تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،94شماره  ،1فروردين و ارديبهشت ( 1147صDOI: 10.22059/ijswr.2017.207586.667467)52-17

بررسی دقت شبيهسازی شوری با استفاده از چرخه فلزات سنگين و نيتروژن درمدل( SWATمطالعه
موردی:حوضه آبريز ناورود)
1

کبری شيخی گراکويی ،1مريم نوابيان ،5مجيد وظيفه دوست

 .1دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي آب ،دانشکده علوم کشاورزي ،دانشگاه گيالن
 .2دانشيار ،گروه مهندسي آب دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گيالن و عضو وابسته پژوهشي پژوهشکده حوضه آبي
درياي خزر دانشگاه گيالن
 .3استاديار ،گروه مهندسي آب دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گيالن و عضو وابسته پژوهشي پژوهشکده حوضه آبي
درياي خزر دانشگاه گيالن
(تاريخ دريافت -1331 /3 /21 :تاريخ بازنگري -1331 /1 /2 :تاريخ تصويب)1331 /1 /4 :

چکيده
فعاليتهاي بشر در دهههاي گذشته به طور چشمگيري کيفيت منابع آب را تغيير داده است به طوري که منابع آب يا در
معرض آلودگي قرار گرفتهاند و يا اينکه آلوده شدهاند .در اين ميان بخش کشاورزي سهم به سزايي در افزايش شوري،
کاهش کيفيت و افزايش مصرف آب سطحي دارد .مدلهاي شبيه سازي کيفيت آب در مقياس حوضه مانند مدل SWAT
ابزار توانمندي براي شبيهسازي اثر آاليندههاي نامتمرکز مانند فعاليتهاي کشاورزي بر روي کيفيت و کميت منابع آب
هستند .از آنجا که شوري يکي از مهمترين مولفههاي کيفي منابع آب محسوب ميشود و تحت تاثير عمليات آبياري،
زهکشي و اعمال کود قرار دارد ،در پژوهش حاضر از مدل  SWATبراي شبيهسازي بار شوري حاصل از کشت برنج در
ارا ضي شاليزاري و ورود امالح آن به رودخانه تحت دو چرخه فلزات سنگين و نيتروژن در حوضه آبريز ناورود (حوضه
معرف غرب استان گيالن) ،استفاده و دقت مدل در شبيهسازي شوري به دو روش مذکور مقايسه شد .مدل  SWATبراي
دوره آماري  2111-2113با دادههاي دبي و بار شوري رودخانه واسنجي و اعتبارسنجي گرديد .براي بررسي کارايي مدل
از دو شاخص آماري  R2و  NSاستفاده گرديد .مقادير اين دو شاخص در شبيهسازي دبي رودخانه ناورود به ترتيب 1/22
و  1/12و در شبيهسازي بار شوري تحت چرخه فلزات سنگين  1/31و  -1/11و تحت چرخه نيتروژن به ترتيب  1/11و
 1/14به دست آمد .بنابراين استفاده از چرخه نيتروژن در شبيهسازي بار شوري حوضه آبريز ناورود توصيه ميشود.
واژههای کليدی :آب سطحي ،اراضي شاليزاري ،انتقال امالح.

مقدمه

*

استفاده بيرويه از کودهاي شيميايي و آفتکشها به عنوان
پارامترهاي تأثيرگذار بر عملکرد محصول کشاورزي ،منجر به
آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني و کاهش کيفيت آن
ميشود .در طول چند دهه گذشته ،با وجود تالشهاي بسيار،
کيفيت منابع آب بهبود قابل توجهي نيافته است .اين عدم بهبود
توسط بسياري از محققان به نقش منابع آلودگي غيرمتمرکز،
بهويژه فعاليتهاي کشاورزي نسبت داده شده است (Oeurng et
 .)al., 2011; Prasuhn and Sieber, 2005بهويژه رواناب حاصل
از زمينهاي کشاورزي که همواره غني از رسوبات ،مواد مغذي و
آفتکشها است .با توجه به روند رو به کاهش کميت منابع آب
و به دنبال آن افزايش آلودگي اين منابع ،تعيين سهم آاليندگي
* نويسنده مسئولNavabian@guilan.ac.ir :

بخش کشاورزي در برنامهريزي منابع آب و اتخاذ راهکاري
مناسب جهت کنترل آلودگي ،اهميت بااليي دارد .يکي از
مهمترين روشهاي استفاده بهينه و کنترل آاليندههاي
کشاورزي منابع آب و خاك ،مديريت صحيح حوضههاي آبريز
ميباشد .دست اندرکاران و محققان آب و آبياري راهحلهاي
مختلفي نظير فرمولهاي تجربي و مدلهاي رياضي و کامپيوتري
عرضه کردهاند اما عقيده بر اين است که شبيهسازي پديدههاي
هيدرولوژيك در حوضههاي آبريز ميتواند راه حل بهينه و
مناسبتري درخصوص مديريت منابع آب ارائه دهد .در ميان
مدلهاي شبيهساز حوضه ،مدل ،SWAT1يك مدل توسعه يافته
در مقياس حوضه و بر اساس مفاهيم فيزيکي و توزيع پيوسته
است .اين مدل براي بررسي اثر مديريت نهادههاي بخش

