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 چكيده

 يعيچه در اثر دخالت بشر و چه بواسطه عوامل طب ياراض يرات كاربرييل تغيان به دليجر يت مولفه هايفيت و كيداشتن از كم يامروزه آگاه
 يكي SWAT ند. مدليآ يبه حساب م رودخانه ها منابع آب مديريت پايدار و صحيح هاي شيوه اتخاذ اي بر قدم اولين م بعنوانير اقلييهمچون تغ

 مدل . اينگرفته است قرار گسترده استفاده مورد المللي بين سطح در داشته و يفراواننه توسعه ين زميادر  ريدر دهه اخ كه هايي است مدل از
 برآورد زراعي، توليد محصوالت آب، كيفيت آبي، بيالن رسوب ، رودخانه، دبي شامل كيبيولوژي و هيدرولوژيكي يپديده ها توان شبيه سازي داراي
نقشه و  SWAT2009مدل  استفاده ازبا در نظر دارد  مطالعهن يا .است آمار فاقد مديريت درحوضه هاي اعمال با مرتعي گياهي پوشش توليد

را در ان يجر يبر مولفه هارا  مختلف يب هايش در ياراض يرات كاربرييتغش نق ،يماتولوزيدروكلياطالعات ه و DEM، خاك، ياراض يكاربر يها
سير دهد كه  يم ج حاصل نشانينتا  دهد.قرار  يابيمورد ارز 2007در قالب سناريو هاي احتمالي در مقايسه با سال پايه  ز طالقانيحوزه آبخ

فقط تغيير كاربري از مرتع به كشاورزي در شيب هاي كمتر از  كه يرد به طوران دايجر يرات مولفه هاييدر تغ ير مهميتاث ،ياراض يرات كاربرييتغ
در صد نسبت سال  9/23به ميزان  ير سطحيو ز ينيرزميان زيجر مجموع و كاهش درصد 3/4به ميزان  يان سطحيش جريافزا درصد باعث 20

روش در پايداري منابع آب و خاك در حوضه، استفاده از عمليات  بنابر اين با توجه به شرايط حاكم مناسبترين .خواهد داشترا به همراه پايه 
  مي باشد.    و ايجاد فرصت مناسب در نفوذ آب در خاك و نگهداشت آب با عمليات آبخيزداري در سرشاخه ها مديريتي در كاهش سرعت جريان 

 
 انيجر يمولفه ها، طالقانز يه آبخز، حو SWAT2009مدل هاي كليدي :   واژه

 

 
 
 
 قدمهم

آب موهبتي است الهي كه منبع حيات و عامل رشد و توسعه جوامع بشري است. همه صاحبنظران بر اين باورند كه كشورمان از اين 
موهبت الهي كم بهره است و ميانگين بارش ساالنه كشور مان حدود يك سوم ميانگين دنياست و همين مقدار بارش نيز از طرفي از 

 بي بر خوردار نيست و از طرف ديگر مديرت مناسبي بر آن اعمال نمي شود. توزيع مكاني و زماني مناس
ميليارد متر مكعب  92باشد. از اين مقدار  ميليارد متر مكعب مي 413طبق مطالعات جامع آب كشور، ريزشهاي جوي كشور بالغ بر 

آبرفتي نفوذ كرده و مابقي به صورت تبخير و  هاي ميليارد متر مكعب مستقيماً به آبخوان 25هاي سطحي جاري شده،  به صورت جريان
توان ميزان  ها، مي ميليارد متر مكعب تبخير و تعرق حاصل از برداشت آبخوان 5/5گردد. بنابراين با احتساب  تعرق از دسترس خارج مي

باشد. جلوگيري از  ريزي مي درصد ميانگين بارش تخمين زد كه براي مديريت آن هم نياز به برنامه 73تبخير و تعرق واقعي را حدود 
 ريزي اصولي و صحيح دارد.  اتالف اين منبع و ذخيره سازي بخشي از آن در اليه هاي خاك امري مهم مي باشد كه نياز به برنامه

