نشریه آبياري و زهكشي ایران

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No.2, Vol. 16, Jun.-Jul. 2022, p. 294-307

شماره ،2جلد  ،16خرداد  -تير  ،1401ص294-307 .

مقاله علمی-پژوهشی

ارزیابی تأثیر آببندانها بر دو پارامتر رواناب و رسوب با استفاده از مدل ( SWATمطالعه
موردی :حوضه آبخیز رودخانه تجن ،مازندران)
علیرضا زارعی قورخودی ،1علی شاهنظری *2و فاطمه
تاریخ دریافت0099/90/72 :

محمدی3

تاریخ پذیرش0099/09/07 :

چکیده
تغییر الگوهای بارندگی و افزایش روزافزون جمعیت در استان مازندران ،سبب شده که استفاده بهینه از منااب ب سای ی در بخاشهاای مختلا
بهخصوص کشاورزی امری اجتنا ناپذیر باشد .با وجود پتانسیل مناسب بارش در استان مازندران ،برنامه منظمی برای مدیریت و استفاده از مناب ب های
سی ی و نامتعارف در نظر گرفته نشده است .درحالیکه با بهرهگیری از ظرفیت بببندانها میتوان بخشی از مشکالت بخش ب در این منیقاه را حال
نمود .برای ارزیابی این موضوع در میالعه حاضر ،از مدل  SWATدر حوضه ببخیز تجن طی سالهای  0222تا  0202استفاده شد .در ابتدا کارایی مدل
و نتایج بن بهعنوان وضعیت موجود بررسی ،سپس سناریوی بدون در نظر گرفتن بببندانها اجرا گردید .از الگوریتم  SUFI2در نرمافزار SWAT-CUP
برای ت لیل عدم قیعیت ،واسنجی و ص ت سنجی دبی روانا و رسو ماهانه در شش ایستگاه منتخب در مدل  SWATاستفاده شد .ارزیابی کاارایی
مدل توسط ضریب تعیین ( )R2و نش -ساتکلی ( )NSصورت گرفت .ضریب  R2در شبیهسازی روانا و رسو باه ترتیاب در باازه  2/88تاا  2/62و
 2/27تا  2/60به دست بمد .همچنین ،ضریب  NSبرای روانا در بازه  2/20تا  2/20و رسو در بازه  2/27تا  2/28قرار گرفت .نتایج نشان داد مدل در
شبیهسازی دبی و رسو عملکرد رضایتبخشی داشته است .یافتههای حاصل از اجرای سناریو نشان دهنده این است که در صورت عدم وجود بببندانها
دبی و رسو خروجی افزایش  06/3و  02/2درصدی خواهند داشت که بیانگر مهار دبی و رسو توسط این سازههای میباشد .همچنین با بررسی ایان
سناریو در زمانهای وقوع دبی حداکثر این سازهها با مهار  02درصدی روانا و  02درصدی رسو نقش مؤثری در مهار دبی حداکثر دارند .با توجه باه
ظرفیت بببندانها در مهار دبی و رسو میتوان برای مدیریت مناب ب سی ی و کنترل سیال  ،جهت افزایش سیح و حجم این سازهها برنامهریازی
کرد.
واژههاي کلیدي :ب های سی ی ،سیال  ،سناریو ،شبیهسازی
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حاضر و ب ران چند وجهی نیم قرن بینده است که میتواناد سرمنشا
بسیاری از ت والت مثبت و منفی جهان قارار گیارد .اهمیات مباحا
مربوط به کمیت و کیفیت ب برای زندگی حیاتی اسات و تا مین ب
کافی یک پیشنیاز بنیادی برای توساعه پایادار اقتصاادی -اجتمااعی
جوام انسانی میباشد .با توجه به اینکه مناب ببی موجود نمایتوانناد
پاسخگوی نیاز ب در مناطق خشک و نیمهخشک باشند ( Vilaysane
 .)et al., 2015لذا کشورهایی مانند ایران کاه در دهاههاای اخیار باا
ب ااران کمبااود ب مواجااه شاادهانااد ،نیازمنااد تغییاار تفکاار در زمینااه
برنامهریزی و مدیریت مناب ب میباشند .بهارهبارداری از منااب ب
سی ی و نامتعارف یکی از راهکارهای مؤثر برای مادیریت کااربردی
مناب ب و کاهش پیامدهای منفی کمباود ب در روناد توساعه یاک
کشور م سو میشود .یکی از این راهحلها برای جبران کامببای و
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کاهش پیامدهای منفی بهرهبارداری خالقاناه از منااب ب مایباشاد
( .)Mostafazadeh et all., 2015ب های نامتعارف شامل زهب ها و
پسا ها در استانهای شمالی پس از ورود به رودخانهها بدون داشاتن
برنامه منظمی برای حفظ این مناب به دریای خزر میریزد .درحالیکه
می توان با مهار و ذخیره این مناب بخشای از مشاکالت بخاش ب را
برطرف نمود .با توجه به میالب ذکرشده ضرورت داشتن برنامه عملی
برای این مناب در استانهای شمالی امری اجتنا ناپذیر میباشد.
برای استفاده از ب های سی ی و نامتعارف ،ارزیابی و مهاار ایان
مناب برای مصارف مختلا از اهمیات ویاژهای برخاوردار مایباشاد.
روشهای مختلفی برای جم بوری مناب ب های سی ی و نامتعاارف
در ساایح یااک منیقااه وجااود دارد ( .)Alessa et all., 2008در
استانهای شمالی مانند استان مازنادران و گایالن ساازههاایی مانناد
بببندان هاا باهعناوان کااربردیتارین ساازه هاا در زمیناه جما بوری
روانا های سی ی و زهب های حاصل از مصارف کشاورزی شاناخته
شده اند .بببندانها یا مخازن خارج از بستر در مناطق شمال باهعناوان
مخازن کوچک جهت تنظایم و ذخیارهساازی ب نقاش مهمای را در
جبران کمبود ب کشاورزی بهویژه برای استانهای گیالن و مازندران
دارند (مارادی و شااهنظری .)0387 ،ضاررت ارزیاابی ایان ساازههاا
به عنوان یکی از مخازن مهاار ب هاای سای ی و نامتعاارف بشاکار
میباشد .در برخی کشورهای جنو شرقی بسیا که شراییی مشابه باا
استانهای شمالی ایران دارند و برخی سازهها که مشابه با بببنادانهاا
میباشند ،در زمینه نقش و اهمیت بببندانهاا میالعااتی انجاام شاده
است .عظیمی و طراج ( )0387در طرح بهسازی بببندانهای روساتای
قاجارخیل ساری به این نتایج دست یافتند که طرح مرمت و بهساازی
بببندان ها از ل اظ اقتصادی کامالً توجیهپذیر بوده و حفظ و بازساازی
بن ها عالوه بر بهبود اراضی ت ت پوشش ،موجب کنترل روانا هاا و
مناب ببی در فصول غیر زراعای ،زهکشای اراضای باالدسات ،تغذیاه
ببخوانها و هجوم ب شور به سفرههای ب زیرزمینی ،افزایش دربمد
روستاییان و کاهش انگیزه مهاجرت به شهرها خواهاد باود .دیهاول و
همکاران ( )0372با استفاده از مدل سازی ،نشان دادند کاه در شارایط
نرمال  23درصد از نیاز ببیااری اراضای شاالیزاری موردمیالعاه از ب
ذخیرهشده باران و روانا در بببندان فشتام ت مین شده است و نسابت
ب سریز شده از بببندان به حجام بیشاینه بن  27درصاد اسات .پاور
م مد و همکاران ( )0372نیز به بررسی اثر الیروبای بببنادانهاا بار
تغییرات تخصیص ب در حوضه سد البرز پرداختند .نتایج ایشان نشان
داد متوسااط ساااالنه کاااهش کمبااود ناشاای از الیروباای و بهسااازی
بببندانها در این نقاط برابر با  70میلیون مترمکعب اسات کاه باعا
کاهش کمبود ذخیره ب به میزان  02/8میلیون مترمکعب در مخازن
سد البرز خواهد شد .همچنین ،اجاللی و همکاران ( )0377در ت قیقی
نشان دادند ،هر اندازه که حجم بببندان بیشتر گردد ،موجاب تغذیاه و
ذخیره بیشتر ب زیرزمینی و افزایش سیح زیر کشت بهعالوه افزایش
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ب تخصیصی می گردد .در خارج از کشور نیز مشاتا و همکااران در
میالعهای به اهمیت بببندانها در صرفهجویی ب  ،افزایش م صول و
حفظ م یطزیسات در کشاور چاین پرداختناد و باه همکااری بیشاتر
کشاورزان در سیستمهای مدیریت ب در صورت وجود این بببندانهاا
اشاره کردند ( .)Mushtaq et al., 2006فانگ و همکاران در ت قیقی
نقش بببندانهای اطراف اراضی کشاورزی در است صاال باارانهاای
م لی در سالهای خشاک بسایار مهام دانساتند همچناین دو مادل
بهینهسازی با تاب هدف کمینه کاردن برداشات ب و بیشاینه کاردن
سود اقتصادی ارائه کردند که نتایج بهدستبمده وجود بببندانهاا را در
بهینه کردن اهداف ذکرشده در دورههای خشکسالی بسیار پراهمیات
نشان داد (.)Fang et al., 2012
در دهههاای اخیار باا پیشارفت تکنولاو ی مادلهاای مختلفای
بهمنظور ارزیاابی منااب ببای مختلا گساترش و توساعه یافتاهاناد.
مدلهای هیدرولو یکی توزیعی ،برای حل مسائل مربوط به مناب ب ،
شامل ت ثیرات م ییی تغییر کاربری اراضی ،اثر تغییار اقلایم ،بماایش
ب و مدیریت در حوضه ببخیز و ارزیابی کاربرد ب هاای نامتعاارف در
مصارف مختل بهطاور رو باه رشادی مورداساتفاده قارار مایگیرناد
( .)Pechlivanidis et al., 2011از مااادلهاااای مختلفااای
ماننااد  SWAT3 ،WEAP0 ،VENSIM0باارای ارزی اابی ب هااای
سی ی و نامتعارف میتوان استفاده نمود .خی و سو ،مدل  SWATرا
با ل اظ کردن مناب ببی جدید مثل بببندانها و حوضچههاای م لای
بهمنظور ت مین ب بهموق در اراضی شاالیزاری توساعه دادناد ( Xie
 .)and Cui, 2011هو و هانگ ،در میالعاهای تا ثیر تا مین نیااز ب
ببیاری در مزارع برنج از مناب مختل از جمله ب کاناال ،ب سارریز
شده از مزارع باالدسات و بببنادان بار افازایش م صاول در اراضای
کشاورزی تایوان را با توسعه یک برنامه ببیاری تلفیقای باا اساتفاده از
مدل  VENSIMبررسی کردند .نتایج بهدستبمده ت ثیر مثبت بببندان
در مزارع برنج روی افزایش م صول باهخصاوص در دورههاایی کاه
بارندگی کاافی نیسات را نشاان داد ( .)Wu and Huang., 2011باا
توجه به اینکه مدل  SWATمیتواند ت ثیر اطالعات ورودی (تغییر در
روشهای مدیریتی ،ب وهوا ،پوشش گیاهی و غیاره) را بار کیفیات و
کمیت بّ و همچنین دیگر متغیرهای موردنظر در شبیهسازی اعماال
کند ،همچنین شبیهسازی حوضاههاای بازرگ و پیچیاده باا در نظار
گرفتن سناریوهای مختل مدیریتی بدون صرف زمان زیاادی از نظار
م اسباتی بسیار کار بمد و قابل اجرا می باشد .لاذا در ایان پاژوهش از
مدل شبیهسازی  SWATاستفاده می شود .بر همین اساس هدف این
میالعه بررسی ت ثیر بببندانها بهعناوان مخاازن جما بوری ب هاای
سی ی و نامتعارف روی میزان روانا و رسو معلق در حوضه ببریز
1- The ventana simulation Environment
2- Water Evaluation And Planning
3- Soil and water assessment tool
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تجن در استان مازندران میباشد.

