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مقایسه دادههای بارش ماهوارهای و ایستگاههای هواشناسی در شبیهسازی
رواناب ماهانه رودخانه کلم با استفاده از مدل SWAT
مهدی تیموری ،1اسداله خورانی* 2و مسعود بختیاریکیا
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 1کارشناس ارشد سنجش از دور ،گروه علوم جغرافیایي ،دانشگاه هرمزگان 5 ،دانشیار ،گروه علوم جغرافیایي ،دانشگاه هرمزگان و  3استادیار،
گروه علوم جغرافیایي ،دانشگاه هرمزگان
تاریخ دریافت1336/11/53 :

تاریخ پذیرش1336/13/52 :

چکیده
برآورد دقیق رواناب یک عملیات محوری در زمینه مدیریت منابع آب محسوب ميشود و پیشبیني آن برای بهرهبرداری
مطلوب از یک سامانه هیدرولوژیکي نقش مهمي دارد که معموالً انجام این مهم با توسل به مدلهای مختلف
هیدرولوژیکي صورت ميگیرد .محاسباتي مانند شدت و مدت که برای بارش متداول است ،در بیشتر نقاط جهان ،برای
تعیین خصوصیات کلي بارش کافي نميباشند ،زیرا محاسبات بارش از روی مشاهدات زمیني بهصورت نقطهای انجام
ميشود ،در حاليکه بارش خود یک پدیده سطحي است .در تحقیق حاضر ،از دادههای بارش سنجش از دور و ایستگاه
هواشناسي و مدل  SWATبرای شبیه سازی رواناب ماهانه حوزه آبخیز کلم در استان هرمزگان استفاده شد .برای اجرای
مدل هیدرولوژیک در ابتدا دادههای الزم شامل دادههای بارش ایستگاه هواشناسي ،بارش ماهواره  TRMMو بارش
پایگاه بارشي  ،GPCPدما ،رطوبت نسبي ،سرعت باد ،تشعشع خورشیدی از سال  1331تا  5115از تارنما و ایستگاههای
مورد نظر استخراج شد ،همچنین ،نقشههای خاک ،کاربری اراضي و مدل رقومي ارتفاعي منطقه متناسب در قالب مدل
تهیه شدند .از سال  5111تا  5113برای واسنجي و از سال  5111تا  5115برای صحتسنجي مدل هیدرولوژیک در
نظر گرفته شد .در نهایت مقادیر پارامتر نش-ساتکلیف و ضریب تعیین در دوره واسنجي برای ایستگاه هواشناسي،
ماهواره  TRMMو  GPCPبهترتیب برابر  1/55 ،1/21 ،1/35 ،1/51 ،1/21و  1/37و در دوره صحتسنجي برابر ،1/51
 1/71 ،1/53 ،1/11 ،1/25و  1/13برآورد شد .این نتایج حاکي از آن است که مدل دادههای ایستگاه هواشناسي و
ماهواره  TRMMرا رضایتبخش و قابل قبول شبیهسازی کرده اما در مورد پایگاه بارشي  GPCPشبیهسازی بهخوبي
صورت نگرفته است.
واژههای کلیدی :الگوریتمهای بارش ماهوارهای ،بندرعباس ،حوزه آبخیز رودخانه کلم ،ماهواره  ،TRMMنش-
ساتکلیف
مقدمه
محدودیت منابع آب و افزایش نیاز به آب که ناشي
از افزایش جمعیت ،توسعه شهرها ،سیاستهای جدید
مدیریت جوامع بشری و نیز استفاده بيرویه و غیر
___________________________
* مسئول مکاتباتkhoorani@hormozgan.ac.ir :

