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چکیده
با توجه به قرارگیری کشور ایران در منطقۀ خشک و نیمهخشکک و جکنخ خکا هکای متکداود در ایکران ،یککی اض م
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کشورمان میزان ضیاد فرسایش و رسوب است .میزان رسوب تولیدی اض حوضههای آبریز در نتیجۀ اندرکنش پیچیدۀ اقلیم ،نکو
خا  ،کاربری اراضی و ف الیتهای بشری حاصل میشود .بر این اساس ،حصود روشهای مناسب و دقیق در پیشبینکی بکار
رسوبی رودخانهها را میتوان به عنوان یکی اض چالشهای مهم دانست .هدف اصلی این مطال ه ،شناسایی مناطق بحرانی اض نظر
فرسایش و رسوب در حوضۀ باالدست سد نهند واقع در استان آذربایجان شکرقی اسکت .در ایکن راسکتا ،مکدد  SWATبکرای
پیشبینی دبی و بار رسوب ماهانه با استفاده اض الگوریتم  SUFI-2واسنجی و صحتسنجی شد .ضریب نشساتکلیف ) (NSبکه
عنوان تابع هدف برای دبی در دورۀ واسنجی و صحتسنجی بهترتیب  0/84و  0/75به دست آمد .مقدار ضریب نشساتکلیف
بار رسوب در دورۀ واسنجی  0/65و در دورۀ صحتسنجی  0/8محاسبه شد .در ادامه ،با استفاده اض نتایج مدد  ،SWATمیکزان
متوسط رواناب و رسوب خروجی ضیرحوضهها با روش گروهبندی شکست طبی ی ک سبندی شده و مناطق بحرانی فرسایش
ت یین شد .بر این اساس 52 ،کیلومتر مربع ( 25درصد) اض مساحت حوضه که در ک س بکا تولیکد رسکوب بیشکتر طبقکهبنکدی
شدهاند ،جزء مناطق بحرانی اض نظر فرسایش و رسوب هسکتند و بنکابراین ،در اولویکت نسسکت بکرای انجکا عملیکا

کنتکرد

فرسایش قرار دارند .اض آنجا که فرسایش باعث اض بین رفتن و کاهش حاصلسیزی خا میشود و اض طرفی ،رسوبا

تولیکدی

در مسزن سد رسوبگذاری میکنند ،انجا عملیا

کنترد فرسایش در این ضیرحوضهها ضروری است.

