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Abstract
Rivers have an important role to play in providing most of the
water needed for agriculture, industry and domestic
consumptions. They also are amongst the important economic
and social arteries of various human societies rooted in the
lives of people in every land. Most of surface water
contaminations are non-point source pollutants which
generally contain various forms of nitrogen and phosphorus. In
this study, the amount of nitrate input from agricultural lands
to Zanjanrood River has been simulated using the SWAT
model. In order to calibrate and validate the results, SWATCUP software and measured mean monthly average flow rate
at Sarcham hydrometric station (1996-2013) were used and 26
sensitive parameters were selected for sensitivity analysis.
Three scenarios for irrigation practices, three scenarios for
fertilizer rates and two integrated scenarios were defined. The
p-factor and r-factor indices were used for uncertainty analysis
and two statistical indices, i.e. determination coefficient (R 2)
and Nash-Sutcliff (NS) coefficient, were used for quality
analysis of the results,. In the monthly runoff calibration, at the
basin outlet, the coefficients r-factor, p-factor, R2, and NS were
0.27, 0.11, 0.83, and 0.53, respectively. At the validation stage,
they were respectively estimated as 0.6, 0.18, 0.73 and 0.53.
The results showed that by increasing the pressurized
irrigation, the nitrate pollution in the basin was not
significantly affected. With regard to fertilizer levels, by
reducing consumption of urea fertilizers up to 50%, the amount
of nitrate input into the Zanjanrood River reduced by up to
about 16.7%. On the other hand, an increase of 50% in
fertilizer use has increased nitrate input into the river by 17.2%.
The study suggests that changing the surface irrigation method
does not lead to a significant change in the average nitrate
output from the basin. Also, reducing the amount of
fertilization and preventing unnecessary fertilizations by
farmers, can greatly prevent the pollution of water resources.
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چکیده
،رودخانهها نقش مهمی از نظر تأمین بخش عمده آب موردنیاز کشاورزی
صنایع و مصارف شرب بر عهده دارند و از شریانهای مهم اقتصادی و
اجتماعی جوامع مختلف بشری به شمار آمده و ریشه در حیات مردم هر
 بیشترین آلودگی آبهای سطحی را آلودگیهای غیرنقطهای.سرزمین دارد
 در.تشکیل میدهند که عموماً شامل اشکال مختلف نیتروژن و فسفر هستند
این مطالعه میزان نیترات ورودی از زمینهای کشاورزی به رودخانه زنجانرود
 برای واسنجی و. شبیهسازی شده استSWAT با استفاده از مدل
 و مقادیر اندازهگیری شده شدتSWAT-CUP اعتبارسنجی از نرمافزار
-2116( جریان متوسط ماهانه در ایستگاه آبسنجی سرچم بین سالهای
 پارامتر حساس انتخاب شده22  استفاده شده و برای تحلیل حساسیت،)1992
 سه گزینه برای میزان کود مصرفی و دو، سه گزینه برای شیوه آبیاری.است
 بهمنظور تحلیل عدمقطعیت از شاخصهای.گزینه تلفیقی تعریف شده است
 و تحلیل کیفیت نتایج مدل از دو شاخص ضریب تعیینr-factor  وp-factor
 در مرحله واسنجی.) استفاده شده استNS( ساتکلیف-) و ضریب نشR2(
 به،NS  وR2 ،p-factor ،r-factor  در خروجی حوضه ضرایب،رواناب ماهانه
،1/21  و در مرحله اعتبارسنجی به ترتیب1/56  و1/86 ،1/11 ،1/21 ترتیب
 نتایج نشان داد که با افزایش سطح. بدست آمده است1/56  و1/16 ،1/18
.آبیاری تحتفشار میزان نیترات ورودی به زنجان رود تغییر چشمگیری ندارد
 مقدار، درصدی مصرف کودهای اوره51  کاهش،در رابطه با میزان کود
 درصد کاهش داده12/1 نیترات ورودی به رودخانه زنجانرود را به میزان
 نیترات ورودی را به میزان، درصدی مصرف کودها51  از طرفی افزایش.است
 با تغییر شیوه آبیاری سطحی به تحتفشار و. درصد افزایش داده است11/2
 تغییر چشمگیری در میانگین میزان نیترات ورودی،افزایش راندمان آبیاری
 همچنین با کاهش مقادیر کوددهی و.به منابع آب سطحی ایجاد نمیشود
 به میزان زیادی میتوان،جلوگیری از کوددهی بیرویه بهوسیله کشاورزان
.مانع آلودگی منابع آبهای سطحی گردید
.SWAT مدل، سیستم آبیاری، کود، نیترات:كلمات كلیدی
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مغذی ،نوارهای بافر ،سازههای پیشگیری از سیل ،آبراهههای
پوششدار و تراسهای موازی میباشد (.)Gassman et al., 2007
مــدل  5 SWATابزاری است برای ارزیابی کیفیت و کمیت آب و
خاک حوضه رودخانه یا آبخیز میباشد،که توسط آرنولد در دهه 91
برای سرویس تحقیقات کشاورزی آمریکا  USDA-ARSتوسعه یافته
است ( SWAT .)Arnold et al., 1998مدلی جامع و کامل است که
شامل چهار بخش اصلی شبیهسازی رسوب و رواناب ،پیشبینی بار
آلودگی  ،NPSاصالح اجزای مدل برای شرایط طبیعی منطقه و بررسی
عدم قطعیت پارامترها و دادههای ورودی میباشد و برای ارزیابی دبی
جریان ،اثرات بلندمدت عملیات مدیریتی بر آب ،رسوب و مواد شیمیایی
حاصل از فعالیتهای کشاورزی در حوضههای بزرگ توسعه یافته است.
در ایاالت متحده امریکا استفاده از مدل  SWATبه عنوان ابزاری برای
ارزیابی بسیاری از برنامههای حفاظتی مرحله ای و فشرده در سطوح
حوضههای آبخیز بزرگ ارائه شده است (.)Arnold et al., 1998
) Abbaspour et al. (2007برای شبیهسازی فرآیندهایی که روی
کیفیت آب ،رسوب و چرخه عناصر غذایی در حوضه رودخانه تور مؤثرند
از مدل  SWATاستفاده نمودند .نتایج نشان داد که شبیهسازی رواناب
و نیترات بسیار خوب و شبیهسازی رسوب و فسفر نسبتاً خوب بود .در
مطالعه دیگری پیشبینی اثر تناوب شیوههای مدیریت روی کیفیت و
کمیت آب با استفاده از مدل  SWATنشان دادند که این مدل به
کاربرد تناوب محصوالت و در برخی موارد به تغییرات کوچک در
شیوههای مدیریتی بسیار حساس است (.)Antje and Martin, 2009
از دیگر مطالعات انجام شده ،ارزیابی اثر احداث تراسهای انحرافی
روی میزان رواناب و بار رسوبی در سطح حوضه آبخیز با استفاده از
مدل  SWATمیباشد که نتایج نشان داد ،مدل  SWATتغییرات
فصلی بار آبی و بار رسوب ساالنه و روند تغییرات غلظت فسفر محلول
را بخوبی پیشبینی نمود ( .)Yang et al., 2009همچنین در مطالعهای
در سال  2116آلودگی غیرنقطهای را با استفاده از مدل  SWATبرای
حوضه رودخانه  Liuxiشبیهسازی شده است .نتایج شبیهسازی نشان
داد که تغییر شیوههای خاکورزی مرسوم و میزان کوددهی تجربی
نسبت به خاکورزی حفاظتی و کوددهی بهینه در کاهش
آلودگیهای  NPSمؤثر بوده است (.)Jiang et al., 2014
) Gebremariam et al. (2014در مطالعهای تواناییهای مدلهای
مختلف حوضه را برای شبیهسازی رژیم جریان بحرانی برای خدمات
اکوسیستمی پاییندست ارزیابی نمودند .این مدلها عبارت بودند از
 HSPF ،SWATو  DLBRMکه عملکرد آنها در حوضه Maumee
اوهایو آمریکا بررسی شد .با توجه به معیارهای ارزیابی و همینطور
توانایی شبیهسازی رویدادهای شدید و سیالب مدل  HSPFبهتر از دو