اصولي از این منابع ،باعث بروز مشکالت و اختالفات روز
افزوني در خصوص مدیریت منابع آب شده است.
مدلسازی در هیدرولوژی باعث درک بهتر چرخه
هیدرولوژی در مقیاس حوزههای آبخیز شده ،این امر
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در روند توسعه پایدار منطقه تأثیرگذار ميباشد (،Xu
 .)5113از آنجا که بیشتر حوزههای آبخیز کشور فاقد
ایستگاه آبسنجي با آمار بلندمدت ميباشند ،استفاده
از روشهایي که بتوان با کمک آنها اندازه رواناب
حاصل از بارندگي را در حوزههای آبخیز فاقد آمار ،یا
دارای آمار ناقص ،تخمین زد ،از اهمیت قابل توجهي
برخوردار است .یکي از این روشها استفاده از
شبیهسازهای آبشناسي در شبیهسازی بده جریان
است (5111 ،Najafi؛  Bevenو .)1335 ،Binley
استفاده دقیق و کمهزینه برای برنامهریزی و مدیریت
صحیح منابع آب و خاک بهمنظور برآورد پیامدها،
خسارات اولیه و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش
خسارات ،امری ضروری است .مدلسازی یکي از
چندین مجموعه ابزار قابل استفاده برای مدیریت منابع
آب و خاک است و مدلسازی رایانهای در چهار دهه
اخیر بهطور فزایندهای توسعه داده شده ،مورد استفاده
قرار گرفته است که دالیل اصلي آن را ميتوان ظهور
مدلهای کارآمد و روشهای جدید بهوسیله مؤسسات
تحقیقاتي ،فناوری سنجش از دور و افزایش تقاضا برای
ابزار توسعه یافته ،در کنار فشار بر منابع آب و خاک
دانست ( Feyereisenو همکاران.)5117 ،
از طرفي ،بارندگي کلیدیترین متغیر ورودی در
شبیهسازی آبشناسي بوده ،توزیع زماني و مکاني آن
تأثیر قابل توجهي بر جریانهای سطحي دارد ( Liو
همکاران .)5113 ،اطالع از توزیع زماني و مکاني بارش
و شناخت اثر آن بر بده رود ،از مواردی است که منجر
به مدیریت صحیح منابع آب در یک حوزه آبخیز
خواهد شد ( Sadeghiو .)5116 ،Nourmohammadi
برای توسعه روشهای تخمین بارش استفاده از
الگوریتمهایي با فن سنجش از دور ماهوارهای ،در
مقیاس جهاني و با توان تفکیک زماني کمتر از سه
ساعته و تفکیک مکاني کوچکتر از  1/52درجه ارائه
شدهاند به گونهای که امروزه یکي از منابع برآورد
بارش در سطح جهاني ،محصوالت بهدست آمده از
الگوریتمهای برآورد بارش ماهوارهای ميباشد
( .)5113 ،Katiraie Boroujerdyایستگاههای
اندازهگیری بارش بر پهنه خشکيها پراکنده شدهاند.
بنابراین ،ایستگاههای اندازهگیری جهان در نهایت فقط
ميتوانند نماینده بارش  52تا  31درصد از کره زمین
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باشند ،از اینرو ،برآوردهای بارش ماهوارهای که نواحي
مختلف سطح زمین را پوشش ميدهند ،ميتوانند
جایگزین مناسبي برای ایستگاههای بارانسنجي باشند
( Moazamiو همکاران .)5113 ،برای استفاده از این
سری دادهها ابتدا الزم است که کیفیت و ویژگيهای
خطای آنها در مکانهای مختلف ارزیابي شود،
بنابراین ،برآورد بارش با استفاده از ماهوارهها مرجع
بسیار مهمي برای دستیابي کاملتری از بارندگي و
منابع آب در کشور ایران که ایستگاههای بارانسنجي
آن بسیار پراکندهاند ،است ( Barani Zadehو
همکاران .)5111 ،شبیهساز مورد استفاده در این
تحقیق ،مدل  SWAT1ميباشد .این مدل ،یک مدل
هیدرولوژیکي نیمه فیزیکي و نیمه توزیعي است که
بهطور گستردهای در دنیا بهکار گرفته شده و قادر است
ارزیابي دقیقي در مبحث مدیریت منابع آب را ارائه
نماید و در حوزههای آبخیزی که فاقد آمار برداری
منظمي هستند ،قابل استفاده است .این مدل از داده-
های ورودی قابل دسترس به راحتي استفاده ميکند.
با این مدل بدون سرمایهگذاریهای زیاد زماني یا مالي
ميتوان اثرات طوالني مدت را مطالعه کرد ( Arnoldو
همکاران .)1331 ،همچنین ،الگوریتمهای بارش
بهدست
ماهوارهای شامل ماهواره  TRMMکه برای 
آوردن برآوردی دقیقتر از بارش در پهنههای استوایي
و مناطق جنب حارهای با قدرت تفکیک  1/52استفاده
ميشود و دارای سنجندههای رادار بارش (،)PR
تصویرساز میکروموج (مایکروویو) ( )TMIو اسکنر نور
مرئي و مادون قرمز ( )VIRSميباشد ،دادههای بارش
را بهدلیل قدرت تفکیک مناسبتر نسبت به سایر
ماهوارهها بهخوبي ثبت ميکنند و دادههای ماهوارهای
پایگاه بارشي  GPCPکه بهوسیله برنامه پژوهش اقلیم
جهان بنیان نهاده شده تا پراکنش و توزیع ریزشهای
آسماني را بر پهنه کره زمین طي سالهای طوالني
اندازهگیری کند .همه فراوردههای این پایگاه به کمک
یک کاسه کردن و در هم تنیدن دادههای فروسرخ و
مایکروویو و دادههای بارشي واکاوی شده بارانسنج-
های زمیني ،با استفاده از روشهای ادغام ،مانند
 SGM5که بهوسیله هافمن و همکاران در سال 5116
Soil and Water Assessment Tool
Satellite Gage Model
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ستگاههای هواشناسي در . . .

مقایسه دادههای بارش ماهوارهای و ای

ساخته شده ،ایجاد ميشوند .تخمین دادههای بارش
با ترکیبي از ماهوارههای مایکروویو  DMSP,SSM/Iو
مادون قرمز  GOES ،Meteosat ،GMS ،NOAAبه
همراه دادههای بیش از  6111ایستگاه ثابت زمیني در
آزمایشگاه جو ناسا تهیه ميشود ( Yinو ،Gruber
 )5111استفاده شد .در دو دهه گذشته ،استفاده از
الگوریتمهای برآورد بارش ماهوارهای بهمنظور اندازه-
گیری بارندگي ،رشد چشمگیری داشته ،تالشهای
زیادی در زمینه تحقیق در اجرا و محاسبه خطای
آنها صورت گرفته است .ترکیب مدل  SWATبا
دادههای بارش ماهوارهای برای شبیهسازی رواناب
حوزههای آبخیز در مناطق مختلف جهان و در هر نوع
آب و هوایي بسیار مورد استفاده قرار گرفته است که
شامل تحقیقات  Kennethو Bitew ،)5115( Marvin
و  Zhu ،)5111( Gebremichaelو همکاران ()5112
و  Yuو همکاران ( )5111ميباشد .در تمام تحقیقات
فوق ،الگوریتمهای بارش ماهوارهای و مدل SWAT
برای حوزههای آبخیز بزرگ مقیاس بهکار برده شده،
تحقیقي مبني بر بهکارگیری این الگوریتمها در
حوزههای آبخیز کوچک مقیاس صورت نگرفته است.
در تحقیقي که  Hosseiniو همکاران ( )5117به
برآورد بودجه هیدرولوژیکي در شش حوزه آبخیز خلیج
فارس با مدل  SWATپرداختند ،برای ارزیابي نتایج
شبیهسازی مدل ،از دو ضریب نش-ساتکلیف ( )NSو
ضریب تعیین ( )R2استفاده کردند .مقایسه مقادیر
اندازهگیری شده و پیشبیني شده نشان داد که هر
مؤلفه مدل ،خروجي معقول را نشان ميدهد و تعامل
میان اجزای آن ،واقعبینانه است .این مطالعه تکنیکي
با قابلیت قابل اعتماد ،اجزای بودجه ساالنه و ماهیانه
حوزه آبخیز خلیج فارس را تولید کرده است .تحقیقات
داخلي زیادی برای شبیهسازی رواناب و رسوب و غیره
با مدل  SWATصورت گرفته که شامل تحقیقات،
 Hosseiniو همکاران ( 5116و  )5112و  Gariziو
همکاران ( )5117است .از طرفي ،تحقیقي داخلي
مبني بر استفاده از الگوریتمهای بارش ماهوارهای برای
جایگزیني ایستگاههای بارانسنجي انجام نشده ،این
الگوریتمها ميتوانند راهگشای قابل قبولي برای
شبیهسازی رواناب در حوزههای آبخیز فاقد آمار یا