مواد و روش
پژوهش حاضر در حوضه ببریز تجن واقا در اساتان مازنادران و
شمال ایران انجام شده است .طول این حوضه در حدود  022کیلاومتر
و مساااحت بن در حاادود  7072کیلومترمرباا ماایباشااد .از ل اااظ
خصوصیات فیزیوگرافی حوضه ببریز تجن دارای پانج زیار حوضاه باا
نامهای تجن ،چهاردانگه ،دودانگه سفیدرود ،زارمرود و الجیم می باشد.
این منیقه عمدتاً از ببراهه ها و رودخانه ها تشکیل شده کاه رودخاناه

تجن از مهمترین بنهاست .حداکثر و حداقل ارتفاع م دوده میالعاتی
برابر با  3202و  -82متر از سایح ب هاای بزاد مایباشاد .م ادوده
میالعاتی دارای میانگین دمای  07/70درجاه ساانتیگاراد و میاانگین
بارش ساالنه  602میلیمتر میباشاد .در شاکل ( )0موقعیات مکاانی
حوضه میالعاتی ،ایستگاههای هیدرومتری ،جانمایی بببندانهاا ،نقشاه
کاربری اراضی و خا نشان داده شده است .همانطور کاه در شاکل
نشان داده شده است پراکنش بببنادانهاا بیشاتر در خروجای حوضاه
متمرکز است؛ بنابراین نقش مهمی در کنترل روانا و رسو خروجی
دارا هستند.

