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 ل:فصل اوّ
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 مقدمه -1-1

بینی انواع فرآیندهای های آبخیز و همچنین پیشهین مقدار رواناب ایجاد شده در حوزتخم

باشد، یکی از های خاصی همراه میدر برخی از مناطق نیز با پیچیدگیهیدرولوژیکی که این فرآیندها 

ها، مبنای اطالعاتی الزم برای باشد که با بدست آوردن آنعات هیدرولوژیکی میموضوعات مهمی در مطال

 شود.ریزی میهای مرتبط پایههای آبخیزداری و نیز بسیاری از طرحهای منابع آب، طرحبسیاری از طرح

-استفاده بهینه از منابع آب و خاک هم یکی دیگر از موضوعات مهم می یمدیریت مناسب در زمینه

های های اطالعاتی کافی و مناسب از محدودهارتباط با بحث قبلی نبوده و نیازمند داشتن پایهد که بیباش

. به عنوان مثال مسئله فرسایش خاک و تولید رسوب یکی از مهمترین مسائل باشدمدیریتی و مطالعاتی می

اگر در قالب مدیریت محیطی در مدیریت منابع طبیعی جهان است، که اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست

شود و چنانچه امروز هم می مناسب کنترل نشود تبدیل به یکی از معضالت ومشکالت جهان امروز می

های ها با انباشت رسوب و پر کردن مخازن، بستن راهی زمین در کنار سیالببینیم در بسیاری از نقاط کره

بار و لی فراوان تبدیل به یک مسئله زیانارتباطی، خسارت به مناطق مسکونی و حتی خسارات جانی و ما

 آور شده است.خسارت

مدیریت  مسایل هیدرولوژیکی و نیززم درهای البا توجه به توضیحات باال برای تخمین، پیش بینی

ها و اطالعات در مناسب در زمینه منابع طبیعی و آب نیاز به منابع اطالعاتی کافی را داریم که این داده

باشند، در صورتی که در برخی مناطق گیری میهای طبیعی قابل اندازهجاد شده در محدودههای ایایستگاه

گیری و های اندازههای آبخیز فاقد ایستگاههزکوهستانی و دربرخی از کشورها مثل کشور ما بسیاری از حو

های آبخیز با هزیریت مناسب را در حودریزی و مباشند، که این موضوع امکان برنامههای آماری میداده

اطالعات کافی از محدوده مدیریتی و و  های آماریسازد چرا که بدون داشتن دادهمشکل مواجه می

 شود.ریزی ومدیریت مناسب ناممکن میامکان هرگونه برنامه ،مطالعاتی

-های مختلفی مثل روشال در این زمینه را برآن داشت که روشاین موضوع دانشمندان و محققان فعّ

های کامپیوتری را برای کسب و بدست آوردن اطالعات الزم بکار های ریاضی و مدلی تجربی، مدلها

 .گیرند
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-های کامپیوتری میهای پرکاربرد بخاطر تسهیل در امر محاسباتی استفاده از مدلامروزه یکی از روش

های دودیت دسترسی در دادهباشند. محکه در بسیاری از موارد نیز از ضریب دقت باالیی برخوردار می، باشد

. در کندتر میرا روز به روز بیشتر و پررنگ ی آبخیزهاهزهای شبیه سازی حوهیدرولوژیک کافی، نقش مدل

ها به منظور بررسی طیف وسیعی از هزهای کامپیوتری و ریاضی هیدرولوژی حوهای اخیر نیز مدلسال

 د.انمشکالت زیست محیطی و منابع آب بکار گرفته شده

ه آبخیز اهرچای با زسازی جریان و رسوب حودر شبیه SWAT 2009در مطالعه حاضر توانایی مدل 

یک مدل جامع و کامل در مقیاس  SWATشود. مدل کیلومترمربع بررسی می 0222مساحتی حدود 

ی، های مدیریتی متفاوت، بر جریان، رسوب، عناصر غذایثیر روشبینی تأباشد که برای پیشای میهزحو

های زمانی طوالنی هایی با خاک و کاربری اراضی متفاوت برای دورههزمواد شیمیایی و بیالن آبی در حو

های آبخیز هزسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی در حوو همچنین برای شبیه( 3،3335)نیچارائه شده است 

