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برآيرد آب مجازي حًضٍي آبخيس ي وقش آن در ساماوٍ َاي اوتقال آب بيه حًضٍاي
حميذسضب دَمبن مىـبدي ،1محمذ حؼيه ويه ػخه* ،2مزتجي اسدػتبوي
تبسیخ دسیبفت1391/11/13 :

3

تبسیخ پزیشؽ1392/7/24 :

چکيذٌ
عشح ُبي اوتمبل آة ػاليٌ ثش َضیىٍ َبي گضافَ ،مًاسٌ پيبمذ َبي صیؼت محيغي صیبوجبسي سا ثش الليم حًضهٍَهبي مجهذا،
مملذ ،ي ثؼضبً دس عًل مؼيش اوتمبل ،گزاؿتٍاوذ .اص عشفي ،ثحج مذیشیت مىبثغ آة دس عشحُبي اوتمبل آة ،سيیىشد ػهىتي وهًد
سا اص دػت دادٌ ي امشيصٌ تًرٍ مذیشان ثٍ مؼبئلي مبوىذ آة مزبصي ثٍ مىظًس دس وظش گشفته ول تًان آثي ثيؾ اص پيؾ مؼغًف
گشدیذٌ اػت .دس ایه ممبلٍ ػبوتبسي ثٍ مىظًس ثشسػي ي تبحيش تًاوبیي اػتفبدٌ اص آة مزبصي حًضٍي مملذ دس عشحُبي اوتمبل
آة پيـىُبد گشدیذٌ اػتَ .مچىيه ،ػًد حبكل اص مذیشیت آة ثب دسوظشگشفته تًاوبیي اػتفبدٌ اص آة مزبصي حًضٍي مملهذ،
ي افضایؾ ػُم آةثشان حًضٍ ي مجذإ دس ػبمبوٍ َبي اوتمبل آة ثشآيسد ؿذٌ اػت .وبسایي ػبوتبس پيـىُبدي دس عشح اوتمبل آة
اص ػًلگبن ثٍ سفؼىزبن اسصیبثي ؿذٌ اػت .وتبیذ حبوي اص آوىذ وٍ َشچىذ حًضٍي مملذ تجخيش -تؼشق ثهبيیي داؿهتٍ ،ي تهًان
آة مزبصي حًضٍ پبیيه مي ثبؿذ ،لىه ػاليٌ ثش وبَؾ َضیىٍ َبي اوتمبل ي پيبمذ َبي مضش اوتمبل آة ثهشاي مىغمهٍ ،وـهت ي
كىؼت وًصػتبن ي وـبيسصي وًصػتبن تًاوؼتىذ ثٍ تشتيت  18.9ي  7.25ميليبسد سیبل ػًد ثٍدػت آيسوذ.
ياشٌَای کليذی :اوتمبل آة ثيه حًضٍ اي ،ؿجيٍ  ،SWATآة مزبصي ،آة ػجض ،آة آثي ،مذیشیت مىبثغ آة

 -1داوـزًي وبسؿىبػي اسؿذ سؿتٍ مُىذػي محيظ صیؼت -مىبثغ آة داوـگبٌ تُشان
 -2اػتبدیبس گشيٌ مُىذػي محيظ صیؼت ،داوـىذٌ تحليالت تىميلي محيظ صیؼت داوـگبٌ تُشان
 - 3داوـيبس گشيٌ مُىذػي محيظ صیؼت ،داوـىذٌ تحليالت تىميلي محيظ صیؼت داوـگبٌ تُشان
* -وًیؼىذٌ مؼئًل ممبلٍNiksokhan@ut.ac.ir :
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مقذمٍ
عشحُههبي اوتمههبل آة ػم هالً اػههجبة وـههه ؿههذن
سيدوبوٍَبي حيبت ثخهؾ ي تهبسیخ ػهبص وـهًس ،وهبثًدي
حيبت تبيثُب ،ثٍ وغش افتبدن محيظ صیؼت ي تىًع صیؼتي
ربوًسي ي گيبَي ،ثشيص وبسضبیتيُبي ارتمبػي ي وبپبیهذاسي
ػشصميه ،ولًكبً دس حًضٍَبي مجذأ ؿذٌ اوذ .پيـهيىٍي
تبسیخي عشحُبي اوتمبل آة ثيه حًضٍاي دس رُهبن ويهض
ثؼضبً حىبیت اص پيبمذَبي دساص مهذت وهبگًاس مبوىهذ سؿهذ
ػشیغ ي وبمتًاصن رمؼيت دس حًضٍَبي مملذ ،وـىي ي
یب وبَؾ ؿذیذ ثذٌي سيدَب ،چـمٍَب ي ػهفشٌَهبي صیهش
صميىي ،وبثًدي ثهبتالَهب ي تبيثُهب ،ي ثهشيص فزهبیغ صیؼهت
محيغي رجهشانوبپهزیش ي كهشف َضیىهٍَهبي صیهبد ،ثهشيص
مـههىالت ارتمههبػي ي ربثههٍرههبیي ػههىگيه آثگيشَههب ي
مؼيشَبي اوتمبل داؿتٍ اػت .آوچهٍ دس ػهبلُبي اويهش دس
ثؼضي مىبعك وـهًس س دادٌ ي ػهجت وـهىي ي وهبَؾ
ثذٌي سيدَب ي چـمٍَب ،افت ػغح آة صیهش صميىهي ي یهب
مشي تبيثُب ؿذٌ اػت ،وبؿي اص آن اػت وٍ دس دٍََهبي
اويش ،ثذين تًرٍ ثٍ داؿتٍَبي محيغي ي الليمي مىبعك،
ي ثٍ ثُبوٍي اؿتغبل صایي ي تىُهب ثهب حمبیتُهبي ػيبػهي،
ثضسگتشیه ي پشملشفتش كهىبیغ وـهًس دس چىهيه مىهبعمي
مؼتمش ؿذٌاوذ .ثش َميه سيال ،ثٍ رهبي افهضایؾ ثهبصدَي
آثيبسي دس ثخؾ وـبيسصي ي وبَؾ ضهبیؼبتایهه ثخهؾ،
تىُب ثٍ افضایؾ ػغًح صساػي ي ثهب ي ثهشاي دػهتيبثي ثهٍ
تًليذ ثيـتش پشداوتٍ ؿذٌ ،ي امشيص چىيه ػشوًؿتي وبگًاس
ثشاي آن مىبعك ي مشدمبن ؿبن سلم وًسدٌ اػت (وبوپًس،
.)1391
دس ارشاي عشحُبي اوتمبل آة ثهيه حًضهٍاي ثبیهذ
مؼيبسَبي یًوؼىً اػمهبل ؿهًد .مؼيهبس ايل ایهه ػهبصمبن
رُبوي ثشاي عشحُبي اوتمبل آة ثهيه حًضهٍاي دس ػهبل
 1999چىيه اػت :وبحيٍي مملذ ثبیذ پهغ اص تًرهٍ ثهٍ
مىبثغ ربیگضیه تأميه آة ،ي تمبمي الذامبت مىغمي ثهشاي
وبَؾ تمبضبي آة دس تأميه ويبصَبي فؼلي ي پيؾ ثيىهي
ؿذٌ ،ومجًد رذي داؿتٍ ثبؿذ تب عهشح اوتمهبل آة لبثهل
تًريههٍ گههشدد .دس يالههغ ،تأويههذ یًوؼههىً ثههش اوزههب
تمبمي الذامبت مىغمي وبَؾ تمبضبي آة ،وـبن دَىذٌي
ايلًیت مذیشیت تمبضب ثش مذیشیت ػشضٍ مهيثبؿهذ ،یؼىهي
اگش ومجًد آثي سا ثتًان ثهب مهذیشیت تمبضهب ي َضیىهٍَهبي

