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 خالصه

ر دنیا مدل ها دترین و پرکاربردترین آنریز بسیار گسترش یافته است و یکی از مهمبهای آهای بارش رواناب برای تحلیل حوضهمدلکاربرد امروزه 

SWAT رین تباشد از نزدیکترین آن بارش میهای هواشناسی که مهمباشد. این مدل که یک مدل مفهومی نیمه توزیعی است برای استفاده از دادهمی

و یا نقص در  گیری در بعضی مناطقهای اندازه. تعداد کم ایستگاهدقت این روش پایین است که کنداستفاده می ایستگاه هواشناسی به مرکز هر زیرحوضه

هایی با های بارش و همچنین دادهنیاز به استفاده از منابع مختلف داده SWATهای بارش در مدل ه از دادهگیری و همچنین اهمیت استفادهای اندازهداده

در  ای مختلف(، چهار مجموعه داده2012-1979بارش ) سال داده روزانه  36دهد. برای بررسی این موضوع با استفاده از عدم قطعیت کمتر را نشان می

گیری های اندازهمجموع داده -1CFSR 3های داده -2گیری شده وزارت نیرو و سازمان هواشناسی های اندازهداده -1شد: حوضه مهاباد به کارگرفته 

به صورت روزانه. نتایج حاصله از به کارگیری این   IDWاز ماژول طراحی شده محاسبه روش درون یابی  های به دست آمدهداده -CFSR  4شده و 

 .مورد بررسی قرار گرفت( NSواسنجی و نتایج آن با استفاده از تابع هدف نش ساتکلیف) SUFI-2با استفاده از الگوریتم  SWATها در مدل مجموعه

 یریگاندازه یهامدل در حالت استفاده از مجموع داده یشد سپس خروج سهیبا هم مقا CFSR و ینیزم یریگاندازه یهاداده یریبه کارگ جیدر ابتدا نتا

های برای حوضه خصوصاً CFSRهای دهد که استفاده از دادهنتایج نشان می. مورد مطالعه قرار گرفت IDW به دست آمده از روش یهابا داده  CFSR و

های داده با CFSRهای بارش اندازه گیری شده و گردد. همچنین مقایسه مجموع داده SWATهای کم، میتواند موجب بهبود خروجی مدل با ایستگاه

نتایج بهتری را در خروجی حوضه باالدستی  IDWهای به دست آمده از روش دهد که استفاده از دادهنشان می  IDWبارش به دست آمده از روش 

به دست آمده است  78/0و  79/0در دوره کالیبراسیون و اعتبار سنجی به ترتیب  IDWاستفاده از روش با  NSکه به طوری دهدمخزن سد مهاباد نتیجه می

کوتر که تراکم  ستگاهیدر ا خصوصاً جیبهبود نتاباشد. می 71/0و  56/0ها به ترتیب برابر به دست آمده با استفاده از کل ایستگاه NSدرحالی است که  این

 یو اعتبار سنج ونیبراسیدر دوره کال NS و شودیم دهیبه وضوح د باشدیم گرید یهاحوضه ریکمتر از ز اریآن بس یدست باال یهاحوضه ریدر ز هاستگاهیا

 .بوده است 53/0و  35/0 هاستگاهیبه دست آمده است که در حالت استفاده از کل ا 6/0و  7/0 برابر بیبه ترت

 یکیدرولوژیه یسازهی، شبSWATبارش،  ،یمکان یابیدرون کلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

های تراتژیبینی تاثیر اس پژوهش کشاورزی آمریکا برای پیشباشد که توسط سرویس یک مدل جامع و کامل در مقیاس حوضه آبریز می SWATمدل 

یتیِ رمدیریتی مختلف بر جریان آب، رسوب، عناصر غذایی و تعادل شیمیایی در حوضه های آبخیز بزرگ و پیچیده با کاربری اراضی، خاک و شرایط مدی

 SWAT-CUPی و حساسیت سنجی مدل با استفاده از بسته نرم افزاری های زمانی طوالنی مدت، تهیه و ارائه گردیده است. واسنجگوناگون برای دوره

 است. MCMCو  SUFI-2 ،PSO ،GLUE ،ParaSolافزاری حاوی پنج الگوریتم بهینه سازی شامل ی نرمگردد. این بستهانجام می

وبت نسبی، سرعت باد و تابش است. این های هواشناسی روزانه شامل بارش، دما، رطرواناب نیازمند داده-برای شبیه سازی بارشSWAT مدل 

ای ههای هواشناسی به مدل معرفی شود. همچنین در مورد دادههای روزانه مربوط به ایستگاهگیریتواند با بکارگیری مشاهدات و اندازههای روزانه میداده

 SWATموجود درون مدل  WXGENهای ثبت شده، از یک ماجول تصادفی به نام گیریها در اندازههای اقلیمی و یا پرکردن گپمفقودی، تولید داده