شکل  -1الف :موقعیت محدوده مطالعاتی در کشور و استان مازندران ،ب :جانمایی ایستگاههاي هیدرومتري ،آببندانها و منابع آالینده نقطهاي در
حوضه مطالعاتی ،ج :نقشه خاک حوضه آبریز تجن (بهدستآمده از نقشه خاک جهانی فائو ،)1991 ،د :نقشه کاربري اراضی حوضه آبریز تجن
(سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران)1991 ،
مدل SWAT

در این پژوهش برای ارزیابی ت ثیر بببندان ها بر رواناا و رساو
حوضه ،از مدل  SWATاستفاده شده است .مدل  SWATیک مادل
مفهومی و نیمه توزیعی است که برای پیشبینای اثار تغییار کااربری،

تغییر اقلیم و مدیریتها در حوضههای ببریز بازرگ و پیچیاده توساعه
داده شده است ( .)Verbeeten and Barendregt, 2007این مدل از
معادالت بیالن برای توصی رابیه بین متغیرهای ورودی و خروجای
استفاده می نماید و داده هایی مانند اقلیم ،خاا  ،توپاوگرافی ،پوشاش
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گیاهی و پوشش اراضی در حوضه ببریز دریافت میکند .در ایان مادل
زیر حوضه ها به بخاش هاای پاسا هیادرولو یکی ( )HRU0تقسایم
میشوند که این بخش ها از نظر مشخصات خا  ،توپوگرافی و شایب
همگن هساتند (بساالتپاور و حساینزاده .)0377 ،مادل  SWATاز
روش عااادد من نااای اصاااالحشاااده (USDA Soil , 2001
 )Conservation Serviceیااا روش نفااوذ گاارین – بمپاات 0باارای
م اسبه حجم روانا سی ی برای هر  HRUاستفاده می کند .اساس
چرخه هیدرولو ی بر اساس رابیه بیالن ببی میباشاد کاه باه شاکل
رابیه ( )0است.
) 𝑤𝑔𝑄 𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊0 + ∑𝑇𝐼=1(𝑅𝑑𝑒𝑦 − 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝐸𝑎 − 𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 −

()0

در رابیه فو 𝑡𝑊𝑆 :مقدار فعلی ب در خا  :𝑆𝑊0 ،مقدار اولیاه
ب در خا  : 𝑅𝑑𝑒𝑦 ،مقادار بارنادگی : 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 ،مقادار رواناا 𝑎𝐸 :
مقدار تبخیر وتعر واقعی : 𝑊𝑠𝑒𝑒𝑝 ،مقادار ب وارده شاده از پروفیال
خا به ناحیه غیر اشباع : 𝑄𝑔𝑤 ،مقدار جریاان برگشاتی مایباشاند
(بسالتپور و حسینزاده.)0377،
رسو نیز در مدل  SWATبهعنوان فرسایشی که بهوسیله بارش
و روانا ایجاد میشود از رابیه اصالحشده معادلاه جهاانی فرساایش
( )MUSLEم اسبه میشود (رستمیان و همکاران.)0382 ،
اطالعات ورودي به مدل

در میالعااه حاضاار اطالعااات مربااوط بااه نقشااه رقااوم ارتفاااعی
( )DEM3با رزولیشن  22متاری ،نقشاه کااربری اراضای باا مقیااس
 0:02222و نقشه خا تهیه شدند .همچنین ،دادههای بارش و دما در
ایستگاه های سینوپتیک (ساری ،قراخیال ،دشات نااز ،کیاسار) ،ساایر
ایستگاههای اقلیم شناسی و باارانسانجی (فاریم م مادبباد ،پشارت،
دانشکده کشاورزی  ،مهدشت ،نکا ،ساری) و دادههای اندازهگیری شده
روانا روزانه و رسو ماهانه در شش ایستگاه علیببااد ،پارویجببااد،
ورند ،واستان ،گرمرود و کردخیال بارای ساالهاای  0222تاا 0202
جم بوری و استفاده شد .دادههای  07منب نقیهای بلاودهکنناده کاه
مهمترین بنهاا شاامل صانای چاو و کاغاذ ،چسابساازی ،بنتای
بیوتیکسازی رستوران ها ،معادن شن و ماسه ،کارواش و قالیشاویی از
سازمان م یط زیست استان مازندران تهیه و به عنوان مناب نقیاه ای7
که شامل موقعیت مکانی ،دبی خروجای و دادههاای کیفای باود ،وارد
مدل شدند .همچنین اطالعات سد شامل سال بهرهبارداری ،مسااحت
سیح و حجم مخزن در شرایط اضایراری و نرماال ،غلظات رساو ،
هدایت هیدرولیکی و میزان رهاسازی به مدل معرفی شد .برای معرفی
1- Hhydrologic Response Unit
2- Green and Ampt Infiltration
3- Digital Elevation Model
4- Point Source
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بببندانها به مدل این سازهها بهعنوان مخازن خارج از بستر 2به مادل
و مشخصات بنها شامل موقعیت مکانی ،سیح ،حجم و عمق به مدل
معرفی شد .مشخصات کلی بببندانها در جدول ( )0ارائه شده است.
آمادهسازي مدل

در این میالعه از نسخه  SWAT 2009بهعنوان یاک افزوناه در
 ARC-GISاستفاده شد .پس از معرفی رقوم ارتفااعی مارز حوضاه و
زیرحوضهها تعیین گردیاد .ساپس م ال ایساتگاههاای هیادرومتری
به عنوان خروجی حوضه تعیین شد .در مرحلاه بعاد باهمنظاور تعیاین
بخشهای پاس هیدرولو یکی ( )HRUنقشه خا و کاربری اراضای
و نقشه شیب با  2کالس به مدل معرفی گردید .پس از تعری HRU
اطالعات هواشناسی و ایستگاه های سینوپتیک به مدل معرفی شادند.
اطالعات مربوط به نقاط بالینده ،بببندان و سد وارد مدل شد .با توجاه
به زیاد بودن اطالعات ورودی برای شناخت مدل و دستیابی به نتاایج
که به واقعیت نزدیکتر باشند مرحله واسنجی ،الزم میباشد تاا بارای
پارامترهای ت ثیرگذار مدل بنالیز حساسیت انجام شاود .بارای بررسای
ت ثیر بببندانها بر روانا و رسو سناریو بدون وجود بببندان ،در مدل
 ،SWATفرض شد در حوضه ببخیز تجن هیچ بببندانی وجود نداشاته
و مدل با توجه به این فرض اجرا شد .همچنین در اجرای این ساناریو
 02درصد از حجم روانا خروجی از بببنادانهاای حوضاه میالعااتی
به عنوان جریان برگشتی که توسط بببندان هاای پااییندسات ذخیاره
می شود در نظر گرفته شد .لذا با توجه به اینکه در عمل امکان حاذف
بببندانها وجود ندارد نتایج این سناریو میتواند در تصمیمگیاریهاای
مدیریتی برای الیروبی و احادا بببنادان در حوضاه ببخیاز تجان و
استانهای شمالی کشور که دارای این سازهها میباشند ،مؤثر باشد.
آنالیز حساسیت ،واسنجی و اعتبار سنجی

