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چکیده
فرسایش خاک از چالشهای پیشروی مدیران و برنامهریزان در سطح حوضههای آبخیزاست .استفاده از مدلسازی
همواره به عنوان راهکار مناسب اقتصادی ،ابزاری توانمند در شناسایی مناطق حساس به فرسایش است .این مطالعه
باهدف شبیهسازی و اولویتبندی زیر حوضههای حساس به فرسایش با استفاده از مدل ریاضی سوات در سازنده ای
حساس البرز مرکزی در شمال گرمسار (حوضه حبله رود) اجرا گردیده است .پس از بازدید میدانی و تهیه اطالعات
پایه اقدام به شبیهسازی رسوب با استفاده از مدل سوات برای یک دوره سیساله ( )1981-2011گردید .سپس در
محیط سوات -کاپ اقدام به کالیبراسیون مدل برای یک دوره دهساله و صحت سنجی سهساله ( )1998-2011گردیده
است .برای ارزیابی مدل از معیارهای آماری ضریب تعیین ،ضریب کارایی ناش ساتکلیف استفاده گردیده است .شاخص
ناش ساتکلیف برای تخمین دبی رسوب در مرحله واسنجی  0/58و صحت سنجی  0/51بوده که نشان از دقت
قابلپذیرش مدل بین دادههای شبیهسازی و مشاهداتی است .پس از اجرای مجدد مدل با پارامترهای حساس محاسبه
شده ،مقدار میانگین ساالنه رسوب ویژه زیر حوضهها تعیین گردید .سپس بهمنظور ارزیابی ،از دستگاه شبیهساز باران
برای ایجاد تک واقعه بارش بر روی سازندهای حساس در زیر حوضه بحرانی استفاده شده است .در نهایت زیر حوضه
های بحرانی  20 ،19و  21با رسوب ویژه  15،17و  23تن در هکتار به عنوان زیر حوضه بحرانی برای عملیات
آبخیزداری و مدیریتی معرفی گردید.
کلید واژهها :اقلیم نیمهخشک ،سازندهای حساس ،شبیهسازی ،رسوب ،مدل سوات.
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پژوهش در زمینه روشهای مدیریت منابع آبوخاک نیازمند فنونی است که توان و امکان دورنگری ،پیشبینی و نیز
درک و بیان فرآیندهای پیچیده و پویا را فراهم نماید .ناکارآمد بودن نگرش تکبعدی و لزوم جامعنگری در اتخاذ
بهترین تصمیمها و شیوههای مدیریتی از یک طرف وناهمگنی موجود در حوضه های آبریز و غیرخطی بودن رفتاره ای
هیدرولوژیکی و فرسایشی از طرف دیگر ،شناخت کامل روابط موجود در حوضه ها را ،بسیار پیچیده و مشکل میسازد
( .)Khalifehi Sigaraudi et al, 2009: 180در ارزیابی و بررسی این سامانهها ،اندازه گیری که قابل اعتمادترین وسیله
است بهتنهایی قادر به کشف روابط پیچیده موجود در سیستم آبریزها نیست ،در نتیجه مدلسازی صورت می گیرد .لذا ،
فنون و روشهای "شبیهسازی این سامانهها با بهره گیری از مدل ها در محیط توانمند  "GISاهمیت خاصی مییابن د
)32

 .(Buther et al, 1998:تاکنون تحقیقات بسیاری توسط دانشمندان در زمینه فرسایش انجام شده که از آن

