
 أ

 

 

 

 

 
 

 

 کشاورزی و منابع طبیعی علوم یدانشکده

 مرتع و آبخیزداریگروه آموزشی 

 
 

 ی کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجهپایان

 آبخیزداری گرایش منابع طبیعیی در رشته
 

 عنوان:

 رسوب در برآورد رواناب، فرسایش و WetSpaو  WEPPي ها لمدارزیابی 

 ي آبخيز خياوچاي، اردبيل( حوزهي موردي: )مطالعه

 
 :راهنما استاد

 دکتر اباذر اسمعلی عوری

 

 :مشاور اساتید

 دکتر موسی عابدینی

 دکتر اسماعیل گلی کالنپا

 

 :پژوهشگر

 مریم باقری اردبیلیان

 

 

 4931زمستان 



 ب

 

 

  

 مریم: نام                                                    باقری اردبیلیان: دانشجو خانوادگي نام

ی )مطالعه رسوب در برآورد رواناب، فرسایش و WetSpaو  WEPPهای  ارزیابی مدل :نامهپايان عنوان

 ی آبخیز خیاوچای، اردبیل( حوزهموردی: 

 دکتر اباذر اسمعلی عوری :راهنما استاد 

 دکتر اسماعیل گلی کالنپا - دکتر موسی عابدینیر: مشاو اساتید 

                         مهندسی منابع طبیعی: رشته                                                  کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                     آبخیزداری: گرايش

 111 ات:صفح تعداد        02/11/1931  دفاع: تاريخ  فناوری کشاورزی و منابع طبیعي   :دانشكده 

  :یدهچك

مدل  ،های آبخیز، در اين پژوهش اهمیت رواناب و رسوب تولید شده در مديريت جامع حوزهبه با توجه 

ی آبخیز  رسوب حوزه ومنظور برآورد فرسايش و رواناب  به WEPPمدل فیزيكي  و WetSpaهیدروژيكي توزيعي 

های مدل رقومي ارتفاع، کاربری اراضي  نقشهبرای اين منظور، ابتدا  ین شهر مورد استفاده قرار گرفتند.كخیاوچای مش

 ی بارندگي، دما، تبخیروتعرق  پتانسیل، های روزانه چنین سری ی مورد مطالعه تهیه شدند. هم بافت خاک منطقه و

تا  0222های سال آبي  دست آمدند. سپس داده ای و هواشناسي استان اردبیل به دبي و رسوب از سازمان آب منطقه

 -0212های  های آماری سال و داده WetSpaسنجي مدل  برای اعتبار 0219تا  0212براسیون و برای کالی 0212

های پائین را  دبي جريان WetSpa مدل ،بر اساس نتايجدر نظر گرفته شدند.  WEPPبرای اجرای مدل  1331

 های باال بي جرياننسبت به د -11/9و  11/2، 11/2ساتكلیف  –با ضريب نش سنجي   ی اعتبار خصوص در مرحله به

مدل برای اين بهتر برآورد کرد. ولي در کل نتايج ، ،  -11/1911و  29/2،  -213/2ساتكلیف  –با ضريب نش 

ی دبي و  های روزانه تواند ناشي از استفاده از داده اين امر مي غیر قابل قبول بوده است.سازی رواناب و رسوب  شبیه

 دهد که پارامترهای ، نشان ميWetSpaمدل  پارامترهای حساسیت آنالیز تايجن های ساعتي باشد. جای داده رسوب به

 عنوان به 0 و 1 های رتبه با ترتیب به (Kep)تبخیروتعرق  فاکتور تصحیح و (Kg)زيرزمیني  آب افت ضريب

اولیه  يزيرزمین آب ی ذخیره و (Gmax)زيرزمیني  آب ی ذخیره حداکثر پارامترهای و پارامترهای عمومي ترين حساس

(G0 )در  مدل و عملكرد واسنجي در حساسیت کمترين با پارامترهايي عنوان به ، 12 و 11 های رتبه با ترتیب به

ی آبخیز و  حوزهروش ی  نیز رسوب برآورد شده به وسیله WEPPدر مورد مدل . هستند ی مورد مطالعه منطقه

تواند مناسب  ی آبخیز برای برآورد رسوب مي حوزهولي روش  به رسوب مشاهداتي نزديک بود ی مسیر جريان دامنه

 باشد.

 سازی فرايندهای هیدرولوژيكي شبیهفیزيكي،  های مدل :هاواژه کلید
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                               شماره و عنوان مطالب
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 3 ................................................................................................................................................................... قیتحق سواالت -1-2
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 3 ...................................................................................................................................................................... قیتحق اهداف -1-4
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 4 .................................................................................................................................................... رواناب - بارش ندیفرآ -1-5-2
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 8 ..................................................................................................................................................................... يواسنج -1-5-5-1
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 ها جدولفهرست 

 صفحه                                                             شماره و عنوان جدول

 Error! Bookmark not .. مطالعه مورد زیآبخ ی حوزه داخل و اطراف يهواشناس های ستگاهیا مشخصات -1-2 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................... زیآبخ ی حوزه داخل درومترییه ستگاهیا مشخصات -2-2 جدول

 WetSpa ... Error! Bookmark مدل در خاك بافت یها کالس ی کننده فیتوص فرض شیپ پارامترهای -3-2جدول

not defined. 

