


 ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

هايِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشدمی ه محقق اردبیلیدانشگااین پژوهش، متعلق به 

 .مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است

  

ي مهندسـی عمـران گـرایش    رشـته  کارشناسـی ارشـد  ي مقطـع  آموختهدانش خدمتاشکان بنیاینجانب 

انشـجویی  ي دي فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی به شـماره کدهمهندسی و مدیریت منابع آب دانش

 ي تحصیلی خود تحت عنـوان مـدیریت تخصـیص   نامهاز پایان 24/11/1396که در تاریخ  9444984103

مطالعـه  : SWATمنابع آب و خاك در سطح حوضه آبریز با رویکرد کمی و کیفی با استفاده از مدل  بهینه

  :شوم کهمتعهد می ام،دفاع نموده موردي

گونه مدرك تحصیلی یا به عنوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در    نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهسایر  دانشگاه

 .گیرمبر عهده میي تحصیلی خود را نامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ام، مطـابق ضـوابط و مقـرّرات    در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران اسـتفاده نمـوده  ) 4

و  مربوطه و با رعایت اصل امانتداري علمی، نـام منبـع مـورد اسـتفاده و سـایر مشخصـات آن را در مـتن       

  .امفهرست منابع و مآخذ ذکر نموده

برداري اعم از نشر کتاب، ثبت اختـراع و  چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي نامه را داشته باشم، از حوزهاز این پایان... 

  .الزم را اخذ نمایم

هـا  ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه )6

) دانشجو و اسـاتید راهنمـا و مشـاور   (و انواع مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

  .ذکر نمایم

منجملـه ابطـال مـدرك    (د، عواقب ناشـی از آن  چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شو) 7

دانـم بـا   پذیرم و دانشگاه محقـق اردبیلـی را مجـاز مـی    را می...) ، طرح شکایت توسط دانشگاه و تحصیلی

 .اینجانب مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
  اشکان بنی خدمت: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ



  

  

  

  

  

 فنی و مهندسیي دانشکده

  مهندسی عمرانگروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  مهندسی و مدیریت منابع آبگرایش  مهندسی عمراني در رشته

  

  :عنوان

آبریز با رویکرد کمی و  منابع آب و خاك در سطح حوضه بهینه مدیریت تخصیص

  مطالعه موردي: SWATکیفی با استفاده از مدل 

  

  

   :راهنما استاد

  دکتر سید سعید راثی نظامی

  

  

 :مشاور استاد

  دکتر فریبرز معصومی

  

  

 :پژوهشگر

 خدمتاشکان بنی

  

  96 بهمن



  

  

  

  

  

  فنی و مهندسیي دانشکده

 عمران گروه آموزشی

  

  کارشناسی ارشدي براي دریافت درجه نامهپایان

  مهندسی و مدیریت منابع آبگرایش  مهندسی عمراني در رشته

  

  :عنوان

منابع آب و خاك در سطح حوضه آبریز با رویکرد کمی و کیفی  بهینه مدیریت تخصیص

  مطالعه موردي: SWATبا استفاده از مدل 

 :پژوهشگر

  اشکان بنی خدمت

 

  

  خوببسیار يدرجه با نامهپایان ي داورانکمیتهي شده تصویب و ارزیابی

  امضاء  سمت  ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی

    ي داوراناستاد راهنما و رییس کمیته  استادیار  سید سعید راثی نظامی

    استاد مشاور  استادیار  فریبرز معصومی

    داور  دانشیار  اکبر صفرزاده

  

  96- بهمن



  :تقدیم به
  .با استزیبا همیشه خوب نیست، اما خوب همیشه زی

ي ناقابل خود را تقدیم میکنم به زیباترین ها و خـوبترین هـاي ایـن مـرز و بـوم، بـه       این پایان نامه

شهیدان، آزادگان و جانبازان که با قلمی از جنس اقتدار و عشق نام خود را تا همیشه بر روي کاغذ مردانگی 

  .شه جاودانو شجاعت تاریخ هک نمودند، آنان که نامداران ایران زمینند و همی

 
  

 



  :سپاسگزاري
  

 اینک که با عنایت خداوند متعال و تالش فراوان، توفیق اتمام مرحله اي دیگر از زندگیم براي بنده

تشکر  میسر شده است، برخود واجب می دانم تا از عزیزانی که در کلیه مراحل، این حقیر را یاري نموده اند

  .و قدردانی کنم

طف مرا مدیون ل که هموارهراثی نظامی سعید سید گرامی خود، جناب آقاي دکتر در ابتدا از استاد راهنماي 

که دلسوزانه و  فریبرز معصومیمحترم، جناب آقاي دکتر  از استاد مشاور و همچنین خویش قرار دادند

