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 چکیده 

تغيير در شرایط و خصوصيات  موجب اخير هایدر دهه برداری بيش از حد اراضیبهرهو  شهری مناطق توسعه

استفاده  باشد. می بمخر هایسيالب رتصو به بناروا ایجاد آن اتثرا از کهاست  آبخيز شده یهازهحو هيدرولوژیکی

باشد که هر روز توسعه بينی اثرات مداخله انسانی میهای هيدروژیکی روشی مناسب  برای شناخت حوضه و پيشاز مدل

زی دبی رودخانه سابرای شبيه J2000هدف از تحقيق حاضر ارزیابی عملکرد مدل توزیعی و فرآیندگرای   یابد.می

شناسی و های کاربری اراضی، زميننقشه ،سازی حوضهمدلبه منظور باشد. استان گلستان میدر حوزه آبخيز چهل چای 

به مدل و اخذ شد   2012تا  2002 سالبرای های منطقه وزانه دما و بارندگی ایستگاهرهای و دادهحوضه  شناسیخاک

واسنجی و  2002-2010برای دوره زمانی مار دبی روزانه ایستگاه خروجی حوضه آمدل با استفاده از  . گردید معرفی

و ضریب همبستگی  ساتکليف -سازی نشان داد که ضریب کارایی نشاعتبارسنجی گردید. نتایج شبيه 2011-2012دوره 

ن با مطالعات آو مقایسه سازی شبيه نتایج. باشدمی 72/0و 86/0 به ترتيب  و دوره اعتبار سنجی 77/0برای دوره واسنجی 

 حوضه باشد. سازیشبيه برای مناسبی ابزار تواندمی J2000 مدل که دهدنشان می مختلف
 

 .چهل چای رودخانه ،رواناب -بارش ،سازی حوضهشبيه، J2000مدل کلمات کليدی:
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  مقدمه

به سترسی به موقع م ددکه عری باشد به طومی سالمآب سترسی به ر دپيشرفت هرکشودر مهم ی هاشاخصاز یکی 

ین اگرفته ار یك منطقه خشك قردر ما که ر کشودر باشد. دی قتصااتوسعه ه کنندود مل محداترین عومهماز ند یکی اتوآن می

در کشور دی یارات زخساهمه ساله مهيب ی هابسيالع قوو وها سالیوز خشكست. برابرخوردار ان چنددواز اهميت موضوع 

و زرین، ست م در)ناکندرا ایجاب میآب مينه منابع در زمحيطی ی هاییزربرنامه ورتکه ضر آوردر میبه با

ب در ناو رواندگی رباای برمناسب بطی روانند اند تا بتوادهبوآن پی اره در هموآب منابع ن متخصصان و شناسار.کا)1267

های شبيه سازی پدیده .)1267ن، حاجی مشهدی و همکارا (بيابندمکانی زمانی و یط مختلف اشرو در خيز بآی هازهحو

امروزه  (.1266، سهرابیو بابایی )آ باشد درک این موضوعای برای تواند راه حل بهينههای آبخيز میهيدرولوژیك درحوزه

مربوط به  در مسائليز موثر در چرخه هيدرولوژیکی در حوزه آبخ سازی هيدرولوژیکی به منظور درک بهتر عواملمدل

سازی، پارامترهای مختلف کمی وکيفی مورد باشد. با تکنيك مدليز، بسيار رایج میهای آبخیریت حوزهمهندسی آب و مد

تواند اتفاق افتد، مطالعه به درستی ارزیابی شده و نتایج حاصل از مدل به طور واقعی پدیده مورد نظر را که در زمان و مکان می

 (.1232دی و همکاران،یزا ) سازدنمایانگر می

های هيدرولوژیکی در کشور انجام شده است به عنوان نمونه آبابایی و عات متعددی در خصوص کارایی مدلمطال

 سنجینتایج واسنجی و اعتباررا در حوزه آبخيز زاینده رود مورد بررسی قرار دادند.  SWAT( کارایی مدل 1266سهرابی)

-می 1332-1331برای دوره  8/0-83/0و  13/0-73/0ين ب و ضریب نش 8/0-72/0و  6/0-8/0 بين بيانگر ضریب کارایی مدل

سازی نماید و در مناطق شبيهبه خوبی تواند رواناب ناشی از ذوب برف را نمی SWATشان داد که مدل ننتایج  باشد.