 !WetSpa ...................... Error مدل در ياراض کاربری یها کالس ی کننده فیتوص فرض شیپ پارامترهای -4-2 جدول

Bookmark not defined. 

 ید و ویل)  خاك بافت و کاربری ب،یش مختلف یها کالس برای فرض شیپ استاندارد لیپتانس رواناب بیضر -5-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................ (2004 ت،یسما

 و ویل) بیش و خاك بافت ،ياراض کاربری مختلف یها کالس برای يچاالب ی رهیذخ تیظرف فرض شیپ ریمقاد -6-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. (2004 ت،یاسم ید

 .WetSpa ... Error! Bookmark not defined مدل يعموم پارامترهای از کدام هر واحد و عالمت -7-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... دویآلب ضریب -8-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............ یاوچایخ زیآبخ ی حوزه خاك یها لیپروف ی هیپا اطالعات -9-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................ یاوچایخ زیآبخ ی حوزه ياهیگ پوشش پیت مشخصات -10-2 جدول

 Error! Bookmarkمطالعه مورد  منطقه در  رواناب یبرا يدست صورتبه شده يواسنج يعموم پارامترهای -1-3جدول

not defined. 

 Error! Bookmark not ..... رواناب يدست يواسنج ی مرحله در  WetSpaمدل یيکارا يابیارز بیضرا -2-3 جدول

defined. 

 !Error ........................ مطالعه مورد ی منطقه در رسوب یبرا يدست صورت به شده يواسنج يعموم پارامترهای -3-3جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ..... رسوب يدست يواسنج ی مرحله در  WetSpaمدل یيکارا يابیارز بیضرا -4-3 جدول

defined. 

 !Error ........ مطالعه مورد ی منطقه در رواناب یبرا کیاتومات صورت به شده يواسنج يعموم پارامترهای ریمقاد ،5-3جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ............کیاتومات يواسنج ی مرحله در WetSpa مدل یيکارا يابیارز بیضرا -6-3 جدول

defined. 

 .WetSpa ..................... Error! Bookmark not defined مدل يعموم پارامترهای تیحساس زیآنال -7-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .يرسنجاعتبا ی مرحله در WetSpa مدل یيکارا يابیارز بیضرا -8-3 جدول



 و

 

 Error! Bookmark not .......... رسوب ياعتبارسنج ی مرحله در  WetSpaمدل یيکارا يابیارز بیضرا -9-3 جدول

defined. 

 !Error ........... مطالعه مورد ی منطقه در آبخیز ی حوزه روش به WEPP مدل با سازیشبیه نتایج ی خالصه -10-3 جدول

Bookmark not defined. 

 ی منطقه در بیش یدامنهها در انیجر ریمس روش به WEPP مدل با سازی شبیه نتایج خالصهي از یا نمونه -11-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. مطالعه مورد

 Error! Bookmark ... یاوچایخ زیآبخ یحوزه کانالهای در WEPP مدل با سازی شبیه نتایج از یا نمونه -12-3 جدول

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. یچااویخ زیآبخ ی حوزه يخروج کانال از ساالنه لیتحو نیانگیم: 13-3 جدول

 !WEPP ................ Error مدل از استفاده با یاوچایخ زیآبخ حوزه شده حمل رسوبات مشخصات و ضخامت -14-3 جدول

Bookmark not defined. 

مطالعه مورد ی منطقه در یمشاهدها مقدار همراه به WEPP مدل در رواناب، و  رسوب فرسایش، مقادیر -15-3 جدول

 ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 

 
 ها شکلفهرست  

 صفحه                                                              شکلشماره و عنوان 

 .Error! Bookmark not defined ........................... سلول واحد در WetSpa مدل يکیاتشم ساختار -1-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه یيایجغراف تیموقع ی نقشه -1-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه يشناس نیزم ی نقشه -2-2 شکل

 Error! Bookmark not . یاوچایخ زیآبخ ی حوزه يهواشناس و درومترییه های ستگاهیا تیموقع ی نقشه -3-2 شکل

defined. 

 .WetSpa................ Error! Bookmark not defined مدل در انرژی و آب تعادل يکیشمات ساختار -4-2 شکل

 !Error .......... شهر نیمشک و نرجهیق ل،یموئ يبارانسنج های ستگاهیا يبارندگ های داده نوشتاری لیفا از يبخش -5-2 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ....................... شهر نیمشک يرسنجیتبخ  ستگاهیا لیپتانس روتعرقیتبخ های داده نوشتاری لیفا از يبخش -6-2شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ...... شهر نیمشک کینوپتیس های ستگاهیا یدما های داده نوشتاری لیفا از يبخش -7-2شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .............. شهر نیمشک یدرومتریه ستگاهیا يدب های داده نوشتاری لیفا از يبخش -8-2شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .......... شهر نیمشک یدرومتریه ستگاهیا رسوب های داده نوشتاری لیفا از يبخش -9-2شکل

defined. 
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 WetSpa ................ Error! Bookmark not مدل در فرض شیپ پارامترهای نییتع گانه شش مراحل -10-2 شکل

defined. 

 WetSpa ..... Error! Bookmark not مدل در هیپا های هیال از ينیزم پارامترهای هیته يکل کیشمات -11-2 شکل

defined. 