265/

دارای آمار ناقص داخل کشور باشند .بدین لحاظ،
کارایي استفاده از الگوریتمهای بارش ماهوارهای در
شبیهسازی رواناب ،بهعنوان ورودی به شبیهسازهای
آبشناسي کمتر مورد استفاده قرار گرفته است و این
فرضیه طرح ميشود که الگوریتمهای بارش ماهوارهای
برای شبیهسازی رواناب دارای دقت قابل قبولي هستد.
در این تحقیق ،ابتدا از دادههای بارش روزانه
ایستگاه هواشناسي ،ماهواره  TRMMو پایگاه بارشي
 GPCPبهعنوان ورودی به مدل  SWATبرای
شبیهسازی رواناب رودخانه کلم استفاده شده ،سپس
برای واسنجي و صحتسنجي مدل  SWATاز نرمافزار
 SWAT-CUPو الگوریتم  SUFI-2استفاده شد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز رودخانه کلم با
مساحتي حدود  51157هکتار در شمال شرق شهر
بندرعباس واقع شده است .از نظر موقعیت جغرافیایي
در ̋ 26ْ 37َ 21تا ̋ 26ْ 23َ 51طول شرقي
و ̋ 57˚َ 35َ 51تا ̋ 57ْ 51ˊ 57عرض شمالي قرار دارد.
این منطقه عمدتاً متشکل از آبراههها و رودخانههای
فصلي ميباشد که از دو طرف بهوسیله تپهها و کوهها
احاطه شده است .متوسط بارندگي در یک دوره آماری
 51ساله حدود  311/5میليمتر بهدست آمده است.
دادههای مورد استفاده
 -1دادههای اقلیمی :دادههای اقلیمي شامل مجموع
بارندگي ،دمای کمینه و بیشینه ،رطوبت نسبي،
سرعت باد و ساعات آفتابي با دوره زماني  12ساله
هستند که از سازمان آب منطقهای استان هرمزگان
دریافت شد .این دادهها باید بهصورت روزانه در قالب
فایلهایي با فرمت  textآماده و وارد مدل شوند .این
مدل بهمنظور بازسازی دادههای مفقود شده اقلیمي ،از
مولد اقلیمي  )weather generator( WGENکه همان
نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک به حوزه آبخیز است،
استفاده ميکند .در اینجا نزدیکترین ایستگاه
سینوپتیک با دوره آماری بلندمدت و مفقود نشده ،به
حوزه آبخیز کلم ،ایستگاه بندرعباس ميباشد که برای
این منظور استفاده شد.
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه

 -2دادههای ماهواره  TRMM1و پایگاه بارشی

 -4داده ایستگاه هیدرومتری :بهمنظور واسنجي و

 :GPCP2دادههای بارش روزانه الگوریتمهای

مقایسه دادههای اندازهگیری شده و شبیهسازی شده
بهوسیله مدل  SWATو ارزیابي در شبیهسازی جریان،
دادههای ماهانه جریان (مترمکعب بر ثانیه) ایستگاه
هیدرومتری سلوبم با دوره آماری از سال  1331تا
 5115که در خروجي حوزه آبخیز واقع شده است از
سازمان آب منطقهای استان هرمزگان اخذ شد.

ماهوارهای شامل ماهواره  TRMMبا قدرت تفکیک
مکاني  1/52درجه از سال  1337تا  5112و پایگاه
بارشي  GPCPبا قدرت تفکیک مکاني یک درجه
بهصورت جهاني از سال  1336تا االن در دسترس
بوده ،دوره زماني از سال  1331تا  5115از تارنمای
 APDRCاستخراج شد .در این تارنما ،دادههای
استخراجي با انواع قالبهای متني و رستری موجود
ميباشد که دادهها با قالب متني دریافت شد .با معرفي
مختصات جغرافیایي حوزه آبخیز ،دادهها بهصورت
درونیابي شده و آماده که نیاز به تصحیح نداشتند،
دریافت شد و به تعداد نقاطي که داده از آنها برداشت
شد ،بهعنوان ایستگاه بارانسنجي به مدل وارد شد.
شکل  ،5موقعیت نقاط برداشت شده اطراف حوزه
آبخیز کلم از ماهواره  TRMMو پایگاه بارشي GPCP
را نشان ميدهد.
 -3نقشههای کاربری اراضی و نقشه خاک :این
نقشهها از اداره کل منابع طبیعي استان هرمزگان از
نقشههای  1:52111تهیه شده ،نقشه مدل رقومي
بهکار برده شده با دقت  11متر از تارنمای  USGSو
ماهواره  ASTERاستخراج شد.