 -0مقدمه
رودخانهها نقش مهمی ازنظر تأمین بخش عمده آب موردنیاز
کشاورزی ،صنایع و مصارف شرب بر عهده دارند و از شریانهای مهم
اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف بشری به شمار آمده و ریشه در
حیات مردم هر سرزمین دارد ( .)Ranjbar et al., 2010کشورهای
توسعه یافته از مدتها قبل به فکر حفظ منابع آبی بودهاند و اکنون زمان
آن رسیده که به طور جدی به این مسأله توجه شود .منابع آب شامل
آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی میشود که از نظر کیفی آبهای
سطحی در معرض خطر بیشتری میباشند ،بنابراین برای حفظ این آبها
باید منابع آلودگی را شناخته و راهکارهای مناسب برای پیشگیری یا
رفع این آلودگیها ارائه گردد .از نظر اقتصادی جلوگیری از آلودگی
آبها به صرفهتر از تصفیه آب است ،بنابراین باید راههای پیشگیری از
آلودگی را بررسی کرده و آنها را اجرایی نمود .آلودگی آبهای سطحی
را میتوان به دو دسته تقسیم نمود .اول آلودگیهای ناشی از منابع
نقطهای ،)PS( 1که به دستهای از آلودگیها اطالق میشود که نقطه
تولید و ورود آنها به آبهای سطحی است و مقدار آنها را میتوان به
راحتی با اندازهگیری در نقاط ورودی به دست آورد که شامل
آلودگیهای صنعتی ،فاضالب شهری و غیره میباشد .این آلودگیها
اغلب به صورت فلزات سنگین و آلودگیهای شیمیایی میباشد .دوم
آلودگیهای ناشی از منابع غیر نقطهای ،)NPS( 2که منبع تولید این
آلودگیها به صورت نقطهای و مشخص نبوده و به صورت متوالی در
مسیر رودخانه وارد آب میشود .مانند آلودگیهای ناشی از کودهای
شیمیایی مورد استفاده در زمینهای کشاورزی و پرورش دام و مراتع،
این آلودگی را نمیتوان به صورت مستقیم اندازهگیری نمود
)2009

