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چکیده
در این پژوهش ،تأثیر بهرهبرداری و جادهسااازی جنگل بر تودید رواناب سااو ی و بار رسااوب وزة ذیلکیرود بررساای شااد از مدل ،SWAT
 SWAT-CUPو ادگوریتم  SUFI-2در شابی ساازی رواناب و بار رساوب و بهین سازی پارامترهای این مدل و تعیین ساسیت پارامترهای مدل
در وزة آبخیز ذیلکیرود اساتااده شاد مقادیر تابع هدف ضارای  NSو  𝑅2برای مر لۀ واسنجی رواناب ب ترتی  2/70و 2/11و برای مر لۀ
اعتبارسنجی آن  2/16و  2/13و این ضرای برای مر لۀ واسنجی بار رسوب ب ترتی 2/52و  2/53و برای مر لۀ اعتبارسنجی آن 2/33و 2/76
ب دسات آمد مقادیر تابع هدف در دورة واسانجی و اعتبارسانجی نشااندهندة شبی سازی مولوب دبی رواناب و بار رسوب ماهانۀ وزة آبخیز
رودخانۀ ذیلکیرود و کارایی مدل  SWAT2012پس از واسااانجی پارامترهای آن با اساااتااده از ادگوریتم  SUFI-2بود .براسااااس نتاین آنادیز
ساااساایت پارامترهای مدل ،پارامترهای یگادی خا در ادت مرطوب ( )SOL_BDو شاامارة من نی در شاارایر رطوبتی متوساار ()CN2
ب عنوان سااسترین پارامترها در تعیین مقدار دبی رواناب خروجی از وزه و پارامترهای شامارة من نی در شرایر رطوبتی متوسر ( )CN2و
ضاری زبری مانینگ آبراه ها و زهکشها ( ،)CH_N2سااسترین پارامترها در تعیین مقدار بار رسوب خروجی از وزه تشخیص داده شدند
میتوان نتیج گیری کرد ک بهرهبرداری جنگل با کاهش سااو تاجپوشااش و با فشاارده کردن خا در مساایرهای یوبکشاای ،سااب کاهش
ناوذپذیری و ظرفیت ذخیرة آب در خا میشاود و سارعت رواناب ب رودخان ها را افزایش میدهد همچنین جادهسازی جهت جریان رواناب
ب رودخان را تغییر میدهد و با افزایش سرعت جریانهای سو ی و فرسایش خا سب افزایش پیک سیالب و بار رسوب میشود
واژههای کلیدی :اعتبارسنجی ،آنادیز ساسیت ،وزة آبخیز ذیلکیرود ،مدل  ،SWATواسنجی
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( )Etehadi Abari et al., 2017مشااکالتی ک امروزه
در این یرخ پدید آمده اسااات ،هزین ای اسااات ک
انساان ب ددیل شاناخت نادرست این یرخۀ پیچیده و
نیز نبود برنااام ا ریزی در طرحهااا از نظر ارتباااب بین
مدیریت منابع و ت والا جوامع مت مل شااده اساات
( Bruijnzeel (2004بیاان کرد کا پوشاااش گیاهی
اهامایاات اساااااسااای در باایااالن آبی وزه دارد
( Suryatmojo & Purnomo (2009با بررسی عملکرد
هیادرودوییکی جنگالهاای تروپیکاال انادونزی اظهار
داشت ک تی در تخری کم و بهرهبرداری گزینشی،
ب ا ددیاال کاااهش تبخیر و تعرد و در نتیج ا افزایش
رطوبات خاا  ،رواناب افزایش می یابد قوع درختان
جنگلی در طول زمان بر زمان ساایالب و مقدار رواناب
تأثیر میگذارد و ذف درختان از طریق بهرهبرداری یا
ب ددیل تبدیل جنگل ب کاربریهای دیگر ،ناوذپذیری
را کاااهش میدهااد و بر جریااان آب تااأثیر میگااذارد.
مساایرهای یوبکشاای و کاهش پوشااش گیاهی عامل
اصاالی افزایش رواناب در جنگلهای طبیعی هسااتند
( )Joriz et al., 2018تخری ا خااا  ،مسااایرهااای
یوبکشااای و شااابکاۀ جاادههاا ،هیادرودویی مناطق
