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  چكيده

ايـن  . روندي هيدرولوژي بكار ميهاي چرخهسازي مولفهاي براي شبيههاي حوضه آبريز به طور گستردهمدل
ر حوضـه وجـود نـدارد    ها امكان ارزيابي سناريوهاي مديريتي را كه در حالت واقعي امكان بررسـي آن د مدل

تـوزيعي در مقيـاس حوضـه    كه مدلي مفهومي و نيمـه  SWATدر اين تحقيق مدل . سازندبراي ما فراهم مي
با توجه به اطالعات موجود ابتدا . سازي هيدرولوژيك حوضه نيشابور استفاده شده استآبريز است براي شبيه

در . ساله اجرا شـد  8، سپس مدل در دوره زماني هاي مكاني با دقت مناسب براي حوضه تهيه شدپايگاه داده
واحـد واكـنش هيـدرولوژيك     146زيرحوضه و در نهايـت بـه    22سازي، حوضه آبريز نيشابور به فرآيند مدل

)HRUs (سازي حوضه و ارائـه نتـايج آن توسـط    هدف اين مقاله ارائه روند مدل. تقسيم شدArcSWAT   كـه
ي ورود، دقـت و پـردازش   باشـد، بـه طـوري كـه نحـوه     ، مي ArcGISرافزا در نرم SWATبرنامه الحاقي مدل 

  .اطالعات در نتايج مدل بسيار تاثير گذار است

  ، حوضه نيشابور، واحد واكنش هيدرولوژيكSWATسازي، مدل :هاي كليديواژه

  

  مقدمه  -1

و ) Lump(اي رت فلههاي هيدرولوژي عموماً به دو صوهاي آبريز، مدلسازي در مقياس حوضهبراي شبيه     
اي قادر به بررسي تغييرات مكاني در جاي جاي حوضه هاي فلهمدل. شونداستفاده مي) Distributed(توزيعي 

هاي توزيعي با كمك مدل. ناچيزي دارد باشند، از طرف ديگر اجراي آنها نياز به صرف وقت يا هزينهنمي
آنها به خصوص در ) Run(كنند اما اجراي در حوضه لحاظ قادرند تمامي تغييرات مكاني را  GISهاي قابليت
توزيعي داشته و در اند كه ماهيت نيمههاي ارائه شدهدر دو دهه اخير مدل. بر استهاي وسيع بسيار زمانحوضه
افزاري كه اخيراً در نقاط مختلف جهان به هاي نرميكي از مدل. اندهاي وسيع موفق بودههاي حوضهسازيشبيه

ها آبريز، چه از نظر كمي و كيفي، مورد استفاده اي جهت شبيه سازي عوامل هيدرولوژيكي حوضهر گستردهطو
اين مدل توسط سرويس تحقيقات كشاورزي امريكا تهيه . مي باشد SWATهيدرولوژيكيقرار مي گيرد مدل 

در نقاط مختلف  SWATتحقيقات بسيار زيادي در استفاده از مدل ). 1998و همكاران،  Arnold(  شده است
 يك SWAT كمك با) 2005(و همكاران،  Jayakrishnanبه عنوان مثال . دنيا با اهداف متنوع انجام شده است

  .است شده انجام آب كيفيت و كميت مديريتي هاي سناريو تاثير ارزيابي جهت ملي مقياس در تحليل
Abbaspour  از مدل ) 2007(و همكارانSWAT تمام فرآيندهاي موثر بر كيفيت آب، رسوب و سازي براي شبيه

ايشان نتيجه گرفتند كه در . اندي رودخانه تور در شمال شرقي كشور سويس استفاده كردهچرخه غذايي حوضه
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 SWATتوان از مدل باشد، به راحتي ميگيري شده ميهاي اندازهحوضه مانند تور كه داراي كيفيت خوب داده
سازي و روند مدلدر اين مقاله هدف ارائه . ر مطالعات مديريت حوضه استفاده كردبه عنوان يك مدل پيشرو د

  ArcSWATو رابط جديد آن  SWATسازي جريان در خروجي حوضه آبريز نيشابور توسط مدل شبيه نتايج
  . باشدمي