واژههای کلیدی :شبیهساضی؛ رواناب؛ بار رسوب حوضه؛ مناطق بحرانی؛ مدد .SWAT

 نویسندۀ مسئول

Email: habibeh.abbasi@gmial.com
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مقدمه
یکی از مشکالت مهم در مدیریت حوضههای آبخیز کشوور
فرسایش و رسوبزایی است که پیامدهای ناشوی از آ بوا
تشدید بهرهبرداری انسا از طبیعت از اوایو رور بیسو م
اثرات منفی خود را بر اکوسیس مهای حیواتی وارد سواخ ه
است .عام اصویی فرسوایش افوزایش مععیوت و اسو فادۀ
بیش از حد از زمین است [ .]1سالیانه مقدار زیادی خوا
از سطح حوضههای آبخیز به وسوییۀ آب شسو ه شوده و از
مح اصیی خود مابوهموا شوده و ح وم زیوادی از آ در
پشت سدها آبهای ساکن چالههای داخیی و یا دریاهوا و
اریانوسها تهنشین میشود .بخش زیادی از این رسوبات بر
اثر فرسایش خا حاصیخیز سطحی ای اد میشود کوه بوا
بررسی و تومه بیش ر به چگونگی پیدایش خوا اهعیوت
این عنصر طبیعی مشخص خواهود شود [ .]1بوا توموه بوه
اینکه آب و خوا مهومتورین عوامو در تونمین مایح وا
بشری هس ند [ ]3کوچو تورین کومتوومهی در حفوو و
نگهداری ایون دو عامو خسوارت مبورا ناپوییری را وارد
خواهد کرد.
فرسایش آبی از معیه فرایندهایی است که بر منابع آب
و خووا کشووور توونثیر نووامطیوبی داردی بووه طوووری کووه 75
میییو هک ار از حدود  100میییو هک ار اراضوی کشوور
در معرض فرسایش آبی و به تبوع آ پدیودۀ بیابوا زایوی
است [ .]2برای میووییری از فرسوایش و هودررفت منبوع
باارزش خا اردامات م عددی هعچو ررق مراتوع بورای
تقویت و بهبود پوشش ییاهی مرتعکاری و اصالح مراتع و
احووداس سووازههووای مخ یووچ هعچووو آببنوودها سوودهای
کوچ و م وسط در سطح حوضههای آبخیز در دس ور کار
ررار یرف هاندی اما با تومه به محدودیت منابع مالی و لوزو
ار صادی و پرثعر بود اردامات ان ا شده امرای ععییوات
اصالحی و حفاظ ی بایود از منواطقی بوا بیشو رین میوزا
هدررفت و فرسایش آغاز شود و برای دس یابی به این مهم
برآورد میزا فرسایش حوضوههوای آبخیوز و رسوعتهوای
مخ یچ آ الزامی و تعیینکنندۀ نوع ح م و مکا ان وا
اردامات مخ یوچ بورای حفوو خوا اسوت [ .]4بنوابراین
بررسی فرسایش و تولید رسوب در زن یرۀ مطالعات منوابع
طبیعی به عنوا یکی از حیقههای مهم در تصعیمییریها
و موفقیت و کارآمدی طرحهای آبخیزداری دارای اهعیوت
زیادی است .برای برنامهریزی و آیاهی از وضعیت تخریبوی
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حوضۀ آبخیز برآورد میزا فرسایش و رسوب تولیودی هور
حوضه الز و ضروری است.
مهار فرسایش خا و کواهش رسووب در حوضوههوای
آبریز نیازمند امرای ععییات حفاظت آب و خا در سوطح
حوضه است .با تومه به مساحت زیاد حوضهها و در ن ی ه
هزینۀ زیاد امرای ععییات آب و خا در ک حوضه بایود
نواحیای از حوضۀ آبریز که میزا فرسایش زیوادی دارنود
شناسایی شده و نسبت به امورای ععییوات حفاظوت آب و
خا اردا شود .برای این کار روشهوای مخ یفوی وموود
دارد ولووی روشووی مناس و توور اسووت کووه نخسووت سووریع
ار صوادی و نسووب ا دریووب باشوود و دو ب وانوود عامو هووا و
فراینوودهای اصوویی موؤثر بوور فرسووایش و ان قووال رسوووب و
برهمکنش آنها در سطح حوضۀ آبریز را در نظور بگیورد .از
اینرو اس فاده از مدلهای فرایندمحوور و تووزیعی مکوانی
برای شبیهسازی فرایندهای حوضۀ آبریز رویکوردی بهینوه
برای برآورد فرسایش و رسوب و شناسایی منواطب مسو عد
فرسایش محسوب میشود .در تحقیب حاضر بوا اسو فاده از
ی مدل هیدرولوژیکی میزا رواناب و رسووب تولیدشوده
در حوضۀ باالدست سد مطالعهشوده شوبیهسوازی خواهود
شد .در ادامه با اس فاده از ن ایج حاصو منواطب مسو عد
فرسایش شناسایی خواهد شد .در سال های اخیر اسو فاده
از مدلسازی بوه عنووا راهکوار ارزیوابی ارودامات کواهش
فرسایش مطرح شده است.
عطفی ( )13۹3در پایا نامهاش با عنوا «شبیهسوازی
بیال آب و رسوب حوضۀ آبخیز اهرچای با اس فاده از مدل
 SWATو  »Arc GISبه بررسی رسوبیویاری در حوضوۀ
آبخیز اهرچای پرداخت .ایشا پایش و ارزیابی منوابع آب و
خا را از اردامات ضوروری در زمینوۀ مطالعوات آبخیزهوا
دانس ه است .مطالعۀ ساخ ار بیال آب برای بررسی چرخۀ
هیدرولوژی بسیار مهم است .مطالعات تهیه و تدوین بیال
آب و رسوب در حوضههای آبخیز نیاز بوه ح وم زیوادی از
دادههای مکانی و پوردازش آنهوا دارد بنوابراین اسو فاده از
تکنولوژیهای نوین مدلها و ابزارهایی مثو  GISاموری
ام نابناپییر است .در این تحقیب مدل  SWATکه مدلی
مفهومی و نیعهتوزیعی در مقیاس حوضۀ آبریز است بورای
شبیهسازی بیال آب و رسوب حوضۀ آبخیز اهرچای واروع
در اس ا آذربای ا شرری شهرسو ا اهور موورد اسو فاده
ررار یرف ه و کارایی مدل در شبیهسازی هیدرولوژی ایون
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منطقه ارزیابی شده است .دورۀ آماری 1۹7۹و  2010برای
شبیهسازی مدل ان خاب شد .سوالهوای  1۹۸2توا 2002
برای مرحیۀ واسن ی و  2003تا  2010برای اع بارسون ی
مدل منظور شد .مراح کالیبره و اع بارسن ی با اسو فاده
از نر افزار  SWATCUPو الگوری م  PSOان ا شد .ضری
نشساتکییچ ( )NSدر مرحیوۀ واسون ی بورای م غیرهوای
دبی مریا و رسوب بوهترتیو  -0/0۶ 0/3۹و در مرحیوۀ
اع بارسن ی  -۶/7و  – 45به دست آمدهاند .بوا توموه بوه
ن ایج حاص از این تحقیب کوارایی مودل در شوبیهسوازی
مریا به ر از رسوب بوده است .کم بود اطالعوات موورد
نیاز م فاوت بود دادههای مربوط به دورههای واسن ی و
اع بارسن ی از نظر تنثیریویاری احوداس سود سو ارخا و
ومود مخز سد در داخو حوضوه (بوا مسواحت زیواد) از
معیه عوام تنثیرییار در پایین بود ضرای کارایی مودل
هس ند [.]5
امیرسرداری ( )13۹5در پایا نامهاش با عنوا «برآورد
فرسووایش خووا و تولیوود رسوووب بووا اس و فاده از سیس و م
اطالعووات مغرافیووایی ) (GISو سوون ش از دور ) (RSدر
چارچوب مدل ( SWATسد رودبوار الیگوودرز)» بوه بحو
رسوبییاری پرداخت .در این مطالعه توا مودل SWAT
در شووبیهسووازی فرسووایش و رسوووب حوض وۀ سوود رودبووار
الیگودرز با مساحت حدود  2255کییوم ر مربع بررسی شد
و واسن ی و تحییو مودل بوا اسو فاده از برناموۀ SUFI-2
ان ا یرفت .شاخصهای ضری تبیین نوشسواتکییچ بوه
منظور ارزیابی توانایی مدل  SWATدر شبیهسازی رسووب
به کار برده شد .آمار رواناب سوه ایسو گاه هیودروم ری در
سالهای  2010-2001برای واسن ی و اع بار سن ی ایون
حوضه به کار برده شد .ن ایج پژوهش یادشده نشا داد در
مرحیۀ واسن ی رسوب ماهانه در خرومی حوضوه ضوری
تبیین و نشساتکییچ بهترتی  0/0۶۶و  0/25و در مرحیۀ
اع بارسن ی  0/4۹و  0/30به دسوت آمود .بررسوی نقشوۀ
خطر فرسایش خا نشا میدهد میوزا خطور فرسوایش
خا در سطح حوضه از صفر تا  ۶500بور حسو تون در
هک ار در سال م غیر است .میانگین بار رسووب سواالنه در
خرومی این حوضه تا  7/5تن در هک ار در سال برآورد شد
[.]۶
بارری ( )13۹5در پایا نامۀ خوود بوا عنووا «بررسوی
رواناب و رسوب حوضۀ آبریز بوا اسو فاده از مودل SWAT
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مطالعۀ موردی :سد مالصدرا» به رسوبییاری حوضۀ آبریز
سد مالصدرا پرداخ ه است .در پژوهش یادشده اشاره شوده
که امروزه در بیش ر اراضی سرعت فرسایش خا بویش از
سرعت تشکی خا است .فرسایش نه تنها خود خوا را
از بین میبرد و یا حاصیخیزی آ را کاهش میدهد بیکوه
با ای اد رسوب مواد در آبراههها سب انسداد آنها میشوود.
سد مالصدرا در سال  13۸5روی رودخانۀ کر احداس شد و
اهدافی هعچو افزایش ععر مفید سود درودز بوا کن ورل
بخش زیادی از رسوبات میوییری از تخری اراضی دشوت
کربال بر اثر سویالبهوای سواالنه و بهبوود اراضوی دشوت
کامفیروز را به دنبال دارد .یکی از راههوای تخعوین میوزا
فرسایش و رسوب خوا اسو فاده از مودل اسوت .در ایون
مطالعه سعی شده به صورت کعوی میوزا رسووبدهوی و
رواناب در حوضۀ آبخیز باالدست سد مالصدرا با اس فاده از
مدل  SWATمورد ارزیابی ررار ییرد .مودل طوی دورۀ 23
ساله امرا شده است .در مرحیوۀ اول مودل بوا اسو فاده از
اندازهییریهای دبی در ایس گاه هیدروم ری خسرو شیرین
واسن ی شده که با تومه به ضری نوشسواتکییچ  0/۶1و
ضری  R2برابر با  0/۸3بورای دبوی و  0/۶4و  0/۸1بورای
رسوب در ایس گاه راب ربول ارزیابی شده است .در مرحیوۀ
اع بارسن ی مقادیر ضری نشسواتکییچ  0/55و ضوری
 0/۹1 R2برای دبوی و  0/7۹و  0/۸0بورای رسووب بورآورد
شده است .ن ایج کیوی واسون ی نشوا داد مودل SWAT
میتواند ابزار مناسبی در رابطوه بوا شوبیهسوازی روانواب و
رسوب این حوضه باشد [.]7
ییوووامفی و هعکوووارا ( )201۶بووورای مووودلسوووازی
هیدرولوژیکی حوضۀ آبریز  Olifantsآفریقای منوبی توسط
مدل  SWATو بوه تعرکوز روی واسون ی اع بارسون ی و
تحیی و حساسوویت موودل پرداخ نوود .آنهووا بعوود از تعیووین
پارام رهای حسواس مریوا بورای واسون ی مودل توسوط
الگوری م  SUFI-2ععیکرد مدل  SWATرا توسط ضورای
 PBIAS R2 NSEو  RSPمورد ارزیابی ررار دادند کوه بوا
تومه بوه مقوادیر ایون ضورای مودل از ععیکورد مطیووبی
برخوردار بود [.]۸
ررابا ( )2015در تحقیقی بیا داشت کوه مودلهوای
مدیوود ریاضووی بوورای مطالعووۀ فراینوودهای هیوودرولوژیکی
پیچیده ی حوضۀ آبریز و ارتباط مس قیم آنها با آبوهوا
توپویرافی زمینشناسی و کاربری اراضی توسعه یاف هاند.
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در این مطالعوه هیودرولوژی حوضوۀ آبریوز سود واروع در
حوضۀ رودخانوۀ سواو در شوعال شورری اسوال آبواد بوا
اس فاده از ابزار ارزیابی خا و آب ( )SWATمدلسوازی
شووده اسووت .ایوون هوود بوورای شووبیهسووازی مریووا
هیدرولوژیکی ای اد تعادل آب و برآورد میزا ورود ح م
ماهانۀ سد به منظور کع به مودیرا در برناموهریوزی و
ادارۀ ایووون مخوووز مهوووم اسوووت .رابوووط ArcSWAT
پیادهسازیشده در نر افزار  ArcGISبرای مشخص کرد
منطقۀ مورد مطالعه و زیرمؤلفههای آ ترکی الیههوای
داده و ویرایش بان اطالعاتی مدل اس فاده شوده اسوت.
این مدل از  1۹۹0تا  2001کوالیبره شود و از  2002توا
 2011مورد ارزیابی ررار یرفت .بر اسواس چهوار ضورای
آماری توصیهشده ارزیابی نشا میدهد ععیکورد خووبی
برای دورههای واسن ی و اع بارسن ی و توافب راب ربول
بین مقادیر اندازهییریشده و شبیهسوازیشوده از هور دو
توورازوی مقیوواس سوواالنه و ماهانووه امووزای تعووادل آب
بووهدرس و ی تخعووین زده شووده و مریووا سوود  Simlyبووا
موفقیت با ضری تعیین  0/75بازتولید شود .ایون ن وایج
نشووا داد در صووورت واسوون ی صووحیح موودل SWAT
مویتوانود بوه طوور مووؤثر در منواطب نیعوهخشو بوورای
پش یبانی از سیاستهای مدیریت آب اس فاده شود [.]۹
میسوال و هعکوارا ( )2020بوه منظوور مودلسوازی
تعادل آب و محاسبۀ رواناب حوضۀ آبریوز مخوز Tandula
هند به دلی عد دس رسی به دادههوای روانواب از مودل
 SWATو برنامووووۀ  SWAT-CUPاسوووو فاده کردنوووود.
ت زیووهوتحییوو آنهووا نشووا داد پووارام ر تبخیوور یکووی از
مؤلفههای اصیی در تعادل آب مخز است در ادامه توسط
الگووووری م  SUFI-2مووودل  SWATرا واسووون ی (-1۹۹5
 )2007و اع بارسوون ی (200۸و و  )2015کردنوود کووه در
ن ی ه ضرای ( )r_CN2و ( )sol_kحسواستورین ضورای
برای محاسبۀ رواناب به شعار آمد و نیز مقدار ضری نوش
بوورای دورههووای واسوون ی و اع بارسوون ی ( 0/75و )0/۶5
مطیوب تیقی شد [.]10
ایرچه تا کنوو تحقیقوات زیوادی بورای تخعوین بوار
رسوب حوضهها با اس فاده از روشهای ت ربی ان ا شوده
اما در این تحقیب از مدل فیزیکی و نیعوهتووزیعی SWAT
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برای شبیهسازی رواناب و رسوب اسو فاده شوده اسوت .در
یا بعدی با اس فاده از ن ایج مدل  SWATمیزا م وسط
رواناب و رسوب خرومی زیرحوضهها بوا روش یوروهبنودی
شکست طبیعی )) (Natural Breaks (Jenksکوالسبنودی
شده و مناطب بحرانی فرسایش تعیین شد .مناطب بحرانوی
تعیینشده در اولویت نخست برای ان ا ععییوات حفاظوت
آب و خا با کع رین هزینه و بازده بیش ر ررار دارند.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبریز نهندچای از نظر تقسیعات کیوی حوضوههوای
آبریز مزء حوضۀ دریاچه ارومیه بوده و رودخانوۀ نهنود بوه
عنوا زهکش اصیی منطقه اسوت .حوضوۀ آبریوز رودخانوۀ
نهنودچای بووین عوورض مغرافیووایی ́ 3۸ °13تووا ́ 3۸ °2۹و
طول شرری ́ 4۶ °20تا ́ 4۶ °33با حوداکثر ارتفواع 2۸20
م ر و حدار ارتفواع  144۹م ور و مسواح ی برابور 34۶/۶
کییووم ر مربوع در شوعال شورق تبریوز واروع شوده اسوت.
مساحت حوضۀ آبریز این رودخانه در باالدست سد نهنود و
در مح ورودی سود نهنود (ایسو گاه هیودروم ری نهنود)
 22۹کییوم رمربووع اسووت کووه در ایوون تحقیووب تعووامی
مدلسازیهای رواناب و رسوب تا ورودی سود نهنود ان وا
یرف ه است .بررسی توزیع فصیی و ماهانوه رودخانوۀ نهنود
بیانگر آ اسوت کوه  ۸0درصود کو مریوا در دو فصو
زمس ا و بهوار و  20درصود مریوا سواالنه در مواههوای
خرداد لغایت آذرماه اتفاق میاف ود .وضوعیت توپوویرافی و
ارییعی در حوضۀ آبریز نهندچای شرایطی را فوراهم کورده
که بررسی مریوا سویالبی و م ونثر از آ توزیوع مکوانی
رسوبات در حوضه اهعیت بسزایی را داش ه باشد .از معیوه
خصوصیات بارز حوضۀ آبریز نهند داش ن شوی زیواد و در
ن ی ه تخییۀ مریا در مدت زما کوتاه اسوت کوه باعو
ای وواد سوویالبهووایی در حوضووه موویشووود و پ انسووی
فرسایشپییری حوضه را افزایش میدهود .سویالب بخوش
وسیعی از رسعتهای حوضه را در بر یرف ه و مقودار رابو
تومهی از رسووبات وارد مخوز سود نهنود شوده و باعو
کاهش ح م مفید مخوز مویشوود .شوک  1مورعیوت و
شک حوضۀ نهند چای را نشا میدهد.
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضۀ آبریز رودخانۀ نهند در باالدست سد نهند
معرفی مدل SWAT
 SWATکه مخفچ عبارت Soil and Water Assessment

