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 يميرات اقلييتغ ريتأثتحت  تلوار ةرودخان زيآبخ ةحوض يکيدرولوژيه يساز مدل
  

  ٣اين يذاکر يمهدو  ٢يرضا قضاو، *١يفواد ناصرآباد
  
  

  چکيده
  

مختلف  يها لفهؤح از ميز و داشتن درک صحيآبخ يها حوضه يکيدرولوژيرفتار ه ينيب شيها، پ ان رودخانهيجر يساز هيشب
 يقابل استفاده برا ياز ابزارها يساز . مدلار دارديبست يو حفاظت از منابع آب اهم يزير برنامه يبرا يکيدرولوژيه ةچرخ
توسعه داده شد. در پژوهش حاضر بر  ياندهيگذشته به طور فزا ةدر چند ده ،يوتريکامپ يساز مدلاست. ت منابع آب يريمد

ت يو در نها ينيب شيپ ۲۰۲۰- ۲۰۴۹ يآمار ةدور SDSMک قروه، با کمک مدل ينوپتيستگاه سيوضع موجود ا يها اساس داده
لومتر مربع واقع در استان کردستان با يک ۲۴۹۰با مساحت  تلوار ةرودخان زيآبخ ةحوضک يدرولوژيه تيوضعم بر ير اقلييتغ آثار

تا  ۲۰۰۰ يها خان در سال حسن -تلوار يدرومتريستگاه هيا يدب ةروزان يها داده از شد. يساز هيشب SWATاستفاده از مدل 
 ۲۰۱۱) و ۲۰۱۱سپتامبر  ۲۲تا  ۲۰۰۰سپتامبر  ۲۲( ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۰ يها آمار سال واستفاده  يساز هيشب يبرا يالديم ۲۰۱۷

 R2ب يمدل در نظر گرفته شد. ضرا يو اعتبارسنج يواسنج يبراترتيب  به) ۲۰۱۷سپتامبر  ۲۲تا  ۲۰۱۱سپتامبر  ۲۳( ۲۰۱۷تا 
و  ۶۵/۰ترتيب  بهرواناب ماهانه  يواسنج ةدوردر  ENSو  R2ب ي. مقدار ضراشداستفاده  SWATمدل  ييکارا يابيارز يبرا ENSو 

در  SDSMهر دو مدل  ييد بر کارايکأضمن ت ،ج مطالعهيبه دست آمد. نتا ۵۹/۰و  ۷۷/۰ ياعتبارسنج ةدورو در  ۴۴/۰
- ۲۰۴۹ يزمان ةدور يبرا ،ندهيآ يمياقل تيوضعنشان داد که در  ،يکيدرولوژيه يساز هيدر شب SWATو  يمياقل ينيب شيپ

متوسط  وش يافزا ،نوامبر و دسامبرسپتامبر، اکتبر،  يها ر از ماهيبه غ بيشينهو  کمينهحرارت  ةمتوسط ماهانه درج ۲۰۲۰
ز افزوده خواهد ييکه به مقدار آن در فصول تابستان و پا يدر حال ؛افتيماهانه در فصول زمستان و بهار کاهش خواهد  يبارندگ
سامبر ه و ديه، فوريژانو يها ماهش رواناب در يافزا ةدهند نشان يآت ةبا دور يمشاهدات ةاناب در دوررو ةن ماهانيانگيم هسيمقاشد. 

  ست.ها گر ماهيو کاهش آن در د
  

  ي.، واسنجSDSM ،SWAT، رواناب، ياعتبارسنج: ي كليديها واژه
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  مقدمه 
مجموعه ابزار قابل استفاده  نيجمله چنداز  يساز مدل

در  يوتريکامپ يساز مدل .استت منابع آب يريمد يبرا
 شده توسعه داده يا ندهيطور فزا، به گذشته ةچهار ده
 يوتريکامپ يساز مدل ةش توسعيافزا يل اصلياست. دال
سسات ؤد توسط ميجد يها : الف) توسعه مدلعبارتند از

 يش تقاضا برايت منابع آب؛ ب) افزايريمد يبرا يقاتيتحق
ش فشار يت منابع آب و ج) افزايريافته در مديابزار توسعه 

  ).۲۰۰۷بر منابع آب (رفسگارد، 
باال آمدن سطح آب  ،هاخيذوب شدن  ،هوا يدما شيافزا
شدن هوا در م نشان از گر ،گريعوامل د يو تعداد اهايدر
 يها شواهدينيبشيپ ني. ا)IPCC ،۲۰۰۷( دهنديم ندهيآ

 زانيبه آب و م يدسترس ،که منابع آب کنديفراهم م
 رنديگ يقرار م يمياقل راتييتغ ريتأثتحت آن  يتقاضا

)IPCC ،۲۰۰۸.( آب و کاهش  يتقاضا شيافزا بيترک
آب  ريکاهش ذخا موجبتواند يبه منابع آب م يدسترس

زان يم يدرصد ۱۰رات ييتغ ).۲۰۰۹تاوس و آلن، د (شو
 يدرصد ۲۵تا  ۱۰رات ييتغ سببعمدتا  ينزوالت جو

ش ياست که افزا ين در حاليشود و ا يها م ان رودخانهيجر
 ۱۲معموال منجر به کاهش پنج تا گراد دما  يدو درجه سانت

؛ لورنا ۲۰۰۹د (ژانگ و همکاران، شو يها م انيجر يدرصد
 يرهايمتغ ريتأث ينيبشيپ يبرا). ۲۰۱۰و همکاران، 

 عنوان به يمياقل يهامدل يخروج يها، دادهيمياقل
  شود. يک در نظر گرفته ميدرولوژيه يهامدل يورود

بر اساس  يا مطالعه) در ۱۳۹۷فر ( يقيو صد ياحمدآباد
ک کرج، مهرآباد و دوشان ينوپتيس يها ستگاهيا يها داده

 يآمار ةدور ينيب شيبه پ SDSMتپه با کمک مدل 
م بر ير اقلييتغ آثارت يپرداختند و در نها ۲۰۴۵-۲۰۱۶

ز کن با استفاده از مدل يآبر ةک حوضيدرولوژيه تيوضع
١SWAT نشان داد که  ،ج مطالعهيشد. نتا يساز هيشب
ز مورد مطالعه يآبر ةدر سطح حوض يزان رواناب سطحيم

 ؛بوده متر يليم ۵۹/۱۰برابر با  ،موجود يمشاهدات ةدر دور
شده با توجه به  ينيب شيپ ةزان در دورين ميکه ا يدر حال

برابر با  ياراض يرات کاربرييو تغ يش روند شهرسازيافزا
 متر است. يليم ۲۱/۲۷

 يساز هيشب يبرا SWAT) از مدل ۲۰۱۳سانترا و داز (
کا يليچ ةرودخان زيآبخ ةحوضاس ماهانه در يرواناب در مق

