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مقایسۀ عملکرد مدل هیدرولوژیکی نیمهتوزیعی  SWATو مدل یکپارچۀ  HEC-HMSدر
شبیهسازی دبی جریان (مطالعۀ موردی :حوضۀ آببخشا)
محمدسهیل رضازاده ،1معین گنجعلیخانی ،2محمد ذونعمت کرمانی

*3

 .۱دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .۲دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .۳دانشیار ،بخش مهندسی آب ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران۱
(تاریخ دریافت -94/5/۱9 :تاریخ تصویب)94/۱۲/۲0 :

چکیده
مطالعات سیل و کنترل سیالب یکی از مباحث اصلی مرتبط با علم هیدرواکولوژی است که از نتایج آن در مددیریت ارایدی و
تغییر کاربری مناطق مد نظر استفاده میشود .این در حالی است که مدلهای هیدرولوژیکیای که برای شبیهسازی حویههدای
آبخیز استفاده میشوند عموماً به دو گروه یکپارچه و توزیعی تقسیم میشوند .بدهعلدت تفداوت مددلهدای هیددرولوژیکی در
استفاده از دادهها و روشهای مختلف برای شبیهسازی جریان ،شناسایی مدلی کارآمد که با توجه به اینکه بیشدتر حویدههدای
آبخیز کشور فاقد ایستگاههای اندازهگیری به تعداد کافی هستند ،بتواند شبیهسازی را در کوتاهترین زمدان و بدا کمتدرین هزینده
بهطور مطلوب انجام دهد ،امری یروری است .در پژوهش حایر بهمنظور مقایسۀ عملکرد مدلهای نیمهتدوزیعی و یکپارچده
در شبیهسازی حویههای آبخیز از مدل  SWATدر شبیهسازی دبی جریان رودخانه بهعنوان ید

مددل نیمدهتدوزیعی و مددل

 HEC-HMSبهعنوان مدل یکپارچه استفاده شد .بدینمنظور از دادههای  ۳۱سالۀ حویدۀ آبخیدز آببخشدا واقدع در شهرسدتان
بردسیر استان کرمان شامل کلیۀ اطالعات ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی منطقه استفاده شد .یافتههدای بدهدسدتآمدده از
پژوهش برتری نتایج مدل  SWATرا نسبت بده مدل  HEC-HMSنشان میدهد .بهطوریکه مدل نیمهتوزیعی  SWATدر مرحلدۀ
اعتبارسنجی با یریب تعیین معادل  0/۷۱و یریب راندمان برابر با  0/۶۸دقتی بیشدتر از مددل  HEC-HMSبدا یدریب تعیدین
معادل  0/5۸و یریب راندمان برابر با  0/4۸را داراست .از مهمترین دالیل برتری مدل نیمهتدوزیعی نسدبت بده مددل یکپارچده
میتوان به مواردی همچون داشتن مولد اقلیمی و امکان بهکارگیری واحد پاسخ هیدرولوژی

در آن اشاره کرد.

کلیدواژگان :حویۀ آبخیز آببخشا ،مدل نیمهتوزیعی ،مدل یکپارچه.HEC-HMS ،SWAT ،

* نویسندۀ مسئول

Email: zounemat@uk.ac.ir
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مقدمه
بررسی فرسایش ،بار رسوب و تبخیررر تعرر حوضرههرای
آبخیز و رودخانرههرا برر ی سرفاادۀ بهینره منراب آب و
خاک ،مهمترین چالشهرای جردی مردیری منراب آب
کشور محسوب میشوند که در بهرر بررد ری تأسیسرا
آبی و سدها مؤثرنرد .برر ی نجرا یرن مردلسرا یهرا ،در
دسفرسبودن د د های مکانی و مانی قابل قبرولی قبیرل
توپرروار فی ،کرراربری ر ضرری ،جررنخ خرراک ،د د هررای
هو شناسرری و هنینررین د د هررای هیرردرومفری من رره
ضروری س  .طرفری نبرود تعرد د کرافی یسرفاا هرای
ند ایری در بیشفر حوضههای آبخیز کشور ،موجب بررو
مشکال یادی در برنامهریرزی عنر نری و مردیریفی شرد
س .
مدلهای هیدرولوژیکی که بر ی شبیهسا ی حوضرههرای
آبخیز سفااد میشوند عنوماً به دو ارو یکپارچره و ترو یعی
ت سیم میشوند .مدلهای تو یعی غلب بهدلیل قابلی تصرال
به  GIS1قادرند تنامی تغییر مکانی ر در نظرر بایرنرد ،مرا
جر ی آنها مخصوصاً در حوضههرای وسری بسریار مرانبرر
خو هد بود .یکی ین مدلهرای نینرهترو یعی کره در ن راط
2
مخفلف جهران سرفااد شرد  ،مردل هیردرولوژیکی SWAT
س  SWAT .ولینبار در سال  1۹۹۰توسط  Jeff Arnoldدر
سرویخ تح ی ا کشاور ی آمریکا طر حی و پایهاذ ری شرد.
دیار مدلهای پرکاربرد شبیهسا ی حوضه میتو ن به مردل
 HEC-HMSشررار کرررد کرره تو نررایی شرربیهسررا ی حوضرره
بهصور یکپارچه و تو یعی ر د ر س .
در مینۀ مدلسا ی هیدرولوژیکی با مدلهرای یادشرد ،
پژوهشار ن د خل و خارج کشرور تح ی راتی نجرا د د نرد.
مککول و ا ] [12به پریشبینری تغییرر لاروی کراربری
ر ضی در حوضۀ  Kitatisدر یال و شینافن طی سرالهرای
 2۰2۵ ،2۰1۵و  2۰۵۰پرد خفند .نفایج بیانار قابلیر مردل
 HEC-HMSدر پرریشبینرری لاوهررای مخفلررف بررهویررژ در
طر حی شهری و کاهش خسار سیلر که در حوضرههرای
شهری هنی بهسرز یی د ردر سر  .د سریلو و هنکرار نش
] [۵بررا بررهکررارایری مرردل  HEC-HMSبرره شرربیهسررا ی
هیرردرولوژیکی حوض رۀ رودخان رۀ کالنرری در سررریالنکا قررد
کردند که نفایج بهدس آمد شبیهسا ی بیانار دق یراد
1. Geographic Information System
2. Soil and Water Assessment Tool

