تحقیقات منابع آب ايران
Iran-Water Resources
Research

5166  پائیز،1  شماره،سال شانزدهم
Volume 16, No. 3, Fall 2020 (IR-WRR)

111-111

Identification and Uncertainty Analysis of
Sensitive Parameter of SWAT model in Kardeh
Streamflow Simulation

شناسايی و تحلیل عدمقطعیت پارامترهای حساس مدل

H. Salimirad 2, A. Dehvari 2, H. Galavi3*,
and M. Ebrahimian 4

* و1 هادی گلوی،0 عبدالحمید دهواری،5حلیمه سلیمیراد

 در برآورد رواناب حوضه كاردهTAWS

0

محبوبه ابراهیمیان

چکیده
کارآیی مدلهای هیدرولوژیکی در شبیهسازی رفتار یک حوضه به برآورد
 از آنجاییکه مدلهای.دقیق و اعتبار دادههای خروجی مدل بستگی دارد
هیدرولوژیکی توزیعی به دلیل جامعیت در تحلیل پدیدههای چرخه
 در معرض عدمقطعیت خواهند،هیدرولوژی دارای پارامترهای متعددی هستند
 شناسایی و تجزیه و تحلیل عدمقطعیت پارامترهای حساس، بنابراین.بود
 در این مطالعه عدمقطعیت ناشی از پارامترهای مدل.مدل ضروری میباشد
 در برآورد رواناب حوضه آبخیز کارده بررسی شد و واکنش مدل بهSWAT
.تغییر در پارامترهای آن با روش آنالیز حساسیت فراگیر ارزیابی گردید
واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل با استفاده از آمار ماهانه رواناب خروجی
 انجام و همچنین عملکرد مــدل در1000-1009 حـوضه در بـازه زمانی
 بـا تـوجـه بـه مقادیر ضریب کارآیی. اعتبارسنجی شد1008-1011 بـازه
 مدل،)0/98( ) و اعتبارسنجی0/94(  ساتکلیف در دورههای واسنجی-نش
 کارآیی خوبی برای شبیهسازی جریان رودخانه کاردهSWAT توسعهیافته
64  و98  همچنین در دورههای واسنجی و اعتبارسنجی به ترتیب.نشان داد
درصد دادههای مشاهداتی در باند عدم قطعیت تولید شده توسط الگوریتم
 این نتایج ضمن تأیید نکویی برازش مدل به شرایط. قرار گرفتندGLUE
 نشان داد که بازه عدمقطعیت تولید شده در تحلیل،حوضه آبخیز سد کارده
اثر عدمایستایی پارامترهای مدل بر رواناب شبیهسازی شده میتواند بخش
، در نتیجه.وسیعی از سناریوهای محتمل آبی در حوضه مطالعاتی را در برگیرد
با شناخت بازه آماری تغییرات قابل قبول پارمترهای حساس مدل و
 قابلیت،GLUE کمّیسازی اثر این تغییرات بر خروجی مدل توسط الگوریتم
 در شرایط مختلف عدمقطعیت در حوضهSWAT اجرایی مدل واسنجی شده
.مطالعاتی تضمین میگردد
، آنالیز حساسیت،GLUE ، عدمقطعیت پارامتری:كلمات كلیدی
.مدلسازی معکوس
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Abstract
Distributed hydrological models use a large number of
parameters in simulating a watershed and accordingly are
subjected to model uncertainty. This study, therefore, analyzes
the model uncertainty induced by its parameters instability.
The soil and water assessment tool (SWAT)—a powerful
semi-distributed hydrological model—is employed here to
simulate the Kardeh river flow, in Iran. The model parameter
sensitivity was assessed using the global sensitivity analysis
method. For the uncertainty analysis, the generalized
likelihood uncertainty estimation (GLUE) technique was used
which performs the uncertainty analysis and calibration of the
model through inverse modeling. Observed streamflow data of
2000-2006 and 2008-2012 were respectively used for
uncertainty-analysis/calibration and validation periods.
Consulting the Nash-Sutcliffe efficiency coefficient values
obtained in calibration (0.64) and validation (0.68) steps, the
developed SWAT model showed good performance for
simulating Kardeh river flow. The produced uncertainty band
was also able to encompass respectively 68 % and 93 % of the
observations during calibration and validation steps. Results,
while confirming the model goodness of fit, showed that the
generated uncertainty interval by GLUE covers a large
spectrum of the probable streamflow scenarios in the study
area. Therefore, the model applicability in the study area is
confirmed under different uncertainty scenarios and it can be
applied for the river basin planning and management. The
calibrated model can be reliably forced by climate change
scenario driven data to assess the hydrological impacts of
climate change in the study area.
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) Yang et al.(2008الگوریتمهای  GLUE ،ParaSol6 ،MCMCو
 Wo et al. (2015) ،SUFI-2سـه الگوریتم  ParaSol ،GLUEو
 IFUS-2و ) Aalami et al. (2018دو الگوریتم  GLUEو IFUS-2
را برای تحلیل عدمقطعیت مدل  SWATدر مطالعات خود به کار
بردند .نتایج این مطالعات نشان میدهد که هر یک از الگوریتمها بسته
به شرایط مدلسازی میتواند به نتایج نسبتاً متفاوتی از جنبه تعیین
پارامتر حساس و بازه عدمقطعیت منجر گردد .بکارگیری الگوریتم
 SUFI-2توسط پژوهشگران داخلی و خارجی برای تحلیل عدمقطعیت
در مدلهای مفهومی حوضه آبخیز ،توانمندی این الگوریتم را در آنالیز
عدمقطعیت نشان داده است ( .)Akhoun et al., 2018با این وجود،
روش  GLUEنیز یکی از رایجترین روشها برای تعیین عدمقطعیت
پارامتری مدلهای هیدرولوژیک میباشد ( )Mirzaei et al., 2013که
نتایج قابل قبولی در مقایسه با دیگر روشها ارائه داده است.