تغيير روند صعودي رشد جمعيت جهان، پيشرفت صنعت، آلودگي محيط زيست و ارتقاي سطح بهداشت و همچنين  در دهه هاي
شناخت همه ي اجزاي  ده غير اصولي از منابع ملي، دست به دست هم داده و تخريب مراتع را به همراه داشته است.اقليم و استفا

به دليل تغييرات زماني و مكاني عوامل موثر در حوضه هاي آبخيز از طريق تحليلي يا تئوري، وقت گير و اغلب غير ممكن  چرخه آب
مشكل در سطح حوضه هاي آبخيز دنيا فراخور با نياز هاي منطقه اي طراحي و توسعه  است. مدل هاي هيدرولوژي براي غلبه بر اين

داده شده اند. هر كدام از اين مدل ها قابليت محاسبه تغييرات مولفه هاي جريان را در چرخه پيچيده هيدرولوژيكي اقليم مربوطه را 
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ازگاري آنها در محيط هاي جديد مورد بررسي واقع شده و بومي دارا مي باشند كه الزم است قبل از بكار گيري اين گونه مدل ها، س
مه يك مدل نيق حاضر از يتحق    سازي شوند كه در اين راستا ابتدا واسنجي و سپس اعتبار سنجي مدل مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

 مي باشد. اين مدلرا دارا  GIS يار هات اتصال به نرم افزيقابل كه استفاده شده است SWAT2009آب و خاك بنام  يابيدر ارز يعيتوز
 و است قابل كاربرداد يده و با وسعت زيچيپ ياستفاده در حوضه ها يندارد و برا گستردهاز نظر ورود حجم اطالعات  يتيمحدود
ذشته ن سال گي. در چنداز خود نشان مي دهدز يآبخ يت حوضه هايريو مد يكيدرولوژيه يرفتارها يه سازيدر شب يمناسب يكارآمد

 قرار داده اند. ين مدل را مورد بررسيا ييدر مطالعات خود استفاده نموده اند و كارا SWATاز مدل  ياريمحققان بس

 تگزاس ايالت را در رسوب جابه جايي و جريان شدت تا كردند تلفيق  GISافزار نرم با را SWATمدل  (1999) و همكاران آرنولد

 از بيش درصد 5 تحقيق اين در مدل توسط بيني شده پيش ماهانه هاي جريان شدت متوسط ندنماي سازي گولف) شبيه (حوضه آمريكا

ر يغ يكوهستان يدر نواح يكيدرولوژيه يه سازيشب يبرا SWATاز مدل  2002ن در سال يو همچن بود شده گيري اندازه مقادير
 با ذوب برف استفاده كردند. يكشاورز

 غذايي چرخه و رسوب آب، كيفيت بر فرايندهاي مؤثر تمام سازي شبيه براي SWATمدل  از هاستفاد با (2006) همكاران و عباسپور

 يك هفته دو سازي شبيه براي خوبي نسبت به نتايج و نيترات و رواناب سازي براي شبيه خوبي بسيار نتايج سوئيس تور كشور حوضه در

 آوردند. دست فسفر به كل و رسوب بار
 رسوب بار و دبي مقادير برآورد به اقدام SWATمدل  از با استفاده شمالي) كارون در (واقع آباد هشتب حوضه در )1387( رستميان

نداشته  موفقيتي رودخانه اوج هاي دبي سازي شبيه در اما داشته، مناسبي عملكرد رودخانه دبي برآورد SWATمدل  كه دريافت و كرده
 .نمود ارزيابي متوسط حد در را رسوب بار برآورد در مدل توانايي است. همچنين

ز يروزانه در حوضه آبر يدب يبر رو ياراض ير كاربريياثر تغ SWAT) با استفاده از مدل 1381و همكاران ( ين سعادتيحس
 درصد بوسيله 69 تبيين ضريب با شبيه سازي شده روزانه دبي دهد كه مي مدل نشان اجراي از حاصل ان را مطالعه كرد. نتايجيليكس