مدل یادشرد برود .هنینرین سرانفر و هنکرار نش ] [16برا
بهکارایری فزونۀ  ArcSWATدر محیط  ArcGISتو نسرفند
با دق یادی فر یند بارش رو ناب ر در من ۀ چیلیکا و قر
در شر هند شبیهسا ی کنند .بررسریهرای صرور ارففره
نشاندهندۀ تبردیل  6۰درصردی برارش بره رو نراب در یرن
من ه بود .عباسرپور و هنکرار نش ] [3برا سرفااد مردل
 SWATبه شبیهسا ی تنا فر یندهای مؤثر برر کنیر آب،
رسوب و بارهای مو د مغذی در حوضۀ تور با مساحفی حدود
 1۷۰۰کیلومفرمرب و قر در شرنال شرر کشرور سرو یخ
قد کردند .یشان نفیجه ارففند که در حوضه ی مانند ترور
که د د های ند ایری شدۀ با کیای خوبی د رد ،بهخروبی
میترو ن مردل  SWATبرهعنرو ن یرک مردل پیشررو در
م العا مدیری حوضه سفااد کرد .فر مر ی و هنکار نش
] [6با ین دیرداا کره منراب قابرل تجدیرد آب در یرر ن،
مهمترین طالعا در برنامهریزیهای بلندمد ملی س
مدل SWATبه هنرر برنامرۀ  SUFI-23برر ی و سرنجی و
عفبارسرنجی مردل هیردرولوژیکی یرر ن برر سراس دبری
رودخانهها و عنلکررد انرد برا درنظراررففن فعالیر هرای
سدهای بزرگ و شیو های آبیراری سرفااد کردنرد و نفرایج
قابل قبولی به دس آوردند .لیرونر و جیرونین ] [11ترأثیر
تغییر آب و هو یی بر میرز ن رو نراب و تبخیرر و تعرر برا
مدل  SWATدر حوضۀ بیان ر بررسی کردند و با قر رد دن
 1۵سناریو در مدل کالیبر شد تح کراربری ر ضری ثابر
به ین نفیجه دس یاففند که تغییر آب و هرو برر میرز ن
رو ناب حوضه مؤثر س  .هنینرین نفرایج نشران د د کره برا
فز یش دمرا و تغییرنکرردن برارش در یرک سرناریو ،میرز ن
تبخیر و تعر یاد و رو ناب کاهش مییابد .فرزون برر آن در
سررناریوی دیاررر مشررخش شررد کرره بررا فررز یش بررارش و
تغییرنکررردن دمررا ،میررز ن تبخیررر و تعررر و رو نرراب بیشررفر
میشود .و ن و هنکار نش ] [18با مدلسا ی ثر ازینههای
مخفلف کاربری ر ضی در حوضه ی در چین بره یرن نفیجره
رسیدند که کاربریهای ر ضی مخفلف تأثیر مخفلاری برر
م د ر رو ناب و آب یر مینری حوضره د رد و تبردیل ر ضری
مرتعی به ر ضی جنالی در حوضه به فز یش میرز ن رو نراب
ساالنه و کراهش آب یر مینری برر ثرر کراهش ناوذپرذیری
خاک و کاهش تعر در حوضه منجر میشرود .لری ] [1۰در

3. Sequential Uncertainty Fitting ver.2
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پژوهش خود در حوضه ی در غرب آفری ا با سفااد مردل
SWATنشان د د که تغییر مناطق با کاربری جنال ،مرت و
بوته ر به ر ضی کشاور ی و یا مناطق شهری سربب تغییرر
شر یط هیدرولوژی طبیعی در یک حوضۀ آبخیز مریشرود و
نفیجۀ ین تغییر بهصرور فرز یش حجرم رو نراب سر حی،
کاهش تغذیۀ مناب آب یر مینری و آب پایرۀ رودخانرههرا و
تغییر در م د ر و شد فرسایش و رسوب س .
م العا سیل و کنفرل سیالب یکی مباحر صرلی
مرتبط برا علرم هیردرو کولوژی سر کره نفرایج آن در
مدیری ر ضی و تغییر کاربری منراطق مرد نظرر سرفااد
میشود .سیالبهای جاری در یک من ه ،ترأثیر مسرف یم
بررر یررک حوضررۀ آبخیررز ،کشرراور ی و وضرراع جفنرراعی و
قفصادی آن د رد ].[2
در پررژوهش حاضررر بررهمنظررور م ایسررۀ مرردلهررای
نینهتو یعی و یکپارچه در شبیهسا ی حوضههای آبخیرز
مدل  SWATبهعنو ن یک مدل نینهتو یعی و مدل HEC-
 HMSبهعنو ن مدل یکپارچه سفااد شد .نکفره ی کره در
سررفااد مرردل  HEC-HMSهنیرر د رد ،د دن نفررایج
خروجی در هر ن ۀ حوضه سر کره برا یرن کرار عنصرر
هیدرولوژیکی یجادکننردۀ خ را در نفرایج مردل مشرخش
خو هد شد .مزی های دیار مدل  HEC-HMSآن سر
که میتو ن بر ی محاسبۀ پار مفرهای مخفلف ناوذ ،آبردهی
پایه و غیر روشهرای مخفلاری سرفااد کررد و نفرایج
روشها ر با هم م ایسه و با آمرار مشراهد ی ت بیرق د د.
دربارۀ نفخاب مدل  SWATبهعنو ن مدل نینهتو یعی باید
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خاطرنشان کرد که ین مدل جزء مدلهای جدید محسوب
م ریشررود و قابلی ر شرربیهسررا ی جریرران رودخانرره ر در
طرروالنیمررد د رد ،عررالو بررر یررن مرردل  SWATجررزء
مدلهای بزرگم یاس س و بر ی مدیری آب و خاک در
حوضههای آبخیز مخفلف دنیا سفااد میشود .بدینمنظور
د د های  31سالۀ حوضۀ آبخیرز آببخشرا شرامل کلیرۀ
طالعا یسفاا های هیدرومفری و هو شناسی من ه و ق
در شهرسفان بردسیر سفان کرمان سفااد شد.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعاتی

حوضۀ آبخیز آببخشا با مسراح  1۰21کیلومفرمربر در
شهرسفان بردسیر سفان کرمان و قر شرد سر  .یرن
من ه قلینی نینهخشک د رد که مفوسرط برارش سراالنۀ
آن  212میلیمفر سر  .در شرکل  1موقعیر جغر فیرایی
ین من ه قابل مشراهد سر  .د د هرای دبری خروجری
مشاهد تی رو نه ،تبخیرر و تعرر رو نره ،برارش رو نره و
هنینین م د ر مفوسط بارش و تبخیر ساالنه که مربوط به
حوضۀ آبخیز آببخشا طی سالهای آب  136۰ر  1361ترا
13۹1ر  13۹2سرر  ،پررخ تصررحیحا ال در یررن
پژوهش سفااد شدند .موقعی یسرفاا هرای یادشرد در
شکل  1قابل مشاهد س  .هنینین م د ر مفوسط برارش
و تبخیر ساالنه در جدول  1نشان د د شد س .

شکل  .1منطقۀ مطالعهشده به همراه موقعیت ایستگاههای استفادهشده
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جدول  .1ایستگاههای بارانسنجی و تبخیرسنجی حوضۀ آبخیز
آببخشا
شماره

نوع

ایستگاه

متوسط ساالنه ()mm

1
1
2
3
۴
۴
۵
6
6
۷
8
۹
1۰
11
12
13

بار نسنجی
تبخیر سنجی
بار نسنجی
بار نسنجی
بار نسنجی
تبخیرسنجی
بار نسنجی
بار نسنجی
تبخیرسنجی
بار نسنجی
بار نسنجی
بار نسنجی
تبخیرسنجی
تبخیرسنجی
تبخیرسنجی
تبخیرسنجی

اد ر رچو یه
اد ر رچو یه
سن صیاد
بیدخون
الله ر
الله ر
جعارآباد
ر بر
ر بر
تلخهچار
کیسکان
چهارطا
آب تناو یه
علیآباد
چاری
ها کوسک

11۹/۴
83/2
182/2
286/۹
183/1
۷۷/۵
1۴۹/3
228/۰
8۵/8
2۷۷/3
2۰2/۷
2۷1/2
111/2
۷۷/۷
۹۷/8
۷3/۹

مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS

مدل  HEC-HMSتوسط مهندسان رتش آمریکرا توسرعه د د
شررد س ر  .ی رن مرردل بررر ی شرربیهسررا ی بررارش رو نرراب
حوضههایی با شبکۀ آبر هۀ درخفی طر حی شد سر ].[13
مدل یادشد نیا منرد پار مفرهرای مخفلاری برر ی روشهرای
مفااوتی ،بر ی مدلسا ی حوضه س  .نفخراب یرن روشهرا
معنوالً بر ساس دق مد نظرر و محردودی د د هرای موجرود
صور میپذیرد .جدول  2نشاندهندۀ روشهرای مربروط بره
قسن های مخفلف مدلسا ی حوضه س  .شکل  2نیز مردل
ساخفهشد ر در محیط  HEC-HMSنشان میدهد.
جدول  .2روشهای مختلف مدلسازی در مدل HEC-HMS
پارامتر مد نظر

روش استفادهشده

بارش
ناوذ
تبدیل بارش به رو ناب
روندیابی
جریان پایه

پلیاون تیسن
شنارۀ منحنی SCS
هیدروار ف و حد SCS
ماسکیناا
دبی ثاب ماهانه

شکل  .2مدل ساختهشده در محیط  HEC-HMSحوضۀ آبخیز آببخشا
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مدلسازی نفوذ
1

روش شنارۀ منحنی  SCSساساً یک روش تجربری سر
که بر ساس شنارۀ منحنی خاک ) (CNس  .پرار مفر CN2
بر ساس کاربری پوشش ر ضی ،ارو های خراک و شرر یط
هی ردرولوژیکی خرراک محاسرربه م ریشررود .روش SCS-CN
بیشفر بر ی تخنین رو ناب حاصل بارش در مردلسرا ی
هیدرولوژیکی حوضهها کاربرد د رد .دلیرل سرفااد یرن
مدل در پژوهش حاضر بیشفر ین بود س که یرن روش
در نر فز رهای مدیری مناب آب تحر وینردو قبیرل
 ArcGISپرد ش آسانتری د رند .در ین تح یرق روش
یادشد  ،بر ی مردلسرا ی ترکرخرد دهای هیردرولوژیکی
سررفااد شررد .تنرکررز مرردلسررا ی تررکرخررد د روی درک
چاونای پاسخ سیسفم به یک تکبارش و مشرخشکرردن
پار مفرهای هیدرولوژیکی و بسفه به آن سر  .مردل SCS-
 CNر میتو ن با سفااد رو بط یر تشریح کرد:
()1

Pe2
Pe  S

که
()2
()3

Pe  P  I a

R

I a  S
2 / 540
 25 / 4
CN

()۴

S 

که در آن  Rرو نراب تجنعری P ،برارش تجنعری Pe ،برارش
تجنعی مؤثر ( Pe>0در غیر ین صرور ) S ،R=0بیشرفرین
ناهد ش خاک Ia ،ذخیررۀ ولیرۀ خراک α ،ضرریب ذخیررۀ
ولیررۀ خرراک و  CNشررنارۀ منحنرری خرراک سرر  .م ررد ر
پیشفرض  α=0.2س ؛ که معادلۀ  1بهصور یر درمیآید:
 5 / 08 

2

()۵

 P  508 CN
R

P  2023 CN  20 / 32

ـ مدلسازی بارشـ رواناب
3

بر ی تبدیل بارش به رو نراب روش هیردروارر ف و حرد
 SCSو یررا  SCS-UHسرررفااد شرررد .در روش SCS-UH
پار مفر دبی پیک یک پار مفر بردون بعرد سر  .یرن روش
بهصور یر بیان میشود.
()6

