductivity of
r__SOL_K.sol*
0.66
-0.5
0.5
0.15
soil saturation (Mm per
1.44
hour)
Soil depth from surface to
r__SOL_Z.sol*
1.48
-0.5
0.5
0.18
1.36
bottom layer (mm)
Alpha parameter in
v__ALPHA_BF.gw*
0/66
0
1
0.25
1.17
recursive flow
Infiltration coefficient for
deep groundwater aquifer
v__GW_REVAP.gw
0.15
0
0.2
0.34
0.96
or capillary ascent from
shallow aquifer
Average available water
r__SOL_AWC.sol
-0.12
-0.5
0.5
0.34
0.96
(mm)
Maximum rooting depth
r__SOL_ZMX.sol
-0.6
-0.5
0.5
0.34
0.95
in soil profile (mm)
Soil bulk density (gr /
r__SOL_BD.sol
-0.74
-0.5
0.5
0.41
0.82
cm3)
Percentage of feeding
deep tablecloths from
v__RCHRG_DP.gw
0.72
0
1
0.45
0.75
shallow or unenclosed
tablecloths
Effective hydraulic
conductivity of the
v__CH_K2.rte
133
0
500
0.45
0.75
substrate in the main
channel(Mm per hour))
The minimum amount of
water storage in a shallow
aquifer that is required to
v__REVAPMN.gw
43
0
500
0.49
0.69
start evaporating
groundwater through
capillary or deep aquifer
feeding(Mm of water)
Delay time for aquifer
v__GW_DELAY.gw
270
0
500
0.63
0.48
feeding (days)
Reflection coefficient
r__SOL_ALB.sol
0.12
0
0.25
0.67
0.42
(albido) of wet soil
Manning coefficient for
v__OV_N.hru
29
0
30
0.69
-0.4
ground flow
Compensation of water
v__EPCO.hru
0.92
0.01
1
0.8
0.25
absorption by the plant
Surface runoff delay
v__SURLAG.bsn
7.8
1
24
0.82
0.22
cofficient
Compensation agent for
v__ESCO.hru
0.54
0
1
0.82
0.21
soil evaporation
Minimum depth of water
v__GWQMN.gw
2353
0
5000
0.84
0.19
table required in shallow
aquifers return flow (mm)
. مقدار داده شده) است+1(  به معنی ضرب کردن مقادیر موجود پارامتر درr  به معنی جایگزینی مقادیر موجود پارامتر با مقدار داده شده وV
r__CN2.mgt*

0.42

-0.5

0.5

0.0000025

V means to replace the existing values of the parameter with the given value and r means to multiply the existing values of
the parameter by (+1 given value
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است ،مناطقی از زیرحوضهها را که حساسیت باالتر نسبت
به تولید رواناب دارند ،شناسایی و اولویتبندی کند .در
این مطالعه مدل با تقسیم زیرحوضه( 5حساسترین
زیرحوضه) به  9واحد  HRUتوانسته مناطق حساستر به
لحاظ تولید رواناب مشخص کند و بدین ترتیب با صرف
هزینه اندکی ،میتوان مناطق سرمنشأ رواناب شناسایی
کرد .از اقدامات مدیریتی پیشنهادی در این زیرحوضه
میتوان به عملیات بیولوژیکی (بهبود پوشش گیاهی) به
منظور افزایش ضریب جذب رواناب و نفوذ آب اشاره نمود.
بنابراین در یک دید کلی ،در این حوضه بخشهای با شیب
کم ،به دلیل اینکه پوشش گیاهی و مرتعی ضعیفی دارند،
پتانسیل تولید رواناب باالتری را دارا میباشند
( .)Hosseinzadeh et al., 2019نتایج بدست آمده از
درصد مشارکت زیرحوضهها در رواناب خروجی حوضه در
جدول ( )5نشان داده شده است .نتایج اولویتبندی
زیرحوضهها به لحاظ تولید رواناب خروجی حوضه در مدل
 SWATدر شکل ( )7نشان داده شده است.

این دو زیرحوضه با وجود داشتن شیب زیاد به دلیل اینکه
در دو نقطه انتهایی حوضه واقد شدهاند ،بیشترین فاصله
را تا نقطه خروجی حوضه دارند .همینین ،کاربری این
زیرحوضهها شامل جنگلهایی با تراکم متوسط تا
جنگلهایی با تراکم کم و مراتد خوب میباشد که به دلیل
افزایش جذب رواناب توسط تاج پوشش پتانسیل کمتری
در تولید رواناب دارند .نتایج پژوهشهای انجام شده در
این راستا تایید کننده این مطلب است که میزان
مشارکت زیرحوضهها در تولید رواناب خروجی کل حوضه
به عواملی مانند موقعیت مکانی زیرحوضهها و پوشش
اراضی و روندیابی جریان در مسیر رودخانه بستگی دارد
( Saghafian., &Farazjoo., 2005; Khosroshahi
 .)2007; Moghli et al., 2014: Saraie et al., 2019با
توجه به گسترده بودن سطح حوزههای آبخیز امکان
اقدامات کنترل سیل در سرتاسر حوضه موجود نمیباشد.
بنابراین ،مدل SWATبا داشتن توانایی تقسیمبندی
زیرحوضهها به واحدهای کوچکتر (HRUها) توانسته

جدول -5مساحت و درصد مشارکت زیرحوضهها در رواناب خروجی حوضه دامغانرود حاصل از مدلSWAT
Table 5. Area and percentage of participation of runoff sub-basins of Damghanrood watershed resulting from
SWAT model
runoff
Class