 -بارش های مدل کارایی ارزیابی( به 1232در مطالعه دیگر سلمانی و همکاران) کوهستانی از دقت کمتری برخوردار است.

 استان رودگرگان آبخيز حوزه ارازکوسه رواناب رودخانۀ سازیشبيه در تانك و AWBM ،Sacramentoرواناب 

 71/0و  88/0( و 1362-1366دوره واسنجی) در 62/0و  87/0گلستان پرداختند. نتایج بيانگر ضرایب کارایی نش و همبستگی 

برای دوره  61/0و  81/0ضرایب کارایی نش و همبستگی  و Sacramento( برای مدل 1332-1331دوره اعتبار سنجی) در

برای  76/0و  81/0و ضرایب کارایی نش و همبستگی  AWBMبرای دوره اعتبارسنجی برای مدل  77/0و  17/0واسنجی و 

بررسی  بهنيز ( 1266) درستزاده و نامعباسیباشد. برای دوره اعتبار سنجی برای مدل تانك می 60/0و  12/0دوره واسنجی و 

 از تعدادیاین تحقيق در پرداختند.  AWBM  مدل از استفاده با آمار فاقد آبخيز هایحوزه در خروجی رواناب سازیشبيه

 و تبخير و رواناب بارش، روزانه هایدادهدر این تحقيق از  انجام شد. فارس استان در مهارلو 2 درجه آبخيز هایزیرحوزه

 مورد برآوردی و ایهمشاهد رواناب بين همبستگی ضریببا استفاده از  مدل کارائی و دقت نميزاو  استفاده شدساله  20تعرق 

عملکرد . بنابراین باشدمی 37/0تا  73/0های مختلف از ضریب همبستگی برای حوضهو نتایج نشان داد که  قرار گرفت ارزیابی

تواند مورد و سادگی ساختار می  های کماده از دادهو به دليل استف بودههای خشك و نيمه خشك قابل قبول مدل برای حوضه

های آبخيز فاقد آمار با سازی رواناب خروجی در حوزهشبيه( به 1267درست و زرین)نامدر تحقيق دیگر . استفاده قرار گيرد

زهره، کل و مند  های مهرلو،های حوضهاز دادهمدل ارزیابی  و در استان فارس پرداختند SFBرواناب -استفاده از مدل بارش

باشد و میهای مختلف متغير برای حوضه 32/0تا  21/0ضریب همبستگی مدل از نتایج تحقيق نشان داد که استفاده شده است. 

 برای مناطق خشك و نيمه خشك کشور مناسب است. مدل

به منظور بررسی اثرات و کارا های مناسب های هيدرولوژیکی، انتخاب مدلبا توجه به توسعه و ارایه روزافزون مدل 

های توزیعی به دليل امکان بررسی و ها از اهميت برخوردار است. در این راستا مدلتوسعه و تغييرات هيدرولوژیکی در حوضه

 کارایی مدل ارزیابی پژوهشهدف این ای برخوردار است. تحليل اقدامات مدیریتی مختلف در سطح حوضه از اهميت ویژه
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J2000  باشد. میآبخيز گرگانرود  هایه آبخيز چهل چای در استان گلستان و یکی از زیرشاخهزهيدرولوژی حوسازی شبيهدر

 .گرفت مقایسهدبی ایستگاه خروجی حوضه مورد  سازی مدل با آمارو نتایج شبيه

 

 ها روش و مواد                   

 منطقه مورد مطالعه

 وشرقی  11ْ ،27َ ،20ً تا 11ْ  ،22 ،20َ جغرافيایی هایطول رد هکتار 1/21862 مساحت با چایچهل آبخيز حوزه

 شهرستان محدوده در سياسی تقسيمات لحاظ از منطقه این .قرار دارد شمالی 27ْ ،11َ  تا 28ْ ،17َ ،20ً جغرافيایی هایعرض

 و متر 130 حوضه دریا طحس از ارتفاع حداقل. باشدمی گرگانرود رودخانههای یکی از زیرحوزه و است قرارگرفته مينودشت

