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  چکیده 

 باشـد، هاي معین داشتهها و مکانهاي آبخیز، استفاده از مدلی که توانایی برآورد رواناب، فرسایش و رسوب را در زمانبراي حفاظت حوزه

 براساس مدل پارامترهاي بنديرتبه و کندمی اعمال نتایج بر شدیدتري تاثیر پارامترها از یک کدام دهدمی نشان حساسیت آنالیز ت.ضروري اس

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی آنالیز حساسیت برخی از پارامترهاي خاك  است محاسبه قابل روش این از استفاده با مدل خروجی در آنها تاثیر

سازي میزان رواناب و رسوب حوزه آبخیز قورچاي رامیان در استان گلستان با استفاده از مدل لیسم بود. بدین منظور پارامترهاي در شبیه

گیري شده شامل: هدایت هیدرولیکی اشباع خاك، ضریب مانینگ، رطوبت پیشین خاك، پایداري خاکدانه و پتانسیل ماتریک ابتدا در اندازه

درصد کاهش و افزایش یافتند و نتایج هرکدام از آنها ثبت گردید. نتایج  20و  10هاي سازي شدند و سپس به به اندازهمقدار واقعی خود شبیه

سازي چنین در بخش شبیهامتر هدایت هیدرولیکی اشباع بوده و همسازي به پاربسیار باالي مدل در هر دو بخش شبیه حاکی از حساسیت

  رواناب مدل هیچ گونه حساسیتی به تغییرات پارامتر پایداري خاکدانه نداشت.

  سازي رواناب و رسوب، مدل لیسمشبیه: آنالیز حساسیت، پارامترهاي خاك، کلیدي لغات

  

  

هاي برنامه و هـااست که بیش از نیم قـرن اسـت کـه بـراي توسـعه طـرح بینی میزان روانـاب و رسـوب، ابـزار قدرتمنـديآوري پیشفن

که میزان روانـاب و بـار  آوري شامل یک سري از معادالت ریاضی اسـترود. این فنمی کـارهـاي مهندسـی بـهحفاظت آب و خاك و طـرح

. )2002(توي و همکاران، کندمحاسبه می ورودي براي خاك، اقلـیم، پـستی و بلنـدي و کـاربري اراضـی اسـتفاده از پارامترهـاي رسـوب را بـا

متر در میلی 700هاي عمیق لسی و اقلیم معتدل با بارندگی متوسط لیسم، مدل هیدرولوژیکی و فرسایش خاك، که براي اولین بار در خاك

در جهت رسیدن به اهداف مدیریت پایدار در سه حوزه آبخیز منطقه لیمبرگ با مشارکت جمعی از  1991شد. در سالجنوب هلند طراحی 

جامعه محلی، استانی، کشوري، گروه جغرافیاي فیزیکی دانشگاه یورترخت، دانشگاه آمستردام و گروه فیزیک خاك دانشگاه واگنینگن به اجرا 

گردید(دیرو،     LISEMمدل جدید بر مبناي فیزیکی هیدرولوژیکی و فرسایش خاك با نام اختصاري رسید که در نهایت منجر به ایجاد یک

سازي در مقیاس کوچک فیزیک به شبیه یحل معادالت اساسهاي با مبناي فیزیکی است زیرا بر اساس راهاي از مدل). مدل لیسم نمونه1994

- روابط موجود در این مدل بسیار زیاد است. مدل لیسم یک مدل توزیعی است پس پیش پردازد. اکثري فرایندهاي سیستم اصلی میو مطالعه

باشد، زیرا بر اساس شبکه سلولی و در مقیاس پذیر میبینی فضایی فرایندهاي هیدرولوژیکی و فرسایش در هر نقطه از حوضه آبخیز امکان

 ).2002باشد(السن و همکاران، رد آن محدود به وقایع رگباري میچنین لیسم مدلی ناپیوسته است و عملککند. همحوضه آبخیز عمل می

مدل، تحلیل  ارزیابی مدل بـستگی دارد. بنـابراین الزم اسـت قبـل از کـاربرد هـاي اساسـاً فیزیکـی بـه موقعیـت و محـلحساسیت مدل