جمله ،میتوان به مدلهای تجربی در برآورد شدت و میزان فرسایش آبی اشاره نمود ) .(Habibi, 2017: 30مدل
 SWATبرای پیشبینی اثرات فعالیتهای مدیریتی بر ایجاد و میزان رسوب در مقیاس حوضه آبخیز با تنوع خاک ،
کاربری اراضی و شرایط مدیریتی در بازه زمانی طوالنی توسعه یافته است ) . (Neitsch et al, 2005: 352این مدل
اطالعات ویژهای راجع به هوا ،خاک ،توپوگرافی ،پوشش گیاهی و کاربری اراضی در حوضه دریافت میکند و در آن
فرآیندهای فیزیکی مرتبط با حرکت آب ،حرکت رسوب ،رشد گیاه و  ...مستقیماً با استفاده از دادههای ورودی شبیه
سازی می گردد .این مدل از نظر محاسباتی کارآمدی مناسبی دارد و کاربران را قادر به شبیهسازی طوالنیمدت مینماید.
) Gholami et al (2003: 29گزارش داد که تخمین ماهانه و ساالنه رسوب بهوسیله مدل  SWATبهتر از مقیاس روزانه
است و به عقیده ایشان ،وجود دادههای بلندمدت و با کیفیت باالی بار معلق در شرایط کمآبی و طغیانی می تواند باعث
بهبود کارایی مدل در مقیاس روزانه شود ) .(Tripathi et al, 2004: 1811در مطالعه ای که در شرق هند برای اندازه
گیری مقدار رواناب و رسوب در حوزه کوچک کشاورزی انجام دادند از مدل  SWATاستفاده شده است .برای ارزیابی
کارایی مدل از ضریب  R2استفاده شده و مقدار این ضریب در شبیهسازی باران  ، 0/94برای رواناب  0/797برای
رسوب  0/807بهدست آمد .برای شبیهسازی رواناب و رسوب دو حوضه آبخیز بهشتآباد و ونک در شمال حوزه
کارون مورد استفاده قرار دادند .آنها برای واسنجی وآنالیزحساسیت مدل از برنامه  SUFI-2که یک رابط برای مدل
 SWATاست استفاده کردند .در این بررسی یک واسنجی و بررسی عدم قطعیت خوب ارائه شد ،مقادیر رواناب برآورد
شده کامالً به مقادیر مشاهده شده شبیه بودند ) .(Rostamian et al, 2008: 977باهدف مقایسه مدل  SWATو شبکه
عصبی در شبیهسازی رسوب ،مطالعهای را در حوضه آبخیز کسلیان انجام دادند که نتایج آنها حاکی از دقت باالی
مدل نسبت به شبکه عصبی مصنوعی در شبیهسازی رسوب بود ).(Talebizadeh et al, 2008: 1747
جمعبندی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ایران نشان میدهد که مدل  SWATبرای شبیهسازی دبی رسوب
حوزههای آبخیز کوچک و بزرگ از کارایی مختلفی در مقیاسهای روزانه ،ماهانه و ساالنه برخوردار است .برآورد
فرسایش و رسوب در این مدل برای هر  HRUبا معادله جهانی اصالح شده برای تخمین هدر رفت خاک () MUSLE
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رسوبگذاری و میسر شدن برآورد تولید رسوب برای تک رگبارها است .در این پژوهش ،فرض بر این است که
کاربرد مدل  SWATدر شبیهسازی دبی رسوب ،بر اساس شناسایی پارامترهای حساس مدل از طریق آنالیز حساسی ت
و شبیهسازی دبی رسوب با استفاده از الگوریتم  SUFI2و مشخص کردن زیرحوضههای بحرانی ازنظر میانگین ساالن ه
رسوب ویژه در حوضه آبخیز حیله رود اولویتبندی آنها برای انجام اقدامات مدیریتی و حفاظت خاک در آینده
است.
منطقه مورد مطالعه
حوضه حیله رود در حاشیه جنوبی البرز مرکزی بین  52درجه  12دقیقه تا  53درجه و  9دقیقه طول شرقی و  35درجه
و  17دقیقه تا  35درجه و  58دقیقه عرض شمالی واقع شده است .از نظر تقسیمات کشوری در استان تهران و
شهرستانهای فیروزکوه و نمرود قرار گرفته است (شکل .)1

شکل  :1موقعیت حوضه مورد مطالعه در ایران
Figure 1: Location of the study basin in Iran

مساحت حوضه مورد مطالعه  3235کیلومترمربع است .بلندترین نقطه ارتفاعی این حوضه  4000متر و حداقل ارتفاعی
آن  1000متر از سطح دریا است .حوزه آبخیز حبله رود به لحاظ برخورداری از دو اقلیم متفاوت به دو بخش شمالی
و جنوبی تقسیم بندی گردیده است .حوضه آبخیز حبلهرود شمالی در محدوده مورد مطالعه قرارگرفته است .از نظر
فرسایش آبراهه ای دارای فرسایش با شدت زیاد و خیلی زیاد است .حوضه حیله رود دارای  4ایستگاه رسوب سنجی
مهم شامل دلیچای ،سیمین دشت ،فیروزکوه و نمرود است .مهمترین ایستگاه رسوب سنجی در خروجی حوضه با
دوره آمار بلندمدت دبی ( ،)1327-1390ایستگاه بنکوه است .حداکثر دمای میانگین  24/7درجه و حداقل مطلق دما
 -9/6در ایستگاه سینوپتیک فیروزکوه ثبت گردیده است .واحدهای زمینشناسی این حوضه در محدوده زمانی کامبرین
تا کواتر نری قرار دارند و مربوط به سازندهای اللون ،زایگون ،بایندر ،کهر ،مبارک ،الیکا ،پالند ،شمشک ،الر ،دلیچای،
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میباشند .سنگشناسی غالب عبارت است از آهک ،مارن ،شیل و ماسهسنگ ،توف و آبرفت است.
در حوضه حیله رود شاهد حضور اشکال فرسایش (شکل  )2و تغییرات کاربریها بهصورت چشمگیری هستیم
همچنین حضور مارن ها در قسمت جنوبی حوضه خودنمایی میکنند .در این تحقیق بایستی زیر حوضههای حساس
و میزان رسوب هر زیر حوضه با استفاده از مدل سوات مشخص گردد .تا برنامهریزان در اولویتبندی زیر حوضه از
نتایج این تحقیقات استفاده کنند.

