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 اي ر ساماوٍ َاي اوتقال آب بيه حًضٍي آبخيس ي وقش آن د يرد آب مجازي حًضٍبرآ
 3اسدػتبويمزتجي ، 2*ويه ػخه، محمذ حؼيه 1دَمبن مىـبديحميذسضب 

 24/7/1392تبسیخ پزیشؽ:       13/11/1391تبسیخ دسیبفت: 

 چکيذٌ
ٍ ُبي اوتمبل آة ػاليٌ ثش َضیىٍ َبي گضاف، َمًاسٌ پيبمذ َبي صعشح َهبي مجهذا،    یؼت محيغي صیبوجبسي سا ثش الليم حًضه

. اص عشفي، ثحج مذیشیت مىبثغ آة دس عشحُبي اوتمبل آة، سيیىشد ػهىتي وهًد   اوذ گزاؿتٍ ،ي ثؼضبً دس عًل مؼيش اوتمبل ،مملذ

اص پيؾ مؼغًف  سا اص دػت دادٌ ي امشيصٌ تًرٍ مذیشان ثٍ مؼبئلي مبوىذ آة مزبصي ثٍ مىظًس دس وظش گشفته ول تًان آثي ثيؾ

مملذ دس عشحُبي اوتمبل  ي آة مزبصي حًضٍتًاوبیي اػتفبدٌ اص گشدیذٌ اػت. دس ایه ممبلٍ ػبوتبسي ثٍ مىظًس ثشسػي ي تبحيش 

 ،ي مملهذ  آة مزبصي حًضٍتًاوبیي اػتفبدٌ اص ػًد حبكل اص مذیشیت آة ثب دسوظشگشفته  ،آة پيـىُبد گشدیذٌ اػت. َمچىيه

ي مجذإ دس ػبمبوٍ َبي اوتمبل آة ثشآيسد ؿذٌ اػت. وبسایي ػبوتبس پيـىُبدي دس عشح اوتمبل آة  حًضٍثشان  ي افضایؾ ػُم آة

ٍ   -مملذ تجخيش ي بن ثٍ سفؼىزبن اسصیبثي ؿذٌ اػت. وتبیذ حبوي اص آوىذ وٍ َشچىذ حًضٍگاص ػًل ي تهًان   ،تؼشق ثهبيیي داؿهت

وـهت ي  َبي اوتمبل ي پيبمذ َبي مضش اوتمبل آة ثهشاي مىغمهٍ،   ثبؿذ، لىه ػاليٌ ثش وبَؾ َضیىٍ  آة مزبصي حًضٍ پبیيه مي

 دػت آيسوذ. ميليبسد سیبل ػًد ثٍ 7.25ي  18.9كىؼت وًصػتبن ي وـبيسصي وًصػتبن تًاوؼتىذ ثٍ تشتيت 

 ، آة مزبصي، آة ػجض، آة آثي، مذیشیت مىبثغ آةSWAT: اوتمبل آة ثيه حًضٍ اي، ؿجيٍ کليذی َایياشٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مىبثغ آة داوـگبٌ تُشان -داوـزًي وبسؿىبػي اسؿذ سؿتٍ مُىذػي محيظ صیؼت -1
 اناػتبدیبس گشيٌ مُىذػي محيظ صیؼت، داوـىذٌ تحليالت تىميلي محيظ صیؼت داوـگبٌ تُش -2
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 مٍمقذ
اػههجبة وـههه ؿههذن  اوتمههبل آة ػمههالً يُههبعشح

 يخ ػهبص وـهًس، وهبثًد   یبت ثخهؾ ي تهبس  يح يَب سيدوبوٍ

 يؼتیؼت ي تىًع صیظ صيبت تبيثُب، ثٍ وغش افتبدن محيح

 يذاسیه ي وبپب يارتمبػ يُبيتی، ثشيص وبسضبيبَيي گ يربوًس

 يىٍيـه يؿذٌ اوذ. پ ذأمج يَب دس حًضٍ ولًكبً ،هيػشصم

ض يه دس رُهبن و  يا ه حًضٍيتمبل آة ثاو يُبعشح يخیتبس

دساص مهذت وهبگًاس مبوىهذ سؿهذ      يَب بمذيت اص پیحىب ثؼضبً

 ي يمملذ، وـى يَب ت دس حًضٍيغ ي وبمتًاصن رمؼیػش

ش یه ص يَهب  ي ػهفشٌ َب  چـمٍ ،َب سيد يثذٌذ یب وبَؾ ؿذی

ؼهت  یغ صیي ثهشيص فزهب   ،ُهب ي تبيثَهب   ثهبتال  ي، وبثًديىيصم

ٍ یَض ي كهشف  شیوبپهز رجهشان  يغيمح بد، ثهشيص  یه ص يَهب  ىه

شَههب ي يه آثگيػههىگ یيرههبٍي ربثهه يمـههىالت ارتمههبػ

ٍ  يشَبيمؼ  اويهش دس  يُبدس ػهبل  اوتمبل داؿتٍ اػت. آوچه

ي وهبَؾ   يوـهًس س  دادٌ ي ػهجت وـهى   مىبعك  يثؼض

ب یه  ي يىه يش صمیه َب، افت ػغح آة ص ي چـمٍَب  سيد يثذٌ

 يَهب  اص آن اػت وٍ دس دٍَ يؿذٌ اػت، وبؿُب ثمشي تبي

 ،مىبعك يالليمي  يغيمح يَب ثذين تًرٍ ثٍ داؿتٍ ،شياو

، يػيبػه  يُهب حمبیتي تىُهب ثهب    یيصا اؿتغبل يي ثٍ ثُبوٍ

 يه مىهبعم يغ وـهًس دس چىه  یتش كهىب ه ي پشملشفیثضسگتش

َ ؾ یافهضا  يثٍ رهب  سيال،ه يَم ثش .وذاٌمؼتمش ؿذ  يثهبصد

ه ثخهؾ،  یه ا ؼبتیي وبَؾ ضهب  يدس ثخؾ وـبيسص يبسيآث

ثهٍ   يبثيدػهت  يثهشا  يي ثهب   يؾ ػغًح صساػیثٍ افضا تىُب

وبگًاس  يه ػشوًؿتيي امشيص چى پشداوتٍ ؿذٌ،ـتش يذ ثيتًل

)وبوپًس،  ٌ اػتوًسدي مشدمبن ؿبن سلم  مىبعكآن  يثشا

1391.)  