کوهسااتانی را تغییر میدهد و روندیابی جریانها را ب
رودخان از طریق زهکشها و مسیلها عوض میکند و
ساااب افزایش اوج سااایالب و بار رساااوب میشاااود
()Sidle, 2006
در تصمیمگیری برای برنام ریزی و مدیریت پایدار
اکوسااایساااتم وزه هاای آبخیز ،مدیران از مدل های
هیدرودوییکی ب عنوان ابزاری برای شااناخت و مدیریت
فعادیتهای طبیعی و انساانی تأثیرگذار بر سیستمهای
وزة آبخیز اسااتااده میکنند مدلهای هیدرودوییکی
بیشاااتر شاااامال پاارامترهاایی هساااتند ک ب ددیل
م دودیتهای اندازهگیری نمیتوان آنها را ب صاااورا
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مساااتاقایم اناادازهگیری کرد ( )Beven, 2001این
پارامترها باید از طریق واسااانجی 2و اعتبارسااانجی0
بارآورد شاااونااد ،ب ا طااوری ک ا مااقااادیر خروجی
پیشبینیشده و مقادیر مشاهدهای با هم سازگار باشند
( )Jabary et al., 2015مدلهای هیدرودوییکی زیادی
برای شااابی ساااازی هیدرودویی وزههای آبخیز وجود
دارند ک میتوان با اساتااده از ادگوریتمهای بهین سازی
جهانی ،پارامترهای آنها را واساانجی کرد در این ت قیق
از ماادل هایاادرودوییکی نیم ا توزیعی  6SWATبرای
شبی سازی دبی رواناب و بار رسوب و تجزی وت لیل عدم
قوعیت متغیرهای میزان رواناب و بار رسااوب اسااتااده
شد ( )Shimelis, 2010; Xu, 2009در این مدل ،تنوع
مکاانی منوقا ابتادا با تقسا ایم آبخیز ب زیر وزهها و
ساااتس تقسااایم زیر وزه هااا ب ا وا اادهااای واکنش
هیدرودوییکی ،براساس نقش های خا  ،کاربری اراضی و
نقشۀ طبقاا شی و شبی سازی فرایند بارش ،رواناب و
رسااوب برای هر یک از این وا دها ب صااورا جداگان
مشااخص میشااود ( ;Schuol & Abbaspour, 2007
)Shooshtari et al., 2017
برای ساااساایتساانجی ،عدم قوعیت و واساانجی
پارامترهای مدل  SWATبا اسااتااده از روش معکوس،
از اداگاوریاتم  2SUFI-2در نرمافزار 5SWAT-CUP
اسااتااده میشااود ( )Abbaspour, 2011, 2015علت
انتخاب برنامۀ  ،SUFI-2توانایی این برنام در مدیریت
تاعااداد زیاااد پاااراماتارهااا ،هامزمااانی آنااادیزهااای
سااااسااایات سااانجی و عدم قوعیت ،واسااانجی و
اعتبارسااانجی مدل اسااات ک ب کاربر اجازه میدهد
باارهاا واسااانجی را تکرار کناد تا همگرایی مورد نظر
ب دست آید ()Me, 2015
این ت قیق باا هدف بررسااای تأثیر بهرهبرداری و
جادهسازی جنگل بر تودید رواناب سو ی و بار رسوب
1. Calibration
2. Validation
)3. Soil and Water Assessment Tool (SWAT
4. Sequential Uncertainty Fitting
5. SWAT_Calibration and Uncertainty Programs
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وزة ذیلکیرود و شبی سازی دبی رواناب و بار رسوب
انجام گرفت تا ضاامن واساانجی و اعتبارساانجی مدل
 SWATدر وزههاای باا ساااابقۀ بهرهبرداری جنگل،
پارامترهای مؤثر در تودید رساوب و رواناب را شناسایی
کند و با جامعنگری و نگاه ساایسااتمی ،ضمن استاادة
یندمنظوره و پایدار از اکوسیستم جنگلی ،منابع آب و
وزه اظ شود
خا
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

