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ABSTRACT 

        Currently, Digital Elevation Model (DEM) and Land Cover/Use 

(LC/LU) are available in different resolutions as product of many satellites. 

Thus, it is of important to evaluate which spatial and spectral resolution is 

the best to represent the hydrologic behavior. In this study, the DEMs of 

ASTER 30 m, resampled 50 m from ASTER 30 m, SRTM 90 and 250 m, 

and GTOPO 1000 m, in addition to LC/LU of Landsat 15 and 30 m, ESA 

300 m, and MODIS 500, and 1000 m were examined by using Soil and 

Water Assessment Tool (SWAT) to evaluate the predicted runoff for three 

watersheds with different size and topography located in northern part of 

Iraq which are Dokan, Adhaim, and Duhok. All above spatial data were 

processed by ArcSWAT2012 to produce 20 models for each, of Dokan, 

Adhaim Watershed (except LC/LU of 15 m and for Duhok Watershed 

(except DEM 1000 m), these models were calibrated and validated on daily 

time step by SWAT-CUP, SUFI2 program. The statistical weather data for 

CFSR weather dataset were produced by pcpSTAT software and used for 

runoff simulation.  

        The results show that the watershed delineation of DEM based method 

used in SWAT is strongly affected by DEM resolution to determine 

watershed boundary, stream network, number of subbasins and total area 

especially in flat regions, the total area and number of subbasins changed 

irregularly with change DEM resolution. Furthermore, with decrease DEM 

resolution (coarser) the minimum altitudes increase and maximum altitudes 

decrease.  

        For all models, with the decrease (coarser) in DEM resolution the 

number of HRUs was decreased for each LC/LU resolutions. While, the 

number of HRUs increase with the decrease (coarser) in LC/LU resolution 
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until a specific resolution then the number of HRUs decrease with the 

decrease in the LC/LU resolution. This is because there are two parameters 

controlling the number of HRUs for particular LC/LU, which are the LC/LU 

resolution and number of feature classes. However, the LC/LU resolution 

and the number of feature classes depend on the spatial resolution of satellite 

image and the desired level of classification. While, for particular DEM one 

parameter is controlled the number of HRUs, which is the slope.                

        Moreover, results show that the simulation with DEM 90 m and LC/LU 

1000 m of Dokan, DEM 250 m and LC/LU 1000 m of Adhaim, and DEM 30 

m and LC/LU 30 m of Duhok produced the highest values of NS among the 

others with, 0.59, 0.68, and 0.69 respectively. The models of finer DEM and 

LC/LU resolutions did not provide accurate runoff simulation by SWAT 

model, also the large number of HRUs did not improve the runoff 

simulation. This because, the increasing on HRUs number generates over 

hydrologic parameterization against one observed variable used in 

calibration which is observed flow and the adjusting of LC/LU classes to 

matching the default SWAT LC/LU classes, leads much uncertainty on 

simulated runoff especially when the number of HRUs are increased.  

        The study recommends that, every watershed must be examined 

separately, where it is not possible to generalize the input data (DEM and 

LC/LU) of best runoff simulation to another watersheds. Also, the weather 

data of CFSR can be adopted as a source of weather data for hydrological 

modeling of Dokan, Adhaim and Duhok.  
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تقييم دقة نمذجة السيح السطحي مع مختلف قدرات 

التمييز المكاني للبيانات الطيفية و المكانية 

 باستخدام برنامج سوات
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 

نَاٍب َوَزرأعٌ  نأ َأعأ َراٌت َوَجنَّاٌت م ي تََجاوي َطٌع مُّ ضي قي َرأ  َوِفي اْلأ

  ُ ٍد َون َقٰى بيَماٍء َواحي نأَواٍن يُسأ ُ صي نأَواٌن َوغَْيأ يٌل صي لُ َوََني ََفِّ ي  

َ َْلآََيٍت   ِلي نَّ ِفي َذَٰ
ِ
ُُُكي  ا ٍض ِفي اْلأ َِّهَا عَََلٰ بَعأ  ل يَقوأ ٍٍ بَعأ

قيلُونَ    يَعأ

 

 صدق هللا العظمي
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 الخالصة

بمختلف القدرات  الرضيو بيانات الغطاء ا نماذج االرتفاعات الرقمية تتوفر ،في الوقت الحاضر

قدرة التمييز المكاني و لذلك من المهم تحديد  .الصناعية األقمار من عديدلل اتكمنتج للتمييز المكاني 

البيانات الطوبغرافية لقدرة  الدراسة، هذه في الطيفي التي تعبر عن افضل تصرف هيدرولوجي. 