 Toolمدلی در مقیاس حوضۀ آبریز است که توسط آرنولد
و هعکارا ( )1۹۹۸ارائه شده اسوت [ SWAT .]11نووعی
مدل نیعهتوزیعی مامع و کام در مقیاس حوضهای است
که برای پیشبینی تنثیر روشهوای مودیری ی م فواوت بور
مریا رسوب عناصر غویایی و بویال موواد شویعیایی در
حوضووههووایی بووا خووا و کوواربری اراضووی م فوواوت بوورای
دورههای زمانی طووالنی ارائوه شوده اسوت .از نظور زموانی
فراینوودهای مخ یووچ بیووا شووده رابییووت شووبیهسووازی در
مقیاسهای زمانی روزانه ماهانه و ساالنه را دارند.
مدل  SWATاز طریب ی رابوط یرافیکوی بوه عنووا
ی الحاری به محیط  GISاضافه میشود و تعامی مراحو
ورود دادهها و مدلسازی به کع ابزارهوای  GISو بخوش
الحاری صورت میییرد .در ایون مودل اب ودا بورای معرفوی
حوضۀ محدودۀ مطالعاتی الیۀ  DEMمربوطه معرفی شوده
و سپس مدل با ت زیهوتحیی این الیوۀ اطالعواتی مسویر
مریا را در حوضه مشخص خواهد کرد و مرز حوضه و نیز
زیرحوضهها مشوخص خواهود شود .پوس از معرفوی نقشوۀ
رس ریشده کاربری اراضوی خوا و کالسوهبنودی شوی
حوضه زیرحوضهها به واحدهای کوچ تور  HRUتقسویم
میشوندHRU .ها واحدهای پاسو هیودرولوژیکی هسو ند
که خا پوشش ییاهی شی و مدیریت تقریبوا یکسوانی
دارند.