  .نتایج قابـل قبـول انجـام شـودپارامترهاي مختلف و اطمینان از  حساسیت مدل به منظور فهم رفتار مدل نـسبت بـه

) جهت ارزیابی اثرات فرسایش آبی در فالت لسی چین که اغلب داراي رگبارهاي سنگین می باشد از مدل لیسم استفاده 2007هسل و جتن(

رواناب سطحی و کردندکه نتایج آنها نشان داد که مدل لیسم می تواند میزان رسوب تجمعی در خروجی حوزه و الگوي فضایی دقیقی از 

  سازي نماید.فرسایش خاك را در مقیاس حوزه آبخیز شبیه
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هاي آبخیز به رطوبت پیشین پروفیل خاك از مدل لیسم استفاده کردند در )  براي بررسی حساسیت دبی خروجی حوزه2010شیخ و همکاران(

سازي انجام شد د براي رگبارهاي معرف تابستانه و زمستانه شبیهآمپت دوالیه و ریچار-هاي گریناین مطالعه با استفاده از محاسبه نفوذ به روش

و نشان داد که مدل لیسم به رطوب پیشین خاك حساس است این میزان حساسیت با حساسیت هدایت هیدرولیکی اشباع خاك که خود 

دقیق نیاز به نقشه رطوبت پیشین خاك است سازي هاي هیدرولوژیکی است، برابر است. بنابرین براي شبیهپارامتر بسیار حساسی در اکثر مدل

  سازي کاهش یابد.تا عدم قطعیت نتایج شبیه

سازي کردند در این ) با ستفاده از مدل لیسم میزان رواناب سطحی را در حوزه غربی شهرك بهزیستی گرگان شبیه1394جعفري و همکاران(

- رواناب خوبی شبیه_اب، و زمان رسیدن به دبی اوج را براي سه واقعه بارشمطالعه مدل توانست میزان کل رواناب، دبی اوج، زمان شروع روان

  سازي کند.

)  براي ارزیابی اثرات سناریوهاي مدیریتی بر میزان رواناب در حوزه آبخیز قورچاي رامیان از مدل لیسم استفاده کرد نتایج نشان 1394خلیلی(

دقت قابل قبولی است خلیلی هم چنین با استفاده از مدل لیسم سناریوهاي مدیریت  سازي فرایند رواناب باداد که مدل لیسم قادر به شبیه

  سازي می شود.پوشش گیاهی را مورد ارزیابی قرار داد که نشان داد مدیریت پوشش گیاهی موجب کاهش رواناب در شبیه

  مواد و روش

آید، بطوریکه منطقه مورد مطالعه از آبخیز گرگانرود به حساب میهی آبخیز قسمتی از حوزه بندي حوضهمحدوده مورد مطالعه از نظر تقسیم

 37 03 05تا  36 48 26شرقی و عرض جغرافیایی  55 16 47تا  55 032 24نظر مختصات جغرافیایی در محدوده طول جغرافیایی 

متر واقع در جنوب حوضه تا حدود  2850هکتار بوده و ارتفاعات این منطقه از حدود  25533باشد مساحت محدوده مطالعاتی شمالی می

) موقعیت حوزه آبخیز قورچاي را 1باشد. شکل(متر از سطح دریاي آزاد در شمال حوضه یا همان خروجی حوضه مورد مطالعه متغییر می 150

  دهد.در ایران و استان گلستان نشان می

  
  موقیعت حوزه آبخیز قورچاي در ایران و استان گلستان -1شکل

است. باران  GISمدل براورد فرسایش و وضعیت هیدرولوژیکی خاك بر مبناي خصوصیات فیزیکی در محیط  مدل لیسم یک

هاي سازي هیدرولوژي و حمل رسوب، پس از هر واقعه بارندگی در حوضهترین ورودي این مدل است. این مدل قادر به شبیهاصلی

هکتار مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل  300الی  10مساحت هاي آبخیز با باشد. مدل لیسم تاکنون براي حوضهکوچک می