ب ين پژوهش از ضرايدر کشور هند استفاده کردند. در ا
                                                
1- Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 

 يبرا ٣ن مربعات خطايانگيشه ميو ر ٢فيساتکل -نش
در  RMSEو  ENSب يد. ضراشمدل استفاده  ييکارا يابيارز
 ةدورو در  ۵۴۵/۰و  ۷۲/۰ترتيب  به يواسنج ةدور

ج يبه دست آمد. نتا ۶۶۱/۰و  ۸۸/۰ترتيب  به ياعتبارسنج
ن يدرصد بارش در ا ۶۰نشان داد که در حدود  يساز مدل
  شود. يل ميبه رواناب تبد زيآبخ ةحوض
 يساز هيشب يبرا يا ) در مطالعه۲۰۱۸ا و همکاران (ساوان

 ،يجنوب يقايآفر لواهو در ةرودخان زيآبخ ةحوضرواناب در 
 قيطر از مدل نياستفاده کردند. ا SWATاز مدل 
QSWAT نيب رابط که شد اجرا SWAT و QGIS است. 

ستگاه يو چهار ا يستگاه هواشناسيچهار ا يها از داده
 زيآبخ ةحوضکنواخت در سطح يبا پراکنش  يدرومتريه

ساله از  ۳۳ ةک دوري يمورد مطالعه استفاده شد. مدل برا
ت، يز حساسياجرا شد. آنال ۲۰۱۵تا سال  ۱۹۸۳سال 
با استفاده از  SWATمدل  يو اعتبارسنج يواسنج
 - ، نش٥نييب تبيانجام شد. مقدار ضرا ٤SUFI-2تم يالگور
، درصد ٦، نسبت انحراف استاندارد مشاهداتفيساتکل

 ةدوردر  ٩يب همبستگيو ضر ٨، فاکتور احتمال٧يبيار
و  ۶۷/۰، ۳/۱۶، ۵۶/۰، ۶۶/۰، ۶۳/۰ترتيب  به يواسنج

، ۴۸/۰، ۵۲/۰ترتيب  به ياعتبارسنج ةدورو در  ۶۸/۰
ج نشان داد يبه دست آمد. نتا ۵۳/۰و  ۶۹/۰، ۹۰/۱۹، ۷۲/۰

 يساز هيمدل، عملکرد مدل در شب يابيب ارزيکه ضرا
ک يتواند  يم SWATدانند و مدل  يرواناب را قابل قبول م

 ةحوضت منابع آب در يريو مد يزير برنامه يد برايابزار مف
  مورد مطالعه باشد. زيآبخ

 و آب تغييرات ثيرتأ يا ) در مطالعه۲۰۱۹سو و همکاران (
 ينگتايشهر خ آبي منابع بررا  دما و هوايي شامل بارندگي

 ۱۲۵۰۰ن با مساحت يدر کشور چ يبيدر جنوب استان ه
. کردند يبررس SDSMلومتر مربع با استفاده از مدل يک

 ،يآمار يها روش ريسا با سهيمقا ) در۱ج نشان داد که ينتا
SDSM اريبس آن جينتا و شوداستفاده  يسادگ به تواند يم 

 SDSM شده يواسنج مدل ) عملکرد۲بود؛  خواهد بهتر
 و بارش روند تواند يم SDSM )۳است؛  قبول قابل اساسا

 ريمقاد نييتب بي) ضر۴ و کند يساز هيشب را دما

                                                
2- Nash-Sutcliffe coefficient (ENS)  
3- Root Mean Squared Error (RMSE)  
4- Sequential Uncertainty Fitting  
5- Coefficient of Determination (R2)  
6- Observations Standard Deviation Ratio (RSR)  
7- Percent Bias (PBIAS)   
8- Probability Factor (P)  
9- Correlation Coefficient (R)  
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 بيشينه دما، کمينه مورد در شده يساز هيشب و يريگ اندازه
 تواند يم ياعتبارسنج ةدور در بارش و متوسط يدما دما،
  درصد باشد. ۶۴و  ۹۳، ۹۴، ۹۵ از باالترترتيب  به

مختلف  يها تيوضعدر  SWATروزافزون از مدل  ةاستفاد
مانند  ييها بخش ةاطالعات قابل توجه دربار ةو ارائ يطيمح
 ةکنند انيب، ير، باکترتروژن، فسفيان، رسوب، نيجر يدب
ک ابزار توانمند در ي SWATن مطلب است که مدل يا

ن ي. همچناستمطالعات مرتبط با آب و خاک  ةنيزم
دقت قابل  SDSMدهند که مدل  ينشان م ،مطالعات فوق

  .دارد يمياقل يها داده يينما اسيزمقيدر ر يقبول
ت يم بر وضعير اقلييتغ آثار يابيحاضر با هدف ارز پژوهش

در استان کردستان  تلوار ةرودخان زيآبخ ةحوض يدرولوژيه
اول با  ةن منظور، در مرحليا يشود. برا يانجام م

 CanESM2 يو استفاده از خروج SDSMمدل  يريکارگ هب
و بر  CMIP5م جفت شده ير اقلييتغ يها از مدل يکيکه 

 يرهايمتغ، است IPCCگزارش پنجم  يهاکرديرواساس 
 يها در طول سال يدما، بارش و رطوبت نسب يمياقل

 ةد. در مرحلشو يم يو بررس يساز هيشب ۲۰۴۹تا  ۲۰۲۰
و بر  SWATرواناب با استفاده از مدل  يسازهيدوم، شب

شود. پس از  يانجام م ۲۰۱۷تا  ۲۰۰۰ يها اساس آمار سال
 يشده برا ين مدل واسنجي، اSWATمدل  يواسنج

و با  ۲۰۴۹تا  ۲۰۲۰ يها رواناب در طول سال يساز هيشب
استفاده شده،  يساز هيشب يمياقل يرهاياستفاده از متغ

  .شود يم
  

  ها مواد و روش
  مورد مطالعه زيآبخ ةحوض يمعرف
واقع در استان کردستان با  تلوار ةرودخان زيآبخ ةحوض

 ٠٩" ييايجغراف ةکيلومتر مربع در محدود ٢٤٩٠مساحت 
و  ٣٥˚ ٠٣' ٢٦"و  يطول شرق ٤٧˚ ٤٥' ٥٨"و  ٤٧˚ ٠٦'
 ).١قرار گرفته است (شکل  يعرض شمال ٣٥˚ ٣٥' ٢٦"

که در است يمتر از سطح در ١٢٨٠آن  حداقل ارتفاع
 - تلوار يدرومتريدر ايستگاه ه زيآبخ ةحوض يخروج
متر و  ٢٨٨٠ده است. حداکثر ارتفاع شخان واقع  حسن

