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 همقدم

روقيت رْبى ثِ ؾطفت ضٍ ثِ افعايف اؾت ٍ اًتؾبض 

هيليبضز  5/9هيليبضزًفط ثِ هطظ  7اظ  2050ضٍز تب ؾبل هي

ثط ايي اؾبؼ تَليس  .(United Nations, 2011)ًفط ثطؾس 

زضنس  33ثبيس حسٍز  2050هحهَل وكبٍضظي تب ؾبل 

افعايف يبثس تب روقيت رْبى اظ ًؾط تغصيِ هكىلي ًساقتِ 

. ثب تَرِ ثِ ايٌىِ وكَض ايطاى زض (Singh, 2012)ثبقٌس

، (United Nations, 2011)آؾتبًِ فمط آثي لطاض زاضز 

 هسيطيت آثيبضي زض وكبٍضظي ايطاى اّويت ظيبزي زاضز.

ثرف فوسُ آة آثيبضي هَضز ًيبظ زض اضاضي قبليعاضي 

 گطزز. ايي ؾساؾتبى گيالى تَؾظ ؾس ؾفيسضٍز تبهيي هي

زغسغِ آة ثرف ظيبزي اظقبليعاضّبي ّب ؾبل ثياگطچِ زُ

وبّف تسضيزي تَاى  اؾت، ليىي گيالى ضا تبهيي وطزُ

زض وٌبض افعايف پلىبًي ههطف آة  آىؾبظي  شذيطُ

ايي ؾبظُ زيگط ثِ تٌْبيي لبزض ثِ  ، ثبفج قسُيوكبٍضظ

ؽطفيت اؾوي ؾس  .ّبي آة اؾتبى ًجبقستبهيي ًيبظهٌسي

ّبي هساٍم گصاضيَةثِ زليل ضؾ اذيط زض ؾبلْبييسضٍز فؾ

 اليطٍثي ًكسى ثِ هَلـ ٍ قبّطٍز ٍ اٍظىّبي لعلضٍزذبًِ

 24/10/1394تبضيد پصيطـ:  10/08/1394تبضيد زضيبفت: 
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غيط لبثل اؾتفبزُ  يت هفيس آىفؽط زضنس 45 ، حسٍزايي ؾس

پصيطي فالٍُ ثط ايي اعويٌبى .(1381قسُ اؾت )ًزفي، 

اؾتحهبل  ّبي هتقسزعطحثِ زليل يسضٍز فآة ؾس ؾتبهيي 

 اٍظى آثطيع لعل ِزضحَض )زض هطحلِ ؾبذت يب عطاحي(آة 

ظازُ ٍ ّوىبضاى، ؾفيسضٍز وبّف ذَاّس يبفت )ظاضؿ -

ؾبالًِ زض اؾتبى گيالى ًؿجت ثِ حَضِ  (. ثبضًسگي1391

ؾفيسضٍز ثِ هطاتت ثيكتط اؾت ليىي ثِ -اٍظىآثطيع لعل

اي وبفي زض ايي اؾتبى  ّبي شذيطُزليل فسم ٍرَز ؾس

بة ثِ زضيب ثرف لبثل تَرِ ثبضًسگي ؾبالًِ ثِ نَضت ضٍاً

 قَز. ترليِ هي

زض اؾتبى گيالى لجل اظ احساث قجىِ ؾفيسضٍز، 

ثٌساى ثطاي شذيطُ آة هحلي ّبي ذبوي ثِ ًبم آة هرعى

ّب ٍرَز زاقتِ حبنل اظ اؾتحهبل ثبضًسگي ٍ ضٍاًبة

ّبي هسضى، تقساز، ؾغح ٍ حزن اؾت. ثب احساث وبًبل

ثب تَرِ ّب ثِ هطٍض ظهبى وبؾتِ ٍ ترطيت قسًس. ثٌساىآة

ثطزاضي اظ اي ؾس ؾفيسضٍز ٍ ثْطُثِ ون قسى ؽطفيت شذيطُ

ؾسّبي زض حبل ؾبذت ٍالـ زض ثبالزؾت آى زض آيٌسُ، 

ّبي فهلي ؾبالًِ زض اؾتبى گيالى ّوچٌيي ذغط ذكىؿبلي

ّب زض حَضِ ثبالزؾت ؾس احتوبل ٍلَؿ ذكىؿبلي ٍ

ؾفيسضٍز، تالـ ثطاي حفؼ ٍ تَؾقِ، هسيطيت ٍ 

ّب ثِ فٌَاى هٌبثـ هحلي تبهيي ثٌساىْيٌِ اظ آةثطزاضي ث ثْطُ

 وٌٌسُ آة آثيبضي، اّويت ظيبزي زاضز.   

ّب ثِ ؾِ زؾتِ ولي تمؿين ثٌساىآةزض اؾتبى گيالى 

ّبيي ّؿتٌس وِ زض هٌبعمي وِ ثٌساىگطزًس: زؾتِ اٍل آةهي

قجىِ آثيبضي هسضى تَؾقِ ًيبفتِ اؾت لطاض زاضًس. ايي 

لي تبهيي آة آثيبضي هعاضؿ آثرَض ذَز ّب هٌجـ انثٌساى آة

ّب ثٌساىآيٌس ٍ هٌبثـ تبهيي وٌٌسُ آة ايي آةثِ قوبض هي

ثبضاى، ضٍاًبة حبنل اظ ثبضاى ٍ يب آثيبضي اضاضي ثبالزؾت 

ّب زض هٌبعمي ثٌساىذَز، چبُ ٍ چكوِ اؾت. زؾتِ زٍم آة

ٍالـ ّؿتٌس وِ قجىِ آثيبضي فطفي هسضى تَؾقِ ًيبفتِ 

اظ قجىِ آثيبضي ؾفيسضٍضز ثِ آثِ اًتمبل حك اؾت ٍ اهىبى

ّب ثٌساىثِ نَضت هؿتمين ٍرَز ًساضز. ايي آةاضاضي 

فالٍُ ثط هٌبثـ تبهيي وٌٌسُ آة شوط قسُ زض زؾتِ اٍل، 

قَز. تَؾظ يه وبًبل انلي ٍ يب زضرِ زٍ ًيع تغصيِ هي

ّبيي ّؿتٌس وِ زض هٌبعمي وِ قجىِ ثٌساىزؾتِ ؾَم آة

ضى تَؾقِ يبفتِ ٍالـ ّؿتٌس ٍ ثِ هَاظات آثيبضي فطفي هس

 ًوبيٌس. وبًبل ثركي اظ آة آثيبضي اضاضي ضا تبهيي هي

زض ثطذي وكَضّبي رٌَة قطلي آؾيب وِ قطايغي 

هكبثِ ثب اؾتبًْبي قوبلي ايطاى زاضًس هغبلقبتي زض ظهيٌِ 

ٍ  Mushtaqّب اًزبم قسُ اؾت. ثٌساىًمف ٍ اّويت آة

ّب زض ثٌساىاي ثِ اّويت آةِ( زض هغبلق2006ّوىبضاى )

رَيي آة، افعايف هحهَل ٍ حفؼ هحيظ ظيؿت زض نطفِ

وكَض چيي پطزاذتٌس ٍ ثِ ّوىبضي ثيكتط وكبٍضظاى زض 

ّب ثٌساىّبي هسيطيت آة زض نَضت ٍرَز ايي آةؾيؿتن

( زض تحميمي 2012ٍ ّوىبضاى ) Tsun Fangاقبضُ وطزًس. 