A
TP

U P  2 / 08

1. Soil Conversation Services
2. Curve Number
3. Unit Hydrograph
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که پار مفر  Upدبی پیک A ،مسراح حوضره و  Tpمران
رسیدن به وج س  .در ین معادله مران رسریدن بره وج
بهصور یر بیان میشود:
t
 t log
2

()۷

TP 

که در آن  Δtمان بارش تجنعی و  tlagمان تأخیر حوضره
س  .در صور معلو بودن مان تأخیر ،بر ساس معادلۀ ،۷
 Tpمحاسبه می شود و با سفااد معادلۀ  Up ،6به دس
میآید .پخ محاسبۀ  Tpو  ،Upمعادله شکل بردون بعرد
به خود میایرد .بر ی حوضههایی که در آنها مان تأخیر
مران
ند ایری نشد س میتو ن آن ر برا سرفااد
تنرکز  Tcتخنین د.
t log 0 / 6t c
()8
درنهای  ،هیدروار ف و حد جدول بدون بعرد کره در
آن م ررادیر نسررب مرران ) (t/tpدر م ابررل نسررب دبرری
هیدروار ف ) (U/Upد د شد س  ،به دس میآید (.)1
ـ مدلسازی روندیابی

بر ی روندیابی سیالب در رودخانرههرا روش ماسرکیناا
سفااد شد .مدل روندیابی ماسرکیناا ت ریرب تااضرل
محدود معادلۀ پیوسفای سفااد میکند.
()۹

  S t  S t 1 
   t 
 


  Ot 1  Ot

2
 

 I t 1  I t

2


در ین مردل ،ذخیرر بره دو صرور ذخیررۀ منشروری و
ذخیرۀ تیغه ی س  .ذخیرۀ منشوری حجنی آب س کره
بهوسیلۀ تر س ح آب پروفیل جریران مانرداار آب مشرخش
میشود ،درحالیکه ذخیرۀ تیغه ی حجم ضافه ی آب سر
که یر پروفیل موج سیالب قر ر مریایررد .در مران فرز یش
تر س ح سیالب ،ذخیرۀ تیغه ی مثبر سر و بره ذخیررۀ
منشوری ضافه میشود و در مران فرروکش سریالب ذخیررۀ
تیغه ی منای س که ذخیرۀ منشوری کسر میشود.
م د ر حجم ذخیرۀ منشوری بر بر س با میرز ن دبری
خروجی ،O ،ضررب در مران ارذر آب رودخانره .K ،در
م ابل ،م د ر حجم ذخیرۀ تیغه ی بر برر برا حاصرل ضررب
خفالف دبی ورودی و خروجی در ضرب در مان ارذر آب
رودخانه س  .بنابر ین ،مدل ماسکیناا میز ن ذخیر ر
بهصور یر بیان میکند.
()1۰

S t  KOt  KX  I t Ot   K XI t  1 X Ot 
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که در معادلۀ باال K ،ضریب مفناسب برا مران ارذر آب
رودخانه و  Xیک ضریب بدون بعد س (0 ≤ X ≤ 0.5) .
کنی  XIt + (1-X) Otهنان میز ن دبری سر  .ارر
ذخیرۀ کانال پراییندسر کنفررل شرود ،ماننرد مخرا ن
سدها ،م د ر  Xبر بر صار خو هد برود کره در یرن صرور
معادلۀ  1۰بهصور  S=KOدرخو هد آمرد کره یرک مردل
خ ی مخزن س  .ار  X=0.5باشد ،و ن د د شد به دبی
ورودی و خروجی یکسان خو هد بود و نفیجۀ آن یک مروج
پخششروندۀ یکسران خو هرد برود کره در طرول رودخانره
حرک میکند.
با ترکیب معادال  ۹و  1۰به معادلۀ  11خو هیم رسید
که برا معلرو برودن م رادیر  Kو  Xمریترو ن م رد ر  Otر
محاسبه کرد.

 I t 


()11


 I t 1 


 t  2KX
Ot  
 2K 1  X   t
 t  2KX

 2K 1  X   t

 2K 1  X   t 

Ot 1
 2K 1  X   t 

بهدلیل ینکه در ین با آبی به رودخانه ضرافه و یرا
آن کاسفه ننیشود و عرض رودخانه کرم و رودخانره شریب
مفوسط د رد بر ی تنامی شبیهسا یها ضریب  Xبر برر ۰/3
در نظر ارففه شد .بر ی پار مفر  Kبفد م د ر مفوسرط ۰/3
در نظر ارففه شد که در نفها و سنجی شد و م رد ر بهینرۀ
آن به دس آمد.
مدل هیدرولوژیکی SWAT

 SWATمدلی بزرگم یاس س که برر ی پریشبینری ترأثیر
روشهای مخفلف مدیری ر ضی بر م ادیر آب ،رسوب و مو د
شینیایی ر کشاور ی در س ح حوضههای برا خراک و کراربری
ر ضی مخفلف در در مد طر حی شد سر کره برر سراس
بیالن آبی سفو ر س  .فر یندهای فیزیکی مررتبط برا حرکر
آب ،حرک رسوبا  ،رشد ایا  ،چرخۀ مو د مغذی و غیرر در
یرن مردل مسرف یم روی پار مفرهرای ورودی شربیهسرا ی
میشوند .مز یای مدل  SWATین س که حوضههایی که
فاقد د د های برد ش شد هسفند نیز قابل شبیهسا ی ند .یرن
مدل کاربر ر به م العۀ تأثیر بلندمرد تغییرر آب و هرو
روی مسا لی مانند تجن تدریجی آالیند هرا و ترأثیر آبهرای