 SWATابزار مناسوبی بورای شوبیهسوازی فراینودهای
هیدرولوژیکی کیفیت آب فرسایش خا مدیریت مرتع و
اثرات تغییر ارییم است .هعا طور که پویشتور نیوز اشواره
شد کوچ ترین واحد کاری در این مدل واحدهای پاسو
هیدرولوژیکی یوا  HRUاسوت کوه از ترکیو نقشوههوای
کاربری اراضی خا و طبقات شی حاص میشود.
الف) معادلۀ بیالن آب در مدل SWAT

معادلۀ بیال آبی که مدل هیدرولوژیکی  SWATبر مبنای
آ پایهریزی شده به صورت ذی است [:]11
SW t 

()1



SW 0    R day  Q surf  E a W seep  Qqw
t

i 1

کووه در ایوون معادلووه 𝑡𝑊𝑆 مقوودار نهووایی رطوبووت خووا
(میییم ر آب)  𝑆𝑊0مقدار اولیۀ رطوبت خا (مییویم ور
آب) 𝑡 زمووووا (روز) 𝑦𝑎𝑑𝑅 مقوووودار بووووارش در روز 𝑖 ا
(میییم ر آب) 𝑓𝑟𝑢𝑠𝑄 مقدار رواناب در روز 𝑖 ا (میییم ور
آب) 𝑎𝐸 مقدار تبخیر و تعرق در روز 𝑖 ا (مییویم ور آب)
𝑝𝑒𝑒𝑠𝑊 مقوودار نشووت کووه در روز 𝑖 ا از نیعوورخ خووا وارد
منطقۀ غیر اشباع میشود (میییم ر آب) 𝑤𝑔𝑄 مقودار آب
بازیش ی (دبی آب زیرزمینی یوا مریوا پایوه) در روز 𝑖 ا
(میییم ر آب) است.
در موووودل  SWATرونوووودیابی مریووووا از دو روش
ماسکینگها و ذخیرۀ م غیر ان ا میشوود .شوبکۀ مریوا
حوضۀ آبخیز طی مدلسازی توسط مدل ای اد میشود .در

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،4زمستان 1400

980

این مودل بوا اسو فاده از دو روش شوعارۀ منحنوی ( )CNو
رابط وۀ نفوووذ یوورین آمپووت موویتوووا روانوواب سووطحی را
شبیهسازی کرد.
ب) مدلسازی فرسایش در مدل SWAT

در مدل  SWATبرآورد فرسایش با اس فاده از رابطه اصالح
شده معادلۀ مهانی فرسایش )MUSLE( 1محاسبه میشود
که رابطۀ آ به ررار زیر است:
()2

K USLE

0.56



Sed  11.8 Q surf  q peak  AreaHRU

 CUSLE  PUSLE  LS USLE  CFRG

𝑓𝑟𝑢𝑠𝑄 ارتفاع رواناب سطحی به میییم ر 𝑘𝑎𝑒𝑝𝑞 دبوی
او رواناب به م رمکع در ثانیه 𝑎𝑒𝑟𝐴 مساحت هر 𝑈𝑅𝐻
به هک ار 𝐾 فرسایشپییری خا 𝐶 پوشوش و مودیریت
𝑆𝐿 توپووویرافی 𝑃 اروودامات حفوواظ ی و 𝐺𝑅𝐹𝐶 فوواک ور
رطعات درشت در خا است.
واسنجی و صحتسنجی مدل SWAT

بوورای واسوون ی و صووحتسوون ی موودل  SWATبسوو ۀ
نر افزاری  SWATCUPبرای ت عیوع روشهوای مخ یوچ
برنامههای ت زیهوتحیی واسن ی کرد و محاسوبۀ عود
رطعیت برای  SWATطراحی شده اسوت .هوماکنوو ایون
برنامه مویتوانود الگووری مهوای PSO ParaSol SUFI-2
 GLUEو  MCMCرا اموورا کنوود SWATCUP .بووه کوواربر
امازه میدهد تا با ان خاب یکی از این روشهوا و تکورار آ
به هعگرایی مورد نظر برسد [.]13
دادههای مورد نیااز و واسانجی و صاحتسانجی مادل

