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  چکیده 
دف اصلی این ه. برآورد حجم رواناب سطحی یکی از شاخص هاي مهم برنامه ریزان در استحصال آب باران می باشد

مساحت رواناب سطحی در حوزهباغان با و  ساز بیالن آب عنوان شبیه ، آزمون کارایی مدل و قابلیت استفاده از آن بهپژوهش
اطالعات .باشد میSUFI2وبرنامه   SWATبا استفاده از مدل ارزیابی آب و خاك کیلومترمربع در استان بوشهر 6/492

هاي توپوگرافی، کاربري اراضی و اطالعات خاکشناسی و همچنین اطالعات آب و هواشناسی شامل  ورودیمدل شامل نقشه
در این .حساسیت پارامتر هاي مدل براورد و رتبه بندي شد.باشد میروزانه هاي روزانه بارش، دما، رطوبت نسبی و آبدهی  داده

سال از سال  8شبیه سازي مدل براي مدت . استفاده شد SUFI2تحقیق براي واسنجی و اعتبار سنجی مدل، از الگوریتم 
) 2006 - 2008(سال بعدي آن سهبراي واسنجی مدل و ) 2001 -2005(سال اول آن  پنجانجام شد که  2008الی  2001

در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی به ترتیب معادل  NSمقادیر شاخص ارزیابی .سنجی نتایج مدل انتخاب شد براي صحت
در حوزه  روانابسازي در شبیه SWATنتایج حاصل از تحقیق حاکی از کارآیی رضایت بخش مدل  .باشدمی 48/0و  73/0

ملیون متر مکعب بارش متوسط  193سازي نشان می دهد که از مجموع  ز شبیهبنابر این نتایج حاصل ا.آبخیز باغان است
ملیون متر مکعب به جریان هاي زیر زمینی و بخش عمده اي از  1.5ملیون متر مکعب آن به جریان سطحی، 9.4ساالنه

تلفات سالیانه  در صد شامل 4و تبخیر و تعرق را در بر می گیرد از طریق ) ملیون متر مکعب 36.5(درصد بارش  74که
بنابر این می توان با برنامه ریزي مناسب در حوزه باغان از مازاد این مقدار جریان سطحی که عمده آن در . حوضه می شود

  .فصول زمستان و بهار از دسترس خارج می شود بهره گیري مناسب بعمل آورد
  
  SWATمدل  جریان سطحی، حوزهباغان،بوشهر،، SUFI2برنامه :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
محــــدودیت منــــابع آب و افــــزایش نیــــاز بــــه آب کــــه ناشــــی از افــــزایش جمعیــــت، توســــعه شــــهرها و 

رویهوغیراصولیازاینمنابع،باعثبروزمشکالتواختالفاتروزافزونیدرخصوصـمدی  هایجدیدمدیریتجوامعبشریاستونیزاستفادهبی سیاست
بارنـدگی،  هاي جریان و بیالن هیدرولوژیکی پارامترهـاي فیزیکـی متعـددي همچـون      برآورد مؤلفهدر .ریتمنابعآبگردیدهاست

-ابی به آنیهاي واقعی دستبا وجود ارزش بسیار زیاد داده .باشد ، پوشش گیاهی، خاك و توپوگرافیمؤثر میدرجه حرارت، باد
هاي واقعی همواره در معـرض  داده ،است واز طرف دیگر گیريهاي اندازهگیري بادستگاهها مستلزم صرف زمان طوالنی اندازه

هایغیرمسـتقیم متعـددي را بـراي    لذا متخصصـین هیـدرولوژي روش   .انسان در طبیعت هستند به وسیلهتغییرات ایجاد شده 
ع تـر بـا اسـتفاده از کـامپیوتر ابـدا     تـر، جـامع تـر و انجـام محاسـبات پیچیـده      هاي طبیعی، برآورد دقیقسازي سیستمشبیه
هاي هیدرولوژي ابزاري مهم در مطالعه اقلـیم و  مدل. سازي هیدرولوژیک استسازي یا شبیهها مدلیکی از این روش.اند کرده