سازي چنین اثرات اقدامات حفاظتی خاك بر فرآیندهاي حوضه آبخیز را شبیهاثرات استفاده مداوم واحدهاي کاربري اراضی و هم
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هاي کوچک، نفوذ، سطحی در چالهکند شامل بارندگی، ربایش برگی، زخیره سازي میکند. فرایندهاي اصلی که این مدل شبیهمی

حرکت عمودي آب در خاك، جریان روزمینی، جریان شیاري، جداسازي خاکدانه توسط باران و ظرفیت حمل و جداسازي توسط 

هاي سنگفرشی کوچک، تراکم نفوذ و سطح سله بسته شده را تواند اثرات جادهچنین مدل لیسم میباشد. همجریان روزمینی می

ي هیدرولوژیکی و فرسایشی محاسبه کند. الزم به ذکر است که مدل لیسم توانایی براورد فرسایش پاشمانی حاصل از روي فرایندها

باشد. محدو نمودن ). عملکرد لیسم محدود به مدت یک رگبار می2002باران که از اولین مراحل فرسایش هست را نیز دارد(جتن، 

-ثانیه براي تک تک سلول 15تا  5هاي زمانی باشد که اجراي مدل که داراي گامیمحاسبات در بازه زمانی یک رگبار بدان جهت م

  دهد.) نمودار جریانی ساده شده مدل لیسم را نشان می2). شکل(2002پذیر گردد(السن و همکاران، باشد امکانها می

  
  ساختار مدل لیسم - 2شکل

  آنالیز حساسیت

گیرد. واکنش متغیرهاي خروجی به تغییر طریق آنالیز حساسیت، واسنجی و اعتبارسنجی انجام میبینی مناسب از توانایی یک مدل براي پیش

گویند. در نتیجه هرچه تغییر در مدل بزرگتر باشد مدل حساسیت بیشتري دارد. آنالیز حساسیت یک پارامتر ورودي را آنالیز حساسیت می

ها بیشتر بر روي چه بخشی باید تمرکز شود. آوري دادهدر توسعه مدل و جمع دهد کهباشد و نشان میبخش مهم اعتبارسنجی یک مدل می

شود متغیرهاي حساس هستند و توجه متغیرهاي ورودي که موجب تغییرات زیاد در خروجی، به ازاي تغییرات کوچک در مقادیر ورودي می

  شود.صورت زیر بیان میسیت نسبی بهبیشتري باید در انتخاب مقادیر ورودي براي متغیرهاي حساس صورت بگیرد. حسا

�� = �
�

�
� (
�2 − �1

�2 − �1
) 

  که در آن:

,P1 P2 :دو مقدار متفاوت از پارامتر یا متغیر ورودي 

O2 ,O1: هاي مرتبط با پارامتر یا متغیر وروديخروجی  

  باشد.می

قطعیت کمتر خواهد شد. مقادیر پارامترها و در نتیجه عدمتمرکز بیشتر بر روي پارامترهاي حساس منجر به درك و شناخت بهتر و برآورد بهتر 

قطعیت بیشتري دارند الزم است با دقت هایی نیز که عدمها حساسیت بیشتري دارد و آنآنپارامترها یا فرآیندهایی که خروجی مدل نسبت به 



 سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

اردبیلی، دانشگاه محقق 1397مهرماه  11و  10  

 
 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

بایست شناسایی ی که تاثیر کمتري بر رفتار مدل دارند میگیري قرار گیرند. در مقابل پارامترهایچه بیشتري مورد مطالعه و اندازهخاص و هر

بینی آن با بهبود اطالعات ما شده و در مورد این پارامترها وقت و هزینه چندانی صرف نشود. آنالیز حساسیت براي افزایش اعتماد مدل و پیش

  شود.در مورد رفتار سیستم انجام می

  نتایج

باشد. براي سازي میهاي اصلی مدلهاست. بنابرین یکی از گامدر ساخت، استفاده و ادراك همه مدلآنالیز حساسیت یک ابزار مهم و اساسی 

وسیله تغییر در دامنه ترین و متعارف ترین روش آنالیز حساسیت استفاده گردید، در این روش حساسیت پارامتر موردنظر بهاین کار از ساده