1. Soil and Water Assessment Tool
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کشاورزي (شامل نحوه کاشت ،کوددهي ،آبياري و زهکشي) و
خصوصيات توزيع مکاني (مخازن و استخرها) در مناطق آبياري
توسعه يافته است.
 )2004( Akbari et al.به بررسي کارايي مدل  SWATدر
شبيهسازي دبي روزانه حوضه آبريز چهل چاي ،به عنوان يك
آبريز در شرايط محيطي و اقليمي شمال ايران ،پرداختند.
شاخصهاي آماري درنظرگرفته شده در اين مطالعه  R2و ENS
بود که مقدار هر کدام به ترتيب برابر با  1/12و  1/11بهدست
آمد .نتايج اين بررسي نشان دهنده کارايي باالي مدل در
شبيهسازي دبي روزانه رودخانه بود )2009( Galvan et al. .به
بررسي کارايي مدل  SWATجهت تخمين بار آلودگي انتقالي در
رودخانه مکا در اسپانيا که تحت تأثير زهاب اسيدي حاصل از
فعاليت معادن در منطقه بود ،پرداختند .به دليل کمبود دادههاي
دبي رودخانه ،رفتار هيدرولوژيکي حوضه رودخانه مکا با استفاده
از مدل  SWATشبيهسازي گرديد .مدل براي دوره آماري
( )1322-1333و ( )2111-2112با گام زماني روزانه به ترتيب
مورد واسنجي و اعتبارسنجي قرار گرفت .ضريب همبستگي
پيرسون ( )Rو شاخص  NSگزارش شده براي دبي رودخانه به
ترتيب برابر  1/21و  1/23بود که موفقيت مدل در شبيهسازي
دبي رودخانه مکا را نشان ميدهد .آنها گزارش کردند که مدل
 SWATدر شرايط کمآبي رودخانه با دقت کمتري شبيهسازي را
انجام داده است و اين به دليل دقت پايين دادههاي ورودي
اندازهگيري شده در اين شرايط بود)2010( Akhavan et al. .
آبشويي نيترات در حوضه بهار همدان را با استفاده از مدل
 SWATمورد بررسي قرار دادند .واسنجي و اعتبارسنجي مدل با
استفاده از برنامه  SUFI-2در نرمافزار  SWAT-CUPبراي
دادههاي روزانه دبي و نيترات در خروجي حوضه انجام شد.
مقادير گزارششده  R2و  NSدر دوره واسنجي به ترتيب برابر با
 1/23و  1/11و براي دوره اعتبارسنجي برابر با  1/11و 1/11
بود که نشاندهنده موفقيت مدل در شبيهسازي و کاربرد مدل
در حوضه ميباشد )2013( Golmohammadi et al. .با استفاده
از مدل  SWATبه ارزيابي اثر تغيير اقليم بر کميت و کيفيت
منابع آب در حوضه کريك در کشور کانادا پرداختند .آنها با
ترکيب مدل  SWATو  DRAINMODکه يکي در مقياس
حوضه و ديگري در مقياس مزرعه ميباشد ،اقدام به شبيهسازي
هيدرولوژيکي حوضه با گام زماني ماهانه براي دبي و نيترات
نمودند .شاخص آماري  R2در مرحله واسنجي و اعتبارسنجي به
ترتيب برابر با  1/33و  1/11گزارش شد که نشاندهنده دقت
مناسب مدل  SWATدر شبيهسازي است)2014( Chen et al. .
از مدل  SWATبراي مقايسه اثر روشهاي متفاوت مديريت
حوضه بر مقدار انتقال رسوب و مواد مغذي در آب سطحي،

استفاده نمودند .در اين پژوهش شاخصهاي آماري  NSو  R2به
ترتيب برابر  1/14و  1/11گزارش شد.
 )2013( Akhbari et al.اقدام به ارزيابي مدل  SWATدر
زمينه شبيهسازي شوري در يکي از رودخانههاي ايالت
کاليفرنياي امريکا نمودند .در اين مطالعه که تنها مطالعه در
بررسي شوري با استفاده از مدل تا سال  2113بوده است ،براي
شبيهسازي شوري آب رودخانه از چرخه انتقال و شبيهسازي
فلزات سنگين استفاده شد .نتايج شبيهسازي دبي توسط مدل
در دو منطقه مختلف از حوضه ارزيابي شد که مقادير  R2و NS
براي منطقه اول به ترتيب  1/31و  1/31و در منطقه دوم به
ترتيب  1/31و  1/22بودند .با توجه به اين مقادير ،عملکرد مدل
در شبيهسازي دبي کامالً رضايت بخش بود .همچنين مدل
توانست با  R2و  1/24 NSو  -1/21شوري را شبيهسازي نمايد.
از آنجا که حوضه آبريز ناورود حوضه معرف در ناحيه غرب
استان گيالن است و وضعيت فعاليتهاي کشاورزي در سطح اين
حوضه بر کيفيت منابع آب سطحي و زيرزميني اين حوضه
تأثيرگذار است ،هدف از اين پژوهش ارزيابي دقت شبيهسازي
شوري با استفاده از مدل  SWATدر رودخانه اصلي حوضه آبريز
ناورود (رودخانه ناورود) در نظر گرفته شد .همچنين براي
نخستين بار شوري در مدل  SWATتحت شرايط حاکم بر
چرخه نيتروژن شبيهسازي و نتايج آن با نتايج شبيهسازي
شوري تحت شرايط حاکم بر چرخه فلزات سنگين مقايسه شد.

مواد و روشها
معرفی حوضه  :حوضه آبريز ناورود در محدوده شهرستان تالش
بين طولهاي جغرافيايي  42درجه و  31دقيقه تا  42درجه و
 14دقيقه شرقي و عرضهاي جغرافيايي  31درجه و  31دقيقه
تا  31درجه و  41دقيقه شمالي قرار دارد .شکل ( )1موقعيت
حوضه آبريز ناورود را نشان ميدهد .مساحت اين حوضه
 411/11کيلومتر مربع و محيط آن  131/3کيلومتر ميباشد.
رودخانه ناورود به عنوان مهمترين رودخانه حوضه آبريز ناورود از
يك شاخه اصلي و ده شاخه فرعي به نامهاي کورهرود ،بيلي،
سوکله روبار ،بيزهسي ،دشت نساء ،شالو ،سوئينسر ،الکاتشون،
دجواش و وکش تشکيل شده است که از دامنههاي شرقي
سلسله جبال البرز و کوههاي حجاب ،سلطهخوني ،اسبهريسه،
هفتهخوني و بوغروداغ با ارتفاعات باالي  2211متري جريان
يافته ،و در جهت غرب به شرق به مسير خود ادامه داده و پس
از عبور از روستاهاي خرجگيل و اسالم و طي  44کيلومتر ديگر
به درياي خزر ميپيوندد .انشعابات رودخانه ناورود براي آبياري
مزارع برنج منطقه به وسعت  2111هکتار که کشت غالب مردم
منطقه است ،استفاده ميگردد.
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شکل  – 1موقعيت حوضه آبريز ناورود