ن منطقه يدر ا ياراض يکاربر ومتر  ١٩٢٧ميانگين ارتفاع 
و  يم، مرتع، مناطق مسکونيو د يشامل زراعت آب شتريب

موجود در  يها ين انواع کاربرياست. در ب يسطوح آب
ن يشتريم بيزراعت د يمورد مطالعه، کاربر زيآبخ ةحوض

. را به خود اختصاص داده است زيآبخ ةحوضسطح 
مورد مطالعه که از  زيآبخ ةحوض يها ن رودخانهيتر عمده
تلوار و  يها رند، رودخانهيگ ياعات مشرف سرچشمه مارتف

از ارتفاعات شاخ چرمو  تلوار ةرودخانند. هستاه يسنگ س
و پس  رديگ يممورد مطالعه سرچشمه  ةدرجنوب محدود

ان يجهت شمال جر در يفصل يها افت آب چشمهياز در
س در يرقياه از ارتفاعات کوه پيسنگ س ةابد. رودخاني يم

و در  رديگ يمورد مطالعه سرچشمه م ةجنوب محدود
مورد  ة. منطقشود يماز محدوده خارج  يامتداد شمال

رجان يس -در زون سنندج يساخت نيمطالعه به لحاظ زم
   رد.يگ يقرار م

  

  
نران و استان کردستايمورد مطالعه در ا زيآبخ ةحوضت يموقع - ١شکل 
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  SWATمدل  يمعرف
خدمات  ةادار يآرنولد برا ۱۹۹۰در سال را  SWATمدل 
ک مدل ي SWATد. داارائه  ١کايآمر يقات کشاورزيتحق

 يا است که از مجموعه ٢وستهيو زمان پ يمکان يعيتوز مهين
ل يمتعدد تشک يتجرب يها و فرمول ياضياز معادالت ر
دو  SWAT). در مدل ۲۰۰۲، همکارانچ و يشده است (ن

وجود دارد: الف) روش  ين رواناب سطحيتخم يروش برا
، ٣کايس حفاظت خاک آمري(سرو SCS يشماره منحن

ن و آمپت، يآمپت (گر -ني) و ب) فرمول نفوذ گر۱۹۷۲
س يمانت - از سه روش پنمن SWATمدل در ). ۱۹۱۱
لور، يو ت يستلي(پرلور يت - يستلي)، پر۱۹۶۵س، ي(مانت

) ۱۹۸۵وز و همکاران، ي(هارگر يسامان -وزيو هارگر )۱۹۷۲
ن يد. در اشو ير و تعرق استفاده ميمحاسبه تبخ يبرا

روزانه تشعشع  يها با توجه به مشکل وجود داده ،پژوهش
 يبرا يسامان - وزيو سرعت باد از روش هارگر يديخورش
چ و ي(ن استفاده شدر و تعرق يل تبخيپتانس ةمحاسب

  )b ۲۰۰۲چ و همکاران، ين .a۲۰۰۲ همکاران،
  

  SDSMمدل  يمعرف
 يآمار يينما اسيزمقير يها روش يبرا کرديتاکنون دو رو

استفاده قرار  مورد شترياول که ب کرديارائه شده است. رو
تابع انتقال  اي يونيرگرس يها استفاده از مدل ،رديگ يم

مختلف  يپارامترها نيب ةاز رابط هاست که در آن با استفاد
کننده) و پارامتر  ينيب شيپ يرهاي(متغ يکينوپتيو س يجو
داشته  ندهياز آن در آ ييکه الزم است دورنما يمياقل
تابع انتقال ارائه  کيشونده)  ينيب شيپ ري(متغ ،ميباش
 و  آب يتصادف يدوم استفاده از مولدها کرديشود. رو يم

 ،يزمان يسر يها است که بر اساس مدل ييهوا
راسکو ( شود يارائه م هيفور يها يمارکف و سر يها رهيزنج

از  يبيبر اساس ترک SDSMافزار  نرم .)۱۹۹۱و همکاران، 
  .است شده يزير هيپا کرديدو رو نيا

گزارش پنجم  نيدر تدو مياقل رييلدول تغا بين تأهي
 عنوان به RCPد يجد يهاکرديرواز ، خود ٤يابيارز
 يگوناگون گازها يها خطوط سير غلظت يها ندهينما

انتشار چهار  ديجد کرديرواستفاده کرده است.  يا گلخانه
و  RCP2.6 ،RCP4.5 ،RCP6 يهابا نام يديکل ريخط س

                                                
1- USDA Agricultural Research Service (ARS)  
2- Continuous time  
3- USDA Soil Conservation Service  
4- AR5  

RCP8.5 در  ،ها آن يواداشت تابش زانيکه بر اساس م دارد
  .)۲۰۱۴(چامونت،  اند شده يگذار نام ۲۱۰۰سال 

  
  ازيمورد ن يها داده
 يمکان يرهايشامل متغ SWATاز مدل يمورد ن يرهايمتغ

  ).۱است (جدول  يماتولوژيدروکليه يرهايو متغ
، شبکة جريان، ٥متغيرهاي مکاني شامل مدل رقومي ارتفاع

 ١:٢٥٠٠٠نقشة توپوگرافي کاربري اراضي و خاک است. 
رقومي شده از دفتر مطالعات  صورت بهمنطقة مورد مطالعه 

اي کردستان تهيه و نقشة  پايه منابع آب شرکت آب منطقه
DEM  متر در  ١٠در  ١٠مورد نياز مدل با اندازه سلول

 SWATدر مدل  از آن استخراج شد. ArcGISافزار  نرم
براي معرفي مرز حوضة آبخيز و شبکة آبراهه از دو روش 

رد گفته شده توسط خود توان استفاده کرد: يا بايد موا مي
که   ترسيم و يا اين DEMمدل و با استفاده از نقشة 

دستي آماده شده و به مدل ارائه شود. در روش  صورت به
، در ترسيم DEMاول ممکن است با توجه به نواقص نقشة 

ها اشتباهاتي وجود داشته و يا به  و آبراهه ها رحوضهزي
بر است و  ه زماندلخواه کاربر نباشد؛ ولي در روش دوم ک

تواند نظر خود را در  بايد با دقت کافي انجام شود، کاربر مي
ها و شبکة آبراهه اعمال کند. در اين  ترسيم زيرحوضه

 صورت بهها  هاي شبکه جريان و زيرحوضه پژوهش، نقشه
دستي با استفاده از نقشة توپوگرافي منطقة مورد مطالعه با 