معیارهای ارزیابی مدل SWAT

معیارهای مخ یفی برای مطابقت داد دادههای مشواهداتی و
محاسباتی در مدلسازی پیشنهاد شده است .در این رساله از
چهار معیار مخ یچ به شرح زیر اس فاده خواهد شد.
معیار نشساتکییچ )𝐸𝑆𝑁( :ی آمارۀ نرمالشوده اسوت
که بزریی نسبی واریانس باریمانده را در مقایسه بوا واریوانس
دادههای مشاهداتی تعیین میکند [ .]14این معیوار بوا نعواد
𝐸𝑆𝑁 نشا داده شده و از رابطۀ  3محاسبه میشود:

 S i  Oi  
NSE  1   n i 1
2


  i 1 O i  O avg  
n

2

()3

کووه در آ 𝑔𝑣𝑎𝑂 میووانگین مقووادیر مشوواهداتی 𝑖𝑆 مقوودار
شبیهسازیشده توسط مدل 𝑖𝑂 مقدار دادۀ مشاهداتی و 𝑛
تعداد دادههای مشاهداتی اسوت .مطوابب رابطوۀ دادهشوده
دامنۀ تغییرات 𝐸𝑆𝑁 از ∞ −تا  1است که مقدار  1به رین
مقدار معکن محسوب میشود.
درصد اریبی )𝑆𝐴𝐼𝐵𝑃( :نشا دهنودۀ م وسوط تعایو
دادههای شبیهسازیشده به بزرگتر یا کوچ تور بوود از
مقادیر مشاهدهای م ناظر اسوت .به ورین مقودار آ صوفر
بوده و مقادیر مثبت نشا دهندۀ تعای مدل به کوچو تور
بود از دادههای مشاهدهای و مقادیر منفی تعای مدل بوه
بزرگتر بود از دادههای مشاهدهای است [ .]15این معیار
از رابطۀ  4محاسبه میشود:

 O  S * 100
PBIAS 
 O 
n

i

()4

i

i 1

n

i

i 1

SWAT
به منظور ان ا محاسبات هیودرولوژیکی در مودل SWAT

طیچ وسیعی از نقشهها اطالعات و دادهها مورد نیاز اسوت
که در مرحیۀ نخست باید تهیه و سپس آمادهسوازی و بور
اساس فرمت مدل تنظیم شد .تعدی و اصالح پارام رهوای
ورودی مدل به یونهای که به رین بورازش بوین دادههوای
شبیهسازی شوده و دادههوای مشواهداتی حاصو شوود را
واسوون ی یوینوود .در ایوون پووژوهش بوورای واسوون ی و
صحتسن ی مدل  SWATاز الگووری م  SUFI-2در بسو ۀ
نر افزاری  SWAT-CUPاس فاده شده است.

1. Modified Universal Soil Loss Equation

نسبت باریعاندۀ میانگین مربعوات خطوا بوه انحورا از
معیووار دادههووای مشوواهداتی )𝑅𝑆𝑅( :پووارام ر 𝑅𝑆𝑅 بووا
اس اندارد کرد مقادیر باریماندۀ میوانگین مربعوات خطوا
)𝐸𝑆𝑀𝑅( با اس فاده از انحرا از معیار مقادیر مشواهداتی
به دست میآید.

 S  O 
 O  O 
n

2

()5

i

2

i 1

i

n

avg

i

i 1

RMSE
RSR 

STDEV abs

حوودود م نوواظر معیارهووای ارزیووابی موودل  SWATدر
مدول  1نشا داده شده است [.]14
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جدول  .1معیارهای ارزیابی مدل و حدود تشخیص آنها
ضرایب ارزیابی

ارزیابی

NS
0.75 < 𝑁𝑆 ≤ 1
0.65 < 𝑁𝑆 ≤ 0.75
0.5 < 𝑁𝑆 ≤ 0.65
𝑁𝑆 < 0.5

خییی خوب
خوب
راب ربول
عد ربول

PBIAS
𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 ≤ ±10
±10 ≤ 𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 ≤ ±15
±15 ≤ 𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 ≤ ±25
𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 ≥ ±25

نتایج و بحث
الف) ساخت مدل  SWATحوضۀ باالدست سد نهند

بعوود از معووعآوری و آمووادهسووازی دادههووای هواشناسووی و
نقشههای مورد نیاز با تومه به مقادیر پیشفورض پارام رهوا
موودل  SWATمنطق وۀ مطالعووهشووده آموواده شوود .دادههووای
اس فادهشده در مدل  SWATو کالیبراسیو مدل در مودول
 2آورده شده است .مح ررارییری ایس گاههای هیودروم ری
و ایس گاههای بارا سن ی در شک  2آورده شده است.
در ایوون پووژوهش نسووخۀ  SWAT2012کووه بووه صووورت
 Extensionراب و نص و روی  ARCGIS2012اسووت مووورد
اس فاده ررار یرفوت .نقشوههوای مربووط بوه  DEMکواربری
اراضی خا منطقه و شی حوضۀ مطالعهشوده در شوک 3
نشا داده شده است .برای شروع کوار بوا مودل اب ودا نقشوۀ
 DEMکه پیشتور تهیوه شوده اسوت بوه محویط نور افوزار
فراخوانده میشود .در این مرحیوه محودودۀ حوضوۀ آبریوز و
زیرحوضههوا و خصوصویات فیزیکوی آبریوز بوه وسوییۀ مودل
محاسبه میشود .در مرحیۀ بعد با اس فاده از نقشههای خا

(الچ)

RSR
0 < 𝑅𝑆𝑅 ≤ 0.5
0.5 < 𝑅𝑆𝑅 ≤ 0.6
0.6 < 𝑅𝑆𝑅 ≤ 0.7
𝑅𝑆𝑅 > 0.7

کاربری اراضی و طبقات شی نقشۀ هعپوشانی این نقشههوا
تهیه شد و واحدهای پاس هیدرولوژیکی تعریوچ شودند کوه
حاص کار این مرحیه هعا تشکی  HRUبوده است.
ب) واسنجی و صحتسنجی مدل  SWATباا اساتفاده از
الگوریتم SUFI-2

بیش ر پارام رهوای مودل  SWATمفهوو فیزیکوی روشونی
دارند که با اس فاده از  DEMنوع خا و کاربری زمین راب
تخعین هس ند .به هر حال تعداد زیادی پارام رهوای دیگور
در مدل ومود دارنود کوه نیواز بوه واسون ی (کالیبراسویو )
دارند .واسن ی دس ی بر پایۀ دانش و ت ربوۀ کواربر صوورت
میییرد .در این روش بهرغم وروتییور بوود رسوید بوه
مواب بهینه نیز بسیار مشک است .در دهوههوای اخیور بوه
منظور واسن ی مدلهای هیودرولوژیکی روشهوای زیوادی
توسعه یاف ه و در حوضههای م فاوتی اس فاده شده است .در
ایوون پووژوهش بوورای واسوون ی موودل  SWATاز نوور افووزار
 SWATCUPو الگوری م  SUFI-2اس فاده شده است.