به منظور بنالیز حساسیت ،واسنجی و صا تسانجی از نارمافازار
 SWAT CUPو الگاوریتم  SUFI-2اساتفاده شاد .(Abbaspour,
) 2015در این پژوهش ،برای انجام ت لیل حساسایت روش OAT6
مورداستفاده قرار گرفت که متعارفترین روش برای این کار میباشاد.
در این روش در هر بار اجرای مدل یک عامل تغییر کرده و بقیه ثابت
میمانند و اثر بن تغییر بر تااب هادف ،حساسایت عامال را مشاخص
میکند .سپس با تعیین  t-statو  p-valueهر پاارامتر در ایان معادلاه
رگرسیونی ،درجه ت ثیرگذاری پارامتر مشخص میگردد.

5- Pond
6- One-At-a-Time
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جدول  -1مشخصات آببندانهاي حوضه موردمطالعه بر اساس منابع تأمین آب
نحوه تأمین آب آببندان
چشمه
روانا (نهر)
زه ب
مجموع

تعداد قطعه
7
36
8
78

سطح مفید (هکتار)
007
0820
802
0273

حجم مفید (میلیون مترمکعب)
0/87
02/62
02 /73
72/70

جدول  -2محدودههاي ضرایب  NSEو )Donigian, 2000; Moriasi et al., 2007( R2
ضریب ناش-ساتکلیف ()NSE
2/22 < NSE ≥ 0
2/62 < NSE ≥ 2/22
2/2 < NSE ≥ 2/62
NSE ≥ 2/2

نتیجه ارزیابی
بسیار خو
خو
رضایتبخش
غیر قابلقبول

در میالعه حاضر با توجه به میالعات صورت گرفته از  73پاارامتر
برای ارزیابی دبی روانا و رسو اساتفاده شاد کاه از ایان باین 07
پارامتر به عنوان پارامترهای حساس شناسایی شدند .بارای واسانجی و
ص ت سنجی مدل به ترتیب طی سالهای  0223تا  0200میالدی و
 0380تا  0370شمسی و  0203تا  0202مایالدی و  0370تاا 0376
شمسی از دادههای دبی رواناا و رساو اساتفاده شاد .از دادههاای
سالهای  0222تا  0223میالدی و  0328تا  0380شمسی بهمنظاور
گرم کردن 0مدل به کار گرفته شد .همچنین ،از  p-factorو r-factor
برای عدم قیعیت خروجیهای مدل استفاده شد.
ارزیابی مدل

برای ارزیابی مدل  SWATروشهای مختلفی به کار میرود کاه
ضریب تعیاین و ضاریب ناش  -سااتکلی از مهامتارین بنهاسات
(علیزاده.)0370 ،
ضریب تعیین بیانکننده بخشی از کل واریانس مقادیر مشاهدهای
است که توسط مقادیر شبیه سازیشده توجیه میشود .ضاریب تعیاین
بین  2تا  0تغییر میکناد و مقادار بهیناه بن  0اسات کاه زماانی ر
میدهد که مقدار پیشبینیشده و اندازهگیری شده برابر باشد.
()0

]) 𝑠̅∑𝑛[(𝑋𝑚𝑖 −x̅𝑚 )(𝑋𝑠𝑖 −x

𝑖𝑛∑ = 𝑅2

𝑛
) 𝑠̅𝑖 (𝑋𝑚𝑖 −x̅𝑚 ) ∑𝑖 (𝑋𝑠𝑖 −x

که در بن :𝑋𝑚 ،مقدار اندازهگیری شده :𝑋𝑠 ،مقدار پیشبینیشده،
𝑚 ̅ :xمیانگین ریاضی مقدار اندازهگیری شاده و 𝑠 ̅ :xمیاانگین ریاضای
مقدار پیشبینیشده میباشند .در جدول ( )0م دوده ضرایب تعیاین و
نش – ساتکلی برای ارزیابی مدل ارائه شده است.
()3

∑𝑛 (𝑋𝑚𝑖 −x𝑠 )2
2
) 𝑚̅𝑖=1(𝑋𝑚𝑖 −x

𝑁𝑆𝐸 = 1 − ∑𝑛𝑖=1

1- Warm up

ضریب تعیین ()R2
2/8 ≥ R2
2/2 < R2 ≥ 2/8
2/6 < R2 ≥ 2/2
R2 ≥ 2/6

که در بن 𝑚𝑋 :مقدار اندازهگیری شده :𝑋𝑠 ،مقدار پیشبینیشاده
و 𝑚 ̅ :xمیانگین ریاضی مقدار انادازهگیاری شاده مایباشاند (علیازاده،
.)0370

نتایج و بحث
آنالیز حساسیت ،واسنجی و اعتبار سنجی

با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی ،حوضاه میالعااتی باه  02زیار
حوضه تقسیم شد .همچنین ،با توجه باه الیاههاای کااربری اراضای،
خا و شیب حوضه میالعاتی از  HRU 032تشکیل شد .بار اسااس
نتایج حاصل از بنالیز حساسیت در جدول ( )3دامنه اولیه و پارامترهاای
حساااس ماادل  SWATارائااه گردی اده اساات .بااا توجااه بااه نتااایج
بهدستبمده و میابق جدول ( )7پارامترهاای  CN2وALPHA_BF
باااه ترتیاااب بیشاااترین حساسااایت و پارامترهاااای  PLAPSو
GWQMNکاامتاارین حساساایت را در شاابیهسااازی روانااا دارنااد.
پارامترهای  HRU_SLPو  C_FACTOTدارای باالترین حساسایت
و همچنااین EROS_EPO ،و  SOL_Kکاامتاارین حساساایت را در
شبیهسازی رسو داشتند .م مدی و همکارن ( )0376در شبیهساازی
حوضه ببریز تاالر ،رجایی و همکاران ( )0372در حوضه ببخیز تجان و
واناگ و ملاس ) (Wang and Melesse, 2006در حوضاه شامال
غرب ای مینااهسااوتا پااارامتر  CN2را در رتبااه نخساات حساساایت در
شبیهسازی روانا گزارش کردند.
واسنجی و صحتسنجی

نتایج واسنجی و صا تسانجی ماهاناه رواناا و رساو مادل
 SWATدر شش ایستگاه کردخیل ،گرمرود ،ورند ،واستان ،پرویجببااد
و علیبباد در حوضه ببریز تجن به ترتیب طای دوره بمااری  0220تاا

ارزیابي تأثير آببندانها بر دو پارامتر رواناب و رسوب با استفاده از مدل ...