مؼمًل حهل وهشد ،ثهٍ اوتمهبل آة ثهيه حًضهٍاي ويهبصي
وخًاَذ ثًد .چىبوچٍ ثب اػمهبلایهه مهًاسد َمچىهبن ثحهج
اوتمبل آة مغشح ثبؿذ ،دس ارشايایه عشحُب دس مشحلهٍي
ثؼذ ،ثبیذ مجبحج ارتمهبػي-فشَىگهي ،التلهبدي ،صیؼهت
محيغي ي تغييشات ثىيبدیه ي اػبػهي آن دس حًضهٍَهبي
مجذأ ي مملذ ،مذوظش لشاس گيشوذ (اثشیـمچي ي تزشیـهي،
 .)1999لزا ،دس ایه ممبلٍ ،ثٍ مىظًس ثشسػي ول تًان آثهي
حًضٍي مملذ ،ي وبَؾ حزهم آة اوتمهبلي دس مهذیشیت
تخل هيق آة ث هيه حًضههٍاي دس لبلههت ثشسػ هي تًاوههبیي
اػتفبدٌ اص آة مزبصي ایه حًضٍ پشداوتٍ ؿذٌ اػت.
رُت اوتمبل آة ثيه حًضٍاي مؼمًيً ثب اػهتفبدٌ اص
ػههفتٍ ي وُههش ،ي دس كههًست وي هبص ،اص ثىههذَبي اوحشاف هي ي
رويشٌ اي اػهتفبدٌ مهي ؿهًد(اوجبسي .)1390،آػهيجُبي
ارتمههبػي ثىههذ ي ػههذَبي اوحشافههي ي یههب رويههشٌاي دس
حًضٍَبي ثبيدػت ي یب پبیيه دػت ثٍ رُهت اوحهشاف ي
یب رويشٌ آة ثٍ ؿشح ریل مـخق ؿهذٌ اوهذ (گًلًثه ي
ثيؼًاع:)1979 ،
ثٍ دليل آنوٍ ػمذٌ ػىًوتگبٌَبي اوؼهبوي دسایهشان
اعشاف مىبثغ آة ؿىل گشفتٍاوذ ،احذاث ػذ مؼمهًيً ایهه
محلُب سا دس حًضٍي مخضن دچهبس صیهبن وهشدٌ ي محهيظ
عجيؼههي آنرههب سا دػههتخًؽ دگشگههًوي مههيومبیههذ .ثههب
ربثٍربیي مشد ي صیش آة سفته وـتضاسَب ي مشاتهغ ،وظهب
مؼيـتي آوُب دچبس مـىالت صیبدي مهيگهشددَ .مچىهيه،
گشيَُبي ثًمي ي آػيت پزیش ،اساضي ي مؼيـت وًد سا دس
مؼهشم تُذیهذ ويشيَههبي فشاتههش اص تزشثههٍ یهب تههًان وههًد
ميثيىىذ.
اَبلي مىغمٍ ثب يسيد ؿمبس صیبدي اص اَهبلي وهبسري،
وًد سا دس مؼشم مؼبئل فضایىذٌ ثُذاؿتي (ؿبمل مبيسیب،
ثيمبسیُبي رىؼي يایذص) ميیبثىذ ،ي ػبوتبسَبي ارتمبػي
تأحيشگزاس ي تؼبسضبتي دس ميبن گشيَُبي مشد پذیذ آیهذ.
ػذَب ي ػبمبوٍي اوتمبل آة تأحيش لبثل تًرُي ثهش ميهشاث
فشَىگههي ي آحههبس ثبػههتبن ؿىبػههي يوههشاة ؿههذن آوُههب
مهيگزاسوههذ (وههب مي وزه آثههبدي ي َمىههبسان.)1391 ،
پههًسعجشي ( )1390دس ممبلههٍ اي ثشوبمههٍي ثُيىههٍ ثُههشٌ
ثشداسي اص مىبثغ آة داول حًضٍ ي احيبي مىبثغ آثي ثشين
حًضٍاي سا ثش پبیٍي ػٍ َذف -1 :تهأميه ويبصَهبي آثهي
داول حًضٍ اي -2 ،وبَؾ ميضان آثي وشيرهي اص مهشص ي
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 -3افضایؾ اوتمبل آة ثٍ حًضٍي مزبيس(مبوىهذ حًضهٍي
صایىهذٌ سيد) اسائههٍ وههشد .وتههبیذ وـههبن دادوههذ وههٍ ارههشاي
ػيبػتُبي اسائٍ ؿذٌ ثٍ يػيلٍي مهذل پيـهىُبدي مهي
تًاوذ اص وشيد حزم لبثل تهًرُي اص مىهبثغ آثهي اص مهشص
رلًگيشي وشدٌ ،ي ثب مذیشیت مىبػهت ي ثُيىهٍ  ،ممهبدیش
مبصاد ثش ويبص حًضٍ سا ثٍ حًضٍي مزبيساوتمبل دَذ.
ثب تًرٍ ثٍ مًاسد یبد ؿذٌ ي پيـيىٍ عشحُبي اوتمهبل
آة ،ارشاي ایه گًوٍ عشحُب َمًاسٌ وغشاتي سا ثهشاي َهش
دي حًضٍي مجذأ ي مملذ داؿتٍ اػت .ثٍ مىظهًس ثشسػهي
وبَؾ اوتمبل آة ثيه حًضٍاي دسایه ػبوتبس اص تًان آة
مزبصي حًضٍي مملذ ثُشٌ يسي ؿذٌ اػت؛ ثذیه مىظًس
ؿجيٍ  SWATمًسد اػتفبدٌ لشاس مي گيشد.
دس چشوٍي آثـىبػي ،مىبثغ آة ثٍ دي دػتٍي آثهي
ي ػجض تمؼيم ميؿًوذ .آثُبي صیشصميىي ي آثُبي ػهغحي
آة آثي سا تـىيل مي دَىذ ،دس حبليوٍ ثٍ سعًثت وبن
دس مىبعك يش اؿجبع آة ػجض ميگًیىذ .مىـبء آثُبي آثي
ي ػجض ،ثبسوذگي اػت .اكغالح آة مزبصي وخؼتيه ثبس ثٍ
يػهيلٍي آلههه ( )1997ثههٍ كههًست صیههش تؼشیه ؿههذ” :
مزمًع آة ملهشف ؿهذٌ ثهشاي تًليهذ ممهذاس مؼيىهي اص
محلًل اػهم اص وهبي ،فهشايسدٌَهبي وـهبيسصي یهب حتهي
وذمبت سا آة مزبصي مي وبمىذ “.ثب تًرٍ ثٍ ومؾ ایه دي
دس تًليذ مًاد زایي ميتًان گفت وٍ مىـبء آة مزبصي،
آثُبي ػجض اوذ .ثش ایه اػبع مي تًان آة مزهبصي سا ثهٍ
آة مزبصي آثي ي آة مزهبصي ػهجض تمؼهيم ثىهذي ومهًد
(ايثي ايثٍ ي َمىبسان)2005 ،
دس مغبلؼبت مشثًط ثٍ مىبثغ آة ،تبوىًن ثيـهتش ثهٍ
مؤلفٍي آةآثي تًرٍ گشدیذٌ ي مؤلفٍي آةػجض ثٍ ػىًان
ثخـي اص مىبثغ آة دس وـبيسصي دیم وبدیذٌ گشفتٍ ؿهذٌ
اػت .ثحج آةػجض ي لضي تًرٍ ثٍ آن ثشاي وخؼتيه ثبس
ثٍ يػيلٍي فبلىىمبسن دس ػبل  1997مغشح ؿذ .آة آثي
مزمًع سياوبة ػغحي ي تغزیٍي آثُبي صیشصميىي ػميهك
اػت وٍ متفبيت اص تؼشی آةػجض ميثبؿذ .فبلىىمبسن ي
سيوؼتشا ( )2006آةػجض سا ؿبمل دي مؤلفهٍي رشیهبن
آةػجض 1ي مىجغ آةػجض 2داوؼتٍ اوذ.