 صفر زیر به متر 1721 باالی  ارتفاعات در سال ماه سردترین دمای متوسطباشد. می دریا سطح از متر 2170 آن ارتفاع حداکثر

موقعيت  1 شکل .است انتظار ارتفاعات قابل در پایدارنيمه یا پایدار برفی پوشش وجود و کندمی کاهش پيدا گرادسانتی درجه

 (1232دهد )بی نام، نشان میدر استان و کشور ورد مطالعه را حوضه م

 

 
 چای در استان گلستان و کشور موقعيت حوضه چهل 1شکل 

 

 

 J2000رواناب -مدل بارشمعرفی 

بزرگ و  وسعتهایی با حوضه سازی هيدرولوژیشبيه یك مدل توزیعی و فرایندگراست که برای J2000مدل 

شود. اجرا می ،های زیست محيطی استتوسعه مدل برایکه چارچوبی  1JAMSدر چارچوب  کوچك کاربرد دارد. این مدل

برای هر فرآیند هيدرولوژی در حوضه یك بخش جداگانه دارد و برای رفع ناهمگونی حوضه و فرآیند توزیعی  J2000مدل 

 دقت(. Nepal et al.2014 ,د )کن( استفاده می1331وگل)ل( طبق نظریه ف2HRUبودن مدل از واحد پاسخ هيدرولوژیکی)

 J2000مدلباشد. می واحد پاسخ هيدرولوژیکیپایه  مکانی مدل بر دقتساعتی و روزانه و  به صورت J2000زمانی مدل 

 هایداده وهای هواشناسی)دما، بارندگی، ساعات آفتابی، سرعت باد و رطوبت(سازی هيدرولوژی حوضه نياز به دادهجهت شبيه

 ,.Julian et al) .دارد شناسیزمين شرایط و خاک اطالعات اراضی، کاربری ،(DEM)رقومی ارتفاعی مکانی شامل مدل

های پاسخ هيدرولوژیك بر اساس آستانه تعریف شده های مختلف و واحدزیرحوضه ،های مکانی. با استفاده از داده(2013

                                                 
1 Jena Adaptable Modelling System 
2 Hydrological Response Unit 
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کند و مازاد آن به صورت جریان سطحی جریان های مختلف خاک نفوذ می در بخش شود. بارش، تعریف میتوسط کاربر

از  J2000. مدل(Krause et al., 2006) یابد. سپس با استفاده از ماژول روندیابی تا خروجی حوضه ادامه مییابدمی

های بارش، یخ، آب خاک، آب زیرزمينی، روندیابی، روندیابی جانبی و گيرش تشکيل شده است. برای محاسبه تبخير و بخش

 وجود دارد.و هارگریوز   مانتيث-پنمناز روش  امکان استفاده در مدل تعرق 

سازمان  متر از سایت 20با دقت  (DEMرقومی ارتفاع)مدل ، J2000به منظور ارزیابی مدل در این پژوهش 

-نقشه های حوضه و سایرهای کاربری اراضی، خاک شناسی، زمين شناسی، آبراههتهيه شد. نقشه(USGSشناسی آمریکا)زمين

هشت طبقه مختلف  بهکاربری حوضه . نقشه اخذ گردید استان گلستان و آبخيزداری های الزم از اداره کل منابع طبيعی

های ایستگاهشامل دما و بارندگی روزانه های اقليمی داده .تفکيك شده است( 2)شکلطبقه  12( و خاک حوضه به 2)شکل

ایستگاه هيدرومتری واقع در خروجی حوضه از  روزانه برای و دبی د مطالعهتبخيرسنجی، بارانسنجی و سينوپتيك منطقه مور

 منطقههای موقعيت ایستگاه 1 در جدول اخذ شد. برای کل دوره آماری ای استان گلستانهای کل هواشناسی و آب منطقهاداره

دشت، گاليکش، نوده خرمالو، فارسيان، های گنبد، مينواز ایستگاه در نهایت  در این تحقيق .(1232)بی نام،  ارایه شده است

های های کاربری و خاک و زمين شناسی و ایستگاهاز آماده سازی نقشه پس خروجی سد گلستان و دوزین استفاده شده است.