همچنین خانواده  دند ووهمانند دوستی بسیار مهربان در تمامی مراحل پیگیر رفع مشکالت پیش آمده ب

مراحل  امید است که خداوند متعال در کلیه. اري میکنمزطر یاریشان در طول این مدت سپاسگبه بخا عزیزم

  .زندگی یاریگر و پشتیبانشان باشد



  
  اشکان: نام                                    خدمتبنی :دانشجو خانوادگی نام

با اسـتفاده از   یفیو ک یکم کردیبا رو زیطح حوضه آبرمنابع آب و خاك در س بهینه صیتخص تیریمد :نامهپایان عنوان

  يطالعه موردم SWATمدل 

  فریبرز معصومی: رمشاو استاد                                            سید سعید راثی نظامی :راهنما استاد 

                          ندسی عمرانمه: رشته                                            کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                         مهندسی و مدیریت منابع آب: گرایش

  66:اتصفح تعداد           24/11/1396  :دفاع تاریخ                  فنی و مهندسی :دانشکده 

   :چکیده

زون فعالیت هاي بشر شاهد تغییراتی در اکوسیستم هاي طبیعی و منـابع آب و  با رشد جمعیت و گسترش روز اف

نادرسـت منـابع    مـدیریت  ˛هاي سطحیهاي آبکیفیت و کمیت، زمینیکاهش ذخایر آب زیر .خاك موجود می باشیم

اصـلی   هـاي فرسایش خاك و تغییرات کاربري اراضی از جمله دغدغه ˛آلودگی آب و خاك ˛هااز بین رفتن جنگل ˛آب

ـ بـر رژ  يکـاربر  راتییتغ ریبرآرود تاث يدر راستا یحاضر تالش قیتحق .باشدها از جمله ایران میي همه کشورامروزه  می

 یحوضه آستانه کوچصـفهان مـ   یسطح يآبها یآلودگ يریپذبیو آس سکیبرآورد ر نیو رواناب و همچن یکیدولوژیه

 یصـحت سـنج   .استفاده شـد  SWATاز نرم افزار  یب حوضه مطالعاتبر روانا يکاربر راتییتغ ریبرآورد تاث يبرا. باشد

بـه   ونیبراسـ ینـش در دوره کال  بیو ضـر  یهمبستگ بیانجام گرفت و ضرا SWATCUPنرم افزار در قالب بسته  نیا

نـرم   نیبه دست آمد که نشان از دقت قابل قبول ا 61/0و  69/0اعداد  نیا یو در دوره اعتبارسنج 67/0و  7/0 بیترت

 یبطـور کلـ  . ابدییم رییتغ زیساالنه ن نیانگیم یدب ریمقاد وهایاز سنار کیدر هر  یکاربري اراض رییبا تغ .باشدیزار ماف

 ریو تبخ يرینفوذپذ شیبرخورد قطرات باران به سطح خاك و افزا شیبه مراتع به علت افزا يکشاورز يهانیزم لیتبد

مراتع و جنگل به  يهانیزم لیبالعکس تبد و ابدییش میآبخوان افزا به يکاهش و آبگذر نیانگیم یدب ریو تعرق، مقاد

در واقـع  . افـت یها کاهش و نفوذ به آبخوان يقشر ریز انیجر ریرواناب شده و مقاد شیموجب افزا يکشاورز يهانیزم

 یمقدار بارندگ شتریصورت ب نیاست، که در ا يو آبگذر يریو نفوذپذ ریرواناب، کاهش تبخ شیافزا لیدال نیاز مهمتر

از  بدسـت آمـده   جیبا توجـه بـه نتـا    نیز یفیک نهیدر زم. رودیاز حوزه خارج شده و از دست م یرواناب سطح قیطر از

بـه منـابع    شتریب يهااختصاص وزن لیپژوهش به دل نی، روش استفاده شده در اNMEDو  WRASTICروش هاي 

 یروشـ باشد و بـه عنـوان    یم یسطح يهاآب یآلودگ سکیر یابیارز يمناسب برا يهااز روش شتریبا خطر ب ندهیآال

  .است یمنابع آب سطح یفیو حفاظت ک تیریاستاندارد به جهت مد

   SWAT ،NMED ،WRASTICپذیري، آبهاي سطحی، پذیري، آسیبتغییر کاربري، ریسک :هاکلیدواژه
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                                           شماره و عنوان مطالب                                

 پژوهش کلیات:اول فصل

  2  .................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 1- 1

  3  .................................... ................................ ................................ ................................ ................................   قیتحق ضرورت - 1- 2

  4  ....... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   قیتحق اهداف - 1- 3

  4  ........................................ ................................ ................................ ................................ ................................   قیتحق روش - 1- 4

  5  ................................... ................................ ................................ ................................ ................................ نامه انیپا بیترت - 1- 5

 

