
 

 و آبخیز هایهضحو هیدرولوژیکی رفتار بینیپیش ها،رودخانه جریان سازیشبیه چکیده:

 جهت در ریزیبرنامه برای هیدرولوژیکی یچرخه مختلف هایلفهؤم از درستی درک

ه ضکه در خروجی حواز طرف دیگر با توجه به این .است اهمیت دارای آبی منابع از حفاظت

کیلومترمربع واقع در جنوب استان مازندران سدسازی صورت  4014آبخیز هراز با وسعت 

بینی تغییرات کاربری اراضی بر گیرد برآورد رواناب و رسوب حاصل از بارش و پیشمی

 پژوهش این باشد. برای این منظور درها از ضرورت باالیی برخوردار میمیزان این مولفه

سازی کاربری اراضی ره مارکوف اقدام به شبیهابتدا با استفاده از رگرسیون لجستیک و زنجی

 مطالعه مورد منطقه هیدرولوژیکی سازیمدل جهت SWATمدل  گردید. سپس با استفاده از

 هایماهواره تصاویر از مطالعه مورد منطقه اراضی کاربری تغییرات ارزیابی شد. جهت اقدام

 سال به مربوط ETM+ ،1367 سال به مربوط TM هایسنجنده با ترتیببه 8 و 7 ،5 لندست

 هایشاخص از بندیطبقه دقت سنجش برای .شد استفاده 1392 سال به مربوط OLI و 1379

 کاپا ضرایب مقادیر که داد نشان قسمت این این نتایج. شد استفاده کلی صحت و کاپا ضریب

 96/82 و 75/0 ،1379 سال برای درصد، 77/84 و 78/0 ،1367 سال برای ترتیببه کلی صحت و

بینی تغییرات کاربری پیش جهت. آمد دستبه درصد 34/81 و 77/0 ،1392 سال برای و درصد

( با استفاده 1367-1392و  1379-1392، 1367-1379های واسنجی )از دوره 1404اراضی 

های بینی سخت استفاده شد. با اعمال نقشه کاربری سالاز زنجیره مارکوف و مدل پیش

سازی شد. ها شبیهمیزان دبی جریان برای این دوره SWATبه مدل  1404و  2013، 1998

-SOLو  CN2، ALPHA_BNKنتایج آنالیز حساسیت نشان داد مدل نسبت به پارامترهای 

BD باشند. واسنجی مدل بینی دبی جریان از حساسیت بیشتری برخوردار میجهت پیش

های سنجی مدل برای سالو اعتبار 2004تا  2000های ی سالسازی رواناب برامنظور شبیهبه

و  2R ،NSهای آماری ضریب انجام شد و خروجی مدل با استفاده از نمایه 1999–1998

MSE ترتیب ها در دوره واسنجی بهمورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد مقادیر آماره

 باشد.می 4/46و  74/0، 82/0ترتیب و در دوره اعتبارسنجی به 4/54و  70/0، 72/0

 