  

    هامواد و روش - 2

  منطقه مورد مطالعه -2-1

شمال شرقي . مترمربع در استان خراسان رضوي واقع شده استكيلو 9349حوضه آبريز نيشابور با مساحت      
متر و به سمت غرب ارتفاع كم مي شود و به خروجي  3305حوضه را ارتفاعات بينالود مي پوشاند، با ارتفاع 

  ). 1شكل(شود متر منتهي مي 1065حوضه با ارتفاع 
  
  

  
  ارتفاعي مدل رقوميها و ها، ايستگاهه همراه زيرحوضهموقعيت حوضه آبريز نيشابور در استان خراسان رضوي ب): 1(شكل 

  

  ArcSWATو رابط  SWAT2005مدل  -2-2

سازي حوضه آبريز بصورت پيوسته در مقياس روزانه توزيعي بوده كه براي شبيهيك مدل نيمه SWATمدل      
شود و سپس ي بررسي ميهايهاي مكاني در منطقه با تقسيم حوضه به زيرحوضهدر مدل ناهمگني. كندعمل مي
تقسيم ) Hydrologic Response Unitواحدهاي واكنش هيدرولوژيك ،(ها به تعدادي واحدهاي كوچكتر زيرحوضه

. باشندشوند، اين واحدها تا حد امكان مشابه هستند و داراي تركيبات يكساني از خاك و پوشش گياهي ميمي
گيري وزني ها ميانگينژيك محاسبه و سپس براي زيرحوضهاجزاء بيال آب در سطحِ واحدهاي واكنش هيدرولو

تواند صورت تايلور و هارگريوز مي- مونتيت، پريستلي- هاي پنمنتبخير و تعرق پتانسيل توسط روش. [8]شود مي
شود، همچنين رواناب سطحي از بارندگي روزانه توسط روش شماره منحني اصالح شده محاسبه مي. گيرد

-سازي دادهپردازش و آماده. هاي ذخيره متغيير و ماسكينگام نيز قابل محاسبه استسط روشرونديابي جريان تو
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. [10]شود انجام مي ArcSWATبا استفاده از رابط  ArcGIS 9.2افزار در نرم SWATهاي ورودي مدل 
ArcSWAT ي قبلي در مقايسه با نسخه)AVSWAT  درArcView (ي و گونه محدوديتي در مورد پيچيدگهيچ

هاي آن عالوه بر كاربرپسند بودن، اين است كه در آن از ديگر مزيت. سازي نداردها در شبيهوسعت زياد حوضه
  .باشدشود مهيا مياستفاده مي هاHRUامكان مشاهده تركيبات مختلف خاك و كاربري اراضي كه براي تعريف 

  

  اطالعات اقليمي مدل حوضه - 2-3

هاي يكي از قابليت. باشدهاي روزانه هواشناسي ميبراي اجرا نيازمند داده SWAT همانطور كه ذكر شد مدل      
-مي WXGEN [8]به نام ) Weather Generator(هاي اقليمي اين است كه داراي يك مولد داده SWATمدل 

ي اقليمي توسط هامقادير روزانه داده. رودهاي روزانه يا بازسازي آمار مفقود بكار ميباشد كه جهت توليد داده
الزم به ذكر است . شودساخته يا بازسازي مي) wgn(ترين ايستگاه مولد داده متوسط ماهانه متناظر با آن از نزديك

مانند باران، دما، (كه ايستگاه مولد داده، ايستگاهي است كه داراي آمار بلند مدت از تمامي پارامترهاي هواشناسي 
در حوضه نيشابور تنها يك . باشندهاي سينوپتيك ميايران محدود به ايستگاهباشد كه در ..) تابش، سرعت باد و

با توجه . هاي آن براي ايستگاه مولد استفاده شده استايستگاه سينوپتيك در شهر نيشابور وجود دارد كه از داده
ايستگاه در  2و  6 هاي موجود و بررسي وضعيت آنها براي اطالعات بارندگي و دما به ترتيب از آماربه ايستگاه