 باشد. ينم مناسبي دقت داراي حداقل رواناب هاي در شبيه سازي يت بخش بوده وليكه رضا است شده وردبرآ مدل
 قرار دادند، نتايج ينده رود را مورد بررسيدر حوضه زا SWATعملكرد مدل  ي) در پژوهش1388( يمور سهرابيو ت ييبهنام آبابا

 رودخانه باشد. جريان شدت سازي شبيه با رابطه در مناسبي ابزار حدودي تا تواند مي  SWATمدل كه نشان داد واسنجي
سپس تغييرات مولفه هاي و  مي گيردقرار  يابيمورد ارز طالقانز رودخانه يدر حوضه آبخ SWAT2009مدل  ييكاراابتدا ق ين تحقيدر ا

 جريان با تغييرات كاربري اراضي در شيب هاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
 د.  يمحاسبه گرد ن رودخانهيا
 

 مواد و روشها
باشد. حوضه مذكور بين طول شرقي  مي كيلو متر مربع 26/800حوضه آبخيز طالقان تاخروجي ايستگاه گلينك داراي مساحتي معادل 

واقع گرديده و از شمال به حوضه الموت و سرداب و از   36˚  21΄تا    36˚0  05΄و عرض شمالي  51˚ 10΄و  50˚  36΄
). دوره آماري 1(شكل شود.  كردان و زياران واز شرق به حوضه كرج و چالوس و از غرب به حوضه زياران و الموت محدود مي جنوب به

سال براي  شش، Setupسال بعنوان دوره گرم كردن مدل يا  3مي باشدكه    2004تا  1992سال از سال  18تحقيق حاضر به مدت 
نقش تغييرات كاربري بررسي اني براي اعتبار سنجي انتخاب شد. در تحقيق حاضر به منظور سال پاي چهارواسنجي يا كاليبراسيون و 

 استفاده شد كه تاريخچه آن به شرح زير مي باشد.  SWAT2009شيب هاي مختلف بر مولفه هاي جريان از مدل  اراضي در
سازي پيوسته توزيعي قابل استفاده براي شبيه سازي هيدرولوژيكي نيمهيك مدل شبيه SWATابزار ارزيابي خاك و آب  به نام مدل

ها، رشد گياه، جريان آب زيرزميني، تلفات انتقال در كشرواناب سطحي، نفوذ، تبخير و تعرق، فرسايش، جابجايي مواد مغذي و آفت
دت است. اين مدل قابليت هاي زماني طوالني مسازي در مخزن ، برآورد بيالن آبي و محاسبه مولفه هاي جريان در بازهكانال، ذخيره
 DEMهـاي اطالعاتـي مانند كاربـري اراضـي، خاك و ها به صـورت اليهرا دارد، لذا حجم وسيعي از داده GISافزارهاي اتصال به نرم

هاي ضهسازي هيدرولـوژيكي حوتوان در مدلرود. از اين مـدل ميتوسـط مـدل بكـار مي GISافزار واسط حوضـه با استفـاده از نرم
 وسيع و پيچيده استفاده نمود. 

پذير براي سازي هيدرولوژيكي (توسعه يك مدل جامع و انعطافتواند به هر دو مشكل مذكور در مدلاستفاده از اين مدل مي
هاي در طي سال SWATهاي ورودي با كميت و كيفيت ضعيف) تاحدود زيادي غلبه كند. سازي با دادههاي مختلف و مدلحوضه
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تواند به عنوان مدل جامع براي استفاده در تمامي شته توسط محققين بسياري در سراسر دنيا مورد استفاده قرار گرفته است و ميگذ
هاي مختلف منجر به توسعه هرچه بيشتر آن براي كاربرد در هاي متفاوت بكار رود. استفاده از اين مدل در حوضهها با مقياسحوضه

توان آن رو ميسازي با مقادير بسيار كم اطالعات ورودي را داراست. از ايناز طرف ديگر اين مدل قابليت شبيهشود. ها ميتمامي حوضه
 هاي مناطق خشك و نيمه خشك كه معموالً از فقر كمي و كيفي اطالعاتي برخوردارند نيز بكار برد.را در حوضه