 .PEST .................................................................. Error! Bookmark not defined افزار نرم طیمح -12-2 شکل

 .WEPP ........................................ Error! Bookmark not defined مدل اجرای مراحل فلوچارت  -13-2 شکل

 .WEPP ...................... Error! Bookmark not defined مدل های فایل انتخاب و اصلي ی پنجره -14-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................ کلیژن در هواشناسي های داده ورودی ی پنجره -15-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... خاك فایل به مربوط ی پنجره -16-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه  ياهیگ پوشش پیت ی نقشه -17-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................... مدیریتي های داده ورود به مربوط ی پنجره -18-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................... مطالعه مورد ی منطقه رسوب ی سنجه يمنحن انواع -1-3 شکل

 81 .............................................................................................. یاوچایخ زیآبخ ی حوزه ارتفاع يرقوم مدل ی نقشه -2-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه ياراض یکاربر ی نقشه -3-3 لشک

 .Error! Bookmark not defined ......................................یاوچایخ زیآبخ ی حوزه خاك بافت ی نقشه -4-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .....................یاوچایخ زیآبخ ی حوزه شده الحاص یها چاله  ی نقشه -5-3 شکل

 82 ................................................................................................................. یاوچایخ زیآبخ ی حوزه ماسک ی نقشه -6-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................  یاوچایخ زیآبخ ی حوزه  انیجر جهت ی نقشه -7-3 شکل

 83 ......................................................................................................  یاوچایخ زیآبخ ی زهحو انیجر تجمع ی نقشه -8-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................یاوچایخ زیآبخ ی حوزه انیجر طول ی نقشه -9-3 شکل

 84  ................................................................................................ یاوچایخ زیآبخ ی حوزه آبراهه ی شبکه ی نقشه -10-3 شکل

 84  ..........................................................................................  یاوچایخ زیآبخ ی حوزه یها ههآبرا ارتباط ی  نقشه -11-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................ یاوچایخ زیآبخ ی حوزه یها آبراهه ی رتبه ی نقشه -12-3 شکل

  85 .........................................................................................  یاوچایخ زیآبخ ی حوزه یها آبراهه خطوط ی نقشه -13-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............. یاوچایخ زیآبخ ی وزهح ی رودخانه و حوزه بیش ی نقشه -14-3 شکل

 86 .............................................................................................. یاوچایخ زیآبخ ی حوزه يکیدرولیه شعاع ی نقشه -15-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه یها حوزه ریز ی نقشه -16-3 شکل

 87 ............................................................................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه يواقع يبرش تنش شاخص ی نقشه -17-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined یاوچایخ زیآبخ ی حوزه مانده يباق رسوب نسبت شاخص ی نقشه -18-3 شکل

 88 ................................................................................................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه ی شهیر عمق ی نقشه -19-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..............................یاوچایخ زیآبخ ی حوزه ياهیگ پوشش ی نقشه -20-3 شکل

 88 .................................................................................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه يبرگاب ی رهیذخ حداقل ی نقشه -21-3 شکل
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 .Error! Bookmark not defined ...............یاوچایخ زیآبخ ی حوزه يبرگاب ی رهیذخ حداکثر ی نقشه -22-3 شکل

 89 ........................................................................................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه نگیمان یزبر بیضر  نقشه -23-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه برگ سطح شاخص حداکثر ی نقشه -24-3 شکل

 90 .............................................................................. یاوچایخ زیآبخ ی حوزه برگ سطح صشاخ حداقل ی نقشه -25-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..............یاوچایخ زیآبخ ی حوزه برگ يجنبش یانرژ نرخ شاخص -26-3 شکل

 91 ........................................................................................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه يکیدرولیه تیهدا  ی نقشه -27-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه خاك تخلخل ی  نقشه -28-3 شکل

 91 ......................................................................................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه خاك يزراع تیظرف  ی نقشه -29-3 شکل

 Error! Bookmark not .................. یاوچایخ زیآبخ ی حوزه خاك ذرات ی اندازه عیتوز شاخص ی نقشه -30-3 شکل

defined. 
 92  .................................................................................  یاوچایخ زیآبخ ی حوزه خاك يپژمردگ ی نقطه ی نقشه -31-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه خاك ی هیاول رطوبت محتوای ی نقشه -32-3 شکل

 93 ................................................................................ یاوچایخ زیخآب ی حوزه خاك ی مانده يباق رطوبت ی نقشه -33-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................. یاوچایخ زیآبخ ی حوزه اشباع رطوبت حداکثر ی نقشه -34-3 شکل

 93  ................................................................................................ یاوچایخ زیآبخ ی حوزه درصد 50 قطر ی نقشه -35-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه يرانبح يبرش تنش ی نقشه -36-3 شکل

 94 ................................................................................................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه رواناب بیضر ی نقشه -37-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..............یاوچایخ زیآبخ ی حوزه يچاالب ی رهیذخ تیظرف ی نقشه -38-3 شکل

  95 ................................................................................................................ یاوچایخ زیآبخ ی حوزه انیجر سرعت -39-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................ یاوچایخ زیآبخ ی حوزه ياصل يخروج تا شیمایپ زمان -40-3 شکل

 96 ............................................................... یااوچیخ زیآبخ ی حوزه ياصل يخروج تا شیمایپ زمان اریمع انحراف -41-3 شکل

 Error! Bookmark not ........... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه رحوزهیز يخروج تا شیمایپ زمان اریمع انحراف -43-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............ یاوچایخ زیآبخ ی حوزه رحوزهیز يخروج تا شیمایپ زمان -42-3 شکل