پاییندس نیرز قرادر مریسرا د .برر ی م العرۀ یرن مسرا ل،
خروجیهای مدل بایرد چنردین دهره ر شرامل شروند .برر ی
شبیهسا ی ،بفد یک حوضه باید به تعد دی یرحوضه ت سریم
شود .سفااد یرحوضهها در شبیهسا ی ،بهخصوص مرانی
که مناطق مخفلف حوضه خاک یا کاربریهای اونااون د رنرد
که ناهنانی و تااو آنها مریتو نرد در هیردرولوژی حوضره
تأثیر د شرفه باشرد ،بسریار مایرد سر  .تاکیرک حوضره بره
یرحوضهها ،مدل ر قادر میسا د تا تااو در م رد ر و شرد
تبخیر ر تعر ر بر ی ایاهان و خراکهرای مخفلرف مرنعکخ
کند .رو ناب در هر و حد پاسخ هیدرولوژیکی 1بهطرور مسرف ل
محاسبه و روندیابی میشرود ترا درنهایر م رد ر کرل رو نراب
حوضه محاسبه شرود .یرن روش دقر محاسربا ر فرز یش
می دهد و توصیف فیزیکی بسیار بهفری بیالن آبی حوضه ر
ر ه میکند .طالعا و د د های ساسری مردل شرامل ن شرۀ
مدل رقومی رتاراعی ،2ن شرۀ کراربری ر ضری ،ن شرۀ خراک،
د د های هو شناسی قبیرل بارنردای ،کنفررین و بیشرفرین
دمای رو نه ،میز ن رطوبر نسربی هرو  ،سررع براد ،میرز ن
تشعش نور خورشرید در م یراس رو نره و دبری رودخانره در
یسفاا هیردرومفری و قر در خروجری حوضره برر ی نجرا
مر حل و سنجی س  .بهدلیل برد ش نشدن طالعا دقیق
خاک من ره ،در یرن پرژوهش ن شرۀ جهرانی خراک فرا و
سفااد شد .بر ساس ن شۀ جهانی خاک فا و 2 ،کرالس بافر
خاک در حوضه تشخیش د د شد.
هنانطور که شرار شرد مردل  SWATبرر ی جرر بره
د د های هو شناسی نیا د ردکه برر ی یرن مرر مردل د ر ی
مولد د د هرای قلینری  3WXGENسر کره آن ،برر ی
تولید د د های رو نه و با سرا ی آمرار ما ودشرد سرفااد
میشود ] [1۷یسفااهی که در ین قسن به مردل معرفری
تنامی پار مفرهرای هو شناسری
می شود باید آمار بلندمد
قبیل بارندای ،کنفرین و بیشرفرین دمرا ،رطوبر نسربی،
سرع باد و تابش خورشیدی د شفه باشد کره در کشرور مرا
محرردود برره یسررفاا هررای سررینوپفیک هسررفند .یسررفاا
سفااد شد در یرن پرژوهش یسرفاا سرینوپفیک بردسریر
س  .شرایان ذکرر سر کره یرن یسرفاا تنهرا مرانی در
شبیهسا ی سفااد شد که مدل در طالعرا یسرفاا هرای
1. HRU
2. DEM
3. Weather Generator
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هو شناسی با د د های ما ودشد روبهرو و د د هرای ما رود
با سفااد مولد د د های قلینی با سا ی شد.
نجا آنرالیز حساسری بره شرناخ پار مفرهرایی منجرر
میشود که مدل نسب بره آنهرا حساسری بیشرفری نشران
میدهد .در مدلهایی که تعد د پار مفرها در آنهرا یراد سر
نجا آنالیز حساسی سبب میشود که هناا نجرا عنلیرا
و سنجی مان کنفری صرف شود ،یرر در عنلیرا و سرنجی
تنا پار مفرهرا کراربرد نرد رد و ف رط پار مفرهرای حسراس
سفااد میشود .عنل و سرنجی شرامل تصرحیح پار مفرهرای
حسراس در مردل سر برهطروریکره نفرایج خروجری ر بره
د د های مشاهد تی نزدیک کند ،ین مهم ف ط طریق تغییرر
مکرر پار مفرها به دس مریآیرد .آنجاکره یرن عنرل بسریار
مانبر س  ،بر ی نجا ین کار سفااد یک برنامرۀ و سرط
ضروری س که بدینمنظرور برنامرۀ  SWAT_CUPترد رک
دیرد شرد سر ] .[۴در یرن پرژوهش روش  SUFI_2در
برنامۀ  SWAT_CUPسفااد شد .روش  ،SUFI_2تنا عرد
ق عی هرا شرامل عرد ق عیر ورودیهرا ،مردل ماهرومی،
پار مفرها و د د های ند ایری شد ر در مدلسا ی در نظرر
میایرد .سنجش میز ن عد ق عیر کره دربرایرنردۀ تنرا
مو رد شار شدۀ باالس  ،توسط معیاری به نرا  P_Factorکره
بیانار درصد د د های ند ایرری شرد کره درون بانرد عرد
ق عی  ۹۵درصد قر ر میایرند ،صور میایرد .معیار عرد
ق عی در س ح  ۹۵درصد با محاسبۀ م ادیر مفناظر حفنرال
 2/۵درصد بهعنو ن حد پایین و  ۹۷/۵درصد بهعنو ن حد براال،
با سفااد ننونهبرد ری به روش التین هرایپرکیوب و حرذف
 ۵درصد شبیهسا یهای بسیار بد ،به دس میآید .آنجراکره
ثر تنا عو مرل عرد ق عیر در مفغیرر نرد ایرری شرد
منعکخ می شود pfactor ،معیار مناسبی بر ی سنجش قردر
آنالیز عد ق عی نجا شرد سر  .بعرد مرحلرۀ و سرنجی
نوب به عفبارسنجی مدل میرسد .در عفبارسنجی د د هرای
شبیهسا یشد بعرد و سرنجی ،در برا ۀ مرانی مفاراوتی برا
د د های مشاهد تی م ایسه میشوند و دیارر هری تصرحیحی
روی پار مفرها صور ننیایرد .عفبارسرنجی درو قر قابلیر
طنینان و عفنادپذیری به مدل ر مشخش میکند.
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م ادیر ولیه بر ی پار مفر مد نظر ،هیدروار ف بهینهسرا ی و
م د ر تاب هدف محاسبه شد .در صور برآورد نشردن تراب
هدف م ادیر دیاری بر ی پار مفرهرای مرد نظرر در سرعی و
خ ای بعدی در نظر ارففه میشود و تا مان بررآورد شردن
تاب هدف ین عنل تکر ر میشود ] .[۹در شرکل  3دیراار
نجا مر حل مدل  SWATو  HEC-HMSمشاهد میشود.
1