 -5مقدمه
مدلهای هیدرولوژیکی به دلیل خطاهای رایج در جمعآوری و ثبت
دادهها و همچنین محدودیتهای ایجاد شده برای توسعه مدل عموماً
به فرآیندهای واسنجی و اعتبارسنجی نیاز دارند تا برازش مناسبی با
شرایط حوضه آبخیز پیدا کنند .صرفنظر کردن از برخی پدیدههای
هیدرو لوژیک و یا ثابت در نظر گرفتن اثر اجزای مختلف چرخه
هیدرولوژیک در فرآیند مدلسازی از جمله عوامل ایجاد خطا و
عدمقطعیت در مدل هستند .خطا میتواند عامل ایجاد عدمقطعیت
باشد ،اما مفهوم «عدمقطعیت» بههیچ وجه برابر با «خطا» نیست .اثر
عوامل مختلف ایجادکننده عدمقطعیت در فرآیند مدلسازی به صورت
تجمعی در نتیجه نهایی مدل نمایان خواهد شد .این عوامل میتواند
ساختاری (وابسته به ساختار هر مدل) ،پارامتری (مربوط به پارامترهای
مدل) و یا ناشی از دادهبرداری باشد ( .)Galavi and Lee, 2012منابع
گسترده ایجاد کننده عدمقطعیت مانعی برای مدلهای هیدرولوژیکی
در بازتاب کامل و دقیق فرآیندهای مورد مطالعه و شبیهسازی محسوب
میشوند .ازاینرو ،تحلیل عدمقطعیت مدل برای دستیابی به
پیشبینیهای مطمئن امری اجتنابناپذیر در فرآیند مدلسازی است.
تحلیل پارامترهای اثرگذار بــر مــدل و بهینهسازی آنها ضمن
واسنجی مــدل از مـراحل ابتدایی و مهم این فرآیند میبـاشند
( .)Nasiri et al., 2020تحلیل حساسیت مدل به پارامترهای مختلف
آن باعث شناسایی پارامترهایی که تأثیر بیشتری بر خروجی مدل دارند
شده و نهایتاً باعث افزایش دقت در مدلسازی میشود .معموالً یافتن
یک مدل که کامال ًمنطبق بر شرایط یک حوضه باشد امکانپذیر
نیست .تفاوتهای موجود را میتوان عموماً با مقادیر واسنجی شده
پارامترها ،تغییر یا اصالح مدل مفهومی در حوضه برطرف کرد .با توسعه
روشهای جدید بررسی عدمقطعیت که مبتنی بر مدلسازی معکوس
میباشند ،واسنجی مدلها همگام با تحلیل عدمقطعیت انجام میشود
( .)Shafiei et al., 2014از اینرو تحلیل عدمقطعیت با هدف توسعه
و تضمین کارآیی مدل انجام میگیرد.

روش  GLUEبرپایه شبیهساز مونتکارلو و تلفیق با قضیه بیز ( Bayes

 )Theoremتوسعه یافته است ( .)Beven and Binley, 1992از زمان
ارائه روش  GLUEاز سال  1661تا سال  ،1008در بیش از 100
پژوهش ،از الگوریتم  GLUEجهت تحلیل عدمقطعیت استفاده شده
است ( .)Stedinger et al., 2008در حال حاضر نیز با توجه به
پیشرفت ایجاد شده در مدلهای هیدرولوژی ،الگوریتم  EUFGدر
مطالعات متعددی جهت تحلیل عدمقطعیت مدلها بکار گرفته شده
است EmamiFar et al. (2016) .در مدل Shafi'I et al. ،BWD7
) (2018در مدل  ،SUISI-VDH8و )Amini-Zad et al. (2018
در مدل  SWATاز  GLUEاستفاده کردند و بر کارآیی این روش تأکید
داشتند .همچنین قابل ذکر است که الگوریتم  EUFGدر تحلیل
عدمقطعیت مدلهای آب زیرزمینی ( )COBUUOWنیز نتایج قابل
اطمینانی ارائه داده است ( Hamraz et al., 2016; Abedini et al.,
 EUFG .)2017از منظر کارایی و سهولت اجرا با سایر روشهای
 SUFL-2و  MCMCرقابت میکند ( ;Abbaspour, 2007
 .)Campbell et al., 1999در واقع در  ،GLUEعالوه بر سادگی در
محاسبات نسبت به سایر روشها ،به دلیل تحلیل اثر توزیع آماری
مقادیر پارامترهای مدل بر خروجی ،نتیجه همگرایی پارامترها بر
عملکرد مدل را به صورت تغییرات آماری بررسی میکند .از مهمترین
ویژگیهای  GLUEمیتوان به فرض عدم وجود تنها یک مجموعه
پارامتر بهینه منحصر به فرد اشاره کرد .بدین ترتیب که مقادیر
مجموعهای از پارامترها را بهصورت تصادفی براساس توزیع احتمال
پیشفرض انتخاب میکند (شبیهسازی مونتکارلو) و خروجی ایجاد
شده با استفاده از معیارهای سنجش کارایی (تابع هدف) مورد ارزیابی
قرار گرفته و در صورت باالتر بودن از حد آستانه پذیرش ،مجموعه
مقادیر پارامترها و مدل مربوطه به عنوان مجموعه رفتاری (قابل قبول)