 97 ................................................................................................... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه يبارندگ سنیت گونیپل -44-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .........................یاوچایخ زیآبخ ی حوزه روتعرقیتبخ سنیت گونیپل -45-3شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................یاوچایخ زیآبخ ی حوزه دما سنیت گونیپل -46-3 شکل

 Error! Bookmark ..... 2007-2008 يآب سال يبارندگ ستوگرامیه و شده مشاهده شده، یساز هیشب يدب -47-3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ..... 2008-2009 يآب سال يگبارند ستوگرامیه و شده مشاهده شده، یساز هیشب يدب -48-3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ..... 2009-2010 يآب سال يبارندگ ستوگرامیه و شده مشاهده شده، یساز هیشب يدب -49-3 شکل

not defined. 
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 Error! Bookmark .. يدست يواسنج دوره برای شده مشاهده و شده یساز هیشب هایيدب نشپراک نمودار -50-3 شکل

not defined. 

 !Error ................ 2007-2010 يآب یها سال ی شده مشاهده رسوب غلظت و شده یساز هیشب رسوب غلظت -51-3 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error .............. يدست يواسنج ی دوره برای يمشاهدات و شده یساز هیشب رسوب یها غلظت پراکنش نمودار -52-3 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark ..... 2007-2008 يآب سال يبارندگ ستوگرامیه و شده مشاهده شده، یساز هیشب يدب -53-3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ..... 2008-2009 يآب سال يبارندگ ستوگرامیه و شده مشاهده شده، یساز هیشب يدب -54-3 شکل

not defined. 

 !Error .................... کیاتومات يواسنج ی دوره برای شده مشاهده و هشد یساز هیشب هایيدب پراکنش نمودار -56-3 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark .......2010-2011يآب سال يبارندگ ستوگرامیه و شده مشاهده شده، یساز هیشب يدب -57-3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ..... 2011-2012 يآب سال يبارندگ ستوگرامیه و شده مشاهده شده، یساز هیشب يدب -58-3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark .......2012-2013يآب سال يبارندگ ستوگرامیه و شده مشاهده شده، یساز هیشب يدب -59-3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark ... ياعتبارسنج ی دوره برای شده مشاهده و شده یساز هیشب های يدب پراکنش نمودار -60-3 شکل

not defined. 

 !Error .............. 2010-2013يآب یها سال مشاهده یها رسوب غلظت و شده یساز هیشب یها رسوب غلظت -61-3 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error .............. ياعتبارسنج ی دوره برای شده مشاهده و شده یساز هیشب رسوب یها غلظت پراکنش نمودار -62-3 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... یاوچایخ زیآبخ ی حوزه در WEPP مدل شیفرسا ی نقشه -63-3 شکل

 !Errorيمشاهدات آمار و  مدل یها داده از استفاده با یاوچایخ زیآبخ ی حوزه رسوب نیانگیم ی سهیمقا نمودار -64-3 شکل

Bookmark not defined. 

يمشاهدات آمار و  مدل یها داده از استفاده با یاوچایخ زیآبخ ی حوزه شیفرسا نیانگیم ی سهیمقا نمودار -65-3 شکل

 ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

يمشاهدات آمار و  مدل یها داده از استفاده با یاوچایخ زیآبخ ی حوزه شیفرسا نیانگیم ی سهیمقا نمودار -66-3 شکل

 ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
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 تحقیق ارزش و اهمیت -4-4

ثار در کشور ما آ گردد. مي محسوب بنیادی های سیاست ترين مهم از کشور خاکي و آبي منابع حفظ

 شيکشور در معرض خطر فرسا زیحاصلخ هاینیزم ثرو اکخورد مي چشم به سهولت به شيفرسا ميو عال

 ، رواناب وآبي دقیق فرسايش برآوردلذا  .دهند خود را از دست مي یزیحاصلخ جيقرار دارند و به تدر

یني وقوع سیالب ب ، پیشها سد ی ذخیره ظرفیت ،خاک هدررفت پتانسیل ارزيابي برای رسوبات نشست ته

؛ 1911 )کالرستاقي و همكاران، باشد مي ضروری و مهم بسیار آب و منابع زمین مديريت بهبود برایو 

 (.1932، مهدوی

 طبیعي یهپديد هر يک منطقه همانند در مناسب مديريت اعمال و رسوب فرسايش و میزان برآورد

 يكي رسوب و فرسايش یدهپدي که جاييآن زا .است آن گذار بررثیأت عوامل کامل شناخت نیازمند ديگر

 ثرؤم عوامل شناخت کامل باشد،مي دخیل آن در زيادی عوامل و بوده طبیعي یاهدترين فرآينپیچیده از

آب و هوا شامل میزان با اين وجود  (.1911)احمدی و همكاران،  است مشكل بسیار کاری پديده اين در

ت سطح خاک مانند زبری، ساختمان خاک، پوشش گیاهي و بارش و دما، شیب، سرعت آب، خصوصیا

هم خوردن تعادل طبیعي منطقه، اهمیت ی انساني در برهابرداری و دخالتبهره  یای، نحوهسنگريزه

  (.1932زيادی در کنترل نفوذ آب به خاک، شروع رواناب و فرسايش خاک دارند )اسمعلي و عبداللهي، 

های اخیر استفاده  ندها عالوه بر استفاده از روابط تجربي ساده، در سالبیني اين فراي به منظور پیش

توانند برای  های هیدرولوژيكي مي های هیدرولوژيكي مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. مدل از مدل

کار  هب غیره،های بیولوژيكي و  گذاری و فرسايش ، کمیت رسوب ،هايي از جمله رواناب بیني کمیت پیش

 روند. 