 حوضه تهيه شد.  واحدهای پاسخ هيدرولوژیکی  وارد و نقشه QGIS به نرم افزار DEMحوضه با نقشه 

 

 
 یچهل چا يزحوزه آبخ یاراض یربرکانقشه  3شکل 
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 شناسی حوزه چهل چاینقشه خاک 4شکل 

 

هواشناسی مورد استفاده در تحقيق های ایستگاهاطالعات  1جدول   

نوع  سازمان

 ایستگاه

عرض  ارتفاع

 جغرافيای

طول 

 جغرافيایی

 ردیف نام ایستگاه کد
 1 گاليکش 12007 11 28 00 27 18 00 210 باران سنجی آب منطقه ای

 2 گنبد 12011 11 11 21 27 11 00 28 باران سنجی طقه ایآب من
 2 خرمالو 12017 11 18 00 27 02 22 260 باران سنجی آب منطقه ای
 2 اراز کوسه 12013 11 03 10 27 12 28 22 تبخير سنجی آب منطقه ای
 1 تيل آباد 12087 11 26 22 28 12 23 1000 تبخير سنجی آب منطقه ای
 8 مينودشت 12012 11 22 06 27 12 21 130 ير سنجیتبخ آب منطقه ای
 7 پس پشته 12011 11 21 00 27 17 00 160 باران سنجی آب منطقه ای
 6 فارسيان فرنگ 12070 11 28 06 27 12 21 1000 باران سنجی آب منطقه ای
خروجی سد  12008 11 13 20 27 13 20 27 تبخير سنجی آب منطقه ای

 گلستان

3 
 10 دشت شاد 12080 11 21 26 27 18 22 1010 باران سنجی یآب منطقه ا

 11 نرآب 12010 11 21 06 27 01 00 1100 تبخير سنجی آب منطقه ای
 12 گنبد 12111 11 10 00 27 11 00 2/27 باران سنجی هواشناسی
 12 مراوه 12112 11 18 00 27 26 00 280 باران سنجی هواشناسی

 12 قلی تپه 12003 11 21 20 27 12 00 210 باران سنجی آب منطقه ای
 11 کالله 12112 11 23 00 27 22 00 6/126 باران سنجی هواشناسی

 18 چشمه خان 12002 18 02 02 27 16 00 1210 تبخير سنجی آب منطقه ای
 17 قره بيل 12002 18 13 13 27 21 13 1210 تبخير سنجی آب منطقه ای

 

با توجه به ها انجام شد و با استفاده از ترسيم سری زمانی دادهها، زیابی کيفی دادههای اقليمی ارپس از تهيه داد

برای محاسبه تبخير این مطالعه در  سازی تعيين گردید.دوره مناسب برای شبيهموجود بودن آمار کافی برای بارندگی، دبی و دما 

شامل دما و بارندگی آماده سازی و به فرمت مناسب برای  های اقليمیداده بدین منظور شداز روش هارگریوز استفاده و تعرق 

. واسنجی و اعتبارسنجی مدل انجام شد ،با توجه به آمار دبی روزانه ایستگاه لزوره در خروجی حوضه مدل تبدیل شدند. سپس

 گیو ضریب همبست (Nash و  1970،Sutcliffe)( NSE)ساتکليف  -شنمدل از دو ضریب کارایی به منظور ارزیابی 

(R2) شد. استفاده  2و  1های رابطه طبق 
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گيری مقادیر اندازهمتوسط  mǬ، سازی شده مدلمقادیر شبيه s,iQه، گيری شدمقادیر اندازه m,iQها در این رابطه

 باشد.سازی میشبيه وگيری اندازهداده تعداد  n سازی شده ومتوسط مقادیر شبيه sǬ، شده

 

 و بحث نتایج

پس از بررسی کميت و واحد پاسخ هيدرولوژیکی تفکيك گردید.  2012حوضه مورد مطالعه به  در این تحقيق

سازی انتخاب برای شبيه 2002-2012دوره  های منطقه مورد مطالعههای روزانه بارندگی، دما و دبی برای ایستگاهکيفيت داده