شکل  :2اشکال فرسایشی در جنوب حوضه بر روی سازند مارنی
Figure 2: The erosion forms in the south of the basin on Marne Formation

مواد و روشها
روش کار در این تحقیق بر پایه روش تحلیلی محاسباتی مبنی بر مدل کامپیوتری و بررسیهای میدانی همراه با استفاده
از شبیهساز باران صحرایی استوار است .بر این اساس ابتدا نقشههای پایه شامل کاربری اراضی ،خاکشناسی و طبقات
ارتفاعی  )DEM( 3به همراه آمار بارش و دمای بلندمدت ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری حوضه حبله رود تهیه
گردید .سپس کدها د یتابیسهای مورد نیاز مدل آماده می گردد .در محیط آرک سوات 4زیر حوضه ها با دستور جدا
سازی زیرحوضهها  5تعیین گردید .اطالعات ایستگاههای سینوپتیک و دادههای بارش و دما اندازهگیری شده به نرمافزار
معرفی می گردد .در ادامه با در نظر گرفتن سه سال اولیه بهمنظور گرم کردن  6مدل ،اقدام به شبیهسازی مدل برای
سالهای ( )1981-2011گردید .خروجی شبیهسازی به محیط نرمافزار سوات-کاپ برده و مراحل واسنجی و صحت
سنجی بر اساس پارامترهای حساس انجام گردیده است .از شاخصهای آماری برای ارزیابی دقت مدل استفادهشد ه
)3- Digital Elevation Models ( DEM
4- Arc_Swat
5- Watershed Delineator
)6-Warm-up (NYSKIP
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یک دستگاه شبیهساز باران صحرایی به زیر حوضه بحرانی مراجعه نموده و با ایجاد باران مصنوعی میزان رواناب و
رسوب سازندهای حساس ،در بطریهای نمونه جمعآوری گردیده است .سپس نمونه به آزمایشگاه حفاظت خاک و
آبخیزداری انتقال داده شده تا میزان دقیق رواناب و رسوب تعیین شود .سرانجام با استفاده از فن رویهم گذاری الیهها
مقدار رسوب در زیر حوضه بحرانی مورد تحلیل قرار گرفت تا نتایج یک مدل ریاضی با کارهای میدانی و آزمایشگاهی
مورد آزمون مجدد قرار گیرد .تا صحت اولویتبندی مورد تایید مجدد واقع گردد .نقشه اولویتبندی در هر زیر حوضه
از لحاظ رسوب ویژه در ادامه آورده شده است.
الف  -نرمافزار فیزیکی پایه SWAT