شهر در  ی آبخیز خیاوچای مشكین حاضر در حوزه بنابراين با توجه به اهمیت ذکر شده، تحقیق

نهايت برای اهداف و  استان اردبیل انجام گرفت تا مورد استفاده مراکز و مؤسسات ذيربط قرار گیرد و در

 های آينده استفاده شود. ريزی برنامه
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 تحقیق سواالت -4-2

 هیدرولوژيكي موجود مختلف فرآيندهای سازی شبیه جهت متعددی كيهیدرولوژي های مدل تاکنون

است  ارايه شده مختلف دانشمندان و ها سازمان توسط رواناب - بارش فرآيند ويژه به و آب ی چرخه در

1)مريت
 يک برای که اين يا و داشته را خود خاص قوت و ضعف نقاط کدام هر (. که0229همكاران  و 

 در اولیه و اساسي گام اند. شده ساخته ايران کشور شرايط از متفاوت و خاص شرايط ی خاص با منطقه

ی علمي  پايه دارای ها، مدل از بعضي است. مدل نیاز مورد فاکتورهای و پارامترها بررسي انتخاب مدل،

 نیاز مورد نبودن پارامترهای دسترس در دلیل به اما دهند، مي ارايه دقیقي بسیار نتايج و هستند قوی بسیار

 است. در شده غیرممكن کاربردشان عمالً ها، آن گیری اندازه باالی بسیار های هزينه يا و ايران کشور در ها آن

 هیدرولوژيكي فرآيندهای کامل شناخت ها، نیازمند آن به پاسخگويي که شود مي مطرح سؤاالتي راستا اين

 زير شرح به تحقیق سواالت است. لذا، پژوهش اين در انتخاب شده های مدل اجرای و رواناب تولید بر مؤثر

 .شوند مي ارايه

 هیدرولوژيكي  مدل آيا -1
0
WetSpaقبولي قابل دقت با را خیاوچای ی آبخیز حوزه ی روزانه رواناب 

 کند؟ مي سازی شبیه

 مدل آيا -0
9
WEPP سازی شبیه قبولي قابل دقت با را خیاوچای ی آبخیز حوزه ی روزانه رواناب 

 کند؟ مي

 در برآورد فرسايش و رسوب، دقت باالتری را دارد؟ WetSpaو WEPP های مدل از يک کدام -9

 فرضیات پژوهش -4-9

  :های زير دارداين پژوهش سعي بر آزمون فرضیه

 WEPPی آبخیز خیاوچای، مدل  رسد که در برآورد فرسايش و رسوب حوزهبه نظر مي -1

ی طبیعي فرسايش، کارايي بهتری  ها ندپذيری زماني و مكاني فرآي دلیل لحاظ کردن تغییر به

 داشته باشد.                                                                                             WetSpaنسبت به مدل 

دلیل  به WetSpa ی آبخیز خیاوچای، مدل رسد که در برآورد رواناب حوزهبه نظر مي  -0

 داشته باشد. WEPPوسته جريان رودخانه، کارايي بهتری نسبت به مدل سازی دقیق و پی شبیه

 تحقیق اهداف -4-1

 :شوند مي ارايه زير صورت به تحقیق های هدف تحقیق، سؤاالت به توجه با

                                                
1- Merritt 

2- Water and Energy Transfer between Soil Plants and Atmosphere (WetSpa) 

3- Water Erosion Prediction Project (WEPP) 
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ی  در برآورد رواناب، فرسايش و رسوب )مطالعه WetSpaو  WEPPهای  هدف اصلي: تعیین کارايي مدل

 چای(ی آبخیز خیاو موردی: حوزه

 اهداف ويژه: 

 ی آن با آمار موجود )تحلیلي(برآورد میزان فرسايش و رسوب و مقايسه 

 ی مدلهامطالعه و بررسي پارامترWEPP   وWetSpa )تحلیلي( 

 تحقیق در استفاده مورد کلیات و مفاهیم تعاریف، -4-5

 ی آبخیز ی حوزه یکپارچه مدیریت -4-5-4

 منابع مديريت با های مرتبط مقوله تمام به فراگیر و جامع رشنگ آب مديريت کارشناسان اعتقاد به

 در  آب منابع ی يكپارچه مديريت با عنوان مهم اين و است کشورها در آب مديريت با برخورد راه تنها آب،

 (.1911نورزاد،  )زرگرپور و است گرديده مطرح المللي بین و علمي مجامع

 و اکولوژيكي اقتصادی اجتماعي، های جنبه شامل )که ضاهاتقا بايد آب منابع ی يكپارچه مديريت در

 در اين، بر قرار گیرند. عالوه مدنظر آب منابع کیفیت و کمیت روی بشر های فعالیت از ناشي اثرات و است(

 و شهری مناطق زهكشي حفاظت سیل، و کنترل مانند آينده اهداف بايد ريزی برنامه تلفیقي فرآيند

1شوند )سیكر گرفته ردرنظ تفريحي های جنبه
 منابع ی يكپارچه مديريت از هدف (. لذا0221همكاران،  و 

 ی توسعه و زيست محیط با آب منابع مديريت ارتباط متقابل ايجاد ضمن که است سیستمي ايجاد آب،