حوضة تهيه شدند.  ArcGISافزار  در نرم ١:٢٥٠٠٠مقياس 
کيلومتر مربع، بر  ۲۴۹۰آبخيز رودخانة تلوار با مساحت 
بندي  زيرحوضه تقسيم ۵۰اساس نقشه توپوگرافي در قالب 

نقشة کاربري اراضي محدودة مورد مطالعه راسازمان شد. 
ها، مراتع و آبخيزداري تهيه کرده است. در تشخيص  جنگل
ية نقشة دقيق و هاي مختلف کاربري اراضي براي ته کالس

هاي زميني از  قابل اطمينان، اقدام به برداشت نمونه
شد.  ٦GPSهاي مختلف کاربري اراضي با استفاده از  کالس

گفتني است که نقشة کاربري اراضي در طول دورة 
سازي، يعني هم دورة واسنجي و هم دورة  شبيه

نقشة  ۲شکل اعتبارسنجي، ثابت در نظر گرفته شد. در 
ها، شبکة جريان و کاربري اراضي نشان داده شده  زيرحوضه

نقشة خاک نيز از اداره کل منابع طبيعي و است. 
آبخيزداري استان کردستان تهيه شد. متغيرهاي 

                                                
5- Digital Elevation Model (DEM)  
6- Global Positioning System (GPS)  
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و  کمينههاي روزانة بارش،  هيدروکليماتولوژي شامل داده
از بانک  و رطوبت نسبي است که دمای هوا بيشينه
ي دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت آب اطالعات

اي کردستان و سازمان هواشناسي اخذ شد.  منطقه
 ۲هاي هواشناسي منتخب در جدول  مشخصات ايستگاه

  نشان داده شده است.
  

  SWATاز مدل يمورد ن يها داده -۱جدول 
  داده

  اسيمق
  منبع  فرمت  نوع
کردستان يا ، شرکت آب منطقهيتوپوگراف ةنقش Grid (cell size ۱۰ × ۱۰ m) ارتفاع يمدل رقوم  ۱:۲۵۰۰۰  

استان کردستان يزداريو آبخ يعياداره کل منابع طب Grid (cell size ۱۰ × ۱۰ m)  خاک ةنقش  ۱:۱۰۰۰۰۰  
استان کردستان يزداريو آبخ يعياداره کل منابع طب Grid (cell size ۱۰ × ۱۰ m)  ياراض يکاربر ةنقش  ۱:۱۰۰۰۰۰  
کردستان يا ، شرکت آب منطقهيتوپوگراف ةنقش Vector map (line)  انيجر ةکبش ةنقش  ۱:۲۵۰۰۰  

استان کردستان يزداريو آبخ يعياداره کل منابع طب Table (.dbf)  خاک يکيزيف يها يژگيو  -  
يکردستان، سازمان هواشناس يا شرکت آب منطقه Table (.dbf)  يهواشناس  -  

  

     
  زيآبخ ةحوض ياراض يو ب) کاربر زيآبخ ةحوضان يجر ةها و شبک حوضهريالف) ز - ۲شکل 

  

  تلوار ةرودخان زيآبخ ةحوضمنتخب در داخل و اطراف  يهواشناس يها ستگاهيمشخصات ا -۲جدول 

  ستگاهينوع ا  ستگاهينام ا
  ييايمختصات جغراف  يطول دوره آمار

  ا (متر)يارتفاع از سطح در  ييايعرض جغراف  ييايطول جغراف  خاتمه  شروع
  ١٦٣١  ٣٥˚ ٢٦ˊ ١٦˝  ٤٧˚ ٤١ˊ ٢٠˝  ٣١/٠٦/١٣٩٦  ٠١/٠٧/١٣٧٠  يسنج باران  خان حسن

  ١٧٩٦  ٣٥˚ ١٧ˊ ٣٨˝  ٤٧˚ ٣٠ˊ ٣٠˝  ٣١/٠٦/١٣٩٦  ٠١/٠٧/١٣٧٠  يرسنجيتبخ  ناصرآباد
  ٢٠٣٢  ٣٥˚ ٠٨ˊ ٣٩˝  ٤٧˚ ١٩ˊ ١٥˝  ٣١/٠٦/١٣٩٦  ٠١/٠٧/١٣٧٠  يرسنجيتبخ  آباد بلبان

  ١٨٢٥  ٣٥˚ ٠٦ˊ ٠٤˝  ٤٨˚ ٠١ˊ ٥٢˝  ٣١/٠٦/١٣٩٦  ٠١/٠٧/١٣٧٠  يرسنجيتبخ  دوسر
  ١٦٦٤  ٣٥˚ ٣٩ˊ ٥٩˝  ٤٧˚ ٥٠ˊ ١٥˝  ٣١/٠٦/١٣٩٦  ٠١/٠٧/١٣٧٠  يرسنجيتبخ  آباد سالمت

  ١٨٦٧  ٣٥˚ ٣١ˊ ٢٣˝  ٤٧˚ ٣٧ˊ ١٢˝  ٣١/٠٦/١٣٩٦  ٠١/٠٧/١٣٧٠  يرسنجيتبخ  خسروآباد
  ١٩٠٦  ٣٥˚ ١٠ˊ ٤٨˝  ٤٧˚ ٤٧ˊ ١١˝  ٣١/٠٦/١٣٩٦  ٠١/٠٧/١٣٧٠  کينوپتيس  قروه
              

مورد  ةموجود در محدود يمربوط به سدها يها داده ةهم
 يها ن برداشت از رودخانه و منابع آبيمطالعه و همچن

توان  يم SWATد. در مدل شدر مدل وارد  ينيرزميز
 ةن روزانيانگيها، م برداشت آب از رودخانه ةن روزانيانگيم

ق و کم عمق يعم ينيرزميز يها برداشت آب از منابع آب
سال  يآماربردار يها از دادهن مورد يد. در اکررا وارد مدل 

کردستان در سطح استان  يا که شرکت آب منطقه ١٣٨٨
اطالعات و  يآور د. پس از جمعش، استفاده داده بودانجام 

، کار يورود يها پرونده يةو ته زيآبخ ةحوضمشخصات 

شروع کار با مدل،  يمدل شروع شد. برا ياجرا يه براياول
آبراهه که قبال  ةها و شبک حوضهري، زDEM يها ابتدا نقشه

افزار مدل فراخوانده شدند. ط نرميمح درآماده شده بودند 
و خاک در  ياراض يب، کاربريش يها ب نقشهياز ترک

واحد پاسخ  SWAT ،۱۱۵۱افزار مدل  ط نرميمح
  د.شل يتشک ١کيدرولوژيه
  ي، اعتبارسنجيت، واسنجيز حساسيآنال

                                                
1- Hydrologic Response Unit (HRU)  

 ب الف
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تا  ٢٠٠٠ يها بر اساس آمار سال ،رواناب ماهانه يساز هيشب
 ۲۲( ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۰ يها آمار سال. انجام شد ٢٠١٧