در  یهواشناس یهاستگاهیمشاهدات مربوط به ا. شودهای هواشناسی است، استفاده میهای زمانی کمیتکه ورودی آن خصوصیات آماری بلند مدت سری

 لی. تبدابندیعه نرم افزار توس یکیدرولوژیه یبه گستره واحدها دیدرون مدل با یآب سطح النیتوسط معادالت ب یریاند و قبل از بکارگیانقطه یمکان اسیمق

                                                 
1 Climate Forcast System Reanalysis 
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ابطه ر نیو در ا ردیگیآمار انجام م نیو زم یابیدرون یهابر روش یاصوال مبتن یمطالعات هواشناس نهیدر زم یاگستره یهابه داده یانقطه یهانمودن داده

 ،دینمایاستفاده م یگیهمسا نیکتریروش ساده تحت عنوان نزد کیاز  نهیزم نیدر ا SWATکه مدل  ستیدر حال نی. ااندافتهیتوسعه  یادیز اریبس یهاروش

 نیاز چند رحوضهیهر ز SWATکه در  حیتوض نیبا ا HRU ایپاسخ  یکیدرولوژیه واحد)و نه هر  رحوضهیهر ز یهواشناس یهاصورت که داده نیبه ا

HRU انیحهه گردد. شاقابل مال یو خطا تیمنشا عدم قطع تواندیروش م نی. اگرددیم یمعرف یهواشناس ستگاهیا نیکتریاستفاده از نزد ( باشودیم لیتشک 

 همین روش است. بریمبتن زین WGEN ذکر است که ماجول 

ای ای مشاهدات نقطه( برای توزیع بارش فضایی )پهنه2015و همکاران ) Zhangهای اخیر تحقیقاتی انجام شده است. برای رفع این مشکل درسال

های مختلف برای ( روش2011و همکاران ) Masihآماری مانند کریجینگ را پیشنهاد کردند. و زمینIDW یابی قطعی مانند های درونبارش است.(، روش

گیری شده های اندازهرا با داده SWATرد ارزیابی قرار دادند و نتایج خروجی مدل و کریجینگ را مو IDWهای بارش فضایی مانند به دست آوردن داده

و همکاران  Szcześniakهای کوچک دارد. همچنین های هیدرومتری مقایسه کردند که نشان از افزایش عملکرد مدل، خصوصا در حوضهدر ایستگاه

 SWAT(  نتایج بهتری نسبت به حالت استاندارد OKو کریجینگ معمولی) (IDWله)های پلیگون تیسن، روش معکوس فاص( نشان دادند که روش2014)

روش مختلف کرنال  5از  2شده نیز با استفاده از تخمین کرنال های بارش گمهای ورودی بارش در این مدل دارد. درخصوص دادهدر به کارگیری داده

 [4] .به کارگرفته شد SWATیابی صورت گرفت و در مدل هیدرولوژیکی درون

 SWATرواناب با استفاده از مدل -های ورودی هواشناسی برای شبیه سازی فرآیند بارشتحقیقات دیگری که در دو دهه اخیر در خصوص داده

 5از  SWATمدل  با استفاده ازسازی رواناب ( برای شبیه2011و همکاران ) Vuهای هواشناسی است. مورد توجه قرار گرفت، استفاده از منابع مختلف داده

  نسخه ویرایش شده-5و  APHRODITE 2- TRMM 3- PERSIANN 4- GPCP -1: ملشابندی شده مجموعه داده بارِش مشاهداتیِ شبکه

GHCN2  شده لیبازتحل یهادادهو NCEP/NCAR ای مجموعه داده و در نهایت نتیجه گرفتند که استفاده نمودند APHRODITE  نسبت به سایر

های سنجی و دادههای باران( با مقایسه داده 2011و همکاران )YU ملکرد بهتری را از خود نشان داد. سازی رواناب در مقیاس روزانه عها در شبیهداده

TRMM رودخانه با استفاده از مدل  هایگیری شده بارش در شبیه سازی هیدروگرافهای اندازهترکیب شده با دادهSWAT نشان دادند که استفاده از ،

( 2014و همکاران) Yangگیری شده دارد. همچنین های اندازهگیری شده بارش عملکرد بهتری نسبت به دادهای اندازهادهترکیب شده با د TRMMهای داده

سطح چین استفاده -های بازآنالیز روندو داده NCEP-CFSR ،APHRODITE3ی بارش شبکه بندی شدهدسته داده  3از  SWATبرای استفاده در مدل 

و  APHRODITEهای دهند اما دادهکه هر چند این سه دسته داده با در نهر گرفتن شرایط توپوگرافی نتایج ضعیفی را ارائه می دادندنشان ها آنکردند. 