- green water flow
- green water resource

1
2

سيوؼتشا ي َمىهبسان ( )2007ثهٍ ثشسػهي ممهذاس
آةػجض دس  92وـًس دس حبل تًػؼٍ پشداوتىهذ .دس ایهه
مغبلؼٍ ػُم وؼجي اص آة وفًري ثبسان (رشیبن آةػجض دس
دیم) ،آةآثي ثشاي آثيبسي ي ممذاس افضایؾ وبسایي ملشف
آة ثٍ مىظًس وبَؾ فـبس ثش مىهبثغ آة ثشسػهي ؿهذوذ.
مغبلؼهبت آوهبن َمچىهيه لبثليهت ثهبيیي سا دس افهضایؾ
وبسایي ملشف آة ثشاػبع ؿجيٍ يش وغي ثيه رشیهبن
تجخيش-تؼشق دس وـبيسصي ي سؿذ محلًل وـهبن داد .ثهب
افضایؾ وبسایي ملشف آة ،ويهبص آة دس وـهبيسصي  16ي
 45دسكذ ثٍ تشتيت دس ػهبلُبي  2015ي  2050وهبَؾ
مي یبثهذ .ؿهًل ي َمىهبسان ( ،)2008دس ساػهتبي عهشح
محبػجٍي تًصیغ صمبوي ي مىبوي ممذاس آة لبثل دػتشع
رُبوي ،اص ؿهجيٍ  SWATثهشاي تخمهيه وهل آة لبثهل
اػتفبدٌي شة آفشیمب دس ػغح چُهبس ميليهًن ويلهًمتش
مشثغ ثُشٌ ثشدٌاوذ .دسایه تحميك ،ػلت اػهتفبدٌ اص ؿهجيٍ
 ،SWATتًاوهبیي آن دس ؿهجيٍػهبصي تهشاص آثـىبػهي ثهٍ
كًست ػبدٌ ي يالغ ثيىبوٍ ثيهبن ؿهذ .اوهًان ي َمىهبسان
( )1389ثٍ تخميه آةآثي ي آةػهجض دس حًضهٍي آثشیهض
َمذان-ثُبس پشداوتٍ ي وتبیذ ؿجيٍ ػهبصي سا لبثهل لجهًل
ػىًان وشدوذ .فشامهشصي ي َمىهبسان ( )2009ثهٍ ثشسػهي
آةآثي ي آة ػجض دس ایشان ي ثٍ ومهه وهش افهضاس SWAT
پشداوتىذ؛ وتبیذ وـبن دادوهذ وهٍ ؿهيًٌي آثيهبسي تهبحيش
صیههبدي دس تؼههبدل آثخًاوُههب داسد .ريشاوههي ي َمىههبسان
( )1390احش دلت مىبوي  5ومـٍي سلًمي استفبع متفهبيت
سا دس ثشايسد سياوهبة ي سػهًة ثشسػهي وهشدٌ ي ثهٍ وتهبیذ
وؼجتب ًیىؼبوي دػت یبفتىذ .سيوذ ولي مشاحهل تحميهك دس
ؿىل  1وـبن دادٌ ؿذٌ اوذ .دس مشاحل اثتذایيایه ػبوتبس
ثٍ رمغ آيسي اعالػهبت ي تحليلُهبي التلهبدي پشداوتهٍ
ؿذٌ اػت .پغ اص آن ،مشحلٍي ايل ؿجيٍ ػهبصي ،ؿهجيٍ-
َبي حًضٍي آثشیض ي ؿجيٍ مخضن ،ثٍ َمشاٌ تحليل ػهذ
لغؼيت آوُب سا ؿبمل ميؿًد .دسایه مشحلٍ ،اثتذا ثب تًرهٍ
ثٍ حًضهٍي آثخيهض مغبلؼهٍي مهًسدي مؼشفهي ؿهذٌ ثهب
اػههتفبدٌ اص  SWATؿههجيٍػههبصي حًضههٍ آثخي هض اوزههب
مههيگههشدد .پههغ اص ياػههىزي ي كههحت ػههىزي ي يسيد
اعالػبت الليمي ،ؿهجيٍ ثهشاي پهيؾ ثيىهي گهشيٌ صمهبوي
دادٌَبي ثذٌ آمبدٌ مهيؿهًد .ػهپغ ممهذاس آة آثهي وهٍ
مزمًع دي ممهذاس سياوهبة ػهغحي ي آثُهبي صیهش صميىهي
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ػميك ميثبؿذ ،ي آة ػجض وٍ مزمًع دي ممذاس آة مًرًد
دس ويمش وبن(رويشٌ آةػجض) ي تجخيهش  -تؼهشق يالؼهي
(رشیبن آةػجض) وٍ دس لبلت تجخيش اص ػغح وبن ي آة ي
تؼههشق اص پًؿههؾ گي هبَي ياسد َههًاوشٌ گههشدد ،محبػههجٍ
مي ؿًد .ممذاس رويهشٌي آة ػهجض ،لؼهمتي اص مىهبثغ آة
تزذیذ پزیش ثب ثشگـت التلهبدي ثهًدٌ وهٍ مىجهغ اكهلي
وـبيسصي دیم اػت .پغ اص ياػىزي وشدن ؿجيٍ ثب ثهذٌ-
َبي مـبَذاتي دس حًضٍي مًسد مغبلؼٍ ،ممهذاس آةآثهي،
آةػجض ،ي دس وُبیت آة مزبصي دس حًضهٍي مملهذ ثهٍ-
دػت ميآیذ .پغ اص آن ؿجيٍ ثُيىٍ ػبصي تخلهيق آة
ثيه آة ثشان كًست گشفتٍ ،ي دس مشحلٍي وُهبیي ،ممهذاس
آة مزبصي حًضٍي مملهذ ثهٍدػهت آمهذٌ اص ػهُم آة
تخليق یبفتٍ ثٍ حًضٍي مملذ وبَؾ یبفتٍ ،ي ثهٍ آة
ثشان حًضٍي مجذأ ثشگـت دادٌ ؿذٌ ،ي ميضان ػًد وبؿي
اص ػذ اوتمبل آة ثشاي آة ثشان حًضهٍي مجهذأ محبػهجٍ
گشدیذٌ اػت.
مطالعٍي مًردي
حًضٍي آثخيض سيد وبسين دس اػهتبوُبي وًصػهتبن،
لشػتبن ،چُبسمحبل ي ثختيبسي ي وُگيلًیهٍ ي ثهًیشاحمهذ
يالغ ثًدٌ ي مؼبحت آن وضدیه ثٍ  67000ويلًمتش مشثهغ
ميثبؿذ .ایه حًضٍ ثيه ػشضُبي رغشافيبیي حذيد  30تب