پارامتر مدل در واسنجی خودکار  26بدین منظور  .مورد بررسی قرار گرفت به عنوان دوره واسنجی 2002-2010هایو سال شد

ساتکليف و ضریب همبستگی  –بر اساس بهترین ضریب نش  هر پارامتر مناسبمقدار و در نهایت  و دستی مدل وارد شد

نه با استفاده از مقدار پارامترهای بهي آن ارایه شده است. کلیو همچنين دامنه مقدار نهایی پارامتر  2مشخص شد. در جدول 

بينی مناسب مدل نتایج دوره کاليبراسيون به خوبی بيانگر پيش .ارایه شده است 1در شکل مقدار دبی ماهانه برای دوره واسنجی 

ای بينی و مشاهد( اختالف بين مقدار پيش2006و مارس  2008باشد تنها در دو ماه )فوریه های اوج و دبی پایه میهم برای دبی

با تثبيت  های روزانه باشد. های رگباری و یا وجود خطا در دادهمی تواند به خاطر وجود بارشتفاوت چشمگيری دارد که 

نشان داده  8در شکل نتایج آن ( انجام شدکه 2011-2012ها در مدل شبيه سازی برای دوره اعتبارسنجی )مقدار نهایی پارامتر

 شده است. 
 ضرایب نهایی مدلکاليبراسيون مدل و  پارامترهای دامنه تغييرات 2جدول                 

 دامنه کلی مقدار بهينه توضيحات پارامتر ردیف

1 Trs 1 – 1 -1/0 برای تفکيك برف و باران دمای پایه- 
2 a_rain 0-10 2/0 مقدار گيرش برای باران 
2 a_snow 0-10 6/0 مقدار گيرش برای برف 

2 snowCritDens  0-1 361/0 بحرانی توده برفمقدار دانسيته 
1 snowColdContent  0-1 0012/0 ظرفيت سرمایی برفمقدار 
8 baseTemp 10 – 10 1/0 آستانه برای ذوب برف دمای- 
7 t_factor  0-1 22/0 هوادمای  توسطعامل ذوب 
6 r_factor  0-1 1/0 بارش مایع توسطعامل ذوب 
3 g_factor  0-10 723/0 خاک یذوب توسط جریان گرماعامل 

10 soilMaxDPS 0-10 1 حداکثر ذخيره سازی چاالبی 
11 soilLinRed  ضریب کاهش خطی برایAET 2 10-0 
12 soilMaxInfSummer  0-200 60 تابستان در خاک برایبيشترین نفوذ 
12 soilMaxInfWinter 0-200 60 زمستان خاک برای بيشترین نفوذ در 
12 soilMaxInfSnow  0-200 20 پوشيده از برفبيشترین نفوذ در مناطق 
11 soilImpLT80  0-1 8262/0 غير قابل نفوذ ٪60کمتر از با مناطق  درنفوذ 
18 soilImpGT80  0-1 01/0 غير قابل نفوذ ٪60مناطق بيشتر از  درنفوذ 
17 SoilDistMPSLPS  ضریب توزیع درMPS-LPS 1/0 10-0 
16 SoilDiffMPSLPS  ضریب نفوذ درMPS-LPS 1 10-0 
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 دامنه کلی مقدار بهينه توضيحات پارامتر ردیف

13 soilOutLPS یخروج برا بیضر LPS 2/0 10-0 
20 soilLatVertLPS 0-10 2 ضریب توزیع عمودی 
21 soilMaxPerc 0-20 1 حداکثر نرخ نفوذ به آب های زیرزمينی 
22 soilConcRD1  0-10 10 های سطحیبرای آب فروکش ضریب 
22 soilConcRD2  0-10 161/1 های زیرزمينیبرای آب فروکشضریب 
22 gwRG1RG2dist  ضریب توزیعRG1-RG2 1 1-0 
21 gwRG1Fact جریان  تنظيمRG1 322/1 10-0 
28 gwRG2Fact جریان  تنظيمRG2 7882/0 10-0 
27 gwCapRise  0-1 0 کاپيالریضریب افزایش 
26 flowRouteTA  0-100 10 یابی سيل روندضریب 

 

 

 
 چای در دوره واسنجیحوزه چهل شده سازیهيو شب اندازه گيری دبیمقایسه   5شکل 

 