al.,

et

Bagherzadeh

؛2005

Asadi,؛

 .)Farahmand et al., 2006بیشترین آلودگی آبهای سطحی را
آلودگیهای غیرنقطهای تشکیل میدهند که عموماً شامل اشکال
مختلف نیتروژن و فسفر هستند .با اعمال بهترین شیوههای مدیریت6
در حوضه میتوان این آلودگیها را به حداقل رساند .تغییر کاربری
اراضی ،ایجاد نوار حاشیه رودخانه ،6شیوههای آبیاری ،محدودیت اعمال
کود ،محدودیت نوع کود ،تعیین الگوی کشت مناسب و شیوههای
حفاظت خاک از جمله این مدیریتها میباشند .برای شبیهسازی
آلودگیهای غیرنقطهای مدلهای بسیاری مانند ،AGNPS
 HSPS ،ANSWERSو  SWATوجود دارند .مطالعات نشان داده
است مدل  SWATاز انعطافپذیری باالیی در شبیهسازی راهکارهای
مدیریتی برخوردار است بطوریکه این مدل قادر به شبیهسازی طیف
گستردهای از راهکارهای سازهای و غیر سازهای ،مانند شخمزنی
حفاظتی ،پوششهای حفاظتی ،میزان و زمان مصرف کود ،مدیریت مواد
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نیمه توزیعی مکانی با پایه فیزیکی است که توسط جف آرنولد در دهه
 91میالدی برای تحقیقات کشاورزی آمریکا تهیه و از آن زمان بهطور
پیوسته درحال توسعه بوده است ( .)Akbari et al., 2012هدف اصلی
مدل  SWATشبیهسازی اثر شیوههای مختلف مدیریتی زمین
(مکانی -زمانی) بر کمیت ،کیفیت آب و رسوب در حوضههای پیچیده
با توجه به شرایط مختلف اقلیمی ،کاربری اراضی و نوع خاک در
درازمدت است ( .)Ghodousi et al., 2014در این مدل هر حوضه
به چند زیرحوضه و هر یک از زیرحوضهها به چند واحد واکنش
هیدرولوژیک ) 1(HRUکه از نظر کاربر اراضی و خصوصیات خاک
همگن هستند ،تقسیم میگردد .در ابتدا آب موجود در خاک ،رواناب
سطحی ،چرخه عناصر غذایی ،رسوب ،رشد گیاهان و روشهای
مدیریتی برای هر واحد واکنش هیدرولوژیک و سپس برای هر
زیرحوضه به صورت متوسط وزنی محاسبه میشود .چرخه هیدرولوژی
که به وسیله SWATشبیهسازی میشود بر پایه معادله بیالن آبی به
شرح زیر است:

مدل دیگر ارزیابی شد Lai et al. (2014) .منابع آلودگی غیرنقطهای
و کیفیت آب رودخانه  Kaopingدر کشور تایوان را بررسی نمودند؛ به
این صورت که نقشه کاربری اراضی را با استفاده از تصاویر ماهواره
 SPATو نقشه رقومیارتفاع را با استفـــاده از نـــرمافــزارهای
 Erdas Imagineو  ArcViewآماده نمودند و از چند ایستگاه
نمونههای آب جمعآوری و مقادیر  N ،NH3- ،pHو  BODرا
اندازهگیری نمودند .در نهایت نتایج تحقیقات به این صورت بود که
یک رابطه مستقیم بین تغییرات کاربری اراضی و کیفیت آب
پاییندست وجود دارد و الگوی کاربری اراضی مثل باغها و زمینهای
زراعی از علل عمده آلودگی غیرنقطهای هستند و باید بهطور مؤثر
کنترل شوند ( .)Lai et al., 2014در این مطالعه میزان نیترات ورودی
از زمینهای کشاورزی به رودخانه زنجانرود با استفاده از مدل
 SWATشبیهسازی شده است .برای تحلیل حساسیت ،واسنجی و
اعتبارسنجی از الگوریتم  2 SUFI2در نرمافزار  SWAT-CUPو مقادیر
اندازهگیری شده شدتجریان متوسط ماهانه در ایستگاه آبسنجی
سرچم ،بین سالهای ( )1992-2116استفاده شده است .همچنین سه
گزینه برای شیوه آبیاری و سه گزینه برای میزان کود مصرفی تعریف
شده است.
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که در آن  SWtمقدار نهایی آب در خاک (میلی متر)؛  SW0مقدار اولیه
آب در خاک (میلیمتر)؛  Rdayمقدار بارندگی در روز iام (میلیمتر)؛
 Qsurfمقدار رواناب سطحی در روز iام (میلی متر)؛  Eaمقدار تبخیر و
تعرق در روز iام (میلیمتر)؛  Wseepمقدار آبی که از پروفیل خاک به
ناحیه غیر اشباع در روز iام وارد میشود (میلی متر)؛ و  Qgwمقدار
جریان برگشتی در iام (میلیمتر) میباشد.