وزة آبخیز  06ذیلکیرود با مسااا ت 06137/22
هکتار ،از جنوب ب کوه درفک و دیلمان ،از شااامال ب
وزه  02ملکرود و رودخانۀ ساااایدرود ،از شااارد ب
وزة  05شانرود و جادة سیاهکل ب دیلمان و از غرب
با وزة  00فریرود منتهی میشاااود این وزه در
مختصااااا جغرافیاایی " 23°61'20تا "23°56'62
طول شااارقی و " 63°52'66تااا " 67°22'51عرض
شمادی واقع شده است م یر وزه  73/232کیلومتر
و بیشاااترین و کمترین ارتاااع منوق از ساااو دریا
ب ترتی  0516و  16متر است متوسر بارندگی وزه
 127میلیمتر اساات ک  072میلیمتر آن ب صااورا
بارش برف اساات پربارشترین ماههای سااال ب ترتی
آبااان ،آذر و مهر و کمباااران ترین ماااههااای منوق ا
اردیبهشااات ،خرداد و تیر در طی ساااالهاای آماری
 2630 – 2631بوده است تعداد روزهای استرس آبی
وزه  73روز در ساال و تعداد روزهای استرس دمایی
وزه  75روز در سااااال بوده اساااات از مجموع
 06137/22هکتار مسااا ت وزه 23025/02 ،هکتار
جنگاال انبوه 2025/55 ،هکتااار جنگاال نیم ا انبوه،
 162/50هکتار جنگل تنک 562/20 ،هکتار فضاااهای
باز داخل جنگل و گاوسراها 2/60 ،هکتار اراضی بدون
پوشاااش 613/37 ،هکتار زراعت آبی 303/62 ،هکتار
مراتع مشاااجر و بااقی ماانادة  337/22هکتار ساااایر
کاربریهاساات بهرهبرداری از جنگلهای وزة ذیلکی
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از ساال  2670شاروع شاد در ده سال نخست اجرای
طرح برای دساااترسااای با اعماد جنگل بیش از 32
کیلومتر جادة جنگلی در وزة ذیلکیرود ساااخت شد
از  232723مترمکع پروان قوع صااادرشااده از سال
 2670تااا  2613در اوزة  06ذیلکی رود63337 ،
مترمکع برداشت برای ا داث مسیر جاده و 22222
مترمکع برای ا داث مخزن ساد شهر بیجار7222 ،
متر مکع برداشت نواری و بقی برداشت تکگزینی و
گروهگزینی اسات این آمار نشان میدهد ک در عرض
 25سااال بیش از  222هکتار از جنگلهای وزه برای
اهداف یادشااده قوع کامل شااده و در سااو دود
 7222هکتاار جنگال بیش از  02مترمکع در هکتار
ب طور متوسر برداشت گزینشی صورا گرفت و شدا
برداشاات ب نساابت زیاد اساات بیشااتر سااو وزة
ذیلکیرود را سااازند شاامشااک با ساانگهای آهکی،
ماسا سنگ و شیل زغادی تشکیل میدهد اقلیم وزه
در طبقا بنادی اقلیمنماای دوماارتن در طبقۀ خیلی
مرطوب نوع ادف قرار میگیرد
روش پژوهش