در این تحقیق بهمنظور ارزیابی از مدل سوات ،یک مدل جامع و کامل در مقیاس حوضهای بوده که بهمنظور پیشبینی
تأثیر روشهای مدیریتی متفاوت بر جریان ،رسوب ،عناصر غذایی ،مواد شیمیایی و بیالن آبی در حوضههایی با خاک
و کاربری اراضی متفاوت ،برای دورههای زمانی طوالنی ارائه شده است .این مدل ،به صورت گسترده ،در کشورهای
آمریکایی و اروپایی بهکار میرود و کارایی آن به اثبات رسیده است .مدل سوات  ،برای شبیهسازی فرایندهای
هیدرولوژیکی در حوضهها ی آبخیز پیچیده و وسیع ،با توجه به تغییرات خاک ،کاربری اراضی و شرایط آب و هوایی
مختلف ،در دوره های طوالنیمدت به کاربرمی رود .این مدل ،ازنظر محاسباتی کارآمدی مناسبی دارد و دارای قابلیت
اتصال به سامانههای  GISاست .مدل سوات  ،با دریافت دادهها ی ورودی ،نظیر هواشناسی ،توپوگرافی ،کاربری اراضی
و خاک ،بهصورت الیه های اطالعاتی ،فرایندهای هیدرولوژیکی ح وضه آبخیز را به شکل پیوسته شبیهسازی میکند .
یکی از مزایای مدل سوات ،قابلیت شبیهسازی آن در حوضههای فاقد دادههای برداشت شده است؛ همچنین ،شبیهسازی
در حوضهها ی بزرگ و پیچیده و با راهکارهای مختلف مدیریتی ،بدون صرف زمان زیادی یکی دیگر از قابلیتهای
این مدل محسوب میشود ،(Abbas Pour et al, 2007: 413) .به دلیل وجود خطاهای اندازهگیری در ورودی مدل و
تأثیر آن در خروجی اش ،همچنین وجود خطا در ساختار مدل و حجم بسیار زیاد پارامترها که در مدلهای توزیعی
وجود دارد (که معموالً قابل شناسایی نیستند) ،واسنجی مدلهای هیدرولوژیک بسیار مشکل است .معموالً برای
واسنجی مدلها ،از روش مدلسازی معکوس استفاده میشود .مدل سوات با برنامه سوات _ کاپ ،روش  SUFI-2را
برای ارزیابی مدل در اختیار گذاشته است .روش  ،SUFI-2تمام عدم قطعیتها را در مدلسازی  ،شامل عدم قطعیت
ورودیها ،مدل مفهومی ،پارامترها و دادههای اندازهگیری شده را در نظر می گیرد.
 معیارهای ارزیابی مدلفرآ یند ارزیابی کارایی مدل نه تنها در جریان توسعه مدل و فرآ یند واسنجی ،بلکه در زمان ارائه نتایج به سایر محقق ا ن
نیز از اهمیت اساسی برخوردار است ) .(Schaefli & Gupta, 2007: 2075شاخص های مختلفی برای این منظور ارائه
شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 15:21 IRST on Sunday January 8th 2023

است .مقادیر بهینه مجدد وارد مدل گردیده و میزان رسوب ویژه هر زیر حوضه تعیین شده است .سپس با استفاده از

240

فصلنامه علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال هجدهم ،شماره ،64زمستان 1397

آماری ( R2ضریب همبستگی)( bR2 ،ضریب همبستگی وزنی)( NS ،نش-ساتکلیف) مورد ارزیابی قرار گرفت.
 ضریب همبستگی (:)R2)

̅
̅
∑n
)i=1( Oi−O) (Pi−P

̅ )2 ∑n
̅ 2
(
√∑n
)i=1 Oi−O √ i=1(Pi−P

( = R2

که  nتعداد مشاهدات Oi ،و  Piمقادیر متناظر مشاهده شده و پیشبینی شده میباشند̅ ،
̅ نیز میانگین ریاضی مقادیر
OوP

مشاهده شده و پیشبینی شده میباشند .ضریب همبستگی نشان میدهد که خط رگرسیون بین مقادیر پیشبینیشده و
مشاهدهشده تا چه میزان به حداکثر مقدار هماهنگی بین این دو سری مقدار نزدیک است و از  0تا  1تغییر میکند.
 ضریب همبستگی وزنی ()br2شاخص  R2به تنهایی نمی تواند تطابق دادههای محاسباتی و مشاهداتی را بهدرستی نشان دهد .اگر همراه با  R2معادله
خط همبستگی ( )y=bx+aنیز مدنظر قرار گیرد ،تطابق بین مقادیر محاسباتی و مشاهداتی بهتر نشان داده خواهد شد.
یک تطابق  %100فقط ز مانی وجود دارد که مقدار عرض از مبدأ خط همبستگی صفر و مقدار شیب آن نیز یک باشد
(یعنی خط  .)y=xشاخص  br2یا ضریب همبستگی وزنی این مسئله یعنی شیبخط همبستگی را نیز مد نظر قرار
میدهد.
 ضریب نش_ساتکلیف ( :)NSمقدار  NSاز منفی بینهایت تا  1متغیر است و نشان میدهد که خط رگرسیون بینمقادیر مشاهدهشده و پیشبینیشده تا چه مقدار به خط رگرسیون با شیب ( 1خط با شیب  )1:1هماهنگی دارد .رابطه
 NSبهقرار زیر است ).(Neitsch et al, 2005: 352
2
∑n
) i=1 (Pi−Oi