بكار  بر اساس فرمول تعادل آبي در اراضي چمني USDA-ARS ابتدا بوسيله آزمايشگاه تحقيقاتي آب و خاك تكزاس SWATمدل 
مي باشد و كاربرد آن در حوزه هاي         ROTOو  SWRRBحاصل تلفيق و اصالح دو مدل  SWATگرفته و توسعه داده شد. مدل 

بر اساس مفاهيم تجربي  و چندين نوع اطالعات ديگر كه USDAپيچده و بزرگ روستايي مي باشد.  اين مدل از اطالعات پايه زميني 
 مدل براي محاسبه جريان سطحي و حجم رواناب از ايندر استوار است براي اياالت متحده آمريكا طراحي و توسعه داده شده است. 

 .  استفاده مي شود MUSLEمعادله جهاني و براي برآورد رسوب از  SCSمفاهيم تجربي همچون شماره منحني به روش 
متغير هاي . قابليت پذيرش متغير هاي مكاني و عددي را به طور همزمان دارا مي باشد  (SWAT)ي آب و خاك مدل توزيعي ارزياب 

ن و اليه پوشش ، اليه خاك همراه با اطالعات توصيفي واحد هاي آ DEMمكاني مدل مشتمل بر اليه هاي اطالعاتي مدل رقومي ارتفاع 
متر و پوشش گياهي با استفاده تصاوير  85در  85رادار با پيكسل  DEM،  50000/1تحقيق اليه خاك با مقياس گياهي حوزه در اين 

 حاصل گرديد. 1987 مربوط به سال  ETMماهوارهاي 
 

 
 

 : موقعيت جغرافيايي حوزه آبخيز طالقان1شكل 
 

ل و حداكثر مربوط به اين متغير هاي مشتمل بر مقادير روزانه بارش، درجه حرارت حداق متغير هاي هيدروكليماتولوژي و عددي
ايستگاههاي داخل و خارج حوزه و متوسط رواناب روزانه خروجي حوزه به همراه موقعيت هاي جغرافيايي آنها مي باشد. كمبود 

 مقاديراطالعات  هواشناسي از ايستگاه سينوپتيك قزوين و كرج استفاده و بازسازي شد.
قش دارند و بعضي از آنها بر يكديگر اثر متقابل و خنثي كننده دارند. مجموعا پارامتر هاي متعددي در حجم و جريان حداكثر حوزه ن

مورد  1پارامتر در توليد رواناب به صورت كاهنده و يا افزاينده نقش ايفا مي كند كه در اين تحقيق مهمترين انها به شرح جدول  27
 و بهينه سازي گرديد.  ، حساسيت سنجيارزيابي

حساسيت مدل را قبل از انجام واسنجي توصيه مي كند. بهينه سازي اتوماتيك پارامترهاي مدل قابليت  ) ارزيابي2008عباسپور (
جايگزيني با دانش و بينش فيزيكي از تاثيرات پارامتر هاي سيستم را دارا نمي باشد. لذا شناخت تجربي از خصوصيات خاك، 

ي مطمئن ايفا مي نمايد. حساسيت سنجي مدل با ثابت نگه داشتن فيزيوگرافي، هيدرولوژي، هيدروليك و... نقش موثري در واسنج
 كليه پارامترها و تغيير پارامتر مورد نظر اجرا مي شود. 

از ميانگين اختالف مقادير مشاهده اي و محاسباتي استفاده مي شود به طوري كه مقادير  ArcSWATبراي ارزيابي آماري در روش 
 االتري برخوردارند.اختالف ميانگين بيشتر از حساسيت ب

 به منظور ارزيابي نتايج واسنجي مدل از سه روش آماري ذيل استفاده شده است. 
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 (MARE)خطاي نسبي ميانگين قدر مطلق   •
 ) استفاده مي شود1در اين روش از فرمول (
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   R2ضريب تبيين  •

 ) 2در اين روش از معادله همبستگي بين مقادير مشاهده اي و واسنجي استفاده مي شود (فرمول 
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مقادير ميانگين آنهاست. اين روش آماري  و   شاهداتي و محاسباتي مي باشد  و به ترتيب مقادير جريان م  ’Qو  Qكه در آن 
 بهترين برازش مقادير مشاهداتي و محاسباتي را نشان مي دهد.