 34دسرٍ ؿمبلي لشاس گشفتٍ ،ي عي استفبػي گؼهتشدٌاي
اص رلگٍَبي پؼت ػبحلي تب مىهبعمي ثهب استفهبع ثهيؾ اص
 4000متش سا ؿبمل ميؿًد.سيد وبسين ثٍ ػىهًان یىهي اص
پشآثتشیه ي عًیلتشیه سيدَبي ایشان ،ي يفهٍي تهأميه آة
مًسد ويبص ؿشة ي كىؼت حذيد  16ؿهُش ي دَُهب سيػهتب،
َضاسان َىتبس اساضي وـبيسصي ي ثخـي اص تًليذ وبسمبیٍي
ثشلبثي وـًس سا ثٍ ػُذٌ داسد .اص عشفي ،دؿت سفؼىزبن ثب
مؼبحت  16096ويلًمتش مشثغ ،وٍ دس عًلُبي رغشافيبیي
 55دسرٍ تب  57دسرٍ ،ي ػشضُبي رغشافيهبیي  29دسرهٍ
 53دليمٍ تب  31دسرٍ ي  15دليمٍ يالغ ؿذٌ اػت ،یىهي
اص دؿتُبي حًضٍي آثخيض وًیش دساوزيشهؼب ىذ مي ثبؿذ.
ایه حًضٍ ؿبمل دؿتُبي صسوذ وشمهبن ،ثهب يه ،ثشدػهيش،
مبَبن ،وشمبن ،سفؼىزبن ي وًٌ ثىبن اػت.
عشح اوتمبل ػبيوٍ  250ميليهًن متهشمىؼهت آة اص
ػشؿبوٍَبي وبسين (سيد ػهًلىبن) ثهٍ دؿهت سفؼهىزبن
كًست تُيهٍ ؿهذٌ ،ي مـخلهبت آن دس لبلهت رهذيل 1
ػشضٍ گشدیذٌاوذ .ؿىل  2عشح اوتمهبل آة سا ثهٍ كهًست
ولي وـبن ميدَذ .دس ایه اوتمهبل آة ،وـهبيسصي وشمهبن
دس حًضههٍي مملههذ ي وـههبيسصي وًصػههتبن ي وـههت ي
كىؼت وًصػتبن دس حًضٍي مجذأ اص آة ثشان اكلي ایهه
ؿجيٍ اوتمبل آة ثٍ حؼبة مي آیىذ.

شکل  .1ريوذ کلی ساختار پيشىُادی.
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ػ

شکل  :2ومشٍی کلی طرح اوتمال آب از سًلگان تٍ رفسىجان (کارآمًز ي َمکاران.)2010 ،
جذيل  : 1اطالػات طرح اوتمال آب از سًلگان تٍ رفسىجان (مُجًری ي َمکاران.)2010 ،
ػبمبوٍ اوتمبل آة
وظ لًلٍ

ػذ ػًلگبن

تًول

لغش داولي
() m

دثي عشاحي
()m3/s

عًل ()Km

لغش داولي
() m

دثي عشاحي
()m3/s

عًل
()Km

حزم ػشسیض
()m3/s

استفبع ػذ
()m

حذاوخش حزم ػذ
()m3

حذالل حزم ػذ
()m3

2-2.6

9

384

3.7

13.5

53.8

1112

106

645 x 106

86.9 x 106

تشريح مذل َاي مًرد استفادٌ در مقالٍ
ثٍ مىظًس ؿجيٍػهبصي حًضهٍي آثخيهض اص دي مهذل
ؿجيٍ ػبصي  SWATي ثُيىٍ ػبصي تخلهيق ثهٍ ومهه
الگًسیتم طوتيه اػتفبدٌ ؿذٌ اػت ،وٍ دسادامٍ ثٍ تـشیح
آوُب ميؿًد.
تشريح شبيٍ  SWATي دادٌ َا مربًط
ثشسػي ي ؿجيٍػبصي ومبیـىبمٍَبي مشثًط ثٍ اػمبل
ساَىبسَبي افضایؾ ثُشٌ يسي آة مبوىذ تغييش الگًي وـت
ي یب افضایؾ ثبصدَي آثيبسي دس ػغح یه حًضٍ ثب وهبسثشد
َش ؿجيُي امىبنپزیش وميثبؿذ .ؿجيٍ  SWATاص مؼهذيد
ؿجيٍَبیي اػت وٍ تًاوهبیي ي امىبوهبت ؿهجيٍػهبصي ایهه
ومبیـىبمٍَب سا داساػت .ایه مذل تشويجهي اص ؿهجيٍَهبیي
چًن  GLEAMS ،CREAMSي  ROTOميثبؿهذ وهٍ دس
ايایل دٍَي  90ميالدي ثٍيػيلٍي مًػؼهٍي تحميمهبت
وـبيسصي ایبيت متحذٌ تًػهؼٍیبفتهٍ اػهت (Borah and
) .Bera 2003ایه ؿجيٍ ثشاػبع تمؼهيم حًضهٍ ثهٍ صیهش