های مختلف، در دوره پیچیده و وسیع با توجه به تغییرات خاک، کاربری اراضی و شرایط آب و هوایی

از  GISطوالنی مدت کاربرد دارد. این مدل دارای قابلیت محاسباتی کارآمد و امکان اتصال به نرم افزار 

رقوم ارتفاعی، کاربری اراضی ، اطالعات خاک و ی های الزم مثل الیهطریق اکستنشن دارد و با ورود داده

را فراهم  آبخیز هزکان شبیه سازی هیدرولوژیکی حوهای اطالعاتی اماطالعات هواشناسی به صورت الیه

های اخیر توسط بسیاری از محققان داخلی و خارجی مورد استفاده قرار در سال SWATمدل  نماید.می

 گرفته است.
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 له بيان مسأ -1-2

یز های آبخیز به عنوان واحدهای کاری و مطالعاتی معمول، نقش مؤثری در میزان جریانات و نهزحو

فرسایش و رسوب تولیدی دارند. با توجه به اهمیت آب و خاک در امر زندگی بشری و ضرورت حفظ آن 

باشد. یک مدیریت موفق نیاز به های آبخیز مستلزم و ضروری میهزهای بعد، مدیریت در حوبرای نسل

 دارد.  آبخیز هزابزارها و نیز اطالعاتی از وضع گذشته و فعلی حو

ی کنندههای شدید از عوامل تهدیداشی از فرسایش، تولید رسوب و بروز سیالبامروزه خسارات ن

شدن مخازن سدها با رسوب، پایین آمدن توان به پری این خسارات میباشد که از جملههای آبخیز میهزحو

ه و در مواردی نیز خسارات جانی زه، کاهش سطح قابل استفاده در سطح حوزهای تولیدی حوکیفیت آب

 (. 3132باشد )اسمعلی و عبدالهی، یم

گیری های اندازههای آبخیز کوهستانی، فاقد ایستگاههزهای آبخیز، به ویژه حوهزدر کشور ما بیشتر حو

ریزی عمرانی و مدیریتی را با مشکل و یا حتی با شکست که این امر هر گونه برنامه،باشندبه تعداد کافی می

های ریاضی، تجربی و یر مدلظهای مختلفی نحلله، محققان راهأا این مسسازد. برای مقابله بمواجه می

ه، به زهای داخل حوبینی پدیدهسازی و پیشاند. عقیده بر این است که شبیهکامپیوتری عرضه کرده

ای برای این مناطق باشد )آبابایی و تواند راه حل مناسب و بهینههای هیدرولوژیکی میخصوص پدیده

 (.3188سهرابی، 

سازی به معنای یندهای پیچیده هستند، به عبارت دیگر مدلآای از فرها توصیف ساده شدهمدل

بینی تغییرات ی یک سیستم پویا است که امکان پیشهای مرتبط با هم و ارایهاستخراج روابط بین پدیده

ی کشف روابط منطقی و یهآید. ساخت مدل بر پاها نسبت به زمان، مکان و غیره بوجود میپدیده یا پدیده

 (.3185گردد )طباطبائی و خالدی، پذیر میشناخت و تفسیر این روابط امکان

سازی ال وجود دارد که چرا باید فرآیندهای هیدرولوژیکی را شبیهدالیل متعددی برای پاسخ به این سؤ

. در حقیقت فرد قادر گیری در هیدرولوژی استهای اندازهنمود. پاسخ اصلی این سوال محدود بودن روش

گیری و های اندازهگیری کند، زیرا فقط تعداد محدودی از روشخواهد بداند اندازهنیست هر چیزی را که می

آن بتوان ی همچنین دامنه محدودی از اعداد در اختیار اوست. بنابراین به روشی احتیاج است تا به وسیله

پذیر نیست تعمیم داده گیری در آنها امکانهایی که اندازهمکان های بدون آمار و یاهزآمار موجود را برای حو

ثر برای توسعه علم است ؤو این یک روش م کرد. و به تغییرات هیدرولوژیکی آینده دست پیدا

 .(3،0223)بون

                                                
1 - Beven 
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هیدرولوژیک ضروری هستند، در های های هیدرولوژیکی برای شناخت پدیدههمچنان که مدل

ها برای استفاده در مدیریت بهینه یک سیستم، طراحی و اجرای ود که از مدلرمهندسی نیز انتظار می