ظي زض اؾتحهبل ّبي اعطاف اضاضي وكبٍضثٌساىًمف آة

ّبي ذكه ثؿيبض هْن زاًؿتٌس. ّبي هحلي ضا زض ؾبلثبضاى

ؾبظي ثب تبثـ ّسف وويٌِ وطزى ثْيٌِّوچٌيي زٍ هسل 

ثطزاقت آة ٍ ثيكيٌِ وطزى ؾَز التهبزي اضائِ وطزًس وِ 

ّب ضا زض ثْيٌِ وطزى ثٌساىًتبيذ ثسؾت آهسُ ٍرَز آة

پط اّويت ّبي ذكىؿبلي ثؿيبض اّساف شوط قسُ زض زٍضُ

( ثِ 1389فيطٍظ ٍ ّوىبضاى )ًكبى زاز. زض ايطاى ًيع ثرت

ثب ّسف شذيطُ ضٍاًبة  ثٌساىاّويت ثْؿبظي ٍ هطهت آة

ظهيٌي زض هعضفِ فوطاًلَ اضاضي زؾت ٍ تغصيِ آة ظيطثبال

ّب ثٌساىضٍؾتبيي زض اؾتبى هبظًسضاى پطزاذتٌس ٍ ًمف آة

آة قَض زضيب  ظهيٌي ٍ رلَگيطي اظ ًكتزض تغصيِ آة ظيط

اّويت زاًؿتٌس. هْطثبى ظيطظهيٌي ضا ثؿيبض پطثِ ؾفطُ 

( زض تحميمي ثب همبيؿِ آهبض ثبضًسگي ٍ هٌبثـ آثي زض 1389)

گيالى ثب ايطاى ٍ رْبى ًكبى زاز وِ هسيطيت ربهـ هٌبثـ 

ّبي هَرَز ٍ اهىبًبت ثبلمَُ آة ٍ اؾتفبزُ اظ ّوِ اثعاض

اؾتبى گيالى ضا  تَاًس ذغط ّط ؾبلِ ذكىؿبلي زضهي

اي ثِ ( زض هغبلق1390ِظازُ ٍ ثبثبپَض )وبّف زّس. ّبقن

آثي زض اؾتبى ثٌساى زض هسيطيت ونًمف هفيس ٍ هَحط آة

 گيالى اقبضُ وطزًس. 

ثطزاضي ٍ فسم ّبي ؾٌتي ثْطُاؾتفبزُ اظ ضٍـ

 ٍ ثْيٌِ ثٌساىآةثطزاضي اظ وبضگيطي ضٍقْبي هَحطتط ثْطُ ثِ
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ّبي قوبلي ايطاى، اظ هٌبعك اؾتبى وطزى آى زض ثؿيبضي

ّبي وٌسي ؽطفيت آةًهٌزط ثِ فسم اؾتفبزُ اظ ول تَا

ّب ٍ ثبضًسگي( ٍ ايزبز ؾطضيعّبي هحلي )اؾتحهبل ضٍاًبة

وٌتطل ًكسُ، ًبضضبيتي وكبٍضظاى ثِ زليل فسم تبهيي آة 

آثيبضي هَضز ًيبظ، ايزبز هكىالت اوَلَغيىي ٍ هحيظ 

-ثٌساى ٍ تطنضاى ؾبوي زض آةظيؿتي ثطاي گيبّبى ٍ ربًَ

ثٌساى ثِ زليل فسم ّبي آةذَضزگي ذبن وف ٍ زيَاضُ

ثٌساى، قسُ اؾت. حفؼ حسالل شذيطُ آثي زض هرعى آة

ضٍيِ ( زض تحميمي ثِ تَؾقِ ثي1381نفبييبى ٍ قىطي )

ّب ٍ ثٌساىّبي وكبٍضظي ثِ آةاضاضي، ترليِ پؿبة

آى ترطيت  ثٌساى وِ ًتيزِثطزاقت ثي ضٍيِ آة اظ آة

 ّب زض اؾتبى هبظًسضاى اؾت پطزاذتٌس. ثٌساىآة

ؾبظي زض ؾبظي ٍ ثْيٌِّبي قجيِاؾتفبزُ اظ هسل

ّب ٍ ثطضؾي ثٌساىثطزاضي اظ آةهغبلقبت هسيطيت ثْطُ

 تبحيطگصاضي ؾٌبضيَّبي هسيطيتي ثؿيبض هَحط اؾت

ظاضي ٍ ّوىبضاى،  ؛ الل1394ِپطّيعوبضي ٍ ّوىبضاى، )

1394). 

Xie ٍ Cui (2011 هسل )SWAT  ضا ثب لحبػ وطزى

ّب ٍ حَضچِ ّبي هحلي ثِ ثٌساىهٌبثـ آثي رسيس هخل آة

هٌؾَض تبهيي آة ثِ هَلـ زض اضاضي قبليعاضي تَؾقِ زازًس. 

Huang  ٍWu (2011 تبحيط تبهيي ًيبظ آة آثيبضي زض )

هعاضؿ ثطًذ اظ هٌبثـ هرتلف اظ رولِ آة وبًبل، آة ؾطضيع 

ثٌساى ثط افعايف هحهَل زض آةبالزؾت ٍ قسُ اظ هعاضؿ ث

اضاضي وكبٍضظي تبيَاى ضا ثب تَؾقِ يه ثطًبهِ آثيبضي 

ثطضؾي وطزًس. ًتبيذ  Vensimتلفيمي ثب اؾتفبزُ اظ هسل 

ثٌساى زض هعاضؿ ثطًذ ضٍي آهسُ تبحيط هخجت آةثسؾت

ّبيي وِ ثبضًسگي افعايف هحهَل ثِ ذهَل زض زٍضُ

 ؾت.وبفي ًيؿت ضا ًكبى زازُ ا

ّب زض ثٌساىّسف اظ ايي تحميك ثْيٌِ وطزى ًمف آة

شذيطُ آة هحلي ٍ تبهيي آة آثيبضي هَضز ًيبظ اضاضي 

ثطزاضي ثْيٌِ قبليعاضي اؾت. زض ايي ضاؾتب، هسلي ثطاي ثْطُ

ثٌساى ثب زض ًؾط گطفتي هالحؾبت تبهيي آة هحهَل، اظ آة

هالحؾبت هحيظ ظيؿتي  ثيالى آثي اضاضي قبليعاضي ٍ

ثٌساى اضائِ قسُ اؾت. ثِ زليل ايٌىِ ثؿيبضي َط ثِ آةهطث

 ّبي ثعضي ٍ هْن اؾتبى گيالى رعء زؾتِ زٍم ثٌساىاظ آة

ثطزاضي ثْيٌِ اظ آًْب پطزاذتِ ّؿتٌس زض ايي تحميك ثِ ثْطُ

 قسُ اؾت. 
 