(، CHIRPSو  TRMM) ها( با به کارگیری منابع مختلف داده2016و همکاران ) Tuo تا مسطح، عملکرد مطلوبی دارند.های نسبسطح در حوضه-روند

های بهتری را به مدل بدهند، خصوصا که یک رکن اصلی تالش کردند تا ورودی SWATهای مشاهداتی در مدل ( و دادهIDWهای زمین آماری )روش

تواند تاثیر بسیار زیادی در رواناب خروجی حاصله از مدل داشته باشد. در این تحقیق نتایج نشان داد ورودی می این داده، بارش بوده و دقت SWATدر مدل 

 ها دارد.عملکرد بهتری نسبت به سایر روش IDWکه روش 
 

 یکیلوژدرویه یسازهیشب یبرا یو سازمان هواشناس رویوزارت ن ینیزم یهایریبارش شامل اندازه گ یهااله استفاده از منابع مختلف دادهمق نیدر ا

شامل  یمکان یابیمختلف درون یروشها نیمورد توجه است. همچن SWATمدل  یبه عنوان ورود هیاروم اچهیواقع در حوضه در یرودخانه مهابادچا

مطالعه  کیر د یابیدرون یهابا روش بیبارش در ترک یامنابع مختلف داده یریبکارگ قیتحق نیشود. هدف ا یبکار گرفته م IDWو  یگیهمسا نیکترینزد

در  یاجول محاسباتک میراستا  نی. در ادیرس جهیبه نت بیترک نینمود که بهتر یابیبتوان ارز قیطر نیتا از ا باشدیم ،یدرون کشور، رودخانه مهابادچا یمورد

 .افتیتوسعه  Arc GIS 10.2نرم افزار  طیمح

 
 

 هامواد و روش  .2

 
 

 منطقه مورد مطالعه  2-1
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 یرودخانه .باشدمتر می 1634در جنوب غربی دریاچه ارومیه واقع شده است. این حوضه دارای ارتفاع متوسط کیلومتر مربع مساحت  1516اباد با حوضه مه

 از ،کیلومتر 26 طول به رودخانه این دارد. جریان دریاچه ارومیه غربی جنوب در شود،می خوانده نیز سابالغی چومی محلی زبان در که چای مهاباد

 در واقع کوههای از چای مهاباد یرودخانه اصلی شاخه دو .است شده تشکیل فرعی شاخه نیز تعدادی و داغه و چمغوره ایهنام به اصلی شاخه دو

 . دهندمی تشکیل را مهاباد رودخانه و شده وارد مهاباد سد دریاچه به مسیری، طی با و گرفته سرچشمه مهاباد شهر غربی جنوب کیلومتری 45

مطالعه از بخش باالیی دریاچه  در این .هستند چای مهاباد یرودخانه یزیرحوضه در فعال ایستگاه سه گردیعقوب و کوتر بیطاس، آبسنجی هایایستگاه

 812مهاباد  دریاچه سد باالییحوضه قسمت   باشد. مساحتسد مهایاد چای استفاده شده است و نقطه خروجی حوضه مدنهر ورودی دریاچه سد می

 نمای کلی از موقعیت حوضه مهاباد چای است. 1مربع است. شکل  کیلومتر

 

 
 

زیر حوضه ها کامال  1ل که در شک ،تقسیم شد (HRU) 4واحد واکنش هیدرولوژیکی 88زیر حوضه و  27حوضه آبریز به  ،استفاده شده SWATدر مدل 

ای ههای سه ایستگاه هیدرومتری بیطاس، کوتر و ورودی سد استفاده شد که به ترتیب در زیر حوضه. همچنین  در منطقه تحت مطالعه از دادهاندمشخص شده

 .باشدموجود می 1ها در جدول شماره مشخصات این داده قرار گرفته اند. 1و شماره  14شماره  11شماره 

 

 

 

 

 هاداده  2-2

 
باشد. در این های هواشناسی میو داده (DEM) ارتفاع نیازمند نقشه خاک، نقشه کاربری اراضی، مدل رقومی SWATسازی با استفاده از مدل مدل

های متر استفاده  شد. برای داده 30رقومی ارتفاع از نقشه با قدرت تفکیک مکانی ، برای مدل FAOتحقیق برای نقشه خاک از نقشه جهانی خاکشناسی 

                                                 
4 Hydrologic Response Unites 

شده دبی  گیریهای اندازههای هیدرومتری و داده. ایستگاهمهاباد : نمایی از حوضه آبریز مهاباد و زیر حوضه تحت مطالعه در باالدست سد1شکل 

: زیر حوضه ایستگاه 11: زیر حوضه ورود به سد، زیرحوضه شماره 1باشند. زیر حوضه شماره شده موجود میهای مشخص در زیر حوضه