 مختلف، های بخش مشارکت با نهايت در و شود مند بهره ها بازخورد آن انعكاس و از اقتصادی، و اجتماعي

  گیرد. صورت آب منابع ی توسعه و بهینه ی تخصیص، استفاده های گیری یمتصم

ها شامل شناخت  ی آب اصول راهبردی متعددری مدنظر است که برخي از آن در مديريت يكپارچه

ی آبخیز،  ی آبخیز، بررسي توزيع مكاني و زماني آب، شناخت نیازهای آبي حوزه پتانسیل منابع آب حوزه

 (.1932باشد )اسمعلي و عبداللهي،  ای منابع آب از نظر کمي و کیفي و غیره ميه شناخت محدوديت

 رواناب - بارش فرآیند -4-5-2

 پوشش گیاهي، توسط بخشي شوند، مي تبخیر زمین به رسیدن از پیش آسماني نزوالت از بخشي

 کنند. مي نفوذ خاکدر  نیز مقداری و شوند مي تبخیر نیز بخشي شوند، مي جذب اشیاء ساير و ها ساختمان

 تعريق با و جذب گیاهان های سیستم ريشه ی وسیله به خاک سطحي های اليه در نفوذی آب اين از بخشي

                                                
1- Sieker 
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 هم مقداری و شوند مي تبخیر سپس و رسند خاک مي سطح به موئین منافذ ی وسیله به يا و شوند مي خارج

  .پیوندد مي يرزمینيز های آب به در نهايت و روند مي زمین اشباع بخش و اعماق به

 شیب سطوح طول در خاک، در نفوذ و گیاهان توسط جذب تبخیر، بدون که نزوالت از بخش آن

 تر، دقیق طور و به رواناب شود، مي خارج ای آبراهه ی شبكه توسط و جاری ی آبخیز حوزه سطح در ها دامنه

 فرسايش و سیالب طحي، تشكیلس آب منابع ی تغذيه در مهمي عامل و شود مي مستقیم نامیده رواناب

 (.1932مهدوی،  ؛1911)رفاهي،  آيد مي شمار به خاک

 و ای برساند آبراهه ی شبكه به را خود ی آبخیز، حوزه زهكشي سیستم طريق از تواند مي کل رواناب

 خسارات و کند سیل ايجاد جريان آن، حجم بودن توجه قابل صورت در يا و کند تغذيه را سطحي آب منابع

 مربوط اول ی دسته است. ی عوامل دسته دو از متأثر رواناب -بارش  فرآيند گذارد. بنابراين، برجای را دخو

 و ادافیكي عوامل به مربوط ی دوم دسته است. غیره، و تبخیر دما، بارندگي، مانند اقلیمي عوامل به

 سطح پوشش اراضي، یکاربر خاک، زمین، جنس بلندی و پستي مانند ی آبخیز حوزه فیزيكي های ويژگي

1)ترزودی است غیره، و زمین
0؛ کارلسو 0222همكاران ، و 

 (. 0211همكاران،  و 

 يک فرآيند که شود مي نامیده رواناب -بارش فرآيند اصطالح در رواناب به بارش تبديل فرآيند

9جورکار)را آبخیز است های حوزه در زماني و مكاني تغییرات دارای و غیرخطي پیچیده، هیدرولوژيكي
 و 

 (.0221، 1آدامس و )چن داردآبخیز  مديريت در مهمي نقش آن ی مطالعه و بررسي لذا ( و0221همكاران، 

 و اهمیت آن در ایران فرسایش خاك -4-5-9

فرآيندی است که در آن ذرات خاک توسط عوامل فرساينده از بستر اصلي خود جدا شده  ،فرسايش

شود. فرسايش آبي به دلیل مديريت  به مكان ديگری حمل مي ،و توسط يكي از عوامل انتقال دهنده

گیرد و منجر به رواناب سطحي  نامناسب زمین، تخريب پوشش گیاهي، عدم کنترل جريان آب، صورت مي

ها، سیل و آلودگي  ها و آبراههدتوان رسوب در س شود، که از اثرات خارجي اين پديده مي و انتقال خاک مي

 (.1932، ي و عبداللهياسمعل) آب را نام برد

تن در هكتار، در  92 -12ساالنه،  آمريكای جنوبي وآسیا، آفريقا  یمنطقه در فرسايش خاکمیزان 

میانگین فرسايش در تن در هكتار مي باشد.  92 -90  تن در هكتار و در ايران 19 -12آمريكا و اروپا 

 . باشد برابر متوسط فرسايش در جهان مي 9/1ايران در حدود 

                                                
1 - Terzoudi 

2 - Carlesso 

3 - Rajurkar 

4 - Chen & Adams 
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کیلومتر  1111222ايران کشوری است که در جنوب غربي آسیا واقع شده است. وسعت کل آن 

زارها و  ها و بیشه % جنگل3های دائمي،  % چراگاه12% اين وسعت تحت کشاورزی، 11باشد که  مربع مي

 متر که کمتر از يک سوم میلي 012متوسط بارندگي در ايران  .% را اراضي ديگر در بر گرفته است92

میلیون هكتار اراضي  111میلیون هكتار از  101متوسط بارندگي جهان است. در حال حاضر نزديک به 

% 91. طبق گزارش سازمان خواربار جهاني در حدود (1911رفاهي، ) کشور در معرض فرسايش قرار دارند

ترين داليل  دهباشند. از عم های کشاورزی در ايران در معرض فرسايش مي % از خاک12ها و  از کل زمین

باشد. اين مسئله در مورد مراتع و بسیاری از  فرسايش شديد در ايران، از بین بردن پوشش گیاهي مي

رويه بوده و تراکم دام  مراتع، مورد چرای بي ی اراضي جنگلي سواحل دريای خزر صادق است. تقريباً کلیه

. يكي ديگر از عوامل فرسايش آبي در (1921 رمضاني،)موجود است  یبرابر ظرفیت چرا 1تا  0ها  در آن

بنابراين  و يابد مقدار آب نفوذی کاهش مي ،دار است. با افزايش شیب ايران، کشت بر روی اراضي شیب

 وجود رواناب قطعي است. 