(ب )

شکل ( .2الف) :ساختن مرز حوضه و تقسیمبندی زیرحوضهها در مدل ( SWATب) :محل قرارگیری ایستگاههای هیدرومتری و
ایستگاههای بارانسنجی
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(الچ)

(ب )

*

*خا لومی با ععب بافت شرایط هیدرولوژیکی و ...م فاوت که توسط سازما خواربار و کشاورزی
می م حد (فائو) طبقهبندی شده است [16].

( )

(د )

شکل  .3الف :نقشۀ خاک؛ ب :نقشۀ DEM؛ ج :نقشۀ شیب حوضه؛ د :نقشۀ کاربری اراضی آبریز رودخانۀ نهند
جدول  .2دادههای استفادهشده در مدل  SWATو در واسنجی و صحتسنجی مدل
ردیف

داده

منابع

توضیحات

مورد کاربرد

1
2
3
4
5
۶
7
۸

نقشۀ مدل ررومی ارتفاعی
نقشۀ کاربری اراضی
نقشۀ خا منطقه
دادههای هواشناسی
دادههای روزانۀ بارندیی
دادههای دما و درصد رطوبت
دادههای دبی روزانه
دادههای رسوب

SRTM
آب منطقهای آذربای ا شرری
نقشههای کیی خا فائو
سازما هواشناسی
آب منطقهای آذربای ا شرری
آب منطقهای آذربای ا شرری
آب منطقهای آذربای ا شرری
آب منطقهای آذربای ا شرری

1/5000000
ایس گاه سینوپ ی تبریز
افشرد نهند و کعانج
ایس گاه نهند (2004و )2011
ایس گاه نهند (2004و )2011
ایس گاه نهند (2004و )2011

ورودی مدل SWAT
ورودی مدل SWAT
ورودی مدل SWAT
ورودی مدل SWAT
ورودی مدل SWAT
ورودی مدل SWAT
واسن ی مدل
واسن ی مدل

پس از آمادهسازی نقشههوا و دادههوای مشواهداتی بایود
دورۀ زمانی دادهها مهت ورود بوه مودل و امورای آ تعیوین
شود .برای این منظوور دادههوایی کوه بیشو رین هعپوشوانی
زمووانی را بووا یکوودیگر دارنوود ان خوواب و مووال دورۀ زمووانی

مشاهداتی رورار یرفوت .بور ایون اسواس امورای مودل بوین
سالهای  2004تا  2011ان ا شد .سوال آمواری  2004بوه
عنوا  Warmupو از سوال آبوی ( )200۸-2005بورای دورۀ
واسوون ی موودل و سووال آبووی ( )2011-200۹بوورای دورۀ

رستمی و همکاران :شبیهسازی هیدرولوژیکی حوضۀ آبریز سد نهند و شناسایی مناطق بحرانی حوضه از نظر...

صحتسن ی ان خاب شد .باید تومه داشت که دلی ان خواب
دادهها در بازۀ یادشده برای شبیهسازی نارص بود دادههای
سازمانی و رسعی بوود کوه کوار تخعوین داده و اداموۀ کوار را
نامعکن میساخت .بور اسواس نقشوههوای رروومی ارتفواعی
نقشههای خا و کاربری اراضی کو حوضوۀ مطالعواتی بوه
تعداد  43زیرحوضه و  1۹0واحد هیدرولوژیکی تقسیم شد.
به منظور تعیین مؤثرترین پارام رهای مودل  SWATدر
تولید رواناب و بار رسوب حوضه آنالیز حساسیت ان ا شود.
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ن ووایج آنوووالیز حساسوویت مووودل نشووا داد پارام رهوووای
( PLAPS.subمیزا تغییرت دما با ارتفاع در هر زیرحوضوه)
( CN2.mgtشوووعارۀ منحنوووی  )SCSو ALPHA_BF.gw
(ضری تخییۀ آب زیرزمینی) بیشو رین تونثیر را در روانواب
حوضوووه دارنووود (مووودول  .)3بوووه عوووالوه پارام رهوووای
( USLE_K().solعام فرسایشپییری خوا در  )USLEو
( SPCON.bsnضری ان قال رسوب) مؤثرترین پارم رهوا در
تولید بار رسوب حوضه هس ند (مدول .)4

جدول  .3پارامترهای مؤثر بر تولید رواناب
پارامتر
v__PLAPS.sub
r__CN2.mgt
v__ALPHA_BF.gw
r__SOL_Z().sol
v__SMTMP.bsn
v__TLAPS.sub
r__SOL_AWC().sol
v__GW_DELAY.gw

دامنۀ پارامتر
کمینه

بیشینه

-500
-0/25
0/04
-0/5
-5
-10
-0/25
1

500
0/0۶
0/۹۹
0/5
5
10
0/25
500

توضیحات
میزا تغییرت بارش با ارتفاع در هر زیرحوضه
شعارۀ منحنی SCS
ضری تخییۀ آب زیرزمینی
ععب کچ الیۀ اول خا
دمای ذوب تودۀ بر
میزا تغییرت دما با ارتفاع در هر زیرحوضه
ظرفیت آب راب دس رس خا
زما تنخیر ان قال آب از آخرین پروفی الیۀ خا به سطح آب زیرزمینی (روز)

 rو  vکدهایی هس ند که نوع تغییراتی را که برای پارام ر به کار برده میشوند تعیین میکند v .به آ معناست که مقدار پارام ر با مقدار مدید موایگزین شوود و بورای
مقدار پارام ر در (مقدار مدید )1+ضرب شود.

r

جدول  .4پارامترهای مؤثر بر تولید رسوب
پارامتر
r__USLE_K().sol
v__SPCON.bsn
v__LAT_SED.hru
v__SPEXP.bsn

دامنۀ پارامتر
کمینه

بیشینه

-0/5
0/0001
0
1

0/5
0/01
5000
2

توضیحات
در USLE

عام فرسایشپییری خا
ضری رابطۀ ان قال رسوب
تعرکز رسوب در مریا مانبی و زیرزمینی
نعای رابطۀ ان قال رسوب

 rو  vکدهایی هس ند که نوع تغییراتی را که برای پارام ر به کار برده میشوند تعیین میکند v .به آ معناست که مقدار پارام ر با مقدار مدید موایگزین شوود و بورای
مقدار پارام ر در (مقدار مدید )1+ضرب شود.
ارزیابی نتایج مدلسازی هیدرولوژیکی SWAT