 : زیر حوضه ایستگاه هیدرومتری کوتر.14هیدرومتری بیطاس و زیر حوضه شماره 

مساحت تحت پوشش)کیلومتر مربع( سال تاسیس عرض جغرافیایي طول جغرافیایي نام ایستگاه

416.6 1972 36.65 45.60 کوتر

812.7 1992 36.78 45.70 ورودی سد مهاباد

198.6 1963 36.68 45.71 بیطاس

 های هیدرومتریمشخصات ایستگاه -1جدول 
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تای دیگر در فاصه  8 عدد از آن در داخل حوضه و 12گیری زمینی وزارت نیرو و سازمان هواشناسی استفاده شد که ایستگاه اندازه 20هواشناسی از 

تای دیگر در فاصله حداکثری  4نیز در نهر گرفته شد که یک نقطه در داخل و  CFSRای نقطه داده 5کیلومتری حوضه انتخاب شد. همچنین  15حداکثر 

رقمی و  4هواشناسی با عددهای های ایستگاه رقمی و 5های و عدد 34وزارت نیرو با شماره ابتدایی های ایستگاه 1کیلومتر درنهر گرفته شد. در شکل  15

باشد که برای تحقیق به صورت روزانه می SWATهای هواشناسی در مدل داده قابل تشخیص هستند.  pبا حرف ابتدایی  CFSRهای همچنین ایستگاه

 اند.رار گرفتهمطالعه قمورد بررسی و به صورت روزانه  2012تا  1979از  سال آماری 36برای  هاهای ایستگاهمدنهر داده

 

 های هواشناسیداده -2-2-1
 

آمده از  های به دست، ترکیب این دوسته داده و همچنین دادهCFSRآنالیز شده های بازگیری زمینی، دادههای اندازههای ایستگاهدادهدر این مطالعه 

 SWATCUPبسته نرم افزاری  از ونیبراسیکال یبرا نیو همچن روزانههای زمانی با گامکه با استفاده از ماژول توسعه یافته  IDWیابی روش درون

 استفاده شد.

رودی و کند. با توجه به اهمیت دادههای نزدیک به مرکز هر زیر حوضه استفاده میهای هواشناسی از ایستگاهبرای استفاده از داده SWATمدل 

 بسیار قابل توجه است.واناب یک مدل بارش رواناب دقت ورود این داده برای کاهش عدم قطعیت و شبیه سازی مناسب ربارش برای 

آید که با استفاده از ها به حساب میباشد یک روش قطعی برای درون یابی دادهدر زیر می 1که روش محاسبه آن با استفاده از معادله  IDWروش 

 پردازد. یوزن هر داده م فاصله نقاط به محاسبه
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)(و iاز نقطه  dدر فاصه  بارشوزن d ، iwدر فاصه  بارشآمده به دست  برابر است با مقدار، XF)(معادله این در iXF در  بارشمقدار

 در نهر گرفته شده است. 2هست که در این مقاله عدد  IDWتوان وزن دهی روش  kدر معادله دوم همچنین است.  iنقطه 

ایستگاه مدنهر محاسبه این  25ها در تعداد زیاد روزتوجه به  .استفاده گردید 2012تا  1979های های روزانه سالداده از IDWدر تحقیق حاضر برای روش 

به محاسبه  ArcGis10.2در محیط نرم افزار  Modul builderبر است لیکن با استفاده از ماژول توسعه یافته به کمک کاری زمان GISروش در محیط 

 SWATها ایجاد و به مدل ایستگاه جدید در مراکز این زیر حوضه 27 ،زیر حوضه در باال دست دریاچه سد 27با توجه به وجود  .پرداختیم IDWروش 

 دهد.در این تحقیق را نشان می آمدههای مجازی به دستو ایستگاه نمایی از ماژول توسعه یافته 2شکل  معرفی گردید.

 

آمده از های مجازی به دست)در تصویر سمت چپ(، و خروجی ایستگاه ArcGIS10.2: نمایی از ماژول توسعه داده شده در محیط نرم افزار 2شکل 

 )در تصویر سمت راست(.آن 
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 SWATمدل  2-3

 

 SWATتحقیقات سرویس در میالدی1980  یدهه اوایل در بار اولین برای که است فیزیک بر مبتنی و توزیعی نیمه هیدرولوژیکی مدل یک 

 آب منابع مدیریت و کشاورزی هیدرولوژی، در پرکاربرد مدلهای جزء امروزه مدل این .شد داده توسعه (ARS) امریکا متحده ایاالت کشاورزی

 کشاورزی هیدرولوژیکی، هایسیستم بر آبریز یحوضه مدیریت به مربوط اقدامات اثرات ارزیابی منهور به آن از گذشته تحقیقات در و شده محسوب

 و توپوگرافی خاک، نوع زمین، کاربری مانند متغیرهایی مکانی تغییرات گرفتن نهر در امکان SWAT مدل است. شده استفاده آب کیفیت و

 .دارد مدت بلند یدوره یک برای زمانی یپیوسته صورت به را هاپدیده سازیشبیه توانایی مدل این همچنین .دارد را هوایی و آب متغیرهای