از میان روشهای گسترده تحلیل عدمقطعیت در مدلهای
هیدرولوژیکی میتوان به الگوریتمهای  CMCM1و الگوریتمهای
مشابه آن  SUFI-24 ،N-MCMC3 ،CCMCM2و GLUE5
( Roodaki and Azizian, 2020; Sepúlveda and Doherty,
 )2015; Lee et al., 2014اشاره نمود .هر کدام از این الگوریتمها با
روشهای متفاوتی تمامی منابع ایجادکننده عدمقطعیت در مدلسازی
را آنالیز و اثر آنرا مورد تحلیل قرار میدهند .پژوهشگران متعددی
استفاده از الگوریتمهای مختلف را برای ارزیابی واسنجی و تحلیل
عـدمقطعیت مدلهای هیدرولوژیک توزیعی پیشنهاد میکنــند.
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معرفی میگردند ( .)Kobarfard et al., 2019مجموعه خروجیهای
بهدست آمده از پارامترهای رفتاری (سریهای شبیهسازی شده رواناب)
محدوده تغییرات مــدل بــ ه ازای تغییر در مقادیر پارامترهای آن را
نشان میدهد ،کــه بیانگر بازه عدمقطعیت مــدل نیز میباشد

شکل  B ،A -1و  Cبه ترتیب نمایشی از شبکه رودخانه ،تنوع در
کاربری اراضی و خاکهای حوضه آبخیز ارائه میکند .طوالنیترین
آبراهه  44160متر طول داشت .باالترین سطح پوشش اراضی نیز
مربوط به مراتع با  14درصد میباشد .خاک منطقه دارای تنوع نسبتاً
زیادی بود که خاک نوع  Calcixereptsبیشترین و  Ochricکمترین
سطح پوشش در منطقه داشتند.

(.)Mirzaei et al., 2013

سد کارده در استان خراسان رضوی یکی از منابع مهم تأمینکننده آب
شرب و کشاورزی شهر مشهد میباشد .با درنظر گرفتن اهمیت این
حوضه آبریز از جنبه تأمین آب شرب کالن شهر مشهد و شرایط خاص
فیزیوگرافی آن (کوهستانی و برفی بودن) که زمینه را برای بررسی دو
هدف ارزیابی توانایی مدل  SWATدر شبیهسازی حوضههای برفخیز
و همچنین شناسایی پارامترهای حساس مدل فراهم میکرد به عنوان
حوضه مطالعاتی انتخاب شد .در این مطالعه از خطای ناشی از
دادهبرداریها صرفنظر شده است ،و شناسایی و تحلیل عدمقطعیت
پارامترهای حساس مدل  SWATدر برآورد رواناب حوضه کارده در
محیط نرمافزاری  ArcGISبا استفاده از دادههای متنوع هواشناسی و
سنجش از دور انجام شده است.

اطالعات هواشناسی و اقلیمی منطقه مانند بارش ،دمای حداقل و دمای
حداکثر ،رطوبتنسبی و تابش روزانه از سه ایستگاه سینوپتیک و
همچنین بارش و دما در  8ایستگاه به عنوان دادههای آماری استفاده
شدند .متوسط بارندگی ساالنه در سطح حوضه در بخش جنوبی 052
میلیمتر و در ارتفاعات شمالی به  042میلیمتر میرسد .واسنجی و
اعتبارسنجی مدل نیز براساس آمار دبی ماهانه در ایستگاه هیدرومتری
کارده باالدست واقع در نقطه خروجی حوضه انجام شد .مشخصات
ایستگاههای مورد مطالعه در جدول  1ارائه شده است.
 -0-0مدل SWAT

در این مطالعه از  ،IWSSکه یک مدل نیمه توزیعی فیزیکی و پیوسته
است ،برای مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز سدکارده استفاده
شد SWAT .مدلی توانمند و جامع برای شبیهسازی رواناب -فرسایش
و تولید رسوب ،کیفیت منابع آبی و اثرات تغییرات اقلیم در حوضههای
آبخیر است .در این مدل ،حوضه مطالعاتی به تعدادی واحدهای کوچک
با پاسخ هیدرولوژیکی ( )VRFیکسان تقسیم میشود .با ترکیب
الیههای  ،DEMکاربری اراضی و نوع خاک ،واحدهای پاسخ
هیدرولوژیک بوجود می آیند؛ که در هر یک از این واحدها نوع خـاک،

 -0مواد و روشها
 -5-0منطقه مورد مطالعه

حوضه آبخیز کارده با مساحت  441/6کیلومترمربع در استان خراسان
رضوی ،از زیرحوضههای اصلی حوضه کشفرود و جزء نواحی
کوهستانی و مرتفع شمال شهرستان مشهد است .پایینترین نقطه
ارتفاعی حوضه در پاییندست آبادی کارده با ارتفاع  1100متر و
باالترین آن در شمال غرب با ارتفاع  1641متر از سطح دریا میباشد.