 -8مواد و روشها
 -0-8منطقه مورد مطالعه

زنجانرود یکی از مهمترین رودخانههای مهم در استان زنجان میباشد
که در محدوده ´ 62˚16تا ´ 61˚12عرض شمالی ´ 61˚51تا ´69˚11
عرض شرقی واقع شده است .این رودخانه دائمیکه  162کیلومتر طول
داشته و ارتفاع سرچشمه آن  1181متر و ارتفاع ریزشگاه آن  1111متر
است ،شیب متوسط آن  1/5درصد و بخشی از حوضه رودخانه سفیدرود
و دریای خزر میباشد .بر اساس اطالعات ایستگاههای همدید و
تبخیرسنجی در سطح حوضه ،متوسط بارش ساالنه  612/1میلیمتر و
متوسط تبخیر ساالنه  1286میلیمتر میباشد ،که نشان دهنده تفاوت
بسیار باالی میزان تبخیر نسبت به نزوالت جوی است .همچنین
متوسط دمای روزانه ،حداقل و حداکثر مطلق ثبت شده در منطقه به
ترتیب  -28/2 ،11/9و  62درجه سانتیگراد با متوسط رطوبت نسبی
 56درصد است که با اقلیم نمای دومارتن ،اقلیم حوضه نیمه خشک و
با اقلیم نمای آمبرژه خشک سرد میباشد.

در این مدل برآورد رواناب سطحی با استفاده از یکی از روشهای CN

و یا گرین-آمپت ،پیشبینی حداکثر نرخ رواناب با روش استداللی
اصالحشده ،محاسبه تبخیر و تعرق به یکی از سه روش پنمن-مونتیث،
پریستلی-تیلور و یا هارگریوز و روندیابی جریان در کانال به
روش مـــاســکینگهام و یا روش ذخیره متغیر انجام میشود
;(Neitsch et al., 2009; Lei et al., 2012; Akbari et al., 2012
 . )Zahabion et al., 2010رواناب ،رسوب و بارگذاری مواد مغذی از

هر  HRUبا استفاده از دادههای ورودی در مورد آب و هوا ،ویژگیهای
خاک ،توپوگرافی ،پوشش گیاهی و شیوههای مدیریت زمین بهطور
جداگانه محاسبه و سپس کل بارگذاری از زیر حوضه از طریق جمع
واحدها محاسبه میشود ( Pasandiadeh Fard, 2012؛
.)Wu and Chen, 2013

 -8-8مدل SWAT

مدل  SWATیک شبیهساز هیدرولوژیکی ،یک مدل زمان پیوستـه و
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آبیاری میشوند ،و بهعنوان گزینه اصلی که نشان دهنده وضع موجود
میباشد ،شبیهسازی شده است .همچنین سه گزینه برای بررسی اثرات
روش آبیاری و بالطبع آن راندمان آبیاری در نظر گرفته شده است:
 -1در گزینه  1فرض گردید که کل زمینهای کشاورزی آبی
بهصورت ثقلی آبیاری میشوند .بنابراین ،راندمان آبیاری حوضه
برابر  %61در نظر گرفته شده است.
 -2در گزینه  2فرض شده که  51درصد مساحت زمینهای زراعی
آبی بهصورت ثقلی و  51درصد آن بهصورت تحتفشار آبیاری
گردد .در این صورت راندمان آبیاری حوضه  %69/5در نظر گرفته
شده است.
 -6در گزینه  6با فرض اینکه کل زمینهای زراعی بهصورت
تحتفشار آبیاری شود ،راندمان  %22بهکل مدیریتهای آبیاری
اعمال شده است.
مقادیر کود اوره مصرفی در زمینهای زراعی آبی در جدول  2برای
الگوی کشت غالب حوضه زنجانرود ارائه شده است ،که در آن کود
اوره در دو مرحله ابتدا و اواسط فصل کشت در بخش مدیریتهای
زراعی اعمال شده است .برای تعیین اثرات کوددهی نیز مانند آبیاری
سه گزینه تعریف شده است.
 -6در گزینه  ،6مقادیر کوددهی برابر با صفر در نظر گرفته شده است.
 -5در گزینه  5تمامی مقادیر کوددهی در وضع موجود به %51
کاهش یافته است.
 -2در گزینه  2تمامیمقادیر کوددهی در وضع موجود  %51افزایش
یافته است.
 -1این گزینه که بهعنوان بهترین شرایط در نظر گرفته شده است و
شامل ترکیب دو گزینه  111درصد آبیاری تحتفشار و میزان
کوددهی صفر است.
 -8در این گزینه با افزایش  51درصدی میزان کود و آبیاری کل
اراضی زراعی آبی بهصورت سطحی شبیهسازی شده است.

 -2-8مدلسازی هیدرولوژيکی در SWAT

به طور کلی براساس فرمت دادهها ،اطالعات مورد نیاز برای
شبیهسازی به سه دسته تقسیم میگردند ،اولین الیه شامل اطالعات
رقومی ارتفاعی ،شبکه آبراههها ،نقشه کاربری اراضی و نقشه
خاکشناسی؛ دومین الیه شامل اطالعات مشخصات رودخانهها،
پارامترهای مؤثر در تعیین رواناب سطحی و پارامترهای مؤثر در
شبیهسازی فرسایش میباشد .سومین الیه شامل دادههای هواشناسی
روزانه ،بارش ،درجه حرارت حداقل ،حداکثر روزانه ،متوسط ،انحراف
معیار و ضریب چولگی مقدار بارش ،احتمال یک روز تر به دنبال یک
روز خشک ،متوسط درجه شبنم و متوسط سرعت باد برای هر ماه
میباشد ( .)Neitsch et al., 2005در شکل  1دیاگرام مدلسازی
هیدرولوژیکی در  SWATارائه شده است .در این پژوهش از اطالعات
سه ایستگاه همدید و یک ایستگاه آب سنجی در خروجی حوضه
زنجانرود استفاده شده است که مشخصات آنها در جدول  1ارائه شده
است .بر اساس اطالعات ورودی ،حوضه آبریز زنجانرود به 19
زیرحوضه و  268واحد پاسخ هیدرولوژیکی تقسیم گردید و خروجی
حوضه در محل ایستگاه آبسنجی سرچم و زیرحوضه شماره  1قرار
دارد ،که در شکل  2ارائه شده است.
 -7-8گزينههای شبیهسازی