تابع هدف RMSE

ین تاب روش میاناین ریشۀ مربعرا خ راسر  .یرن تراب
م د ر و نی بیشفری ر بر ی خ اهای بزرگتر و م ادیر و نی
کنفری ر برر ی خ اهرای کوچرکترر در نظرر مریایررد و
درمجنوع و ن کلی بیشفری ر برر ی خ اهرای نزدیرک بره
دبی وج در نظر میایررد .در یرن تراب یرک ضرریب و نری
بر ساس میاناین دبی بر ی صرال ریشرۀ میراناین مربعرا
محاسبه میشود .ین ضریب مانی کره م رد ر دبری دبری
میاناین بیشفر باشد بزرگتر یک و درصورتیکه کوچکتر
دبی میاناین باشد بین  ۰/۵تا  1در نظر ارففره مریشرود
] .[8تاب هدف یادشد بهصور یر در نظر ارففه میشود:
()12

Q0  Q A
2Q A

n

(T ))2

S

 (Q (T )  Q
0

t 1

Z 

N
در ر ب ۀ باال  Zم د ر تاب هدف Q0(t) ،دبی مشاهد تی
در هر مان  Qs(t) ،tدبری محاسرباتی در هرر مران QA ،t
دبی میراناین مشراهد تی و  nتعرد د د د هرای مشراهد تی
س .
اعتبارسنجی مدل
2

2

بر ی ر یابی عنلکرد مدل ( NSضرریب ر نردمان) و
(ضریب تعیین) بین م ادیر مشاهد تی و محاسباتی سفااد
شد که م ادیر آن بهصور یر س ].[1۵

 Q sim ,i 

R

2

()13

 Qobs 

 Q
NS  1 
 Q
n

obs ,i

2

obs ,i

i 1
n

i 1

کره در یررن معررادال  Qobs,iدبرری مشرراهد تی Qsim,i ،دبرری
محاسباتی Qobs ،میاناین دبی مشاهد تی و  nتعرد د ن راط
د د های مشاهد تی یا محاسباتی س .

واسنجی مدل
بهینهسا ی پار مفرهای حوضه طریق تاب هردف میراناین
ریشۀ مربعا خ ا صرور ارفر  .بعرد مشرخشکرردن

1. Peak-Weighted Root Mean Square Error
2. Nash-Sutcliffe
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شرراخش ضررریب تبیررین ( ،)R2مشررخشکننرردۀ میررز ن
مناسررببررودن بررر ش معادلررۀ رارسرریونی بررین د د هررای
مشاهد تی و محاسباتی س  .بهینهترین م رد ر  R2بر برر یرک
س که بهصور ر ب ۀ یر تعریف میشود:
N

( X ipX im )2
i 1
N

()1۴
2

 X ip X im
2

i 1

R2 

در معادلۀ باال Xip ،م ادیر پیشبینیشد و  Ximم رادیر
مشاهد تی هسفند.
2
شاخش  Br2که در آن ضریب تبیین  Rدر ضریب خط
رارسیون بین د د های مشاهد تی و شبیهسا یشد ضرب
شد س .
()1۵

b 1
b 1

if
if

2

b R
   1 2

b R
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شکل  .3دیاگرام انجام مراحل کار در مدلهای  HEC-HMSو SWAT

نتایج و بحث
شربیهسرا ی بررر ی دورۀ آمراری  31سراله  23سررپفامبر
 1۹۷۹تا  22سپفامبر  2۰1۰نجا شد کره دو سرال بفرد
بر ی مفعادلسا ی مدل 1سفااد شد .بر ی تحلیرل نفرایج
و سنجی شاخش نشر ساتکلیف ( )NSسرفااد شرد .ترا
کنون هی معیار خاصی دربارۀ م ادیر مناسب بر ی شاخش
نشر سراتکلیف (ضرریب ر نردمان) ر ره نشرد سر ؛ مرا
موریاسی و هنکار نش ] [1۴پیشنهاد میکنرد کره م رادیر
 NSدر م العا هیدرولوژیک و هنینین فر یندهای مربوط
به نف ال آالیند ها در م یاس ماهانه بایرد  ۰/۵برزرگترر
باشد تا بفو ن نفایج مدل ر قابل قبول قلند د کرد.
در مرحلۀ آنالیز حساسی با توجه به م العرا اذشرفه

1. Warm Up

که مدل  SWATنجا شد بود ۴۰ ،پار مفر که در رو نراب
تأثیر د شفند ،نفخاب شردند .پرخ آنرالیز حساسری 21 ،
پار مفر حساسی بیشفری نشان د دند .پار مفرهرای منفخرب
به هنر م ادیر و سنجیشرد در جردول  3آورد شرد نرد.
م ادیر دبی شبیهسرا یشرد در طرول دورۀ آمراری  1۹81ر
 2۰۰1و سنجی شرد .نفرایج و سرنجی مردل در برا مرانی
1۹81ر  2۰۰1در شکل  3آورد شد س .
برا توجره بره شرکل  ۴مشراهد مریشرود کره م ررادیر
شبیهسا ی تا حردود یرادی در ناحیرۀ عرد ق عیر ۹۵
درصد قر رارففه س که اویای هنبسفای مناسب نفرایج
مدل با د د های ند ایریشد در یسرفاا هیردرومفری
د رد.
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شکل  .4مقادیر شبیهسازی رواناب بعد از واسنجی با استفاده از مدل SWAT

جدول  .3پارامترهای حساس مدل و مقادیر بهینۀ آنها
مقدار واسنجیشده کمترین مقدار بیشترین مقدار