-های کالن ملی و بسیاری موارد مشابه استفاده شود. ورودیبه عنوان راهنما در تصمیم، های آبخیزپروژه

های کنترل نشده از قبیل های کنترل شده، از قبیل کار و مواد، و ورودیهای سیستم شامل ورودی

ها نیز شامل اطالعاتی از قبیل مقدار آب در زمان یا مکان و یا گی، دما، تابش خورشید، و خروجیبارند

 (.3380، و همکاران 3باشند )هانکیفیت آب می

SWATمدل 
 باشدکه توسط سرویس تحقیقاتای میهز، یک مدل جامع و کامل در مقیاس حو0

تی متفاوت بر جریان، رسوب، عناصر غذایی و بیالن های مدیریثیر روشأبینی تبرای پیش 1کشاورزی آمریکا

های زمانی طوالنی های با خاک، کاربری اراضی و شرایط مدیریتی متفاوت برای دورههزمواد شیمیایی در حو

 (.3335ارائه شده است )نیچ، 

رابطه در این  302ی معادالت و روابط تجربی ساخته شده است. بیش از ساختمان مدل از مجموعه

دهند و طی دو مرحله در مدل ل بکار گرفته شده و روابط مربوط به دبی بخشی از آن را تشکیل میمد

ی روندیابی در رودخانه. مدل به لحاظ فیزیکی ی برآورد دبی ب( مرحلهشوند: الف( مرحلهاستفاده می

ریزی شده ی پایهشریح روابط بین متغیرهای ورودی و خروجهای رگرسیونی برای تشکیل معادلهبیشتر به ت

قادر است  ساالنه طراحی شده است، و همچنین سازی وقایع روزانه، ماهانه واست. این مدل برای شبیه

تواند با ای را میهای لحظهاز طریق روندیابی سیل، سیالب SWATبینی کند. مدل ای را پیشوقایع لحظه

 (.3132سازی کند )اسمعلی و عبدالهی، دقت زیادی شبیه

گردد. تقسیم می( HRU) پاسخ هیدرولوژیکی به واحدهای SWATبا استفاده از مدل آبخیز ه زوکل ح

باشد. برای هر یک یک ترکیب واحد منحصر به فردی از نوع خاک، پوشش گیاهی و مدیریت می HRUهر 

 (.0223، 5شود )نیچسازی تعادل هیدرولوژیکی انجام میاز واحدها شبیه

ای هدادهخصی درباره آب و هوا، خاک، توپوگرافی، پوشش گیاهی، به اطالعات مشSWAT  مدل

ه از طریق زسازی شده برای هر زیر حوکاربری اراضی و خاک نیاز دارد. جریان شبیهی مدیریتی، نقشه

روندیابی در رودخانه از دو  SWATکه در مدل ، شوده آبخیز اصلی روندیابی میزهای حوشبکه رودخانه

را می توان از مدل  آبخیز هزهای حوهای رودخانهشود. شبکهذخیره متغیر انجام میروش ماسکینگام و 

5ی رقومی ارتفاع ایجاد کرد. در مورد فرسایش و رسوب هم در این مدل از معادله
USLE شود، استفاده می

                                                
1 - Haan 
2 - Soil and Water Assessment Tool   
3 - Agriculture Research Service 
4 - Neitch 
5 - Universal Soil Loss Equation 
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سرعت گیرد که در آن فرسایش رودخانه تابعی از حداکثر در واقع نوعی روندیابی در رودخانه صورت می

 (.0225جریان آب است )نیچ و همکاران، 

ی طوالنی مدت را به کاربر به دلیل استفاده از پارامترهای مؤثر و مناسب امکان مطالعه SWATمدل 

سازی شرایط هیدرولوژیک و کیفیت را در شبیه SWATتوانایی مدل  (3338) دهد. شفرد و همکارانمی

مریلند مورد بررسی قرار دادند، آنها بزرگ مقیاس بودن، توزیعی ای از ه کشاورزی در ناحیهزآب در یک حو

GISبودن و هم آهنگ بودن مدل با سیستم اطالعات جغرافیایی )
های این مدل معرفی کردند. ( را از مزیت3