معرفی مدل  : SWATمدل  ،SWATيك مدل
هيدرولوژيکي با گام زماني پيوسته بر اساس مفاهيم فيزيکي
است .اين مدل ابزار توانمندي براي پيشبيني اثر مديريت اراضي
بر منابع آب ،رسوب و انتقال مواد شيميايي کشاورزي در
حوضههايي با انواع بافت خاك ،کاربري اراضي و شرايط مديريت
مختلف ميباشد ( .)Arnold et al., 2007مدل  SWATبر اساس
مفهوم واحدهاي پاسخ هيدرولوژيکي ( )HRUs1طراحي شده
است بهطوري که هر زيرحوضه در مدل به تعدادي  HRUتقسيم
ميشود که داراي ويژگيهاي کاربري زمين ،مديريت و خاك
منحصر به فرد ميباشد .بار مواد مغذي ،رسوب و رواناب از هر
زيرحوضه به طور جداگانه محاسبه و پس از آن براي تعيين بار
کلي با هم جمع ميگردد .بنابراين مدل  SWATميتواند براي
يك حوضه بزرگ کشاورزي با صدها زيرحوضه کوچك بکار
گرفته شود .مدل  SWATهمچنين ميتواند با استفاده از
سيستم دادههاي جغرافيايي ( ،)GISاطالعات کاربري اراضي،
پوشش گياهي ،مدل رقومي ارتفاعي ،مشخصات خاك ،شيب،
زهکشي و مرز حوضه را به صورت اليههاي رستري دريافت
نموده و گزينههاي مختلف مديريت کمي و کيفي منابع آب را
شبيهسازي کند ( .)Tripathi et al., 2004براي پيشبيني دقيق
جابهجايي آفتکشها ،رسوبات و مواد مغذي ،چرخه
هيدرولوژيکي که توسط مدل شبيهسازي ميگردد ،بايد با آن
چه که در واقعيت وجود دارد ،همخواني داشته باشد .بنابراين
1. Hydrologic Response Unit

اساس اين چرخه در مدل  ،SWATبر معادله بيالن آب استوار
است .يکي ديگر از قابليتهاي بسيار مهم مدل SWAT
شبيهسازي چرخه نيتروژن ميباشد .نيتروژن در آب و خاك
بسيار واکنشپذير و پويا است .نيتروژن ممکن است به صورت
کود شيميايي ،کود و فضوالت حيواني ،تثبيت از اتمسفر توسط
باکتري و باران به خاك وارد شود .نيتروژن از طريق جذب
توسط گياه ،فرسايش خاك ،آبشويي ،عمل تصعيد و فرآيند
نيتراتزدايي ميتواند از خاك خارج شود .در مدل  SWATپنج
فرم براي نيتروژن خاك در نظر گرفته ميشود .دو حالت براي
فرمهاي غيرآلي نيتروژن و سه حالت ديگر براي فرم نيتروژن
آلي است .يکي از فرمهاي نيتروژن در خاك نيترات ميباشد که
ميتواند از طريق رواناب سطحي ،جريان جانبي و نفوذ عمقي
انتقال پيدا کند .در مدل مقدار نيتراتي که توسط آب جابهجا
ميشود از حاصل جمع غلظت نيتروژن در آبهاي جاري با
حجم آبي که از هر مسير عبور ميکند ،محاسبه ميگردد که
معادله آن در رابطه ( )1نشان داده شده است.
(رابطه )1

-

-

-

غلظت نيترات در آب جاري براي
در اين رابطه،
غلظت نيترات در
هر اليه بر حسب (،)Kg N/mmH2O
هراليه خاك ( ،Wmobile ،)Kg N/haحجم آب که توسط رواناب
سطحي ،نفوذ عمقي يا جريان جانبي از اليه مورد نظر خارج
ميشود ( ، ،)mmH2Oکسري از تخلخل که آنيونها به آن
 ،رطوبت اشباع اليه خاك ميباشد
وارد نميشوند و
(.)mmH2O
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چرخه ديگري که مدل  SWATقابليت بررسي و
شبيه سازي فرآيندهاي حاکم بر آن را دارد ،چرخه انتقال فلزات
سنگين ميباشد .در مدل  SWATاين امکان وجود دارد که بار
حاصل از فلزات سنگين بهصورت يك منبع نقطهاي در کل
سيستم رودخانه به مدل وارد شود و مدل بار اين فلزات را از
طريق شبکه کانالها مسيريابي کند .با اين حال بايد توجه
داشت که اين مسيريابي شامل الگوريتم براي مدلسازي
فرآيندهايي که در داخل جريان رخ ميدهد ،نميباشد .در واقع
در مدلسازي بار حاصل از فلزات سنگين تنها چگونگي انتقال
اين عناصر در مدل  ،SWATکه از معادله بقاي جرم تبعيت
ميکند ،درنظر گرفته ميشود.
در اين پژوهش به دليل عدم توانايي مدل در شبيهسازي
مستقيم شوري ،به منظور بررسي بار شوري رودخانه ناورود از دو
چرخه نيتژون و فلزات سنگين استفاده شد تا دقت دو چرخه در
شبيهسازي با هم مقايسه گردد.
اطالعات مورد نياز مدل  SWATاين اطالعات شامل
اليههاي رقومي ارتفاعي ،نقشه توپوگرافي و شبکه آبراهههاي

حوضه ،نقشههاي کاربري اراضي و خاك ،آمار و اطالعات مربوط
به ايستگاههاي هواشناسي ،اطالعات کمي و کيفي رودخانه،
شيوه مديريت نهادههاي کشاورزي شامل آبياري ،زهکشي،
کوددهي ،شخم و کشت اراضي کشاورزي است که در جدول ()1
مقادير برخي پارامترها ارائه شده است .در اين پژوهش براي
حوضه آبريز ناورود ،اطالعات فوق از شرکت سهامي آب
منطقهاي گيالن (نقشهها و دادههاي ايستگاههاي آبسنجي و
هيدرومتري) و سازمان امور آب غرب گيالن جمعآوري شد.
با توجه به نقشه خاك موجود از منطقه،
هفت کالس بافت خاك در سطح حوضه شناسايي شد که
مشخصات آنها در جدول ( )2آورده شده است .در هر کالس
بافت خاك ،خصوصيات خاك شامل تعداد اليه خاك ،جرم
مخصوص ظاهري ،آب قابل دسترس ،نسبت کربن به نيتروژن،
هدايت هيدروليکي اشباع خاك ،درصد ذرات خاك ميبايست
مشخص شود .اين نقشه به عنوان داده پايه وارد مدل شد.