برای تعیین اثر افزایش سطح آبیاری تحتفشار در میزان نیترات ورودی
از زمینهای کشاورزی به رودخانه زنجانرود ،تنها راه اعمال تغییرات
در راندمان آبیاری است .در این مطالعه راندمان آبیاری برای آبیاری
سطحی  %61و برای آبیاری تحتفشار  %22درنظر گرفته شده است
(.)Agriculture Organization of Zanjan Province, 2013
طبق آمارهای دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان،
مساحت زمینهای کشاورزی زراعی تحت آبیاری در حوضه زنجانرود
 61126هکتار میباشد که از این مقدار  2686هکتار معادل ،% 16/6
تحت آبیاری تحتفشار قرار دارد و مابقی  % 82/1اراضی بصورت ثقلی

Table 1- Specifications and locations of synoptic and hydrometric stations used for the study

جدول  -0مشخصات و مختصات ايستگاههای همديد و آب سنجی مورد استفاده
Longitude

Latitude

49 11 E
48 35 E
48 29 E
47 53 E

36 11 N
36 07 N
36 41 N
37 07 N

Station
Height
1575
1887
1663
1150

Station
Type
synoptic
synoptic
synoptic
hydrometric
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Station Name
Khoram Dareh
Khodabandeh
Zanjan
Sarcham

GIS Data Layer

Input Data on
Arc-SWAT Format

Soil Map

Land Use Map

Digital Elevation
Model (DEM)

Overlap to
Create HRU

Other Optional Data
(Water Quality,
Fertilization,..)

Drainage System
Map

Create
Sub-Basins

Arc-SWAT

SWAT Run

Model
Calibration

Model
Validation

Fig. 1- Hydrological modeling diagram in SWAT
SWAT  دياگرام مدلسازی هیدرولوژيکی در-0 شکل
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Create a Database for
the Basin (Soil Data,
Climatologic Data)

Fig. 2- Zanjanrood watershed and its sub-basins in the SWAT model

شکل  -8موقعیت حوضه آبريز زنجانرود و زيرحوضههای آن در مدل

SWAT

حل پارامتری ) ،9(PararSolزنجیــره مارکف-مــونت کـارلـو
) 11(MCMCو الگوریــتـــم ) (SUFI2مـــیبــــاشــد

از اطالعات میزان نیترات اندازهگیری شده در ایستگاه هیدرومتری
سرچم بین سالهای آماری  1992تا  2116که شامل  155نمونه بود
در مراحل واسنجی و صحتسنجی مدل استفاده شده است.

(Beven and Binley, 1992; Van Griensven and Meixner,
 .)2006; Vrugt et al., 2003; Abbaspour, 2007الگوریتم

 SUFI2در میان روشهای موجود در نرمافزار  SWAT-CUPدارای
سرعت بیشتری در محاسبات بوده و عالوه براین عملکرد بهتری در
تعیین عدم قطعیت دارد که در بسیاری از مطالعات گذشته به آن اشاره
شده است ;(Faramarzi et al., 2009; Schuol et al., 2008a,b

 -2نتايج
 -0-2واسنجی و تحلیل عدم قطعیت

واسنجی مدل  SWATبا استفاده از نرمافزار  SWAT-CUPکه توسط
) Abbaspour (2011توسعه یافته ،انجام شده است .این بسته
نرمافزاری شامل الگوریتم تخمین عدم قطعیت احتماالتی )،8(GLUE

).Yang et al., 2008; Rostamian et al., 2008

Table 2- Amount of urea fertilizer application in irrigated lands for the prevailing crop pattern of
Zanjanrood basin

جدول  -8مقادير كود اوره مصرفی در زمینهای زراعی آبی برای الگوی كشت غالب حوضه زنجانرود
Irrigation
Interval
)(day
10
10
6
14

Annual
Irrigation Depth
()mm
1790
890
910
570

Urea Fertilizer
Application
)(kg
200
150
150
150

Harvest
Date
September 21

July 22
August 6
June 20

Planting Date

Cropping
Percentage

Crop
Type

April 4
October 7
March 25
September 23

47
28
13
12

Alfalfa
Wheat
Onion
Barley
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چه به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده شبیهسازی مناسبتر است
( .)Abbaspour, 2011نتایج تحلیل حساسیت و واسنجی پارامترهای
مدل  SWATبرای حوضه آبریز زنجان رود در جدول  6نشان داده
شده است ;(Abbaspour, 2007; Faramarzi et al., 2009
) .Schuol et al., 2008bشماره منحنی  11 SCSو چگالی توده خاک
مرطوب در هر الیه 12حساسترین پارامتر برای دوره واسنجی میباشد
که مشابـــه با نتایــــج تحقیقــات گذشته در این خصوص است
(.)Faramarzi et al., 2009, 2010