توان ها میآن یهایی نیز دارد که از جملهضعف SWATهایی که بر مدل قائل هستیم، مدل عالوه بر مزیت

اشاره کرد. در  HRUبودن تعداد پارامترهای موردنیاز ، ثابت در نظر گرفتن شیب زمین در واحدهای به زیاد 

های آبخیز بزرگ و در مدت زمان هزسازی جریان رودخانه و رسوب حومجموع استفاده از این مدل در شبیه

 شود.طوالنی توصیه می

 

 سؤاالت اصلی پژوهش -1-3

 اهرچای چگونه است؟ خانهی جریان رودتغییرات ماهانه -3

 ه آبخیز اهرچای شهرستان اهر چقدر است؟زمقدار متوسط رسوب ماهانه در حو -0

 ی مورد مطالعه چه مقادیری دارند؟ی بیالن آب در منطقهپارامترهای معادله -1

 

 فرضيات پژوهش -1-4

 باشد.قبول میقابل چای با دقت سازی جریان ماهانه رودخانه اهرقادر به شبیه SWATمدل  -3

ه آبخیز اهرچای را برآورد زی رسوب در حومتوسط ماهانه با دقت باالیی مقدارمی تواند  SWATمدل  -0

 کند.

  

 هدف )اهداف( پژوهش -1-5

 آبخیز اهرچای و استخراج خصوصیات فیزیوگرافی آن ی هزآوری اطالعات مربوط به حوجمع -3

 آبخیز اهرچای شهرستان اهر یهزغییرات جریان رودخانه در حوتعیین مقدار متوسط رواناب ماهانه و ت -0

 ی آبخیز اهرچای شهرستان اهرهزتعیین مقدار متوسط رسوب ماهانه در حو -1

 ه مورد نظر زدر تخمین مقدار رواناب و رسوب در حو SWATارزیابی مدل  -5

                                                
1 - Geographic Information System 
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 در حوزه مورد مطالعه بی بیالن آّاستخراج پارامترهای معادله -5

 

 ضرورت و اهمّيت پژوهش -1-6

مدت چندان چشمگیر و محسوس نباشد، ولی در فرسایش و آثار سوء آن شاید در کوتاهی پدیده

بلندمدت محسوس خواهد بود، زیرا فرسایش معموال کاهش محصول را در پی دارد. به هر حال فرسایش 

ها طوری باشد که میزان آن کمتر ریزیای دائمی است و همیشه وجود خواهد داشت، ولی باید برنامهپدیده

 (.3188از تولید خاک باشد )رفاهی، 

میلیارد ریال خسارت ناشی از  122ها، مراتع و آبخیرداری، ساالنه بنا به برآوردهای سازمان جنگل

گذاری در این خصوص و بدون احتساب خسارت تلفات انسانی ها )با احتساب میزان افزایش سرمایهسیالب

میلیارد ریال خسارت کاهش  052مستقیم ناشی از فرسایش خاک، بیکاری، مهاجرت و...(،رو خسارات غی

گذاری میلیارد ریال بیکاری، مهاجرت، خسارت ناشی از افزایش سرمایه 3222تولید در دیمزارها و مراتع، 

یده فرسایش و سازی، سدسازی و ... تنها بخشی از اثرات و خسارات ناشی از پدهای عمرانی مثل راهدر طرح

 (.3132باشد )اسمعلی و عبدالهی، سیل می

و نیز ناقصی یا نبود  آبخیز هزهای داخل حوسازی فرآیندهای هیدرولوژیکی به دلیل پیچیدگیمدل

شود های واقعی در بعضی مناطق حائز اهمیت است، البته در مواردی اشتباهاتی هم وارد محاسبات میداده

 (.3132ای صحیح دقت کرد )علیزاده، هی دادهکه باید در تهیه

های استفاده بهینه از منابع آب و خاک های آبخیز کشور یکی از مهمترین روشهزمدیریت صحیح حو

های متفاوت مدیریتی و اجرایی است. برای باشد که برای آن کار نیاز به اطالعات جامعی از روشمی

نیاز به مدلی است که  های آبخیز،هزمناسب در حوجلوگیری از خسارات ذکر شده در باال و نیز مدیرت 

ه آبخیز، خصوصیات خاک، کاربری زها مثل بارش، توپوگرافی، مرزهای حوبتواند حجم وسیعی از داده