ٍ ياوتمبل آة ثه  يُبعشح يدس ارشا ذ یه ثب يا ه حًضه

ه ػهبصمبن  یه ا بس ايليه مؼ ًوؼىً اػمهبل ؿهًد.  ی يبسَبيمؼ

ٍ ياوتمبل آة ثه  يُبعشح يثشا يرُبو دس ػهبل   يا ه حًضه

ذ پهغ اص تًرهٍ ثهٍ    یمملذ ثب يٍياػت: وبح هيچى 1999

 يثهشا  يالذامبت مىغم يي تمبم ،ه آةيه تأمیگضیمىبثغ رب

 يىه يؾ ثيي پ يفؼل يبصَبيه ويآة دس تأم يوبَؾ تمبضب

ذ تب عهشح اوتمهبل آة لبثهل    داؿتٍ ثبؿ يؿذٌ، ومجًد رذ

ثههش اوزههب    ًوؼههىًی ذيههتأو ،د. دس يالههغگههشدٍ يههتًر

 يآة، وـبن دَىذٌ يوبَؾ تمبضب يالذامبت مىغم يتمبم

 يؼىه ی ،ثبؿهذ  يت ػشضٍ مه یشیت تمبضب ثش مذیشیت مذیايلً

ٍ یت تمبضهب ي َض یشیسا ثتًان ثهب مهذ   ياگش ومجًد آث  يَهب  ىه

ٍ يثهٍ اوتمهبل آة ثه    ،دوهش مؼمًل حهل    يبصيه و يا ه حًضه

ه مهًاسد َمچىهبن ثحهج    یه ا چىبوچٍ ثب اػمهبل . وخًاَذ ثًد

ٍ ُب ه عشحیا يذ، دس ارشابؿمبل آة مغشح ثاوت ي  دس مشحله

ؼهت  ی، صي، التلهبد يفشَىگه -يذ مجبحج ارتمهبػ یثب ،ثؼذ

َهبي  ٍ ضه دس حًآن  يه ي اػبػه یبديشات ثىييي تغ يغيمح

، يي تزشیـه  ياثشیـمچذ )وشيمذوظش لشاس گمجذأ ي مملذ، 

 يآثه تًان ول  يثٍ مىظًس ثشسػ ،ه ممبلٍیا دس ،(. لزا1999

ت یشیدس مهذ  يي وبَؾ حزهم آة اوتمهبل   ،مملذ ي حًضٍ

 يتًاوههبی يدس لبلههت ثشسػهه يا ه حًضههٍيق آة ثههيتخلهه

  ه حًضٍ پشداوتٍ ؿذٌ اػت.یا  يآة مزبصاػتفبدٌ اص 

مؼمًيً ثب اػهتفبدٌ اص   يا ه حًضٍيرُت اوتمبل آة ث

ي  ياوحشافهه ياص ثىههذَب ،بصيههي دس كههًست و وُههش،ي  ػههفتٍ

 يُبجيآػه . (1390،ي)اوجبسؿهًد  ياػهتفبدٌ مه   يا شٌيرو

دس  يا شٌيههب رویهه ي ياوحشافهه يثىههذ ي ػههذَب يارتمههبػ

 ه دػت ثٍ رُهت اوحهشاف ي  یيب پبی ثبيدػت ي يَب حًضٍ

)گًلًثه  ي   وهذ ل مـخق ؿهذٌ ا یشٌ آة ثٍ ؿشح ريب روی

 :(1979 ،يؼًاعث

شان یه ا دس ياوؼهبو  يَب گبٌوٍ ػمذٌ ػىًوتل آنيدل ثٍ

ه یه ا  ، احذاث ػذ مؼمهًيً اوذاعشاف مىبثغ آة ؿىل گشفتٍ

ظ يي محه  وهشدٌ  بنیه صمخضن دچهبس   ي سا دس حًضٍُب محل

ذ. ثههب یههومب يمهه يرههب سا دػههتخًؽ دگشگههًو آن يؼههيعج

ي مشاتهغ، وظهب     وـتضاسَبش آة سفته یمشد  ي ص یيرب ثٍ رب

 ،هيگهشدد. َمچىه   يمه  يبدیآوُب دچبس مـىالت ص يـتيمؼ

ـت وًد سا دس يي مؼ يش، اساضیت پزيي آػ  يثًم يُبگشيَ

وههًد  تههًانب یههفشاتههش اص تزشثههٍ  يشيَههبيذ ویههمؼهشم تُذ 

 .ىىذيث يم

، يوهبسر  ياص اَهبل  يبدیمىغمٍ ثب يسيد ؿمبس ص ياَبل

ب، ی)ؿبمل مبيس يىذٌ ثُذاؿتیوًد سا دس مؼشم مؼبئل فضا

 يارتمبػ يي ػبوتبسَب ،بثىذی يذص( میا ي يرىؼ يُبیمبسيث

 .ذیه آ ذ یمشد  پذ يُبَبن گشييدس م يشگزاس ي تؼبسضبتيتأح

شاث يه ثهش م  يش لبثل تًرُياوتمبل آة تأح يػبمبوٍب ي ػذَ

وُههب وههشاة ؿههذن آي يي آحههبس ثبػههتبن ؿىبػهه  يفشَىگهه

 (.1391ي َمىههبسان،  يوزهه  آثههبد يوههب م) گزاسوههذ يمهه

ثُيىههٍ ثُههشٌ  يثشوبمههٍ ي( دس ممبلههٍ ا1390) يپههًسعجش

ثشداسي اص مىبثغ آة داول حًضٍ ي احيبي مىبثغ آثي ثشين 

تهأميه ويبصَهبي آثهي     -1ػٍ َذف:  يثش پبیٍسا اي  حًضٍ

وبَؾ ميضان آثي وشيرهي اص مهشص ي    -2اي،  داول حًضٍ
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ٍ   يافضایؾ اوتمبل آة ثٍ حًضٍ -3  يمزبيس)مبوىهذ حًضه

 يوههٍ ارههشا وههذاسائههٍ وههشد. وتههبیذ وـههبن داد صایىهذٌ سيد( 

 مهي  پيـهىُبدي  مهذل  يلٍيثٍ يػاسائٍ ؿذٌ  يُببػتيػ

 مهشص  اص آثهي  غمىهبث  اص تهًرُي  لبثل وشيد حزم اص تًاوذ

ٍ  ي مذیشیت مىبػهت  ثب ي ،دٌوش رلًگيشي  ممهبدیش  ، ثُيىه

 .دَذ مزبيساوتمبل يحًضٍ ثٍ سا حًضٍ ويبص ثش مبصاد

اوتمهبل   يُبىٍ عشحيـيپؿذٌ ي  بدیمًاسد ثب تًرٍ ثٍ 

َهش   يسا ثهشا  يَمًاسٌ وغشاته گًوٍ عشحُب یا يارشاآة، 

 يي مملذ داؿتٍ اػت. ثٍ مىظهًس ثشسػه   أمجذ ي دي حًضٍ

آة  تًانه ػبوتبس اص یا دس يا ه حًضٍيوبَؾ اوتمبل آة ث

ه مىظًس یثذ ؛ؿذٌ اػت ييسثُشٌ مملذ  يحًضٍ يمزبص

 .شديگ يلشاس ماػتفبدٌ مًسد  SWAT ٍيؿج

آثهي   ي، مىبثغ آة ثٍ دي دػتٍيآثـىبػ يدس چشوٍ

. آثُبي صیشصميىي ي آثُبي ػهغحي  ؿًوذ تمؼيم مي ػجضي 

وٍ ثٍ سعًثت وبن دس حبلي ،دَىذ آة آثي سا تـىيل مي

آثي  يُب. مىـبء آثگًیىذ مي ػجض دس مىبعك  يش اؿجبع آة

ثٍ ثبس  هيوخؼت، ثبسوذگي اػت. اكغالح آة مزبصي ػجضي 

 ”ثههٍ كههًست صیههش تؼشیهه  ؿههذ:   (1997) آلههه يلٍييػهه

مزمًع آة ملهشف ؿهذٌ ثهشاي تًليهذ ممهذاس مؼيىهي اص       

حتهي   َهبي وـهبيسصي یهب    محلًل اػهم اص وهبي، فهشايسدٌ   

ثب تًرٍ ثٍ ومؾ ایه دي  “وذمبت سا آة مزبصي مي وبمىذ.

گفت وٍ مىـبء آة مزبصي،  تًان دس تًليذ مًاد  زایي مي

. ثش ایه اػبع  مي تًان آة مزهبصي سا ثهٍ   وذا ػجض  يُبآث

     ً د آة مزبصي آثي ي آة مزهبصي ػهجض تمؼهيم ثىهذي ومه

 (2005ايثي ايثٍ ي َمىبسان، )

ثهٍ   ثيـهتش  تبوىًن آة، مىبثغ ثٍ مشثًط مغبلؼبت دس

 ًانثٍ ػىػجض  آة يمؤلفٍ ي ذٌیگشد تًرٍ يآث آة يمؤلفٍ

 ؿهذٌ  گشفتٍ وبدیذٌ دیم يدس وـبيسص آة مىبثغ اص ثخـي

 ثبس هيوخؼت ثشاي آن ثٍ تًرٍ لضي  ي ػجض آة ثحج اػت.