Tropical Rainfall Measuring Mission
Global Precipitation Climatology Project
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روش انجام پژوهش :شکل  3نمایي کلي از روش
انجام تحقیق ،دادههای ورودی و نرمافزارهای مورد
استفاده را نشان ميدهد.
اجرای مدل  :SWATبرای اجرای کار از نرمافزار
 Arc-SWAT 2012که بهصورت یک الحاقیه به
 GISمتصل ميشود ،استفاده شد .ابتدا مدل رقومي
ارتفاعي حوزه آبخیز کلم به محیط نرمافزار Arc-Map
فراخوانده شد .در این مرحله ،محدوده آبخیز و
زیرحوضهها و خصوصیات فیزیکي آبخیز بهوسیله مدل
محاسبه شد .سپس ،با استفاده از نقشههای کاربری
اراضي ،خاک و طبقات شیب ،واحدهای پاسخ
هیدرولوژیکي تعریف شدند .برای طبقهبندی شیب
حوزه آبخیز از روش سازمان حفاظت خاک آمریکا در
پنج طبقه صفر تا پنج ،پنج تا  11 ،11تا  51 ،51تا
 51و بیشتر از  51درصد استفاده شد .در مرحله بعد،
دادههای هواشناسي به مدل وارد شدند.
Arc-

ستگاههای هواشناسي در . . .

مقایسه دادههای بارش ماهوارهای و ای
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شکل  -2موقعیت نقاط برداشت شده اطراف حوزه آبخیز کلم بهوسیله ماهواره  TRMMو پایگاه بارشي  GPCPجهاني
دادههای هواشناسي

دادههای ماهوارهای

دادههای فیزیوگرافي

مدل رقومي ارتفاعي ،نقشه خاک ،کاربری اراضي و

دادههای ایستگاهي

شیب

بارش روزانه

بارش روزانه ،دمای حداقل و حداکثر ،رطوبت
نسبي ،ساعات آفتابي ،سرعت باد

وارد کردن دادهها به نرمافزار  Arc-SWATبرای
شبیهسازی رواناب

وارد کردن نتایج مدل  Arc-Swatو داده های دبي به

دادههای دبي

نرمافزار

Swat- Cup

صحتسنجي

واسنجي

ارزیابي و نتیجهگیری مدل

شکل  -3مدل مفهومي انجام پژوهش
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این دادهها شامل آمار بارندگي روزانه استخراج
شده از ماهواره  TRMMو پایگاه بارشي  ،GPCPدمای
کمینه و بیشینه و رطوبت نسبي ایستگاه زمیني بود.
عالوهبر این باید آمار طوالني مدت کمینه یک ایستگاه
مرجع هواشناسي در اختیار باشد تا برخي آمارههای
مورد نیاز مدل از آن استخراج شود .در این پروژه از
آمار روزانه ایستگاه سینوپتیک بندرعباس استفاده شد.
تا از طریق آن دادههای سرعت باد و تشعشع
خورشیدی بهوسیله مدل شبیهسازی و خطاهای
احتمالي نیز برطرف شوند .در مرحله بعد دادههای
خاک بهصورت دستي وارد پایگاه داده مدل شد و پس
از این مرحله دستور اجرای مدل داده شد و نتایج
استخراج شد.
واسنجی و صحتسنجی مدل :نرمافزار پیشرفته
 SWAT-CUPبهمنظور واسنجي ،1صحتسنجي 5و
تحلیل عدم قطعیت 3مدل  SWATطراحي شده،
دارای قابلیتها و الگوریتمهای متفاوت برای این کار
ميباشد .از بین پنج الگوریتم ،MCMC ،ParaSol
 SUFI2 ،GLUEو  PSOکه برای واسنجي در نرمافزار
 SWAT-CUPدر نظر گرفته شده است ،از الگوریتم
 SUFI2برای تحلیل عدم قطعیت ،صحتسنجي و
واسنجي استفاده شد .الگوریتم  SUFI2در سالهای
اخیر بهعنوان یک روش مناسب در بسیاری از شاخه-
های علوم زمین و محیط زیست مورد استفاده قرار
گرفته است .به این خاطر که اندازهگیری مستقیم
پارامترها زمانبر ،پر هزینه و اغلب با محدودیتهای
زیادی مواجه است و اندازهگیری بعضي از پارامترهای
خروجي نسبت به اندازهگیری بعضي از پارامترهای
ورودی آسانتر است ،بیشتر مورد استفاده قرار
ميگیرد ( Abbaspourو همکاران.)5117 ،
واسنجي مدل  SWATبه دو صورت دستي و
اتوکالیبراسیون صورت ميگیرد که در این روش از
روش اتوکالیبراسیون و الگوریتم  SUFI2بر اساس آمار
سالهای  5111تا  5113انجام شد .در سالهای اخیر
مدلسازی معکوس ،روشي معمول برای واسنجي
مدلها شده است .از آنجایي که انتخاب مقادیر مختلف
1