از نقش اۀ توپوگرافی  2:05222سااازمان جغرافیایی
ارتش برای شاااماال ایران با خووب میزان  02متری
برای مشاااخص کردن اطالعاااا فیزیوگرافی وزه بااا
اسااتااده از نرمافزار  Arc-GIS10.3اسااتااده شااد در
مر لاۀ بعاد ،همۀ نقشااا های اوی اطالعاا زمینی
شاامل نقش های خا شناسی ،زمینشناسی و پوشش
گیااهی از کتابچ های موادعاا آبخیزداری و طرحهای
جنگلداری (تهی شاده توسر ادارة کل منابع طبیعی و
آبخیزداری اسااتان گیالن) در مقیاس  2:05222تهی
شاااده و ضااامن عملیاا میدانی و کنترل صا ا رایی،
اطالعاا پای مورد نیاز مدل ب صورا رقومی استخراج
شاااد دادههاای متغیر زمانی مثل دما ،بارش ،رطوبت
نسابی ،تابش آفتاب ،سرعت باد ،تبخیر و تعرد ،دبی و
بارمعلق رسوب ب صورا روزان ) (Arnold, 2012برای
دورة آماری  02ساااد  2631-2630از ایسااتگاههای
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داخال وزه جمعآوری و ت لیال شاااد پس از ایجاد
پایگاه اطالعاتی جامع الزم ،مدل  SWATاجرا شاااد و
شااابکاۀ هیدروگرافی ،زیر وزهها و وا دهای واکنش
هیدرودوییکی 2ب عنوان وا دهای موادعاتی ب دسااات
آمد ستس آمار و اطالعاا ایستگاهها ب مدل وارد شد
دادههای سااالهای  2631و  2633ب عنوان Warmup
برای اجرای مقادمااتی مدل  SWAT2012در نرمافزار
 ArcGIS10.3اساااتاااده شاااد و باا کاربرد دادههای
 2630 - 2672ب صااورا ماهیان مدل  SWATاجرا
شاااد پس از اجرای مادل  SWATو شااابی ساااازی
هیادرودویی وزه ،خروجیهاایی شاااامال مؤدا های
رواناب ،تودید آب ،تودید رسااوب و غیره ب صورا فایل
متنی اوی اطالعاا ب دست آمد این فایلهای متنی
در پوش ای ب نام  TxtInOutذخیره شد با اتصال این
پوشاا ب نرمافزار  SWAT-CUPبا اسااتااده از روش
معکوس و ادگوریتم  ،SUFI-2باا انتخااب پاارامترهای
مؤثر اودیا در رواناب و رساااوب ( ;Hartanto, 2003
 ،)Ndomba, 2005; Feyereisen, 2007در دورة آماری
 ،2672-2613واسانجی و سااسایتسنجی شدند و
عدم قوعیت آنها با اسااتااده از این برنام برآورد شااد
علات انتخااب برنااماۀ  ،SUFI-2توانایی این برنام در
مادیریات تعاداد زیااد پارامترها ،همزمانی ت لیل های
ساااساایت و عدم قوعیت ،واساانجی و اعتبارساانجی
ماادل اسااات صااا اات برازش براسااااس ضاااریا
نش -ساتکلیف ) (NSیا شاخصهای آماری  𝑅 2و 𝑏𝑅 2
بین مقادیر مشااهدهای و شبی سازیشدة بهینۀ نهایی
تاعایین شااااد ()Abbaspour, 2008; Me, 2015
پاارامترهاای مؤثر ب همراه م دودة مجاز تغییراا آنها
در مدل وارد شاد و در جهت بهین سازی خروجیهای
مدل 61 ،تکرار 0و در هر تکرار  12شاابی سااازی انجام
گرفات و بهترین مقادار تاابع هدف ب دسااات آمد در
مرا ل مختلف با ساسیتسنجی ساسیت پارامترها
ب صااورا دو معیار  p-valueو  t-statنشااان داده شااد
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معیار  p-valueنشااندهندة اهمیت سااسیت پارامتر
اساات ک هر ی مقدار آن ب صااار نزدیکتر باشااد،
پاارامتر برای مادل مهمتر اسااات معیار  t-statاندازة
سااسایت را نشاان میدهد ک هری بزرگتر باشد،
سااسیت پارامتر بیشتر است (.)Abbaspour, 2007
واسااانجی باا مقاادیر بهیناۀ جدید پارامترها و تعیین
بهترین مقدار تابع هدف تکرار شاااد تا جایی ک مقدار
بهینۀ جدیدتر تابع هدف ب دسااات نیامد و پارامترهای
سااستر ،تعیین شد پس از واسنجی پارامترها ،مدل
 SWATب صاورا ماهان برای دادههای دورة - 2630
 2617اعتبارسانجی شد بعد از اعتبارسنجی و تعیین
مقدار بهینۀ پارامترهای مؤثر ،دوباره مقادیر پارامترهای
مؤثر در نرمافزار  ARCSWAT2012وارد و ماادل اجرا
شاااد و مقادیر هیدرودوییکی وزه ب دسااات آمد و با
دادههای فعادیتها و بهرهبرداریهای صااوراگرفت در
وزه مقایس شد
تابع هدف و محدودیتها