ـ باید قادر به شبیه اهمدلاین . ها هستندفرآیندهاي هیدرولوژیک حوزه -هسازي دقیق فرآیندهاي هیدرولوژیک سطح زمین ب
هاي مختلـف زمـانی و   در دوره خیزه آبزبه منظور تعیین بیالن آبیدر یک حوهمچنین  .منظور بهبود مدیریت منابع آب باشند

اسـتفاده از سیسـتم   .افزارهاي زیادي توسعه داده شده است هاي ریاضی و نرمپیش بینی میزان جریان درخروجی حوزه، مدل
هـا و  زایش داده، امکـان تلفیـق داده  تواند دقـت وسـرعت انجـام محاسـبات را افـ      اطالعات جغرافیایی در بسیاري از موارد می

افـزاري کـه   هاي نـرم یکی از مدل). 2005و همکاران،  Portoghes( خصوصیات مکانی را در قالب یک پایگاه دادهفراهم نماید
هاي آبخیز، چـه از نظـر کمـی و     سازي عوامل هیدرولوژیک حوزه اي جهت شبیهاخیراً در نقاط مختلف جهان به طور گسترده

یک مدل تحلیلی، کیفی و با پیوسـتگی   SWATمدل . باشدمی SWATگیرد مدل هیدرولوژیک مورد استفاده قرار میکیفی، 
همچنین مـدل فـوق   ). 1998و همکاران،  Arnold(زمانی است که توسط سرویس تحقیقات کشاورزي امریکا تهیه شده است

کنـد و بـراي   پیوسـته در مقیـاس روزانـه عمـل مـی     سازي حـوزه آبخیـز بصـورت     یک مدل نیمه توزیعی بوده که براي شبیه
هـاي  هاي مدیریتی متفاوت زمین بر روي جریان، رسوب، عناصر غذایی و بیالن مـواد شـیمیایی در حـوزه    بینی اثر روش پیش

ی این مدل مبناي فیزیکـ . هاي زمانی طوالنی تهیه و توسعه یافته استزراعی بزرگ با خاك و کاربري اراضی متغیر براي بازه
هـاي  را دارا بوده و محدودیتی از نظر ورود حجم وسیعی از اطالعات در مورد حـوزه GISدارد و قابلیت اتصال به نرم افزارهاي 

 .وسیع وجود ندارد
هاي چرخه هیدرولوژیکی بسیار مهم  مطالعه ساختار بیالن آب و نیز درك صحیحی از بیالن آب براي بررسیبه طور کلی 

با اذعان . است ارائه شدهدر این زمینه متعددي  نتایجدر گذشته انجام و  ساختاربراي بررسی این  مطالعاتگوناگونی. است
این .ها مشخص استگونه پژوهشخشک منطقه ایران و محدودیت منابع آب، ضرورت انجام این بهاقلیم خشک و نیمه

بررسی معادله بیالن در و  SWATو خاك  پژوهش با هدف اصلی ایجاد منابع جدید آب و با استفاده از مدل ارزیابی آب
  .براي برآورد میزان جریان زیرزمینی حوزه باغان در استان بوشهر صورت گرفته استباالدست حوزه

  

  هامواد وروش
 نییبا تعهمچنین دراین منطقه نیز . زیرحوضه تقسیم شد 28بعد ازاجراي مدل به  km2653/492حوضه باغان با مساحت

با در نظر گرفتن کیدرولوژیواکنش ه يواحدها ،خاكو بیطبقات ش ،یاراض يکاربر يهاطبقه يدرصد سطح برا 5حداقل 
  .تقسیم شدکیدرولوژیواحد واکنش ه28که درنهایت کل حوضه باغان به. درصد سطح غالب براي هر زیرحوضه تعریف شد



 

  
  موقعیت حوزهباغان در کشور و استان بوشهر- 1شکل

هاي اطالعاتی مدل رقومی ارتفاع که از مدل رقومی  مورد استفاده در این پژوهش، متغیرهاي مکانی شامل الیه هايداده
 Enhanced)نقشه کاربري اراضی که با استفاده از تصاویر سنجنده متر،  85در  85با پیکسل  SRTMارتفاع راداري یا 