 
 چای در دوره اعتبارسنجیحوزه چهل سازی شدههيو شب اندازه گيری شده دبی جریان 6شکل 

 
 

 



گاه 5931ماه        دی، جغرافیا، محیط زیست، امنیت و رگدشگریملی اولین همایش   زبرگمهراقئنات،   دانش  

6 

ساتکليف برای دوره واسنجی و  -به منظور ارزیابی کمی کارایی مدل ضریب همبستگی و  ضریب کارایی نش

ضرایب کارایی برای دوره واسنجی، اعتبارسنجی و کل دوره در   2 کل دوره محاسبه شد. در جدولهمچنين  اعتبارسنجی و

 -ضریب ناش Moriasi (2007) های کيفی ارایه شده توسطبر اساس شاخصگام زمانی روزانه و ماهانه ارایه شده است. 

 ناکارآمد 28/0 کمتر ازکارایی رضایت بخش مدل و  71/0-28/0کارایی مطلوب مدل و بين  داللت بر 71/0ساتکليف بيشتر از 

 گيریاندازه ایههداد با را  مناسبی و همبستگی باشدمیرضایت بخش برای مقادیر ماهانه کارایی مدل دارد. با این تفاسير  مدل 

به خوبی ماهانه نيست که این موضوع و ضعف اما نتایج برای مقادیر روزانه  (.1دهد )شکل می چای نشانچهل روخانه در دبی

 Gassman etدر تحقيقات مشابه در ایران و جهان نيز گزارش شده است )سازی دبی روزانه ولوژیکی در شبيههای هيدرمدل

al., 2007.) 

 های مختلفبرای دوره J2000ضرایب کارایی مدل  3جدول

 دوره

 پارامتر

 (0220-0204کل دوره) (0200-0204اعتبارسنجی) (0220-0202واسنجی)

 ماهانه روزانه هماهان روزانه ماهانه روزانه

 NS 02/2 77/2 02/2 86/2 00/2 70/2ضریب 

 02/2 77/2 06/2 70/2 04/2 74/2 ( R2) یهمبستگ یبضر

 

نشان داده شده  2012-2002ماهای مختلف سال برای دوره   سازی شدهو شبيه ایمشاهدهمتوسط دبی نيز  7در شکل 

ها ای است که این ماهسازی مدل بيش از مقدار مشاهدهها دبی شبيهماه های فوریه، مارس و آوریل در بقيهبه جز در ماه است.

کند. های کم حوضه را بيشتر و دبی های زیاد را کم برآورد میجریان دبی بيشتر از متوسط ساالنه می باشد. به عبارتی مدل دبی

رواناب سطحی و کاهش جریان زیرقشری  تنظيم آب سطحی و زیرزمينی مدل با افزایش سهمتغيير و بازنگری در پارامترهایی 

 شاید در بهبود نتایج موثر باشد.

  

 
 ای حوضه برای کل دوره مشاهدهدبی ماهانه شبيه سازی و  ميانگين 7شکل 

 نتیجه گیری
مورد بررسی  استان گلستاندر آبخيز چهل چای  حوزهدبی جریان  سازیشبيه در J2000عملکرد مدل توزیعی در این تحقيق 

های منطقه روزانه دما و بارندگی ایستگاههای و دادهحوضه  شناسیشناسی و خاکهای کاربری اراضی، زميننقشه گرفت. بدین منظور قرار

به عنوان دوره  2002-2010 های موجود و شرایط اقليمی دوره به مدل معرفی گردید.  با توجه به دادهو اخذ شد   2012تا  2002 برای سال
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و ضریب  ساتکليف -سازی نشان داد که ضریب کارایی نشگردید. نتایج شبيه انتخاب اعتبارسنجیبرای  2011-2012 و دورهواسنجی 

بينی دبی نتایج نشان داد که مدل برای پيش . باشدمی 72/0و 86/0 به ترتيب  و دوره اعتبار سنجی 77/0همبستگی برای دوره واسنجی 

 ار است  و می تواند در تحقيقات مشابه مورد استفاده قرار گيرد.روزانه حوزه از دقت قابل قبولی برخورد
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