 ها مواد و روش

 هٌطقِ هَرد هطالعِ

زض  قْطؾتبى ضقت ثرف ؾٌگط اظ تَاثـضٍؾتبي فكتبم 

ثٌساى ثِ . ايي ضٍؾتب زاضاي يه آةاؾت اؾتبى گيالى

ّىتبض اضاضي قبليعاض تحت  90ّىتبض ٍ  22هؿبحت 

هبله اؾت. تبهيي آة آثيبضي هعاضؿ تَؾظ  60هبلىيت

وِ زض زٍ عطف گيطز ثِ عَضيثٌساى نَضت هي آة

ثٌساى زٍ زضيچِ وكَيي ثِ ؾوت اضاضي ٍرَز زاضز ٍ  آة

ّبي ّب آة ثِ هعاضؿ تَؾظ وبًبلثب ثبظ وطزى ايي زضيچِ

يبثس. زض ثبالزؾت ذبوي ؾٌتي ثِ نَضت حملي رطيبى هي

ّىتبض اظ  200ؾطاٍاى لطاض زاضز وِ تمطيجب  ثٌساى رٌگلآة

(. 1ل ثٌساى زاضز )قىهؿبحت آى قيجي زض رْت آة

ّبي اؾتبى گيالى ثٌساىثٌساى فكتبم رعء زؾتِ زٍم آة آة

اؾت ٍ هٌبثـ تغصيِ وٌٌسُ آى قبهل ضٍاًبة حبنل اظ ثبضاى 

زض رٌگل ؾطاٍاى ثِ ّوطاُ ثبضاى هؿتمين ٍ آة پوپبغ قسُ 

ّبي اظ وبًبل چپ الوبى اؾت. ضٍاًبة رٌگل تَؾظ ًْط

ايت ثٌساى ّسذبوي وِ زض رٌگل ؾبذتِ قسُ اؾت ثِ آة

، Google Earth قَز. قيت هتَؾظ رٌگل ثب اؾتفبزُ اظهي

 تقساز زضنس هحبؾجِ قسُ اؾت. اظ وبًبل چپ ؾٌگط 13

هىقت ثط حبًيِ زضيچِ آهيل وِ زاضاي زثي يه هتط 26

وٌٌس ٍ آة ّؿتٌس آة ضا ثِ وبًبل چپ الوبى ّسايت هي

زضيبفتي ثِ ههبضف وكبٍضظي، قطة ٍ نٌقت ٍ قيالت 

 . يبثسترهيم هي

ثٌساى ٍ آثگيطي اظ وبًبل چپ ثطزاضي اظ آةٍؽيفِ ثْطُ

ثٌساى تَؾظ پوپبغ ثط فْسُ زّساضي فكتبم الوبى ثِ آة

گصاضي )لَلِ ثٌساى تَؾظ لَلِاؾت. اظ ايؿتگبُ پوپبغ تب آة

قَز. الظم ثِ شوط اؾت زض ضاًف( آة اًتمبل زازُ هي

هىقت زض هتط 380ايؿتگبُ پوپبغ زٍ فسز پوپ ثب زثي 

ّب ؾبفت لطاض زاضز وِ زض ّط ثبض آثگيطي فمظ يىي اظ پوپ
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تَاًس قَز ٍ زض ّط ضٍظ حساوخط ظهبًي وِ هيضٍقي هي

ؾبفت اؾت. ثب تَرِ ثِ ايٌىِ ّعيٌِ  20ضٍقي ثبقس 

هطثَط ثِ پوپبغ )اؾتْالن، ًيطٍي اًؿبًي ٍ اًطغي( ثط فْسُ 

ّب ٍ اؾتفبزُ وكبٍضظاى اؾت، لصا اؾتفبزُ ووتط اظ پوپ

كتط اظ آة هحلي حبنل اظ اؾتحهبل ثبضاى ٍ ضٍاًبة اظ ثي

 ًؾط التهبزي ثطاي وكبٍضظاى اّويت زاضز.
 

 
تٌذاى ٍاقع در رٍستای . هَقعیت اراضی کشاٍرزی ٍ آب1شکل

 فشتام ٍ اراضی جٌگلی تاالدست

 

 ّای دستِ دٍمتٌذاىشرایط ّیذرٍلَشیکی آب

بهيي ثٌساى، هٌبثـ تثب تَرِ ثِ هَلقيت لطاضگيطي آة

ّب قبهل ثبضاى هؿتمين، ضٍاًبة ثٌساىوٌٌسُ آة زض آة

حبنل اظ ثبضاى، ضٍاًبة حبنل اظ آثيبضي اضاضي ثبالزؾت، 

چبُ، چكوِ، وبًبل آثيبضي ٍ وبًبل ظّىكي اؾت ٍ اظ آة 

 زؾت يب آثرَض ثٌساى ثطاي آثيبضي اضاضي پبيييآة

ّبي قَز. هَلفِآى ثِ نَضت حملي يب پوپبغ اؾتفبزُ هي

ثٌساى قبهل تجريط، ًكت، ؾطضيع ٍ آة طٍري اظ آةذ

ذطٍري رْت ههبضف هرتلف اظ رولِ آثيبضي اؾت. زض 

زٍم ثِ  ّبي زؾتِثٌساىقطايظ ّيسضٍلَغيىي آة 2قىل 

ّبي ٍضٍزي ٍ ذطٍري آى ًكبى زازُ قسُ ّوطاُ پبضاهتط

  اؾت.

 

 تٌذاىترداری از آبساختار هذل تْرُ

هَضز ًيبظ تَؾظ هسل ّبي ٍضٍزي زض گبم اٍل زازُ

ّبي هَضز ًيبظ زض هسل زازُ 1قَز. زض رسٍل فطاذَاًي هي

 اضائِ قسُ اؾت. 
 

 
 دستِ دٍم ّایتٌذاىشرایط ّیذرٍلَشیکی آب .2شکل 

 ّای ٍرٍدی هَردًیاز در هذل ارائِ شذُ در ایي تحقیق. داد1ُجذٍل 

 دادُ پاراهتر شاخص یکا

 ًفَش فومي هعضفِ Dp هتطهيلي

 خاک
 فوك ًيوطخ ذبن Dr هتطهيلي

 ضعَثت ؽطفيت هعضفِ ٍ اقجبؿ SAT و Fc زضنس

 ثٌساىًفَش آة زض آة In هتط ثط ضٍظهيلي

 ثٌساىفوك ًيوطخ ذبن اضاضي ثبالزؾت آة Drw هتط

- CN ثٌساىقوبضُ هٌحٌي اضاضي ثبالزؾت آة 

 هحاسثِ رٍاًاب

 ثٌساىقيت اضاضي ثبالزؾت آة Slp زضنس

 ثٌساىهؿبحت اضاضي ثبالزؾت آة Aw تبضّىت

 ضعَثت اٍليِ ذبن زض اضاضي ثبالزؾت ٍ آثرَض M هيلي هتط

 تبضيد قطٍؿ آثيبضي  DOYi قوبضُ ضٍظ اظ اثتساي ؾبل آثي

 ترًاهِ آتیاری تبضيد قطٍؿ وكت  DOYc قوبضُ ضٍظ اظ اثتساي ؾبل آثي

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 51/     النیاستان گ یساریشال یاراض یاریدرآب بندانآب از نهیبه یبرداربهره

 

 

ل 
سا

م 
نج

پ
  /

ره 
ما

ش
2/  

ان
ست

زم
 

94
 

 

 دادُ پاراهتر شاخص یکا

 هحهَل تبضيد ثطزاقت  DOYh قوبضُ ضٍظ اظ اثتساي ؾبل آثي

 عَل فهل آثيبضي DI ضٍظ

 ضاًسهبى وبضثطز آثيبضي  Ea زضنس

 ضاًسهبى تَظيـ آثيبضي  Ed زضنس

 ثٌساىهؿبحت اضاضي آثرَض آة Af ّىتبض

 ترًاهِ آتیاری
 اضتفبؿ ؾطضيع ثطاي ضٍاًبة زض قبليعاض HH هتط

 اضتفبؿ غطلبثي هَضز ًيبظ گلرطاثي Hh1 هتط

 ثي هَضز ًيبظ ثطاي وكت ثطًذاضتفبؿ غطلب Hh2 هتط

 ثٌساىفوك آة hm هتط

 آتثٌذاى

 ثٌساىفوك ثحطاًي آة hc هتط

 ثٌساىهؿبحت آة Apmax ّىتبض

 ثٌساىةؾغح ربًجي آ A2 هتط هطثـ

 ثٌساىؾغح وف آة A1 هتط هطثـ

 ثٌساى اظ اًْبض هحليحزن آثي ٍضٍزي ثِ آة   Vstream هتطهىقت زض ضٍظ

 ثٌساى اظ چكوِحزن آثي ٍضٍزي ثِ آة Vspring ض ضٍظهتطهىقت ز

 ثٌساى اظ چبُحزن آثي ٍضٍزي ثِ آة Vwell هتطهىقت زض ضٍظ

 ثٌساى اظ وبًبلحزن آثي ٍضٍزي ثِ آة Vcanal هتطهىقت زض ضٍظ

 ثبضًسگي ٍ تجريط تكت E و P هيليوتط

 ثٌساىفوك اٍليِ آة زض آة h0 هتط

 ّبي َّاقٌبؾي زازُ

 