Calibration
Validation
3
Uncertainty analysis
2

برای واسنجي مدل محدود و روشي وقتگیر و پرهزینه
است ،مدلسازی معکوس بهعنوان جایگزیني مناسب
برای واسنجي و تحلیل عدم قطعیت استفاده ميشود.
الگوریتم  SUFI2در واقع معکوس مدل  SWATعمل
ميکند .به این معني که با گرفتن دادههای مشاهدهای
و همچنین ،محدوده مجاز پارامترهای مدل که در
واسنجي نمودن مدل نسبت به حوزه آبخیز مطالعاتي
نقش دارند ،مانند شماره منحني خاک ،میزان دمای
ذوب برف و بسیاری پارامترهای دیگر ،میزان بهینه
پارامترهای مذکور را برآورد ميکند .دادههای مشاهده-
ای بهکار رفته برای واسنجي و صحتسنجي دادههای
میانگین دبي ماهانه ایستگاه سلوبلم در خروجي حوزه
آبخیز کلم ميباشد .صحتسنجي به معني آن است که
آیا روش انتخاب شده برای سنجش موضوع مورد نظر
مناسب است و آن را مي سنجد یا نه و یا بهعبارتي
دیگر ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را
ميسنجد ( Abbaspourو همکاران .)5117 ،با استفاده
از نتایج تحلیل حساسیت مدل ،عوامل مهم و مؤثر
شناسایي شده ،در بهینه کردن مدل مورد استفاده قرار
گرفت .سپس صحتسنجي مدل با استفاده از مقادیر
عوامل اصالح شده در مرحله واسنجي و بر اساس آمار
سالهای  5111تا  5115صورت گرفت.
تحلیل عدم قطعیت مدل  :SWATمدلهای
هیدرولوژی به پارامترهای ورودی زیادی نیاز دارند که
با قطعیت کامل معلوم نیستند .بهخاطر این عدم
قطعیت ،مدلها قادر به توصیف دقیق فرایندهای
هیدرولوژیک و شیمیایي تحت شرایط طبیعي نیستند.
اگر رفتار هیدرولوژیک بهصورت واقعگرایانه توصیف
شود ،تغییرات این پارامترها همراه با تغییرات انواع
خاک و کاربری اراضي بسیار حائز اهمیت ميباشد .در
برنامه  SUFI2یک دامنه عدم قطعیت برای هر پارامتر
در نظر گرفته ميشود که در هنگام واسنجي سعي مي-
شود ،پارامترها در این محدوده قرار گیرند .برای بررسي
عدم قطعیت در مدل از دو عامل  P–factorو–R
 factorاستفاده ميشود R–factor .برابر است با
ضخامت محدوده  32درصد عدم قطعیت تقسیم بر
انحراف معیار دادههای اندازهگیری شده ،که هر چه به
صفر نزدیکتر باشد ،نشاندهنده شبیهسازی مناسبتر
است P-factor .نشاندهنده این است که چه مقدار از

ستگاههای هواشناسي در . . .

مقایسه دادههای بارش ماهوارهای و ای

دادههای مشاهداتي در محدوده عدم قطعیت قرار
گرفتهاند و نزدیک بودن این عدد به یک نشاندهنده،
نتیجه بهتری ميباشد ( Abbaspourو همکاران،
.)5117
ارزیابی کارایی مدل  :SWATارزیابي نتایج واسنجي
1

P-factor ،R-factor ،

بهوسیله معیارهای ضریب تعیین
و نش-ساتکلیف 5نسبت میانگین مجذورات خطا به
انحراف معیار دادههای مشاهداتي 3و ضریب تعیین
وزني صورت ميگیرد .ضریب تعیین نسبت ،پراکندگي
بین مقادیر پیشبیني شده و اندازهگیری شده را نشان
ميدهد و مقدار آن بین صفر تا یک متغیر است.
چنانچه مقادیر پیشبیني شده و اندازهگیری شده با هم
برابر باشند ،مقدار آن برابر با یک است .ضریب نش-
ساتکلیف ،ضریبي است که اختالف نسبي بین مقادیر
مشاهدهای و شبیهسازی شده را نشان ميدهد .مقدار
این ضریب بین یک تا منفي بينهایت متغیر ميباشد
( Abbaspourو همکاران .)5117 ،بهترین مقدار آن
یک است و در صورتي که میزان آن بیشتر از 1/72
باشد ،نشاندهنده این است که شبیهسازی بهوسیله
مدل کامل و عالي صورت گرفته است و اگر بین 1/36
تا  1/72باشد ،شبیهسازی رضایتبخش و خوب و اگر
کمتر از  1/36باشد ،شبیهسازی غیرقابل قبول است
( Nashو  .)1371 ،Sutcliffeتوابع هدف ضریب تعیین
( )R2و نش-ساتکلیف ( )NSارزیابي مدل را با
معادلههای زیر انجام ميدهند.
()1
()5

̅

]

̅

̅

[
̅

̅

دبي جریان اندازهگیری شده
که در آنها،
دبي جریان پیشبیني شده
(مترمکعب بر ثانیه)،
̅ میانگین دبي جریان
(مترمکعب بر ثانیه)،
اندازهگیری شده (مترمکعب بر ثانیه) ̅ ،میانگین
دبي جریان پیشبیني شده (مترمکعب بر ثانیه) و i
تعداد دادهها ميباشند ( Nashو .)1371 ،Sutcliffe
هیدروگرافهای شبیهسازی شده و مشاهداتی
در دوره واسنجی و صحتسنجی با پایه زمانی
1

Coefficient of Determination
Nash–Sutcliffe
3
The ratio of the mean squared error to the
standard deviation of observational data
2
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ماهانه :بعد از اتمام مراحل واسنجي و صحتسنجي،
دبي شبیهسازی شده بر اساس بهینهسازی کردن
پارامترهای ورودی بهدست ميآید که بیشترین
شباهت را با دبي مشاهدهای دارد .برای نمایش و
مقایسه دبي مشاهدهای و شبیهسازی شده از
هیدروگراف و ضریب همبستگي استفاده شد.
نتایج و بحث
بعد از آمادهسازی دادهها و اجرای مدل در اولین
مرحله ،مرز حوزه آبخیز ،زیرحوضهها و شبکه آبراههها
بهوسیله مدل ترسیم شد که در نتیجه  16زیرحوضه
برای حوزه آبخیز تشکیل شد (شکل  -5الف) .سپس،
نقشه کاربری اراضي حوزه آبخیز بر اساس کاربریهای
موجود در خود مدل  ،SWATبر اساس کاربریهای
حوزه آبخیز تعریف شد که شامل مرتع (31/15
درصد) ،باغ ( 3/52درصد) ،آب ( 3/33درصد) ،زمین
غیر قابل کشت ( 35/72درصد) و بوتهزار (53/27
درصد) بود ،بهدست آمد (شکل  -5ب) .در مرحله بعد
برای ساخت نقشه شیب حوزه آبخیز از روش سازمان
حفاظت خاک آمریکا در پنج طبقه صفر تا پنج ،پنج
تا  11 ،11تا  51 ،51تا  51و بیشتر از  51درصد
استفاده شد و شیب بیشتر از  51درصد حدود 61/53
درصد از حوزه آبخیز را تشکیل ميدهد (شکل  -5ج).
در آخرین مرحله از تلفیق سه نقشه کاربری اراضي،
خاک و شیب حوزه آبخیز ،نقشه واحدهای پاسخ
هیدرولوژیکي با مجموع  16واحد پاسخ هیدرولوژیکي
بهوسیله مدل  SWATبرای حوزه آبخیز کلم بهدست
آمد.
بر اساس نمودارهای بهدست آمده بیشترین انطباق
و همبستگي بین دبي مشاهدهای و شبیهسازی شده
مربوط به ایستگاه هواشناسي و ماهواره  TRMMاست
که نشان از دقت باالی دادههای ایستگاه هواشناسي و
قدرت تفکیک مکاني بهتر ماهواره  TRMMنسبت به
پایگاه بارشي  GPCPاست .شکلهای  2و 6
هیدروگراف دبي شبیهسازی شده و مشاهدهای و
شکلهای  1 ،7و  3ضریب همبستگي دبي شبیهسازی
شده و مشاهدهای را در دوره واسنجي و صحتسنجي
نشان ميدهند.
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(ب)