برای ان ا واسن ی الز است ن ایج شبیهسوازی مودل بوا
مقادیر مشواهدهای در ایسو گاههوای هیودروم ری حوضوه
سن یده شود .از ضری نشساتکییچ به عنوا تابع هود
بوورای بهینووهسووازی اسوو فاده شوود .از معیارهووای ضووری
نشساتکییچ  PBIASو  RSRبرای ارزیابی کارایی مدل در
مرحیووههووای واسوون ی و صووحتسوون ی اسوو فاده شوود.
ت زیهوتحیی آماری ن ایج واسن ی و صحتسن ی دبی و
بار رسوب ماهانه در مدول  5ارائه شده است.

r

شک  4میزا و تغییرات زموانی دبوی شوبیهسوازی را
نشا میدهد از رونود دبوی مشواهداتی پیوروی مویکنود.
مقووادیر ضووری نووشسوواتکییچ ( 0/75و  )0/۸4طووی دورۀ
واسن ی و صحتسن ی دبی توافوب به وری بوین روانواب
اندازهییریشده و شبیهسازیشده را نشا میدهد .به بیا
دیگر مقادیر بیش ر ضری نشسواتکییچ نشوا مویدهود
مدل بهخوبی الگو و میزا دبی را طی دورههای واسن ی و
صحتسن ی شبیهسازی کرده است .در ضعن مقودار کوم
 3/۸( PBIASو  )1۶/۸نشا میدهد مودل میوزا دبوی را
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طی دورۀ واسن ی و صحتسون ی در سوطح رابو ربوول
درت شبیهسازی کرده است.
ععیکرد رسوب رابطۀ مس قیعی با دبی دارد و از ایونرو
مشاهده میشود که ععیکرد رسوب نیز از روند شبیهسازی
دبی پیروی میکند .هعوا طوور کوه در شوک  5مشواهده
میشود رسوب شبیهسازیشده از روند رسوب مشواهداتی
پیروی میکند .مقایسۀ یرافیکی نشا میدهد مدل رونود
بار رسوب را بهخوبی شبیهسازی کرده اسوت .مقوادیر زیواد
ضری نشساتکییچ ( 0/۶5و  )0/۸و هعچنین مقادیر کوم

 ۶/۶( PBIASو  )0/5طی دورۀ واسون ی و صوحتسون ی
نشا میدهد این مدل ععیکرد رسوب را به طوور معقوولی
شبیهسازی کرده است.
بر اساس مطالعۀ مروری ان ا شده توسوط موریاسوی و
هعکارا [ ]14ن ایج بهخوبی در محدودۀ خوب درت رورار
دارد .مقایسۀ یرافیکی و آماری ن ایج نیوز نشوا مویدهود
مدل کامال واسن ی شده و برای این حوضوۀ آبریوز مع بور
است و میتواند برای مطالعۀ بیش ر در حوضۀ آبریوز موورد
اس فاده ررار ییرد.

جدول  .5نتایج واسنجی دبی و رسوب روزانۀ ایستگاهها
دوره
معیار ارزیابی
دبی
رسوب

واسنجی
NS
0/۸4
0/۶5

PBIAS
3/۸
۶/۶

صحتسنجی
RSR
0/32
0/5۹

NS
0/75
0/۸

PBIAS
1۶/۸
0/5

شکل  .4مقادیر رواناب ماهانۀ شبیهسازی و مشاهداتی در محدودۀ واسنجی و صحتسنجی برای حوضۀ سد نهند

شکل  .5مقادیر رسوب ماهانۀ شبیهسازی و مشاهداتی در محدودۀ واسنجی و صحتسنجی برای حوضۀ سد نهند

RSR
0/5۶
0/44
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تعیین مناطق بحرانی از نظر تولید رسوب

