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چكيده 
در این پژوهش شبیهسازی بیالن آبي حوزه آبخیز قرهسو واقع در استان کرمانشاه با استفاده از مدل ارزیابي آب و خاک
 SWATبر اساس دادههای جمعآوری شده از این حوضه ،بهصورت ماهانه انجام شد .هدف اصلي در این پژوهش ،آزمون
کارایي مدل و قابلیت استفاده از آن بهعنوان شبیهساز بیالن آب در حوزه آبخیز قرهسو ميباشد .ابتددا اطالعدات ورودی
مورد نیاز مدل ،شامل نقشههدای توپدوارافي ،کداربری اراضدي و اطالعدات خداکشناسدي و همنندین ،اطالعدات آب و
هواشناسي شامل دادههای روزانه بارش ،دما ،رطوبت نسبي و آبدهي روزانه تهیه شد و مدل با این دادهها اجدرا شدد .در
ادامه بهمنظور مشخص کردن پارامترهای مهم و حساس مدل ،آنالیز حساسیت پارامترها با استفاده از روش هر بار ید
پارامتر ) (OATانجام شد و در آن اثر پارامترهای مختلف بر چهار جزء مهم از بیالن آب شامل رواناب سدححي ،جریدان
جانبي ،آب زیرزمیني و تبخیر و تعرق مورد بررسي قرار ارفت .برای واسنجي مددل از الودوریتم  SUFI2اسدتفاده شدد.
واسنجي مدل با استفاده از دادههای جریان رودخانه برای سالهای  1301-1333و اعتبارسدنجي نیدز بدر اسداس آمدار
سالهای  1331-1335انجام شد .دقت شبیهسازی ماهانه با استفاده از شاخص نش-ساتکلیف در دوره واسنجي  3/56و
با شاخص  R2معادل  3/63و در دوره اعتبارسنجي بهترتیب برابر  3/63و  3/65بهدست آمدد .نتدای حاصدل از پدژوهش
حاکي از کارایي مناسب مدل  SWATدر شبیهسازی بیالن آبي و بررسي اثرات اقدامات مختلف مدیریتي و یا تغییدرات
اقلیمي بر دبي جریان در حوزه آبخیز قرهسو ميباشد .
واژههايکليدي :آنالیز حساسیت ،اعتبارسنجي ،الووریتم  ،SUFI2داده بارشOAT ،


مقدمه 
محدودیت منابع آب و افزایش نیاز به آب که ناشي
از افزایش جمعیت ،توسعه شهرها و سیاستهای جدید
بيرویه و
مدیریت جوامع بشری است و نیز استفاده 
غیراصولي از این منابع ،باعث بروز مشکالت و
اختالفات روزافزوني در خصوص مدیریت منابع آب
شده است .برای بهینهسازی مصرف آب ،اطالع از
بیالن آبي حوزههای آبخیز ضروری ميباشد .از طرفي،
___________________________
* مسئول مکاتبهmjhossaini@yahoo.com :

اندازهایری اجزای بیالن آب در فاصلههای زماني مورد
نیاز به خاطر وقتایر و پرهزینه بودن مشکل است.
مدلهایي که منحقه غیراشباع خاک را شبیهسازی
ميکنند ،ابزار مفیدی برای پیشبیني آثار اقدامات
مدیریتي بر آب استفاده شده بهوسیله ایاه ميباشند و
از این مدلها ميتوان برای بهینهسازی عملیات
کشاورزی مانند مصرف آب استفاده کرد .از طرف
دیور ،مهار آبهای سححي خصوصاً در کشور ما که
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مسئله کمبود آبي در پهنه وسیعي از کشور وجود
دارد ،از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است .لذا
نیاز به شناسایي و به مدل درآوردن رفتار رودها و
شریانهای آبي جهت برنامهریزیهای بلندمدت و
استفاده بیشتر و بهتر از پتانسیلهای آنها عمیقاً
احساس ميشود .عدم وجود تشکیالت منسجم
بهمنظور ثبت تغییرات سیستم هیدرولوژیکي حوزههای
آبخیز کشور ،قرار ارفتن بیشتر رودها در مناطق
خش و نیمهخش  ،وضعیت بحراني برداشت آبهای
زیرزمیني و لزوم توجه بیشتر به آبهای سححي ،همه
و همه دالیل بیشتر و ظریفتری ميباشد که به مقوله
شبیهسازی و پیشبیني ،جلوه و نمودی کاملتر