اظ ضٍـ فبئَ  (ET0)ثطاي هحبؾجِ تجريطتقطق هطرـ 

اؾتفبزُ قسُ  )Allen (1998پٌوي هبًتيؽ اضائِ قسُ تَؾظ 

(، Kcاؾت ٍ ثب ضطة وطزى زض ضطيت گيبّي ثطًذ )

(. 1هحبؾجِ گطزيس )ضاثغِ  (ETc)همبزيط تجريطتقطق گيبّي 

زض نَضتي وِ وبضثط اظ ضطايت فبئَ اؾتفبزُ وٌس ايي 

 گطزز.مِ هَضز ًؾط تَؾظ هسل انالح هيضطايت ثطاي هٌغ

                                                  (1)  
 

 SCS-CNزض هسل، ثطاي هحبؾجِ ضٍاًبة زٍ ضٍـ 

( ٍ ضٍـ ثيالى اؾتفبزُ 2000) Arnoldانالح قسُ تَؾظ 

ّبي هقبزلِ ثيالى زض رٌگل قسُ اؾت. اظ آًزبيي وِ پبضاهتط

اؾت زض ايي تحميك اظ ضٍـ  اى زض زؾتطؼ ًجَزُؾطاٍ

SCS-CN  انالح قسُ تَؾظArnold (2000 ثطاي )

 (. 5تب  2هحبؾجِ ضٍاًبة اؾتفبزُ گطزيس )ضٍاثظ 

   
      

 

        
                                          (2  )  

Ia  ;     (3                           )                        

        
           

                                    
     (4)  

                                     (5)  
 

ضٍاًبة  Ro(، mm)ًگْساقت اٍليِ  Iaزض ضٍاثظ ثبال، 

(mm ،)S پتبًؿيل ًگْساقت(mm ،)  ضطيت ًگْساقت

قوبضُ   CN1 بضُ هٌحٌي زض قطايظ ًطهبل،قو CN2اٍليِ، 

قوبضُ هٌحٌي زض قطايظ  CN3هٌحٌي زض قطايظ ذكه ٍ 

هطعَة اؾت. همبزيط قوبضُ هٌحٌي ثطاي قيت هٌغمِ هَضز 

 گطزز.( انالح هي6هغبلقِ ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ )

(6) 
2))86.13exp(21(.

3

)23(

2 CNslp
CNCN

sCN 




 

قوبضُ هٌحٌي انالح قسُ ثطاي  CN2sزض ايي ضاثغِ 

 CN2sثط اؾبؼ  CN1   ٍCN3يظ ًطهبل اؾت. همبزيطقطا
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(. پتبًؿيل ًگْساقت ذبن 5ٍ  4گطزز )ضٍاثظ انالح هي

 (:7قَز )ضاثغِ ثط اؾبؼ ثبضًسگي پٌذ ضٍظ لجل هحبؾجِ هي

 (7)                               )10
1000

(4.25 
CN

S 

 