 يآث  آة. ؿذ مغشح 1997 ػبل دس فبلىىمبسن يلٍيثٍ يػ

ػميهك   يصیشصميى يآثُب يتغزیٍ ي يػغح سياوبة مزمًع

 ي فبلىىمبسن .ثبؿذيم ػجض آة تؼشی  اص متفبيت وٍ اػت

ٍ  ؿبمل سا ػجض آة (2006وؼتشا  )يس  رشیهبن  ي دي مؤلفه

 داوؼتٍ اوذ.  2ػجض آة مىجغ ي 1ػجض آة

                                                 
1
- green water flow 

2
- green water resource 

ٍ 2007سيوؼتشا  ي َمىهبسان )   ممهذاس  يثشسػه  ( ثه

 ایهه  دس .پشداوتىهذ  تًػؼٍ حبل دس وـًس 92 دس ػجض آة

 دس ػجض آة )رشیبن ثبسان يوفًر آة صا يوؼج ػُم مغبلؼٍ

 ملشف وبسایي افضایؾ ممذاس ي يآثيبس يثشا يآث آة دیم(،

 .وذؿهذ  يثشسػه  آة مىهبثغ  ثش فـبس وبَؾ مىظًس ثٍ آة

 افهضایؾ  دس سا ثهبيیي  لبثليهت  َمچىهيه  آوهبن  مغبلؼهبت 

 رشیهبن  ثيه يوغ  يش ٍيؿج ثشاػبع آة ملشف يوبسای

 ثهب  داد. وـهبن  لمحلً سؿذ ي وـبيسصي دس تؼشق-تجخيش

 ي 16 يوـهبيسص  دس آة ويهبص  آة، ملشف وبسایي افضایؾ

 وهبَؾ  2050 ي 2015 يُبػهبل  دس ثٍ تشتيت دسكذ 45

 عهشح  ساػهتبي  دس ،(2008ؿهًل ي َمىهبسان )   یبثهذ.  يم

 دػتشع لبثل آة ممذاس مىبوي ي تًصیغ صمبوي يمحبػجٍ

 لبثهل  آة وهل  تخمهيه  ثهشاي  SWAT ٍيؿهج اص  ،رُبوي

 ويلهًمتش  چُهبس ميليهًن   ػغح دس آفشیمب  شة ياػتفبدٌ

 ٍيؿهج  اص ػلت اػهتفبدٌ  ،كيه تحمیا دس اوذ.ثُشٌ ثشدٌ مشثغ

SWAT ، دس آن تًاوهبیي  ٍ ثهٍ   يآثـىبػه  تهشاص  ػهبصي ؿهجي

اوهًان ي َمىهبسان   . بن ؿهذ يه ث يالغ ثيىبوٍ ي ػبدٌ كًست

ٍ  ػهجض دس  ي آة يآث ه آةي( ثٍ تخم1389) ض یه آثش يحًضه

سا لبثهل لجهًل    يػهبص ٍ يؿجذ یوتبي  ٍثُبس پشداوت-َمذان

 ي( ثهٍ ثشسػه  2009ي َمىهبسان )  يفشامهشص  ػىًان وشدوذ.

 SWAT شان ي ثٍ ومهه وهش  افهضاس   یا  ػجض دس ي آة يآث آة

ش يتهبح  يبسيه آث ي ًٌيوهٍ ؿه   وهذ ذ وـبن دادیوتب ؛پشداوتىذ

ي َمىههبسان  يشاوههير ُههب داسد.دس تؼههبدل آثخًاو يبدیههص

ستفبع متفهبيت  ا يسلًم يومـٍ 5 ي( احش دلت مىبو1390)

ذ یوهشدٌ ي ثهٍ وتهب    ييسد سياوهبة ي سػهًة ثشسػه   اسا دس ثش

دس ك يه مشاحهل تحم  يسيوذ ول بفتىذ.ی دػت يىؼبویوؼجتب ً

ه ػبوتبس یا یياثتذا مشاحل. دس وذوـبن دادٌ ؿذٌ ا 1ؿىل 

پشداوتهٍ   يالتلهبد  يُهب لياعالػهبت ي تحل  يثٍ رمغ آيس

-ٍيؿهج  ،يػهبص ٍ يايل ؿج يمشحلٍ ،ؿذٌ اػت. پغ اص آن

ل ػهذ   يثٍ َمشاٌ تحل ،مخضن ٍيؿجض ي یآثش يحًضٍ يَب

اثتذا ثب تًرهٍ   ،ه مشحلٍیا ؿًد. دس يت آوُب سا ؿبمل ميلغؼ

 ٍ ٍ يه خآث يثٍ حًضه ؿهذٌ ثهب    يمؼشفه  يمهًسد  يض مغبلؼه

ض اوزههب  يههخحًضههٍ آث يػههبصٍ يؿههج SWATاػههتفبدٌ اص 

ي يسيد  يي كههحت ػههىز  يگههشدد. پههغ اص ياػههىز  يمهه

 يصمهبو  گهشيٌ  يىه يؾ ثيپه  يشاثه  ٍيؿهج ، يمياعالػبت الل

وهٍ   يآثه   ؿهًد. ػهپغ ممهذاس آة    يآمبدٌ مه  ثذٌ يَب دادٌ

 يىه يش صمیه ص يي آثُهب  يمزمًع دي ممهذاس سياوهبة ػهغح   

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 ای ی آتخيس ي ومش آن در ساماوٍ َای اوتمال آب تيه حًضٍ ترآيرد آب مجازی حًضٍ                                                                            104

ػجض وٍ مزمًع دي ممذاس آة مًرًد  ي آة ،ثبؿذ يك ميػم

 يتؼهشق يالؼه   -ش يه ػجض( ي تجخ شٌ آةيوبن)رو مش يودس 

ن ي آة ي ش اص ػغح وبيػجض( وٍ دس لبلت تجخ بن آةی)رش

محبػههجٍ ، گههشدد َههًاوشٌياسد  يبَيههتؼههشق اص پًؿههؾ گ

اص مىهبثغ آة   يلؼهمت  ،ػهجض  آة يشٌيه ؿًد. ممذاس رو يم

 يثهًدٌ وهٍ مىجهغ اكهل     يش ثب ثشگـت التلهبد یذ پزیتزذ

-ثهذٌ ثب  ٍيؿجوشدن  يياػىزم اػت. پغ اص ید يوـبيسص

، يآثه  مًسد مغبلؼٍ، ممهذاس آة  يدس حًضٍ يمـبَذات يَب

ٍ  يت آة مزبصیوُب ي دس ،ػجض آة -ٍمملهذ ثه   ي دس حًضه

تخلهيق آة   يثُيىٍ ػبص ٍيؿجپغ اص آن ذ. یآ يدػت م

ممهذاس   ،یيوُهب  يدس مشحلٍي  ،ثشان كًست گشفتٍ ثيه آة

اص ػهُم آة  دػهت آمهذٌ   ٍمملهذ ثه   ي حًضٍ يآة مزبص

 ثهٍ آة  ي  بفتٍ،یوبَؾ مملذ  يتخليق یبفتٍ ثٍ حًضٍ

 يضان ػًد وبؿيمي  ،دادٌ ؿذٌ ثشگـت أمجذ ي ثشان حًضٍ

ٍ  آة ياص ػذ  اوتمبل آة ثشا محبػهجٍ   أمجهذ  يثشان حًضه

 اػت.ذٌ یگشد

 يمًرد يمطالعٍ
ُبي وًصػهتبن،  وبسين دس اػهتبو  يض سيدخآث يٍضحً

احمهذ   يلًیهٍ ي ثهًیش  گلشػتبن، چُبسمحبل ي ثختيبسي ي وُ

ويلًمتش مشثهغ   67000 ه ثٍیوضدي مؼبحت آن  ثًدٌ يالغ

تب  30رغشافيبیي حذيد  يُبػشضٍ ثيه ضثبؿذ. ایه حً مي

اي  ي عي  استفبػي گؼهتشدٌ ، لشاس گشفتٍؿمبلي  دسرٍ 34

 َبي پؼت ػبحلي تب مىهبعمي ثهب استفهبع ثهيؾ اص     اص رلگٍ

وبسين ثٍ ػىهًان یىهي اص    سيد.ؿًد متش سا ؿبمل مي 4000

ٍ  تشیه سيدپشآثتشیه ي عًیل تهأميه آة   يَبي ایشان، ي يفه

ؿهُش ي دَُهب سيػهتب،     16مًسد ويبص ؿشة ي كىؼت حذيد 

 يٍیوبسمبَضاسان َىتبس اساضي وـبيسصي ي ثخـي اص تًليذ 

 بدؿت سفؼىزبن ث ،يشفعاص ثشلبثي وـًس سا ثٍ ػُذٌ داسد. 