ميبخشد.
مدل ،نمادی از واقعیت است که مهمترین
ویژايهای دنیای واقعي را بهصورتي ساده و کلي بیان
ميکند .مدلها ابزاری عملي هستند که ميتوان به
کم آنها به درکي از واقعیت ،البته نه کل واقعیت
بلکه بخش مفید و قابل فهم آن دست یافت (،Rafahi
 .)1337مدلهای هیدرولوژی با دو هدف اساسي
طراحي ميشوند .هدف اول درک بهتر از رفتارهای
هیدرولوژیکي و نحوه تغییر رفتارها و اثرات آن و هدف
دوم سنتز دادههای هیدرولوژیکي بهمنظور طراحي
منابع آب ،کنترل سیل ،تعدیل جریان آب و در کل،
برنامهریزی و پیشبیني جریان ميباشد ( Khalighiو
همکاران.)1333 ،
1
مدل ارزیابي آب و خاک  SWATی مدل
هیدرولوژیکي نیمهفیزیکي و نیمهتوزیعي است و با
داشتن قابلیت اجرا در محیط  GISی ابزار مناسب در
محالعات آب و خاک ميباشد .این مدل ،در کشورهای
مختلف برای شبیهسازی مولف ههای هیدرولوژیکي
بهکار برده شده است .توانایي مدل در شبیهسازی

فرایندهای هیدرولوژیکي پینیده حوزههای آبخیز در
محیط  GISاین مدل را نسبت به مدل های یکپارچه
که در آنها واحدهای کاری بزرگتر ،مبنای عمل
هستند ،متمایز ساخته است (.)1313 ،Akbari
 Arnoldو همکاران ( )1330در محالعهای با
استفاده از مدل  ،SWATبیالن هیدرولوژیکي را برای

Soil and Water Assessment Tool

1

حوضه رودخانه ميسيسيپي در آمریکا شبیهسازی
کردند .نتای این محالعه نشان داد که بیالن
هیدرولوژیکي بزرگ مقیاس با استفاده از مدل SWAT
شبیهسازی است.

بینانهای قابل
بهطور واقع 
 Abbaspourو همکاران ( )1337برای شبیهسازی
فرایندهای مؤثر بر بیالن آب ،رسوب و عناصر غذایي
در حوضه رودخانه تور کشور سوئیس از مدل SWAT
استفاده کردند .نتای آنها نشان داد که شبیهسازی
رواناب و نیترات بسیار خوب و شبیهسازی رسوب و
فسفر نسبتاً خوب صورت ارفته است .ایشان نتیجه
ارفتند که مدل  SWATميتواند برای مدیریت حوزه
آبخیز بسیار مفید باشد.
 Ndombaو  ،)1330( Birhanuمدل  SWATرا
برای زیرحوضههای رودخانه نیل بهکار برده و واسنجي
و صحتسنجي کردند .ضریب نش-ساتکلیف از 3/117
تا  3/07و ضریب تبیین  R2بین  3/16تا  3/71بهدست
آمدند .روی هم رفته ارزیابي مشخص کرد که
مدل  SWATبهطور رضایتبخشي جریان رودخانه را
در شرایط محدودیت دسترسي به دادهها شبیهسازی
کرده است.
 Faramarziو همکاران ( ،)1333با استفاده از مدل
 SWATاجزای بیالن آب را در کل ایران شبیهسازی
کرده و ارتباط آنها را با تولید اندم ،با در نظر ارفتن
عملکرد سدها و اقدامات آبیاری اراضي کشاورزی
بررسي کردند .ایشان بیالن آب کشور شامل جریان
آب آبي (مقدار آبي که به آب زیرزمیني اضافه
ميشود) ،جریان آب سبز (تبخیر و تعرق واقعي و
پتانسیل) ،و ذخیره آب سبز (رطوبت خاک) را در
سحح زیرحوضه و در مقیاس زماني ماهانه کمي
کردند.
 ،)1313( Hosseiniبه محالعه تاثیرات تغییر
کاربری روی بیالن آبي و رسوبات معلق در حوزه آبخیز
طالقان پرداخت .ایشان در مراحل واسنجي مدل ،از دو
برنامه  SUFI2و  Parasolاستفاده نمود .ایشان با
بررسي بیالن آبي باالدست حوضه (زیرحوضه
جوستان) و پاییندست حوضه (زیرحوضه الین ) به
این نتیجه رسید که تلفات تبخیر و تعرق  10تا 13
درصد بارش حوضه و رواناب  11تا  11درصد بارش را
تشکیل ميدهد.
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 ،)1336( Amiriدر پژوهشي از مدل هیدرولوژیکي
 SWATبرای شبیهسازی رواناب و بیالن آبي در
آبخیز کسیلیان استفاده نمود و واسنجي و
اعتبارسنجي را برای مدل انجام داده و اختالف بین
مقادیر رواناب مشاهداتي و تخمیني را با استفاده از
فاکتور آماری استاندارد بررسي کرده است .در این
بررسي ،نتای تحلیل حساسیت مدل نسبت به
متغیرهای مختلف نشان داد که دقت مدل در مقیاس
ساالنه بیشتر از ماهانه و در مقیاس ماهانه بیشتر از
روزانه ميباشد.
با توجه به سوابق کاربرد مدل  SWATدر جهان و
ایران و عملکرد موفق این مدل ،هدف از پژوهش
حاضر ،شبیهسازی بیالن آبي حوضه قرهسو (باالدست
ایستواه هیدرومتری قورباغستان) در استان کرمانشاه
با استفاده از مدل  SWATو واسنجي و اعتبارسنجي
مدل ،برای این حوضه ميباشد ،تا بدینوسیله کارایي
مدل  SWATدر مناطق کوهستاني غرب ایران ارزیابي
شود.