های موجود کیفی آب و سطح آب زیرزمینی را های مدیریتی موجود، دادههای گیاهی، سازه اراضی، پوشش

 (.3132پور و سادات میرصانع، سازی بکار ببرد )کاویان در شبیه
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 ی تحقيقپيشينه-1-7

 پيشينه ی تحقيق در داخل کشور-1-7-1

-آباد از زیره بهشتزدر تخمین رواناب و رسوب حو SWAT(، از مدل 3189رستمیان و همکاران )

ز رسوب رواناب را بهتر ا SWATدهد که اند که نتایج آن نشان میهای کارون شمالی استفاده کردهحوضه

سازی ضعیف جریان، سازی بار رسوب را به شبیهسازی کرده است. آنها دلیل ضعف مدل در شبیهشبیه

و سهرابی  ب مرتبط دانستند. همچنین آباباییها و همچنین عدم پیوستگی اطالعات رسوتعداد کم داده

های گیریاستفاده از اندازهرود، مدل را با ه آبریز زایندهزدر حو SWAT(، با ارزیابی عملکرد مدل 3188)

رود، پل کله و ورزنه واسنجی کردند که با توجه به ایستگاه قلعه شاهرخ، سد زاینده 5شدت جریان در 

درصد و ضریب  5/53-93بین  NSدرصد، راندمان  0/62-3/82( بین COEپارامترهای ضریب راندمان)

های استفاده شده های گذشته و کیفیت دادهیج بررسیدرصد و با توجه نتا 6/90-80( بین همبستگی)

  قبول ارزیابی کردند. در این پژوهش، نتایج را قابل

 را با توجه به ارقام برآورده شده و مشاهداتی SWAT(، در تحقیق خود ابتدا مدل 3180غالمی )

بنا به این  ده است،اقدام به ارزیابی مدل نمو واسنجی کرده و سپسدر حوزه آبخیز امامه، رسوب روزانه

)ضریب زبری سطح دامنه( حساسیت بیشتری  nپذیری خاک( و )حساسیت فرسایش Kپارامترهای تحقیق 

سازی شده با همبستگی نسبت به سایر پارامترهای حوزه داشته است. همچنین مقادیر رسوب روزانه شبیه

95/2R= ،قابل تعمیم به  ر این تحقیق نتایج بررسی د نسبت به مقادیر مشاهده شده بدست آمده است

 .ارزیابی گردیده استهای آبخیز مشابه هزحو

، مراحل SWATسازی جریان رودخانه با استفاده از مدل (، برای شبیه3185عمانی و همکاران )

ه ماهیدشت و سنجابی با استفاده از اطالعات زواسنجی و ارزیابی جریان رودخانه را برای دو زیر حو

ها به صورت جداگانه انجام داده است. واسنجی هزتگاه هیدرومتری واقع در خروجی زیرحوای و ایسمشاهده

Rمدل مقدار ضریب همبستگی 
و  83ه ماهیدشت و سنجابی را به ترتیب زحو سازی جریان ماهانه دوشبیه 2

Rدرصد و اعتبارسجی مدل مقدار  83
 .داده استدرصد نشان  89و  32را به ترتیب  2

در برآورد SUFI 3را با روشSWAT (، کالیبراسیون و آنالیز عدم قطعیت مدل3189) مریدزاده و طالبی

نتایج حاصل  ند کهاهمورد مطالعه قرار دادحوزه جنگلی کسیلیان )واقع در استان مازندران(  غلظت رسوب 

اطمینان  درصد از مقادیر مشاهده غلظت رسوب در محدوده 90و  ههای مشاهداتی داشتتطابق خوبی با داده

 درصد قرار گرفتند. 35

                                                
1 - Sequential Uncertainty Fitting 
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های منابع آب شامل آب آبی لفهمنظور تخمین مؤرا به SWAT(، مدل 3183) اخوان و همکاران

)مجموع رواناب سطحی و تغذیه آب زیرزمینی عمیق(، آب سبز )تبخیر و تعرق واقعی( و ذخیره آب سبز 

در  Rفاکتور  ادند. نتایج نشان داد که مقادیربهار مورد استفاده قرار د –ه آبخیز همدان ز)آب خاک( در حو