و  يواسنج ي) برا۲۰۱۱سپتامبر  ۲۲تا  ۲۰۰۰سپتامبر 
 ۲۲تا  ۲۰۱۱سپتامبر  ۲۳( ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۱ يها آمار سال
در نظر گرفته شد.  ياعتبارسنج ي) برا۲۰۱۷سپتامبر 

 يدرومتريستگاه هيثبت شده در ا يها مدل بر اساس داده
  د.ش يخان واسنج حسن -تلوار
 ١ک پارامتر در هر باريروش از ت يز حساسيانجام آنال يبرا
)OAT در روش شد) استفاده .OAT يدر هر بار اجرا 

مانند و اثر  يه ثابت ميو بق کند يمر ييک پارامتر تغي ،مدل
ت پارامتر را مشخص ير بر تابع هدف، حساسييآن تغ

 يت پارامترهاي. حساس)۲۰۰۷و و کنفسور، يکند (رمج يم
ان ي، جريالن آب شامل رواناب سطحيب يبر اجزا يورود
ن يا ي. براشدز ير و تعرق آناليو تبخ ينيرزمي، آب زيجانب

 )۱( معادلةان شده در يب يت نسبيحساس ةکار از رابط
 ةهر پارامتر، دامن ير ورودين مقادييتع ياستفاده شد. برا

با فاصله  ،عدد ن دامنه چندير آن مشخص و در اييتغ
 ةانتخاب و پس از ارائ يتصادف صورت بهمختلف  يها گام
ت يد. شاخص حساسشانجام  يساز هيشب ،ها به مدل آن
در قبال  ير تابع خروجيينسبت تغ ةکنند انيب)، Sr( ينسب
سن و همکاران، يرياست (ف يورود ير در پارامترهاييتغ

۲۰۰۷.(  

)۱(  Sr≅  Op+∆p - Op-∆p Op  2∆P P⁄  
مقدار  P، يت نسبيحساس ةکنند انيب Srفوق  ةمعادلدر 

جه مدل يمقدار تابع هدف استخراج شده از نت Oپارامتر و 
  .است

 يمشاهدات يها داده، از SDSMمدل  يواسنج يبرا
 ينيب شيپ يمرکز مل يها و داده قروه کينوپتيس ستگاهيا

 يمشاهدات يها داده استفاده شد. ٢يطيمح يرهايمتغ
ه يژانو ۱ساله ( ۹ ةبه دو دور قروه کينوپتيس ستگاهيا

تا  ۲۰۰۰ه يژانو ۱( ساله ۶ ) و۱۹۹۹دسامبر  ۳۱تا  ۱۹۹۰
 يسال اول برا ۹شد که از  مي) تقس۲۰۰۵دسامبر  ۳۱

ر يمتغ ۲۶شامل  NCEP يرهايمتغ استفاده شد. يواسنج
انتخاب  ييرهايمتغ اي ريها متغ آن انياست و از م ياتمسفر

 يبا پارامترها را يهمبستگ زانيم نيشوند که باالتر يم
 ةن کار با محاسبيا ند.را دارند خطا نيو کمتر يهواشناس

                                                
1- One factor at a time (OAT)  
2- National centers for environmental prediction (NCEP)   

 يب همبستگي، ضريکل يب همبستگيسه شاخص ضر
و  شود يانجام م ييجز يو درصد کاهش همبستگ ييجز
و  ين همبستگيکه باالتر يا کننده ينيب شيپ يرهايمتغ

را داشتند،  ييجز ين درصد کاهش همبستگيکمتر
 معادلةاز  ييجز يشوند. درصد کاهش همبستگ يانتخاب م

  .شود يمحاسبه م )۲(

)٢(  PR= P -RR  
 Pr، ييجز يدرصد کاهش همبستگ PRفوق،  ةمعادلدر 

مطلق  يا همبستگي يکل يهمبستگ Rو  ييجز يهمبستگ
  .است

، دما و بارش، SDSMبه مدل  يانتخاب يرهايمتغ يبا معرف
و  RCP26 ،RCP45 کرديروتحت سه  يرطوبت نسب

RCP85 ستگاه يا يبراو  ۲۰۲۰-۲۰۴۹ ةدور يبرا
شده  يساز هيشب ريمقاد راتييو تغ ديتولک قروه ينوپتيس

 يها سال يعني هيپا ةمختلف نسبت به دور يهاکرديرودر 
  .شد يبررس ۲۰۰۵تا  ۱۹۹۰

  
  مدل ييکارا يابيارز
و  يواسنج در مراحل يازس هيج شبينتا يابيارز يبرا

 نيانگيمف، يساتکل - ن، نشييب تبياز ضرا ياعتبارسنج
ن ييب تبيد. ضرشاستفاده  يدرصد اريب و ٣قمطل يخطا

ک است. يآن  ةنيکند و مقدار به ير مييک تغين صفر تا يب
ر ييت تغينها يب يک تا منفين يف بيساتکل -ب نشيضر
ب يضراگر ک است. يز يب نين ضريا ةنيکند و مقدار به يم

و کامل،  يباشد مدل عال ۷۵/۰شتر از يب فيساتکل -نش
خش و اگر کمتر از ب تيباشد، رضا ۷۵/۰و  ۳۶/۰ن ياگر ب
ف، يشود (نش و ساتکل يم رقابل قبول فرضيغ، باشد ۳۶/۰

به صفر  يبيمطلق و درصد ار يمقدار خطاهر چه ). ۱۹۷۰
مدل و مقدار صفر  يدقت باال ةدهند نشان ،تر باشد کينزد

ن ييب تبياست. ضرا خطا در برآورد مدل نبود ةدهند نشان
 يبيمطلق و درصد ار ين خطايانگيف، ميساتکل - و نش

  اند. ارائه شده )۶) تا (۳معادالت (در ترتيب  به

)۳(  R2=  ∑  Si-Savg  Mi-Mavg ni=1  2∑  Si-Savg 2 ∑  Mi-Mavg 2ni=1ni=1  
   

)۴(  ENS=1- ∑ (Mi-Si)2ni=1∑  Mi- 1n ∑ Mini=1  2ni=1  

   

                                                
3- Mean Absolute Error (MAE)  
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)۵(  PBIAS= ∑ (Mi-Si)ni=1∑ (Mi)ni=1 ×100 
   

)۶(  MAE= ∑ |Mi-Si|ni=1 n  
ر يمقاد Miشده،  يساز هير شبيمقاد Siفوق  معادالتدر 

شده،  يساز هير شبيمتوسط مقاد Savgشده،  يريگ اندازه
Mavg شده و  يريگ ر اندازهيمتوسط مقادn  تعداد
  .ستها داده