(الف)

(ج)

شکل  -4نقشه ،الف) آبراههها و زیرحوضهها ،ب) کاربری اراضي و ج) شیب

شکل  -5هیدروگراف دبي مشاهدهای و شبیهسازی شده در دوره واسنجي

بر اساس نتایج بهدست آمده از شکلهای  7و 1
برای ایستگاه هواشناسي و ماهواره ،TRMM
همبستگي دبي مشاهدهای و شبیهسازی شده در دوره
واسنجي  1/21و  1/55و برای دوره صحتسنجي

 1/55و  1/71ميباشد .نتایج حاکي از برازش مناسب
و خوب دبي شبیهسازی شده ایستگاه هواشناسي و
ماهواره  TRMMبا دبي مشاهدهای ایستگاه
هیدرومتری در دوره واسنجي است.

ستگاههای هواشناسي در . . .

مقایسه دادههای بارش ماهوارهای و ای

نتایج همبستگي دبي مشاهدهای و شبیهسازی
شده برای پایگاه بارشي  GPCPدر شکل  3در دوره
واسنجي  1/36و در دوره صحتسنجي  1/11برآورد
شده است که برخالف ماهواره  TRMMو ایستگاه
هواشناسي بیشترین همبستگي دبي مشاهدهای و
شبیهسازی شده در دوره صحتسنجي ميباشد .بهطور
کلي ماهواره  TRMMو ایستگاه هواشناسي در دوره
واسنجي و صحتسنجي دارای همبستگي بیشتری
بین دبي مشاهدهای و شبیهسازی شده نسبت به پایگاه
بارشي  GPCPاست.
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فرایند ارزیابي کارایي مدل نه تنها در جریان توسعه
مدل و فرایند واسنجي ،بلکه در زمان ارائه نتایج به سایر
محققین نیز از اهمیت اساسي برخوردار است .ارزیابي
نتایج مدل بدین منظور که آیا مدل  ،SWATواسنجي
و صحتسنجي را به درستي انجام داده یا نه ،بهوسیله
معیارهای ضریب تعیین ،R-factor ،نسبت میانگین
مجذورات خطا به انحراف معیار دادههای مشاهداتي،
 ،P-factorضریب تعیین وزني و نش-ساتکلیف صورت
گرفت.

شکل  -6هیدروگراف دبي مشاهدهای و شبیهسازی شده در دوره صحتسنجي
واسنجی

صحتسنجی

ایستگاه هواشناسی
شکل  -7همبستگي دبي مشاهدهای و شبیهسازی شده برای ایستگاه هواشناسي در دوره واسنجي و صحتسنجي
واسنجی

صحتسنجی

TRMM
شکل  -8همبستگي دبي مشاهدهای و شبیهسازی شده برای ماهواره  TRMMدر دوره واسنجي و صحتسنجي
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صحتسنجی

واسنجی

GPCP
شکل  -9همبستگي دبي مشاهدهای و شبیهسازی شده برای پایگاه بارشي  GPCPدر دوره واسنجي صحتسنجي

که حالت بهینه آن ،حالتي است که در آن محدوده
عدم قطعیت ،کمترین ضخامت را داشته باشد .از بین
این توابع مهمترین آنها ضریب نش-ساتکلیف است و
بر اساس خروجي هر سه نوع بارش بهکار برده شده در
مدل ،ایستگاه هواشناسي و ماهواره  TRMMبهترین
خروجي را داشته ،شبیهسازی قابل قبولي بهوسیله
دادههای آنها صورت گرفته است .مانند تحقیق
 Bitewو  )5111( Gebremichaelکه مقدار ضریب
نش-ساتکلیف بهدست آمده در پژوهش آنها 1/5
بهدست آمد و با تحقیق حاضر که  1/21و  1/51است،
برابری ميکند .جدول  1مقادیر آماری پارامترهای
ارزیابي نتایج مدل در مرحله واسنجي را نشان ميدهد.