SWAT یعاتاطال یهاالیه یبر مبنا زیرا ن زیرحوضه و هر کندیم میتقس یهایحوضه، آن را به زیرحوضه یمکان یناهمگون یبه منهور مدلساز 

مشخصات  در بر اساس تشابه یدرولوژیکیپاسخ ه یواحدها (HRUی )درولوژیکیپاسخ ه یواحدها و خاک به یاهیو پوشش گ یاراض یکاربر ،یتوپوگراف

و  ریواناب، تبخر مقادیر مانند یدرولوژیکیه یاساس یو فرایندها رهایاز متغ یاریبس. شوندیم لیدر هر زیر حوضه تشک نیزم بینوع خاک و ش ن،یزم یکاربر

،  SWAT. در ادامه مدل شوندیاین واحدها محاسبه م اسیدر مق (موجود در آب تراتیمانند مقدار ن)جریان  یفیک یرهایمتغ تیتعرق، انتقال رسوب و وضع

مذکور با  ی. روندیابنمایدیم زیرحوضه هر یخروج یجریان برا یاقدام به روندیاب ،یدرولوژیکیپاسخ ه یواحدها اسیشده در مق محاسبه با استفاده از مقادیر

موجود  یدرولوژیکیپاسخ ه یواحدها یتمام یو پس از انجام محاسبات مورد اشاره برا ادامه . درشودیانجام م HRUمتعلق به هر  یرهایاستفاده از مقادیر متغ

 .شودیآبریز محاسبه م یکل حوضه یمقدار خروج ها،زیرحوضه در

 

 SWATاعتبار سنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل  ،واسنجی  2-4

 

 یاستفاده شد. این بسته SWAT-CUPی افزار نرم یشده از بسته یآبریز مدلساز یحوضه تیعدم قطع لیو تحل یاعتبارسنج ،یبه منهور واسنج

 SUFI-2است. در این پژوهش از الگوریتم  MCMCو  SUFI-2،PSO  ،GLUE  ،ParaSolشامل  یساز نهیپنج الگوریتم به یحاو یافزارنرم

 یو اعتبارسنج یواسنج وهیش الگوریتم مذکور پرداخته شده و سپس به یمدل استفاده گردید. در این قسمت به معرف یاعتبارسنج و یبه منهور واسنج

ارائه شده است. این الگوریتم به عنوان یک  (2007)و همکاران  Abbaspour توسط SUFI-2آبریز مورد مطالعه اشاره خواهد شد. الگوریتم  یحوضه

 .و مبتنی بر عدم قطعیت استی الگوریتم واسنج

 یدهنده نشان  p-factorد. شومی سنجیده r-factor و p-factor معیار دو از استفاده با هاسازیشبیه بودن مناسب SUFI-2 الگوریتم رد

 مجاز یمحدوده SUFI-2 است. محدوده این ضخامت از اینماینده r-factor و است 95PPU محدوده داخل در گرفته قرار مشاهداتی نقاط درصد

درصد تابه توزیع تجمعی احتمال  5/97توزیع تجمعی احتمال به عنوان حد پایین و درصد تابع  5/2بینی شده )پیش قطعیت عدم درصد 95 حد را هاخروجی

-p آلایده مقدار نهری، لحاظ به شود.نشان داده می 95PPU5بینی، با نماد درصد عدم قطعیت پیش 95این حد مجاز  دهد کهبه عنوان حد باال( قرار می

factor  و r-factor باشند داشته قرار خروجی قطعیت عدم مجاز یمحدوده داخل در مشاهدات تمام که معنی این به است؛ صفر و درصد 100 ترتیب به 

 است انتهار از دور مقادیری چنین به دسترسی عملی هایپروژه از بسیاری در اینکه به توجه با .باشد مقدار ممکن نیکمتر محدوده این ضخامت طرفی از و

 مشاهدات ازای به مدل واسنجی برای مقادیر این [9] .است شده پیشنهاد یک به نزدیک r-factor مقدار ازای به 7/0یا  6/0 از بزرگتر p-factor مقدار

  باشد. قبول قابل تواندمی بزرگتر r-factor ازای به کوچکتر p-factor مقدار رسوب همچون مشاهدات سایر برای و بوده رواناب

گرم  برای دوره (1981تا  1979سال ابتدایی مدل ) 3بدین منهور  ،شدهای دبی به صورت ماهانه استفاده در این تحقیق برای کالیبراسیون مدل از داده

 ( برای دوره اعتبار سنجی در نهر گرفته شد.2012تا  2007سال انتهایی ) 6برای کالیبره کردن مدل و  (2006تا  1982سال ) 27، 6کردن

 [3,10]کارهای تحقیقاتی قبلی به توپوگرافی حوضه  و همچنین با توجهبا توجه به شرایط اقلیمی و  در کالیبراسیون های انتخابیپارامترمقدار اولیه 

 [11] .دای انتخاب شپارامترهای موثر برای هر منبع مختلف دادهبا استفاده از آنالیز حساسیت  ذکر شده است. همچنین 2که در جدول شماره  در نهر گرفته شد