  
  ج و بحثينتا
  ت پارامترهايز حساسيآنال

بر اساس  يواسنج ةمرحلپارامترها که در  ةنير بهيمقاد
 ٣در جدول  ،حاصل شد يسازهين دقت شبيها بهتر آن

 يک از پارامترهايت هر يمقدار حساسارائه شده است. 
الن آب شامل رواناب يب يبر اجزا SWATمنتخب مدل 

ر و تعرق در يو تبخ ينيرزمي، آب زيان جانبي، جريسطح
  ارائه شده است. ۴جدول 

 يکه همبستگ ييپارامترها، NCEPر پارامت ۲۶ نياز ب
، بيشينه ي، دماکمينه يدما يمياقل يرهايمتغ با يشتريب

 ارائه شده است. ۵در جدول  ،دارند يبارش و رطوبت نسب
 يبهتر يدما همبستگ يها که داده دهد ينشان م ۵جدول 
بدان علت است که  نيا دارند. يمشاهدات يها با داده

ر يمتغ کيکمتر و دما  يدما نسبت به بارندگ يريرپذييتغ
قرار  يزمان يثير ناهنجارهااکه کمتر تحت ت وسته استيپ

و  پارامتر گسسته است کي يبارندگکه  يدر حال ؛رديگ يم
  .رديگ يعوامل مختلف قرار م ريتأثتحت 

  
سازي شده در مراحل واسنجي و  هيدروگراف شبيه

  اعتبارسنجي
هيدروگراف سازي شده در مقايسه با هيدروگراف شبيه

 ۳اي در مراحل واسنجي و اعتبارسنجي در شکل  مشاهده
نشان داده شده است. اسکتر پالت ميانگين ماهانه رواناب 

قابل  ۴در مراحل واسنجي و اعتبارسنجي در شکل 
ارائه  ۶مشاهده و نتايج ضرايب ارزيابي مدل نيز در جدول 

   شده است.
ماهانه مقدار ضريب تبيين در مرحلة واسنجي رواناب 

هاي رواناب  به دست آمد که با توجه به تعداد داده ۶۵/۰
داده)  ۱۳۳استفاده شده براي ايستگاه هيدرومتري (تعداد 

 -دار است. مقدار ضريب نش درصد معني ۹۵در سطح 
دهندة اين است که  به دست آمد و نشان ۴۴/۰ساتکليف 

بخشي رواناب ماهانه ايستگاه  رضايت صورت بهمدل 
سازي کرده است. در مجموع بر اساس  ي را شبيههيدرومتر

سازي رواناب ماهانه در مرحلة  نتايج ضرايب ارزيابي، شبيه
خان قابل  حسن -واسنجي براي ايستگاه هيدرومتري تلوار

ساتکليف در  -قبول است. نتايج ضرايب تبيين و نش
مرحلة اعتبارسنجي رواناب ماهانه، قابل قبول بودن 

  کنند. ا نيز در اين مرحله تأييد ميسازي رواناب ر شبيه
  

  رواناب ماهانه يواسنج ةپارامترها در مرحل ةشد نهير بهيمقاد - ۳ جدول

  نهيمقدار به راتييمحدوده تغ شرح پارامتر نام پارامتر

CN2 يشماره منحن SCS يرطوبت تيوضع يبرا Π 35- 98 70 - 80  
SOL_AWC 0.7 – 0.35 1 -0 ت آب قابل دسترس خاکيظرف 
SOL_BD 1.8 - 1.25 2.5 -0.9 توده خاک يچگال 
SOL_K 800 - 200 2000 -0 اشباع يکيدروليت هيهدا 
ESCO 0.8 – 0.4 1 -0 ر از خاکيجبران تبخ عامل 
EPCO 0.9 – 0.7 1 -0 اهيجبران برداشت آب گ عامل 

CANMX 100 - 60  100 -0 داشت تاج پوشش (برگاب) حداکثر نگه 
BIOMIX 1 - 0.7 1 -0  يکيولوژياختالط ب عامل 

RCHRG_DP 0.1 – 0.01 1 -0 قيدرصد نفوذ به سفره عم 
ALPHA_BF 0.05 – 0.01 1 -0 ينيرزميه آب زيثابت تخل 

SMFMN  2 _ 0.1 10 -0 ذوب برف در طول سال زانيمحداقل 
SMFMX  2 _ 0.1 10 -0 ذوب برف در طول سال زانيمحداکثر 
SFTMP 1- _ 3- 5- -5+ بارش برف يدما 
SMTMP 0.5 _ 2- 5- -5+ ذوب برف يدما 
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  الن آبيب ياجزابر  SWATمنتخب مدل  يک از پارامترهايت هر يب و نسبت حساسيترت - ۴جدول 

 نام پارامتر
تينسبت حساس  

Surface runoff Lateral soil Groundwater 
(shallow aquifer) 

Groundwater 
(deep aquifer) Evapotranspiration 

CN2 1.822 0.256 0.753 0.047 0.586 
SOL_AWC 0.244 0.216 1.162 0.066 1.738 
SOL_BD 0.063 0.187 0.145 0.01 0.198 
SOL_K 0.121 0.906 0.494 0.035 1.243 
ESCO 2.484 0.282 1.976 0.142 6.039 
EPCO 0.947 0.048 0.654 0.044 1.964 

CANMX 0.014 0.011 0.008 0 0.037 
BIOMIX 0 0 0.001 0 0.002 

RCHRG_DP 0 0 0.212 0.299 0 
ALPHA_BF 0 0 2.134 0 0 

SMFMN 0.924 0.266 1.096 0.07 0.766 
SMFMX 0.157 0.029 0.115 0.009 0.032 
SFTMP 0.074 0.009 0.035 0.002 0.034 
SMTMP 0.107 0.016 0.058 0.003 0.144 

  

  يدما، بارش و رطوبت نسب يآمار يينما اسيز مقير يبرامنتخب  يها کننده ينيب شيپ - ۵جدول 

 يمير اقليمتغ
 NCEPر يمتغ

R Pr P value PR 
 شرح عنوان

 کمينه يدما

ncepp500gl.dat 500 hPa geopotential height 0.786 0.784 0 -0.0025 
nceps850gl.dat Specific humidity at 850 hPa 0.732 0.661 0 -0.097 
ncepshumgl.dat Surface specific humidity 0.782 0.213 0 -0.7276 
nceptempgl.dat Mean temperature at 2m 0.84 0.526 0 -0.3738 

 بيشينه يدما

ncepp500gl.dat 500 hPa geopotential height 0.817 0.82 0 0.0037 
nceps850gl.dat Specific humidity at 850 hPa 0.765 0.707 0 -0.0758 
ncepshumgl.dat Surface specific humidity 0.817 0.225 0 -0.7246 
nceptempgl.dat Mean temperature at 2m 0.88 0.597 0 -0.3216 