 0200و  0203تا  0202در جدول ( )2ارائه شده اسات .باا توجاه باه
نتااایج ببااهدسااتبمااده مقااادیر  r-factorحاصاال از واساانجی و
ص تسنجی روانا و رسو به ترتیب در بازه  2/37تا  0/00و 2/77
تا  0/37می باشد .مقادیر حاصل در باازه قابالقباول باوده همچناین،
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مقادیر پایین  r-factorنشاانگر واسانجی خاو رواناا و رساو در
م دوده میالعاتی مایباشاد؛ اماا در خصاوص مقاادیر  p-factorکاه
نشاندهنده درصد دادههای مشاهداتی در باند عدم قیعیت  72درصاد
میباشد.

جدول  -9دامنه اولیه و بهینه پارامترهاي حساس در مدل شبیهسازيشده
ردیف

بنالیز حساسیت پارامترهای دبی
بنالیز حساسیت پارامترهای رسو

پارامتر

تعریف پارامتر

محدوده اولیه

محدوده بهینه

مقدار بهینه

r__CN2

شماره من نی در شرایط رطوبتی
ضریب جریان پایه
زمان رسیدن ب از بخرین الیه خا به سفره ب زیرزمینی
حد بستانه عمق ب در بکیفر کمعمق برای وقوع جریان
برگشتی
میزان افت بارندگی
ظرفیت ب قابل در دسترس خا
چگالی خا در حالت مرطو
دمای بارش برف
زمان ت خیر جریان
عامل اقدامات حفاظتی در USLE

-2/0 _ 2/0
2_0
2 _ 222

-2/0 _2/273
2/272 _2/868
767/6 _ 222

-2/032
2/833
726/022

2 _ 2222

0/270 _ 3/066

0/036

2_2
2_0
-2/2 _ 0
-02 _ 02
2 _ 022
2_0

2/762 _ 0
-2/023 _ 2/223
-2/2 _ 2/037
-0/226 _ 2
20/02 _ 027/6
2/2207 _ 2/2208

2/720
-2/027
-2/786
2/672
022/203
2/2206

2 _ 2/62
2 _ 0222
2 _ 2222

2/072 _ 2/072
778/2 _ 726/0
3220 _ 3260

2/072
720/76
3228/26

0 _ 0/2

0/386 _ 0/387

0/382

2/2 _ 07
0/2 _ 3
2_0
2/220 _ 2/72
2_0
0 _ 0/7
0 _ 0/7
2/220 _ 3/22
2/220 _ 3/22
2 _ 2222

02/22 _ 07
0/6 _ 0/238
0/020 _ 0/063
2/370 _ 2/322
2/223 _ 2/002
0/722 _ 0/77
0/032 _ 0/007
3/033 _ 3/727
2/072 _ 2/073
370/0 _ 702/28

00/620
0/622
0/027
2/377
2/027
0/02
0/066
3/076
2/020
700/607

0
0
3

v__GW_DELAY

7

v__GWQMN

2
6
2
8
7
02

v__PLAPS

v__ALPHA_BF

r__SOL_AWC
r__SOL_BD
v__SFTMP
v__LAT_TTIME
r__USLE_P

00
00
03

v__LAT_SED

07

v__SPEXP

02
06
02
08
07
02
00
00
03
07

v__SURLAG

r__USLE_K
v__SOL_K

v__EROS_EXPO
v__SUBD_CHSED
r__C_FACTOR
v__HRU_SLP
v__CH_BNK_BD
v__CH_BED_BD
v__CH_BNK_KD
v__CH_BED_KD
v__SED_CON

فاکتور فرسایش خا
هدایت هیدرولیکی خا اشباع
غلظت رسو در جریان جانبی و جریان ب زیرزمینی
پارامتر توان برای م اسبه رسو مجدد در مسیریابی رسو
کانال.
زمان ت خیر روانا سی ی
فاکتور معادله فرسایش جریان زمینی
فاکتور مسیریابی رسو در جریان
پارامتر مقیاس برای پوشش و ضریب مدیریت در فرسایش
فاکتور شیب متوسط
چگالی ظاهری رسو کناره کانال
چگالی ظاهری رسو بستر کانال
فاکتور فرسایشپذیری رسو کانال با بزمایش جت
فرسایشپذیری رسو بستر کانال با بزمایش جت
غلظت رسو در روانا  ،پس از اعمال  BMPشهری

پیشوند  rدر پارامترها به معنا تغییر مقدار اولیه پارامتر با اعمال ضریب ( +0مقدار تغییر) و پیشوند vبه معنا جایگزینی پارامتر با مقدار جدید میباشد.
جدول  -4نتایج حاصل از آنالیز و تعیین پارامترهاي حساس
رتبه

حساسترین پارامترها به دبی جریان

0
0
3
7

r__CN2
v__ALPHA_BF
v__SFTMP
v__LAT_TTIME

p-value

t-stat

حساسترین پارامترها به دبی رسوب

2/22337
2/226
2/2772
2/283

3/7070
-0/230
2/222
-0/073

v__HRU_SLP

نتایج واسنجی و ص ت سنجی روانا و رسو به ترتیب در باازه
 2/08تا  2/72و  2/32تا  2/67میباشد .نتایج بهدستبماده p-factor

r__C_FACTOR
v__SPEXP
v__SURLAG

p-value

t-stat

2/206
2/070
2/002
2/063

0/702
-0/287
-0/387
-0/022

برای روانا کوچک بوده و نشانگر عدم قیعیت زیاد در پیشبینایهاا
میباشد .در اکثر ایستگاهها جریان پایه توسط مادل کامتار از مقاادیر
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واقعی پیشبینی شده است که این موضوع مایتواناد یکای از دالیال
پایین بودن  p-factorباشد .معیارهای ارزیابی برازش و عادم قیعیات

در شبیهسازی روانا و رسو ایستگاههای میالعااتی رضاایتبخاش
میباشد.