موادوروشها

منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز قرهسو یکي از
زیرحوضههای کرخه است که با مساحت 5731
کیلومترمربع 11/1 ،درصد آن را در بر ميایرد .حوضه
قرهسو از لحاظ تقسیمات سیاسي در استان کرمانشاه
قرار ارفته است .حداکثر ارتفاع حوضه  1151متر و
حداقل آن  1133متر ميباشد .میانوین بارنداي
ساالنه حوضه قرهسو  133میليمتر ميباشد که
ماههای دی و بهمن از بیشترین و ماههای خرداد ،تیر
و مرداد از کمترین بارنداي برخوردار هستند .جریان
رودخانه قرهسو از مهر ماه روند افزایشي به خود
ميایرد و در فروردین به بیشترین مقدار خود
ميرسد ،سپس آبدهي رودخانه کم ميشود و در
شهریور ماه به کمترین مقدار خود ميرسد (Hosseini
و همکاران .)1311 ،در شکل  ،1موقعیت حوزه آبخیز
قرهسو در ایران و استان کرمانشاه نمایش داده شده
است.

شكل-1موقعیت حوزه آبخیز قرهسو در ایران و استان کرمانشاه 
تئوريمدل :SWATاین مدل نمونهای از مدلهای
فیزی پایه است که با حل معادالت اساسي فیزی به
شبیهسازی فرآیندهای سیستم آبخیز ميپردازد .این
مدل به لحاظ مقیاس فضایي نیمهتوزیعي و از نظر

زماني مدلي پیوسته است .کوچ ترین واحد کاری در
این مدل ،واحد واکنش هیدرولوژی ) (HRU1است
که از ترکیب نقشههای طبقات شیب ،خاک و کاربری
Hydrologic Response Unit

1
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اراضي حاصل ميشود .آب موجود در خاک ،رواناب
سححي ،رسوب و عناصر شیمیایي ابتدا برای هر HRU
و سپس هر زیرحوضه و در نهایت کل حوزه آبخیز
محاسبه ميشود .شبیهسازی سیستم آبخیز در مدل
 SWATرا ميتوان به دو بخش کلي فاز زمیني 1و فاز
آبي1تقسیم نمود ..فاز زمیني مربوط به فرایندهای
سحح زمین و ورود آب ،رسوب و عناصر شیمیایي به
آبراهه اصلي هر زیرحوضه است .فاز آبي (روندیابي)
فرایندهای آبراههها و کانالهای جریان از جمله
حرکت آب ،رسوب و مواد شیمیایي را شبیهسازی
ميکند ( Neitchو همکاران .)1335 ،
شبیهسازی بخش زمیني چرخه هیدرولوژی در
مدل  ،SWATبر پایه رابحه بیالن آبي (رابحه )1
صورت ميایرد.
()1