Fig. 1- The sub-basins (A), land use (B), and soil-maps (C) of Kardeh dam catchment

شکل  -5نقشه زيرحوضهها ( ،)Aكاربری اراضی ( )Bو خاك ( )Cحوضه سد كارده
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Table 1- Hydrometric stations used in the study

جدول  -5مشخصات ايستگاههای مورد استفاده در مطالعه
Longitude
"60° 41' 29.6
"52° 32' 43.6
"59° 23' 33. 1
"58° 59' 9.5
"59° 39' 59.6
"59° 48' 35.9
"59° 33' 43.7
"58° 35' 23.9
"59° 39' 58.2

Station name
Kardeh-Dam
Marshak
Sarooj
Abghad
Aal
Talghoor
Goosh
Jong
)Kardeh (Hydrometric

کاربری اراضی و رقوم ارتفاعی یکسان میباشند و در نتیجه رفتار
هیدرولوژیکی آنها یکسان خواهد بود .بعد از تشکیل VRFها دادههای
اقلیمی (بارش و دما) به مدل معرفی شود .در این راستا ،پردازش رواناب
سطحی حوضه ،آب موجود در خاک ،تبخیر و تعرق ،ذوب برف ،نفوذ
سطحی ،نفوذ عمقی ،جریان آبزیرزمینی و زیرسطحی ،فرسایش و
تولید رسوب و باقی پدیدههای هیدرولوژیک ابتدا برای هر ،HRU
سپس هر زیرحوضه و در نهایت کل حوضه آبخیز به صورت متوسط
وزنی محاسبه میشود ( .)Neitsch et al., 2011در مدل SWAT
شبیهسازی چرخه هیدرولوژیکی براساس معادله بیالن آب صورت
میگیرد (رابطه .)1

در یک بازه تعریف شـده تغییر میدهـد تا بــه کمترین اختالف در
شبیهسازی و در نتیجه بــه مقدار بهینه پارامترها دست یـابد
( .)Ahmadi and Nasseri, 2020فرآیند یاد شده در تکرارهای بسیار
زیاد انجام میشود که هر بار انتخاب مقدار پارامتر از بازه تعریف شده
با استفاده از یک توزیع آماری از پیش تعیین شده در  GLUEانجام
خواهد شد .در  GLUEهدف این است که یک مجموعه پارامتر رفتاری
که منجر به شبیهسازیهای قابل قبول در مدل هیدرولوژیک میشوند،
شناسایی گردد.
جهت پیادهسازی روش  ،GLUEتوزیع احتماالتی دادههای هر پارامتر
از مجموعه پارامترهای حساس تعیین گردیده و در هر بار اجرای مدل
هیدرولوژیک مقداری تصادفی برای هر پارامتر وارد مدل شده و میزان
دقت خروجی مدل ارزیابی میگردد .این روش در هر مرحله اجرای
مدل سعی در کاهش خطای مرحله قبل داشته و با انتخاب مجموعه
مقادیر جدید برای هر کدام از پارامترهای حساس در مدل ،دقت
شبیهسازیهای جدید مدل را ارزیابی میکند (.)Galavi et al., 2019
مجموعه پارامترهایی که مقادیر انتخابی آنها برازش مناسبی در مدل
ایجاد نماید به عنوان مجموعه پارامترهای رفتاری معرفی میشود
( .)Mirzaei et al., 2013محدوده تغییرات خروجی شبیهسازیهای
مدل بهواسطه مجموعه پارامترهای رفتاری بکار رفته در آن ،بازه
عدمقطعیت در خروجی مدل  SWATتحت اثر پارامترهای آن را نشان
میدهد .در واقع در مرحله واسنجی شبیهسازیهای متعددی براساس
تعداد مقادیر تصادفی انجام شد و در مرحله اجرای الگوریتم بازه
پارامترها کوچکتر شده تا بـه یک مقدار بهینه ثابت بـرسد .دو معیار
 r-factorو  p-factorجهت کمی نمودن و ارزیابی عدمقطعیت استفاده
میشود .معیار  p-factorدرصد قرارگیری دادههای مشاهداتی در
محدوده عدمقطعیت  61%و معیار  r-factorمیانگین ضخامت محدوده
عدمقطعیت ( 61%فاصله حد باال و پایین) میباشد .برای ایجاد برازش
مناسب ،هدف دستیابی به بیشترین پوشش داده مشاهداتی با کمترین

t

()1

SWt = SWO + ∑(R day − Qsurf − Ea − Wseep
) − Qgw

Latitude
"36° 37' 12
"36° 48' 17
"36° 43' 45.9
"36° 29' 24.5
"36° 43' 1
"36° 49' 34
"36° 43' 4.2
"36° 36' 44.8
"36° 39' 35