جدول  -1برخی اطالعات مورد نياز مدل SWAT

نام پارامتر

مقادير

واحد

سطح ايستابي در کم ترين عمق

1111

ميلي متر

سطح ايستابي در بيش ترين عمق

2111

ميلي متر

تأخير آب زيرزميني

1

روز

نوع کود

اوره و سوپر تريپل فسفات (پخش جامد)

مقدار کود

 31و 111

کيلوگرم در هکتار

محصول زراعي

برنج

-

شاخص سطح برگ

3

روش آبياري

غرقاب دائم با ارتفاع  1سانتي متر آب روي خاك

نوع زهکشي

زهکشي سطحي

͞

جدول-5کالسهای بافت خاک حوضه آبريز ناورود

نوع بافت خاك

درصد تحت پوشش

متوسط هدايت
هيدروليکي ( )mm/hr

درصد شن

درصد سيلت

درصد رس

شوري خاك ()ds/m

لوم رسي
لوم
شني لوم رسي
رس
سيلتي لوم رس
سيلتي رس
رس شني

11/11
2/33
2/41
13/13
2/31
1/12
4/41

3
2
2/2
2/2
2/1
2/1
2/2

31
22
43
21
13
11
41

31
34
21
34
11
41
33

34
44
21
41
31
34
21

1/1
1/2
1/2
1/2
1/1
1/1
1/1

شيخی گراکويی و همکاران :بررسی دقت شبيه سازی شوری با استفاده از ...

نقشه کاربري اراضي حوضه آبريز
ناورود در شکل ( )2نشان داده شده است .بر طبق اين نقشه،
انواع کاربري اراضي منطقه مطالعاتي عمدتاً شامل اراضي زراعي،
جنگل و مراتع با تراکمهاي متفاوت است .بر اساس اطالعات
نقشه کاربري اراضي حوضه ،حدود  2/1درصد از حوضه داراي
کاربري کشاورزي ،که غالباً اراضي شاليزاري تحت کشت برنج
بومي منطقه است ،حدود يك درصد جزء مناطق مسکوني و
مابقي پوشيده از مراتع و جنگل ميباشد ..نقشه کاربري اراضي را
ميتوان به فرمت  Shapeو يا به فرم  Rasterجهت تعيين وسعت
پوششهاي گياهي مختلف حوضه به مدل  SWATمعرفي شد
که دقت مکاني اين نقشه  31متر ميباشد.

54

نرمافزار  ArcSWATبه کاربر
اجازه ميدهد يك شيب ساده يا کالسهاي مختلفي براي شيب
حوضه انتخاب کند .در اين پژوهش پنج کالس براي شيب در
نظر گرفته شد .مدل در پايان فرآيند طبقهبندي با استفاده از
اليه  DEMو کالسهاي انتخاب شده توسط کاربر ،يك نقشه
شيب جهت استفاده در ادامه مراحل شبيهسازي آماده ميکند.
شکل ( )3نمايي از نقشه شيب تدوين شده در مدل  SWATرا
نشان مي دهد .براي اطمينان از دقت نقشه شيب توليد شده
موقعيت آبراهههاي حاصل از آن ،با نقشه آبراهه موجود از حوضه
آبريز ناورود تطبيق داده شد و وضعيت آبراههها و نقطه ورود و
خروج رودخانه ناورود به حوضه آبريز ناورود مشخص گرديد.

شکل  -5نقشه کاربری اراضی حوضه آبريز ناورود ( شرکت سهامی آب منطقهای گيالن)

M
eter

شکل  -1نقشه شيب تهيه شده حوضه آبريز ناورود توسط مدل SWAT

در روند
شبيهسازي مدل  ،SWATابتدا بر اساس نقشه رقومي ارتفاعي و
مسير آبراههها يك حوضه به تعدادي زيرحوضه و سپس

زيرحوضهها بر اساس نقشههاي بافت خاك ،کاربري و شيب به
واحدهاي کوچکتر که همان  HRUsهستند ،تقسيم ميگردد .با
توجه به تغييرات مکاني بافت خاك و کاربري زمينها و وضعيت
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توپوگرافي منطقه ،مدل حوضه را به  41زيرحوضه تقسيم نمود
که موقعيت زيرحوضهها و نحوه شمارهگذاري آنها در شکل ()4
نشان داده شد .در هر زيرحوضه مدل مساحتي را که داراي
خصوصيات يکسان از نظر بافت خاك ،کاربري و شيب باشد ،به
صورت جداگانه در يك واحد پاسخ هيدرولوژيکي ( )HRUقرار
ميدهد .در اين پژوهش تعداد  111واحد پاسخ هيدرولوژيکي
براي حوضه آبريز ناورود توسط مدل تشکيل گرديد .بعد از
تشکيل HRUها ،پارامترهاي مربوط به هر کدام از اجزاي اصلي
مدل شامل پارامترهاي گياهي ،خاکشناسي ،رودخانه ،مديريتي،
هواشناسي و آب زيرزميني بر اساس آمار و دادههاي موجود به
آن معرفي ميشوند.
دادههاي آب و هوايي مورد استفاده

در فرآيند شبيهسازي ،زماني ميتواند وارد مدل شود که فرآيند
توزيع HRUها صورت گرفته باشد .موقعيت ايستگاههاي موجود
و اطالعاتي شامل درجه حرارت ،بارش ،سرعت باد ،رطوبت
نسبي و تابش خورشيدي به مدل وارد ميشود .در اين پژوهش
تمامي پارامترها از ايستگاههاي سينوپتيك ،بارانسنجي و يا از
ماهواره  TRMMدريافت شد .علت استفاده از دادههاي بارش
 TRMMکمبود ايستگاههاي بارانسنجي درحوضه بود .در اين
پژوهش تابش خورشيدي توسط مدل و با استفاده از زير برنامه
شبيهسازي تابش خورشيدي محاسبه شد .مقادير حداقل،
حداکثر و متوسط پارامترهاي اقليمي ايستگاههاي سينوپتيك و
بارانسنجي در حوضه آبريز ناورود در جدول ( )3نشان داده شده
است.