براي اعتبار سنجی مدل از آنالیز حساسیت براي پارامترهاي  ).1390، شود(محمديند محاسبه میممکن در حالتی که بقیه پارامترها ثابت باش

خاك استفاده گردید که این پارامترها شامل: هدایت هیدرولیکی اشباع خاك، رطوبت پیشین خاك، ضریب مانینگ، پتانسیل ماتریک و پایداري 

)نتایج آنالیز حساسیت 4) و (3هاي() و شکل1بر میزان دبی و رسوب بررسی گردید جدول(خاکدانه بود و تاثیر افزایش و کاهش این پارامترها 

  دهد.را نشان می

          درصد تغییرات        

      حجم رسوب        حجم سیل    پارامتر

  20  10  10 -  20 -  20  10  10 -  20 -  

  39.3  20.4  -17.9  -32.9  43.2  23.1  -19.9  -32.2  هدایت هیدرولیکی اشباع

  30.1  15.3  -12.4  -25.9  33.6  18.3  -13.9  -26.7  رطوبت پیشین

  26.2  12.9  -10.8  -23.6  29.3  16.3  -11.3  -24.1  ضریب مانینگ

  11.4  6.1  -5.6  -8.8  0  0  0  0  پایداري خاکدانه

  8.1  3.1  -2.7  -6.2  11.3  4.9  -9.8  -13.7  پتانسیل ماتریک

  حساسیت پارامترهاي مدل بر حجم سیل و حجم رسوب - 1جدول

  
  حساسیت پارامترهاي مدل لیسم بر حجم سیل -3شکل



 سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

 و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

اردبیلی، دانشگاه محقق 1397مهرماه  11و  10  

 
 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  
  حساسیت پارامترهاي مدل لیسم بر حجم رسوب -4شکل

  

  گیريبحث و نتیجه

دهنده حساسیت باالي مدل به نتایج حاصل از آنالیز حساسیت مدل لیسم به برخی از پارامترهاي خاك در برآورد حجم رواناب و رسوب نشان

مدل لیسم به پارامترهاي  تسازي حجم رواناب حساسیسازي است. در بخش شبیهاشباع خاك در هر دو بخش شبیهپارامتر هدایت هیدرولیکی 

ترتیب: هدایت هیدرولیکی اشباع خاك، رطوبت پیشین خاك، ضریب مانینگ، پتانسیل ماتریک بوده و پارامتر پایداري خاکدانه بدون خاك به

ترتیب: هدایت هیدرولیکی اشباع خاك، رطوبت حساسیت مدل لیسم به پارامترهاي خاك بهسازي حجم رسوب شبیه بخش حساسیت است. در

  پیشین خاك، ضریب مانینگ، پایداري خاکدانه و پتانسیل ماتریک خاك بوده است

ر که در تحقیق سازي است و با توجه به پنج پارامتدهنده اعتبار خوب این مدل براي شبیهنتایج حاصل از آنالیز حساسیت مدل لیسم نشان

  حاضر مورد ارزیابی قرار گرفتند مدل حساسیت خوبی نشان داد.
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Abstract 
To protect watersheds, it is necessary to use a model that has the ability to estimate runoff, erosion and 
sedimentation at certain times and places. The sensitivity analysis shows which of the parameters has a 
more significant effect on the results and the ranking of the model parameters based on their effect on the 
output of the model can be calculated using this method. The purpose of this study is to assess the 
sensitivity analysis of some soil parameters in Simulation of runoff and sediment yield of Ghorchay 
Ramian watershed in Golestan province using the Lisem model. For this purpose, measured parameters 
including: soil saturated hydraulic conductivity, manning coefficient, soil moisture content, aggregate 
stability, and matric potential were first simulated in their actual values and then decreased and increase 
to 10 and 20 percent. And the results of each of them were recorded. The results showed a high sensitivity 
of the model in both simulation sections to the saturated hydraulic conductivity parameter and also, in the 
runoff simulation section, there was no sensitivity to changes in the aggregate stability parameter. 
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