هاي سازي فرآيندهاي هيدرولوژي حوضه از دادهبراي شبيه SWATمدل ). 1شكل (حوضه استفاده شده است 
در مدل اين امكان وجود دارد كه با . كندترين ايستگاه به مركز ثقل هر زيرحوضه استفاده مياقليمي نزديك

ها را تعديل كرد به سازي شده در زيرحوضهندگي شبيهبتوان بار) Elevation Bands(تعريف باندهاي ارتفاعي 
  . خصوص در شرايطي كه تغييرات ارتفاعي در حوضه زياد باشد

  

      پايگاه اطالعات مكاني مدل حوضه -2-4

پايگاه اطالعات مكاني مدل حوضه شامل مدل رقومي ارتفاعي حوضه، نقشه كاربري اراضي، نقشه خاك و      
سازي رشد باشد كه در آن اطالعات مربوط به شبيهمي) SWAT ) SWAT2005.mdb Geodatabaseپايگاه داده 

 ArcSWATنحوه آماده سازي و ورود آنها به . گياهان، مديريت اراضي و ساير اطالعات مديريتي ذخيره شده است
قادر به ) DEM(مدل به توسط اليه رقومي ارتفاعي: مدل رقومي ارتفاعي) الف: در اين مطالعه تشريح شده است

حداقل «بدين ترتيب كه با وارد كردن مقدار . باشدها و استخراج مشخصات فيزيكي آنها ميتوليد زيرحوضه
در برآورد  DEMهاي اندازه شبكه حداكثر. گرددهاي كوچكتر تقسيم مي، حوضه به زيرحوضه»مساحت دلخواه

لذا در اين . [5] مقدار رواناب نداردبرآورد ثيري در اين حد اساساً تا كاهش اندازه از ،متر باشد 50بايد مقادير 
نقشه كاربري اراضي حوضه : كاربري اراضي حوضه) ب. متر استفاده شد 50تحقيق از مدل رقومي ارتفاعي با دقت 

) ج. شوندچهار حرفي در جدول اطالعات اليه وارد مي طبقه كاربري اراضي است كه بصورت كدهاي 14داراي 
پارامترهاي . باشدواحد اراضي مي 41نقشه واحدهاي اراضي خاك داراي : هاي مكاني خاك حوضهپايگاه داده

ساير پارامترهاي مورد نياز براي هر اليه از پروفيل . استخراج گرديد هاي شاهد خاك هر واحدفيزيكي در پروفيل
تخمين زده شده است و سپس به صورت كدهايي در پايگاه داده مدل وارد شدند  RetC [9]نرم افزار خاك توسط 

[1].  
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  نتايج و بحث - 3

  اجراي مدل در حوضه -1- 3

ها، تعريف هاي ورودي، مراحل اجراي مدل به ترتيب ايجاد زيرحوضهآوري اطالعات و تهيه فايلپس از جمع     
HRUsالف: باشدسازي ميو در انتها اجراي مدل در دوره شبيه) در صورت امكان(يه ، اصالح پارامترهاي اول (

سازي حوضه تقسيم حوضه به گام اول در مدل: تقسيم بندي حوضه و تعريف واحدهاي واكنش هيدرولوژيك
پيشنهاد شده اين . گيردباشد كه براساس حداقل مساحت تعيين شده توسط كاربر صورت ميها ميزيرحوضه

 22درصد لحاظ شد، در نهايت  5/3در اين مطالعه مقدار . [2] درصد مساحت حوضه باشد 4تا  3ار بين مقد
: ايجاد شده شامل) ArcSWAT(هايي كه توسط واسط مدل مشخصات فيزيكي زيرحوضه. زيرحوضه ايجاد شد

گام بعدي . شونديكه در برآوردهاي مدل استفاده م.. مساحت، طول آبراهه اصلي، شيب، خصوصيات ارتفاعي و
 هاHRUباشد، كه اين كار به منظور توليد ها ميوارد كردن نقشه خاك و كاربري اراضي و انطباق آنها در زيرحوضه

توان واحدهاي واكنش هيدرولوژيك را تعريف كرد، كه به ترتيب معموالً به دو صورت مي ArcSWATدر . باشدمي
بيشترين مساحت اشغال شده از كاربري اراضي، ) 1: ضه بستگي داردبه توزيع كاربري اراضي، خاك و شيب در حو