شکل  -9موقعيت زيرحوضههای حوضه آبريز ناورود در مدل SWAT

جدول-1مقادير حداقل ،حداکثر و متوسط پارامترهای اقليمی ايستگاههای حوضه آبريز ناورود

بارش()mm

نوع
ايستگاه

درجه حرارت( ˚)

سرعت باد ( )m/s

رطوبت نسبي()%

حداقل حداکثر متوسط حداقل حداکثر متوسط حداقل حداکثر متوسط حداقل حداکثر متوسط

سينوپتيك (تالش)

1

144

3

-1

31

13/1

21

33

12

1

31

4/2

باران سنجي (خليان و
خرجگيل)

1

142

1

-11

32/1

21/2

41

31

22

1

31

1

 SWATاطالعات دادههاي
کميت و کيفيت جريان از ايستگاههاي هيدرومتري موجود بر
روي رودخانه ناورود (خليان و خرجگيل) ،دريافت و به صورت
روزانه در مدل بهکار گرفته شد .ورود اطالعات نقاط آالينده به
مدل نيز با توجه به نوع آالينده به چند طريق ميتواند صورت

گيرد .در اين پژوهش به منظور بررسي شوري رودخانه ناورود
اطالعات سرشاخههاي رودخانه شامل بار شوري و دبي (مرز
باالدست مدل) به صورت منبع آلودگي نقطهاي اعمال گرديد.
جدول ( )4مقادير متوسط ،حداقل و حداکثر دبي و شوري
رودخانه ناورود را در سالهاي آماري نشان ميدهد .جهت بيان

شيخی گراکويی و همکاران :بررسی دقت شبيه سازی شوری با استفاده از ...

شوري آب رودخانه از مفهوم کل جامدات محلول ()TDS
استفاده شد .بار شوري متوسط ماهانه در رودخانه با استفاده از
مفهوم TDSمحاسبه و شبيهسازي آن در مدل طي دو چرخه -1
فلزات سنگين و  -2نيتروژن انجام شد .در چرخه فلزات سنگين،
مقدار کل جامدات محلول جايگزين غلظت فلز و در چرخه
نيتروژن مقدار کل جامدات محلول جايگزين نيتروژن شد .از
آنجا که در چرخه نيتروژن فرآيندهاي تبديل و تخريب فرم
نيتروژن به شکلهاي نيترات ،نيتريت و گاز نيتروژن وجود دارد،
به منظور لحاظ نشدن اين فرآيندها در شبيهسازي شوري که
يك پارامتر کيفي پايستار محسوب ميشود ،تمام ضرايب و
نرخهاي تبديل و تخريب نيتروژن صفر در نظر گرفته شد .اگرچه
ماهيـت شبيهسازي شوري به فرآيند انتقال فلزات سنگين
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نسبت به انتقال نيتروژن تشابه بيشتري دارد اما لحاظ شدن
انتقال امالح در پروفيل خاك و تاثيرپذيري فرآيند شبيهسازي از
مديريت کود بخش کشاورزي از ويژگيهاي مثبت شبيهسازي
شوري با استفاده از چرخه نيتروژن محسوب ميشوند .اين در
حالي است که در چرخه فلزات سنگين در مدل  SWATصرفاً
انتقال تودهاي مورد توجه قرار گرفته است.
براي ارزيابي دقت دادههاي دبي جريان رودخانه ،منحني
بارش-رواناب براي حوضه آبريز ناورود با استفاده از دادههاي
ايستگاه بارانسنجي ترسيم و با دادههاي موجود در ايستگاه
هيدرومتري مقايسه گرديد .بنابراين در برخي نقاط به دليل عدم
تطابق منحني بارش-رواناب با دادههاي دبي ايستگاه
هيدرومتري ،اين نقاط ابتدا اصالح و سپس بهکارگرفته شدند.

جدول  -9مقادير حداقل ،حداکثر و وتوسط دبی و شوری در خروجی حوضه آبريز ناورود

دوره آماري

دبي )(m3/s

کل جامدات محلول )(mg/l

حداقل

حداکثر

متوسط

حداقل

حداکثر

متوسط

2111
2111

1/11
2/13

2/32
1/11

1/42
3/34

112
141

243
241

211
212

2112

1/13

2/13

2/14

131

233

112

2113

1/13

4/24

3/31

113

212

211

2111

2/11

2/41

3/11

122

232

211

2111

1/21

1/21

3/12

111

231

122

2112

1/31

2/41

3/21

112

223

131

2113

1/12

1/33

2/12

131

212

112

آناليز حساسيت مدل :شناسايي پارامترهاي مؤثر بر
نتايج خروجي مدل ،امري ضروري است ،که اين فرآيند تحت
عنوان آناليز حساسيت معرفي ميشود .در مدلهاي نيمهتوزيعي
مانند  SWATکه داراي تعداد پارامترهاي ورودي زياد هستند،
با انجام آناليز حساسيت ،تعداد پارامترهاي واسنجي کاهش داده
ميشود .در اين پژوهش از برنامه Abbaspour, ( SWAT-CUP
 )2009که به منظور سهولت فرآيند واسنجي و آناليز حساسيت
مدل  SWATتوسعه يافته است و روش ( Sequential
 )Uncertainty Fitting Ver.2 SUFI-2استفاده گرديد .اين
روش ،تمام عدمقطعيتها ،شامل عدمقطعيت وروديها مانند
بارندگي ،مدل مفهومي ،پارامترها و دادههاي اندازهگيري شده در
مدلسازي را لحاظ ميشود .سنجش آماري عدم قطعيت در
روش  SUFI2با استفاده از شاخصهاي  R-factorو P-factor
انجام شد (جداول  1و  .)2با بررسي مطالعات پيشين همچون
اخوان و همکاران ) ،(Akhavan et al., 2010الم و همکاران