∑n
̅ 2
)i=1 (Oi −O

NS = 1 −

در این رابطه  Oمقدار دبی اندازهگیری شده و  Pمقدار دبی شبیهسازی شده میباشد.
ب -شبیهساز باران صحرایی
برای اندازهگیری رواناب رسوب از دستگاه باران ساز قابلحمل صحرایی ساخته شده در دانشگاه کشاورزی واگنی گن
هلند استفاده شده است .شکل زیر استفاده از باران ساز را در صحرا را نشان میدهد .این بارانساز در هر دو شرایط
آزمایشگاهی و صحرایی برای مطالعات فرسایش خاک قابل استفاده است .در روش آزمایشگاهی نمونه خاک از منطقه
به آزمایشگاه منتقل شده و بعد از کوبیده شدن و رسیدن وزن مخصوص هر نمونه به شرایط طبیعی ،باران شبیهسازی
می گردد .باران ساز پرتابل که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد دارای مزیت قابلحمل بودن است ک ه امکان
استفاده از آن را در طبیعت و بر روی خاک دستنخورده ممکن میسازد .این دستگاه شامل قسمتهای مختلفی که
در (شکل  )3مشخص است.
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Figure 3: Rain simulator at the test site with gully erosion in Marl M1

پس از تفکیک سازندهای زمینشناسی بر اساس ترکیب سنگی 12 ،گروه لیتولوژیکی مشخص شده است .در بازدید
میدانی اولیه از سطح حوضه مشخص گردیده که سازندهای حساس مارنی در جنوب حوضه و سازندهای سخت در
شمال حوضه قرار گرفتهاند  .واحدهای کاری بر اساس تلفیق نقشه شیب ولیتولوژی بر روی دامنه فاقد پوشش گیاهی
انجام شده است .در این تحقیق در دو مرحله جداگانه اقدام به برداشت میدانی در جنوب حوزه (واحدهای مارنی و
حساس) با مراجعه به سمت شمال حوضه درروستاهای آرو و سیدآباد اقدام به انجام آزمایش میدانی (سازندهای
سخت و غیر مارنی) با دستگاه شبیهساز باران نوع کامفورست با شدت بارش  4میلیمتر در دقیقه با تداوم بارش متوسط
 10دقیقه در سه تکرار بر سطح دامنه انجام شده است .میزان رواناب و رسوبدهی در بطریهای جمعآوری گردیده
و نمونهها جهت توزین میزان رسوب و رواناب به آزمایشگاه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری منتقل شده است.
الزم به ذک ر است در محل اجرای آزمایش در واحد کاری  15گا نه فرم  BLMو امتیازدهی انجام گردیده است.
روش توزین در آزمایشگاه با استفاده از وزن تینها اولیه و خشککردن نمونه رسوب در اتوکالو بادمای  105درجه
سانتی گراد است .بعد از توزین مجدد ،وزن رسوب برحسب گرم محاسبه شده است .سپس با توجه به مشخص بودن
سطح پالت میزان رسوب ویژه برحسب تن در هکتار محاسبه شده که همان رسوب ویژه است .برای بررسی تعداد
دیگر از سازندها مانند سازندهای کند ،تیز کوه ،توف های سازند کرج از تحقیقات مشابه در قالب پایاننامهها و
گزارشها در البرز مرکزی با استفاده از همین دستگاه شبیهساز باران انجام شده  ،استفاده گردیده است .نتایج حاصل به
دیگر رخنمون این سازندها در کل حوضه تعمیم داده و پتانسیل تولید رسوب هر سازند در کل حوضه مشخص شده
است .با ورود اطالعات رسوب هر سازند در محیط  ARC_GIS10.2نقشه پتانسیل تولید رسوب ویژه برای کل حوضه
تهیه شده است.
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Table 1- The laboratory results of the simulator rain test on the basin fo rmations

سازند

زمان (ثانیه)

عمق نفوذ (سانتیمتر)

وزن تین با رسوب (گرم)

رسوب ویژه (تن بر هکتار)