رغشافيبیي  يُبوٍ دس عًل ،ويلًمتش مشثغ 16096مؼبحت 

دسرهٍ   29رغشافيهبیي   يُبي ػشض ،دسرٍ 57دسرٍ تب  55

 يىه یغ ؿذٌ اػت، دليمٍ يال 15دسرٍ ي  31دليمٍ تب  53

  ثبؿذ. يوًیش دساوزيشهؼب ىذ م يضخآث يٍضحً يُباص دؿت

ؿبمل دؿتُبي صسوذ وشمهبن، ثهب يه، ثشدػهيش،     ٍضه حًیا

 .اػتبن، سفؼىزبن ي وًٌ ثىبن مبَبن، وشم

مىؼهت آة اص   متهش  ًن يه ليم  250عشح اوتمبل ػبيوٍ 

وبسين )سيد ػهًلىبن( ثهٍ دؿهت سفؼهىزبن      يَب ػشؿبوٍ

 1دس لبلهت رهذيل    آن مـخلهبت ٌ، ي ٍ ؿهذ يه تُكًست 

اوتمهبل آة سا ثهٍ كهًست     عشح 2. ؿىل اوذذٌیػشضٍ گشد

وشمهبن   يه اوتمهبل آة، وـهبيسص  یدس ادَذ.  يوـبن م يول

وًصػههتبن ي وـههت ي  يمملههذ ي وـههبيسص يحًضههٍدس 

ه یه ا يثشان اكل اص آة أمجذ يكىؼت وًصػتبن دس حًضٍ

 ىذ.یآ ياوتمبل آة ثٍ حؼبة م ٍيؿج

 

 
 .ساختار پيشىُادی ريوذ کلی. 1شکل 
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 .(2010ي َمکاران،  )کارآمًز اوتمال آب از سًلگان تٍ رفسىجان طرح ی کلی : ومش2ٍشکل 

 
 .(2010 ،اوتمال آب از سًلگان تٍ رفسىجان )مُجًری ي َمکاران طرح: اطالػات  1جذيل 

 

 مًرد استفادٌ در مقالٍ يتشريح مذل َا
ٍ ح يػهبص ٍيثٍ مىظًس ؿج آثخيهض اص دي مهذل    يًضه

 تخلهيق ثهٍ ومهه    يي ثُيىٍ ػبص SWAT يؿجيٍ ػبص

وٍ دسادامٍ ثٍ تـشیح  ،ه اػتفبدٌ ؿذٌ اػتالگًسیتم طوتي

 .ؿًديمُب آو

 ي دادٌ َا مربًط SWAT ٍيشبح يتشر
مشثًط ثٍ اػمبل  يَبـىبمٍیومب يػبصٍ يي ؿج يثشسػ

وـت  يش الگًييآة مبوىذ تغ يؾ ثُشٌ يسیافضا يَب ساَىبس

 ثب وهبسثشد ه حًضٍ یدس ػغح  يبسيآث يثبصدَؾ یب افضایي 

اص مؼهذيد     SWATٍيؿجثبؿذ.  يش ومیپز امىبن يُيؿجَش 

ه یه ا يػهبص ٍ يي امىبوهبت ؿهج   يیاػت وٍ تًاوهب  يیَبٍ يؿج

 يیَهب ٍيؿهج اص  يجه يه مذل تشوی. اػتَب سا داساـىبمٍیومب

ثبؿهذ وهٍ دس    يم ROTOي  CREAMS ،GLEAMSچًن 

ٍ  يلٍييػثٍ يالديم 90 يل دٍَیايا مهبت  يتحم يمًػؼه

ٍ یا يوـبيسص ٍ ی بيت متحذٌ تًػهؼ  Borah and)تاػه  بفته

Bera 2003)ش یه م حًضهٍ ثهٍ ص  ياػبع تمؼه  ثش ٍيؿجه ی. ا

 ي، وبسثشيآثـىبػه وٍ َشوذا  اعالػبت گَم يیَب حًضٍ

ي وًع وبن مشثًط ثٍ وًد سا داسوذ ثىب وُهبدٌ ؿهذٌ    ياساض

تًاوهذ ثشاػهبع اعالػهبت     يم ٍيؿج ييسيد يَب اػت. دادٌ

 يَهب ٍ يؿهج ه ياص ثه  ؿهًد.  يآيس رمهغ  يب ػهبػت ی سيصاوٍ ي

 يسا ثٍ ػىهًان مهذل   SWATتًان  يمصیش ل ثٍ ديیمختل  

 :مًسد مغبلؼٍ وب  ثشد يحًضٍ يػبصٍيؿج يمىبػت ثشا

 ثب ومه  يػبصٍيؿجذ یوتب SWAT  دس مهًسد ٍ  يَهب  حًضه

ذ ىه دَ يـبن مه َب و گش حًضٍیه ديي َمچى ،شانیگش دس اید

آن دلهت   يآثـىبػه ، مخلًكبً ٍيؿج يوشير يَب دادٌوٍ 

 داسوذ. يلبثل لجًل يوؼج

  ياسا ثهش  يتیشیمهذ  يبثیه ش اسصيتهًان تهبح   يم ٍيؿجثب ومه 

 وشد. يحًضٍ ثشسػ

 ياساضه  يمًرًد دس حًضٍ اص لحهبػ وهبسثش   يُبيذگيچيپ ،

لبثههل اػمههبل  ٍيؿههجشٌ دس يههه ي  يصمهه يي ثلىههذ يپؼههت

 ذ.ىثبؿ يم

 ػذ ػًلگبن
 اوتمبل آة ػبمبوٍ

 وظ لًلٍ تًول

 حذالل حزم ػذ

(m
3) 

 اوخش حزم ػذحذ

(m
3) 

 استفبع ػذ

(m) 

 حزم ػشسیض

(m
3
/s) 

عًل 

(Km) 

دثي عشاحي 

(m
3
/s) 

 لغش داولي

(m) 
 (Km) عًل

دثي عشاحي 

(m
3
/s) 

 لغش داولي 

(m) 

106 x 86.9 106 x 645 106 1112 53.8 13.5 3.7 384 9 2.6-2 

 ػ
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 ٌي ثب اوذاصٌ  جًدٌذٌ ويچيچىذان پ ٍيؿجدس  ييسيد يَب داد

 ثبؿىذ.   يم يآيس لبثل رمغ يذاويم يشيگ

SWAT  ويمهٍ تهًصیؼي اػهت وهٍ دس آن      ٍيؿجیه

HRU) يآثـىبػتؼشی  ياحذَبي َمگه 
( رُت ارهشاي  1

َههبي مههًسد وظههش )متغيشَههبي  ػههبصي متغيههش ي ؿههجيٍ آن

  داسد.يسي ي  يشٌ( ثؼهيبس اَميهت   ، ػملىشد، ثُشٌيآثـىبػ

ٍ ایه وهبس ثهب مؼشفهي     حًضهٍ )رُهت    DEM 2َهبي  ومـه

 ٍيؿهج وبسثشي اساضي ي وبن ثٍ  ،( محبػجٍ تغييشات ؿيت

دس ادامههٍ  ،َههب HRUگيههشد. ثؼههذ اص تـههىيل  كههًست مههي

ؿهبمل   ٍيؿهج اكلي  ءمشثًط ثٍ َش وذا  اص ارضا يمتغيشَب

(، آة Sol(، وبوـىبػههههي )Datگيههههبَي ) يمتغيشَههههب

اػهبع   ( ثهش Rte(، سيد ) Mgt) (، مذیشیتيGwصیشصميىي )