 برای انتخاب بهترین شبیه سازی در هرتکرار در هر دو دوره کالیبراسیون و اعتبار سنجی انجام شد.سازی برا تکرار در هر شبیه 500سازی با همچنین شبیه

 

                                                 
5 95 percent prediction uncertainty 

6 Warm up period 
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ازی شده سهای شبیهتش ساتکلیف با توجه به اختالف دادهها استفاده گردید. سازیبرای بررسی دقت شبیه 𝑅2و  NS معیار  دو در تحقیق مدنهر از

دهد. این سازی را نشان میشود و روند بین مشاهدات و شبیهرا شامل می 1تا  0نیز عددی بین  𝑅2دارد.  1ای برابر آید و مقدار بهینهو مشاهداتی به دست می

 5/0کمتر از  NSدسته بندی کردند:  NS، عملکرد مدل را با استفاده از معیار (2007) و همکاران Moriasi تر است.مقدار هرچه بیشتر باشد عملکرد مدل به

 [12].عملکرد خیلی خوب 1تا  75/0عملکرد خوب و  75/0و  65/0عملکرد مطلوب، بین  65/0و  5/0بین  NSعملکرد نامطلوب،  

ر کمتری روی نتایج تاثی ،که اثرات انسانی ساخت سداست، برای این عملکرد ورودی بارش به مدلکه در این تحقیق هدف بررسی به این  با توجه

)ایستگاه هیدرومتری ورودی  1، زیر حوضه شماره این حوضهدر  بگذارد و بتوان مقایسه درستی را انجام داد، حوضه باالدستی دریاچه سد انتخاب گردید.

سازی اثر از شبیهنتایج آن مت یابی جریان صورت گرفته در مدلبه همین علت با توجه به روند است ه دیگر قرار گرفتهدو زیر حوض دریاچه سد( در پایین دستِ

کند از اهمیت خاصی در مدیریت سد برخوردار است. با توجه به این های ورودی سد را شبیه سازی میو چون داده باشدهای باال دستی میاز زیر حوضه

یبره کردن برای و با توجه به مساحت باال دستی هر ایستگاه هیدرومتری وزن مشخصی را در کال است  7رد تحقیق یک مساله چند مکانهموضوع مساله مو

( و کوتر )زیر حوضه شماره 11(، ایستگاه بیطاس )زیر حوضه شماره 1که به ترتیب برای ایستگاه ورودی سد )زیر حوضه شماره  گرفته شد  هرایستگاه در نهر

 [13]است. این کار موجب نتایج بهتر در کالیبراسیون مدل گردید. 29/0و  14/0، 57/0برابر  (14

 

 نتایج و بحث  .3
 

 

 گیری شده زمینیهای اندازهو داده CFSRهای مقایسه داده  -3-1
 

با استفاده از الگوریتم  SWATمدل  سنجیو اعتبار کالیبراسیون دوره در مقایسه نتایجآمده است.  3در جدول  نتایج دوره کالیبراسیون و اعتبار سنجی

SUFI-2 های باز آنالیز شده استفاده از دو منبع مختلف داده باCFSR دهد که در کل حوضه با توجه نتایج نشان می  های اندازه گیری شده زمینیو داده

و در های زمینی داده ، در دوره کالیبراسیون بهتر ازNSبا توجه به در نهر گرفتن معیار  CFSRهای عملکرد داده ،ورودی سد در محل یمشاهدات دببه 

ترین با توجه به استفاده از روش نزدیک باشد. این نکته حائز اهمیت است کهتر میهای زمینی مناسبو نتایج دادهدوره اعتبارسنجی دقیقا به عکس 

 هایداده ین توجها عدم قطعیت کمتر است، با های ورودی بیشتر وطبیعیست که دقت داده ها بیشتر باشدتراکم ایستگاه هر چه SWATهمسایگی در مدل 

CFSR  است نتیجه مطلوبی را به دست عدد  20گیری که های اندازههای بیشتر دادهمقایسه با تعداد ایستگاهنقطه قطعا عدم قطعیت بیشتری دارند اما در  5با

ر د نکته باشد کهبا توجه به این  تواندبه مراتب بهتری به دست آمده است این مقدار می NSدر دوره کالیبراسیون  در زیر حوضه کوترآورده است. 

  p-factorعدم قطعیت با توجه به شاخص  و البته باشدکمتر از ایستگاه بیطاس می 1ها باتوجه به شکل تراکم ایستگاههای باالدستی آن نزدیکی زیر حوضه

دارد که مقداری قابل قبول است. اما در بیطاس این مساله متفاوت هست و هم در دوره کالیبراسیون  63/0دهد و مقداری برابر هم عدد بهتری را نشان می