)

(R day  Q surf  E a
W seep  Q gw

t

SW t  SW 0  
i 1

که در آن SWt ،مقدار نهایي آب در خاک
(میليمتر) SW0 ،مقدار اولیه آب در خاک (میليمتر)،
 Rdayمقدار بارنداي در روز iام (میليمتر) Qsurf ،مقدار
رواناب سححي در روز iام (میليمتر) Ea ،مقدار تبخیر
و تعرق در روز iام (میليمتر) Wseep ،مقدار آبي که در
روز iام از پروفیل خاک به ناحیه غیراشباع وارد
ميشود و  Qgwمقدار جریان براشتي (میليمتر) در
روز iام ميباشد .شکل  ،1ساختار مدل مفهومي چرخه
هیدرولوژی و مسیرهای در نظر ارفته شده برای
حرکت آب در مدل  SWATرا نشان ميدهد.
در مدل  ،SWATپروفیل خاک به چندین الیه
تقسیم ميشود و فرایندهای حرکت آب در خاک
شامل رواناب سححي ،نفوذ ،تبخیر ،جذب بهوسیله
ایاهان ،جریان جانبي و نفوذ عمقي به سفرههای آبي
کمعمق و عمیق ميباشد .شبیهسازی رواناب سححي
با روش اصالح شده ( SCSدر صورت داشتن دادههای
بارش روزانه) یا روش ارین-امپت (در صورت در
اختیار داشتن دادههای بارش ساعتي) انجام ميشود.
مقدار آب باقيمانده پس از ربایش اولیه (شامل ذخیره
سححي ،ربایش ایاهي و  ...که در روش  SCSبرابر
 3/1پارامتر نوهداشت ) (Sدر نظر ارفته ميشود و
Land Phase
Water Phase

1
2

رواناب سححي به داخل خاک نفوذ ميکند .برای
شبیهسازی حرکت آب در داخل الیههای خاک از
روش روندیابي مخزن استفاده ميشود .جریان اشباع
بهصورت مستقیم و جریان غیراشباع بین الیههای
خاک بهطور غیرمستقیم با محاسبه جذب ایاهي و
تبخیر از سحح خاک شبیهسازی ميشود .جریان آب
بهسمت الیههای پایین زماني اتفاق ميافتد که میزان
آب در ی الیه از خاک از ظرفیت مزرعه ) (FCتجاوز
کند و الیه زیرین نیز غیراشباع باشد .جریان جانبي با
استفاده از روش روندیابي مخزن جنبشي ( Sloanو
همکاران )1301 ،بر مبنای درجه شیب ،طول شیب و
هدایت هیدرولیکي اشباع ،مدلسازی ميشود .مابقي
آب نفوذ یافته ،به سفرههای کمعمق زیرزمیني وارد
ميشود .برای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل ،روشهای
هاراریوز ،پریستلي-تیلور و پنمن-مانتیث موجود مي-
باشد .مدل  SWATتبخیر از سحح خاک و تبخیر از
ایاه را بهصورت مجزا محابق روش )1371( Ritchie
محاسبه ميکند .تبخیر از سحح خاک با ی تابع
نمایي از عمق خاک و میزان آب خاک برآورد ميشود.
تبخیر از ایاهان نیز با ی تابع خحي از تبخیر و تعرق
پتانسیل ،شاخص سحح برگ ،عمق ریشه و میزان آب
خاک مدلسازی ميشود .میزان رطوبت الیههای
مختلف خاک در هر زمان و مکان با در نظر ارفتن
مجموع عوامل فوق برآورد ميشود.
پس از تعیین رواناب سححي با روش شماره
منحني یا ارین-امپت ،مقدار رواناب وارد شده به
کانال آبراهه محاسبه ميشود .معادله مانینگ برای
تعیین سرعت جریان و روش ضریب ذخیره متغیر
( )1363 ،Williamsیا ماسکینوهام برای روندیابي
جریان آب در کانال استفاده ميشود .در ضمن ،تلفات
انتقال آب در مسیر کانال و تأخیر زماني رواناب
سححي (برای آبخیزهای بزرگ که زمان تمرکز آنها
بیش از ی روز است) نیز در نظر ارفته ميشود.
مراحل اجراي مدل :برای شروع کار با مدل ابتدا
 DEMو نقشههای زیرحوضهها و شبکه آبراهه ،به
محیط نرمافزار مدل فراخوانده شدند .در مرحله بعد با
استفاده از نقشههای خاک ،کاربری اراضي (مربوط به
سال  )1103و طبقات شیب ،واحدهای پاسخ
هیدرولوژیکي (HRUها) تعریف شدند .حاصل کار این
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مرحله ،تشکیل  17واحد پاسخ هیدرولوژی