 ثِ قطايظ ذكه، ًطهبل ٍ هطعَة ثؿتگي  CNهمساض 
 

وَؿ هيعاى ثبضًسگي پٌذ زاضز وِ ايي قطايظ ثط اؾبؼ هز

قَز. اگط ايي همساض ووتط ضٍظ لجل ثب ضعَثت اٍليِ تقييي هي

، ثيي ًمغِ پػهطزگي ٍ CN1اظ ًمغِ پػهطزگي ذبن ثبقس 

، ثيي ؽطفيت ظضافي ٍ CN2ؽطفيت ظضافي ذبن ثبقس 

ٍ ثيكتط اظ ؽطفيت اقجبؿ  CN3ؽطفيت اقجبؿ ذبن ثبقس 

 قَز.لطاض زازُ هي 99ثبقس ثطاثط 

ٍل هحبؾجبتي هسل اضائِ قسُ هقبزل ثب قطٍؿ ؾبل ضٍظ ا

آثي)اٍل هْط( اؾت ٍ هحبؾجبت ثِ نَضت ضٍظاًِ ثطاي 

قَز. ثطاي تقييي همساض ضعَثت اٍليِ زض يه ؾبل اًزبم هي

ايي ضٍظ زٍ گعيٌِ زض هسل لحبػ قسُ اؾت. گعيٌِ اٍل 

ثطاي همساضي اؾت وِ وبضثط ثِ فٌَاى زازُ ٍضٍزي ثِ هسل 

فطو هسل اؾت وِ س ٍ گعيٌِ زٍم همساض پيفوٌ هقطفي هي

هبض آثطاثط ؽطفيت ظضافي فطو قسُ اؾت. ثب تَرِ ثِ 

ثلٌسهست ثبضًسگي زض هٌغمِ هَضز هغبلقِ زض هبُ قْطيَض 

 46/142ؾبلِ هزوَؿ ثبضًسگي زض ايي هبُ   20)هيبًگيي 

 فطو هسل لبثل لجَل اؾت. هيليوتط اؾت(، همساض پيف

ؾبظي ظهيي طًذ ثطاي آهبزُاٍليي آثيبضي زض وكت ث

زاضاي ي ٍ قرن( اؾت. زض ايي هطحلِ ذبن ذطاث)گل

اي اؾت ٍ الظم اؾت پؽ اظ اقجبؿ قسى ثِ ضعَثت اٍليِ

هتط آة ثط ضٍي ظهيي لطاض زاقتِ ثبقس. هيلي Hh1اًساظُ 

ثٌبثطايي زض هسل اضائِ قسُ زض ايي تحميك همساض آثيبضي اٍل 

ثطاي اقجبؿ وطزى ذبن ٍ ثطاثط ثب هزوَؿ آة هَضز ًيبظ 

Hh1 هتط اضتفبؿ آة حبثت ضٍي ؾغح ذبن زض ًؾط هيلي

گطفتِ قسُ اؾت. چٌبًچِ همساض ضعَثت اٍليِ تَؾظ وبضثط 

فطو زض اذتيبض ًجبقس، ضعَثت اٍليِ ذبن ثِ نَضت پيف

گطزز )زٍ ثطاثط ثب ضعَثت ؽطفيت ظضافي ذبن لحبػ هي

 اؾت(.گعيٌِ ثطاي ضعَثت اٍليِ زض هسل لحبػ قسُ 

-آثيبضي ثقسي زض اٍليي ضٍظ اًتمبل ًكبء نَضت هي

گيطز. زض هسل فطو قسُ اؾت وِ آثيبضي زٍم ثِ فبنلِ 

قَز ٍ ضعَثت ذبن وَتبّي پؽ اظ آثيبضي اٍل اًزبم هي

هبًسُ اؾت. زض ظهبى آثيبضي زٍم ٍ زض حس اقجبؿ ثبلي

ّبي ثقسي ذبن زض ٍضقيت اقجبؿ اؾت ٍ همساض آثيبضي

هقبزل ثب اضتفبؿ آة حبثت هَضز ًيبظ ضٍي آثيبضي ذبلم 

ضيعي آثيبضي لحبػ گطزيسُ اؾت. ثطًبهِ (Hh2)ؾغح ذبن 

ٍ زٍض آثيبضي هتغيط زض  (Hh2)زض هسل ثط اؾبؼ فوك حبثت 

ّب زض اضاضي ثيكتط اظ ًؾط گطفتِ قسُ اؾت. اضتفبؿ پكتِ

Hh2 هتط اؾت ٍ اضاضي تَاًبيي ًگْساضي آة ثيكتطي هيلي

ثط  HHوخط ؽطفيت ًگْساضي آة زض اضاضي )ضا زاضًس. حسا

-هتط( ثِ هٌؾَض رلَگيطي اظ ؾطضيع آة اظ پكتِحؿت هيلي

ّب زض ظهبى ثبضًسگي زض هسل لحبػ قسُ اؾت. ثطاي تقييي 

، ًيبظ آثيبضي ّبي آثيبضيزٍض آثيبضي ٍ هكرم وطزى ضٍظ

ٍ ًيبظ ذبلم  8( اظ ضاثغِ Demandذبلم زض ّط ضٍظ )

 گطزز:هحبؾجِ هي 9( اظ ضاثغِ CREتزوقي زض ّط ضٍظ )

 (8)                          PDPETDemand c  

 (9)                     1 iii CREDemandCRE 

هقيبض تقييي ظهبى آثيبضي، ًيبظ ذبلم تزوقي ثيكتط اظ 

لحبػ گطزيسُ  Hh2زضنس 100ٍ ووتط اظ  Hh2زضنس  80

بؿ اؾت ٍ اضتفبؿ آة ووتط اؾت. يقٌي ظهبًي وِ ذبن اقج

ضٍي ؾغح ذبن ٍرَز زاضز، آثيبضي  Hh2زضنس  80اظ 

نَضت گيطز ٍ آة آثيبضي هَضز ًيبظ ثِ عَض وبهل تبهيي 

 گطزز.هي

ثٌساى اظ ثطاي هحبؾجِ حزن آة شذيطُ قسُ زض آة

(. هقبزلِ ثيالى 12تب  10هقبزلِ ثيالى اؾتفبزُ گطزيس )ضٍاثظ 

گطزز ٍ ي ؾبل آثي ارطا هيّبثٌساى ثطاي توبهي ضٍظآة

 گطزز.ثٌساى زض ّط ضٍظ هحبؾجِ هيهيعاى حزن آة زض آة

 (10)                                           pVOI  

iVcanal

iVspringiVwelliVstreamiVRoiVPiI




(11)  

iVreleaseiVIriVIniVEiO    (12)                  
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ثٌساى زض يه حزن آة ٍضٍزي ثِ آة Iزض ضٍاثظ ثبال 

m)ضٍظ 
3
d

-1) ،O ثٌساى زض يه حزن آة ذطٍري اظ آة

mضٍظ )
3
d

mثٌساى )تغييطات حزن آة زض آة (، 1-
3
d

-

1 ،)VP ( حزن آة ثبضاى هؿتمينm
3
d

-1،) Vrelease  حزن

mثٌساى)آة ؾطيع قسُ اظآة
3
d

ظهبًي وِ حزن آة  ،(1-

ساى ثيكتط ثٌثٌساى اظ حساوخط ؽطفيت آةشذيطُ قسُ زض آة

ثٌساى ثطاي آثيبضي اضاضي ثطزاقت آة اظ آة VIrثبقس، 

(m
3
d

-1 ،)VE ثٌساى )حزن تجريط قسُ اظ آةm
3
d

-1 ،)VIn 

mثٌساى )حزن آة ًفَش وطزُ زض آة
3
d

 (، اؾت.1-

ثٌساى ثط اؾبؼ يىي اظ هيعاى ضٍاًبة ٍاضز قسُ ثِ آة

( ٍ Arnold et al., 2000انالح قسُ ) SCS-CNّبيضٍـ

قَز. حزن تجريط ٍ ثبضًسگي ثط اؾبؼ هي ثيالى هحبؾجِ

گطزز ٍ اعالفبت ّبي ٍضٍزي َّاقٌبؾي هحبؾجِ هيزازُ

هطثَط ثِ آة ٍضٍزي تَؾظ ًْط، چبُ ٍ چكوِ تَؾظ 

گطزز. حزن ثبضاى هؿتمين ٍاضز قسُ وبضثط ثِ هسل ٍاضز هي

( Apmaxثٌساى )ثٌساى ثؿتگي ثِ ؾغح ثبالي آةثِ آة

زض ايي هسل ثطاثط ثب ثيكتطيي ثٌساى زاضز. ؾغح ثبالي آة

ثٌساى زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت. حزن ثبضاى هؿبحت آة

 قَز.( هحبؾجِ هي13هؿتمين اظ هقبزلِ )

PApVP  max10  (13)                                

 

گيطي زض ّط قجىِ قبهل ّبي هَضز اًساظُ ضاًسهبى

ضاًسهبى اًتمبل، تَظيـ ٍ وبضثطز آة زض هعضفِ اؾت ٍ اظ 

آًْب ضاًسهبى ول ٍ آة آثيبضي ًبذبلم  ضطةحبنل

گطزز. ثب تَرِ ثِ ايٌىِ زض ايي ثطضؾي، آثيبضي ثب هحبؾجِ هي

گيطز، ثٌبثطايي تٌْب ثٌساى نَضت هيآة هحلي زض آة

آة ثيي اضاضي حبئع  (Ed)ٍ تَظيـ  (Ea)ضاًسهبى وبضثطز

ثٌساى ثط هؿبحت اضاضي آثرَض آة Afاّويت اؾت. 

 حؿت ّىتبض اؾت.

 (14)                      )10
2




 Af
EE

Hh
VIr

da

 

 

 15ثٌساى اظ ضاثغِ ثطاي هحبؾجِ حزن تجريط اظ آة

ثٌساى تبثـ ( زضآةAp ،haاؾتفبزُ گطزيس. همساض ؾغح آة )

(. حزن آة 16( اؾت )ضاثغِ hثٌساى )فوك آة زض آة

هحبؾجِ  17ثٌساى ثط اؾبؼ ضاثغِ ًفَش وطزُ زض آة

 گطزز. هي

 (15)                                10 ApEVE 

 (16)                                             )(hfAp  

 (17)                       10)21(  AAInVIn 

 

ثٌساى هٌغمِ هَضز هغبلقِ ثِ زليل ايٌىِ اًساظُ زض آة

ثٌساى ذيلي ووتط اظ هؿبحت ؾغح ٍ وف فوك آة

ثٌساى اؾت، قىل ٌّسؾي آى اؾتَاًِ زض ًؾط گطفتِ قس  آة

(Hayashi and Van der Kamp,2007ٌِزض هسل ثْي.) ؾبظي

 (x)ّبي پوپبغ اظ وبًبل اضائِ قسُ هتغيط تهوين تقساز ضٍظ

تَؾظ ايؿتگبُ پوپبغ اؾت وِ اگط پوپبغ اظ وبًبل ٍرَز 

قَز زاقتِ ثبقس ثطاثط يه ٍ اگط ًساقتِ ثبقس ثطاثط نفط هي

ّبي زؾتِ زٍم ثٌساى)هتغيط تهوين ثبيٌطي(. زض اغلت آة

اؾت،  آثيبضي فطفي تَؾقِ ًيبفتِثِ زليل ايٌىِ قجىِ 

زضيبفت آة اظ وبًبل اظ عطيك پوپبغ ٍ اًتمبل اظ هؿيط لَلِ 

ّبيي وِ پوپبغ اظ وبًبل نَضت گيطز. زض ضٍظنَضت هي

گيطز حزن آة پوپبغ قسُ اظ وبًبل زض يه ضٍظ هي

(Vpump ،m
ضطة زثي پوپ (ثطاثط اؾت ثب حبنل3

(Qpump،m
3
 hr

وِ پوپ  (hr( زض حساوخط ؾبفتي )1-

 (.18تَاًس وبض وٌس، زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت )هقبزلِ  هي