هم با  p-factorشوند و همچنین شاخص شامل می NSهای زمینی مقدار بهتری را برای شاخص های ایستگاهاعتبارسنجی مقادیر داده و هم در دوره

                                                 
7 Multi site 

 SWATها برای کالیبراسیون مدل : محدوده اولیه پارامتر2جدول 

پارامترردیفپارامترردیف

1v__ESCO.hru0.7][111v__GW_REVAP.gw0.02][0.2

2v__EPCO.hru0][112v__RCHRG_DP.gw0][0.3

3r__SOL_Z().sol-0.4][0.413r__CN2.mgt-0.15][0.15

4r__SOL_BD().sol-0.4][0.414v__SURLAG.bsn0.3][0.3

5r__SOL_K().sol-0.9][215r__SLSUBBSN.hru-0.3][0.3

6r__SOL_AWC().sol-0.4][0.416v__CH_N2.rte0.01][0.1

7r__HRU_SLP.hru-0.3][0.317v__CH_N1.sub0.01][0.1

8v__ALPHA_BF.gw-0.9][218v__SMTMP.bsn-2][2

9v__GW_DELAY.gw50][40019v__TIMP.bsn0][1

10v__GWQMN.gw0][100020v__SNOCOVMX.bsn0][40

محدوده پارامتر هامحدوده پارامتر ها
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های گیری دادهدر کل با توجه به هزینه باالی اندازهدر بر دارد. 28/0با مقدار  CFSRهای نتایج به دست آمده از داده از تربسیار مطلوب 68/0مقدار 

ای این منبع داده CFSRای به دست آمده برای مجموعه داده NSمینی و همچنین نتایج بسیار خوب خروجی کل حوضه در ورودی سد با توجه به معیار ز

با توجه  کوترگیری شده جریان در ایستگاه هیدرومتری های اندازهگیری شده برای حوضه تحت مطالعه است. همچنین اهمیت دادههای اندازهبهتر از داده

 ودی سد در این بخش کامال مشخصباشد در نتایج خروجی حوضه در ایستگاه وربه این که این زیر حوضه متاثر از بخش بسیار زیادی از حوضه می

  .است

 

 
 

 

 بارش یمکان یابیدرون یبراIDW  و یگیهمسا نیکتریدو روش نزدمقایسه   -3-2

 
ه و در این بخش به مقایس  کنداستفاده میاز نزدیکترین ایستگاه به هرزیر حوضه بارش  یابی مکانیدروناز  SWATمدل  شد انیهمانطور که ب

منابع مختلف ها و از تمامی ایستگاه راستا نیشود و در ا یپرداخته م IDWبا استفاده از  افتهیبا استفاده از ماجول توسعه  یابیروش با روش درونبررسی این 

 .استفاده کنیم

به دست آمده برای  NS ،خروجی حوضه در ایستگاه 4و   3 هایشکلو همچنین  اعتبار سنجیهای کالیبراسیون و برای دوره 4ل وجد به با توجه

با  NS. گیری شده استهای اندازهو داده CFSRهای شده است به مراتب عدد بهتری از استفاده از ترکیب دادهبه مدل داده IDW هایی که با روش داده

به دست آمده با استفاده از  NSبه دست آمده است این درحالی است که  78/0و  79/0 در دوره کالیبراسیون و اعتبار سنجی به ترتیب IDWاستفاده از روش 

 ،ه استها در این قسمت از حوضه قابل توجیاین نکته با توجه به اهمیت ایستگاه کوتر و تراکم کم ایستگاه باشد.می 71/0و  56/0برابر  به ترتیب هاکل ایستگاه

 ه ترتیب برابرو اعتبار سنجی ب در دوره کالیبراسیون NSو  مقدار  و توزیع فضایی مناسب این نقص به خوبی برطرف شده است IDWکه با استفاده از روش 

 6/0بیش تر و برابر با  p-factor. با توجه به بوده است 53/0و 0/.35 برای این دو دوره هابه دست آمده است که در حالت استفاده از کل ایستگاه 6/0و  7/0

ای باتوجه به معیار نش : مقایسه تمامی منابع مختلف داده4شکل 

 ( در دوره کالیبراسیونNSساتکلیف)
ای باتوجه به معیار نش : مقایسه تمامی منابع مختلف داده3شکل 

 سنجی( در دوره اعتبار NSساتکلیف)

-)جدول باالیی( و داده CFSRهای دوره کالیبراسیون و اعتبارسنجی با استفاده از داده :3جدول 