 
 Nash-Sutcliffe  (ENS)ضريب تاثير  •

 به منظور دستيابي به اين ضريب از فرمول زير استفاده مي شود
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 نزديكتر باشد نتايج حاصله از تاثير بيشتري برخوردار است. 1به عدد    ENSدر اين معادله هر چه ميزان ضريب 
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 ره ماهانه: واسنجي، رتبه بندي و بهينه سازي پارامتر هاي مدل براي دو1جدول 

 حداكثر حداقل توصيف پارامتر پارامتر
مقادير پيش 

 فرض
مقادير بهينه 

 شده
رتبه 

 حساسيت

CN2 * 
SCSشماره منحني  در  

2شرايط رطوبتي نوع   -0.25 0.25 - -0.05 12 

ALPHA_BF ** (روز)1 0.035 0.048 0.1 0 فاكتور ضريب جريان پايه 
CH_K2** 9 31.87 0 150 0 ضريب آبگذري در كانال اصلي 
CH_N2** 8 0.056 0.15 1 0 ضريب مانينگ در كانال اصلي 

GW_DELAY 
*** 

زمان تاخير جريان زير 
 3 17.5- 31 30 30- زميني(روز)

SFTMP ** 
درجه حرارت ريزش برف 

 2 3.7 1.0 5 5- (درجه سانتيگراد)

SMTMP ** 
درجه حرارت ذوب برف (درجه 

 4 3.2 0.50 5 0 سانتيگراد)

SOL_K * 
هدايت هيدروليكي خاك در 

 0.25 0.25 - 0.21 10- (mm/h)حالت اشباع 

SOL_AWC * 
ظرفيت آب قابل دسترس در 

 025 0.25 - -0.20 6- (mm)اليه خاك 

SURLAG ** 11 8.7 4 10 0 ضريب تاخير جريان سطحي 

TIMP ** 
فاكتور تاخير درجه حرارت 

 7 0.77 1 1 0 برف انباشته

ESCO * 5 0.79 0.95 1 0.7 ران تبخير از خاكفاكتور جب 
 ضرب در مقاديرپارامتر ( در صد) ***اضافه كردن به مقاديرپارامتر     **جايگزين مقاديرپارامتر    * 

 
 نتايج

 با استفاده از معيار هاي ارزيابي حاكي از خطاي نسبي 2004تا سال 1992مدل از سال  ماهانه نتايج حاصل از واسنجي و اعتبار سنجي
اين خطا به مراتب در پريود . كم در  بازه زماني ساالنه در هر دو مقطع واسنجي و اعتبار سنجي مي باشد  (MARE)قدرمطلق ميانگين

و  84/0به ترتيب در دوره واسنجي و صحت سنجي معادل  R2زماني كمتر همچون روزانه به مراتب افزايش مي يابد. ضريب تبيين 
معيار ارزيابي ضريب  . مي باشدبستگي مقادير مشاهداتي و واسنجي شده در دوره هاي زماني ماهانه هم مي باشدكه حاكي از  90/0

 ). 2نيزحاكي از نتايج نسبتا مطلوب در پريود زماني ماهانه مي باشد (جدول   ENSتاثير 
 

 دوره هاي واسنجي و اعتبار سنجي ايستگاه گلينك: نتايج ارزيابي مدل در 2جدول 
ايستگاه 

 ومتريهيدر
 MARE R2 SE ENS دوره

 
 گلينك

 0.84 5.2 0.84 0.33 واسنجي

 0.89 4.3 0.90 0.34 اعتبار سنجي 

 
) و صحت 2حاكي از مطابقت نسبتا مناسب در روند جريان در دوره واسنجي(شكل ساالنهنتايج حاصل از جريان حداكثر در دوره زماني 

 ) مي باشد.3سنجي(شكل 
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 در دوره صحت سنجي مدل ساالنه: مقايسه مقادير مشاهداتي و محاسباتي جريان 3شكل 

 
 بحث و نتيجه گيري

سازي نتايج حاصل از همانند سازي و مقايسه بين هيدروگراف هاي مشاهداتي و محاسباتي نشان مي دهد كه مدل قادر به همانند 
در سناريو هاي مختلف نشان مي  2007نتايج حاصل از تغييرات كاربري اراضي در مقايسه با سال خصوصيات حوزه با رواناب مي باشد. 