کنگلومرای پیلوسن

560

5

41 /48

0 /355

مارن گچی قرمز زیرین

490

3 /4

55 /3

3 /53

مارن

487

5 /3

54 /35

2 /94

مارن M 2

460

2 /3

51 /05

1 /79

شیل سازند کرج

456

8

53 /57

1 /84

شیل شمشک

493

10 /5

58 /03

0 /78

مالفیرهای باالی سازند شمشک

477

8

44 /8

0 /58

سازند الیکا

494

7 /8

47 /65

1 /36

سازند جیرود

388

6 /5

46 /5

1 /52

ماسه سنگ اللون

398

10

55/25

0/48

سازند شیلی زاگون

422

7/5

38/87

0/27

سازند باروت

408

5/5

51/5

2/25

کواترنر QT 2

402

5/4

39/8

0/96

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،کالیبراسیون مدل در مقیاس ماهانه بر اساس مقادیر مشاهدهای دبی جریان و دبی رسوب بهترتیب
 108و  144ماه طی دوره آماری ( 1997تا  )2008و صحت سنجی ( 2009تا  )2011با استفاده از نرمافزار سوات–
کاپ انجام شد .در (شکلهای  4تا  )5نتایج واسنجی و اعتبارسنجی دبی رواناب و دبی رسوب برای ایستگاه بنکوه در
خروجی حوضه حبله رود و در (جدول  )1نتایج معیارهای ارزیابی مدل آورده شده است .در بحث مرتبط با دبی
رسوب روش منحنی سنجه رسوب (حد وسط دستهها) به عنوان مناسبترین روش برآورد بار معلق و تخمین دب ی
ماهانه رسوب برای مدل سوات توسط ( )Erfanian & Bayazi, 2011: 11پیشنهاد شده است .به عقیده آنها با توجه
به عدم اندازهگیری در دبیهای طغیانی ،استفاده از روش منحنی سنجه رسوب حتی در مقیاس ماهانه می تواند با عدم
قطعیت همراه باشد ،ولی با توجه به شرایط اندازهگیری بار معلق در رودخانههای ایران ،روش منحنی سنجه رسوب را
تنها راه برای تولید دبی رسوب ماهانه در حال حاضر دانستند .پژوهش حاضر ،از روش حد وسط دستهها در دوره
کالیبراسیون و صحت سنجی بر اساس دادههای رسوب ثبت شده در ایستگاه خروجی حوضه حبله رود (بنکوه) شام ل
 1314نمونه در یک دوره ( )1347-1389است.
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Figure 4: Sediment gauge curve diagram of Hableh Roud

توابع هدف مختلفی برای بهینهسازی مدل در این نرمافزار وجود دارد .تابع هدف ناش-ساتکلیف از مهمترین توابع
بوده که توسط بسیاری از هیدرولوژیستها در مدلسازی حوزههای آبخیز استفاده می گردد و کاربرد آن برای مقایسه
هیدرو گراف شبیهسازیشده و مشاهدهای (بهویژه در مقیاس ماهانه و ساالنه) نسبت به سایر توابع هدف بیشتر توصیه
شده است .ضریب ناش-ساتکلیف برای تخمین دبی رسوب در مرحله واسنجی  0/58و صحت سنجی  0/51بوده که
نشان از دقت قابلپذیرش مدل است .تاکنون هیچ معیار خاصی بهطور دقیق در مورد مقادیر مناسب برای این پارامتر
ارائه نگردیده است؛ اما بهطورکلی اگر شاخص نش_ساتکلیف بیش تر از  0/75باشد مدل عالی و کامل و اگر بین 0 / 75
تا  0/36باشد ،رضایتبخش و اگر کم تر از  0/36باشد غیر قابل قبول فرض میشود ).(Xu et al, 2009: 12

شکل  :5رواناب شبیه سازی شده در ایستگاه بنکوه
Figure 5: Simulated runoff at bonkouh stati on
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جدول  -2ارزیابی کارایی مدل در مرحله واسنجی و صحت سنجی
Table 2- Evaluation of the model's performance in calibration and verification

واسنجی
معیار ارزیابی

مشخصه

صحت سنجی
مقدار

مقدار

(رواناب)

(رسوب)

معیار ارزیابی

مشخصه

مقدار
(رواناب)

مقدار (رسوب)

ضریب ناش -ساتکلیف

NS

0 /74

0 /58

ضریب ناش -ساتکلیف

NS

0 /63

0 /51

ضریب تعیین

R2

0 /83

0 /68

ضریب تعیین

R2

0 /72

0 /63

ضریب تعیین وزنی

Br 2

0 /51

0 /54

ضریب تعیین وزنی

Br 2

0 /71

0 /49

میانگین مربعات خطا

MSE

3 /12

6 /5

میانگین مربعات خطا

MSE

3 /9

7 /1

در این تحقیق مقادیر بهینه پارامترهای حساس بعد از واسنجی از بین  32پارامتر با انجام آنالیز حساسیت در محیط
برنامه سوات–کاپ با روش  t-statو p-valueحساسترین پارامترهای مدل مشخصشده است در (جدول  )3مقادیر
پارامترهای حساس در بهترین حالت واسنجی آورده شده است .بعد از واسنجی مدل سوات ،مقدار بهینه پارامترهای
مورد استفاده استخراج شد و در دیتابیس مدل وارد و مدل در مرحله اعتبارسنجی اجرا شد (شکل  .)7سپس ،مقادیر
ساالنه رسوب ویژه  21زیر حوضه آبخیز حبله رود از روی جداول خروجی برنامه سوات ،محاسبه شد و نواحی بحرانی
که رسوب ویژه آنها بیشتر از زیر حوضههای دیگر بود ،تعیین شد.
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شکل  :6رسوب شبیه سازی شده در ایستگاه بنکوه
Figure 6: Simulated sediment at Bonkouh station
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Table 3- O ptimal values of sensitive parameters resulting from the implementati on of SWAT model