Thematic Mapper plus) میالدي تولید شده است  1384سال ) نیمه خردادماه(ماهواره لندست مربوط به تاریخ پنجم ژوئن
تهیه شده همراه با اطالعات توصیفی واحدهاي آن  1:1,000,000نقشه جهانی خاك که توسط فائو با دقت و همچنین 

ش، درجه حرارت حداقل و حداکثر مربوط به هاي اقلیمی روزانه شامل مقادیر روزانه بارهمچنین از داده.استفاده شده است
براي بارندگی و آمار روزانه درجه . هاي داخل و خارج حوزه و متوسط رواناب روزانه خروجی حوزه استفاده شده استایستگاه

ارائه 1سنجی، تبخیرسنجی محدوده حوزهاستفاده شده است ومشخصات آن در جدول ایستگاهباران19حرارت از آمار روزانه 
- سازي میشبیه(Weather Generator)سایر پارامترهاي اقلیمی توسط مدل با استفاده ازمولد پارامترهاي اقلیمی . است شده
هاي هواشناسی روزانه که الزم منظور استفاده از مولد پارامترهاي اقلیمی براي تولید داده به). 2005وهمکاران، Neitsch(شود

بایست چند ایستگاه هواشناسی، معموالً سینوپتیک که ي آمار مفقود روزانه، میسازي شود و نیز براي بازسازاست شبیه
پارامترهاي چهارده گانه  2در جدول . ترین پارامترهاي آماري اقلیمی را دارد،درپایگاه داده مدل بکار گرفته شودکامل

هر ماه در ایستگاه مورد نظر محاسبه شده میانگین مقادیر این پارامترها باید براي .ایستگاه هواشناسی مرجع آورده شده است
اطالعات بیشتر و نحوه محاسبه پارامترهاي مذکوردر مرجع . شوددر پایگاه داده مدل وارد  User wgnو در فایلی با عنوان 

Neitsch  ،در این مطالعه از نزدیکترین ایستگاه سینوپتیک منطقه استفاده شده است. آورده شده است) 2005(و همکاران. 
  .کندترین ایستگاه به هر زیرحوزه استفاده میسازي یا بازسازي از آمار نزدیکالزم به ذکر است که مدل براي شبیه

ها و عدم تطابق هاي موجود از قبیل نقص در دادهبا توجه به محدودیت SWATسازي حوزه توسط مدل براي شبیه
اجراي مدل براساس گام زمانی . ساله انتخاب شد 8ري، یک دوره هاي روزانه درجه حرارت، بارندگی و هیدرومتزمانی داده

 . صورت گرفته است 2008دسامبر 31تا  2001ژانویه  1روزانه از 
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 -و نشR2هاي آماري ضریب تبیین براي ارزیابی کمی عملکرد مدل در مراحل واسنجی و اعتبارسنجی از شاخص
  .استفاده شد) NS(ساتکلیف
  ): R2(ضریب همبستگی ) الف

1R2 = (
∑ ( )	( )

∑ ( ) ∑ ( )
)2  

  ): NS(ساتکلیف  -ضریب نش) ب
 )2006و همکاران،  McCuen:(به قرار زیر است NSرابطه 

  
اگر  کلیاما به طور . تاکنون هیچ معیار خاصی به طور دقیق در مورد مقادیر مناسب براي این پارامتر ارائه نگردیده است

بخش و اگر کمتر از باشد، رضایت 36/0تا  75/0باشد مدل عالی و کامل، و اگر بین  75/0بیشتر از  ساتکلیف - شاخص نش
  ).Nash-Sutcliffe،1970به نقل از  2009، و همکاران Xu( شودباشد غیرقابل قبول فرض می 36/0

  نتایج وبحث
با اجراي مدل در . اجرا شد) 2001- 2008(ساله  8سازي براي دوره شبیه SWATهاي مورد نیاز، مدل پس از ورود داده