 , م(GTOPO1000) و SRTM)601 و 01( وResampled)  01(و ASTER)01(  التمييز

 و 011( و ESA)011( و Landsat)01و 00( بيانات الغطاء االرضي لقدرة التمييز اظافة الى

0111(MODIS السطحي الجريان لتقييم برنامج سوات الهيدرولوجي باستخدام اختبارها تم ,م 

 دوكان، هي و العراق من الشمالي الجزء في تقع والتضاريس الحجم في مختلفة جابيات ثالثةل

 إلنتاج ArcSWAT2012 بواسطة معالجتها تمت المكانية البيانات من سبق ما كل. ودهوك العظيم،

 نموذج 61 و ،(م 00 الغطاء االرضي ذو باستثناء) العظيم جابيةو دوكان جابية من لكل نموذج 61

  والتحقق معايرةال تمت ،(م 0111البيانات الطوبغرافية ذو قدرة التمييز باستثناء) دهوكلجابية 

 CFSRالبيانات االحصائية للطقس الخاصة ب SUFI2. برنامج ،SWAT-CUP بواسطة برنامج

تخطيط  أن النتائج أظهرتلغرض محاكاة السيح السطحي.  pcpSTATتم انتاجها بواسطة برنامج 

 بشدة تتأثر سوات في المستخدمة نماذج االرتفاعات الرقميةاالعتماد على  طريقة باستخدام الجابية

 والمساحة الجابيات الثانوية وعدد ،االودية شبكة الفاصلة و الحدود لتحديد البياناتلتلك بقدرة التمييز 

 غير الجابيات الثانوية بشكل وعدد الكلية المساحة تغيرت .المسطحة المناطق في وخاصة الكلية

قدرة التمييز  انخفاضان  ذلك، على عالوة. نماذج االرتفاعات الرقميةقدرة تمييز  تغير مع منتظم

 االرتفاعات تقليلو القليلة الرتفاعاتا زيادة يؤدي الى (خشونةزيادة ال) المكاني للبيانات الطوبغرافية

يؤدي الى  لنماذج االرتفاعات الرقميةفان نقصان قدرة التمييز المكاني  الموديالت، لجميع .العالية

فان عدد وحدات  الى حد معين. تقليل عدد وحدات االستجابة لكل قدرة تمييز للغطاء االرضي

االستجابة تزداد بزيادة دقة قدرة التمييز المكاني لبيانات الغطاء االرضي لحين الوصول الى اعلى 

وحدات االستجابة وهما قدرة  عدد على انسيطري عاملين هناك ألن هذا عدد من وحدات االستجابة.

 المكاني التحليل على تعتمد ميزة االنواع من عددمع ذلك فان  التمييز و عدد االنواع في التصنيف.

عامل واحد على عدد  سيطري حين، في. التصنيف من المطلوب والمستوى الصناعية األقمار صورل

 النتائج أظهرتذلك  الى باإلضافةوهو الميل.  لنماذج االرتفاعات الرقميةوحدات االستجابة بالنسبة 

 و 01) و بيانات الغطاء االرضي  الرقمية قدرات التمييز المكاني لنماذج االرتفاعات ذات نماذجال أن



  NS قيم اعلى ( حيث حققتلدهوك م 01 و 01) ،(للعظيم م 0111 و 601) ،(لدوكان م 0111

نماذج االعتماد على  طريقة أن إلى الدراسة وخلصت على التوالي.  1.20 ،1.20 ،1.00 بحدود

 لالمساك الطوبغرافي  رتفاعاال على تعتمد بشكل كبير سوات في المستخدمة  االرتفاعات الرقمية

 مسطحةال تضاريسال ذات  المناطق في لتحديد حدود الجابية و شبكة الوديان اما ةالمطلوب االرتفاعب

لنماذج  المكاني التمييز قدرة في هذا انعكس و هذا رتفاعاتاال ةقليل في الطوبغرافيا تكون الفروق فان

استخدام قدرة تمييز  فإن ذلك، إلى ضافةا  .حدود الجابية ترسيم على وبالتالي االرتفاعات الرقمية

 محاكاة عالية في  دقة تقدم لم و لبيانات الغطاء االرضي لنماذج االرتفاعات الرقميةعالية الدقة 

 لم من وحدات االستجابة من كبيرال عددال فان وكذلك سوات، برنامج بواسطة السطحي الجريان

 المتغيرات زيادة في  يولد عدد تلك الوحدات زيادة ألن. السطحي الجريان محاكاة تحسن

بيانات  . فقط فقطالتصريف المرصود  لها مقابل المعايرة المطلوب اجراء االمثلية في الهيدرولوجية

الغطاء االرضي تم تقريبها لكي تتالئم مع بيانات الغطاء االرضي االفتراضية في برنامج سوات 

بان يتم   الدراسة توصي وهذا االمر يؤدي الى عدم الدقة بشكل كبير في نمذجة السيح السطحي.

الى جابيات  نمذجة كل جابية على حدة حيث من غير الممكن تعميم افضل بيانات مدخلة لجابية معينة

تعد مصدر يمكن االعتماد علية في النمذجة  CFSRاخرى, اظافة الى ان بيانات الطقس المنتجة من 

 الهيدرولوجية لجابيات دوكان و العظيم و دهوك.
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