 :NSاین ضااری اختالف نسبی مقادیر مشاهدهای
و شابی ساازیشده را نشان میدهد مقدار ضری NS
بین یاک تا منای بینهایت تغییر میکند مقدار بهینۀ
این شاخص  2است اگر میزان آن از  2/5بیشتر باشد،
مدل شبی سازی خوبی داشت است ( ;Arnold, 2012
 )Bressiani, 2015در صورا منای شدن ضری NS
بهتر اساات از نتاین مدل اسااتااده نشااود و از متوساار
مقادیر مشاهدهای استااده شود
 : 𝑅 2هاماخوانی بین مقااادیر مشاااااهااده ای و
پیشبینیشاااده میتواناد با اساااتااده از روش تجزیۀ
رگرساایونی بررساای شااود ضااری تعیین ،بیانکنندة
بخشاای از کل واریانس مقادیر مشاااهدهای اساات ک
توسر مقادیر شبی سازیشده توجی میشود ب عبارا
دیگر ،قسامتی از واریانس کل است ک ب وسیلۀ رابوۀ
خوی موجود بین مقادیر مشاااهدهای و شاابی سااازی

)1. Hydrologic Response Unit (HRU
2. Iteration
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شااده توجی میشااود ضااری تعیین بین صااار تا 2
تغییر میکند و مقدار بهینۀ آن  2است
 :𝑏𝑅 2اختالف بین مقادیر مشاهدهای و شبی سازی
شاااده و همچنین پویااایی بین آنهااا بااا اساااتااااده از
تابع  𝑏𝑅 2نشاان داده میشاود این تابع اصالضرب
ضااری تبیین در ضااری رگرساایون اساات ضااری
رگرسااایون ،اختالف بین مقااادیر مشاااااهااده ای و
شابی سااازیشاده و ضااری تبیین ،پویایی بین آنها را
نشان میدهد
نتایج
براساس نتاین ضری نش -ساتکلیف ( ،)NSضری
تبیین ( )𝑅 2و ضااری  𝑏𝑅 2در اودین اجرای واساانجی
بین دادههای رواناب مشاهدهای و شبی سازی ب ترتی
 2/520 ،2/62و  2/522و بین دادههاای باار رساااوب
مشاااهدهای و شاابی سااازی ب ترتی  2/60 ،-21/10و
 2/623ب دسااات آمد نتاین مربوب ب شااابی ساااازی
رواناب و بار رساااوب در اودین اجرای مدل  SWATو
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بررسی شاخصهای ارزیابی کارایی این مدل نشان داد
کا در اودین اجرا و با مقادیر اودیۀ پارامترهای ورودی،
دارای دقت مناسبی برای شبی سازی دبی رواناب و بار
رسوب وزة آبخیز ذیلکیرود نیست
جدول  0شااااخص های ارزیابی مدل های رواناب و
رساااوب را نشاااان میدهد در تکرار 02 2واسااانجی،
بهترین مقدار تابع هدف ضرای  𝑅 2 ،NSو  𝑏𝑅 2برای
مر لۀ واسنجی رواناب ب ترتی  2/11 ،2/70و 2/112
و برای مر لۀ اعتبارساانجی آن  2/13 ، 2/16و 2/11
و این ضرای برای مر لۀ واسنجی بار رسوب ب ترتی
 2/53 ،2/52و  2/66و برای مر لۀ اعتبارسااانجی آن
 2/76 ،2/33و  2/27برآورد شدند
مقادیر شااخصهای ارزیابی مدل در دورة واسنجی
و اعتبارسانجی نشااندهندة شابی سازی مولوب دبی
روانااب و باار رساااوب مااهااناۀ وزة آبخیز رودخانۀ
ذیالاکی رود و کااارایی ماادل  SWAT2012پس از
واسااانجی پاارامترهاای آن باا اساااتاااده از ادگوریتم
 SUFI-2است.

جدول  -2جدول زیر وزهها و وا دهای واکنش هیدرودوییکی وزة آبخیز  06ذیلکیرود
شمارة
زیر وزه

مسا ت
(هکتار)

درصد

تعداد HRU

شمارة
زیر وزه

مسا ت
(هکتار)

درصد

تعداد HRU

2

050/60

2/23

26

20

2/12

2/20

22

0

737/53

6/00

01

26

123/30

6/61

26

6

731/33

6/00

02

22

267/22

2/51

20

2

777/20

6/03

02

25

2676/63

5/75

21

5

2215/12

27/52

52

23

2227/22

3/23

02

3

623/70

2/62

23

27

2327/21

3/32

23

7

132/60

6/32

02

21

2503/33

3/22

20

1

750/21

6/25

20

23

2623/02

5/23

01

3

000/53

2/36

21

02

2756/22

7/65

67

22

162/73

6/21

67

02

071/31

22/37

53

22

2623/22

5/32
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جمع

06137/22

222

321

1. Iteration
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شکل  -2نقشۀ زیر وزه و آبراه های وزة  06ذیلکیرود

جدول  -0مقادیر شاخصهای ارزیابی مدلسازی رواناب و بار رسوب
در مرا ل مختلف اجرای مدل  SWATبا  35درصد عدم قوعیت
متغیر

بار رسوب

رواناب

شاخصهای
ارزیابی مدل

مر لۀ
واسنجی

مر لۀ
اعتبارسنجی

مر لۀ
واسنجی

مر لۀ
اعتبارسنجی

𝑅2

2/11
2/70
2/112

2/13
2/16
2/11

2/53
2/52
2/66

2/76
2/33
2/273

NS

𝑏𝑅2

شکل  -0نمودار دادههای پراکندة مقادیر ماهان ؛ ادف) رواناب مشاهدهای و شبی سازیشده؛ ب) بار رسوب مشاهدهای و
شبی سازیشدة وزة آبخیز  06ذیلکیرود پس از واسنجی مدل  SWATدورة آماری  2672تا 2613
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شااکل  6ساااساایتساانجی پارامترهای مؤثر در
مدلسااازی شاابی سااازی رواناب و رسااوب وزة 06
ذیلکیرود را نشاااان میدهاد براسااااس نتااین آنادیز
ساااساایت پارامترهای مدل ،پارامترهای یگادی خا
در ادت مرطوب ( ،)SOL_BDضری  αآب پای برای
ذخیرهساااازی ساااا لی زهکش ها و آبراه های وزه
( ،)ALPHA_BNKاداقل مقدار ذخیرة آب الزم در
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سااره برای شاروع تبخیر از آن ( )Revapmnو شمارة
مانا نی در شااارایر رطوبتی متوسااار ( )CN2از
پاارامترهای بسااایار مهم در تعیین میزان دبی رواناب
خروجی از وزه شااناخت شاادند ک از بین آنها عامل
یگادی خا در ادت مرطوب ( )SOL_BDو شاامارة
من نی ( )CN2بااا  t-statبیش از  2و  p-valueاادود
 2/2ب عنوان ساسترین پارامتر تشخیص داده شد