جدول  -1معیارهاي ارزیابی کارایی مدل در مرحله واسنجی و صحتسنجی دبی رواناب و رسوب ماهانه
(مقادیر داخل پرانتز نشانگر نتایج حاصل از مرحله صحتسنجی میباشند)
ایستگاه/معیار
ایستگاه کردخیل
ایستگاه گرمرود
ایستگاه ورند
ایستگاه واستان
ایستگاه پرویجبباد
ایستگاه علیبباد

روانا
رسو
روانا
رسو
روانا
رسو
روانا
رسو
روانا
رسو
روانا
رسو

p-factor

r-factor

R2

NS

(2/30)2/08
(2/20)2/72
(2/38 )2/38
(2/22)2/38
(2/72 )2/33
(2/78)2/37
(2/30 )2/72
(2/27)2/67
(2/76 )2/7
(2/6)2/72
(2/72 )2/32
(2/67)2/62

(2/27)2/70
(0/37)2/26
(2/20)0/00
(2/77)2/66
(2/82 )0/28
(2/77)2/88
(2/20 )2/83
(2/26)0/07
(2/88 )0/00
(0/07)2/23
(2/37 )2/28
(2/80)2/88

(2/23 )2/80
(2/20)2/62
(2/20 )2/68
(2/23)2/67
(2/22 )2/23
(2/27)2/87
(2/82 )2/68
(2/68)2/63
(2/83)/22
(2/60)2/22
(2/80 )2/27
(2/68)2/27

(2/63 )2/20
(2/20)2/60
(2/62 )2/22
(2/27)2/2
(2/28 )2/26
(2/67)2/66
(2/20 )2/60
(2/62)2/63
(2/66 )2/27
(2/60)2/28
(2/62 )2/27
(2/26)2/27

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول ( ،)2نتایج ارزیابی ضریب تعیین
( )R2برای دوره واسنجی و ص تسنجی روانا و رسو به ترتیب در
بازه  2/68تا  2/82و 2/60تا  2/27قرار گرفت .ضریب نش -ساتکلی
( )NSیکی دیگر از شاخصهای مورد ارزیابی در این میالعه میباشد.
بر اساس نتایج بهدستبمده برای این شاخص مقادیر دوره واسانجی و
ص تسنجی روانا در بازه  2/20تا  2/20و رسو در باازه  2/28تاا
 2/27می باشد .نتایج میالعه حاضر با نتایج نیکخو امیری و همکااران
( ،)0378فریدون و همکااران ( ،)0207جیمناو و همکااران ( )0208و
مهظری و همکاران ( )0206میابقت دارد .در شاکل ( )0و ( )3نتاایج
واسنجی و ص ت سانجی رواناا مادل  SWATدر شاش ایساتگاه
میالعاتی ارائه شده است.
با توجه به شکل ( )0در خصوص دوره واسنجی نتایج در ایستگاه
پرویجبباد نشان میدهد مدل زمان و تخمین مقدار رسیدن به حاداکثر
دبی روانا را بهخوبی شبیهسازی نموده اسات .از طرفای در ایساتگاه
ورند و کردخیل زمان رسیدن به دبی اوج بهخوبی پیشبینایشاده اماا
مدل در شبیهسازی میزان دبی پایه ضعی عمل کرده که در ایساتگاه
ورند یکی از دالیل بن می تواند مربوط به ذو برف باشد چرا که این
ایستگاه در مناطق کوهستانی واق شده و این پارامتر جاز پارامترهاای
حساس مدل در شبیهسازی نبوده است .در خصوص ایستگاه کردخیال
زمان ت خیر جریان میتواند پارامتر ت ثیرگذار باشد .باه ایان دلیال کاه
ایستگاه بعد از م دوده شهری و در نزدیکی خروجی به دریا میباشاد.
نتایج ص ت سنجی برای ایستگاههای منتخب نیز در شاکل ( )0ارائاه

گردیده است .با توجه به نتایج مدل در دوره واسنجی عملکرد بهتاری
نسبت دوره ص تسنجی داشته است.
میابق شکل ( )3مدل در ایستگاه علایببااد و واساتان از ابتادای
شبیهسازی نتوانسته بهخوبی عمل کند یکی از دالیل این امر میتواند
کوهستانی بودن م دوده ایستگاه و فعالیتهای صورت گرفتاه باشاد.
همچنین ،مدل در شبیهسازی رسو در نقاط اوج بهخوبی عمل کارده
است که نشان از عملکرد خو مدل میباشد .الزم به ذکار اسات در
مورد مقاادیر رساو پاس از وقاای سایالبی مقاادیر حمال شاده از
باالدست به پاییندست باع میشود تعادل و توازن در دبای رساو
دچار تغییرات ناگهانی شده و سپس در بازه زمانی که جریان سایالبی
نیست با جریان منیبق شود .یافتههای این پژوهش با نتایج بریاک و
همکاران ( )0206میابقت دارد .بنها در میالعه حوضاه ببریاز کاالیاا
واق در شامال ماراکش ضارایب  R2و  NSرا بارای رساو در دوره
واسنجی  2/20و  2/26و برای دوره ص تسانجی  2/62و  2/20باه
دست بوردند .یوس و همکاران ( )0202در پژوهش خود توانایی مدل
 SWATرا در شبیهسازی رسو را رضایتبخش گزارش کردند.
یافته های پژوهش حاضر بیاانگر عملکارد بهتار مادل در مرحلاه
واسنجی نسبت به صا تسانجی مای باشاد کاه باا نتاایج بریاک و
همکاااران ( ،)0206جمینااو و همکاااران ( )0208نیکخااو امیااری و
همکاران ( )0378و رستمیان و همکاران ( )0382میابقت دارد.

ارزیابي تأثير آببندانها بر دو پارامتر رواناب و رسوب با استفاده از مدل ...
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ارزیابی سناریو

همانطور که اشاره شد هدف این پژوهش بررسی ت ثیر بببندانها
بهعنوان مخازن جم بوری ب های سی ی و نامتعاارف بار رواناا و
رسو میباشد .به منظور بررسی و ارزیابی ت ثیر ایان ساازههاا ،مادل
 SWATبا وجود این سازه ها اجرا شد کاه کاارایی مادل و نتاایج بن
بهعنوان وضعیت موجود در بخشهای قبل ارائه گردید .در این بخاش
سناریوی بدون در نظر گرفتن بببندانها اجرا گردید .تا مشخص گاردد
این سازههای بومی تا چه حد مایتوانناد در کنتارل و مهاار ب هاای
سی ی و رسو حمل شده در رودخانه نقش داشته باشند.
میابق شکل ( )7نتایج حاصل از اجرای مدل بدون در نظر گرفتن
بببندانها نشان دهنده افزایش دبی روانا در ایستگاه هاای میالعااتی
می باشد .میانگین دبی روانا ماهانه دادههاای مشااهداتی در باازه _
 2/03تا  06/73مترمکعب بر ثانیه مربوط به ایساتگاههاای واساتان و