درصد بودند. کم بودن  62تا  02بین  Pفاکتور  و مقادیر  8/2تا  5/2مرحله واسنجی رواناب ماهانه بین 

 ها است.ترتیب بیانگر واسنجی خوب رواناب و عدم قطعیت زیاد پیش بینیمقادیر فوق به

دلی با روش پویایی سیستم برای بررسی سناریوهای (، در تحقیق خود م3189شکرالهی و همکاران )

ی آبخیز تهیه برداری از منابع آب و خاک در تغییرات مکانی و زمانی شوری در مقیاس حوزهمختلف بهره

ی آبخیز کرخه با استفاده از کردند. در این مطالعه، بیالن آب در دو دشت ماهیدشت و سنجابی در حوزه

SWATی آبده و جریان ی ریشه، الیهیه شده، تغییرات غلظت و بار نمک منطقه، مدل شده است. مدل ته

-توان اثرات اقدامات مدیریتی را پیشکند. با استفاده از نتایج این مدل میسازی میداخل رودخانه را شبیه

 بینی نمود.

ی آبخیز بینی رواناب در حوزهاقدام به پیش SWAT(، با استفاده از مدل 3183حسینی و همکاران )

سنجی ساالنه نشان داد که مقادیر مشاهداتی و محاسباتی طالقان نمودند. نتایج حاصل از واسنجی و اعتبار

-سنجی )اعتبارسنجی( دارای همبستگی بیشتر و خطای کمتر نسبت به دورههای واسنجی و صحتدر دوره

-داری را نشان نمیصد اختالف معنیدر 35ها با احتمال باشد و مقادیر آنهای زمانی ماهانه و روزانه می

سنجی حاکی های واسنجی و صحتی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی ماهانه در دورهدهد. همچنین مقایسه

ی درصد در دوره 35دار با احتمال ی واسنجی و عدم وجود اختالف معنیدار در دورهاز اختالف معنی

 باشد.سنجی میصحت

ی تاالر در استان مازندران را با ی آبریز رودخانههزحو ی خروجی از(، دب3183نظری و همکاران )

که در این تحقیق از آن استفاده  SWATسازی کردند. از جمله مزایای مدل شبیه SWATاستفاده از مدل 

، امکان SWAT-CUPافزار با نرم SWATتوان با تلفیق نتایج به دست آمده از مدل شد، این بود که می

سازی از طریق تخمین ثر بر شبیههای مؤآنالیز عدم قطعیت پارامتر ن خودکار مدل را بر مبنایکالیبراسیو

ی به دست آمده در این تحقیق، ی دارای تعبیر فیزیکی برای پارامترها، فراهم کرد. بر اساس نتیجهمحدوده

-با دقت مناسبی شبیههای زمانی بلند مدت های آبریز را در دورههزقادر است بیالن آبی حو SWATمدل 

 سازی کند.

های هزی چغلوندی و شیراوند از زیرحوهزحو(، جریان در دو زیر3132صانع )میر کاویانپور و سادات

-های مشاهداتی و شبیهسازی کردند. میزان همبستگی دادهشبیه SWAT2005کرخه را با استفاده از مدل 

ی و در خروجی حوضه 99/2ی چغلوندی معادل سازی شده بر اساس ضریب همبستگی در خروجی حوضه
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ه با استفاده از مدل، زسازی جریان در این دو زیرحوبه دست آمد. در نهایت، شبیه 89/2شیراوند معادل 

 بخش گزارش شد. رضایت

تفاده از این سازی جریان ماهانه رودخانه بالخلوچای اردبیل را با اس( شبیه3133سلحشور و همکاران )

2و  RMSEهای که مقادیر شاخصدادند  مدل انجام
R

 61/2و  83/2ی اعتبارسنجی به ترتیب در دوره 

در ارزیابی ( 3133آبادی و همکاران )چنین باستانی الهباشند. و همبدست آمدند که اعداد قابل قبولی می

ی و سال واسنج 0226تا  0220، مدل را برای سال های ه آبخیز کردانزدر برآورد رواناب حو SWATمدل 

دهند که را نیز برای اعتبار سنجی بکار گرفتند که نتایج حاصل نشان می 0228تا  0229های 