   ؿًوذ.مؼشفي مي ٍيؿجَبي مًرًد ثٍ  آمبس ي دادٌ

تهبوىًن   80 يدس ايایل دٍَ SWATص صمبن مؼشفي ا

-ٍيؿهج ایه وهش  افهضاس    ثب وبسثشد يض فشاياوي خَبي آث حًضٍ

  رُت پيؾ ثيىي يضؼيتاص ایه وش  افضاس  اوذ. ػبصي گـتٍ

ثبس مزبص آلًدگي  يثيـيىٍتؼييه  ،يضخآث يحًضٍ يیىذٌآ

ٍ  ٍيؿج، (TMDL)سيصاوٍ  ثهٍ  ي یهب   ،يهض آثخ يػهبصي حًضه

گـهتٍ  وبف آيیىذٌ ويض اػتفبدٌ متغيش ه ی دػت آيسدن

 .اػت

 يَهههب شيهههيص  )مبوىهههذ متغ يَهههب دادٌ يآيس رمهههغ

 يآوُههب ثههشا يي ثشسػهه ،(يبَيههي گ يآثـىبػهه، يًَاؿىبػهه

 ممبلٍ هیا يثخـُباص  يىیمًسد وظش يَب شيمتغ يػبصٍ يؿج

ك ثهٍ ؿهشح   يه ه تحمیه ا مهًسد اػهتفبدٌ دس   يَب دادٌ .اػت

  يَب ثهٍ ػىهًان يسيد   ه دادٌیا اص يذ. ثخـىثبؿ يم 2رذيل 

ٍ  يػبصٍ يؿج گهش دس  ید يي ثشوه  ،مًسد اػتفبدٌ لشاس گشفته

. َب وبسثشد داؿتٍ اوذٍيؿج يي كحت ػىز يثخؾ ياػىز

ثٍ  ييسيد ياعالػبت يٍیي هيوخؼتحًضٍ  DEM يومـٍ

SWAT ي  يپؼهت ك اص اعالػهبت  يه ه تحمیه ا بؿهذ. دس ث يم

ذ اعالػهبت  يه رُهت تًل  DEMومـهٍ   يٍيتُ يثشا يثلىذ

ٍ  ؿبمل يفيضیى ٍ یَهب ي ص  سيدَب، حًضه َهب اػهتفبدٌ    شحًضه

ُهب  یػغح مشثًط ثٍ َش وهذا  اص وبسثش  3دس رذيل  .ذیگشد

 ،هيَمچىه دٌ ؿهذٌ اػهت.    سفؼىزبن وـبن دا يدس حًضٍ

ٌ یا  3 يسيصاوهٍ دمهب ي ثبسوهذگ    يَب دادٌ  يًَاؿىبػه    ؼهتگب

                                                 
1
- hydrologic response units 

2
- Digital Elevation Model 

 

ه فبكلٍ سا ثب مىغمٍ مًسد مغبلؼٍ یىتشیوٍ وضد ،هيىًپتيػ

 يىهذَب یافش يػهبص ٍ يول حًضٍ رُهت ؿهج   يثشا ،داؿتىذ

ه یهها يثههشا 2009ت یههلغب 1986 يديسٌ يمههًسد وظههش ثههشا

ؼهتگبٌ  یاػهٍ   يثهذٌ اص آمبس مبَبوٍ  .وذذیٍ گشديك تُيتحم

فبدٌ اػهت  ٍيؿهج  يي اػتجبسػهىز  يرُت ياػهىز  يآثؼىز

ي مـخلهبت   ،3ؼهتگبَُب دس ؿهىل   یا هیا  تيمًلؼ ذ.یگشد

اسائهٍ   5ي  4دس رهذايل   يآمهبس  يآوُب َمشاٌ ثب عًل ديسٌ

 .وذؿذٌ ا

 شبيٍ بُيىٍ سازي تخصيص بٍ کمک الگًريتم شوتيک
 يش مبَبوٍیثٍ دػت آيسدن ممبد ؿجيٍه ای َذف

ش يه دسگ ُبيه اص عشفیي اػت وٍ ثٍ َشتخليل حزم آة

ثغًسي وٍ ػًد التلبدي وهبلق   ،ؿًد مي اوتلبف دادٌ

ػبصي ثب تبثغ  ىٍيثُ ؿجيٍ ه مىظًس،ای د. ثٍگشدول حذاوخش 

)ػهًد   َذف حذاوخشػهبصي ػهًد وهبلق التلهبدي وهل     

غههي يؼههت محیىههي ي صیضيًد فيههي ثههب لمىُههبي َضیىههٍ(، 

 . ؿذٌ اػت هیتذي ػبمبوٍ،

ش حزهم  یض ممبديػبصي و ىٍيثُ ؿجيٍه ای ميشَبي تلميمتغ

صمههبوي  يبصَههب دس ديسٌيلههي ثههٍ و يآة تخل يمبَبوههٍ

تهًان ثهٍ    ض مييسا و ؿجيٍ. تبثغ َذف ثبؿىذمي سیضيثشوبمٍ

 (2010) مُزًسي ي اسدػتبوي، ش والكٍ وشدیكًست ص

(1) 

  
      

ه تهبثغ ػهًد ي   يامه  n يوـبن دَىذٌ Bnثبي،  يدس ساثغٍ

Cn ٌيوـبن دَىذ n بثغ ثبؿهذ. ته   ىهٍ مهي  یه تهبثغ َض يام

ىههٍ دس یبن ؿههذٌ ؿههبمل وههل تًاثههغ ػههًد ي َضيههَههذف ث

تهبثؼي اػهت وهٍ وهل      B1.مجذأ ي مملذ اػت َبيحًضٍ

ٍ يػًدَبي ثٍ دػت آمهذٌ دس وت  فهشيؽ محلهًيت    يزه

 وىذ،  ميیسا تؼشي مجذأ ي مملذ وـبيسصي دس دي حًضٍ

بسي يه مجذأ ثهشاي آث  يوٍ اص مىجغ آة مًسد وظش دس حًضٍ

احهش آة مزهبصي دس ويهبص آثهي     وهٍ   اػتفبدٌ مي وشدٌ اوهذ 

ػهًد   ي  وىىهذٌ یه تؼش B2ملشفي آوُب اػمبل ؿذٌ اػت.