 P-factorنشاندهنده درصد حضور دادههای
مشاهدهای در محدوده عدم قطعیت  32درصد است
که اغلب  32 PPUنامیده ميشود .محدوده عامل P
بین صفر تا یک بوده ،هر چقدر عدد بهدست آمده
برای این عامل به عدد یک نزدیکتر باشد ،نشاندهنده
تطابق بهتر دادههای شبیهسازی شده با دادههای
مشاهداتي یا اندازهگیری شده است .مقدار این عامل
برای ایستگاه هواشناسي  1/53 TRMM ،1/52و برای
 1/31 GPCPبهدست آمد .نتایج بیانگر این است که
برای ایستگاه هواشناسي  52درصد53 TRMM ،
درصد و برای  31 GPCPدرصد دادههای مشاهدهای
در محدوده عدم قطعیت قرار دارند .عامل R
نشاندهنده ضخامت پهنای محدوده عدم قطعیت بوده

جدول  -1نتایج آماری بهدست آمده در مرحله واسنجي
صحتسنجي

واسنجي

معیار ارزیابي

مشخصه

نش-ساتکلیف
ضریب تعیین

NS

1/21
1/21

ضریب تعیین وزني

bR2

1/57

1/55

نسبت میانگین مجذورات خطا به
انحراف معیار دادههای مشاهداتي

RSR

1/71

1/77

1/13

P-Factor

P-Factor

R-Factor

R-Factor

1/52
1/62

1/53
1/55

1/31
1/53

2

R

ایستگاه هواشناسي

TRMM

GPCP

ایستگاه هواشناسي

TRMM

GPCP

1/51
1/55

1/35
1/37

1/51
1/53

1/25
1/71

1/11
1/13

1/11

1/51

1/56

1/17

1/77

1/63

1/62

1/55
1/51

1/37
1/13

1/12
1/16

مقدار  P-factorبرای ایستگاه هواشناسي ،1/52
 1/53 TRMMو برای  1/31 GPCPبهدست آمد و
نتایج بیانگر این است که برای ایستگاه هواشناسي 52
درصد ،ماهواره  53 TRMMدرصد و برای 31 GPCP
درصد دادههای مشاهدهای در محدوده عدم قطعیت
قرار دارند .عامل  Rکه نشاندهنده ضخامت پهنای
محدوده عدم قطعیت بوده که حالت بهینه آن ،حالتي

است که در آن محدوده عدم قطعیت ،کمترین
ضخامت یا مقدار را داشته باشد .مقدار  RSRدر دوره
واسنجي برای ایستگاه هواشناسي ماهواره  TRMMو
پایگاه بارشي  GPCPاندکي بیش از مقدار توصیه شده
 Moriasi( 1/7و همکاران )5117 ،بهدست آمده است،
اما در دوره صحتسنجي برای  TRMMو GPCP
کمتر از مقدار توصیه شده است.

ستگاههای هواشناسي در . . .

مقایسه دادههای بارش ماهوارهای و ای

پس از انجام مرحله واسنجي ،بر اساس بهترین
شبیهسازی انجام شده با توجه به ضرایب و عوامل
ارزیابي ،مقادیر بهینه پارامترها (بهترین بازه برای هر
پارامتر) بهدست آمد v .بدان معني است که مقدار
ویژگي با مقدار جدید جایگزین شود و  rمقدار پارامتر
در  +1مقدار جدید ضرب شود ،پارامتر عمق آستانه
شروع جریان زیرزمیني و شماره منحني بهترین
مقادیر بهینه و پارامتر میانگین شیب کانال (آبراهه)
اصلي و ضریب انتقال از سفره کم عمق به عمیق
ضعیفترین مقدار بهینه را دارند .سایر نتایج در جدول
 5ارائه شده است.
نتیجهگیری
در این تحقیق ،پارامترهای جریان در مدل
 SWAT2012در حوزه آبخیز کلم ،با استفاده از بسته
نرمافزاری  ،SWAT-CUPواسنجي و صحتسنجي شد.
بدین منظور از الگوریتم  SUFI2استفاده شد .در
تحقیق حاضر سعي شد ،به کمک آزمون و خطا
بیشینه تعداد زیرحوزه آبخیز با توجه به توانایي سامانه
رایانه در پردازش اطالعات بعدی انتخاب شود .در
نهایت منجر به انتخاب  16زیرحوزه آبخیز شد .در گام
بعدی نقشه شیب طبقهبندی شد و بهمنظور تعیین
واحدهای پاسخ هیدرولوژیک با نقشه خصوصیات خاک
و کاربری اراضي تلفیق شد .برای طبقهبندی شیب از
طبقهبندی سازمان حفاظت خاک آمریکا استفاده و در
پنج طبقه صفر تا پنج ،پنج تا  11 ،11تا  51 ،51تا
 51و بیشتر از  51درصد تعریف شد .حاصل تلفیق
الیههای رقومي 16 ،واحد پاسخ هیدرولوژیک بود .بعد
از وارد کردن دادههای هواشناسي مدل اجرا شد و از
خروجي آن در نرمافزار  SWAT-CUPبرای واسنجي
استفاده شد .تحلیل حساسیت پارامترها با روش
حساسیتسنجي نسبي انجام شد .حساسیت نسبي
حاصل از آخرین شبیهسازی خودکار به کمک SUFI2
در دامنه پارامترهای تعیین شده نشان داد که در
تحلیل حساسیت برای ایستگاه هواشناسي و پایگاه
بارشي  ،GPCPشماره منحني ( )r__CN2.mgtدارای
بیشترین حساسیت است .پارامتر شماره منحني مقدار
رواناب را بهدست ميآورد و خود این پارامتر تحت
تأثیر نفوذپذیری خاک حوضه ميباشد .قسمت اعظم
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حوضه کلم دارای شیب بیشتر از  51درصد است و این
عامل باعث کاهش نفوذپذیری خاک حوضه شده و در
نتیجه رواناب نیز افزایش ميیابد .این امر باعث مي-
شود ،پارامتر شماره منحني بهعنوان حساسترین
پارامتر معرفي شود .در همین حال برای ماهواره
جریان زیرزمیني
 TRMMزمان تأخیر
( )v__GW_DELAY.gwدارای بیشترین حساسیت
بوده ،با میزان رواناب خروجي از حوزه آبخیز
همبستگي مستقیم دارد .نتایج تحلیل عدم قطعیت با
استفاده از عامل  P-factorنشان داده که برای خروجي
داده برای ایستگاه هواشناسي  52درصد ،ماهواره
 53 TRMMدرصد و برای پایگاه بارشي 31 GPCP
درصد دادههای مشاهدهای در محدوده عدم قطعیت
قرار دارند .از لحاظ بررسي همبستگي بین دبي
مشاهدهای و شبیهسازی شده ،نتایج نشان داد که دبي
شبیهسازی شده با دادههای ایستگاه هواشناسي و
ماهواره  TRMMدر هر دو دوره واسنجي و صحت-
سنجي دارای بیشترین همبستگي ميباشد .برای
ارزیابي مدل از ضریب نش-ساتکلیف و ضریب تعیین
استفاده شد .مقدار این ضرایب در دوره واسنجي برای
ایستگاه هواشناسي TRMM ،و  GPCPبهترتیب برابر
 1/55 ،1/21 ،1/35 ،1/51 ،1/21و  1/37در دوره
صحتسنجي برابر  1/71 ،1/53 ،1/11 ،1/25 ،1/51و
 1/13برآورد شد و نتایج نشاندهنده این است که
مدل دادههای ورودی مربوط به ایستگاه هواشناسي و
ماهواره  TRMMرا قابل قبول شبیهسازی کرده است.
اما برای دادههای مربوط به  GPCPشبیهسازی غیر
قابل قبول ميباشد .از این رو فرضیه موجود در این
پژوهش ،در زمینه قابلیت مدل برای شبیهسازی جریان
ماهانه با دادههای ماهواره  TRMMدر این منطقه تأیید
ميشود .مقایسه نتایج بهدست آمده با نتایج سایر
تحقیقات مشابه صورت گرفته در سطح جهان
( Kennethو 5115 ،Marvin؛  Bitewو
 )5111 ،Gebremichaelنشان ميدهد دقت
شبیهسازی قابل قبول و تقریباً مشابه با نتایج سایر
محققین بهخصوص تحقیق  Bitewو Gebremichael
( )5111که مقدار ضریب نش-ساتکلیف بهدست آمده
در پژوهش آنها  1/5و با تحقیق حاضر که  1/21و
 1/51است برابری ميکند.
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جدول  -2مقادیر بهینه عوامل حساس بعد از واسنجي برای حوزه آبخیز کلم در ایستگاه هواشناسي ،ماهواره  TRMMو پایگاه بارشي
رتبه
حساسیت
1
5
3