 نییبا تعهمچنین . زیرحوزه تقسیم شد 28باشد این منطقه به می km2 653/492حوزهباغانبا توجه به مساحت آن که
نظر گرفتن  با درکیدرولوژیواکنش ه يواحدها ،خاكو بیطبقات ش ،یاراض يکاربر يهاطبقه يدرصد سطح برا 5حداقل 

تقسیم کیدرولوژیواحد واکنش ه28که در نهایت کل حوزهباغان به . درصد سطح غالب براي هر زیرحوزه تعریف شد
  .آورده شده است 3همچنین نتایج خروجی مدل براي حوزه آبریز باغان قبل از واسنجی در شکل). 2شکل (شد

بنابراین ابتدا یک انتخاب اولیه از . فرآیند واسنجی استفاده شونداز آنجایی که امکان این وجود ندارد که تمام پارامتر در 
باشد، در این مطالعه با گیرد، که براساس شناخت حوزه و تحقیقات انجام شده قبلی میپارامترهاي مؤثر بر جریان صورت می

، )2004و همکاران،  Heuvelmans(توجه به مطالعات اخیري که به مطالعه رواناب و جریان رودخانه پرداخته بودند 
تغییر (آورده شده است و سپس روش آنالیز حساسیت مطلق  3پارامتر انتخاب شدکه برخی از آنها در جدول  24ابتداحدود 

اجرا ) 2009پور، عباس( SWAT-CUP2افزار در نرم) اندیکی از پارامترها در حالی که سایر پارامترها ثابت نگه داشته شده
 . شد

منهاي دامنه، ضرب در مقدار /یک بعالوه: یعنی(پارامتر یک دامنه معقول و نسبتاً بزرگ، به صورت نسبی ابتدا براي هر 
قسمت مساوي تقسیم شده و  5افزار مذکور این دامنه به شود، سپس در نرمو یا به صورت دامنه مطلق انتخاب می) اولیه

مشاهده شده بر اساس تغییر ایجاد شده در تابع هدف، مقایسه هاي شود و نتایج با دادهاجرا می SWATبراي هر مقدار مدل 
براي حوزهباغان به دست آمد، که در ادامه از آنها در فرآیند  4پارامتر نسبتاً حساس مطابق جدول 11در نهایت. شوندمی

  . واسنجی استفاده شده است
  



 

  
  نتایج واسنجی جریان در ایستگاه باغان - 4شکل

  

  
 نتایج اعتبارسنجی جریان در ایستگاه باغان - 5شکل

 
  

به وضوح نشان داده شده  5نتایج ارزیابی مدل حاصل از واسنجی و اعتبارسنجی به دست آمده در این حوزه در جدول 
بخش بودن دهنده رضایتباشد که نشانمی 48/0و 73/0در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی  NSشاخص ارزیابی . است

 67/0و 74/0در دو مرحله به ترتیب   R2همچنین مقدار به دست آمده شاخص . باشدسازي میکارایی مدل در فرآیند شبیه
  . باشدباشد این شاخص نیز تأییدکننده این نتایج میمی

 
  هاي ارزیابی به دست آمده در دوره واسنجی و اعتبارسنجی حوزهباغان شاخص -5جدول

  NS R2  نام شاخص
  39/0  35/0  74/0  73/0  دوره واسنجی

  26/2  50/0  67/0  48/0  دوره اعتبارسنجی
  

ها و هر واحد هیدرولوژیک در دوره براي کل حوزه، زیرحوزه SWATپارامترهایی مرتبط با بیالن آب سطحی که مدل 
هایمدل براي کل حوزهباغان بررسی شده در این تحقیق خروجی. آورده شده است 6کند در جدولسازي محاسبه میشبیه
  . آورده شده است) 2001-2008(سازي هاي شبیهمقادیر پارامترهاي بیالن آب سطحی در سال 7ودر جدول است 
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  هاي اصلی بیالن آب سطحی در حوزهباغانارتباط بین مؤلفه -6شکل