الگوریتم  SUFI2در واقع معکوس مدل  SWATعمل مینماید ،به
این معنی که با گرفتن دادههای مشاهدهای و همچنین محدوده مجاز
پارامترهای مدل  SWATکه در واسنجی نمودن مدل نسبت به حوضه
مطالعاتی نقش دارند ،میزان بهینه پارامترهای مذکور را برآورد مینماید.
در شکل  6مفهوم عدم قطعیت الگوریتم  SUFI2آورده شده است ،که
نشان میدهد پارامتر با مقدار واحد باعث ایجاد یک نتیجه واحد برای
مدل میشود (شکل  )6aدر صورتی که انتشار عدم قطعیت در پارامتر
باعث ایجاد ناحیهای از جواب میشود (شکل  )6bهنگامیکه عدم
قطعیت پارامترهای ورودی افزایش مییابد ،عدم قطعیت خروجی نیز
افزایش مییابد (شکل .)6c

 -8-2واسنجی و اعتبارسنجی مدل

ارزیابی نتایج واسنجی توسط  9تابع هدف با نامهای ،SUM ،mult
 PBIAS ،SSQR ،Br2 ، NS ،Chi2 ،R2و  RSRصورت میگیرد .در
این مطالعه برای تحلیل کیفیت نتایج مدل از شاخصهای p-factor
و  r-factorو دو شاخص ضریب تعیین ( )R2و ضریب نش-ساتکلیف
( )NSاستفاده و نتایج در جدول  6و شکل  6ارائه شده است .ضریب
 ،NSضریبی است که اختالف نسبی بین مقادیر مشاهدهای و
شبیهسازی شده را نشان میدهد .مقدار این ضریب بین یک تا منفی
بینهایت متغیر میباشد .بهترین مقدار آن یک است و در صورتی که
میزان آن بیشتر از  1/5باشد نشان دهنده این است که شبیهسازی
توسط مدل خوب است .ضریب تعیین  R2نسبت پراکندگی بین مقادیر
پیشبینی شده و اندازهگیری شده را نشان میدهد و مقدار آن بین صفر
تا یک متغیر است ،چنانچه مقادیر پیشبینی شده و اندازهگیری شده با
هم برابر باشند مقدار  R2برابر یک میباشد.

Fig. 3- The concept of uncertainty in the SUFI2
algorithm

شکل  -2مفهوم عدم قطعیت در الگوريتم

SUFI2

بر اساس مطالعات مختلف صورت گرفته در این زمینه  22پارامتری که
بر رواناب مؤثر میباشند ،که در این تحقیق نیز برای شبیهسازی اولیه
انتخاب شدهاند و با استفاده از برنامه  SUFI2و انتخاب تعداد 211
شبیهسازی تحلیل حساسیت و عدم قطعیت بر روی آنها انجام گرفته
است ;(Akbari et al., 2012; Antje and Martin, 2009
) .Zahabion et al., 2010بهمنظور تحلیل عدم قطعیت از
شاخصهای  p-factorو  r-factorاستفاده شده استP-factor .
بیانگر درصد دادههای اندازهگیری شده است که درون باند عدم قطعیت
 95درصد ( )95ppuقرار میگیرد .معیار ( )95ppuبا محاسبه مقادیر
متناظر احتمال  2/5درصد به عنوان حد پایین و  91/5درصد به عنوان
حد باال ،با استفاده از نمونهبرداری به روش التین هایپرکیوپ و حذف
 5درصدی شبیهسازیهای بسیار بد ،بدست میآید و نزدیک بودن این
عدد به یک نشاندهنده نتیجه بهتر میباشد r-factor .برابر با ضخامت
باند ( )95ppuتقسیم بر انحراف معیار دادههای اندازهگیری شده که هر

∑ (Q −Q )2i

i m
s
NS = 1 − ∑ (Q
̅
−Q

()2
2

()6

2
)m

m,i

i

]) ̅ m).(Qs,i −Qs
[∑i(Qm,i −Q
̅ m )2 .∑i(Qs,i −Q
̅ s )2
∑i(Qm,i −Q

= R2

که در این روابط  Qmدبی مشاهدهای بر حسب متر مکعب بر ثانیه و
 QSنشان دهنده دبی محاسباتی بر حسب متر مکعب بر ثانیه در طول
دوره شبیهسازی میباشد .با استفاده از مقادیر اندازهگیری شده
شدتجریان متوسط ماهانه بین سالهای ( ،)1992-2116در ایستگاه
آبسنجی سرچم و انتخاب  22پارامتر حساس اقدام به واسنجی مدل
شده است.
نتایج حاصل از شبیهسازی میزان نیترات ورودی از زمینهای کشاورزی
به رودخانه زنجان رود در گزینههای شیوه آبیاری نشان داد که میزان
نیترات نسبت به گزینه اصلی که مربوط به شرایط موجود است ،در
گزینه  1به میزان  1/56درصد افزایش ،گزینه  2به میزان  1/95درصد
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 لذا با تغییر شیوه آبیاری سطحی به.وضعیت موجود ارائه شده است
تحتفشار تغییر چشمگیری در میزان نیترات ورودی از زمینهای
.کشاورزی به زنجانرود ایجاد نمیشود