شکل  1نشان داده شده است.

بود که در
بارش

باران

برف

آبیاری

پوشش برف
ذوب برف
رواناب سححي
تلفات انتقال

جریان آبراههای
تقسیم برای آبیاری

بیالن آب مخازن و دریاچهها
 P/Rتعرق

تلفات انتقال
انتقال به کانال یا
مخزن بعدی

آبیاری
 P/Rجریان خروجي

نفوذ
ذخیره خاک
روندیابي آب در خاک
تعرق خاک
برداشت آب توسط ایاه
جریان جانبي
نفوذ عمقي

 P/Rنفوذ
سفره کم عمق
جریان براشتي

براشت به تبخیر

نفوذ

آبیاری

سفره عمیق
آبیاری
شكل-2ساختار کلي چرخه هیدرولوژی

در حوزه آبخیز در مدل ( SWATاقتباس از )1313 ،Akbari

شكل-3نقشه واحدهای هیدرولوژیکي (HRUها) و شبکه آبراهه حوزه آبخیز قرهسو

پس از تهیه نقشه HRUها ،دادههای هواشناسي
(شامل دادههای بارش روزانه و دمای حداقل و حداکثر

روزانه) وارد مدل شدند .مشخصات دو ایستواه مرجع
یعني ایستواههای سینوپتی کرمانشاه و روانسر

جلد  ،6شماره 1131 ،1
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(جدول  ،)1به همراه مشخصات و دادههای 51
ایستواه بارانسنجي و هفت ایستواه مربوط به دما
جدول  -1مشخصات ایستواههای سینوپتی

(شکل  )1به مدل معرفي شد .پس از این مرحله با
اجرای مدل نتای استخراج شد.
مرجع مورد استفاده در منحقه

ردیف

نام ایستواه

طول جيرافیایي

عرض جيرافیایي

ارتفاع ایستواه (متر)

1

کرمانشاه

'13° 33

'11° 11

1110

1

روانسر

'16° 13

'11° 11

1133

شكل  -4نقشه پراکنش ایستواههای هواشناسي در حوضه قرهسو

واسنجي و اعتبار سنجي مدل :با توجه به زیاد
بودن تعداد پارامترهای مدل ،برای انجام موفق و
سریعتر مرحله واسنجي ،از تحلیل حسایست با روش
"ی پارامتر در هر بار" ( )OAT1برای شناسایي
پارامترهای مهمتر و حساستر مدل استفاده شد.
واسنجي و تحلیل عدم قحعیت مدل با استفاده از
الووریتم  Abbaspour( SUFI21و همکاران )1331 ،و
بر اساس دادههای جریان رودخانه مربوط به سالهای
 1131-1103انجام شد .سپس با استفاده از مقادیر
تعیین شده برای پارامترها در مرحله واسنجي و بر
اساس آمار سالهای  1103-1101اعتبارسنجي
صورت ارفت .نتای با شاخصهای ضریب تعیین (،)R2
ضریب تعیین وزني ( ،)bR2نش-ساتکلیف ( ،)NSخحا