) ،(Lam et al., 2010ستگن و همکاران (،)Setgen et al., 2008
شن و همکاران ) (Shen et al., 2013و اخباري و همکاران
) (Akhbari et al., 2013در خصوص شبيهسازي کميت و
کيفيت رودخانهها با استفاده از مدل 12 ،SWATپارامترکه بر
روي دبي و کيفيت آب خروجي از حوضه مؤثر هستند ،شناسايي
شد .آناليز حساسيت مدل  SWATدر حوضه آبريز ناورود بر
روي  12پارامتر مذکور انجام و نتايج آن در جدول ( )1نشان
داده شده است .از شاخص  P-valueجهت تشخيص پارامترهاي
حساس استفاده شد .هرچه مقدار اين شاخص براي يك پارامتر
کمتر و به صفر نزديكتر باشد ،پارامتر مورد نظر در بهينهيابي
اثر بيشتري دارد .با توجه به نتايج آناليز حساسيت شش پارامتر
 ALPHA_BF ،SOL_K ،SOL_NO3 ،GW_DELAY ،CN2و
 SHALLSTدر حوضه آبريز ناورود تأثيرگذارتر تشخيص داده
شد که در مقادير بهينه آنها در مرحله واسنجي مدل به دست
آمد (جدول .)1
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جدول  -2نتايج آناليز حساسيت مدل  SWATدر حوضه آبريز ناورود

توضيحات

نام پارامتر در مدل
CN2
GW_DELAY

شماره منحني رواناب در شرايط رطوبتي متوسط

1

ضريب تأخير آب زيرزميني ()day

1

SOL_AWC

ظرفيت آب قابل دسترس خاك

1/21

SOL_NO3

نيترات خاك ( )Kg/h

1/11

هدايت هيدروليکي اشباع خاك ( )cm/day

1/14

IRR_SALT

شوري آب آبياري ( )mg/kg

1/41

IRR_AMT

عمق آب آبياري بر روي سطح خاك ()mm

1/14

ضريب عکس العمل آب زيرزميني ()day

1/12

SHALLST

عمق اوليه سطح ايستابي در آبخوان کم عمق ()mm

1/11

SURLAG

ضريب تأخير رواناب

1/21

نيتروژن آب زيرزميني ()Kg

1/23

هدايت الکتريکي عصاره اشباع خاك ()ds/m

1/33

SOL_K

ALPHA_BF

SHALLST_N
SOL_EC

جدول -2مقادير بهينه پارامترهای حساس مدل  SWATدر حوضه آبريز
ناورود

نام پارامتر در مدل

دامنه تغييرات

مقادير بهينه

CN2

11 -31

11

( SOL_K )cm/day

1 -1

4/21

)GW_DELAY (day

1 -31

21

)ALPHA_BF (day

1 /13 -1

1/321

)SHALLST (mm

1 -11111

121

)SOL_NO3 (kg/h

1 -111

41

(رابطه )1

حساسيت ،مدل با استفاده از مقادير اندازهگيري شده دبي و
شوري رودخانه بين سالهاي  2111-2111با گام زماني ماهانه
در دو ايستگاه هيدرومتري حوضه آبريز به نامهاي خليان و
خرجگيل واسنجي گرديد .پس از اتمام مرحلهي واسنجي،
اعتبارسنجي مدل با استفاده از مقادير اندازهگيري شده متوسط
ماهانه دبي و شوري رودخانه بين سالهاي  2111-2113در دو
ايستگاه خليان و خرجگيل انجام شد .همچنين به منظور تحليل
نتايج واسنجي و کارايي مدل ،از شاخصهاي آماري ضريب
تبيين ( ،(R2ضريب نش-ساتکليف ( ،)NSشاخص رضايتمندي
مدل ) (Dو ريشه ميانگين مجذور خطا ) (RMSEاستفاده شد
که معادالت آنها به ترتيب در روابط ( )4( ،)3( ،)2و ( )1آمده
است.
]) ̅
) ̅

() ̅
(∑ ) ̅

([
(∑

∑

-

(رابطه )3
(رابطه )4

واسنجی و اعتبارسنجی مدل :پس از انجام آناليز

(رابطه )2

p-value

̅-

∑

̅-

)

∑

-

̅-

∑

(

∑

-

∑

√

در روابط ذکر شده Qm,i ،مقادير اندازه گيري شده،
مقادير شبيهسازي شده توسط مدل Ǭm ،متوسط مقدار
اندازهگيري شده Ǭs ،متوسط مقادير شبيهسازي شده و  nتعداد
مقادير اندازهگيري شده و شبيهسازي شده ميباشد .دونيگيان و
همکاران ( )Donigian et al., 2000گزارش نمود که ضريب R2
براي جريان روزانه کمتر از  1/1 -1/2 ،1/1 -1/1 ،1/1و بزرگتر
از  1/2به صورت ضعيف ،متوسط ،خوب و بسيار خوب
طبقهبندي ميگردد .مورياسي و همکاران ( Moriasi et al.,
 )2007طبقهبندي نرخ اجراي  NSرا براي جريان ماهانه کمتر از
 1/11 -1/11 ،1/1 -1/11 ،1/1و بيشتر از  1/11را به ترتيب به
صورت عدم رضايتبخشي ،رضايتبخش ،خوب و بسيار خوب
پيشنهاد کردند.
Qs,i