. درصد کاهش مشاهده میشود1/11  به میزان6 کاهش و در گزینه
 مقایسه تغییرات نیترات ورودی به رودخانه با تغییر شیوه5 در شکل
 در مقایسه با2116  تا1992 آبیاری در طی دوره شبیهسازی از سال

Table 3- Sensitivity analysis and calibrated parameters of SWAT model in Zanjanrood basin

 در حوضه زنجان رودSWAT  نتايج تحلیل حساسیت و واسنجی پارامترهای مدل-2 جدول
Rank

Parameter

Definition

1

R__CN2.mgt

2

R__SOL_BD(..).sol

3

V__ESCO.hru

4

V__USLE_P.mgt

5

V__RCHRG_DP.gw

6

R__SOL_AWC(..).sol

7

V__ALPHA_BNK.rte

8

R__SOL_ALB(..).sol

9

V__REVAPMN.gw

10

V__CH_N2.rte

11

R__SOL_K(..).sol

12

V__OV_N.hru

13

R__USLE_K(..).sol

14

V__SMFMN.bsn

15

V__SFTMP.bsn

SCS curve number
Density of soil moisture in each
layer
Correction Factor of Soil
Evaporation
Coefficient factor of Land use
equation
Lower layer penetration
coefficient
Water in any soil layer
Alpha coefficient Stream Base to
Save
Soil albido coefficient
Depth of water threshold in
groundwater table
Manning coefficient for the main
channel
Hydraulic conductivity of
saturated soil
Manning coefficient for flood
plains
Soil erosion coefficient
Minimum melting factor during
the year
Snow threshold temperature

16

V__GW_REVAP.gw

17

V__ALPHA_BF.gw

18

V__SHALLST.gw

19

V__TIMP.bsn

20

V__SMFMX.bsn

21

V__CANMX.hru

22

V__CH_K2.rte

23

V__LAT_TTIME.hru

24

V__SLSUBBSN.hru

25

V__SPCON.bsn

26

V__SPEXP.bsn

Groundwater coefficient
Alpha factor in returning the
mainstream flow to the main
stream
Primary water depth in the
groundwater table
Late Snow Temperature
Maximum snow melt factor during
the year
Maximum Surface Retention
Hydraulic conductivity in the main
channel
Flow Time on sub-flow channel
The average length of slope
Maximum Linear Parameter of
Returned Sediment to the Channel
Maximum Exponential Parameter
of Returned Sediment to the
Channel

Initial
range
-0.3-0.3

pfactor
0

rfactor

0.04-0.12

Optimum
value
0.05

-0.25-0.5

-0.25_-0.15

-0.23

0

-3

0.0-1.1

0.11-0.38

0.37

0.05

-1.98

0.0-1.0

0.51-0.62

0.55

0.06

-1.88

0.0-1.0

0.0-0.06

0.02

0.07

1.85

-0.3-0.3

-0.4_-0.3

-0.4

0.07

-1.81

0.0-1.0

0.41-0.57

0.54

0.11

-1.63

-0.3-0.4

0.30-0.43

0.38

0.14

1.5

0-500

158-200

171.83

0.18

1.35

-0.01-0.3

0.16-0.23

0.18

0.2

1.28

-0.3-0.3

0.11-0.38

0.3

0.26

-1.13

0.01-30

26-30

27.59

0.33

-0.98

0.0-0.7

0.16-0.27

0.18

0.4

0.84

0-20

14-18

16.03

0.4

-0.84

-20-20

-1.8-6.8

4.41

0.47

0.73

0.02-0.2

0.10-0.13

0.12

0.48

-0.7

0.0-1.0

0.51-0.64

0.54

0.49

0.7

0-5000

1190-1800

1737.69

0.5

-0.68

0.0-1.0

0.85-0.99

0.87

0.52

0.64

0-20

0.15-2.4

1.59

0.65

0.46

0-100

40.5-57.1

45.42

0.85

0.19

-0.01-500

159-220

219.26

0.86

-0.18

Final value

0-180

135-176

136.73

0.89

0.14

10-150

93-112

103.68

0.94

-0.08

0.0-0.0

0.01-0.01

0.01

0.96

-0.05

1.0-1.5

0.28-0.79

0.76

0.97

0.04
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-13.38

Table 4- Calibration and validation valuation indicators

جدول  -7شاخصهای ارزيابی واسنجی و اعتبارسنجی
P-factor

factor-r

NS

R2

Parameter

0.11
0.18

0.27
0.60

0.53
0.53

0.83
0.73

Calibration
Validation

Fig. 4- Comparative diagram of the observed and simulated flow rate at the Sarcham station

شکل  -7نمودار مقايسهای دبی مشاهدهای و شبیهسازی شده در ايستگاه سرچم

شبیهسازی از سال  1992تا  2116در مقایسه با وضعیت موجود ارائه
شده است .بر همین مبنا میتوان نتیجهگیری نمود که با کاهش مقادیر
کوددهی و جلوگیری از کوددهی بیرویه بهوسیله کشاورزان به میزان
زیادی میتوان مانع آلودگی منابع آبهای سطحی در حوضه زنجانرود
گردید ،که با نتایج تحقیقات  Jiangو همکاران در سال ،2116
مطالعات  Laiو همکاران در همین سال و نتایج پژوهش Akhavan
و همکاران در حوضه بهار همدان تطابق دارد ;(Jiang et al., 2014
.)Lai et al., 2014; Akhavan et al., 2010