One At a Time
Sequential Uncertainty Fitting 2

1
2

( )E2و ریشه میانوین مربعات خحا ( )RMSEارزیابي
شد.
نتايج و بحث
پس از اجرای مدل  SWATخروجيهای مدل
شامل مولفههای رواناب ،جریان زیرسححي ،آب
زیرزمیني و غیره بهصورت فایل متني حاوی اطالعات
بهدست آمد .بررسي و مقایسه نتای  ،نشان داد که
مهمترین خحاهای نتای شامل باال بودن حجم رواناب
کل ،عدم هماهنوي نقاط اوج و شیب هیدروارافها و
کم بودن حجم آب پایه بودند .با استفاده از نتای آنالیز
حساسیت مدل ،ده پارامتر بهعنوان پارامترهای حساس
شناسایي شدند .با اجرای الووریتم  SUFI2مقادیر
بهینه پارامترهای حساس مدل تعیین شد که نتای
آن در جدول  1ارائه شده است.
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جدول-2ترتیب پارامترهای حساس و مقدار بهینه پارامترهای مدل برای حوزه آبخیز قرهسو 
نام پارامتر
ثابت تخلیه آب زیرزمیني

عالمت اختصاری

ترتیب حساسیت

مقدار بهینه

محدوده تغییرات

v__ALPHA_BF.gw

1

3/337

3/373

3/331

r__CN2.mgt

1

-3/117

-3/113

-3/110

r__SOL_AWC(1).sol

1

-3/117

-3/115

-3/171

عمق خاک

r__SOL_Z(1).sol

1

1/31

1/711

1/311

حداقل ذخیره آب زیرزمیني برای رخ
دادن جریان پایه

v__GWqmn.gw

5

11/15

1/335

7/557

v__ESCO.hru

6

-3/315

-3/371

-3/317

v__REVAPMN.gw

7

3/611

3/111

3/551

r__gw_revap.gw

0

-3/033

-3/337

-3/337

زمان تاخیر آب زیرزمیني

v__GW_DELAY.gw

3

17/171

16/131

17/150

هدایت هیدرولیکي کانال

v__CH_K2.rte

13

11/11

11/111

11/70

شماره منحني روش

SCS

ظرفیت آب قابل دسترس خاک

فاکتور جبران تبخیر در خاک
آستانه تراز آب در سفره سححي برای
تبخیر
ضریب تبخیر از سفره زیرزمیني

هیدرواراف شبیهسازی شده و هیدرواراف
مشاهداتي ماهانه در دوره واسنجي (،)1171-1103
در شکل  1و نتای شاخصهای ارزیابي مدل در جدول
 1ارائه شده است .در شکل  5هیدرواراف شبیهسازی

شده و هیدرواراف مشاهداتي در دوره اعتبارسنجي
( ،)1103-1101نشان داده شده است .همننین،
نتای شاخصهای ارزیابي مدل در دوره اعتبار سنجي
در جدول  1ارائه شده است.

شكل-4مقایسه هیدروارافهای شبیهسازی شده و مشاهداتي در دوره واسنجي ( )1171-1103



جدول -3ارزیابي کارایي مدل در مرحله واسنجي
معیار ارزیابي

مشخصه

مقدار

ضریب نش-ساتکلیف
ضریب تعیین
ضریب تعیین وزني
خحای شبیه سازی
ریشه میانوین مربعات خحا

NS

3/56
3/50
3/10
3/31
10/16

R2
bR2
E2
RMSE
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شكل-5مقایسه هیدروارافهای شبیهسازی شده و مشاهداتي در دوره اعتبارسنجي ( )1103-1101
جدول-4ارزیابي نهایي کارایي مدل در مرحله اعتبارسنجي 
معیار ارزیابي

مشخصه

مقدار

ضریب نش-ساتکلیف
ضریب تعیین
ضریب تعیین وزني
خحای شبیه سازی
ریشه میانوین مربعات خحا

NS

3/6
3/65
3/5
3/333
11

بهمنظور ارزیابي چوونوي توزیع خحاها ،رابحه خحا
و دادههای شبیهسازی شده بررسدي شدد .نتیجده ایدن
بررسي در شکل  6ارائه شده اسدت .ایدن شدکل نشدان
ميدهد که رابحه معنيداری بدین خحاهدا و دادههدای
شبیهسازی شده وجود ندارد که این بیانور ناچیز بودن

2

R

bR2
E2
RMSE

تأثیر خحای سیستماتی (خحای مربدوط بده سداختار
مدل و پارامترهای تعیین شده در مرحلده واسدنجي) و
غلبه خحدای تصدادفي (خحدای مربدوط بده دادههدای
ورودی یا سایر عوامل) در مدلسازی است.