ردیف

پارامتر

1
2
3
۴
۵
6
۷
8
۹
1۰
11
12
13
1۴
1۵
16
1۷
18
1۹
2۰
21

v__ALPHA_BF.gw
v__GW_DELAY.gw
v__GW_REVAP.gw
v__ESCO.hru
v__CH_N2.rte
v__CH_K2.rte
r__SOL_AWC().sol
r__SOL_BD().sol
r__SOL_ZMX.sol
r__SOL_z().sol
v__CH_W2.rte
v__CH_D.rte
v__ALPHA_BNK.rte
r__OV_N.hru
r__LAT_SED.hru
r__SLSOIL.hru
r__SNO_SUB().sub
v__SFTMP.bsn
v__SMFMX.bsn
v__TIMP.bsn
v__SURLAG.bsn

۰/۵11۷
26۰/62۴۷
۰/۷32
1/2۵۷
۰/118۵
1۰۴/6۵28
112
۰/2318
32۹۰/8۴۷
1۵26/1۵61
61۵/۷3۹۷
3۴/۴233
۰/21۵۹
۹/32۰۵
۷۵68/1۰۷۴
133/286۷
8۷/1۴83
1۵/23۴3
۵/۷۵1۴
۰/۹۰23
12/668۹

۰/۴۷13
161/1861
۷۷۷/۰
۰/۹۹6۴
۰/۹2۹
۷۰/8۰۰6
2/۰
۰/1۵۰۰
2۵۴2/8۵6۰
1323/۹82۷
۵۹6/22۹3
28/86۵8
۰/1332
۰/88۴6
6۴۴2/۴۰۹۷
۷۷/6۵3۵
۴۴/188۰
8/1222
1/۵2
۰/6۹۵۷
11/2128

ارففره برا مردل HEC-HMS

نفایج شبیهسا ی صرور
بررهصررور تررکرخررد د سرر  .در شررکل  ۵دو ننونرره
رخد دهای سیالب که بر ی و سنجی آنها سفااد شرد،

۰/۷1۹8
26۴/۴۹8۹
83۷/۰
1/۵3۵
۰/1۴2۹
1۰۷/8۹۹۰
1۷۵1/۰
۰/۴61۵
3۵22/8281
18۴۵/۷2۰۷
81۹/2۰۵۵
3۹/2۰۵3
۰/3223
۹/۴2۷3
8۷۵1/۵332
1۵۵/۷3۵2
۹1/26۷8
18/1۰1۴
۷/321
۰/۹28۴
1۵/۵21۷

توضیح پارامتر
ضریب و کنش جریان آب یر مینی
مان تأخیر تغذیۀ آب یر مینی
ضریب ""Revap
ضریب تصحیح تبخیر خاک
ضریب مانین آبر هۀ صلی
هد ی هیدرولیکی آبر هۀ صلی
ظرفی آب قابل دسفرس
چاالی ظاهری خاک
بیشفرین عنق ریشه در خاک
عنق س ح خاک تا الیۀ یرین
میاناین عرض آبر هۀ صلی
میاناین عنق آبر هۀ صلی
ضریب ل ای جریان پایه بر ی ذخیرۀ اود لی
ضریب مانین بر ی جریان س حی
تنرکز رسوب در آبر هههای فرعی
شیب طولی بر ی آبر هۀ فرعی
م د ر ذوب برف ولیه
دمای برف
عامل ذوب برف در  21جوالی
ضریب تأخیر دمای تودۀ برف
ضریب تأخیر رو ناب س حی

مشاهد می شود .نفرایج و سرنجی مردل نیرز در جردول ۴
آورد شد س .
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شکل  .5هیدروگراف مربوط به دو تکرخداد شبیهسازیشده با مدل  HEC-HMSدر مرحلۀ واسنجی
جدول  .4سمت راست :مقادیر تصحیحشدۀ CN؛ سمت چپ :مقادیر تصحیحشدۀ K
آبراهه

 Kاولیه

زیرحوضه

شمارۀ منحنی اولیه

شمارۀ منحنی تصحیحشده

R1

W1
W2
W3
W4
W5
W6

61/23
۴6/۹13
۵۴/۵۰۵
۵۷/۴۴۹
6۰/۵6۵
62/1۷۷

۵8/۵12
۴6/213
۷8/22۷
۵۴/۹۷1
66/1۴۵
۴2/12۹

R2

۰/3
۰/3
۰/3
۰/3
۰/3
۰/3
۰/3
۰/3

R3
R4
R5
R6
R7
R8

با توجه به نفایج حاصل جدول  ۴بر ی م رادیر ولیره و
تصحیحشد شنارۀ منحنی نشان میدهد که کنفرین میز ن
تغییر در یرحوضۀ  W2با م ادیر ند ایری شد مربوط به
ارررو هیرردرولوژیک خرراک سرر ( ۴6/۹در بر بررر .)۴6/2
هنینین بیشفرین میز ن تغییر مربروط بره یررحوضرۀ W6
س که بزرگترین و دورترین یرحوضه مربوط بره حوضرۀ
صلی س (شکل  .)3تااو شایان توجه در نفایج جردول ۴
بر ی ضریب  Kقبل و بعد تصحیح مبین ین م لب سر
که سفااد م د ر ولیۀ  Kبر بر برا  ۰/3در پرژوهش حاضرر
بیشفر حد معنول بود س  .ضریب  Kر میترو ن مبرین

 Kتصحیحشده
۰/16
۰/16
۰/16
۰/168۴
۰/18۴1
۰/16
۰/8۷
۰/۷۹6

مان طیکرردۀ آب در طرول برا ( )Reachد نسر ] [1برا
توجه به ینکه طول با های رود مشخششد برهجرز در R4
و  R5بسیار کوتا بود س و درنفیجه بایرد نفظرار م رادیر
کوچکی ر برر ی  Kدر یرن برا هرا د شر کره موضروع ر
بهوضو میتو ن در جدول  ۴مشاهد کرد .برر ی م ایسره و
ر یابی نفایج حاصل دو مدل بفد تکرخرد دهای مفنراظر
با تکرخد دهای شبیهسا یشد توسط مدل HEC-HMS
خروجری مردل  SWATجد سرا ی شرد .در شرکل  6نفررایج
حاصل شبیهسا ی دو تکرخد د با سرفااد مردلهرای
یادشد مشاهد میشود.