مقدار بهینه

نام پارامتر

شرح پارامتر

)SOL_K (1,2

هدایت هیدرولیکی خاک اشباع

0 /287469

)SOL_BD(1,2

چگالی توده خاک

0 /307954

ESCO

SFT MP

دمای بارش برف

0 /0655353

CH_N2

ضریب مانینگ در کانال اصلی

SPCON

بیشینه مقدار رسوب در کانال

0 /010723

CH_K2

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

94 /307961

USLE_P

عامل عملیات حفاظتی در

0 /032398

ALPHA_BNK

ثابت تخلیه جریان از کانال

0 /571583

ضریب تبخیر آب زیرزمینی

0 /048426

SOL_AWC
)(1,2

ظرفیت آب قابل دسترس

0 /384871

USLE
GW_REVAP

پارامتر

نام پارامتر

شرح پارامتر

مقدار بهینه پارامتر

GW_REVAP

ضریب تبخیر آب زیرزمینی

0 /036017

فاکتور جبران تبخیر از خاک

0 /419512
0 /102709

مطابق نقشه اولویتبندی ،زیر حوضههای  20،21و  18به ترتیب بیش ترین تولید رسوب ویژه را دارند .نتایج حاصل از
اجرای مدل نشان داد که زیر حوضه  21با  23/2تن در هکتار در سال بیش ترین پتانسیل تولید رسوب را در سطح
حوضه دارا است .در زیر حوضه  21ازلحاظ حساسیت سازندها با مساحت  17771هکتار به ترتیب 1079 ،14903
برابر با  89درصد را سازندهای حساس تشکیل میدهد .عمده سازندها شامل مارنهای ( ،)M1 M2, M3گچی قرمز
زیرین  Olgو کنگلومرای پیلوسن است .پس از کالیبره کردن دستگاه شبیهساز باران در آزمایشگاه پژوهشکده حفاظت
خاک و آبخیزداری جهت اندازهگیری میزان رواناب و رسوب به زیر حوضه بحرانی مراجعه و با ایجاد باران مصنوعی
با شدّت بارندگی  4میلیمتر در دقیقه با تداوم بارش  10دقیقه استفاده شده است .در ادامه از هر  5واحد کاری2 ،
محل انتخاب و اقدام به آزمایش باران مصنوعی گردید .سپس در شدت مورد نظر 10 ،نمونهی روان آب و رسوب
جمعآوری و برای اندازهگیری حجم روان آب و همچنین رسوب معلق به آزمایشگاه منتقل گردید .در (جدول ، )1
میزان حجم رسوب اندازهگیری شده ،نشان داده شده است .در بررسی مدل ها با استفاده از فن رویهم اندازی و مقایسه
الیه زیر حوضهها با مدل شبیه ساز باران ،مدل پسیاک ،مدل سوات و مدل ای پی ام انجام گردیده است .نتایج نشان داد
با توجه به برآورد رسوب حاصل از منحنی سنجه رسوب برای سالهای ( )1389-1347شامل  1314نمونه برآوردی
برابر با  )T/Km2/Year( 802/54است که مدل سوات با در نظر گرفتن بار بستر بیش ترین تطابق را نشان داده است.
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Figure 7: Prioritization of sub-basins in terms of annual average sediment yield with swat mode l

با توجه به رسوب ویژه  8/02تن در هک تار نشان داد که دستگاه شبیهساز باران استفاده شده در این مطالعه با در نظر
گرفتن چند بار بارش در سال و در نظر گرفتن سالیانه بودن رسوب اندازه گیری شده می توان اظهار داشت که دستگاه
شبیهساز باران با واقعیت انطباق قابل قبولی ارائه کرده است ( 4/808برابر کم تر از واقعیت حاصل از یک واقعه بارش).