)Altitude (m
1279
1830
1320
1505
1464
1563
1569
1313
1322

1

که در آن SWt ،مقدار نهایی آب موجود در خاک (میلیمتر) SWo ،مقدار
اولیه آب موجود در خاک (میلیمتر) t ،زمان بر حسب روز Rday ،مقدار
بارش در روز ( iمیلیمتر) Qsurf ،مقدار رواناب سطحی در روز ( iمیلیمتر)،
 Eaمقدار تبخیر وتعرق در روز ( iمیلیمتر) Wseep ،مقدار آب نفوذی به
الیه زیرین خاک در روز ( iمیلیمتر) و  Qgwمقدار آب زیرزمینی برداشت
شده در روز ( iمیلیمتر) است .حجم رواناب سطحی ناشی از بارندگی
یکی از متغیرهای اصلی جریان رودخانه است که در مدل  IWSSبا
روش شماره منحنی  IMIو روش گرینآمپت محاسبه میشود
(.)Neitsch et al., 2011
 -1-0تحلیل عدمقطعیت

تحلیل عدمقطعیت پارامتری مدل  SWATمرحلهای مهم در تعیین
میزان وابستگی خروجیهای مدل به تغییر در مقادیر پارامترهای مدل
است .برای بررسی عدمقطعیت پارامتری مدل  SWATاز بسته
نرمافزاری واسنجی و تحلیل عدمقطعیت  SWAT-CUPو الگوریتم
 EUFGاستفاده شد EUFG .یک الگوریتم مدلسازی معکوس است
که بر اساس دادههای مشاهداتی مقدار پارامترهای مدل  SWATرا
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ضـخامت بانـد عدمقطعیت میبـاشـد .مقــادیـر  p-factorبین صفر
و  1و  r-factorبین صفر و ∞ -است .مقادیــر  r-factorکوچکتر و
 p-factorبزرگتر به ترتیب نشاندهنده محدوده عدمقطعیت باریک
ضمن پوشش حداکثری داده مشاهداتی در محدوده عدمقطعیت 61%
خواهد بود.

میکند ( .)Zuo et al., 2014بیش پیشبینی و کم پیشبینی کردن
سیستماتیک مدل نیز با استفاده از معیار  PBIASمحاسبه میشود که
مقادیر نزدیک به صفر عملکرد خوب مدل و تا  ±11عملکرد رضایت
بخش مدل را نشان میدهد .مقادیر نزدیک به صفر در معیار  RSRنیز
نشان دهنده برازش بسیار خوب مدل خواهد بود.

برای تعیین پارامترهای حساس در مدل ،آنالیز حساسیت به روش
ارزیابی فراگیر ( )Global Sensitivityبا استفاده از روش GLUE
انجام شد .در این روش تمام پارامترهای تحت بررسی به طور همزمان
تغییر داده میشود و واکنش آنها بر خروجی مدل انعکاس داده میشود
و در نهایت پارامترهای حساس ردهبندی میشود .در  EUFGمقدار
حساسیت پارامترها را با استفاده از معیارهای  p-valueو  t-statپس
چندین بار اجرای مدل مشخص میکند بر این اساس ،هر پارامتری که
 t-statبیشتر و مقدار  p-valueنزدیک به صفر داشته باشد و یا به
عبارتی د یگر پارامتری که تغییرات کم آن سبب تغییرات زیادی در
خروجی مدل گردد به عنوان پارامتر حساس معرفی میشود .مدل
 SWATدارای پارامترهای زیادی است و در نظر گرفتن تمام پارامترها
برای واسنجی و تحلیل عدمقطعیت باعث افزایش بسیار زیاد حجم
محاسباتی شده که نیاز به پردازندههای قوی خواهد داشت و از طرفی
برخی پارامترها درجه تاثیر کمی بر دقت مدل خواهند داشت؛ از اینرو
براساس پژوهشهای پیشین  40پارامتر مورد بررسی اولیه قرار گرفت
که با توجه به فراوانی استفاده از آنها و در نظر گرفتن فرآیندهای مؤثر
در تولید رواناب حوضه 11 ،پارامتر به عنوان پارامترهای اثرگذارتر برای
آنالیز حساسیت انتخاب شدند ( Golshan et al., 2016; Jalavand