حًضٍَبیي َمگه وٍ َشوذا اعالػبت آثـىبػي ،وبسثشي
اساضي ي وًع وبن مشثًط ثٍ وًد سا داسوذ ثىب وُهبدٌ ؿهذٌ
اػت .دادٌَبي يسيدي ؿجيٍ ميتًاوهذ ثشاػهبع اعالػهبت
سيصاوٍ ي یب ػهبػتي رمهغآيسي ؿهًد .اص ثهيه ؿهجيٍَهبي
مختل ثٍ ديیل صیش ميتًان  SWATسا ثٍ ػىهًان مهذلي
مىبػت ثشاي ؿجيٍػبصي حًضٍي مًسد مغبلؼٍ وب ثشد:
وتبیذ ؿجيٍػبصي ثب ومه  SWATدس مهًسد حًضهٍَهبي
دیگش دس ایشان ،ي َمچىيه دیگش حًضٍَب وـبن مهيدَىهذ
وٍ دادٌَبي وشيري ؿجيٍ ،مخلًكبً آثـىبػهي آن دلهت
وؼجي لبثل لجًلي داسوذ.
ثب ومه ؿجيٍ ميتهًان تهبحيش اسصیهبثي مهذیشیتي سا ثهشاي
حًضٍ ثشسػي وشد.
پيچيذگيُبي مًرًد دس حًضٍ اص لحهبػ وهبسثشي اساضهي،
پؼههتي ي ثلىههذي صم هيه ي ي هشٌ دس ؿههجيٍ لبثههل اػمههبل
ميثبؿىذ.
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دادٌَبي يسيدي دس ؿجيٍ چىذان پيچيذٌ وجًدٌ ي ثب اوذاصٌ
گيشي ميذاوي لبثل رمغآيسي ميثبؿىذ.
 SWATیه ؿجيٍ ويمهٍ تهًصیؼي اػهت وهٍ دس آن
تؼشی ياحذَبي َمگه آثـىبػي ( )HRU1رُت ارهشاي
آن ي ؿههجيٍػههبصي متغيههشَههبي مههًسد وظههش (متغيشَههبي
آثـىبػي ،ػملىشد ،ثُشٌيسي ي يشٌ) ثؼهيبس اَميهت داسد.
ایه وهبس ثهب مؼشفهي ومـهٍَهبي  2 DEMحًضهٍ (رُهت
محبػجٍ تغييشات ؿيت)  ،وبسثشي اساضي ي وبن ثٍ ؿهجيٍ
كههًست مههيگيههشد .ثؼههذ اص تـههىيل َ HRUههب ،دس ادامههٍ
متغيشَبي مشثًط ثٍ َش وذا اص ارضاء اكلي ؿهجيٍ ؿهبمل
متغيشَههههبي گيههههبَي ( ،)Datوبوـىبػههههي ( ،)Solآة
صیشصميىي ( ،)Gwمذیشیتي ( ،) Mgtسيد ( )Rteثهش اػهبع
آمبس ي دادٌَبي مًرًد ثٍ ؿجيٍ مؼشفي ميؿًوذ.
اص صمبن مؼشفي  SWATدس ايایل دٍَي  80تهبوىًن
حًضٍَبي آثخيض فشاياوي ثب وبسثشد ایه وهش افهضاس ؿهجيٍ-
ػبصي گـتٍاوذ .اص ایه وش افضاس رُت پيؾ ثيىي يضؼيت
آیىذٌي حًضٍي آثخيض ،تؼييه ثيـيىٍي ثبس مزبص آلًدگي
سيصاوٍ ) ،(TMDLؿجيٍػهبصي حًضهٍي آثخيهض ،ي یهب ثهٍ
دػت آيسدن یه متغيش وبف آيیىذٌ ويض اػتفبدٌ گـهتٍ
اػت.
رمهههغآيسي دادٌَهههبي يص (مبوىهههذ متغيههشَهههبي
ًَاؿىبػ هي ،آثـىبػ هي ي گي هبَي) ،ي ثشسػ هي آوُههب ثههشاي
ؿجيٍ ػبصي متغيشَبي مًسد وظشیىي اص ثخـُبي ایه ممبلٍ
اػت .دادٌَبي مهًسد اػهتفبدٌ دس ایهه تحميهك ثهٍ ؿهشح
رذيل  2ميثبؿىذ .ثخـي اصایه دادٌَب ثهٍ ػىهًان يسيدي
ؿجيٍ ػبصي مًسد اػتفبدٌ لشاس گشفتهٍ ،ي ثشوهي دیگهش دس
ثخؾ ياػىزي ي كحت ػىزي ؿجيٍَب وبسثشد داؿتٍ اوذ.
ومـٍي  DEMحًضٍ وخؼتيه يیٍي اعالػبتي يسيدي ثٍ
 SWATمي ثبؿهذ .دس ایهه تحميهك اص اعالػهبت پؼهتي ي
ثلىذي ثشاي تُيٍي ومـهٍ  DEMرُهت تًليهذ اعالػهبت
فيضیىي ؿبمل سيدَب ،حًضهٍَهب ي صیشحًضهٍَهب اػهتفبدٌ
گشدیذ .دس رذيل  3ػغح مشثًط ثٍ َش وهذا اص وبسثشیُهب
دس حًضٍي سفؼىزبن وـبن دادٌ ؿهذٌ اػهتَ .مچىهيه،
دادٌَبي سيصاوهٍ دمهب ي ثبسوهذگي  3ایؼهتگبٌ ًَاؿىبػهي
- hydrologic response units
- Digital Elevation Model

1
2

ػيىًپتيه ،وٍ وضدیىتشیه فبكلٍ سا ثب مىغمٍ مًسد مغبلؼٍ
داؿتىذ ،ثشاي ول حًضٍ رُهت ؿهجيٍػهبصي فشایىهذَبي
مههًسد وظههش ثههشاي ديسٌي  1986لغبیهت  2009ثههشايایهه
تحميك تُيٍ گشدیذوذ .اص آمبس مبَبوٍ ثهذٌي ػهٍ ایؼهتگبٌ
آثؼىزي رُت ياػهىزي ي اػتجبسػهىزي ؿهجيٍ اػهتفبدٌ
گشدیذ .مًلؼيت ایه ایؼهتگبَُب دس ؿهىل  ،3ي مـخلهبت
آوُب َمشاٌ ثب عًل ديسٌي آمهبسي دس رهذايل  4ي  5اسائهٍ
ؿذٌ اوذ.
شبيٍ بُيىٍ سازي تخصيص بٍ کمک الگًريتم شوتيک
َذف ایه ؿجيٍ ثٍ دػت آيسدن ممبدیش مبَبوٍي
حزم آة تخليلي اػت وٍ ثٍ َشیه اص عشفُبي دسگيهش
اوتلبف دادٌ مي ؿًد ،ثغًسي وٍ ػًد التلبدي وهبلق
ول حذاوخش گشدد .ثٍ ایه مىظًس ،ؿجيٍ ثُيىٍػبصي ثب تبثغ
َذف حذاوخشػهبصي ػهًد وهبلق التلهبدي وهل (ػهًد
مىُههبي َضیىههٍ) ،ي ثههب ليهًد فيضیىههي ي صیؼههت محيغههي
ػبمبوٍ ،تذيیه ؿذٌ اػت.
متغيشَبي تلميم ایه ؿجيٍ ثُيىٍػبصي ويض ممبدیش حزهم
مبَبوههٍي آة تخليلههي ثههٍ ويبصَههب دس ديسٌي صمههبوي
ثشوبمٍسیضي ميثبؿىذ .تبثغ َذف ؿجيٍ سا ويض مي تهًان ثهٍ
كًست صیش والكٍ وشد( مُزًسي ي اسدػتبوي)2010 ،
()1

دس ساثغٍي ثبي Bn ،وـبن دَىذٌي  nامهيه تهبثغ ػهًد ي
 Cnوـبن دَىذٌي  nاميه تهبثغ َضیىهٍ مهيثبؿهذ .تهبثغ
َههذف ثي هبن ؿههذٌ ؿههبمل وههل تًاثههغ ػههًد ي َضیىههٍ دس
حًضٍَبي مجذأ ي مملذ اػت B1.تهبثؼي اػهت وهٍ وهل
ػًدَبي ثٍ دػت آمهذٌ دس وتيزهٍي فهشيؽ محلهًيت
وـبيسصي دس دي حًضٍي مجذأ ي مملذ سا تؼشی ميوىذ،
وٍ اص مىجغ آة مًسد وظش دس حًضٍي مجذأ ثهشاي آثيهبسي
اػتفبدٌ مي وشدٌ اوهذ وهٍ احهش آة مزهبصي دس ويهبص آثهي
ملشفي آوُب اػمبل ؿذٌ اػت B2.تؼشیه وىىهذٌي ػهًد
حبكل اص تؼبدل ثخـهي آثخهًان ثهش احهش وهبَؾ ويهبص ثهٍ
آثىـي دس حًضٍي مملذ پهغ اص اوتمهبل مهيثبؿهذB3.
مزمًع ػًدَبي مبَبوٍ حبكل اص تًليذ وبسمبیٍي ثشلهبثي
دس ػذَبي ثشلبثي پبیيه دػت محل اوتمبل اػت ،لىهه اص
آن ربیي وٍ دس ػذَبي ثشلبثي اص ول آة ملشفي مزهذداً
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وبَؾ ميیبثذ ،ایه ممذاس ثب ػالمهت مىفهي دس محبػهجبت
تشتيت احش دادٌ ميؿًد.