شکل  :8نمودار رسوب ویژه محاسبه شده توسط مدلها
Figure 8: Special sediment chart calculated by m odels
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شکل  :7اولویتبندی زیر حوضهها از لحاظ میانگین ساالنه رسوب ویژه با مدل سوات (تن در هکتار در سال)
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سوات و نتایج شبیهساز باران ،ضریب همبستگی  0/725در محدوده اطمینان  99درصد برقرار بوده و رابطه معنیداری
مشاهدهشده و نتایج حاصل قابلاطمینان میباشند.
جدول  -4بررسی ارتباط همبستگی رسوب ویژه شبیه ساز با سایر مدلها در spss
Table 4- Investigation of correlation betwe en sedimentation relations with different sources in SPSS
SIMULAT OR

SWAT

PSIAC

Epm

** 0/669

0 /410

0 /265

1

0 /001

0 /065

0 /246

* 0/534

** 0/970

1

0 /013

0.000

** 0/725

1

معنی داربودن ،با  %99سطح اطمینان

0 /265

همبستگی پیرسون

0 /246

معنی داربودن ،با  %99سطح اطمینان

** 0/970

0 /410

همبستگی پیرسون

0 /000

0 /065

معنی داربودن ،با  %99سطح اطمینان

** 0/725

* 0/534

** 0/669

همبستگی پیرسون

0 /000

0 /013

0 /001

معنی داربودن ،با  %99سطح اطمینان

0 /000
1

همبستگی پیرسون
EPM

PSIAC

SWAT

SIMULAT OR

)**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2 -tailed

با توجه بارش ایجاد شده در دستگاه شبیهساز باران که کم تر از بارش سالیانه بوده بین نتایج اجرای هر دو مدل سوات
و شبیهساز باران دارای ارتباط معنیداری وجود دارد .مقادیر شاخص های ارزیابی کارایی مدل سوات نشان میدهد که
دبیهای شبیهسازیشده رواناب و رسوب همخوانی خوبی با داده های اندازه گیری شده دارند .شاخص های ارزیابی
ناش ساتکلیف برای دوره کالیبره و صحت سنجی قابل پذیرش بوده و حکایت از قابلیت خوب مدل در شبیهسازی
رواناب و رسوب دارد .آنالیز حساسیت صورت گرفته و مقادیر بهینه پارامترها برای حوضه حبله رود معرفی گردیده
است .زیر حوضههای بحرانی و پتانسیل تولید رسوب مشخص گردید که زیر حوضه  21بیش ترین توان تولید رسوب
را از خود نشان داده است .بازدید میدانی و بررسی نقشههای زمینشناسی از حضور مارن ها و سازندهای با حساسیت
پذیری بیش تر در این زیر حوضه دارند که در این زیر حوضه شاهد انواع اشکال فرسایش سطحی ،شیاری و خندق ی
هستیم .آزمایش شبیهساز باران بر روی مارنها نشان داد که مارنهای  20 M1گرم رسوب در اجرای یکبار آزمایش
ایجاد مینماید که با توجه به مشخص بودن سطح پالت و تعمیم آن به هکتار برابر با  3/2تن در هکتار بوده که با در
نظر گرفتن چند بار بارش در طول سال نشان از میزان باالی پتانسیل تولید رسوب بر روی این سازند در زیر حوضه
 21است .مقدار رسوب حاصل از اجرای آزمایش برای مارنهای  M3و  M2به ترتیب برابر با  14/48و  11/18بوده
است و کمترین میزان رسوب مربوط به کنگلومرای پیلوسن با  1/36گرم است .مقدار پتانسیل رسوب محاسبهشده در
این زیر حوضه با استفاده از شبیهساز باران برابر با  7/51تن در هکتار برآورد گردید که با در نظر گرفتن چند بار بارش
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همچنین نتایج رگرسیون بین شبیهساز باران و مدل سوات ارتباط معنیداری را نشان داد .بر اساس (جدول  )4بین مدل
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ارزیابی مجدد قرار گرفت و تائید گردیده است .پس می توان با این روش برای اولویتبندی زیر حوضه حساس ازنظر
اجرای عملیات آبخیزداری استفاده گردد.
تقدیر و تشکر
نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از ریاست و معاونین محترم پژوهشکده حفاظت خاک و
آبخیزداری اعالم مینمایند  .تشکر ویژه از زحمات و همراهی همکاران در گروه مهندسی رودخانه و سواحل در اجرای
هر چهبهتر طرح تحقیقاتی "بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر کمیت و کیفیت رودخانه حبله رود با استفاده از مدل
 " SWATبا کد مصوب  2-29-29-001-960105ابراز می گردد.
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این اعداد به میزان رسوب محاسبه شده توسط مدل سوات نزدیک خواهد شد که کارایی و دقت مدل سوات مورد
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