 -1نتايج
 - 5-1مدل هیدرولوژيک

SWAT

پیکرهبندی حوضه جهت تولید شبکه آبراهه ،طول آبراهه اصلی،
زیرحوضهها و مسیر جریان با استفاده از  DEMبا اندازه سلولی  40متر
انجام شد .ساخت واحد پاسخ هیدرولوژیکی با ورود نقشه کاربری ،نقشه
خاک و تعیین تعداد و محدوده کالس شیب توسط مدل انجام گرفت.
نقشه کاربری اراضی منطقه  0نوع پوشش مشخص (جنگل ،مناطق
سنگی ،مناطق مسکونی ،سطوح آبگیر ،مراتع ،مزارع و باغات) و نقشه
خاک منطقه  11کالس متفاوت را نشان دادند (شکل  .)1شیب منطقه
براساس نقشه رقوم ارتفاعی که گستردگی اختالف ارتفاع زیادی را
نشان میداد به  4طبقه ( صفر 40 -10،90-10،40-و بیش از90
درصد) تقسیمبندی شد .با توجه به تغییرات مکانی بافت خاک،
کاربری اراضی و وضعیت توپوگرافی منطقه ،حوضه آبخیز کارده به 11
زیرحوضه و  141واحد پاسخ هیدرولوژیک تقسیم گردید .مدل SWAT
دارای یک پایگاه دادهای جامع ( )Geodatabaseاست که در این پایگاه
به معرفی موقعیت ایستگاههای سینوپتیک و دادههای آنها به مدل
پرداخته میشود .پس از ورود دادههای هواشناسی به مدل ،اجرای مدل
در مقیاس روزانه در محدوده سالهای  1661-1011انجام شد .جهت
کاهش اثر خطاهای شرایط اولیه در مدل ،پنج سال ابتدایی دوره آماری
( )1661- 1000برای تطبیق مدل با شرایط حوضه ( )warm-upدر
نظر گرفته شد .با توجه به تنظیمات فوق ،مدل برای شبیهسازی رواناب
حوضه در مقیاس ماهانه اجرا شد .مدل اولیه توانست الگوی تغییرات
ماهانه رواناب در طول دوره آماری مشاهداتی در ایستگاه هیدرومتری
"کارده-باالدست" را پیشبینی کند اما از دقت کافی برخوردار نبود.
مقادیر آمارههای دقت ضرایب نش -ساتکلیف و تبیین به ترتیب 0/11
و  0/14بدست آمد که نمایانگر اطمینانپذیری بسیار پایین مدل در این
مرحله از مدلسازی میباشد .ازاینرو ،پارامترهای حساس مدل در
فرآیند تحلیل عدمقطعیت شناسایی و تحت واسنجی قرار گرفت تا
عملکرد مدل بهبود یابد.

et al., 2016; Judi-Hamzehabadi et al., 2016; Ja'farzadeh
 .)and Rouhani, 2016; Kavian et al., 2017دامنه تغییرات

پارامترهای منتخب با توجه به پیشفرض مدل و مطالعات قبلی تعیین
و به مدل اعمال گردید.
شاخصهای مختلفی برای برآورد دقت رفتار شبیهسازی شده حوضه
آبخیز توسط مدل  SWATدر مقایسه با دادههای مشاهداتی به کار
برده میشود .در این مطالعه از چهار معیار ارزیابی نکویی برازش که
عبارتند از ضریب کارآیی نش-ساتکلیف ( ،)NSEضریب تبیین (،)R2
نسبت ریشه میانگین مربعات خطا به انحراف استاندارد دادههای
اندازهگیری شده ( )RIRو درصد اریبی ( )SDSSIاستفاده شد .ضریب
نش-ساتکلیف با تغییراتی بین ∞ −تا یک (بهترین برازش) معیاری
جهت ارزیابی اختالف نسبی مقادیر مشاهدهای و شبیهسازی شده
توسط م دل است .ضریب تبیین نیز به مقایسه پراکنش دادههای
شبیهسازی شده در مقابل دادههای مشاهداتی میپردازد و ضمن تغییر
بین مقادیر صفر تا یک ،به ترتیب بدترین و بهترین برازش را مشخص
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فرآیند واسنجی مدل به مفهوم تعیین مقادیر بهینه پارامترهای مدل
برای رسیدن به باالترین مقدار تابع هدف (عملکرد) است .طی فرآیند
واسنجی مقادیر پیشفرض پارامترهای مدل تعدیل یافته و بعد از
شبیهسازی به دفعات زیاد برای منطقه مورد مطالعه اصالح و بهینه
میگردد و بدین ترتیب دامنه عدمقطعیت به تدریج کاهش مییابد .در
این تحقیق تعداد شبیهسازیها  1000تکرار بوده است .اصالح مقادیر
پارامترها و ارزیابی عملکرد مدل تا زمانی که تابع هدف بیشنه حاصل
گردد و یا تعداد مجموعههای تعیین شده به انتها برسد ادامه مییابد.

 - 0-1عدم قطعیت پارامتری مدل

تحلیل عدمقطعیت پارامتری مدل با آنالیز  11پارامتر انتخابی که
براساس تحقیقات گذشته اثر بالقوهای در واسنجی مدل برای برآورد
رواناب در حوضههای کوهستانی داشتند اجرا شد .نتایج در جدول ،1
 14پارامتر حساس مدل که بیشترین تأثیر در واسنجی مدل را داشتند
نشان میدهد .پارامتر ( PLAPSآهنگ تغییرات بارندگی با ارتفاع)
به عنوان مؤثرترین پارامتر بر میزان جریان رواناب تولیدی در این حوضه
تحت مدل  SWATشناخته شد .به طور کلی ،افزایش مقدار PLAPS
باعث افزایش حجم رواناب شد.