بص ثهٍ  يه ش احهش وهبَؾ و  ثه حبكل اص تؼبدل ثخـهي آثخهًان   

 B3ثبؿهذ.  مهي مملذ پهغ اص اوتمهبل    يدس حًضٍ ىـيآث

ثشلهبثي   يوبسمبیٍذ يمزمًع ػًدَبي مبَبوٍ حبكل اص تًل

ىهه اص  ، له دػت محل اوتمبل اػتیيدس ػذَبي ثشلبثي پب

آن ربیي وٍ دس ػذَبي ثشلبثي اص ول آة ملشفي مزهذداً  
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آثهي   گشدد، ػهذد آة مزهبصي آن ثشاثهش ثهب آة     اػتفبدٌ مي

  ٍ ي مجهذأ ػهًد   اػت، ي الجتٍ چًن ثب اوتمهبل آة اص حًضه

یبثذ، ایه ممذاس ثب ػالمهت مىفهي دس محبػهجبت     وبَؾ مي

 ؿًد. تشتيت احش دادٌ مي
 

 
 .رفسىجان ی َای ًَاشىاسی ي آتسىجی مًرد استفادٌ در حًضٍايستگاٌ . مًلؼيت جغرافيايی3شکل

 

 سازی. شثيٍَای مًرد استفادٌ در تخشُای مختلف  .  فُرست داد2ٌجذيل 
 وبسثشد محل تُيٍ وب  ومـٍ

 SWATيسيدي ثٍ مذل  1:250000ػبصمبن ومـٍ ثشداسي دس مميبع  DEMاستفبػي  ومـٍ مذل سلًمي

 مـٍ وبسثشي اساضيو

 1:1000000مغبلؼبت ػجبػپًس دس مميبع 

 1:250000سیضي ي التلبد وـبيسصي دس مميبع  َبي ثشوبمٍ مًػؼٍ پظيَؾ SWATيسيدي ثٍ مذل 

 1:250000مُىذػيه مـبيس ربمبة دس مميبع 

 ومـٍ وبوـىبػي
 1:1000000مغبلؼبت ػجبػپًس دس مميبع 

 SWATيسيدي ثٍ مذل 
 1:250000سیضي ي التلبد وـبيسصي دس مميبع  َبي ثشوبمٍ َؾمًػؼٍ پظي

 SWATيسيدي ثٍ مذل  ایؼتگبَبي ػيىًپتيه وشمبن اص ػبصمبن ًَاؿىبػي وـًس اعالػبت اعالػبت دمب، ثبسؽ،ثبد ي سعًثت

 اعالػبت دثي مبَبوٍ

 ؿشوت مذیشیت مىبثغ آة

 مُىذػيه مـبيس ربمبة SWATوبليجشاػيًن ي كحت ػىزي مذل 

 اي وشمبن ؿشوت آة مىغمٍ

 

 .رفسىجان ی . وًع کارتری اراضی ي سطًح مرتًط تٍ آوُا در حًض3ٍ جذيل
 اساضي رىگلي مىبعك ؿُشي دسیب ي وفٍ اساضي ثبیش اساضي مشتؼي صساػت دیم صساػت آثي وًع وبسثشي اساضي

Km) مؼبحت
2) 0/1495 2/134 3/7856 5/1306 6/18 1/27 1/1584 

 

 .َای ًَاشىاسی مًرد استفادٌ در تحميكايستگاٌ شخصات. م4 جذيل
 عًل ديسٌ آمبسي استفبع ػشم رغشافيبیي عًل رغشافيبیي ایؼتگبٌ

 1986-2009 8/1408 88/30 25/55 اوبس

 1986-2004 1581 42/30 90/55 سفؼىزبن

 1986-2009 8/1753 25/30 97/56 وشمبن
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 .آماری آوُا ی د استفادٌ ي طًل ديرٌَای َيذريمتری مًرايستگاٌ . مشخصات5 جذيل
 عًل ديسٌ آمبسي استفبع ػشم رغشافيبیي عًل رغشافيبیي سيدوبوٍ ایؼتگبٌ

 1987-2006 1900 12/30 53/55 ؿًس مشادیٍ

 1988-2006 2090 07/30 09/56 گيًدسي ؿبَضادٌ ػجبع

 1988-2006 1955 30/35 07/55 عضسد چبدسچي اوبس

 

دس  يشيثههیي يَههبىههٍیؾ َضیتههبثغ افههضا C1ه، يَمچىهه

ه دػت محل اوتمهبل آة  یيمجذأ دس پب يحًضٍ ي وبوٍسيد

بن دس سيدوبوٍ یرش يثذٌثب وبَؾ  َبىٍیه َضیا شایاػت، ص

ي ثُهشٌ   همبَبوهٍ ػهبوت   يَبىٍیَض C2. بثىذی يؾ میافضا

بن ؿهذٌ  يه تبثغ َذف ث ءارضا اوتمبل اػت. يػبمبوٍ يثشداس

 :كٍ وشدش والیتًان دس سياثظ ص يسا م

(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5)     

                         
(6 ) 

 
   

Subject to: 

       (7) 

 
     (8)  

 
  (9) 

 
  (10) 

 
(11                  )                            X2,m,y>23.3

 وٍ: يغًسث

i ٌوش  ثُش ; 

X2m,y ثُيىٍ اص ػًلىبن ثهٍ سفؼهىزبن    ي; حزم آة اوتمبل 

  )ميليًن متش مىؼت(

CPD1v دس ياحذ ول آة  يمحلًل تًليذ ي; ميبوگيه يصو

  سفؼىزبن )ويلًگش  ثش متش مىؼت( يدس وـبيسص يملشف

CPD2v ; دس ياحذ ول آة  يتًليذمحلًل  يميبوگيه يصو

 وًصػتبن )ويلًگش  ثش متش مىؼت( يدس وـبيسص يملشف

CPD3vدس ياحذ وهل آة   يمحلًل تًليذ ي;ميبوگيه يصو

دس وـت ي كىؼت وًصػهتبن )ويلهًگش  ثهش متهش      يملشف

 مىؼت(

Pcrs    ٍَهش   ي; متًػظ ػًد فشيؽ محلهًيت ثهٍ يػهيل

 )سیبل ثش ويلًگش ( وبسثش

Hbمتش( يوـبيسص يُبىمي; متًػظ ػمك آثخًان دس ص(  

Hrدس َههش مههبٌ دس  يآثىـهه ي; مزمههًع صمههبن يص  ثههشا د

 )ػبػت( تضاسَب ي ثب ُبوـ يُبىصمي

Pp   ي; ليمت َش ويلًيات ػبػت ثشق مهًسد اػهتفبدٌ ثهشا 

  )سیبل ثش ويلًيات ػبػت( يآثىـ

η تلمجٍ يثبصدَ; ميبوگيه 

Rm,y   ٌحزم آة آصاد ؿذٌ اص مخهضن دس مهب;m  اص ػهبل 

yش مىؼت()ميليًن مت 

Lm,y  ٌحزم آة تجخيش ؿذٌ اص مخضن دس مب ;m اص ػبل 

y)ميليًن متش مىؼت( 

Sm,y   ٌحزم آة رويشٌ ؿذٌ دس مخضن ػذ دس ؿشيع مهب;

m اص ػبل y )ميليًن متش مىؼت( 

Qm,y;ٌسيد وهبسين دس مهبٌ    يثذ m  اص ػهبل y   ميليهًن(

 متش مىؼت(

f
’
(Q)ٍييیشيث ي;تبثغ َضیى  

fr(Q)مشثًط ثٍ  ;تبثغ تًليذ ثشقr ياميه ويشيگبٌ ثشلبث 

Pcmm,y ٍمبَبوههٍ اص  يي ثُههشٌ ثههشداس هػههبوت يَههب;َضیىهه

 )ميليًن سیبل( y اص ػبل mدس مبٌ  ػبمبوٍ

Insm,y صیؼههت  يتههبميه ويبصَههب ي; آة مههًسد ويههبص ثههشا

 پبیيه دػت ػذ)ميليًن متش مىؼت( يمحيغ

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 109                                                                                                                      1392 زمستان/  ششم سال/  آب مىاتغ مُىذسی یمجلٍ

ٍ  اص الگهًسیتم  ٍيؿهج ثٍ مىظًس حل ایه   يػهبص  ثُيىه

دس ادامٍ آيسدٌ ؿهذٌ   آنوتبیذ  ذٌ وٍیگشد دٌاػتفبطوتيه 

ٍ  ٍيؿجثيـتش  ي. ثٍ مىظًس مغبلؼٍوذا  يتخليق ثٍ ممبله

 ( مشارؼٍ ؿًد.2013دَمبن مىـبدي ي َمىبسان )