 (18)                             hrQV pumppump  

ّبي پوپبغ اظ وبًبل ثِ تبثـ ّسف وويٌِ وطزى تقساز ضٍظ

 (.19ثٌساى تقطيف قسُ اؾت )ضاثغِ آة

 (19)                                          xZ min 
 

مساض ثطزاقت ٍ ٍضٍز آة ه ،ثٌساىحزن آة زضٍى آة

ؾبظي اضائِ قسُ زاضاي وٌس. هسل ثْيٌِثِ آى ضا هحسٍز هي

زٍ تبثـ هحسٍزيت )ليس( اؾت. اٍليي ليس ثطاي ظهبًي اؾت 

ثٌساى اظ ًيبظ آثيبضي هعضفِ ووتط وِ  حزن آة زضٍى آة

(. ليس زٍم ثطاي ظهبًي اؾت وِ حزن آة 20اؾت )ضاثغِ 

ثٌساى ًگْساقت آة زض آةثٌساى اظ حساوخط حزن زضٍى آة

 (.21ثيكتط قَز )هقبزلِ 

iVIrVcVpi  (20)                                         

 (21)                                       maxVpVpi  
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 i حزن ثحطاًي )هتط هىقت(، Vc، 21ٍ  20زض ضٍاثظ 

ثٌساى )هتط ثيكتطيي حزن آة Vpmaxقوبضًسُ ضٍظ ٍ 

زض نَضتي وِ زض هحبؾجبت هسل  هىقت( اؾت.

ٍ  20ّبي تقطيف قسُ زض زٍ تبثـ ليس )ضٍاثظ هحسٍزيت

( ثطآٍضزُ ًگطزز زٍ تبثـ رطيوِ هطثَط ثِ ليس اٍل ٍ 21

گطزز. تبثـ هحسٍزيت اٍل زٍم ثِ تبثـ ّسف اضبفِ هي

آثيبضي زض وكت ثطًذ اؾت. تضويي وٌٌسُ فسم ٍلَؿ ون

اظ حسالل حزن  ثٌساى فجبضت اؾتحزن ثحطاًي زض آة

آثي وِ ثطاي ثطلطاضي قطايظ اوَلَغيىي ٍ هحيظ ظيؿتي 

ثٌساى، الظم اؾت هطثَط ثِ گيبّبى ٍ ربًَضاى ؾبوي زض آة

ّبي هسل قبهل تقساز ضٍظّبي ٍرَز زاقتِ ثبقس. ذطٍري

ثٌساى، تقساز آثيبضي هَضز پوپبغ اظ وبًبل، همساض ؾطضيع اظ آة

ًيبظ آثيبضي اظ آة ًيبظ زض عَل فهل ضقس، زضنس تبهيي 

 ثٌساى اؾت.اؾتحهبل قسُ ثبضاى ٍ ضٍاًبة زض آة
 

 الگَریتن شًتیک تایٌری

تطيي ٍ اثتسايي تطيي ًَؿ الگَضيتن غًتيه، الگَضيتن  هْن

غًتيه ثبيٌطي اؾت وِ زض آى هتغيطّب ثِ نَضت ثبيٌطي 

تغييطات پيَؾتِ ًيؿتٌس ٍ ًوي تَاًٌس ّط همساضي ثِ ذَز 

ّبي هؿألِ، وِ هي ثبيؿت همساض غيطثگيطًس. هزوَفِ هت

ثْيٌِ ثطاي آى ّب پيسا قَز، زض لبلت ضقتِ ّبي ثبيٌطي وس 

ايي تطتيت يه  هي قًَس ٍ ثِ ّوسيگط الحبق هي گطزًس. ثِ

زض الگَضيتن  آيس. ّبي هؿألِ ثِ زؾت هيوطٍهَظٍم اظ هتغيط

غًتيه حطوت اظ ّط ًؿل ثِ ًؿل ثقسي، زض چْبض هطحلِ 

اٍليِ ٍ اضظيبثي آًْب، هطحلِ اًتربة،  ولي تَليس روقيت

گعيٌي ٍ ايزبز ًؿل رسيس  افوبل فولگطّبي تغييط ٍ ربي

 گطزز.اًزبم هي

 زض ايي تحميك اظ وس الگَضتين غًتيه ثبيٌطي وِ ثِ ظثبى 
 

هتلت ًَقتِ قسُ، اؾتفبزُ قسُ اؾت. زض ايي وس اظ 

ّبي اًتربة چطخ ضٍلت، تاللي يىٌَاذت، رْف  فولگط

گعيٌي ثطاي حل الگَضيتن اؾتفبزُ گطزيس.  رجِذعقي ٍ ً

تىطاض  20ّوچٌيي قطعي زض هسل لطاض زازُ قسُ وِ اگط زض 

رَاة ًْبيي تغييطي ًىطز، هسل تَلف ًوبيس. پبضاهتطّبي 

ٍضٍزي هْن الگَضيتن غًتيه هبًٌس عَل وطٍهَظٍم، اًساظُ 

لطاض  2روقيت زض ّط ًؿل، حساوخط تقساز ًؿل  زض رسٍل 

 اؾت.زازُ قسُ 

اضائِ  3ثٌساى زض قىل ثطزاضي اظ آةفلَچبضت هسل ثْطُ

 قسُ اؾت.
 

 . پاراهترّای ٍرٍدی هْن الگَریتن شًتیک2 جذٍل

عَل 

 وطٍهَظٍم

اًساظُ 

 روقيت

تقساز 

 ًؿل

ًطخ 

 رْف

ًطخ 

 تاللي

101 250 1500 08/0 5/0 

 

 اجرای هذل

ثب اؾتفبزُ اظ آهبض ثبضًسگي ايؿتگبُ َّاقٌبؾي 

(، ؾبل SPIقبذم ثبضًسگي اؾتبًساضز ) وكبٍضظي ضقت ٍ

ثِ فٌَاى ؾبل ًطهبل اًتربة گطزيس.  2000-2001آثي 

( زض 1ّبي ٍضٍزي هَضز ًيبظ ثطاي ارطاي هسل )رسٍل  زازُ

هٌغمِ هَضز هغبلقِ اظ هٌبثـ فلوي هقتجط هطثَط ثِ هٌغمِ ٍ 

ّبي هطتجظ )هَؾؿِ تحميمبت ثطًذ وكَض زض  ؾبظهبى

گيالى، ؾبظهبى هطاتـ ٍ  اي اؾتبى ضقت، آة هٌغمِ

آٍضي  رٌگلساضي، ازاضُ آثيبضي قْطؾتبى ؾٌگط( روـ

 گطزيس. 