شكل-6نمودار همبستوي مقادیر دبي شبیهسازی شده و خحا در دوره اعتبارسنجي

شاخص نش-ساتکلیف پرکاربردترین شاخص برای
یهای جریان پیوسته اسدت.
ارزیابي نتای در شبی هساز 
عموماَ اار شاخص نش-ساتکلیف بیشتر از  3/75باشدد
کارایي مدل عالي و کامل و اادر بدین  3/16تدا 3/75



باشددد ،رضددایتبخددش و ااددر کمتددر از  3/16باشددد
غیرقابددلقبددول فددرض مدديشددود ( Nashو ،Sutcliffe
 .)1373همدداناوندده کدده شدداخص نددش-سدداتکلیف در
جدولهای  1و  1نشان ميدهد ،مقادیر این پارامتر در
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دوره واسنجي و اعتبارسنجي به ترتیب معدادل  3/56و
 3/63ميباشد که رضایتبخشي مدل را نشان ميدهد.
بر اساس این محلب ،ميتوان نتیجه ارفدت کده مددل
 SWATقابلیت شبیهسازی جریان رودخانه قرهسدو بدا
شاخصهای استفاده

دقت مناسب را دارد .در بین سایر
2
شده برای ارزیابي دقت شبی هسازی ،شاخص  Rهمواره
شاخصها نشدان داده

مقادیر باالتری را نسبت به دیور
يتدوان در ماهیدت ایدن
است .دلیل ایدن مسدئله را مد 
شاخص جستجو کرد که در آن به مقدار اخدتالف بدین
دو اروه داده توجه نشده و فقط یکسان بدودن نسدبت
دادههای متناظر دو ادروه ،مدالک دقیدق
اختالف بین 
بودن شدبی هسدازی فدرض شدده اسدت .ایدن نقدص در
شاخص  bR2تا حدی اصالح شده است ،چرا که شدیب
معادله خط رارسیون برازش شده برای دو ادروه داده،
در شاخص  R2دخالت داده شده و کدارایي شداخص را
افزایش داده است .بهطور کلي مقادیر همه شاخصهای
ارزیابي بیانور دقت قابدلقبدول مددل در شدبیهسدازی
جریان رودخانه قرهسو ميباشد.
مقایسدده نتددای بددهدسددت آمددده بددا نتددای سددایر
پژوهش های مشابه صورت ارفته در سدحح جهدان (از

جملددده  Bekiarisو همکددداران Feyereisen ،1335 ،و
همکدداران Alansi ،1337 ،و همکدداران )1333 ،نشددان
ميدهد که با وجود چالشهدای مربدوط بده دادههدای
ورودی برای آبخیز مورد پدژوهش ،دقدت شدبیهسدازی
قابلقبدول و تقریبداً مشدابه بدا نتدای سدایر محققدین
بهدست آمده است ( Hosseiniو همکاران.)1311 ،
میانوین مقادیر اجزای بیالن آبي حوزه قرهسدو بدر
اساس نتای شبیهسازی مدل برای دوره زماني -1101
 1171در جدددول  5ارائدده شددده اسددت .همددانطورکدده
مشاهده ميشود ،در این حوضه حدود نیمي از بارش از
طریق تبخیر و تعرق وارد اتمسفر ميشدود ،حددود 15
درصددد آن بددهصددورت رواندداب سددححي مسددتقیماً بدده
آبراهه ها وارد ميشود و حدود  13درصد نفوذ یافتده و
وارد سفره آب زیرزمیني کمعمق ميشدود کده جریدان
پایه رودخانه را تأمین ميکند.
سهم رواناب سححي ،جریان جدانبي و جریدان آب
زیرزمیني در مقدار جریان ماهانه رودخانه قدرهسدو در
شکل  7ارائه شده است.