 های ایجاد فرسایش آبی  فرایند -4-5-1

ش را فرسايش آبي اين نوع فرساي ،ذرات خاک، آب باشد ی چه عامل جدا کننده و انتقال دهنده چنان

فرسايش آبي شامل فرآيند جدا شدن و حمل ذرات خاک و رسوبات توسط عوامل  ی گويند. پديده

 ،خاک ی (. جدا شدن ذرات از توده1310، 1) فوسترباشد ميفرساينده، باران و عامل انتقال يعني رواناب 

 ز مقاومت برشي خاک  باشد.                                                                        تر ا دهد که نیروی برشي قطرات باران و يا رواناب بیش هنگامي روی مي

 بنابراين فرسايش دارای چند مرحله است : 

مكانیزم اصلي جدا شدن، کند.  رسوب جدا مي ی ايجاد کننده ی ذرات خاک را از توده :الف( جدا شدن

 یاشي و خرد شدن در اثر برخورد مستقیم قطرهوپترک خوردن، فرها در اثر هشامل خرد شدن خاکدان

 ،اند هايي که به سرعت خیس شده باران و رواناب و تخريب به علت فشار هوای محبوس در درون خاکدانه

 (. 1911)رفاهي،  باشد مي

پراکندگي  و های مختلف خاک اختالف ضريب انبساط و انقباض قسمت  ی ترک برداشتن در نتیجه

ذرات در اثر باشد. عمل جدا شدن  بین ذرات کلوئیدی خیس شده مي پیوستگيکاهش نیروی  ی نتیجه در

 افتد. و رواناب سطحي اتفاق مي باران اتبرخورد مستقیم قطردو عامل 

ثر ؤقال ذرات متدو عامل در اندهد.  اصلي خود حرکت مي ی را از نقطه ی ب( انتقال: ذرات جدا شده

 باشد.  مي

 د قطرات باران )پاشمان(برخور -1

                                                
1- Foster 



7 

 

 باشد. ميجريان رواناب روزمیني و جريان تمرکز يافته جريان رواناب که خود شامل دو حالت  -0

شدن ذرات، نیرويي برای انتقال وجود نداشته باشد يا نیرو کاهش يابد، فاز سومي به  چه از جدا چنان

 گیرد.  گذاری صورت مي نام رسوب

يابد، بستگي دارد.  شود و انتقال مي وادی که از محل جدا ميشدت فرسايش آبي به مقدار م

. ممكن فرسايش محدود گردد عاملبايستي  ،شود مشاهده ميای  که آثار فرسايش را در منطقه هنگامي

ولي انتقال ذرات صورت نگیرد. به عبارتي اگر مقدار مواد  ،ای عمل جدا شدن صورت گیرد است در منطقه

تر از مقدار مواد انتقالي باشد، فرسايش از لحاظ انتقال دارای محدوديت است. اما  جدا شده از بستر، بیش

توان بااليي داشته باشد در  ،زياد نباشد اما عامل انتقال دهنده ،چه در محلي مقدار مواد جدا شده چنان

 جدا شدن ذرات دارای محدوديت است.  ی اين صورت فرسايش از جنبه

های متعددی وجود دارد که بتوانند در مورد مديريت منابع  دنیا روشی فرسايش در برای مطالعه

ی میزان رواناب و رسوب در آن  های استاندارد و مطالعهطبیعي اقدامات الزم انجام دهند. مثالً ايجاد کرت

های ی مورد مطالعه، که اين امر امكان ايجاد خطا را در مناطق بزرگ و حوزه و تعمیم نتايج آن به منطقه

دنبال راهكارهايي بودند که هم  ی بهتر به آورد. لذا محققین و کارشناسان جهت مطالعهآبخیز فراهم مي

های آبخیز را فراهم آورند. بنابراين ی وسعت زيادی از حوزهدارای خطای کم باشد و هم امكان مطالعه

، اسمعلي و عبداللهيود )شها روی آورده شد که در زير توضیحات بیشتری داده مي برای مطالعه به مدل

1932.) 