 ج ي بحثيوتا
ثٍ مىظًس دس وظش  ،ه ممبلٍیا دس يـىُبديدس ػبوتبس پ

ي ثهب َهذف وهبَؾ     ،ض مملهذ يه خآث يحًضٍ تًانگشفته 

ضان يه تب ماػت ؿذٌ  يه حًضٍ ػؼیا  ثٍ يحزم آة اوتمبل

ي  ،ي ػجض مًرًد دس حًضٍ  مملذ ثشآيسد گهشدد  يآث يُبآث

ٍ   آة يػپغ ایه ممذاس اص ػُم آثه  مملهذ   يثهشان حًضه

ي آة  بفتٍ،یوبَؾ  يثُيىٍ ػبص ٍيؿج ب وبسثشدتؼيه ؿذٌ ث

 .  گشدد تمؼيمذأ مج يثشان حًضٍ َب ه آةيث

ؿذٌ  ييسُشٌث SWAT يآثـىبػ يمًلفٍاص ه ػبوتبس یا دس

اػهبع   ثهش  یيَهب  ش حًضٍیض ثٍ صيخآث ياػت. اثتذا حًضٍ

ٍ     ،ميتمؼ يسلًم يَب ومـٍ  يَهب  ػپغ ثهب تًرهٍ ثهٍ ومـه

م يتمؼه  HRUوًچه  يَب ثٍ ياحذ ياساض يوبن ي وبسثش

ٍ   ؿذٌ اػت. يثىذ ؿهذٌ   يػهبص ٍيؿهج  يمؼهبحت حًضه

وٍ ثٍ مىظهًس  هیا ي ثب تًرٍ ثٍ ،لًمتش مشثغ ثًدٌيو 11726

 يـهىُبد يثشاثش ممذاس پ دي ٍيؿجـتش مغبلؼٍ، دلت يدلت ث

 ٍيؿهج ش حًضٍ دس یص 52، ذٌ اػتیگشدم يوًد ثشوبمٍ تىظ

 .وذثٍ وبس گشفتٍ ؿذٌ ا

ػههبل  24 يي ثههشا 2009تههب 1996اص ػههبل  يػههبصٍ يؿههج

 اوزههب  يػههبل ثههشا 7 ،هيَمچىهه ؛كههًست گشفتههٍ اػههت

warm up ي ثٍ اكهغالح گهش     ٍيؿج ي)ثٍ مىظًس ساٌ اوذاس

اوتخبة  يثشا دس وش  افضاس محبػجٍ ؿذٌ اػت. (ٍيؿجؿذن 

اص  يوشيره  يثذٌ دس مًسده وىىذٌ ييمًحش ي تؼ يمتغيشَب

اوزهب    SWAT وًد وش  افضاس ت دسيل حؼبػيحًضٍ، تحل

، ثهب اوتخهبة   ٍيؿهج متىهًع   يمتغيشَهب بن يه گشفت تهب اص م 

ي كهحت   يياػهىز  ي، مهذل ثهٍ وهًث   متغيشَهب ه یمًحشتش

حؼهبع سا ثهٍ    يمتغيشَهب  SWAT يگشدد. ثشوبمٍ يػىز

اسائهٍ   6وٍ دس رهذيل   وشدٌؿذٌ اػال   يكًست ستجٍ ثىذ

ثهٍ    SWAT-Cup ٍيؿجدس متغيشَب ه یا وٍ اص. ذٌ اوذیگشد

 اػتفبدٌ ؿذٌ اػت. يػىز ي اػتجبس يمىظًس ياػىز

ٍ  ٍيؿهج  يياػهىز ثٍ مىظًس  -SWAT  يالحهبل   ياص ثؼهت

CUP تم یي اص الگًسSUFI-2 ػپًس، )ػجب اػتفبدٌ ؿذٌ اػت

ؼتگبٌ یا  3 يمبَبوٍ يثذٌآمبس اص ثب اػتفبدٌ  ٍيؿج (.2007

ذٌ اػهت.  ؿه  يي اػتجبسػهىز  يياػهىز  5رذيل  يآثؼىز

ت یاص ؿهبوق ضهش   ٍيؿهج  يبثیه ك رُهت اسص يه ه تحمیا دس

Rه ييتج
 يثهذٌ  يبثیرُت اسص ،هيَمچى ذ.یاػتفبدٌ گشد  2

 يياػىز ٍيؿج يمذل، وشير يلٍيثٍ يػؿذٌ  يػبصٍ يؿج

 يػهبل ثؼهذ   2 يي ثشا 1997تب  1995 يُبػبل يؿذٌ ثشا

 يبثیه مزوًس مًسد اسص يُبؼتگبَیا  يثٍ مىظًس كحت ػىز

اسائهٍ ؿهذٌ    7ایه ثخؾ دس رهذيل   وتبیذ .ػتلشاس گشفتٍ ا

ػشضهٍ   8دس رذيل  ٍيؿج يمتغيشَبوُبیي  يمحذيدٌ .وذا

   .اوذذٌیگشد

 يُبگشيَثٍ كًست  ،يي آة مزبص ،ي ػجض يآث يُبممذاس آث

 ،6تهب   4 يُبدؿت سفؼىزبن دس ؿىل يحًضٍ يثشا يصمبو

ٍ  -ش يتجخ يممذاس ثبسؽ  ي دس ؿهىل   تؼشق دس ػغح حًضه

ه یهها لبثههل تًرههٍ دس  ي وىتههٍ .وههذوـههبن دادٌ ؿههذٌ ا  7

ػهجض مًرهًد دس حًضهٍ ثهٍ      ضان آةيه وٍ میا  يػبصٍ يؿج

وهٍ الجتهٍ    ،ثبؿهذ  يآن مه  يآثه  ضان آةيه ـتش اص ميمشاتت ث

 ؿًد. يدس وظش گشفتٍ وممبت يػجض دس اوخش تحم آة

تخلهيق آة ثهب تهبثغ     يثُيىٍ ػبص ٍيؿجپغ اص آن 

ٍ ومه الگًسیتم طوتيه ثَذف ثيـيىٍ وشدن ػًد وبلق 

 9ایه الگهًسیتم دس رهذيل    يوٍ ضشایت وُبی ،ارشا گشدیذ

سيوذ تغييشات ممهذاس   8ؿىل  ،. َمچىيهوذمـخق ؿذٌ ا

 دَذ. َمبنيوؼل وـبن م يتبثغ َذف سا ثش حؼت ؿمبسٌ

وؼهل ثهٍ    40دس تؼهذاد   ٍيؿهج ؿهًد،   يعًس وٍ مـبَذٌ م

 ٍيؿهج  يوضدیه ؿذٌ ي ایه تؼهذاد وؼهل ثهشا    يرًاة وُبی

 وىذ.يوفبیت م

ه آة وشمهبن اص  يثهٍ مىظهًس تهبم    ،ثؼهذ  يمشحلٍ دس

 ،يمًرًد وًد ي وبَؾ حزم آة اوتمبل يمىبثغ آة مزبص

وشمبن(  يمملذ )وـبيسص يدس حًضٍسا ممذاس آة مًرًد 

ٍ  تخليق ٍيؿجبفتٍ دس ی قية تخلاص ػُم آ  ه آةیه ا ثه

گههش )وـههت ي كههىؼت یثههش د ثههش وههم وههشدٌ ي ثههٍ دي آة

ىؼههبن یثههٍ كههًست وًصػههتبن(  يوًصػههتبن ي وـههبيسص

ق يوهٍ دس كهًست تخله    يضان ػًديي م بفتٍ،یق يتخل

ذ یسػذ حؼبة ؿذٌ اػت وٍ وتهب  يثش م ه دي آةیآة ثٍ ا

 .  ذٌ اوذیگشدوالكٍ 10آن دس رذيل 
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 .دشت رفسىجان ی در حًضSWATٍ   تا کارتردسازی شذٌ  سالٍ شثيٍ 17 ی آتی در ديرٌ آب ی ذار ماَاوٍمم. 4ل شک