شکل  -6ساسیتسنجی پارامترهای مؤثر در مدلسازی شبی سازی رواناب و رسوب وزة  06ذیلکیرود

همچنین پاارامترهای ضاااری مانینگ آبراه ها و
زهکشها ( ،)CH_N2شاامارة من نی ( ،)CN2شاای
وا ادهاای  )HRU_SLP( HRUو زمان تأخیر انتقال
آب ب سااووح زیرین ( )GW_DELAYاز پارامترهای

بسیار مهم در تعیین مقدار بار رسوب خروجی از وزه
شاناخت شدند ک از بین آنها عوامل ،شمارة من نی و
ضاری مانینگ ،سااسترین پارامترها تشخیص داده
شدند

شکل  -2نمودار بارندگی و جریان مشاهدهای و شبی سازیشدة ماهانۀ وزة آبخیز  06ذیلکیرود
پس از واسنجی مدل  SWATدورة آماری 2672-2613
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شااکل  2نمودار بارندگی و جریان مشاااهدهای و
شابی ساازیشدة ماهانۀ وزة آبخیز  06ذیلکیرود را
پس از واسانجی مدل  SWATنشان میدهد شکل 2

شکل  -5نمودار بار رسوب مشاهدهای و بارندگی سادیان

شاکل  5مقایساۀ بار رسوب مشاهدهای و بارندگی
ساااادیااانا و شاااکال  3مقااادیر رساااوب ماااهیااانا
شاابی سااازیشااده و مشاااهدهای در طول دورة زمانی
ت قیق را بیاان میکند مقایسااا نشاااان میدهد ک

نشااان میدهد ک دبی اوج مقادیر شاابی سااازیشااده
همزماان باا دبی اوج مقادیر مشااااهدهای اتااد افتاده
است

وزة  06ذیلکیرود در دورة آماری 2670-2613

رساوب اوج مقادیر شبی سازیشده همزمان با بارندگی
اوج و رساوب اوج مقادیر مشاهدهای ودی با مقدارکمتر
اتااد افتاده است

شکل  -3نمودار بارندگی و بار رسوب مشاهدهای و شبی سازیشده ماهانۀ وزة آبخیز  06ذیلکیرود
پس از واسنجی مدل  SWATدورة آماری 2670 - 2613

بااا ورود مقاادار بهینااۀ پااارامترهااای مؤثر و اجرای
نهااایی ماادل  SWATبرای شااابیا ساااازی یرخااۀ
هیدرودویی وزة  06ذیلکیرود ،از  127/26میلیمتر