اػتفبدٌ مي گشدد ،ػهذد آة مزهبصي آن ثشاثهش ثهب آةآثهي
اػت ،ي الجتٍ چًن ثب اوتمهبل آة اص حًضهٍي مجهذأ ػهًد

شکل .3مًلؼيت جغرافيايیايستگاٌَای ًَاشىاسی ي آتسىجی مًرد استفادٌ در حًضٍی رفسىجان.
جذيل  .2فُرست دادٌَای مًرد استفادٌ در تخشُای مختلف شثيٍسازی.
وب ومـٍ
ومـٍ مذل سلًمياستفبػي DEM

وبسثشد

محل تُيٍ
ػبصمبن ومـٍ ثشداسي دس مميبع 1:250000

يسيدي ثٍ مذل SWAT

مًػؼٍ پظيَؾَبي ثشوبمٍ سیضي ي التلبد وـبيسصي دس مميبع 1:250000

يسيدي ثٍ مذل SWAT

مغبلؼبت ػجبػپًس دس مميبع 1:1000000
ومـٍ وبسثشي اساضي

مُىذػيه مـبيس ربمبة دس مميبع 1:250000
ومـٍ وبوـىبػي
اعالػبت دمب ،ثبسؽ،ثبد ي سعًثت

مغبلؼبت ػجبػپًس دس مميبع 1:1000000

يسيدي ثٍ مذل SWAT

مًػؼٍ پظيَؾَبي ثشوبمٍ سیضي ي التلبد وـبيسصي دس مميبع 1:250000

يسيدي ثٍ مذل SWAT

اعالػبتایؼتگبَبي ػيىًپتيه وشمبن اص ػبصمبن ًَاؿىبػي وـًس
ؿشوت مذیشیت مىبثغ آة

اعالػبت دثي مبَبوٍ

وبليجشاػيًن ي كحت ػىزي مذل SWAT

مُىذػيه مـبيس ربمبة
ؿشوت آة مىغمٍاي وشمبن

جذيل  .3وًع کارتری اراضی ي سطًح مرتًط تٍ آوُا در حًضٍی رفسىجان.
وًع وبسثشي اساضي

صساػت آثي

صساػت دیم

اساضي مشتؼي

اساضي ثبیش

دسیب ي وفٍ

مىبعك ؿُشي

اساضي رىگلي

مؼبحت ()Km2

1495/0

134/2

7856/3

1306/5

18/6

27/1

1584/1

جذيل  .4مشخصاتايستگاٌَای ًَاشىاسی مًرد استفادٌ در تحميك.
ایؼتگبٌ

عًل رغشافيبیي

ػشم رغشافيبیي

استفبع

عًل ديسٌ آمبسي

اوبس

55/25

30/88

1408/8

1986-2009

سفؼىزبن

55/90

30/42

1581

1986-2004

وشمبن

56/97

30/25

1753/8

1986-2009
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جذيل  .5مشخصاتايستگاٌَای َيذريمتری مًرد استفادٌ ي طًل ديرٌی آماری آوُا.
عًل رغشافيبیي

ػشم رغشافيبیي

استفبع

عًل ديسٌ آمبسي

ایؼتگبٌ

سيدوبوٍ

مشادیٍ

ؿًس

55/53

30/12

1900

1987-2006

ؿبَضادٌ ػجبع

گيًدسي

56/09

30/07

2090

1988-2006

چبدسچي اوبس

عضسد

55/07

35/30

1955

1988-2006

َمچىههيه C1 ،تههبثغ افههضایؾ َضیىههٍَههبي يیشيثههي دس
سيدوبوٍي حًضٍي مجذأ دس پبیيه دػت محل اوتمهبل آة
اػت ،صیشا ایه َضیىٍَب ثب وبَؾ ثذٌي رشیبن دس سيدوبوٍ
افضایؾ مي یبثىذَ C2 .ضیىٍَبي مبَبوهٍ ػهبوته ي ثُهشٌ
ثشداسي ػبمبوٍي اوتمبل اػت .ارضاء تبثغ َذف ثيهبن ؿهذٌ
سا ميتًان دس سياثظ صیش والكٍ وشد:
()2
()3

()4

 ; X2m,yحزم آة اوتمبلي ثُيىٍ اص ػًلىبن ثهٍ سفؼهىزبن
(ميليًن متش مىؼت)
 ; CPD1vميبوگيه يصوي محلًل تًليذي دس ياحذ ول آة
ملشفي دس وـبيسصي سفؼىزبن (ويلًگش ثش متش مىؼت)
 ; CPD2vميبوگيه يصوي محلًل تًليذي دس ياحذ ول آة
ملشفي دس وـبيسصي وًصػتبن (ويلًگش ثش متش مىؼت)
;CPD3vميبوگيه يصوي محلًل تًليذي دس ياحذ وهل آة
ملشفي دس وـت ي كىؼت وًصػهتبن (ويلهًگش ثهش متهش
مىؼت)
 ;Pcrsمتًػظ ػًد فشيؽ محلهًيت ثهٍ يػهيلٍ ي َهش
وبسثش (سیبل ثش ويلًگش )
 ;Hbمتًػظ ػمك آثخًان دس صميىُبي وـبيسصي (متش)
 ; Hrمزمههًع صمههبن يص ثههشاي آثىـههي دس َههش مههبٌ دس
صميىُبي وـتضاسَب ي ثب ُب (ػبػت)
 ;Ppليمت َش ويلًيات ػبػت ثشق مهًسد اػهتفبدٌ ثهشاي
آثىـي (سیبل ثش ويلًيات ػبػت)
 ;ηميبوگيه ثبصدَي تلمجٍ
;Rm,yحزم آة آصاد ؿذٌ اص مخهضن دس مهبٌ  mاص ػهبل
(yميليًن متش مىؼت)
 ;Lm,yحزم آة تجخيش ؿذٌ اص مخضن دس مبٌ  mاص ػبل
(yميليًن متش مىؼت)
;Sm,yحزم آة رويشٌ ؿذٌ دس مخضن ػذ دس ؿشيع مهبٌ
 mاص ػبل ( yميليًن متش مىؼت)
;Qm,yثذٌي سيد وهبسين دس مهبٌ  mاص ػهبل ( yميليهًن
متش مىؼت)
);f’(Qتبثغ َضیىٍي يیشيثي
);fr(Qتبثغ تًليذ ثشق مشثًط ثٍ  rاميه ويشيگبٌ ثشلبثي
َ; Pcmm,yضیىههٍَههبي ػههبوته ي ثُههشٌ ثههشداسي مبَبوههٍ اص
ػبمبوٍ دس مبٌ  mاص ػبل ( yميليًن سیبل)
 ; Insm,yآة مههًسد ويههبص ثههشاي تههبميه ويبصَههبي صیؼههت
محيغي پبیيه دػت ػذ(ميليًن متش مىؼت)
د