 سازی سازی و شبیه لمد -4-5-5

 کلي بیان و ساده صورتي به     را واقعي دنیای های ويژگي ترين مهم که است واقعیت از نمادی  مدل

 و است سیستم واقعي يک از ای شده ساده ی نماينده مدل سیستمي، ديدگاه از (.1911)رفاهي،  کند مي

 انجام و کاربرد سازی شبیه دهد. مي نمايش ساده زباني به را سیستم در وجودم های واقعیت تمام

 ارزيابي يا سیستم، رفتار به بردن پي هدف با ، واقعي سیستم روی از شده طراحي مدل با هايي آزمايش

 (. 1921 مازار، است )عرب سیستم عملیات برای گوناگون های استراتژی

سیستم  اجزای تمام کامل شناخت سیستم، مرز سیستم، ممفهو درک سیستم، يک سازی مدل جهت

 ی مرحله ( چهار1921) افراخته ، هامیلتون روش اساس است. بر ضروری ديگر هم با ها آن روابط و عملكرد و

 ارايه مدل يک ساخت جهت را مدل کاربرد و اعتبار و سازی شبیه مدل، ی اولیه ساخت مسأله، تعیین اصلي

 .است کرده

 حادث ی آبخیز حوزه در که است فرآيندهايي ی کلیه نمايانگر ی آبخیز، حوزه در مدل بنابراين 

يكپارچه و  مديريت راستای در و فیزيكي متنوعي هیدرولوژيكي های مدل امروزه (.1921شوند )تلوری،  مي
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 موجود وژيكيهیدرول فرآيندهای از بخشي يا همه نمايانگر اند که شده ی آبخیز، ارايه وحوزه آب منابع جامع

 (.0229 وهمكاران، )مريت هستند آب ی چرخه در

 واسنجی -4-5-5-4

 را طبیعت در داده رخ فرآيند که است رياضي معادالت از ای مجموعه شامل فیزيک، بر مبتني مدل هر

 طور به را طبیعي فرآيند که شد مدعي توان نمي و دارد وجود تخمین معادالت اين تمامي در زند. مي تخمین

 اين هستند. تخمین بهترين دارای معادالت اين که نمود بیان توان مي فقط و کند مي سازی شبیه املک

 ضرايب و پارامترها اين تنظیم هستند. فرآيند ضرايب و پارامترها رياضي، معادالت از ترکیبي معادالت،

 نامیده مدل تنظیم يا یونکالیبراس واسنجي، شود، حاصل واقعیت و مدل نتايج بین تطابق بهترين طوريكه به

 عدم کاهش و مدل عملكرد اصالح جهت پارامترها تطبیق با مدل واسنجي عمل ديگر، عبارت شود. به مي

 بخش ترين اصلي مدل، واسنجي (.0221، 1دی اسمیت و )لیو شود مي انجام مختلف شرايط برای ها قطعیت

  است. طبیعي مختلف فرآيندهای سازی شبیه در ها مدل کاربرد

 (1939، ايماني) از عبارتند که روند مي کار به ها مدل اکثر در واسنجي کلي روش سه

 خطا و آزمون اساس بر دستي واسنجي روش -الف 

 با و گیرد مي  صورت خطا و آزمون صورت به قبول قابل و بهینه پارامترهای تعیین فرآيند روش، اين در

 و مدل ساختار از بهتری درک ولي است، گیر وقت بسیار اگرچه روش اين شود. مي انتخاب مهندسي قضاوت

  .شود مي موجب را پارامترها تأثیر

 اتوماتیک واسنجي -ب 

 ی مجموعه بهترين و دهد مي قرار بررسي مورد را پارامترها ی محدوده الگوريتم، يک روش اين در

 پارامترهای و شود مي انجام يداخل ريزی برنامه يک توسط اتوماتیک کند. واسنجي مي تعیین را پارامترها

 نیست گیر وقت روش اين شود، مي تكرار مقادير بهترين انتخاب تا و دهد مي تطبیق مرحله به مرحله را مدل

  .نیست وابسته نیز کارشناسي نظر به و

 اتوماتیک و دستي ترکیبي واسنجي -ج 

 دقیق تنظیم دوم ی مرحله در و شوند مي تقريبي تنظیم دستي، صورت به پارامترها ابتدا روش، اين در

  .شود مي انجام اتوماتیک واسنجي با پارامترها نهايي انتخاب و مدل

4 

  

                                                
1- Liu & De Smedt 
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Abstract: 

       Given the importance of runoff and generated sediment in the integrated management 

of watersheds, In this study, distributed hydrological models (WETSPA) and physical 

models (WEPP) were used to estimate erosion, sediment and runoff in the Khiaw chay 

watershed of Meshgin shahr. For this purpose, the digital elevation model maps, land use 

and soil texture were prepared. The series of daily precipitation, temperature, 

evapotranspiration, discharge and sediment were obtained from regional water organs and 

meteorology of Ardabil province. Then the data of Green year were considered from 2007 

to 2010 for calibration, 2010 and 2013 for validation of the WetSpa model and statistical 

data from 1995 to 2010 for running the WEPP modal. Based on the results,, WetSpa model  

better estimates low currents Dubai especially at validation process  with Coefficient of  

Nash – Sutcliffe 0.16, 0.11 and -3.55 rather than the high currents Dubai process  with 

Coefficient of  Nash – Sutcliffe 019 / -0, -0.019, 0.03 and -1361.66. But in general  the 

results of the model  was unacceptable to simulate the runoff and sediment.  This may be 

due to the use of  daily data of flow and sediment  instead of hours data. The result of 

Sensitivity analysis of WetSpa model parameters, shows that  (kg) and (Kep) respectively, 

with scores of 1 and 2 as the most sensitive parameters and (Gmax) and (G0) respectively 

with scores of 11 and 10, are as parameters with the least sensitivity in calibration and 

operation model. in WEPP model also, predicted sediment by Hillslope method watershed 

method of flow path was closed to observed sediment. And in general it can be said that 

watershed method to estimate erosion and sediment is appropriate. 
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