باارنادگی وزه 072/53 ،میلیمتر ب صاااورا برف و
 523/52میلیمتر ب صااورا باران اساات همچنین از
 127/26میلیمتر بارش 230/66 ،میلیمتر ب صااورا
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رواناب ساااو ی 007/35 ،میلیمتر ب صاااورا جریان
زیرساااو ی و  07/36میلی متر ب ا صاااورا جریااان
برگشتی و در مجموع  227/32میلیمتر ب صورا دبی
و تودیااد آب وزه از وزه خااارج می شاااود633/2 ،
میلیمتر ب صااورا تبخیر و تعرد از تاج و تنۀ درختان
و کف جنگل تبخیر میشود و ب جو برمیگردد و تنها
 0/1میلیمتر با ناوذ ب اعماد زمین از دساترس خارج
میشود تودید رسوب ماهیانۀ وزه  3/31تن در هکتار
در سال است ک بیشترینِ آن در اساند و کمترینِ آن
در تیر اسات در بین کاربری ها بیشترین تودید رسوب
در اراضااای بااایر ،زراعاات آبی و جنگاالهااای تنااک و
تخریا یااافتاۀ ارتااااعی اسااات از د ااا مکااانی نیز
بیشترین تودید رسوب در زیر وزههای  02و  5است
بحث
مقادیر تابع هدف در دورة واسنجی و اعتبارسنجی،
نشااندهندة شبی سازی مولوب دبی رواناب و متوسر
باار رساااوب مااهااناۀ وزة آبخیز ذیلکیرود باا مدل
 SWATپس از واسانجی پارامترهای آن با اسااتااده از
ادگوریتم  SUFI-2بوده و کااارایی ماادل  SWATدر
شابی سازی پس از واسنجی رضایتبخش است نتاین
ایان ت قیق بااا یااافت ا هااای ) Me et al. (2015و
) Shimelis (2010موابقت دارد آنان بیان داشتند ک
شاااخصهای آماری نشاااندهندة کارایی در پیشبینی
روانااب باا ضااارای تعیین و ضاااری راندمان نش–
ساتکلیف بزرگتر از  2/52است یافت های این ت قیق
نشااان داد ک پارامترهای عامل یگادی خا در ادت
مارطاوب ( )SOL_BDو شااامااارة من نی ()CN2
سااااسترین پارامترها در تعیین دبی رواناب خروجی
از اوزه انااد ناتااایان این ت قیق بااا یااافت ا هااای
( Tibebe (2010موابقت دارد او رواناب و رسوب را در
اوزة کاتاال در اتیوپی بااا  SWATبررسااای کرد
پارامترهای ساااس نشااان میدهند ک تودید رواناب
ساااو ی در بخشهاایی از وزة ذیلکیرود باا خا
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سااانگین باا رس زیااد و باا ظرفیت ناوذپذیری کم و
مناطق پرشی  ،بیشتر است
نمودار بار رسااوب مشاااهدهای و جم برداشاات
درختان در شکل  7و بررسی پروانۀ قوعهای صادرشده
نشاان میدهد ک خا برداریهای صوراگرفت برای
جادهسازی جنگلی در یندین م ور از سال  2670ک
اوج آن سااااال هااای  2675 ، 2676و  2612بود و
همچنین برداشاات درختان و پا سااازی تراز  232و
دپوی خا برای آمادهسااازی تاج سااد شااهر بیجار در
ساااالهاای  2616تاا  ،2613ساااب خا برداری و
جاب جایی جم عظیمی خا از بسااتر طبیعی شااد و
باارندگی های متوسااار ،خا های ریخت شاااده روی
زهکشها و مساایلها را مل و ساایالب جاری کرد و
ساب افزایش بار رساوب شد این نتیج با یافت های
( FAO (2008تاأییاد میشاااود برپاایاۀ این یافت ها
تخری جنگل میتواند ساارعت رواناب ب رودخان ها را
افزایش دهد ک ددیل اصااالی آن کاهش ناوذپذیری و
ظرفیت ذخیرة آب خا است و همچنین جادهسازی،
جهات جریاان روانااب با رودخان را تغییر میدهد و
ساب افزایش پیک سایالب و بار رسوب میشود این
یافت ها همچنین با نتاین پژوهش )Sidle et al. (2006
تأیید میشاااود آنان بیان داشاااتند ک تخری خا ،
مسایرهای یوبکشای و سیستمهای جاده ،هیدرودویی
مناااطق کوهساااتااانی را تغییر می دهااد و روناادیااابی
جریانها ب رودخان را از طریق زهکشها و مسااایلها
عوض میکناد و ساااب افزایش پیک سااایالب و بار
رسوب میشود شکل  7نمودار بار رسوب مشاهدهای و
جم برداشت درختان مسیر جادههای جنگل و مخزن
سد در دورة آماری  2670-2613را نشان میدهد
خروج  633/2میلیمتر در وا د ساااو از بارندگی
وزه با صاااورا تبخیر و تعرد از برگ ،تنۀ درختان و
کف جنگل ،تأثیر بسیار مهم جنگلهای وزه در تعادل
یرخۀ هیدرودویی و بیالن آبی وزه را ک برپایۀ رابوۀ
) Neitsch et al. (2002اسااات نمایان میکند تخری
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پوشاااش گیااهی و کاهش باران ربایی ،ساااب افزایش
روانااب می شاااود افزایش روانااب با کااهش ظرفیت
نگهاداری آب در خاا  ،افزایش سااارعات جریان های
ساااو ی و فرساااایش خاا میانجاامد این نتیج با
یافت های ( Stednick (1996ساازگار است او بیان کرد
در شرایوی ک کف جنگل ت ت عملیاا یوبکشی بوده
و خا معدنی ظاهر شااده باشااد ،ناوذ آب در خا با
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قوع جنگال کاهش پیدا میکند ،اما این کاهش فقر تا
م دودهای ک خا های جنگل تخری شااده و فشااره
میشود ،ایجاد میشود و در مناطق تخری نشده ،مقدار
ناوذ زیااد باقی میماند یافت های (Bruijnzeel (2004
نیز این نتیج را تأیید میکند او اظهار داشاات پوشش
گیاهی تأثیر زیادی در تعادل آب وزه دارد