نتايج و بحث
نتايج واسنجي مدل در شبيهسازي دبي رودخانه در دو ايستگاه
هيدرومتري ،خليان در مرکز ثقل و خرجگيل درخروجي حوضه
آبريز ناورود در شکل ( )4و ( )1نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده ميشود مدل  SWATهمبستگي مناسبي بين
دادههاي اندازهگيري شده و شبيهسازي شده جريان در رودخانه
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ناورود نشان داد .نتايج حاکي از آن است که در اکثر ماههاي
سال ،مقادير شبيهسازي شده توسط مدل انطباق خوبي بين
دادههاي اندازهگيري شده داشت اما در ماههاي پر بارش مدل
مقادير دبي را بيشتر برآورد نمود .اگرچه در زمانهاي پر بارش
مدل  SWATمقادير دبي را بيش برآورد نموده اما در شناسايي
زمان رخ دادن اين نقاط به خوبي عمل نمود.
2
 )2000( Donigianگزارش نمود که ضريب  Rبراي دبي ماهانه
کمتر از  1/1 -1/2 ،1/1 -1/1 ،1/1و بزرگتر از  1/2به صورت
ضعيف ،متوسط ،خوب و بسيار خوب طبقهبندي ميگردد.
 )2007( Moriasi et al.طبقهبندي نرخ اجراي  NSرا براي
جريان ماهانه کمتر از  1/11 -1/11 ،1/1 -1/11 ،1/1و بيشتر
از  1/11را به ترتيب به صورت عدم رضايتبخشي ،رضايتبخش،
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خوب و بسيار خوب پيشنهاد کردند .شاخصهاي آماري
محاسبهشده در مرحله واسنجي مدل در جدول ( )1آمده است.
با توجه به مقادير شاخصهاي آماري ،مدل در شبيهسازي
جريان بسيار خوب عمل نمود .همچنين بر اساس شاخص آماري
 ،NSکارايي و رضايتمندي مدل در طبقهبندي رضايتمندي
قرار گرفت )2010(Lam et al. .نيز در پژوهش خود در دوره
واسنجي مقادير  1/12و  1/11را براي  NSدر شبيهسازي دبي و
نيترات حوضه گزارش نمودند .همچنين مقادير بدست آمده
نسبتاً کوچك ( r-factorحالت ايدهآل صفر) بيانگر واسنجي
خوب و مقادير باالي ( p-factorحالت ايدهآل يك) نشاندهنده
درصد مناسب دادههاي مشاهداتي در باند تخمين عدم قطعيت
 31درصد ميباشد.

باتد اطمينان  31درصد
مشاهداتي
بهترين تخمين مدل

شکل  -9نتايج واسنجی مدل  SWATدر شبيهسازی دبی حوضه آبريز ناورود (ايستگاه خليان)

باتد اطمينان  31درصد
مشاهداتي
بهترين تخمين مدل

شکل  -2نتايج واسنجی مدل  SWATدرشبيهسازی دبی حوضه آبريز ناورود (ايستگاه خرجگيل)
جدول  -7نتايج واسنجی مدل  SWATدر شبيهسازی دبی حوضه آبريز ناورود
3

نام ايستگاه

طول دوره آماري

NS

D

R2

r-factor

p-factor

)RMSE (m /s

خليان

 11ماه

1 /12

1 /11

1 /21

1 /11

1 /11

1 /41

خرجگيل

 11ماه

1 /11

1 /11

1 /21

1 /11

1 /23

1 /12
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محدوده تعريف شده براي شاخص نش-ساتکليف (
 ،)Sutcliffe., 1970; XU et al., 2009اگرچه عملکرد مدل در
مرحله اعتبارسنجي به دقت واسنجي نبود ،اما شبيهسازي جريان
در حوضه آبريز ناورود با استفاده از مدل  SWATعالي و
رضايتبخش بود.

نتايج اعتبارسنجي مدل  SWATدر دوره آماري -2113
 2111در شکل ( )1ارائه شده است .همانطور که مشاهده
ميشود دقت مدل در دوره اعتبارسنجي نسبت به دوره واسنجي
تا اندازهاي کاهش يافته است .شاخصهاي آماري مورد نظر در
مرحله اعتبارسنجي در جدول ( )3آمده است .با توجه به

Nash and

شکل  -2همبستگی بين دادههای شبيهسازی و اندازهگيری شده دبی در حوضه آبريز ناورود در مرحله اعتبارسنجی

دقت اندازهگيري در ايستگاه هيدرومتري آن باالتر است.
همچنين در در باالدست ايستگاه هيدرومتري خليان به دليل
کمبود دادههاي بارش ،از محصول بارش  TRMMاستفاده شد،
درنتيجه مقداري خطا به محاسبات دبي و بار شوري در ايستگاه
خل يان به دليل کاربرد اين نوع داده ،وارد گرديد .اين مورد در
شبيهسازي شوري تحت چرخه فلزات سنگين نيز صدق ميکند.
نتايج اعتبارسنجي مدل در شبيهسازي شوري رودخانه در
جدول ( )3آمده است .همانطور که مشاهده ميشود دقت
شبيهسازي نسبت به مرحله واسنجي کاهش پيدا کرد اما با اين
وجود عملکرد مدل رضايتبخش بود .همبستگي بين دادههاي
شبيهسازي شده و اندازهگيري شده در ايستگاه هيدرومتري
حوضه در شکل ( )1نشان داده شده است.