شکل  .6هیدروگراف مربوط به دو تکرخداد اعتبارسنجی مدلهای  SWATو HEC-HMS
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جدول  .5مقادیر آمارۀ  NSو  R2برای دو مدل
مدل
SWAT
HEC-HMS

واسنجی
NS
۰/۷8
۰/۷۰

Br2
۰/۵31۵
۰/۴۷۵6

بر ی تحلیل و م ایسۀ نفایج بهدس آمد  ،آمار هرای
نشر ساتکلیف ( )NSو ضریب تبیین ( )R2سفااد شد .در
جدول  ۵م ادیر میاناین آمار های یادشد برر ی دو مردل
قابل مشاهد س .
با توجره بره جردول  ۵مریترو ن بره دقر بیشرفر مردل
نینهترو یعی  SWATدر شربیهسرا ی هیردرولوژیکی حوضرۀ
آبخیز م العهشد پی برد .مهمترین دالیل بیشفربودن دقر
شبیهسا ی مدل  SWATمیتو ن به نینهتو یعی برودن مردل
شار کرد .هنینین مدل  HEC-HMSدر صور مو جهره برا
د د های ما ود یا ند شفن د د  ،قادر به با سا ی و شبیهسرا ی
د د نیس درصورتیکه مدل  SWATبهو س ۀ د شرفن مولرد
د د های قلینری  WXGENقرادر بره شربیهسرا ی د د هرای
برد ش نشد و یا ما ودشرد در حوضره سر  .نروع و بافر
خاک به هنر کراربری ر ضری من ره نیرز ن رش مهنری در
میز ن رو ناب د رد .با توجه به ین م لرب ،مردل HEC-HMS
ین دو نوع د د ر طریق شنارۀ منحنی ( )CNکه تلایرق
دو ن شۀ خاک و کاربری ر ضی به دس مریآیرد ،برهصرور
میاناین و نی بر ی هر یرحوضه دریاف میکند ،درحرالیکره
مدل  SWATقادر به دریاف د د های خاک و کاربری ر ضری
بهصور ن شه و با طالعا توصیای سر  .در مردل SWAT
با توجه به هنانبودن منراطق نظرر بافر خراک ،کراربری
ر ضرری و شرریب ،و حرردهای پاسررخ هیرردرولوژیکی ر تعریررف
میکند و برر ی هرر و حرد پاسرخ هیردرولوژیکی یرک شرنارۀ
منحنی جد اانه محاسربه مریشرود .سرفااد و حرد پاسرخ
هیدرولوژیکی در شبیهسا ی ،بهخصروص مرانی کره منراطق
مخفلف حوضره خراک یرا کراربریهرای اونرااون د رنرد کره
ناهنانی و تااو آنها میتو ند در هیردرولوژی حوضره ترأثیر
د شفه باشد ،بسیار مایرد سر  .رو نراب در هرر و حرد پاسرخ
هیدرولوژیکی بهطور مسف ل محاسبه و روندیابی مریشرود ترا
درنهای م د ر کل رو نراب حوضره محاسربه شرود .یرن روش
دق محاسبا ر فز یش می دهرد و توصریف فیزیکری بسریار
بهفری بیالن آبی حوضه ر ه میکند.

اعتبارسنجی
2

R
۰/۷۵
۰/66

NS
۰/68
۰/۴8

2

Br
۰/۴8۰۷
۰/۴1۰6

2

R
۰/۷1
۰/۵8

نتیجهگیری
بهعل تااو مدلهای هیردرولوژیکی در شرکل سرفااد
د د ها و وجود روشهای مخفلف بر ی شربیهسرا ی جریران،
شناسررایی مرردلی کارآمررد کرره بررا توجرره برره ینکرره بیشررفر
حوضههای آبخیز کشور فاقد یسرفاا هرای نرد ایرری بره
تعد د کافی هسفند ،کره تو نرایی شربیهسرا ی جریران ر در
کوتا ترین مان و با کنفرین هزینره برهطرور م لروب نجرا
دهررد مررری ضررروری س ر  .سرروی دیاررر صررح نفررایج
شبیهسا یشد نیز هنی د رد .با عنای بره ینکره یکری
معضال و چالشهرای ساسری پریش روی پژوهشرار ن در
مینررۀ م العررا هیرردرولوژیکی ،ف ررد ن مجنوعررۀ جررام و
کاملی د د های هیدرولوژیکی س  ،بنابر ین نفظار میرود
که سفااد مدلهای هیردرولوژیکی برزرگم یراس ماننرد
 SWATبررهعل ر د شررفن قابلی ر مولررد د د هررای قلینرری
 WXGENنسب به مدلهای یکپارچره ماننرد HEC-HMS
رجحیرر د شررفه باشررند .در یررن پررژوهش دقرر مرردل
نینهتو یعی  SWATبا مدل یکپارچه  HEC-HMSدر برآورد
سرریالب حوضررۀ آببخشررا بررسرری و م ایسرره شررد .نفررایج و
یاففههای حاصل پژوهش حاضر برر برترری مردل SWAT
نسب به مدل  HEC-HMSبا توجه به بررسی شراخشهرای
آماری مانند ضریب تعیین و ضریب ر ندمان صحه میارذ رد.
بهطوریکه مدل  SWATهم در مرحلرۀ و سرنجی و هرم در
مرحلۀ عفبرارسرنجی نسرب بره مردل  HEC-HMSبرترری
د شفه س .
یکی دالیل ین برتری ر مریترو ن در نینرهترو یعی
برررودن مررردل  SWATکررره موجرررب فرررز یش دقر ر در
خروجیهای مدل شد س  ،جسر وجرو کررد .یرر یرن
ویژای سبب میشود که دق ورودیهرای مردل برهعلر
تو ی م ادیر د د ها و سفااد نکرردن م رادیر ثابر آنهرا
بهعنو ن ورودی ،در کل حوضه فز یش یابد .درنهای  ،یرن
قابلی مهم مدل  SWATدر دریاف د د  ،موجرب فرز یش
دق ین مدل در م ابل مدل  HEC-HMSدر شبیهسرا ی
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