ضطيت گيبّي ثطًذ ثطاي هطاحل هرتلف ضقس وِ 

تَؾظ ؾبظهبى فبئَ پيكٌْبز قسُ اؾت پؽ اظ انالح تَؾظ 

 (. 3هسل اؾتفبزُ گطزيس )رسٍل 
 

. ضریة گیاّی اصالح شذُ ترًج  ترای هراحل 3جذٍل 

 (Allen, 1998)هختلف رشذ 

 گيبُ Kc-end Kc-mid Kc-in اضتفبؿ گيبُ

 ثطًذ 05/1 2/1 0/6-0/9 1

ذبن اضاضي رٌگل ؾطاٍاى اظ رسٍل  CNهمساض 

پصيطي ذيلي ّبي ثب ًفَشحفبؽت ذبن آهطيىب ثطاي ذبن

( ٍ تطاون گيبّي ذَة زض ًؾط گطفتِ قس Dون )گطٍُ

 اعالفبت هطثَط 4)ؾبظهبى هطاتـ ٍ رٌگلساضي(. زض رسٍل 

ثِ اضاضي رٌگلي ؾطاٍاى اضائِ قسُ اؾت. فوك غطلبثي 

هتط هيلي 5( ثطاثط ثب Hh1ؾبظي )هَضز ًيبظ ثطاي ظهبى آهبزُ

زض ًؾط گطفتِ قس. فوك آة آثيبضي ذبلم زض زٍضُ ضقس 
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هتط ٍ حساوخط ؽطفيت هيلي 50( حبثت ٍ ثطاثطHh2گيبُ )

 ّبًگْساضي آة زض هعاضؿ يب اضتفبؿ فسم ؾطضيع آة اظ وطت

(HH )100 ًػاز ٍ هتط زض ًؾط گطفتِ قس )پبضؾيهيلي

(. ثط اؾبؼ همبزيط ضاًسهبى گعاضـ قسُ 2008ّوىبضاى، 

ٍ تحميك  1383تَؾظ قطوت هكبٍض پٌسام زض ؾبل 

 (، ضاًسهبى وبضثطز ٍ ضاًسهبى 2008ًػاز ٍ ّوىبضاى ) پبضؾي
 

ذبن  زض ًؾط گطفتِ قس. 8/0ٍ  63/0تَظيـ ثِ تطتيت 

پصيطي هٌغمِ هَضز هغبلقِ زاضاي ًفَش اضاضي قبليعاضي

هتط زض ضٍظ، هيلي 2/3فومي هتَؾظ ثِ همساض هيبًگيي 

ٍ ضعَثت ؽطفيت اقجبؿ  38/0ضعَثت ؽطفيت ظضافي 

 (.1377اؾت )ضضَيي پَض،  45/0
 

 ّای ٍرٍدی هرتَط تِ جٌگل سراٍاى. داد4ُجذٍل 

 پبضاهتط قبذم همساض ٍاحس

 ؽطفيت ظضافي  Fc 6/0 افكبض

 ضعَثت اقجبؿ  Sat 85/0 بضافك

 ًمغِ پػهطزگي  PWP 35/0 افكبض

 قيت رٌگل  Slp 13 زضنس

- 77 CN  قوبضُ هٌحٌي 

  هؿبحت Aw 200 ّىتبض

 

 
 تٌذاىترداری از آب. فلَچارت هذل تْر3ُشکل

هسل ثطاي هٌغمِ هغبلقبتي ضٍؾتبي فكتبم ارطا گطزيس 

عَل زٍضُ ضقس ٍ حسالل تقساز ضٍظّبي پوپبغ اظ وبًبل زض 

گيبُ هحبؾجِ گطزيس. ّوچٌيي تغييطات حزن آة شذيطُ 

ثٌساى زض عَل ؾبل ٍ همساض ؾطضيع اظ آى زض قسُ زض آة

ٍ ؾٌبضيَي افعايف حزن  ؾبل هَضز ثطضؾي تقييي گطزيس

ثبضاى زض  آٍضي آةثٌساى ثِ هٌؾَض حساوخط وطزى روـآة

هٌغمِ تَؾظ هسل ثطضؾي گطزيس. ثب تَرِ ثِ هغبلقِ 

( ثطاي افعايف حزن 1391ؾطٌّگي ٍ ّوىبضاى ) طثبًيل
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ثٌساى، ثب افعايف هؿبحت فالٍُ ثط افعايف هيعاى تلفبت آة

تجريط ٍ ًكت، ّعيٌِ ذبوجطزاضي ًيع ظيبزتط اظ افعايف 

قَز. زض ًتيزِ زض ايي تحميك ثطاي حزن ثب افعايف فوك هي

ثٌساى زٍ ثطاثط فوك ٍالقي ثٌساى، فوك آةانالح حزن آة

ض ًؾط گطفتِ قس ٍ ًتبيذ ذطٍري هسل زض قطايظ حزن ز

 ثٌساى ٍ حزن انالح قسُ همبيؿِ گطزيس.ٍالقي آة

 

 نتایج و بحث

 اضائِ 5 رسٍل زض هسل ارطاي اظ آهسُ ثسؾت ًتبيذ

 37ضٍاًبة  عاىيوِ ه زّسيه ًكبى ذيًتب ييا. اؾت قسُ

 ظهيي ؾبظيآهبزُ ثطاي ًيبظ هَضز آةاؾت.  يثبضًسگ سزضن

 ٍ اؾت  ّىتبض هتطهىقت زض 377هتط هقبزل ثب هيلي 7/37

 50 آة آثيبضي ذبلم فوك تبهيي ثطاي آثيبضي ًَثت ّط زض

 ذبن وِ هقبزل ثب فوك ًبذبلم ؾغح ضٍي هتطيهيلي

 الظم آة هتطهىقت زض ّىتبض 992 هتط اؾتهيلي 2/99

 حزن ثطاثط زٍ قبليعاض حسٍزاً ياضاض يبضيآث بظي. ًاؾت

 تبهيي ثطاي وِ اؾت( هتطهىقت ّعاض 550) ثٌساىآة ثيكيٌِ

 قسُ شذيطُ آة اظ اؾتفبزُ ثط فالٍُ اؾت الظم ًيبظ ايي

 عطيك اظ وبًبل اظ آثگيطي 66 ثٌساى،آة زض ضٍاًبة ٍ ثبضاى

 54 ثطضؾي هَضز آثي ؾبل زض. قَز اًزبم ضٍظاًِ پوپبغ

 ٍ ثبضاى قسُ شذيطُ آة اظ اضاضي آثيبضي ًيبظ اظ زضنس

 وبًبل اظ پوپبغ تَؾظ زضنس 46 ٍ ٌساىثآة زض ضٍاًبة

 ثٌساى ثِآة اظ قسُ ؾطضيع آة ًؿجت. اؾت قسُ تبهيي

 ٍ ثبظؾبظي نَضت زض وِ زّسهي ًكبى آى ثيكيٌِ حزن

 ضٍاًبة ٍ ثبضاى ثيكتط اؾتحهبل اهىبى ثٌساىآة تَؾقِ

 ٍرَز وبًبل اظ پوپبغ ٍ آثگيطي وبّف ًتيزِ زض ٍ هٌغمِ

 .زاضز
آهذُ از اجرای هذل ترای سال آتی  . ًتایج تذست5جذٍل 

2001-2000 

 هقذار پاراهتر خرٍجی

 7/1440 (mm)ساالًِ تارًذگی

 530 (mmرٍاًاب )

 13 در طَل فصل رشذ تعذاد آتیاری

m) رشذ فصل کی در ًاخالص یاریآت ازیً
3
ha

-1) 12282 

تٌذاى از اری از آب استحصالی آبتاهیي ًیاز آتی

 تاراى ٍ رٍاًاب )درصذ(
54 

 66 پوپاش از کاًال )رٍز(تعذاد 

 74/0 (-) ٌذاىتًسثت آب سرریس شذُ تِ حجن تیشیٌِ آب

 

ّبي آثيبضي ٍ همبزيط ثبضًسگي زض عَل زٍضُ ضقس ضٍظ

گيبُ ثطًذ ثِ ّوطاُ ًيبظ آثيبضي ذبلم تزوقي زض ّط زٍضُ 

-ًكبى قسُ اؾت. آثيبضي اٍل )ثطاي آهبزُ 4آثيبضي زض قىل

ّب زاضز ض ووتطي ًؿجت ثِ ؾبيط آثيبضيؾبظي اضاضي( همسا

هتط( هيلي 50ّبي ثقسي زاضاي همساض حبثت )ٍ آثيبضي

ضٍظ ثقس اظ آثيبضي )ضٍظ اًتمبل ًكبء  10ّؿتٌس. آثيبضي زٍم 

ّبي ثقسي حبثت ثِ هعضفِ( اًزبم قسُ اؾت. زٍض آثيبضي

ًجَزُ ٍ ثب تَرِ ثِ ًيبظ آثيبضي ذبلم تزوقي تَؾظ هسل 

زّس زض ًتبيذ هحبؾجِ قسُ ًكبى هي تقييي قسُ اؾت.