شکل  -7نمودار بار رسوب مشاهدهای و جم برداشت درختان مسیر جادههای جنگل و مخزن سد در دورة آماری 2670-2613

مقایسااۀ مقادیر دبی ماهیانۀ شاابی سااازیشااده و
مشااهدهای در طول دورة زمانی ت قیق ،نشان میدهد
ک دبی اوج مقادیر شاابی سااازیشااده همزمان با دبی
اوج مقاادیر مشااااهده ای اتااد افتاده و مدل SWAT
ب طور رضاااایتبخشااای جریان رودخانۀ ذیلکیرود را
شاابی سااازی کرده اساات یافت های بررساای کارایی و
دقت مدل  SWATبرای شااابی ساااازی دو متغیر بار
رسوب و دبی رواناب وزة آبخیز  06ذیلکیرود ،همسو
با نتاین ت قیقاا ( Rostamian (2008و (Xu (2009
اسااات و نشاااان میدهاد کا کاارایی این مدل برای
شاابی سااازی دبی رواناب ،بساایار بیشااتر از کارایی آن
برای شبی سازی بار رسوب است
باا طااور کاالاای ماادل  SWATنااوعاای ماادل
اکوهیادرودوییکی جاامع در زمیناۀ موادعاا مربوب ب
ماناااباع طابایاعی ،میتوانااد ابزاری قاادرتمنااد در
برناام ریزیها و مدیریتهای کالن و پیشبینی اهداف

مختلف فرایندهای هیدرودوییکی و فرسااایش خا در
مادیریات جنگلداری و وزة آبخیز باشاااد؛ اگری در
مقایسااا با مدلهای دیگر ،مدل  SWATب اطالعاا
ورودی زیاادی نیاز دارد ک مساااتلزم صااارف زمان و
هزینۀ جمعآوری بیشاتری است ک از ضعفهای مدل
ب شاامار میرود سااازگاری مدل با م یر ARC-GIS
کاارایی این مدل را افزایش داده اسااات واسااانجی و
اعتبارساانجی مدل ،عاملی اساااساای در کاهش عدم
قوعیت و افزایش اطمینان کاربر در شااابی ساااازی و
پیشبینی مؤثرتر برای رسااایادن با اهداف مدیریتی
وزه اسات برای بررسای کارایی نتاین مدل پیشنهاد
میشود ک ت قیق در دو وزة جاتی مجاور هم یا دو
وزة مشاااب از د ا مورفودوییکی بهرهبرداریشااده و
بهرهبردارینشاااده صاااورا گیرد و نتااین باا یکدیگر
مقایسا شود تا تأثیراا بهرهبرداری جگل و شداهای
مختلف آن بر تودید رواناب و رسااوب ب صورا دقیقتر
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فرسایش و تودید آب باکیایت کمک مؤثرتری کند

و جزئیتر بررساای شااود و ب مدیریت وزة آبخیز در
 کنترل،زمینااۀ ااااظاات جنگاال و منااابع طبیعی آن
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Abstract
In this research, the impacts of forest operation and road construction on runoff and sediment yield were
investigated in Zailakirood Basin. As there was only one hydrometric station and sediment measurement
at the outlet of the basin, estimation of runoff and sediment from different parts of the Basin was not
possible which limits our understanding of the effective factors. We used Soil and Water Assessment
Tools (SWAT2012) and SWAT-CUP and SUFI-2 algorithm to model the monthly runoff and sediment
yield at the outlet of the Basin. The values of the objective function, NS, and the coefficient of
determination, R2, for runoff were 0.72 and 0.88, respectively, for calibration and 0.83 and 0.89 for
validation. For sediment yield, we obtained R2 0.51 and 0.56 for calibration and 0.66 and 0.73 for
validation, respectively. Overall, we concluded that the SWAT model performance and capabilities were
acceptable for simulating the monthly runoff and sediment yield in the Zailakirood Basin. Based on the
results of sensitivity analysis for runoff, SOL_BD and CH_N2 were determined as the most sensitive
parameters, whereas CH_N2 and CN2 were identified as the most sensitive parameters for sediment
yield. It can be concluded that forest harvesting reduced the forest canopy and compact the soil of the
skidding path, decreased the permeability and capacity of soil water storage, and increased the speed of
runoff into rivers. Road construction changed the direction of runoffs to the rivers, increasing the speed
of surface runoff and soil erosion. Overall, deforestation resulted in increases in the peak flows and
sediment yield.
Keywords: SWAT model, Calibration, Validation, Sensitivity analysis, Zailakirood Basin.
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