  گیرينتیجه
کیلومترمربع به  653/492ها، خاك و طبقات شیب مختلف حوزه باغان را با مساحت  با کاربري SWATسازي مدل شبیه

  . زیرحوزه و واحد واکنش هیدرولوژیک تقسیم نمود 28
: دهد که مهمترینپارامترهاي حساس مدل در حوزهباغان عبارتند از نتایج حاصل از حساسیت سنجی مدل نشان می

و ضریب مانینگ  زیرزمینیالعمل جریان آبضریب عکس،هدایت هیدرولیکی خاكل اصلی، هدایت هیدرولیکی موثر در کانا
 .باشد آبراهه اصلی هر حوزهمی

در مرحله واسنجی و  NSدهد که، شاخص ارزیابی  ارزیابی آماري نتایج مراحل واسنجی و اعتبارسنجی مدل نشان می
سازي بخش بودن کارایی مدل در فرآیند شبیهدهنده رضایتباشد که نشانمی 48/0و 73/0اعتبارسنجی به ترتیب معادل 

باشد،  36/0تا  75/0باشد مدل عالی و کامل، و اگر بین  75/0بیشتر از  ساتکلیف - شاخص نشعموماَ اگر .باشدمی
 همچنین مقدار به دست آمده ).2009و همکاران،  Xu(شودباشد غیرقابل قبول فرض می 36/0بخش و اگر کمتر از  رضایت

باشد که این موضوع نیز موید مطلوبیت نسبی می 67/0و 74/0در دو مرحله واسنجی و اعتبارسنجی به ترتیب   R2شاخص 
ملیون متر مکعب بارش متوسط  193سازي نشان می دهد که از مجموع  بنابر این نتایج حاصل از شبیه.باشد مدل می

متر مکعب به جریان هاي زیر زمینی و بخش عمده اي از  ملیون 1.5ملیون متر مکعب آن به جریان سطحی، 9.4ساالنه
در صد شامل تلفات سالیانه  4و تبخیر و تعرق را در بر می گیرد از طریق ) ملیون متر مکعب 36.5(درصد بارش  74که

ه آن در بنابر این می توان با برنامه ریزي مناسب در حوزه باغان از مازاد این مقدار جریان سطحی که عمد. حوضه می شود
در صد تبخیر و تعرق حاکی از  74میزان . فصول زمستان و بهار از دسترس خارج می شود بهره گیري مناسب بعمل آورد

گرماي زیاد منطقه می باشد و در این راستا راههاي جلو گیري از تبخیر، افزایش رطوبت خاك و انتخاب الگوي کشت می 
  .یردتواند در برنامه اصلی برنامه ریزان قرار گ
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Estimation of Water Components in Baghan Catchment of Boushehr Province 

Majid Hosseini, GholamrezaRahi , Zaynab makkariyan 
 

Abstract: 
The recognition of water balance for planners is one of the concerns in regional and 
local area. The main objective of this study is to test the ability SWAT model and 
SUFI2 program for simulation water balance to get groundwater flow in the Baghan 
(Boushehr province) catchment with 492.6 square kilometer. The input data is 
including topographic, land use and soil maps, as well as weather data including 
daily rainfall, temperature, relative humidity and discharge. Sensitivity parameters 
were estimated and ranked. The model for calibration (2001-2005) and validation 
period (2006-2008)were performed. The Nash Sutcliff index for calibration and 
validation periods equals 0.73 and 0.48 respectively. The results shows satisfactory 
performance in the SWAT model simulated runoff in the Baghan catchment. 
According to the results of the simulation show that the average annual Discharge 
of 193 mm3, 9.4 mm3 is belong to  surface runoff, 1.5mm3 is groundwater flow and 
lateral flow, 74 percent depend on evapotranspiration and 4 percent is losses water 
in yearly period. Therefore, this amount of surface runoff created reliability 
conditions for planners to control it by creating micro catchment in study area. 
 
Keyword:Bousher Province, Baghan Catchment, Surface Runoff, SWAT, SUFI2.  

 