تغییرات میزان نیترات خروجی از حوضه در طی سالهای مختلف در
گزینه اصلی که نشان دهنده شرایط موجود میباشد ،با استفاده از
اطالعات کود مصرف شده در زمینهای کشاورزی تحت کشت در هر
سال زراعی ،که اطالعات آنها توسط سازمان جهاد کشاورزی استان
زنجان اعالم گردیده ،مدلسازی شده است.
نتایج حاصل از شبیهسازی نیترات ورودی به منابع آب سطحی در
گزینههای میزان کوددهی نشان داد که میزان نیترات نسبت به گزینه
اصلی که مربوط به شرایط موجود است ،در گزینه  5 ،6و  2به ترتیب
 66/2درصد کاهش 12/1 ،درصد کاهش و  11/2درصد افزایش
مشاهده می شود .در شکل  2مقایسه تغییرات میزان نیترات ورودی از
زمینهای کشاورزی به زنجانرود با تغییر میزان کوددهی در طی دوره

در گزینههای تلفیقی در گزینه  1شامل  111درصد آبیاری تحتفشار
و میزان کوددهی صفر میزان نیترات وارد شده به منابع آب سطحی
 61/2درصد کاهش و در گزینه  8شامل افزایش  51درصدی میزان
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نتایج این گزینهها با گزینههای آبیاری و کوددهی میتوان نتیجه گرفت
که تنها تغییر مقادیر کود بر میزان مواد مغذی خروجی اثرگذار است و
حتی در شرایط تلفیقی نیز اثر آبیاری ناچیز خواهد بود.

کود و آبیاری کل اراضی زراعی آبی بهصورت سطحی ،میزان نیترات
وارد شده به رودخانه زنجانرود  11/8درصد افزایش داشته است .در
شکل  1مقایسه تغییرات نیترات خروجی از حوضه زنجانرود با تغییر
دادن همزمان شیوه آبیاری و میزان کود ارائه شده است .با مقایسه

Fig. 5- Comparison of Nitrate changes from Zanjanrood basin in irrigation scenarios during the simulation
period from 1996 to 2013

شکل  -0مقايسه تغییرات نیترات خروجی از حوضه زنجانرود در گزينههای شیوه آبیاری در طی دوره شبیهسازی از سال 0660
تا 8002

Fig. 6- Comparison of Nitrate changes from Zanjanrood basin in fertilizer rate scenarios during the
simulation period from 1996 to 2013

شکل  -0مقايسه تغییرات نیترات خروجی از حوضه زنجانرود در گزينههای كوددهی در طی دوره شبیهسازی از سال  0660تا
8002
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Fig. 7- Comparison of nitrate changes from Zanjanrood basin by simultaneously changing the method of
irrigation and fertilizer rate

شکل  -4مقايسه تغییرات نیترات خروجی از حوضه زنجانرود با تغییر دادن همزمان شیوه آبیاری و میزان كود

نیترات خروجی از سطح حوضه ایجاد نمیشود .همچنین با کاهش
مقادیر کوددهی و جلوگیری از کوددهی بیرویه بهوسیله کشاورزان ،به
میزان زیادی میتوان مانع آلودگی منابع آبهای سطحی گردید.

 -7نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشاندهنده عملکرد مناسب مدل  SWATو توانایی آن
در شبیهسازی رواناب ،حرکت نیترات از زمینهای کشاورزی به سمت
رودخانه به همراه عدم قطعیت تحلیلها و پارامترهای مؤثر در
شبیهسازی بود .یکی از مشکالت و محدودیتها در این پژوهش ،کمبود
اطالعات میدانی و دقیق در خصوص میزان مصرف کود اوره توسط
کشاورزان در سطح حوضه آبریز رودخانه زنجانرود بود .به هرحال
پیچیدگیهای خاص حوضههای آبریز با زمینهای کشاورزی وسیع و
الگوهای مختلف کشت در سطح آن ،و تنوع بسیار زیاد متغیرهای
تأثیرگذار در حرکت آلودگیهای غیرنقطهای به سوی منابع آب
سطحی ،موجب شد که رضایتمندی از نتایج مدل  SWATدر مرحله
واسنجی در خروجی حوضه آبریز زنجان رود با مقادیر (R2=0.83,
) NS=0.53حاصل گردد .همچنین اعتبارسنجی مدل  SWATنیز
نتایج مشابهی به همراه داشت .پس از اعتبارسنجی هیدرولوژیکی ،مدل
 SWATبرای شبیهسازی میزان نیترات ورودی از زمینهای کشاورزی
به رودخانه زنجانرود در گزینههای مختلف سیستمهای آبیاری تحت
فشار و ثقلی و افزایش و کاهش میزان کود اوره مصرفی توسط
کشاورزان ،مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که با تغییر شیوه
آبیاری سطحی به تحتفشار تغییر چشمگیری در میانگین میزان
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