دهد كه با عدم مديرت مناسب در بهره برداري اراضي مخصوصا در شيب هاي بيشتر ميزان جريان سطحي و رسوب افزايش يافته و از 
حي و زير زميني كاسته مي شود به طوريكه بيشترين تغيير، زماني اتفاق مي افتد كه كليه مراتع به اراضي ميزان جريان هاي زيرسط

). 3درصد كاهش جريان زيرزميني را به همراه دارد( جدول  45درصد افزايش جريان سطحي و  15باير تبديل شود كه در اين حالت 
درصدي جريان  30در صدي جريان سطحي و كاهش  10د باعث افزايش درص 40تبديل مراتع به اراضي باير در شيب كمتر از 

درصدي  30درصدي جريان سطحي و كاهش  8درصد افزايش  20زيرزميني مي شود. تبديل مراتع به شهر سازي در شيب كمتر از 
 40درصد و كمتر از  20جريان زيرزميني را به همراه دارد. تبديل اراضي كشاورزي به شهر سازي به ترتيب در شيب هاي كمتر از 

تغيير كاربري از مي گردد.   جريان زيرزميني درصدي 6/31و  25جريان سطحي و كاهش  درصدي 18 /8و 13درصد باعث افزايش 
درصد و كاهش مجموع جريان  3/4درصد باعث افزايش جريان سطحي به ميزان  20مرتع به كشاورزي در شيب هاي كمتر از 

   در صد نسبت سال پايه را به همراه خواهد داشت 23//9يزان زيرزميني و زير سطحي به م
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 2007: نتايج حاصل از تغييرات كاربري اراضي در مقايسه با سال 3جدول 

 Scenario رديف
 تبخير واقعي بارش شيب

جريان 
 سطحي

 جريان جانبي
جريان زير 
 زميني

% mm mm mm mm mm 
)2007كاربري موجود ( 1  - 701 340.5 249.4 10.43 105.3 

 83.54 9.82 260.2 342.7 701 20- 0 مرتع به كشاورزي 2

 80.25 9.21 262.4 344.4 701 20- 0 كشاورزي به شهر 3

 73.66 8.4 268.2 346 701 40- 0 كشاورزي به شهر 4

 74.06 7.3 270.1 344.8 701 20- 0 مرتع به شهر 5

 73.86 6.1 274.2 342.1 701 40- 0 مرتع به اراضي باير 6

 all 701 346.7 286.9 4.7 57.96 مرتع به اراضي باير 7

 
همانگونه كه نتايج نشان مي دهد بيشترين سهم از بيالن آبي در منطقه طالقان متعلق به تبخير و تعرق واقعي و كمترين سهم 

حاكي از افزايش جريان هاي سطحي  SWATمربوط به جريانات زير سطحي مي باشد. تحقيق حاضر با استفاده از مدل مديريتي حوضه 
و كاهش جريان هاي زير سطحي به دليل تغيير كاربري اراضي مخصوصا در سطوح شيب دار مي باشد. بنابر اين اگر چه كنترل رواناب 

حوزه و بهره برداري مناسب از آن نقش مهمي در حفاظت منابع آب و خاك در حوزه هاي شهري ايفا مي نمايد لذا توصيه مي شود در 
هاي آبخيز غير شهري و مراتع با مديرت بر مراتع و حفظ پوشش گياهي و انجام طرحهاي آبخيزداري اهتمام ورزيده شود. تغييرات 
كاربري اراضي در سطوح شيب دار نقش ويران كننده اي در تعادل آبي و اكوسيستم به همراه دارد و احياء مجدد آن مستلزم سرمايه 

 ني خواهد بود.هاي مادي و فكري فراوا
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