جدول-5مقادیر اجزای بیالن آبي حوضه قرهسو
متغیر

مقدار (میليمتر)

درصد نسبت به بارش

بارش
تبخیر و تعرق
رواناب سححي
جریان جانبي
آب زیرزمیني
تلفات آب

531/5
117/5
71/16
1/11
153/11
16/1

133
13/15
11/01
3/01
13/07
5/11

شكل-7سهم رواناب سححي ،جریان جانبي و جریان آب زیرزمیني در تأمین جریان ماهانه رودخانه قرهسو

1131 ،1  شماره،6 جلد

 درصدی هیدروارافها56 ساتکلیف همبستوي حدود
 بنابراین ميتوان چنین استنباط نمود.را نشان ميدهد
 با توجه به نتای حاصل ازSWAT که مدل فیزیکي
. در حوضه قرهسو کارایي قابلقبولي دارد،شبیهسازی
 مقایسه ظاهری و آماری هیدرواراف،همننین
مشاهداتي و هیدرواراف شبیهسازی شده بهوسیله
 حاکي از تحابق زیادی بین هیدروارافهای،مدل
 حجم رواناب و،مذکور از قبیل دبي پی لحظهای
 این محالعه.زمان رسیدن به دبي اوج وجود دارد
اطالعات مفیدی را در مورد جریان رودخانه و بیالن
آبي حوضه قرهسو فراهم نموده و به برنامهریزی
 از نتای.دقیقتر پروژههای منابع آب کم ميکند
این محالعه ميتوان برای پیشبیني اثرات تغییر اقلیم
و اقدامات مدیریتي قابل اجرا در منحقه که بهصورت
. استفاده کرد،سناریوهایي به مدل ارائه ميشود
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مشاهده مي شود که مقدار آب ورودی به رودخانده
(از منابع مختلف) در زمستان و بهار بیشترین مقدار را
 در.دارد و در اواخر تابستان به کمترین میزان ميرسد
 آب زیرزمیني بهصورت جریان پایده،همه ماههای سال
.بخش قابل مالحظهای از آب رودخانه را تأمین ميکند
رواناب سححي از اواسط پاییز تا اوایل بهار سهم زیادی
 جریان جانبي در همه ماههای.در جریان رودخانه دارد
سال سهم بسدیار کمدي از جریدان رودخانده را شدامل
.ميشود
 در حوضه قرهسوSWAT با اجرای مدل فیزیکي
کرمانشاه امکان شبیهسازی جریان ماهانه دوره مورد
 مقایسه آماری این.پژوهش در این حوضه فراهم شد
. نتای قابلقبولي را نشان داده است،مدلسازی
بهطوریکه مقایسه آماری هیدروارافهای شبیهسازی
–و مشاهداتي بهکار رفته در این پژوهش با معیار نش
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Abstract
In this study, a simulation has been performed using the Soil and Water Assessment
Tool (SWAT) model with the data of the Ghare-sou watershed. The main objective of
the study was testing the performance of SWAT and its feasibility to simulate the water
balance in this watershed. Required data such as soil properties, land use and
topographic maps were collected from the Natural Resource Office of Kermanshah
province, and the weather data, including daily rainfall, temperature, relative humidity
and discharge were collected from Meteorology Agency and regional water company of
the province. Before calibration, a sensitivity analysis has been performed for all
parameters, using OAT (One parameter At a Time) method to evaluate and demonstrate
the influences of the model parameters on four major components of water budget
including surface runoff, lateral flow, groundwater and evapotranspiration. Calibration
and validation of the model were performed using the SUFI2 algorithm. River discharge
data from 1982 to 2000 were used for the calibration and those of 2001 to 2005 for the
validation. Different criteria were used to evaluate the performance of the simulation.
During calibration, the simulated flow matched the observed values with a NashSutcliffe coefficient of 0.56 and a coefficient of determination (R2) of 0.6. These values
were 0.6 and 0.65 during the validation. The calibrated SWAT model is suggested to be
used in simulation of the monthly flow of the Ghare-Sou watershed, in order to assess
the impacts of different management practices and environment changes on the flow.
Key words: OAT, Rainfall data, SUFI2 algorithm, Sensitivity analysis, Validation
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