()5
()6

Subject to:
)(7
()8
)(9
)(10
()11
ثغًسي وٍ:
 ; iوش ثُشٌ

X2,m,y>23.3
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ثٍ مىظًس حل ایه ؿهجيٍ اص الگهًسیتم ثُيىهٍ ػهبصي
طوتيه اػتفبدٌ گشدیذٌ وٍ وتبیذ آن دس ادامٍ آيسدٌ ؿهذٌ
اوذ .ثٍ مىظًس مغبلؼٍي ثيـتش ؿجيٍ تخليق ثٍ ممبلهٍي
دَمبن مىـبدي ي َمىبسان ( )2013مشارؼٍ ؿًد.
وتايج ي بحث
دس ػبوتبس پيـىُبدي دسایه ممبلٍ ،ثٍ مىظًس دس وظش
گشفته تًان حًضٍي آثخيهض مملهذ ،ي ثهب َهذف وهبَؾ
حزم آة اوتمبلي ثٍ ایه حًضٍ ػؼي ؿذٌ اػت تب ميهضان
آثُبيآثي ي ػجض مًرًد دس حًضٍ مملذ ثشآيسد گهشدد ،ي
ػپغ ایه ممذاس اص ػُم آثهي آة ثهشان حًضهٍي مملهذ
تؼيه ؿذٌ ثب وبسثشد ؿجيٍ ثُيىٍ ػبصي وبَؾ یبفتٍ ،ي آة
ثيه آة ثشان حًضٍ َبي مجذأ تمؼيم گشدد.
دس ایه ػبوتبس اص مًلفٍي آثـىبػي  SWATثُشٌيسي ؿذٌ
اػت .اثتذا حًضٍي آثخيض ثٍ صیش حًضٍَهبیي ثهش اػهبع
ومـٍَبي سلًمي تمؼيم ،ػپغ ثهب تًرهٍ ثهٍ ومـهٍَهبي
وبن ي وبسثشي اساضي ثٍ ياحذَبي وًچه  HRUتمؼهيم
ثىذي ؿذٌ اػت .مؼهبحت حًضهٍي ؿهجيٍػهبصي ؿهذٌ
 11726ويلًمتش مشثغ ثًدٌ ،ي ثب تًرٍ ثٍایهوٍ ثٍ مىظهًس
دلت ثيـتش مغبلؼٍ ،دلت ؿجيٍ دي ثشاثش ممذاس پيـهىُبدي
وًد ثشوبمٍ تىظيم گشدیذٌ اػت 52 ،صیش حًضٍ دس ؿهجيٍ
ثٍ وبس گشفتٍ ؿذٌ اوذ.
ؿههجيٍػههبصي اص ػههبل 1996تههب  2009ي ثههشاي  24ػههبل
كههًست گشفتههٍ اػههت؛ َمچىههيه 7 ،ػههبل ثههشاي اوزههب
( warm upثٍ مىظًس ساٌ اوذاسي ؿجيٍ ي ثٍ اكهغالح گهش
ؿذن ؿجيٍ) دس وش افضاس محبػجٍ ؿذٌ اػت .ثشاي اوتخبة
متغيشَبي مًحش ي تؼييه وىىذٌ دس مًسد ثذٌي وشيرهي اص
حًضٍ ،تحليل حؼبػيت دس وًد وش افضاس  SWATاوزهب
گشفت تهب اص ميهبن متغيشَهبي متىهًع ؿهجيٍ ،ثهب اوتخهبة
مًحشتشیه متغيشَهب ،مهذل ثهٍ وهًثي ياػهىزي ي كهحت
ػىزي گشدد .ثشوبمٍي  SWATمتغيشَهبي حؼهبع سا ثهٍ
كًست ستجٍ ثىذي ؿذٌ اػال وشدٌ وٍ دس رهذيل  6اسائهٍ
گشدیذٌ اوذ .وٍ اصایه متغيشَب دس ؿجيٍ  SWAT-Cupثهٍ
مىظًس ياػىزي ي اػتجبس ػىزي اػتفبدٌ ؿذٌ اػت.
ثٍ مىظًس ياػهىزي ؿهجيٍ اص ثؼهتٍي الحهبلي SWAT-
 CUPي اص الگًسیتم  SUFI-2اػتفبدٌ ؿذٌ اػت (ػجبػپًس،
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 .)2007ؿجيٍ ثب اػتفبدٌ اص آمبس ثذٌي مبَبوٍي  3ایؼتگبٌ
آثؼىزي رذيل  5ياػهىزي ي اػتجبسػهىزي ؿهذٌ اػهت.
دسایه تحميهك رُهت اسصیهبثي ؿهجيٍ اص ؿهبوق ضهشیت
تجييه  R2اػتفبدٌ گشدیذَ .مچىيه ،رُت اسصیبثي ثهذٌي
ؿجيٍػبصي ؿذٌ ثٍ يػيلٍي مذل ،وشيري ؿجيٍ ياػىزي
ؿذٌ ثشاي ػبلُبي  1995تب  1997ي ثشاي  2ػهبل ثؼهذي
ثٍ مىظًس كحت ػىزي ایؼتگبَُبي مزوًس مًسد اسصیهبثي
لشاس گشفتٍ اػت .وتبیذ ایه ثخؾ دس رهذيل 7اسائهٍ ؿهذٌ
اوذ .محذيدٌي وُبیي متغيشَبي ؿجيٍ دس رذيل  8ػشضهٍ
گشدیذٌاوذ.
ممذاس آثُبيآثي ي ػجض ،ي آة مزبصي ،ثٍ كًست گشيَُبي
صمبوي ثشاي حًضٍي دؿت سفؼىزبن دس ؿىلُبي  4تهب ،6
ي ممذاس ثبسؽ ي تجخيش  -تؼشق دس ػغح حًضهٍ دس ؿهىل
 7وـههبن دادٌ ؿههذٌ اوههذ .وىتههٍي لبثههل تًرههٍ دسایههه
ؿجيٍػبصي ایه وٍ ميضان آةػهجض مًرهًد دس حًضهٍ ثهٍ
مشاتت ثيـتش اص ميهضان آة آثهي آن مهيثبؿهذ ،وهٍ الجتهٍ
آةػجض دس اوخش تحميمبت دس وظش گشفتٍ وميؿًد.
پغ اص آن ؿجيٍ ثُيىٍ ػبصي تخلهيق آة ثهب تهبثغ
َذف ثيـيىٍ وشدن ػًد وبلق ثٍ ومه الگًسیتم طوتيه
ارشا گشدیذ ،وٍ ضشایت وُبیي ایه الگهًسیتم دس رهذيل 9
مـخق ؿذٌ اوذَ .مچىيه ،ؿىل  8سيوذ تغييشات ممهذاس
تبثغ َذف سا ثش حؼت ؿمبسٌي وؼل وـبن ميدَذَ .مبن
عًس وٍ مـبَذٌ ميؿهًد ،ؿهجيٍ دس تؼهذاد  40وؼهل ثهٍ
رًاة وُبیي وضدیه ؿذٌ ي ایه تؼهذاد وؼهل ثهشاي ؿهجيٍ
وفبیت ميوىذ.
دس مشحلٍي ثؼهذ ،ثهٍ مىظهًس تهبميه آة وشمهبن اص
مىبثغ آة مزبصي مًرًد وًد ي وبَؾ حزم آة اوتمبلي،
ممذاس آة مًرًد سا دس حًضٍي مملذ (وـبيسصي وشمبن)
اص ػُم آة تخليق یبفتٍ دس ؿجيٍ تخليق ثهٍایهه آة
ثههش وههم وههشدٌ ي ثههٍ دي آة ثههش دیگههش (وـههت ي كههىؼت
وًصػههتبن ي وـههبيسصي وًصػههتبن) ثههٍ كههًست یىؼههبن
تخليق یبفتٍ ،ي ميضان ػًدي وهٍ دس كهًست تخلهيق
آة ثٍ ایه دي آة ثش مي سػذ حؼبة ؿذٌ اػت وٍ وتهبیذ
آن دس رذيل 10والكٍ گشدیذٌ اوذ.
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شکل  .5ممذار ماَاوٍی آبسثس در ديرٌی  17سالٍ شثيٍسازی شذٌ تا کارترد  SWATدر حًضٍی دشت رفسىجان.