ترسیم تمام شبیهسازیهای مدل در هر مرحله از واسنجی ،بازه تغییرات
مدل و یا اصطالحاً عدمقطعیت مدل در واکنش به نوسانات پارامترهای
خود را نشان میدهد .شکل  1بازه عدمقطعیت مــدل در دوره واسنجی
را نشان میدهـد کــه دارای  p-factorبرابر بــا ( 0/98پوشش 98
درصدی مقادیر مشاهدهای در محدوده باند عدمقطعیت) میباشد .شکل
 1انطباق نسبی و قابل مقایسه جریان شبیهسازی شده و مشاهداتی را
نیز با مقدار ضریب کارآیی نش -ساتکلیف  0/94که حاکی از دقت
رضایتبخش مدل است نشان میدهد.

در جدول  ،1دو پارامتر ( SOL-BDجرم مخصوص ظاهری) و SOL-

( Kهدایت هیدرولیکی اشباع) با مقادیر  t-statبرابر با  40/41و 11/14
به ترتیب در رتبه دوم و سوم پارامتر حساس قرار میگیرند .همچنین،
با توجه به کوهستانی بودن دامنه شمالی حوضه مورد مطالعه قابل
پیشبینی بود که پارامترهای ( SMFMXبیشنه نرخ ذوب برف)،
( SMFMNکمینه نرخ ذوب برف)( SMTMP ،دمای بارش برف)
و( TMPSFدمای ذوب برف) از جمله پارامترهای حساس مدل باشند.
نتایج فوق با مطالعات ) Ja'farzadeh and Rouhani (2016و Judi-
) Hamzehabadi et al. (2016مطابقت دارد.

پس از تعیین دامنه بهینه برای پارامترها در دوره واسنجی ،الگوریتم
 GLUEیک بار دیگر با استفاده از دامنه بهینه پارامترها و دادههای
دبی مشاهـداتی بــرای دوره اعتبارسنجی در یک دوره مستقل
( )1008-1011از واسنجی اجرا میشود .فرآیند اعتبارسنجی مشابه
واسنجی است با این تفاوت که در آن هیچگونه تصحیحی روی
پارامترها انجام نمیگیرد .هیدروگراف ماهانه شبیهسازی شده و
مشاهداتی مدل به همراه بازه عدمقطعیت در دوره اعتبارسنجی در
حوضه سدکارده در شکل  4ارائه شده است.

عدمقطعیت پارامتری مدل در واکنش به تغییرات در پارامترهای
حساس شناخته شده بررسی شد .به این منظور ،عملکرد مدل در
واکنش به تغییر در مقادیر پارامترهای حساس آن بهوسیله ضریب
کارایی نش -ساتکلیف (تابع هدف در  )GLUEسنجیده شد .مجموعه
پارامترهایی که قادر به تولید عملکرد با ضریب کارآیی باالی  0/9بودند
به عنوان مجموعه پارامترهای رفتاری تعیین شدند .شایان توجه است
که روش مدلسازی معکوس که  GLUEاز آن استفاده میکند ،مشابه

Table 2- The order of sensitive parameters defined in sensitivity analysis

جدول  -0برخی از پارامترهای حساس مدل به ترتیب میزان تأثیر
Order
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

P-Value
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Parameter Name
PLAPS. SUB
SOL_BD(1). SOL
SOL_K(1). SOL
HRU_SLP. HRU
ALPHA_BNK. RTE
SFTMP. BSN
SLSUBBSN. HRU
SOL_AWC(1). SOL
CN2. MGT
SMTMP. BSN
ESCO.HRU
SMFMN. BSN
CH_K2.RTE
SMFMX. BSN
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t-Stat
-52.56
-30.42
-27.74
-25.43
-21.83
-16.78
13.75
13.71
-11.83
-8.53
-7.52
4.89
4.52
3.36

Simulation

95PPU

observed

5

4

)Q(m3/s

3

2

1

0

Fig. 2- The uncertainty analysis and calibration results

شکل  -0نتايج واسنجی و تحلیل عدمقطعیت مدل

شاخص  p-factorدر این دوره برابر  0/64بهدست آمد که پوشش
بسیار خوب دادههای مشاهداتی در محدوده باند عدمقطعیت  61%را
نشان میدهد .البته بررسی شاخص  r-factorدر این دوره گویای
پهنای باند نسبتاً زیاد عدمقطعیت است .با توجه به شکل  ،4مدل ضمن
تشخیص الگوی تغییرات رواناب در حوضه در برخی موارد جریانهای
حدی را بیش پیشبینی کرده است .با توجه به کوهستانی بودن منطقه،
این امر را میتوان به ضعف مدل در شبیهسازی برف نسبت داد
( .)Rostamian et al., 2018البته باید توجه داشت که انطباق کامل
Simulation

شبیهسازیها عموماً امکانپذیر نیست و همیشه درصدی عدمقطعیت
ناشی از عدمانطباق کامل مدل با شرایط حوضه وجود دارد.
بررسی هیدروگرافهای مشاهداتی و شبیهسازی شده در دوره
اعتبارسنجی و همچنین شاخصهای ارزیابی این دوره در جدول  4با
ضریب کارایی  0/98و ضریب تبیین  0/11مؤید عملکرد خوب مدل
میباشد.