ّبي ظهبًي وِ ثبضًسگي لبثل تَرِ ثَزُ اؾت همبزيط  ثبظُ

( ٍ زٍض 8ًيبظ آثيبضي ذبلم تزوقي هٌفي قسُ )ضاثغِ 

آثيبضي ثيكتط قسُ اؾت. ّوبًغَض وِ ثيبى گطزيس زض هسل 

حساوخط فوك آة غطلبثي لبثل ًگْساضي زض اضاضي 

گطفتِ قسُ اؾت ٍ آة هتط زض ًؾط هيلي 100قبليعاضي 

 .گطززهبظاز ثط آى اظ هعضفِ ذبضد هي

ثٌساى تغييطات حزن آة شذيطُ قسُ زضآة 5قىل زض 

زض عي ؾبل ثطاي ؾبل آثي هَضز ثطضؾي اضائِ قسُ اؾت. 

 Vpmaxثٌساى حساوخط ثطاثط ثب حزن آة لبثل شذيطُ زض آة

آة اضبفي ٍاضز قسُ ّعاض هتطهىقت( اؾت ٍ حزن  550)

قَز. ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ثسؾت آهسُ توبم  يع هياظ آى ؾطض

غيط ظضافي ثَزُ اؾت  ثٌساى زض فهلآة ؾطضيع قسُ اظ آة

قَز ٍ اظ وِ اظ عطيك ظّىكْب ٍ اًْبض ثِ زضيب ّسايت هي

ثٌساى ثِ اًساظُ گطزز. چٌبًچِ حزن آةزؾتطؼ ذبضد هي

ّبي هٌغمِ افعايف يبثس، تَاًوٌسي شذيطُ ثبضًسگي

يبثس ٍ پوپبغ اظ ّب افعايف هيبضاى ٍ ضٍاًبةاؾتحهبل آة ث

وبًبل زض عَل زٍضُ ضقس گيبُ وبّف ذَاّس يبفت ٍ زض 

گيطز. ثب ًتيزِ اظ آة هحلي ثيكتطيي اؾتفبزُ نَضت هي

ثٌساى زض ًؾط تَرِ ثِ ايي هؿبلِ ؾٌبضيَ افعايف حزن آة

ثٌساى انالح قسُ زٍ ثطاثط حزن گطفتِ قس ٍ حزن آة

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 57/     النیاستان گ یساریشال یاراض یاریدرآب بندانآب از نهیبه یبرداربهره

 

 

ل 
سا

م 
نج

پ
  /

ره 
ما

ش
2/  

ان
ست

زم
 

94
 

 

ثٌساى اظ عطيك افعايف حزن آة. هَرَز لحبػ گطزيس

افعايف ؾغح فالٍُ ثط افعايف هيعاى تلفبت تجريط ٍ ًكت، 

ّعيٌِ ذبوجطزاضي ظيبزتطي ًؿجت ثِ افعايف حزن ثب 

. اظ (1391ؾطٌّگي ٍ ّوىبضاى ،لطثبًي) افعايف فوك زاضز

ثٌساى زض ًؾط گطفتِ ايٌطٍ زض ايي تحميك افعايف فوك آة

 قس. 

 
ّای آتیاری ز خالص آتیاری تجوعی ٍ رٍز. هقادیر ًیا4شکل 

 در سال آتی هَرد تررسی
 

 
تٌذاى در سال . تغییرات حجن آب رخیرُ شذُ در آب5شکل 

 آتی هَرد تررسی

ًتبيذ ثسؾت آهسُ اظ ارطاي هسل ثِ اظاي حزن 

ثٌساى انالح قسُ ثطاي ؾبل آثي هَضز ثطضؾي زض  آة

حزن آة ًيع تغييطات  6قىلزض اضائِ قسُ اؾت. 6رسٍل 

ثٌساى زض عي ؾبل هطثَعِ ثِ ؾٌبضيَي شذيطُ قسُ زضآة

 افعايف حزن اضائِ قسُ اؾت.

ؾٌبضيَي  ثط اؾبؼ ًتبيذ ثسؾت آهسُ اظ ارطاي هسل ثطاي

آثي  اظ وبًبل ثطاي ؾبل انالح حزن، تقساز ضٍظّبي پوپبغ

ضٍظ پوپبغ اظ  13ضٍظ وبّف يبفتِ اؾت ) 31هَضز ثطضؾي

زضنس اظ ًيبظ آثيبضي  91بل وبًبل(. ّوچٌيي زض ايي ؾ

اضاضي قبليعاضي اظ آة شذيطُ قسُ ثبضاى ٍ ضٍاًبة زض 

آثيبضي نَضت ثٌساى تبهيي قسُ اؾت ٍ ّيچ گًَِ ونآة

 .ًگطفتِ اؾت
 

. ًتایج اجرای هذل ترای سٌاریَی افسایش حجن 6جذٍل 

 تٌذاى در سال آتی هَرد تررسی آب

ًسثت آب سرریس شذُ 

 ٌذاىتتِ حجن تیشیٌِ آب 

(-) 

پوپاش از  تعذاد

 کاًال )رٍز(

اری تاهیي ًیاز آتی

 تٌذاى )%(از آب

0 13 91 

 

 
تٌذاى اصالح شذُ در . تغییرات حجن آب رخیرُ شذُ در آب6شکل 

 سال  آتی هَرد تررسی
 

 گیریًتیجِ

هَضز هغبلقِ  ثٌساىًتبيذ ارطاي هسل اضائِ قسُ ثطاي آة

زضنس اظ ًيبظ  54، 2000-2001زض ؾبل آثي ًكبى زاز وِ 

آثيبضي اضاضي قبليعاضي اظ آة شذيطُ قسُ ثبضاى ٍ ضٍاًبة 

ثٌساى تبهيي قسُ اؾت. ارطاي هسل ثِ اظاي ؾٌبضيَي زض آة

ثٌساى )زٍ ثطاثط حزن هَرَز( ًكبى زاز انالح حزن آة

تَاًس اظ آة زضنس اظ ًيبظ آثيبضي اضاضي قبليعاضي هي 91

ٍتقساز  اى تبهيي گطززثٌسشذيطُ قسُ ثبضاى ٍ ضٍاًبة زض آة

 ًؿجت آة ؾطضيع قسُ .بثسيضٍظ وبّف  53 وبًبل اظپوپبغ 

زضنس ثِ نفط  74ى ًيع اظ ثِ حزن ثيكيٌِ آ ثٌساىاظ آة

 زضنس وبّف يبثس.
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