 بارش

ncepp5thgl.dat 500 hPa wind direction 0.038 0.022 0.4061 -0.4211 
ncepp8_ugl.dat 850 hPa zonal velocity 0.063 0.045 0.1484 -0.2857 
ncepp8_vgl.dat 850 hPa meridional velocity 0.065 0.047 0.1278 -0.2769 
ncepp8thgl.dat 850 hPa wind direction 0.062 0.044 0.1573 -0.2903 
ncepp500gl.dat 500 hPa geopotential height -0.046 -0.043 0.1684 -0.0652 

 يرطوبت نسب

ncepp500gl.dat 500 hPa geopotential height -0.66 -0.65 0 -0.0152 
nceps850gl.dat Specific humidity at 850 hPa -0.611 -0.509 0 -0.1669 
ncepshumgl.dat Surface specific humidity -0.656 -0.115 0 -0.8247 
nceptempgl.dat Mean temperature at 2m -0.71 -0.373 0 -0.4746 

       

تغييرات ميانگين ماهانة متغيرهاي اقليمي در دورة 
۲۰۴۹ -۲۰۲۰  

تحت  و رطوبت نسبي بارشميانگين  ييراتتغ ۵در شکل 
 ةنسبت به دور ۲۰۲۰-۲۰۴۹ة دوري برا RCP رويکردهاي

گونه که در شکل ديده  همان .داده شده استنشان  يهپا
و بهار  ل زمستانودر فص يطور کل  بارش بهشود،  مي

خواهد  يش پيداافزا کاهش و در فصول تابستان و پاييز
بارش نقش  يتواند بر رو به دو شکل مي يماقل يير. تغکرد

 يزمان ييرتغب)  تغيير در مقدار بارش والف)  :داشته باشد
 بيشينهو  کمينه يانگينم، ۶شکل مطابق . بارش يالگو
ر از يها به غ ماه همةدر  سينوپتيک قروه يستگاها يدما
 يندهآ ةنوامبر و دسامبر در دورسپتامبر، اکتبر،  هاي ماه

 SDSMمدل نتايج ضرايب ارزيابي  خواهد داشت. يشافزا
قابل  ۷سازي متغيرهاي اقليمي نيز در جدول  در شبيه

  مشاهده است.
مشخص  ۶و  ۵هاي  و شکل ۷با توجه به نتايج جدول 

هاي منتخب از کارايي مناسب  کننده بيني شود که پيش مي
نمايي آماري متغيرهاي  و قابل قبولي براي ريز مقياس

، بارش و رطوبت نسبي بيشينه، دماي کمينهاقليمي دماي 
مشاهده  بيشينهبرخوردار هستند. همچنين تطابق دماي 

سازي شده بيشتر از متغيرهاي اقليمي دماي  شده و شبيه
، بارش و رطوبت نسبي است و با نتايج عساکره و کمينه

  ) مطابقت دارد.۱۳۹۶اکبرزاده (
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  ي؛ ب) مرحله اعتبارسنجيماهانه الف) مرحله واسنج صورت بهشده  يساز هيدروگراف مشاهده شده و شبيه - ۳شکل 

  

      
  ياعتبارسنج ةب) مرحل و يواسنج ةرواناب الف) مرحل ةن ماهانيانگياسکتر پالت م - ۴شکل 

  
  رواناب ماهانه يسازهيدر شب SWATمدل  يابيب ارزيج ضراينتا - ۶جدول 

  تعداد داده  مرحله
  يابيب ارزيضرا

R2 ENS 
 0.44 0.65  ۱۳۳  يواسنج

 0.59 0.77  ۷۳  ياعتبارسنج

    

       
  هيسه با دوره پايدر مقا ٢٠٢٠- ٢٠٤٩اس ماهانه در دوره يدر مق ين رطوبت نسبيانگين بارش و ب) ميانگيالف) م - ٥شکل 
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  هيسه با دوره پايدر مقا ٢٠٢٠- ٢٠٤٩اس ماهانه در دوره يدر مق بيشينه ين دمايانگيو ب) م کمينه ين دمايانگيالف) م - ٦شکل 

  
  يمياقل يرهايمتغ يسازهيدر شب SDSMمدل  يابيب ارزيج ضراينتا - ۷جدول 

 يابيب ارزيضرا دوره يمير اقليمتغ
R2 ENS PBIAS MAE 

 کمينه يدما

 0.97 14.07 0.98 0.99 )2005-1990ه (يدوره پا
RCP26 (2020-2049) 0.97 0.95 -14.82 1.51 
RCP45 (2020-2049) 0.96 0.95 -14.02 1.54 
RCP85 (2020-2049) 0.96 0.93 -24.22 1.79 

 بيشينه يدما

 1.02 5.07 0.99 0.99 )2005-1990ه (يدوره پا
RCP26 (2020-2049) 0.97 0.95 -7.72 1.97 
RCP45 (2020-2049) 0.97 0.95 -7.47 2.08 
RCP85 (2020-2049) 0.97 0.93 -10.18 2.34 

 بارش

 1.05 6.08- 0.12 0.22 )2005-1990ه (يدوره پا
RCP26 (2020-2049) 0 -0.13 -12.11 1.24 
RCP45 (2020-2049) 0.22 -0.31 -4.72 1.27 
RCP85 (2020-2049) 0 -0.04 -5.67 1.14 

 يرطوبت نسب

 3.12 3.04- 0.95 0.96 )2005-1990ه (يدوره پا
RCP26 (2020-2049) 0.95 0.91 6.28 4.1 
RCP45 (2020-2049) 0.96 0.92 5.54 3.96 
RCP85 (2020-2049) 0.96 0.89 8.87 4.89 

      
  ۲۰۲۰-۲۰۴۹ ةشده در دور يساز هيدروگراف شبيه

بارش، رطوبت  ةروزان يزمان يها ين سريانگيم يبا معرف
اس شده توسط مدل يز مقير بيشينهو  کمينه ي، دماينسب

SDSM به مدل ،SWATماهانه رواناب  يزمان يها ي، سر
- ۲۰۴۹ ةدورخان در  حسن - تلوار يدرومتريستگاه هيدر ا

شده  يساز هيشب يها دروگرافيه د.ش يساز هيشب ۲۰۲۰
  است.نشان داده شده  ۷در شکل  RCP يهاکرديروتحت 

ن رواناب ماهانه در يانگيم ۸نمودار ارائه شده در شکل در 
ن نمودار ي. اشدسه يمقا يمشاهدات ةنده با دوريآ ةدور

ه و يه، فوريژانو يها ش رواناب در ماهيافزا ةدهند نشان
و بهمن و آذر) و کاهش آن  يد يها دسامبر (معادل با ماه