Percentage of
participation
of sub-basin in
runoff

Area
)(km2

Number
of
subbasin

runoff
Class

Percentage of
participation of
sub-basin in
runoff

()km2
Area

Number of
subbasin

4
4
3
3
1
2

1.7
0.7
0.05
0.04
0.005
0.0021

88.31
137.53
56.77
173.78
98.08
108.37

7
8
9
10
11
12

1
3
4
5
6
4

0.006
0.05
1.21
8.24
80.9
12.2

71.23
83.37
162.61
149.20
158.57
99.11

1
2
3
4
5
6

شکل - 7اولویتبندی سطح حوضه بر اساس تولید رواناب
Figure 7. Prioritization of the basin based on runoff generation
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تعیین مناطق حساس به تولید رواناب خواهد شد .اگرچه
نتایج تحلیل رواناب با ا ستفاده از مدل  SWATن شان داد
مدل با تقساایمبندی زیرحوضااهها به واحدهای همگن و
کوچکتر (HRUها) توان سته ا ست ،مناطق مولد رواناب را
شاااناساااایی و اولویتبندی نماید .به عنوان مثال در این
مطالعه زیرحو ضه( 5ح ساسترین زیرحو ضه) به  9واحد
 HRUتق سیم شده ا ست و میزان ح سا سیت هرکدام از
این واحدها در تولید رواناب تعیین شده است .پارامترهای
موثر در اولویتبندی زیرحوضاااه ها پارامترهای موقعیت
مکانی زیرحوضااهها و کاربریهای اراضاای میباشااند .این
پارامترها تاثیر خود را در مدلسااازی از طریق مدلکردن
تغییرات مکانی شاارایط هیدرولوژیکی ،خاک و پوشااش
گیاهی وارد نموده و برآورد درسااتی را از وضااعیت مکانی
روا ناب حوضاااه ارا ئه میده ند (Arnold et al., 2010؛
 )Farrokhzadeh et al., 2015به طور کلی مدل SWAT
با شنا سایی مناطق بحرانی در سر من شأ آن امکان صرفه
جویی در هزی نه های گزاف م هار سااایالب و طرح های
آبخیزداری فراهم میکنااد و امکااان اجرای پروژههااای
کنترل سااایل و مدیریت جامد آبریزها بهتر میشاااود.
همینین،نقشاااه های په نهب ندی سااایالب به مدیر یت
غیرسازهای سیالب کمک میکند.

نتیجهگیری کلی
ن تایج کلی تحقیق دال لت بر توا نایی مدل  SWATدر
شااابیهساااازی رواناب با اساااتفاده از داده جهانی خاک
(داده های در دساااترس) دارد .در واقد مطابق آماره های
ضااار یب تبیین و ناش سااااتکلیف که به نوعی میزان
همب ستگی بین رواناب واقعی و رواناب شبیه سازی شده
را نشاااان میدهند .که بر اسااااس طبقه بندی موریس و
همکاران ( )Moriasi et al., 2007آماره ناش سااااتکلیف
حدود  0/5رضاااایت بخش عنوان کرده اسااات .بنابراین
میتوان بیان کرد که اسااتفاده از داده جهانی خاک برای
شبیه سازی رواناب درحو ضههای فاقد داده رقومی خاک
نتایج قابل قبولی را بدست خواهد آورد .با توجه به این در
بسیاری از حوزههای آبخیز کشور از بین دادههای مختلف
ورودی مدل های ه یدرولوژیکی از قب یل مدل SWAT
بیشاااترین م حدود یت ،مربوط به نبود اطال عات رقومی
خاک میباشد ،این مطالعه نشان داد که امکان استفاده از
مدل  SWATو پیشبینی و ضعیت هیدرولوژیکی حو ضه
در حوضااههای که فاقد دادههای رقومی خاک می باشااد،
وجود دارد .البته به نظر می رساااد که برای تحلیل دقیق
زیرحوضااههای حساااس در تولید رواناب اطالعات دقیق
خاک سبب بهبود دقت و طبقه بندی منا سبتر مدل در
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Abstract
In semi-arid area the dangerous floods are usually generation by runoff. Therefore, spatial
analysis of runoff is necessary for crisis management. Hydrological models are useful tools for
simulation of water cycle-related processes and predict future events. Among the hydrological
models, SWAT is one of the most popular of these models which the soil map and information
are one the most important input data in SWAT model. On the other hand, the qualitative and
quantitative soil maps are not available in most of the watershed in Iran. The main purpose of
this study was to determine the spatial analysis of runoff generation using global soil data and
using SWAT model in Damghanrood watershed in Semnan province. For this purpose, climatic
data from 2008 to 2018 were used to simulate runoff. The data from 2010 to 2014 was used for
model calibration and data from 2015 to 2018 was used for model validation. Sensitivity analysis,
calibration, validation and model uncertainty were performed in SWAT-CUP software using
SUFI-2 algorithm. The model was evaluated with coefficients of determination (R2) and Nash
Sutcliffe (NS) statistics. The parameters of curve number, mean slope length, manning channel
roughness coefficient and saturated soil hydraulic conductivity were determined as more
sensitive parameters. The values of the R2 and NS statistics were 0.48, 0.47 for the model
calibration stage and 0.46 and 0.45 for the validation stage, respectively. The results showed that
the performance of the model in runoff simulation with global soil data was acceptable. Spatial
analysis of runoff was performed using the average weight of runoff per unit area. The results of
spatial analysis of runoff showed that the most important sub-basins in runoff generation was
sub-basin number 5 and the least important sub-basins were number 1 and 11. Results indicated
that sub-basin location and land use were most effective variables in runoff prioritization. SWAT
model divide the watershed into the homogeneous units, therefore, it is possible to determine
the critical areas of runoff generation.
Key word: Prioritization of sub-basins, Sensitivity analysis, Runoff
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