observed

95PPU
1.8
1.5
1.2

0.6

0.3
0

Fig. 3- The uncertainty band during validation period
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Table 3- Performance measures during calibration and validation of the model

جدول  -1آماره های دقت در دو دو ره واسنجی و اعتبارسنجی
the period
Calibration
Validation

Statistical
year
2000-2006
2008-2012

NSE

R2

PBIAS

RSR

R-factor

P-factor

0.64
0.68

0.66
0.71

16.33
4.5

0.6
0.56

0.92
1.57

0.68
0.93

 SWATبا تخمین مناسب توسط الگوریتم  GLUEبه کمیت در آمده
است و قابلیت اجرایی مدل در شرایط مختلف عدمقطعیت را تضمین
میکند .از این رو ،مدل واسنجی شده  SWATدر این مطالعه قابل
استفاده برای کاربردهای مختلف از قبیل بهینهسازی مدیریت توزیع
آب مخزن سد کارده ،و همچنین اقدامات مدیریتی و پیشبینی اثرات
تغییراقلیم در حوضه سد کارده میباشد.

مدل در هر دو دوره واسنجی و اعتبارسنجی دارای مقادیر کارآیی
رضایتبخش بوده و همچنین مقدار درصد انحراف ( )PBIASمدل در
بیش پیشبینی و کم پیشبینی در محدوده قابل قبول ( )< 11بوده
است ،هرچند مدل بهصورت عمومی کم پیشبینی کرده است .اما در
مجموع به دلیل تولید  RMSEنرمال شده ( )RSRکم ،قابل اعتماد و
تعمیم برای شبیهسازی دورههای آینده میباشد .همراستا با نتایج
تحقیق ) ،Akhoun et al. (2018و ضمن تأکید دوباره بر حصول
معیارهای دقت رضایتبخش و پوشش حداکثری روانابهای
مشاهداتی در بازه عدمقطعیت تولید شده در هر دو دوره واسنجی و
اعتبارسنجی ،مدل توسعهیافته در تحقیق حاضر بعنوان مدل بهینه برای
شبیهسازی رواناب در حوضه سدکارده با قابلیت اجرایی برای مطالعات
اقلیمی در حوضه معرفی میگردد.

 -0سپاسگزاری
این مقاله بخشی از پایاننامه اجرا شده در دانشگاه زابل میباشد که
هزینههای آن از پژوهانه شماره  UOZ-GR-9618-144دانشگاه
تأمین شده است .بدین وسیله نویسندگان مقاله از همکاری ادارات منابع
طبیعی ،هواشناسی و شرکت آب منطقهای خراسانرضوی در تهیه
دادههای طرح کمال تشکر و قدردانی را بهعمل میآورند.

 -0نتیجه گیری
تحلیل عدمقطعیت در دادههای ورودی و ساختار مدل از مهمترین
موارد مدلسازی هیدرولوژیکی محسوب میشود .در این مطالعه،
تحلیل عدمقطعیت پارامتری مدل  IWSSدر حوضه کارده از
سرشاخههای رودخانه کشفرود با استفاده از الگوریتم  EUFGانجام
گرفت .در  GLUEهدف یافتن یک مجموعه پارامترهای بهینه است
تا برازش مناسبی بین رواناب شبیهسازی و مشاهده شده ایجاد کند .در
این راستا ،در مطالعه حاضر با وجود نواقص بسیار در آمار ثبت شده
حوضه ،سعی شد با تعیین محدوده منطقی و مناسب برای پارامترها در
الگوریتم  ،GLUEمیزان عدمقطعیت ناشی از پارامترهای مدل
 SWATکاهش یابد .در بین پارامترهای حساس در واسنجی مدل
برای تولید رواناب ،پارامتر ( PLAPSآهنگ تغییرات بارندگی با ارتفاع)
حساسترین پارامتر شناخته شد .در دوره واسنجی ،پهنای باند
عدمقطعیت برابر  0/61بود و  98%از دادههای مشاهداتی در محدوده
باند عدمقطعیت  61%واقع شدند .در دوره اعتبارسنجی ،پهنای باند
عدمقطعیت کمی بیشتر ( )1/11بدست آمد و طبیعتاً درصد بیشتری از
دادههای مشاهداتی در باند عدمقطعیت قرار گرفت .در حوضههای
کوهستانی با بارش برف و مشارکت ذوب برف در تولید رواناب ،مقادیر
باالی پهنای باند عدمقطعیت اگر همراه با آمارههای دقت قابل قبول
باشد میتواند مورد پذیرش باشد .به طور کلی ،با توجه به اطمینان
حاصل شده میتوان بیان کرد که عدمقطعیت پارامترهای مدل

پینوشتها
1- Monte Carlo Markov Chain
2- Blocking Monte Carlo Markov Chain
3- Null Space Monte Carlo Markov Chain
4- Sequential Uncertainty Fitting
5- Generalized Likelihood Uncertainty Estimation
6- Parameter Solution
7- Dynamic Water Balance Model
8- Atmosphere–Land–Surface Interaction Scheme
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