کردخیل می باشد همچنین ،میانگین ماهانه دبی روانا بارای مقاادیر
شبیهسازی شده بدون در نظر گرفتن بببندانها در بازه  2/08تا 08/27
مترمکعب بر ثانیه مربوط به ایستگاههاای واساتان و ورناد مایباشاد.
همانطور که مالحظه میگردد مقاادیر رواناا شابیهساازیشاده در
ایستگاههای گرمرود و کردخیل افزایش بایشتاری نسابت باه ساایر
ایستگاهها در مقایسه با دبی روانا مشااهداتی داشاته کاه ایان امار
می تواند به دو دلیل باشد ،اول اینکه پراکنش بببنادانهاا در م ادوده
این ایستگاه ها بیشتر از ساایر ایساتگاه هاا باوده کاه متعاقبااً رواناا
بیشتری در این م دوده مهار میشود و دوم اینکه این ایساتگاههاا در
خروجی حوضه قرار دارند و میانگین دبی روانا باالتری دارند .میابق
شکل ( )7در ایستگاه علیبباد مقادیر روانا مشاهداتی در برخی از ماه
بیشتر از مقادیر شبیهسازیشده می باشد ممکان اسات عادم و جاود
بببناادانهااا در ایاان م اادوده و تعاادد وقااوع ساایال در ماااه May
(اردیبهشت) در این ایستگاه باشد که میانگین دادههاای مشااهداتی را
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در این ماه باال برده است .البتاه بایساتی از عادم اطالعاات کاافی در
خصوص برداشتهای در مسیر رودخاناه غافال نماناد .میاابق نتاایج
بهدستبمده میانگین دبی رواناا مشااهداتی و شابیهساازیشاده در
فصلهای بارندگی باال بوده و در فصل خشاک ساال (کااهش مقادار
بارندگی) که فصل کشت نیز میباشد دبی ثبتشاده در ایساتگاههاای
هیدرومتری و شبیهسازیشده کم مایباشاد کاه ایان امار مایتواناد
نشاندهنده عملکرد رضایتبخش مدل باشد .نتایج نشان میدهد با در
نظر گرفتن این سناریو و نبود بببندانها در حوضه ببخیاز تجان دبای
روانا در تمامی ایستگاهها بیشتر خواهد شاد .میاانگین دبای رواناا
ماهانه مشاهداتی و شبیهسازیشده ،با اعمال ساناریو نشاان مایدهاد

دبی روانا در ماههای ( Novبباان) و ( Janدی) بیشاترین مقادار را
داشااته اساات .از طرف ای میازان افاازایش روانااا در صااورت نبااودن
بببندانها در این ماه نیز بیشتر از سایر ماهها مایباشاد ،نشاانگر ایان
موضوع است که بببندانها در این ماهها بیشترین مهار روانا را دارند
در واق  ،ماههای ببگیری این سازه میباشند .همچنین در ماههای Jul
(تیر) و ( Augمرداد) کمترین مقدار روانا را دارند که یکی از دالیال
بن میتواند وقوع بارشهای کم در این ماهها باشد .عالوه بار ایان در
این ماهها مهار روانا توسط این سازههاا کمتارین مقادار را دارد کاه
علت بن میتواند استفاده از ب این سازهها برای مصاارف کشااورزی
باشد.

شکل  -9نتایج واسنجی و صحتسنجی دبی رسوب مدل  SWATدر ایستگاههاي مطالعاتی
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نتااایج شااکل ( )2نیااز نشاااندهنااده افاازایش دباای رسااو در
ایستگاههای میالعاتی بدون در نظر گرفتن بببندانها مایباشاد .دبای
رسو اندازهگیری شده در دادههای مشاهداتی و شبیهساازیشاده باا
اعمال سناریو به ترتیب در بازه  000تاا  0023270و  26تاا 087226
تن در ماه در ایساتگاههاای واساتان و کردخیال مایباشاد .در نتاایج
بهدساتبماده اخاتالف دادههاای مشااهداتی و شابیهساازیشاده در
ایستگاههای کردخیل و گرمرود بیشتر از سایر ایستگاهها میباشد که
این نتایج با یافتههای بهدستبمده در شبیهسازی روانا میابقت دارد.
میانگین دبی رسو مشاهداتی و شبیهسازیشده با اعماال ساناریو در
ماههای ( Janدی) و ( Octببان) بیشترین مقدار میباشد زیارا در ایان
ماهها میزان دبی حداکثر بوده و میزان سیال ها در ایان مااه حاداکثر
میباشد .ماههای ( Julتیر) و ( Augمارداد) کمتارین مقادار میاانگین
دبی رسو مشاهداتی و شبیهسازیشده با اعماال ساناریو مایباشاد.
همچنین در سناریو نبود بببنادان در فصال زمساتان دبای رساو در
بیشترین مقدار خود خواهد بود درحالیکه در فصل تابستان این مقدار
کمترین است که نشان میدهاد در فصال زمساتان مهاار رساو در
بببندانها حداکثر میباشد.
با توجه به نتایج حاصل از اجرای ساناریو میاابق جادول ( ،)6در
صورت نبود بببندانها در ایستگاه هیدرومتری کردخیل شاهد افازایش
 30درصدی روانا و  32درصدی رسو خواهیم باود .همچناین ،در
ایستگاه علیبباد روانا و رسو به ترتیب  0و  2درصد افزایش داشته
است .ایستگاه کردخیل بیشتر از سایر ایستگاهها ت ات تا ثیر ساناریو
قرار گرفته است چرا که میابق شکل ( )0تراکم بببندانها در نزدیکی

این ایستگاه بیشتر میباشد و با کمتر شادن تاراکم ایان بببنادان در
مناطق باالدست ت ثیر سناریو کمتر میشود .همچنین اجرای سناریو در
دو ایستگاه پرویج بباد و علیبباد کم ترین تا ثیر را داشاته اسات دلیال
اصلی این امر وجود سد بعد از این ایستگاهها مایباشاد الزم باه ذکار
است چند بببندان کوچک قبل از سد وجود دارد که این تغییرات ناشی
از وجود این بببندانهاا مایباشاد .در نهایات نتاایج نشاان داد وجاود
بببندانها موجب مهار  06/3درصدی روانا و  02/2درصدی رساو
در حوضه ببخیز تجن می شود .با توجه به نتاایج یکای از راهکارهاای
مدیریتی برای کاهش روانا و رسو استفاده از بببندانها مایباشاد
که الیروبی و احدا بببندانهای جدید میتواند مؤثر باشد.
برای بررسی دقیق تر ت ثیر بببندانها ،با توجه به دادهها مشاهداتی
و شبیهسازیشده در دوره  0220تا  0202روزههای وقوع سایل بارای
هر ایستگاه مشخص گردید .از طرفی چون عملکرد مدل در پیشبینی
دبی حداکثر روانا و رسو قابلقبول بوده اسات لاذا ایان وقاای در
شبیه سازی صورت گرفته با اعماال ساناریو نیاز برسای شاد و نتاایج
حاصل در جدول ( )2ارائه شده است.
تاری وقوع دبیهای حداکثر بررسی شده و مقادیر رسو  ،یکسان
در نظر گرفته شد .با توجه به جدول ( )2در صاورت اعماال ساناریو و
نبود بببندان ها در حوضه میالعاتی دبی سایال رواناا و رساو در
تمامی ایستگاه های افزایش خواهد یافت .دبی حداکثر روانا و رسو
بدون حضور بببندان ها بر ایستگاه کردخیل بیشترین ت ثیر را گذاشته و
باع افازایش  37درصادی رواناا و  73درصادی رساو در ایان
ایستگاه شده است .از بنجا که در استان مازندران و استانهای شمالی
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با مشکل مهار سیال ها و رسو حاصله مواجه هستیم ،باا توجاه باه
کاهش  02درصدی روانا و  02درصدی رسو توسط بببندانهاا در