شکل  .6ممذار ماَاوٍی آب مجازی در ديرٌی  17سالٍ شثيٍسازی شذٌ تا کارترد  SWATدر حًضٍی دشت رفسىجان.
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شکل  .7مياوگيه ساالوٍی (ديرٌ  1993تا  )2009تاروذگی ي تثخير -تؼرق يالؼی در  52زير حًضٍی شثيٍ(ميليمتر)

شکل  .8ريوذ تغييرات ممذار تاتغ َذف در الگًريتم شوتيک.
جذيل  .6وتايج تحليل حساسيت ي رتثٍ تىذی متغير َا در .SWAT
ستجٍ

متغيش

ستجٍ

متغيش

27

Sftmp

10

Alpha_Bf

7

Slope

1

Biomix

16

Slsubbsn

12

Blai

27

Smfmn

9

Canmx

27

Smfmx

15

Ch_K2

27

Smtmp

17

Ch_N2

13

Sol_Alb

1

Cn2

3

Sol_Awc

27

Epco

6

Sol_K

2

Esco

4

Sol_Z

8

Gw_Delay

11

Surlag

14

Gw_Revap

27

Timp

27

Gwqmn

27

Tlaps

5

Revapmn
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جذيل  .7وتايج ياسىجی ي اػتثارسىجی شثيٍ ترای َريک ازايستگاَُا در ديرٌی آماری مرتًطٍ.
اػتجبسػىزي

ياػىزي

ؿمبسٌ ایؼتگبٌ

ایؼتگبٌ

سيدوبوٍ

1

مشادیٍ

ؿًس

1995-1997

2

ؿبَضادٌ ػجبع

گيًدسي

1995-1997

0/63

3

چبدسچي اوبس

عضسد

1995-1997

0/80

2

ديسٌ آمبسي

ديسٌ آمبسي

2

R
0/69

R
0.46

2000-2002
2000-2002

0/77

2000-2002

0/89

جذيل  .8محذيدٌی وُايی متغيرَای مذل شثيٍسازی.
ؿمبسٌ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

متغيش
CN2
GWQMN
ALPHA_BF
GW_DELAY
ESCO
GW_REVAP
CH_N2
CH_K2
SOL_AWC
SOL_K
REVAPMN
CANMX
SLSUBBSN
SURLAG

ممذاس ثُيىٍ
-0.282
27.728
0.231
57.989
0.893
0.115
0.214
409.046
0.101
0.100
373.660
57.783
115.761
24.123

وميىٍ
-0.288
0.000
0.229
54.161
0.893
0.108
0.108
185.838
0.087
0.069
367.569
27.173
71.803
9.429

ثيـيىٍ
-0.278
2772.785
0.233
63.976
0.896
0.117
0.300
564.157
0.104
0.110
391.933
82.827
197.396
28.512

جذيل .9ييصگيُای اصلی شثيٍ تُيىٍسازی شوتيک تٍ مىظًر تخصيص.
تؼذاد متغيش َبي تلميم

ضشیت رُؾ

ضشیت تضيیذ

اوذاصٌ رمؼيت

تؼذاد وؼل

وخجٍ گشایي

1080

0

0/7

100

40

داسد

جذيل  .10متًسط آب تخصيص يافتٍ تر مثىای شثيٍسازی حًضٍ (متر مکؼة).
وـت يكىؼت وًصػتبن

وـبيسصي وًصػتبن

ممذاس متًػظ آة مزبصي مًرًد دس وشمبن

مبٌ

451131

1179284

444

مُش

491788

1285540

484

آثبن

581324

1519395

572

آرس

714632

1867540

703

دي

761499

1989846

749

ثُمه

ػًد ثذػت آمذٌ وبؿي اص افضایؾ ممذاس آة تخليلي (سیبل)

741166

1936714

729

اػفىذ

786918

2056264

774

فشيسدیه

707615

1849043

696

اسدیجُـت

609967

1593957

600

وشداد

519456

1357488

511

تيش

451174

1179326

444

مشداد

429846

1123559

423

ؿُشیًس

7246517

18937956

7129

مزمًع
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وتيجٍگيري
دس ایه ممبلٍ ػبوتبسي ثهٍ مىظهًس ثشسػهي تًاوهبیي
اػتفبدٌ اص آة مزبصي حًضٍي مملذ دس عشحُبي اوتمبل
آة ،ي ومؾ آن دس تخليق آة ثيه آة ثهشان دي حًضهٍ
ي مجذأ ي مملذ پيـىُبد ؿذٌ اػهت .دس ایهه ػهبوتبس اص
 SWATثٍ مىظًس ؿجيٍػبصي آثـىبػي حًضٍي مملذ
دس عشح اوتمبل آة اص ػهًلىبن ثهٍ سفؼهىزبن ،ي تخمهيه
ميضان آثُبي آثي ي ػجض ایه حًضٍ اػتفبدٌ ؿذٌ ،ي ممذاس
آة مزبصي مًرًد دس ایه حًضٍ دسیه ديسٌي  24ػهبلٍ
ؿهجيٍػههبصي ي ياػههىزي گشدیهذ .ػههپغ ایههه ممههذاس آة
مزبصي ثب َذف وبػهته ميهضان آة اوتمهبلي دس عشحُهبي
اوتمبل آة اص ميضان آة تخليق یبفتٍ دس ؿجيٍ تخليق
آة ثيه حًضٍ اي اص آة ثش مملهذ وهبَؾ یبفهت ،ي ایهه
ميضان آة مزبصي ثٍ آة ثشان حًضٍي مملذثشگـت دادٌ
ؿذ .دس مشحلٍي آوش ،اوذاصٌي ػًد حبكل اص ایه مذیشیت
آة دس عشح اوتمبل آة ػًلىبن ثٍ سفؼىزبن ثشآيسد ؿهذٌ
اػت.
دس مغبلؼههٍي مههًسدي اسصیهبثي ؿههذٌ ثههشاي ػههبوتبس
پيـىُبدي ،ثب تًرٍ ثهٍ تجخيهش  -تؼهشق ثهبيي مىغمهٍي
سفؼىزبن ،ميضان آةآثي ثؼيبس ومتش اص آةػجض ثهًد ،ي دس
ول ،تًاوبیي حًضٍ دس تبميه ويبص آثهي وهًد وهم اسصیهبثي
ؿذ .لىه وـت ي كىؼت وًصػتبن ي وـبيسصي وًصػتبن
تًاوؼتىذ ثٍ تشتيت ممذاس  18.9ي  7.25ميليبسد سیبل ػًد
ثٍدػت آيسوذ ي الجتٍ ثب ایه وبس َضیىٍ َهبي اوتمهبل ،ي تهب
حذيدي پيبمذ َبي صیبوجبس اوتمبل ويض وبَؾ یبفتهٍ اػهت.
دس وتيزٍ ،ػهبوتبس پيـهىُبدي ایهه ممبلهٍ ،ثهب تًرهٍ ثهٍ
ثشسػي دليمتش مىبثغ ي ويبص َبي آثي ثش اػبع مفُهً آة
مزبصي مي تًاوذ ػاليٌ ثش صیبوُبي عشحُبي اوتمهبل آة ،اص
شفيتُبي حًضٍ َبي آثخيض ثٍ كهًست ثُيىهٍ تهش ثُهشٌ
يسي گشدیذٌ ،ثب مذیشیت رهبمؼتشَ ،ضیىهٍ َهبي اوتمهبل سا
وبَؾ دادٌ ،ػًد ثيـتشي سا دس حًضٍ ي مجذأ ثهٍدػهت
آيسد.
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