شاخصهاي آماري محاسبهشده در مرحله واسنجي مدل
در شبيهسازي شوري در جدول ( )2ارائه شده استGeza and .
 )2008( Mc Crayدر مطالعه خود مقادير  NSدر محدوده
 1/31 -1/11را براي شبيهسازي انتقال امالح رضايت بخش
عنوان نمودند .بنابراين با توجه به مقدار به دست آمده  NSدر
مرحله واسنجي براي دو ايستگاه که برابر با  1/43و  1/11بود،
عملکرد مدل در شبيهسازي بار شوري تحت چرخه نيتروژن در
مرحله واسنجي رضايتبخش ميباشد ،درنتيجه ميتوان از آن در
تحليل پديده انتقال با شوري در حوضه آبريز ناورود استفاده
کرد .مقايسه شاخصهاي آماري شبيهسازي بار شوري در
ايستگاههاي خليان و خرجگيل نشان داد که مدل در ايستگاه
خرجگيل از دقت بيشتري برخوردار است .ايستگاه خرجگيل
نقطه خروجي حوضه آبريز ناورود است که به دليل اهميت آن،

جدول  -2نتايج واسنجی مدل  SWATدر شبيهسازی بار شوری رودخانه ناورود با استفاده از چرخه نيتروژن

نام ايستگاه

طول دوره آماري

NS

D

R2

r-factor

p-factor

)RMSE (kg

خليان
خرجگيل

 11ماه
 11ماه

1 /43
1 /11

1 /11
1 /11

1 /12
1 /14

1 /12
1 /14

1 /14
1 /21

1 /42
1 /11

جدول  -4نتايج اعتبارسنجی مدل  SWATدر شبيهسازی شوری حوضه آبريز ناورود تحت چرخه نيتروژن

نام ايستگاه

طول دوره آماري

NS

D

R2

)RMSE (kg

خليان
خرجگيل

 31ماه
 31ماه

1 /32
1 /42

1 /11
1 /11

1 /42
1 /11

1 /11
1 /11
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شکل  -7همبستگی بين دادههای شبيهسازی و اندازهگيری شده بار شوری در کل حوضه آبريز ناورود
در مرحله اعتبارسنجی تحت چرخه نيتروژن

همبستگي بين دادههاي اندازهگيري و شبيهسازي شده با
استفاده از چرخه فلزات سنگين در دو ايستگاه هيدرومتري
خليان و خرجگيل حوضه آبريز ناورود به ترتيب در شکل ( )2و
( )3نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود
همبستگي مناسبي بين دادههاي شبيهسازي و اندازهگيري شده
بار شوري تحت چرخه فلزات سنگين در دو ايستگاه خليان و
خرجگيل حوضه آبريز ناورود وجود ندارد .پراکندگي دادهها
نسبت به خط يك به يك در چرخه فلزات نسبت به چرخه
نيتروژن بيشتر است .نتايج شبيهسازي بار شوري رودخانه
ناورود با استفاده از چرخه نيتروژن و چرخه فلزات سنگين در
جدول ( )11آمده است .با توجه به ضريب  ،R2دقت مدل در
شبيه سازي بار شوري در چرخه نيتروژن نسبت به چرخه فلزات
سنگين بيشتر بود .شاخص  NSبهدست آمده در چرخه فلزات
سنگين زير صفر بود که اين مسئله اختالف زياد مقادير
شبيهسازي شده از اندازهگيري شده را نشان ميدهد و حاکي از
عدم رضايتمندي نتايج مدل است .علت اين تفاوت دقت
شبيه سازي در دو چرخه مورد بررسي ناشي از تفاوت در
فرآيندهاي مدلسازي در چرخه نيتروژن و فلزات سنگين در
مدل  SWATاست .مدل  SWATتمامي فرآيندهايي که در

چرخه نيتروژن در آب و خاك رخ ميدهد را مورد بررسي قرار
ميدهد ،درحاليکه در چرخه فلزات سنگين ،مدل تنها از معادله
بقاي جرم تبعيت ميکند و تنها اثر فرآيندها و فعاليتهاي
نقطهاي و متمرکز بر انتقال امالح را شبيهسازي ميکند .بنابراين
از آنجا که چرخه فلزات سنگين قادر به لحاظ نمودن نهاده
کوددهي بر شوري آب و خاك نيست و با توجه به نتايج اين
پژوهش که تفاوت محسوسي در دقت شبيهسازي وجود دارد ،در
شبيهسازي شوري منابع آب در حوضههاي آبريز داراي
فعاليتهاي کشاورزي توصيه نميشود.
جدول  -13مقايسه نتايج شبيهسازی شوری حوضه آبريز ناورود تحت دو
چرخه نيتروژن و
فلزات سنگين در مدل  SWATدر بازههای زمانی 5332-5311

شاخص
آماري
R2
D
NS
RMSE
)(kg

چرخه نيتروژن

چرخه فلزات سنگين

خليان

خرجگيل

خليان

خرجگيل

1 /11
1 /1
1 /44

1 /14
1 /11
1 /41

1 /33
1 /43
-1 /13

1 /21
1 /44
-1 /21

1 /41

1 /43

1 /11

1 /12

شکل  -2همبستگی بين دادههای شبيهسازی و اندازهگيری شده بار شوری در ايستگاه خليان حوضه آبريز ناورود
تحت چرخه فلزات سنگين در مدل SWAT
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 همبستگی بين دادههای شبيهسازی و اندازهگيری شده بار شوری در ايستگاه خرجگيل حوضه آبريز ناورود-4 شکل
SWAT تحت چرخه فلزات سنگين در مدل

تحت تأثير اطالعات بارندگي در نزديکي دو ايستگاه مورد بررسي
 در شبيهسازي شوري کل حوضه آبريزR2  وNS  ضرايب.داشت
 و در چرخه فلز1/14  و1/41 ناورود تحت چرخه نيتروژن برابر با
 بنابراين استفاده از چرخه. به دست آمد1/31  و-1/11 برابر
 در شبيهسازي شوري حوضه آبريز شاملSWAT نيتروژن مدل
.فعاليتهاي کشاورزي قابل توصيه است

نتيجهگيری
 براي شبيهسازيSWAT نتايج واسنجي و اعتبارسنجي مدل
دبي و بار شوري در حوضه آبريز ناورود نشان از دقت مناسب
 مدل با دقت، در هر دو ايستگاه حوضه آبريز ناورود.مدل دارد
 دقت شبيهسازي بار.مناسبي دبي رودخانه را شبيهسازي نمود
 نسبت به،شوري حوضه آبريز ناورود به روش چرخه نيترات
 هرچند دقت مدل بسيار،چرخه انتقال فلزات سنگين بيشتر بود
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