 

 
 .جانىدشت رفس ی در حًضSWATٍ   تا کارتردسازی شذٌ  سالٍ شثيٍ 17 ی سثس در ديرٌ آب ی ممذار ماَاوٍ .5 شکل

 

 
 .رفسىجان دشت ی در حًضSWATٍ   تا کارتردشذٌ سازی  سالٍ شثيٍ 17 ی آب مجازی در ديرٌ ی . ممذار ماَاو6ٍ شکل
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 شثيٍ)ميليمتر( ی زير حًضٍ 52تؼرق يالؼی در  -( تاروذگی ي تثخير2009تا  1993)ديرٌ  ی . مياوگيه ساالو7ٍ شکل

 

 
 . ريوذ تغييرات ممذار تاتغ َذف در الگًريتم شوتيک.8شکل 

 

 .SWATا در ج تحليل حساسيت ي رتثٍ تىذی متغير َيوتا. 6 جذيل

 ستجٍ شيمتغ ستجٍ شيمتغ

Alpha_Bf 10 Sftmp 27 

Biomix 1 Slope 7 

Blai 12 Slsubbsn 16 

Canmx 9 Smfmn 27 

Ch_K2 15 Smfmx 27 

Ch_N2 17 Smtmp 27 

Cn2 1 Sol_Alb 13 

Epco 27 Sol_Awc 3 

Esco 2 Sol_K 6 

Gw_Delay 8 Sol_Z 4 

Gw_Revap 14 Surlag 11 

Gwqmn 27 Timp 27 

Revapmn 5 Tlaps 27 
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 .آماری مرتًطٍ ی ايستگاَُا در ديرٌ ترای َريک از شثيٍوتايج ياسىجی ي اػتثارسىجی  .7 جذيل

 سيدوبوٍ ایؼتگبٌ ایؼتگبٌ ؿمبسٌ 
 اػتجبسػىزي ياػىزي

R ديسٌ آمبسي
2

R ديسٌ آمبسي 
2

 

 69/0 2000-2002 0.46 1995-1997 ؿًس مشادیٍ 1

 77/0 2000-2002 63/0 1995-1997 گيًدسي ؿبَضادٌ ػجبع 2

  89/0 2000-2002 80/0 1995-1997 عضسد چبدسچي اوبس 3
 

 .سازی مذل شثيٍ متغيرَایوُايی  ی . محذيد8ٌ جذيل

 ثيـيىٍ وميىٍ ممذاس ثُيىٍ متغيش ؿمبسٌ

1 CN2 -0.282 -0.288 -0.278 

2 GWQMN 27.728 0.000 2772.785 

3 ALPHA_BF 0.231 0.229 0.233 

4 GW_DELAY 57.989 54.161 63.976 

5 ESCO 0.893 0.893 0.896 

6 GW_REVAP 0.115 0.108 0.117 

7 CH_N2 0.214 0.108 0.300 

8 CH_K2 409.046 185.838 564.157 

9 SOL_AWC 0.101 0.087 0.104 

10 SOL_K 0.100 0.069 0.110 

11 REVAPMN 373.660 367.569 391.933 

12 CANMX 57.783 27.173 82.827 

13 SLSUBBSN 115.761 71.803 197.396 

14 SURLAG 24.123 9.429 28.512 
 

 تخصيص.سازی شوتيک تٍ مىظًر  . ييصگيُای اصلی شثيٍ تُيى9ٍجذيل
ي تلميمَب تؼذاد متغيش ضشیت رُؾ ضشیت تضيیذ اوذاصٌ رمؼيت تؼذاد وؼل وخجٍ گشایي  

7/0 100 40 داسد  0 1080 

 

 .مکؼة( حًضٍ )متر سازی شثيٍيافتٍ تر مثىای  . متًسط آب تخصيص10جذيل 

 ممذاس متًػظ آة مزبصي مًرًد دس وشمبن مبٌ
 وـت يكىؼت وًصػتبن وـبيسصي وًصػتبن

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

 451131 1179284 444 مُش

 491788 1285540 484 آثبن

 581324 1519395 572 آرس

 714632 1867540 703 دي

 761499 1989846 749 ثُمه

 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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 يگير وتيجٍ
 يتًاوهبی ثشسػهي   مىظهًس ثهٍ   ػبوتبسي ممبلٍدس ایه 

ُبي اوتمبل عشحمملذ دس  يآة مزبصي حًضٍ اػتفبدٌ اص

ثهشان دي حًضهٍ    ي ومؾ آن دس تخليق آة ثيه آة ،آة

ي مملذ پيـىُبد ؿذٌ اػهت. دس ایهه ػهبوتبس اص    أ ي مجذ

SWAT  مملذ  يي حًضٍآثـىبػػبصي ٍيؿجثٍ مىظًس

ي تخمهيه   ،دس عشح اوتمبل آة اص ػهًلىبن ثهٍ سفؼهىزبن   

ي ممذاس  ،آثي ي ػجض ایه حًضٍ اػتفبدٌ ؿذٌ يُبميضان آث

ػهبلٍ   24 يیه ديسٌ دسآة مزبصي مًرًد دس ایه حًضٍ 

 ٍ . ػههپغ ایههه ممههذاس آة گشدیهذ  يياػههىزػههبصي ي  ؿهجي

 ُهبي عشحميهضان آة اوتمهبلي دس    ػهته ب َذف وبمزبصي ث

تخليق ٍ يؿجميضان آة تخليق یبفتٍ دس  اصاوتمبل آة 

ي ایهه   بفهت، ی َؾثش مملهذ وهب   آة ثيه حًضٍ اي اص آة

ي مملذثشگـت دادٌ ثشان حًضٍ ميضان آة مزبصي ثٍ آة

ػًد حبكل اص ایه مذیشیت  ياوذاصٌ ،آوش يؿذ. دس مشحلٍ

اوتمبل آة ػًلىبن ثٍ سفؼىزبن ثشآيسد ؿهذٌ   عشحآة دس 

 اػت.

ػههبوتبس  يؿههذٌ ثههشا يبثیههصاس يمههًسد يمغبلؼههٍدس 

ٍ  يتؼهشق ثهبي   -ش يه ثب تًرٍ ثهٍ تجخ  ،يـىُبديپ  ي مىغمه

ي دس  ،ػجض ثهًد  بس ومتش اص آةيثؼ يآث ضان آةيسفؼىزبن، م

 يبثیه وهًد وهم اسص   يبص آثه يه ويحًضٍ دس تبم يتًاوبی ،ول

وًصػتبن  يلىه وـت ي كىؼت وًصػتبن ي وـبيسصؿذ. 

بسد سیبل ػًد يليم 7.25ي  18.9ت ممذاس يتًاوؼتىذ ثٍ تشت

ي تهب   ،اوتمهبل  يىٍ َهب یه وبس َضیيسوذ ي الجتٍ ثب اآدػت ٍث

بفتهٍ اػهت.   یض وبَؾ ياوتمبل و بوجبسیص يبمذ َبيپ يحذيد

ٍ یه ا يـهىُبد يػهبوتبس پ  ،زٍيدس وت ثهب تًرهٍ ثهٍ     ،ه ممبله

ثش اػبع مفُهً  آة   يآث يبص َبيتش مىبثغ ي وميدل يثشسػ

اوتمهبل آة، اص   يبُعشح يبوُبیصتًاوذ ػاليٌ ثش  يم يمزبص

ُ يخآث يَب حًضٍ يُبتي شف ىهٍ تهش ثُهشٌ    يض ثٍ كهًست ث

اوتمهبل سا   يىهٍ َهب  یتش، َضت رهبمؼ یشیثب مذ ذٌ،یگشد ييس

دػهت  ٍثه  أمجذ يدس حًضٍ سا  يـتشيػًد ث ،وبَؾ دادٌ

 د. يسآ
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