تعيين واحدها به صورت چندگانه به طوري براي هر كدام از كاربري اراضي، ) 2. خاك و شيب در هر زيرحوضه
-همچنيين در صورت داشتن توپوگرافي متنوع مي. شودخاك و شيب حداقل درصدي از سطح حوضه تعيين مي

- چندين طبقه شيب ايجاد كرد، اين طبقات شيب نه تنها به تفكيك مكاني بهتر حوضه كمك ميتوان در حوضه 

لذا، سه طبقه شيب براي . [1]كند كند بلكه در تشخيص موقيعت مكاني واحدهاي هيدرولوژيك نيز كمك مي
جود تنوع در به دليل و. باشنددرصد مي 15درصد و بيش از  15تا  3درصد،  3تا  0حوضه تعريف شد كه شامل 

نقشه كاربري اراضي و خاك، و براي اطمينان از داشتن تفكيك پذيري باال، واحدهاي واكنش هيدرولوژيك به 
هاي درصد سطح براي طبقه 15و اين كار با تعيين حداقل . صورت چندگانه براي هر زيرحوضه تعريف شدند

قات شيب صورت گرفت و در نهايت حوضه درصد براي طب 15هاي خاك و درصد براي طبقه 20كاربري اراضي، 
با توجه به  :سطح به دما و بارندگي تعميم جهت حوضه ارتفاعي باندهاي تعريف) ب. تقسيم شد HRU 146به 

دو ايستگاه براي دما و (باشند گيري دماي روزانه و بارندگي در سطح حوضه كم ميهاي اندازهاينكه تعداد ايستگاه
، اين امكان در مدل وجود دارد كه افت آهنگ تغيير دما و بارندگي نسبت به ارتفاع )ايستگاه براي بارندگي 6

توسط ايجاد باندهاي ارتفاعي در هر زيرحوضه به مدل معرفي شود، در غير اين صورت مدل مقدار بارندگي يا 
ور توسط دو مقادير مذك. ترين ايستگاه به زيرحوضه را بدون اصالح لحاظ خواهد كرددماي مربوط به نزديك

هاي هاي دما و بارندگي كه به كمك ايستگاهبا توجه به گراديان. شوندبه مدل داده مي Plapsو  Tlapsمتغيير 
ميليمتر  154گراد در هر كيلومتر و درجه سانتي 6اند، مقادير مذكور به ترتيب داخل و اطراف حوضه بدست آمده

 1باند ارتفاعي تعريف شده است كه در شكل  7ن تحقيق تعداد در اي. در هر كيلومتر براي حوضه لحاظ شده است
  .نشان داده شده است

  

  سازي جرياناجراي مدل و نتايج شبيه - 2- 3
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هاي روزانه درجه حرارت، ها؛ با توجه به وجود نقص و عدم تطابق زماني دادهپس از پارامترسازي و ورود داده   
 1اجراي مدل براساس گام زماني روزانه از . سازي انتخاب شدي شبيهساله برا 8بارندگي و هيدرومتري، يك دوره 

در سال اول شبيه سازي به مدل اجازه داده شد تا با شرايط . صورت گرفت 1999دسامبر  31تا  1992ژانويه 
با توجه به هدف . هاي بعدي براي واسنجي و اعتبارسنجي استفاده شدسال. شود) Warm up(محيطي متعادل 

  . در اينجا نتايج برآورد جريان در حالت بدون واسنجي آورده شده استمقاله 
  
  

  
  سازي دبي ماهانه در خروجي حوضه در حالت بدون واسنجي نتايج شبيه): 2(شكل 

  
  
  

  گيريخالصه و نتيجه  - 4

بودن  در حوضه ارائه شده است، كه با توجه به جديد ArcSWATسازي و اجراي مدل در اين مقاله نحوه مدل   
اين ويرايش از مدل در كمتر مواردي از مطالعات انجام شده به آن اشاره شده است به طوري كه دقت و پردازش 

  . اطالعات در نتايج مدل بسيار تاثير گذار است
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