ایستگاه هواشناسي
عالیم اختصاری پارامتر

GPCP

GPCP

TRMM

کمینه

بیشینه

مقدار
بهینه

کمینه

بیشینه

مقدار
بهینه

کمینه

بیشینه

مقدار
بهینه

(شماره منحني)

1/33

-1/17

-1/115

-/117

1/33

1/31

-1/13

1/31

1/15

(عامل ضریب جریان پایه)

-1/56

-1/311

-1/5

-1/3

1/25

-1/1

-1/15

1/65

1/11

(زمان تأخیرجریان زیرزمیني)

521/3

33/7

513

131

251

356

76/1

357

352

(عمق آستانه شروع جریان
زیرزمیني)

5/57

R__CN2.mgt
V__ALPHA_BF.gw
V__GW_DELAY.gw
V__GWQMN.gw

5

1/755

1/137

-1/1

1/53

1/61

1/26

1/7

1/35

V__SFTMP.bsn

2
6

(درجه حرارت مناسب برای
بارش برف)

-1/63

-3/21

-1/13

-1/1

5/51

1/31

-3/51

5/5

5/11

(ضریب تبخیرخاک)

1/13

1/361

1/36

1/71

1/33

1/13

1/17

1/11

1/1

V__ESCO.hru
V__ALPHA_BNK.rte

7

(ثابت تخلیه جریان ازآبراهه
اصلي)

1/16

-1/152

1/113

1/53

1/11

1/25

1/111

1/63

1/6

(هدایت هیدرولیکي بسترآبراهه
اصلي)

115/1

57/7

115

-37/3

75/1

-13

11/27

11

66/1

(انتقال ازسفره کم عمق به
عمیق)

7/13

V__CH_K2.rte

1

V__REVAPMN.gw

3

13/6

3/2

5/63

6/73

3/31

11

3/5

5/21

(ضریب مانینگ برای جریان
سطحي)

-1/16

-1/16

-1/1

-1/15

-1/11

-1/16

-1/13

1/115

-1/13

(ضریب مانینگ آبراهه اصلي)

1/62

1/52

1/56

1/15

1/31

1/51

-1/11

1/13

1/11

(ضریب تبخیرآب زیرزمیني)

1/13

1/15

1/1

1/111

1/13

1/13

1/175

1/51

1/11

R__OV_N.hru

11
11
15

V__CH_N2.rte
V__GW_REVAP.gw
V__RCHRG_DP.gw

13
15

(انتقال از سفره کمعمق به
عمیق)

1/56

1/11

1/51

1/11

1/71

1/55

1/57

1/15

1/15

(زمان تأخیررواناب سطحي)

53/56

11/15

51/1

1/53

55/3

15

-3/73

15/1

15/6

V__SURLAG.bsn
R__SLSUBBSN.hru

12

(طول شیب متوسط در هر
)HRU

1/17

1/132

1/13

1/136

1/53

1/16

1/111

1/1

1/15

(عمق خاک کلیه افقهای
موجود)

1531

-33

1/23

133

251

337

161/1

2111

5332

( درجه حرارت ذوب برف)

-1/61

-7/15

-1/1

-52/1

2/15

1/5

-5/7

35/3

12/1

( تغییرات بارش در هر ارتفاع)

1163

617/5

161

-1136

576

-537

-336

136

316

( تغییرات دما در هر ارتفاع)

1/16

-2/37

-5/1

-1/2

12/2

1/2

-5/16

7/76

1/6

( میانگین شیب آبراهه اصلي)

7/11

5/6

2/7

3/71

11/5

3/7

-5/1

2/11

-3/3

R__SOL_ZMX.sol

16
17
11
13
51

V__SMTMP.bsn
R__PLAPS.sub
R__TLAPS.sub
V__CH_S2.rte
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