 باشد.ه مدل مناسبی میزدر برآورد رواناب این حو  SWAT 2009مدل

و  SWATهای سطحی  توسط مدل سازی هیدرولوژیک بیالن آبمدل( 3188شفیعی و همکاران )

ه آبریز نیشابور انجام دادند که با توجه به نتایج مربوطه دریافتند که زبرای حوطالعات جغرافیایی را سیستم ا

باشد و عدم قطعیت در مدل مفهومی ه اندراب نمیزسازی جریان در زیرحوقادر به شبیه SWATمدل 

 آباد قابل قبول و مورد استفاده بود.ه حسیند است اما نتایج مربوط به زیرحوزحوضه زیا

های دوره داده در حوزه آبخیز دویرج در غرب ایران، SWAT، با استفاده از مدل (3132ابراهیمی)

را برای اعتبارسنجی مورد استفاده قرار دادند، به  0225تا  0223را برای واسنجی و  0222تا  3335آماری 

قابل قبولی سازی در اولین اجرا و با مقادیر پارامترهای اولیه، دارای دقت طور کلی نتایج مربوط به شبیه

باشد، اما پس از واسنجی مدل با سازی دبی رواناب و بار رسوب حوزه آبخیز رودخانه دویرج نمیبرای شبیه

و  95/2، 95/2ی واسنجی رواناب به ترتیب برای مرحله NSو  R2 ،Br2ضرایب  SUFI2استفاده از الگوریتم 

ی واسنجی ین ضرایب برای برای مرحلهو ا 05/2و  52/2، 86/2ی اعتبارسنجی آن برای مرحله و 65/2

 25/2و  500/2، 95/2و برای مرحله اعتبارسنجی آن  11/2و  600/2، 61/2باررسوب رسوب به ترتیب 

  برآورد شدند.

انجام  SWATچای را با استفاده از مدل سازی جریان ماهانه حوزه آبخیز چهل(، شبیه3183) اکبری

و با شاخص  59/2( در دوره واسنجی NS) ساتکلیفو ضریب نش بخش بوددادند که نتایج حاصل رضایت

R2،60/2 بدست آوردند. 50/2و  10/2ی اعتبارسنجی به ترتیب و در دوره 

در حوزه پالسجان از  SWATای دیگر،ارزیابی تخمین رواناب و رسوب با استفاده از مدل در مطالعه

( NS) ساتکلیف( صورت گرفته است، ضریب نش3189) رود،که توسط عبدیهای رودخانه زایندهزیرحوزه

باشد. نتایج نشان داد که مدل قادر به می06/2ی اعتبارسنجی و در مرحله 3/2ی واسنجی در مرحله

 بدست آمده است که در مجموع مدل  05/2( NS) ساتکلیفب نشی واسنجی رسوب ماهانه، ضریمرحله
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Abstract: 

The importance of soil and water in human life and its role in the formation of 

communities and development of human civilization have known to everybody .Thus, soil 

and water resources stability and evaluation can be considered as essential activity in the 

watersheds studies. In addition, the study of water balance is absolutely important to 

investigate the hydrology cycle. Researching and preparation of water and sediment 

balance components in the watersheds require many spatial data and their analyzing, so 

new technologies, models and tools such as GIS are needed. In this study, the SWAT 

model, which is a conceptual and semi-distributed model in the water and sediment 

balance simulation, was used in Aharchay watershed located in Ahar, East Azarbayjan. 

SWAT efficiency in hydrologic simulation in this area has been evaluated. Metorology and 

hydometry data of 1979-2010 was selected for this simulation model. Aharchay watershed 

hydrology simulation in period of 32 years, showed that average amount of rainfall and 

evapotranspiration, as two main parameters of water balance in this study, were obtained 

559.8 and 299.1 mm respectively. The SWAT Model calibrated with 1982 to 2002, and 

validated with 2003 to 2010 data. Calibration and validation processes done by using 

SWAT-CUP software and PSO algorithm. Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NS) for 

water and sediment simulation were abtained 0.39 and -0.06 for calibration stage and for 

validation stage -6.7 and -45 respectively. Results also shoed that water balance simulation 

has been done better than sediment balance simulation. Deficiency of required information, 

use of different data series in calibration and validation stages because of creation of 

Sattarkhan dam and existence of dam resovoir (with large area), some of reasons caused 

that model efficiency coefficients were low. 
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