فصول سیلخیز میتوان از بببندانها بهعنوان یک سازه موفق در مهار
و کاهش روانا و رسو در مواق سیالبی نام برد.

شکل  -1میانگین دبی رسوب ماهانه و شبیهسازيشده با اعمال سناریو در ایستگاههاي مطالعاتی
جدول  -6میزان مهار رواناب و رسوب با اعمال سناریو
ردیف
0
0
3
7
2
6
2

ایستگاه
کردخیل
گرمرود
ورند
واستان
پرویجبباد
علیبباد
میانگین

درصد افزایش رواناب
30
32
00
02
3
0
06/3

درصد افزایش رسوب
32
08
07
02
6
2
02/2

جدول  -7میانگین دبی رواناب و رسوب مشاهداتی و شبیهسازيشده با اعمال سناریو در زمان دبی حداکثر
تعداد وقوع

میانگین دبی حداکثر

میانگین دبی حداکثر رواناب

میانگین دبی حداکثر

میانگین دبی حداکثر رسوب

ایستگاه

دبی

رواناب مشاهداتی

شبیهسازيشده با اعمال سناریو

رسوب مشاهداتی

شبیهسازيشده با اعمال

کردخیل
گرمرود
ورند
واستان
پرویجبباد
علیبباد
میانگین

حداکثر
8
06
7
00
02
-

(مترمکعب بر ثانیه)
78/20
06/70
07/66
0/23
02/06
00/22

(مترمکعب بر ثانیه)
62/27
00/00
07/72
0/80
02/63
02,80

(تن)
2378
7302
6072
607
3072
7377

سناریو (تن)
02622
2872
8022
268
3000
2230
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نتیجهگیري
اجرای مدل  SWATدر شبیهسازی رواناا و رساو ماهاناه در
شش ایستگاه کردخیل ،گرمرود ،ورند ،واستان ،پرویجببااد و علایببااد
واسنجی و ص ت سنجی شد که نتایج بن با توجاه ماوارد ارائاه شاده
بیانگر عملکارد رضاایتبخاش مادل  SWATباوده اسات .علیارغم
شبیهسازی ص یح زمان دبی حداکثر توسط مدل در اکثر ایساتگاههاا،
مقادیر دبی حداکثر در حوضه میالعاتی بهخصوص در فصل بهاار کام
بربورد شدهاند .علت این امر را میتوان عملکرد ضاعی روش  SCSو
در نظر نگرفتن پارامتر ذو برف دانست .همچناین ،نتاایج نشاان داد
مدل در شبیه سازی رسو بهتر از روانا عمل کرده است که این امر
می تواند به دلیل استفاده از پارامترهای حساس بیشتر در شابیهساازی
رسو نسبت به روانا باشد .نتایج ارزیابی ت ثیر بببندانها روی مهاار
ب های سی ی نشاان داد ایان ساازههاای باومی باا کااهش 06/3
درصدی روانا و  02/2درصدی رساو نقاش بسازایی در مادیریت
مناب ب های سی ی و نامتعارف در تغذیاه ب هاای سای ی دارناد.
همچنین ،این سازهها در فصاول سایالبی نیاز باا مهاار  02درصادی
روانا و  02درصدی رسو توانسته در مهاار دبایهاای اوج حوضاه
میالعاتی بسیار موفق عمل کند .با توجه به نتایج حاصل میتاوان باه
این امر اشاره کرد که وجود بببندانها با مهار روانا و رساو باعا
بهبود شرایط ببی منیقه شده است .لذا ازبنجاییکه ب های مهارشاده
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زیرزمینی ،ببزیپروری ،تفری ی و گردشگری استفاده می شود ،نیازمند
توجه و برنامه ریزی مناسب مای باشاد .افازایش سایح و حجام ایان
بببناادانهااا و تعری ا سااناریوهای ماادیریتی دیگاار ماننااد ماادیریت
بخشهای زراعی در مدل  SWATپیشنهاد میشود.
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Abstract
Changing rainfall patterns and increasing population in Mazandaran province has caused the correct use of
surface water resources in various sectors, especially agriculture is inevitable. In spite of appropriate rainfall
potential in Mazandaran province, there is no regular plan for the management and use of surface and
unconventional water resources. Whiles using the ab-bandan, some of the problems of the water sector in this
area can be solved. In order to evaluate this issue in the present study, the SWAT model was used in the Tajan
watershed from 2000 to 2017. First, the efficiency of the model and its results were evaluated as the current
situation, then the scenario was implemented without considering the ab-bandans. The SUFI2 algorithm in
SWAT CUP software was used to analyze the uncertainty, calibration and validation of monthly discharge and
sediment at six selected stations in the SWAT model. The performance of the model was evaluated by
coefficient of determination (R2) and Nash Sutcliffe (NS). R2 coefficient in runoff and sediment simulation was
obtained in the range of 0.68_ 0.87 and 0.62 _ 0.79, respectively. Also, the NS coefficient for runoff was in the
range of 0.52 _ 0.72 and sediment was in the range of 0.58 _ 0.74. The results showed that the model had
desirable performance in the discharge and sediment simulation. The findings of the scenario show that in the
absence of ab-bandans, runoff discharge and sediment output will increase by 16.3% and 17.5%, which indicates
the inhibition of discharge and sediment by these structures. Also, by examining the scenario, in the flood event,
these structures had an effective role in flood control by inhibiting 17% of runoff and 27% of sediment. Due to
the capacity of ab-bandans in controlling discharge and sediment, it can be planned to management surface water
resources and floods control by increasing the surface and volume of these structures.
Keywords: Floodwater, Scenario, Simulation, Surface water
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