 گیری شده)جدول پایینی(های اندازههای ایستگاه

 

p-factorr-factor NSR2p-factorr-factor NSR2متغییر

0.510.910.680.650.651.030.430.48ایستگاه ورودی سد

0.510.35-0.281.370.060.660.491.58ایستگاه بیطاس

0.630.690.610.580.610.610.380.39ایستگاه کوتر

p-factorr-factor NSR2p-factorr-factor NSR2متغییر

0.740.550.410.440.60.650.660.67ایستگاه ورودی سد

0.680.820.340.390.4110.310.52ایستگاه بیطاس

0.610.420.230.370.520.410.480.51ایستگاه کوتر

CFSRدوره اعتبار سنجي با استفاده از

دوره اعتبار سنجي با استفاده از ایستگاه های اندازه گیری

CFSRدوره کالیبراسیون با استفاده از

دوره کالیبراسیون با استفاده از ایستگاه های اندازه گیری
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 NSبه لحاظ عدم قطعیت نیز مناسب است. در ایستگاه بیطاس نیز معیار  IDWروش دو دوره کالیبراسیون و اعتبارسنجی  به ترتیب در در خروجی حوضه

 ( IDWهای برای داده 31/0ها و برای به کارگیری کل ایستگاه 38/0) در دوره کالیبراسیون بسیار نزدیک به هم بوده ایداده حاصله از به کارگیری دو مجموعه

 p-factorباتوجه به مفهوم  .(17/0نسبت به  47/0)عملکرد بهتری را داشته است 4با توجه به شکل   IDWو در دوره اعتبارسنجی نتایج حاصله از به کارگیری 

 توانبه قدرت می 6و  5و با توجه به نمودار های شکل است  95PPUو ضخامت باند  95PPUکه به ترتیب نشان از تعداد مشاهدات در باند   r-factorو 

 کل حوضه به طور قابل توجهی بهبود یافته و عملکرد بهتری داشته است. نمایندهنتایج حاصله در خروجی حوضه به سد به عنوان  گفت که

شود. همچنین برای در حوضه مربوطه توصیه می IDWیابی دورن با توجه به نتایج به دست آمده که در پاراگراف باال ذکر گردید استفاده از روش

 ازی گردد.سگیری شده نزدیک کرده و موجب یهبود نتایج شبیههای اندازهسازی مدل را به دادهتواند شبیهکم ایستگاهی پایین این روش میمناطق با ترا

 

 

 

 

 

بارش به  هایداده : نتایج دوره زمانی کالیبراسیون  خروجی حوضه به دریاچه سد با استفاده از5شکل 

  IDWروش  دست آمده از

های ستگاهایهای کل دادهنتایج دوره زمانی کالیبراسیون  خروجی حوضه به دریاچه سد با استفاده از  :6شکل 

  CFSRاندازه گیری زمینی و 

 

 

)جدول باالیی( و  CFSR گیری واندازه هایداده کل دوره کالیبراسیون و اعتبارسنجی با استفاده از :4جدول 

 )جدول پایینی( IDWهای به دست آمده از روش داده

 

p-factorr-factor NSR2p-factorr-factor NSR2متغییر

0.730.550.560.660.830.780.710.75ایستگاه ورودی سد

0.670.820.380.40.661.110.170.39ایستگاه بیطاس

0.590.40.350.590.620.510.530.59ایستگاه کوتر

p-factorr-factor NSR2p-factorr-factor NSR2متغییر

0.630.470.790.80.60.530.780.78ایستگاه ورودی سد

0.480.760.310.550.370.750.470.62ایستگاه بیطاس

0.590.440.70.720.520.350.60.65ایستگاه کوتر

IDW دوره اعتبار سنجي با استفاده از  داده های

دوره اعتبار سنجي با استفاده از کل ایستگاه های اندازه گیری 

CFSR و
CFSR دوره کالیبراسیون با استفاده از کل ایستگاه های اندازه گیری و

IDW دوره کالیبراسیون با استفاده از داده های



 

 

 اردبیل، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 

 گیرینتیجه .10
 

مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که استفاده از منبع  SWATداده ورودی بارش در مدل  نحوه در نهرگرفتن در این تحقیق سعی بر آن شد که اهمیت

ا این مهم خصوصهای بهتر در مدل گردد. در مورد مطالعه حوضه مهاباد موجب خروجیای کم خصوصا در مناطق با تراکم ایستگاه تواندمی CFSRای داده

که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت  NSمعیار موجب شد یابی بارش برای درون IDWروش از همچنین استفاده در ایستگاه کوتر کامال مشخص است. 

ی بهبود یابد به صورت قابل توجه  CFSRگیری و های اندازههای کل ایستگاهدر شبیه سازی رواناب در خروجی حوضه به سد نسبت به حالت استفاده از داده

تواند به طور قابل می SWATما نشان داد که دقت ورودی بارش به مدل  های کوتر و بیطاس موجب شد. این تحقیق بهو عملکرد بهتر مدل را در ایستگاه

به جای روش استاندارد در  IDWهای مشاهداتی گردد و استفاده از روش سازی به دادههای شبیهی موجب کاهش عدم قطعیت و نزدیک شدن دادهتوجه

SWAT  گردد.های دیگر برای تحقیقات بعدی پیشنهاد میشای دیگر و رواز منابع داده گردد. همچنین استفادهتوصیه می 
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