در  بلندمدت ةها است. متوسط رواناب ساالن گر ماهيدر د
 RCP256 ،RCP45 يهاکرديروتحت  ۲۰۲۰- ۲۰۴۹ ةدور
ه يپا ةو در دور ۴۵/۰و  ۶۴/۰، ۷۰/۰ترتيب  به RCP85و 
از کاهش متوسط  ين اعداد حاکيا ي. بررساست ۹۳/۰

نسبت به  ۲۰۲۰-۲۰۴۹ ةدر دور بلندمدت ةرواناب ساالن
ش يتوان به افزا يم ،ن امريل ايه است. از داليپا ةدور

 يو کاهش متوسط بارندگ بلندمدت ةساالن يدمامتوسط 
ه يپا ةنسبت به دور ۲۰۲۰-۲۰۴۹ ةدر دور بلندمدت ةساالن

گر چون يان دپژوهشگر ين موضوع در کارهاياشاره کرد. ا
  شود. يده مي) د۱۳۹۲سادات آشفته و بزرگ حداد (
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  ۲۰۲۰-۲۰۴۹ ةماهانه در دور صورت بهشده  يساز هيدروگراف شبيه - ۷شکل 

  

  
  يسه با دوره مشاهداتيدر مقا ۲۰۲۰- ۲۰۴۹ن رواناب ماهانه در دوره يانگيم -۸شکل 

  
  يريگ جهينت

 يخروج يينما اسيزمقير يبرا يمختلف يها روش
 کدام از جو وجود دارد که هر يگردش عموم يها هيشب

توان انتظار  يرو م نياز ا؛ کند يم يرويپ يمنطق خاص
به  يمتفاوت جيمختلف نتا يها داشت که استفاده از روش

 نبود ،آن لين داليتر از مهم يکيدنبال داشته باشد که 
منابع از گذارند.  يم ريتأث يينها جيبر نتا که ستها تيقطع

مربوط به  تيقطع نداشتن توان يم تيقطع نداشتن
مربوط به  تيقطع نداشتن م،ياقل رييتغ يها شنامهينما
 يها روش تيقطع نداشتن، GCM يها هيشب
را  يساز هيشب يهاشبيه تيقطع نداشتنو  يينما اسيمقزير

  نام برد.
شده پارامتر  اسيج کوچک مقي، نتاالف ۵مطابق شکل 

 يها يکاهش بارندگ ۲۰۲۰-۲۰۴۹ ةدر دور يبارندگ
 يزان بارندگين ميدهد. همچن يان مزمستان و بهار را نش

  افت.يش خواهد يز افزاييفصول تابستان و پا
ر ياس شده متغيج کوچک مقين نتايانگي، م۶مطابق شکل 

ر ين متغيش متوسط ايافزا ۲۰۲۰- ۲۰۴۹ ةدر دور دما
ش دما يدهد. افزا يه را نشان ميپا ةنسبت به دور

در  يش خشکيم را که افزاير اقليين اثر تغيتر نامطلوب
ش دما ين افزايبه همراه خواهد داشت. همچن ،منطقه است

و هم از نظر  ير، هم از نظر کميش تبخيق افزاياز طر
 ،گرياز طرف د ؛خواهد گذاشت ريتأثبر منابع آب  يفيک

از  ير شکل بارش زمستانييتغ سببتواند  يش دما ميافزا
گر يمحققان د ين موضوع در کارهايبرف به باران شود. ا

  شود. يده مي) د۱۳۹۳و همکاران ( ينصورچون م
 ۳شده در شکل  يساز هيشب يها دروگرافيتوجه به ه

) يل و ميها (مارس و آور از ماه يدهد که در برخ ينشان م
 SWATنشده است. مدل  يساز هيشب ياوج به خوب يدب

اوج رودخانه را ندارد.  يها يق دبيدق يساز هيشب ييتوانا
ز چون تولسون يگر نيان دپژوهشگر ين موضوع در کارهايا

ه ديد) ۲۰۰۴( يرمحمدي) و چو و ش۲۰۰۴کر (يو شوم
شده است که از  گفته يليز دالين ضعف نيا يد. براشو يم

 يساز هيتوان به ضعف مدل در شب يل مين دالين ايتر مهم
؛ ۲۰۰۸ان و همکاران، يند ذوب برف اشاره کرد (رستميفرآ

که مدل  ييها اني). اکثر جر۲۰۰۵س، يليوانگ و م
SWAT ها نبوده است، در اواخر  آن يساز هيقادر به شب

خصوص در ماه  فصل زمستان و در طول فصل بهار و به
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بارش را با استفاده  SWATل اتفاق افتاده است. مدل يآور
 يبند ميا برف تقسيباران  صورت بهروزانه  ياز متوسط دما

واناب در ر يساز هيکند. با توجه به ضعف مدل در شب يم
ها با گرم شدن هوا،  آن يپس از فصل سرما که ط يها ماه

توان  يشود، م يده شده در فصل سرما ذوب ميبرف بار
خوب ذوب برف  يساز هيجه گرفت که مدل قادر به شبينت

حداکثر را خوب  يها انين منطقه نبوده است و جريدر ا
که   يهنگام SWATنکرده است. در مدل  يساز هيشب

شتر يب يش زراعيخاک از گنجا يةموجود در هر الرطوبت 
شود  يم يان جانبيجاد جرين آب باعث اياز ا يباشد، مقدار

کند. آب اضافه بر  ينفوذ م يبعد يةهم به ال يو قسمت
ان يه خاک به جرين اليتر يدر عمق يت زراعيظرف

خ زده ياز خاک  يا هيکه ال  يوندد. هنگاميپ يم ينيرزميز
ان يچ جريکند که ه يصورت مدل فرض من يدر ا ،باشد
تواند آب اضافه بر  يخاک م يةافتد و ال ياتفاق نم يجانب
در خود نگه  ،که اشباع شود يرا تا زمان يت زراعيظرف

ش يکند که رطوبت بالغ بر گنجا يدارد. سپس فرض م
نفوذ  يبعد يةبه ال زده خياشباع  يةاز التواند  يم يزراع

 ينيرزميز يها ه به آبين اليتر يان در عمقين جريکند. ا
 يان سطحياد به جريز يلير خيخأک تيرسد و پس از  يم
از بارش  ياديات باعث انتقال زين فرضيوندد. ايپ يم

 ؛شود يل تابستان ميدر اوا يان سطحيزمستان به جر
ش از مقدار يان بيجر يساز هيل شبيدالجمله ن از يبنابرا

تواند  يتابستان، مل يمشاهده شده توسط مدل در اوا
 يها هيان در اليباشد که مدل در انتقال جر ياتيفرض

  رد.يگ يزده و اشباع در نظر م خي
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