هد اصیی این مطالعه شناسایی مناطب بحرانوی حوضوه از
نظر تولید رسوب است .نقاط بحرانی حوضه مناطقی هس ند
که بیش رین بار رسوب را در حوضه ای اد میکننود .از آن وا
که هر رسعت از حوضۀ آبریز میوزا یکسوانی از رسووب بوه
مریا آب وارد نعیکند تنها برخی از رسعتهای حوضه بوا
تومه به خصوصیات خا شی و کواربری دارای ععیکورد
سطح باالی رسوبی هس ند شناسایی این منواطب خواد در
حوضۀ آبریز به تصعیمییری در مورد یزینوههوای مودیری ی
خاد و بهصرفه بیولوژیکی یا مهندسی برای کاهش مشوک
ان قال رسوب کع میکند.
در این مطالعه مناطب بحرانی حوضۀ آبریز سود نهنود
در سطح زیرحوضه شناسایی میشوند .به منظور شناسوایی
زیرحوضههای بحرانی ععیکرد رسووب هور زیرحوضوه بور
اساس بار رسوب در واحد سطح (تون در هک وار در سوال)
مورد ت زیهوتحیی ررار میییرد .بور ایون اسواس پوس از
واسن ی و صحتسن ی مدل  SWATدر حوضۀ باالدسوت
سوود نهنوود میووزا م وسووط روانوواب خرومووی سوواالنه و
هعچنین میزا م وسط رسوب خرومی ساالنه از هر یو
از زیرحوضووههووا مشووخص شوود .در ادامووه هوور یوو از
زیرحوضهها بر حسو روانواب و رسووب خروموی سواالنه
طبقهبندی شدند.
انواع مخ یفی از طبقهبندی ومود دارد هعوۀ آنهوا بوه
طووور کیووی شووام یوو الگووو هسوو ند کووه دربرییرنوودۀ
م عوعهای از ضوابط و معیارها است (که مععوال به خواد
عوارض بس گی دارد) که در خصود اینکه هور عارضوه در
کدا طبقه یا کالس ررار ییرد تصعیمییری مویکنود .در
این مطالعه برای کالسبندی (طبقهبندی) میزا م وسوط
رواناب و رسوب خروموی زیرحوضوههوا از الگووی Natural
) Breaks (Jenksاس فاده شد [ .]17در ایون روش کوه بوه
روش یروهبندی (شکست) طبیعوی معورو اسوت پوس از
تعیووین تعووداد طبقووات نوور افووزار  GISبووا ی و الگوووری م
محاسباتی سعی در به حدار رساند اخ ال بین دادهها
در هر طبقه و به حوداکثر رسواند اخو ال بوین طبقوات
میکند .بر این اساس زیرحوضهها از نظر تولید روانواب بوه
سووه یووروه کووم م وسووط و زیوواد تقسوویم شوودند .ن ووایج
طبقهبندی رسوب خرومی سواالنه در شوک  ۶نشوا داده
شده است.
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کالس طبقهبندی زیواد رسووب :زیرحوضوههوای 1۶ 1
 27 24 22 21 20 1۹و  2۸در کالس با تولیود رسووب
بیش ر ررار میییرند .مساحت زیرحوضوههوای واروع در ایون
کالس  51/71کییوم رمربع و حدود  25درصود از مسواحت
حوضۀ مطالعه شده است .میزا رسووب تولیودشوده در ایون
کالس حدود  42درصد از رسوب تولیدی ک حوضوه اسوت.
زیرحوضههای وارع در کالس با تولید رسوب بیش ر منواطب
بحرانی حوضه هس ند .از آن ا که سهم رسوب تولیدشوده در
این زیرحوضهها بیش ر است این مناطب در اولویوت نخسوت
برای ان ا راهکارهای مدیری ی و کن رل رسوب ررار دارند.
کالس طبقوهبنودی م وسوط رسووب :میوزا م وسوط
رسوب خرومی ساالنه از زیرحوضههای 12وو 1۸ 17 15
 23و  2۶در کالس با تولید رسوب م وسط ررار میییرنود.
م عوع مساحت زیرحوضههای وارع در این کوالس 45/13
کییوم رمربووع و  22درصوود از مسوواحت حوضووه را تشووکی
میدهند .میزا رسوب تولیدشده در این کالس حودود 25
درصد از رسوب تولیدی ک حوضه است.
کالس طبقهبندی کمرسوب :بقیۀ زیرحوضههوا کوه در
کالس طبقهبندی رسوب زیاد و م وسط ررار ندارند م عیوب
به کالس طبقهبندی کمرسوب هس ند .ایون زیرحوضوههوا
حدود  53درصد از مساحت حوضه را تشکی میدهند33 .
درصد از رسوب حوضه م عیب به این زیرحوضهها است.
هعا طوور کوه اشواره شود در مرحیوۀ اول فرسوایش
مربوط به هر ی از زیرحوضهها مشخص شد و طبقهبندی
زیرحوضهها بر اساس میزا م وسط رسووب سواالنه ان وا
یرفت .در ادامه برای تعیین عوام مؤثر بر میوزا رسووب
زیرحوضهها شی م وسط زیرحوضههوا و میوزا م وسوط
رواناب ساالنۀ زیرحوضهها با اسو فاده از روش یوروهبنودی
طبیعی در محیط نر افزار  ArcGISان ا شد .شک های 7
و  ۸بهترتی طبقهبندی روانواب م وسوط سواالنه و شوی
م وسط زیرحوضهها را نشا میدهد .بررسوی طبقوهبنودی
رواناب م وسط ساالنه و شی م وسط زیرحوضههوا نشوا
میدهد در زیرحوضههایی که در کالس طبقوهبنودی زیواد
رسوب ررار دارند میزا رواناب و شی زیرحوضهها بیشو ر
است .به بیا دیگر میزا رسوب تولیدی در زیرحوضوههوا
رابطوۀ مسو قیم بوا میوزا روانواب و شوی حوضووه دارد و
زیرحوضههایی که دارای روانواب و شوی م وسوط بواالیی
هس ند میزا رسوب تولیدی بیش ر است.
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بر اساس ن ایج بوهدسوتآموده  51/71کییوم رمربوع از
مساحت حوضۀ باالدست سد نهند که در کوالس بوا تولیود
رسوب بیش ر طبقهبندی شدهاند موزء منواطب بحرانوی از
نظر فرسایش و رسوب هس ند و در اولویوت نخسوت بورای
ان ا ععییات کن رل فرسوایش رورار دارنود .بوا اسو فاده از
روش پیشنهادی در این مطالعه مناطب بحرانی فرسایش و
رسوب که تونثیر زیوادی در تولیود رسووب حوضوه دارنود

شکل  .6نقشۀ خطر فرسایش حوضۀ آبریز سد

شناسایی شود .در اداموه مویتووا بوا امورای راهکارهوای
مدیری ی در زیرحوضههای بحرانی با هزینۀ کع وری ارودا
به کاهش رسوب حوضوه کورد .در ن ی وه میوزا رسووب
ورودی به مخز سد نهند کواهش موییابود و ععور مفیود
مخز افزایش خواهد یافت و مخز سد کارایی خوود را در
تنمین اهدا تعریچشده خواهد داشت.

شکل  .7نقشۀ میزان رواناب هر یک از زیرحوضههای حوضۀ آبریز سد

شکل  .8نقشۀ شیب متوسط زیرحوضههای حوضۀ آبریز سد
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نتیجهگیری
 و دادههوای درSWAT در این تحقیوب بوا اسو فاده از مودل
دس رس به مدلسازی و بررسی وضعیت فرسایش و رسووب
 پس از آماده.ماهانه در حوضۀ باالدست سد نهند پرداخ ه شد
 حوضۀ باالدست سودSWAT کرد اطالعات مورد نیاز مدل
 پس از آ واسن ی و صحتسن ی دبوی و.نهند ساخ ه شد
 ن وایج ارزیوابی مودل بیوانگر.رسوب ماهانۀ حوضه ان ا شد
کارایی خوب آ برای شبیهسازی رواناب و فرسایش و رسوب
 پس از واسون ی و صوحتسون ی مودل.در این حوضه است
 در حوضۀ باالدست سد نهند میزا م وسط روانوابSWAT
خرومی ساالنه و هعچنین میزا م وسوط رسووب خروموی
 بر اساس ن وایج.ساالنه از هر ی از زیرحوضهها مشخص شد
بهدستآمده با اس فاده از روش شکست طبیعی زیرحوضهها
از نظر تولید رواناب و رسوب ساالنه و هعچنین شی م وسط
 بررسوی ن وایج.به سه یروه کم م وسط و زیاد تقسیم شودند
نشا داد زیرحوضههایی که رسوب خرومی بیشو ری دارنود
 بوه بیوا دیگور.دارای رواناب و شی م وسط باالیی هس ند
رابطۀ مس قیم بین افزایش تولیود رسووب بوا افوزایش شوی
25  بر این اسواس حودود.حوضه و رواناب حوضه ومود دارد
 کییوم ر مربع) از مساحت حوضۀ باالدست سد51/71( درصد
نهند در کالس با تولید رسوب بیش ر طبقهبنودی شودهانود و
 ایون.مزء مناطب بحرانی از نظر فرسوایش و رسووب هسو ند
مناطب در اولویت نخست برای ان ا ععییات کن رل فرسایش
 از آن ا که فرسایش باع از بوین رفو ن و کواهش.ررار دارند
حاصیخیزی خا میشود و از طرفی رسووب تولیودشوده در
مخز سد رسوبییاری میکند و ععر مفید مخز را کاهش
 بنابراین ان ا ععییات کن ورل فرسوایش در ایون.خواهد داد
 پیشونهاد مویشوود در مطالعوات.زیرحوضهها ضروری اسوت
بعدی روشهای مخ یچ راهکارهای مودیری ی بورای کواهش
رسوب حوضه بررسی و با هم مقایسه شوند تا به رین راهکوار
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