  قیتحق نهیشیپ:دوم فصل

  7  .................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 1- 2

  7  ................................................. ................................ ................................ ................................   :گذشته قاتیتحق بر يمرور - 2- 2

 

  پژوهش روش و مواد:سوم فصل

  .Error! Bookmark not defined..................................................... ................................ ................................   مقدمه - 1- 3

  .SWAT ................................ ................................ ........................................Error! Bookmark not defined مدل - 2- 3

  .Error! Bookmark not defined................................... ................................   يدرولوژیه چرخه یمفهوم مدل 1- 3 شکل

  .SWAT   ................................ ..............................................Error! Bookmark not defined مدل توسعه از هدف - 3- 3

  .Error! Bookmark not defined.......................................... ................................ ................................   النیب معادله - 4- 3

  .Error! Bookmark not defined...... ................................ ................................ ................................   یسطح رواناب - 5- 3

  .Error! Bookmark not defined...... ................................ ................................   یمفهوم يها مدل در تیقطع عدم - 6- 3

  .Error! Bookmark not defined..............................................................   مفهومی مدل ساختار در قطعیت عدم - 1- 6- 3

  .Error! Bookmark not defined.................... ................................ ................................   ها ورودي قطعیت عدم - 2- 6- 3

  .Error! Bookmark not defined..................................................... ................................   ها پارامتر قطعیت عدم - 3- 6- 3

  .SWAT   ..................................................Error! Bookmark not defined مدل يورود يپارامترها یبرخ یمعرف - 7- 3

  .Error! Bookmark not defined......................................................   تیقطع عدم لیتحل انجام در SUFI-2 روش - 8- 3

  .SUFI-2   ................................ ............................................Error! Bookmark not defined يزسا نهیبه تمیالگور - 3- 9

  .Error! Bookmark not defined.......................................... ................................ ................................   یفیک بحث - 3- 10

  .Error! Bookmark not defined..................................... ................................ ................................   زیآبخ حوزه - 3- 10- 1

  .Error! Bookmark not defined................................................ ................................ ................................   خطر - 3- 10- 2

  .Error! Bookmark not defined............................................ ................................ ................................   سکیر - 3- 10- 3

  .Error! Bookmark not defined................................ ................................ ................................   سکیر یابیارز - 3- 10- 4
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  .Error! Bookmark not defined..................................... ................................ ................................   آب یآلودگ - 3- 10- 5

  .Error! Bookmark not defined...... ................................ ................................ ................................   آب ندهیآال - 3- 10- 6

  .Error! Bookmark not defined............................................................ ................................   آب ندهیآال منابع - 3- 10- 7

  .Error! Bookmark not defined...... ................................ ................................ ................................   آب تیفیک - 3- 10- 8

  .Error! Bookmark not defined........................................................ ................................   آب منابع تیحساس - 3- 10- 9

  .Error! Bookmark not defined................................................ ................................   آب منابع يریپذ بیآس - 3- 10- 10

  .Error! Bookmark not defined............................................. ................................   آب منابع یآلودگ سکیر - 3- 10- 11

  .Error! Bookmark not defined........................................   یسطح آب منابع یآلودگ سکیر یابیارز يها روش - 3- 11

  .WRASTIC   ................................ ......................................................Error! Bookmark not defined روش - 3- 11- 1

  .Error! Bookmark not defined....  )2000ام،یلیو(تیحساس نییتع منظور به WRASTIC روش حیتشر - 3- 11- 1- 1

  .NMED(.....................Error! Bookmark not defined(يریپذ بیآس نییتع منظور به NMED روش حیتشر - 3- 12

 

  یمطالعات منطقه یمعرف:چهارم فصل

  .Error! Bookmark not defined............................................... ................................   مطالعه مورد محدوده تیموقع - 4- 1

  .Error! Bookmark not defined................... ................................   محدوده در مطالعه مورد يها رحوضهیز یمعرف - 4- 2

  .Error! Bookmark not defined.............................................................. ................................   درودیسف رودخانه - 4- 2- 1

  .Error! Bookmark not defined............................... ................................ ................................   توتکابن رودخانه - 4- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined................................. ................................   )رود رشته(کیتار اهرودیس رودخانه - 4- 2- 3

  .Error! Bookmark not defined................................ ................................ ................................ خرشک رودخانه - 4- 2- 4

  .Error! Bookmark not defined........................................................... ................................   رود یلکیز رودخانه - 4- 2- 5

  .Error! Bookmark not defined.................................. ................................ ................................   سامید رودخانه - 4- 2- 6

  .Error! Bookmark not defined.............................................. ................................ ................................   یهواشناس - 4- 3
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  .Error! Bookmark not defined................................... ................................ ................................   یخاکشناس نقشه - 4- 6

 

  بحث و جینتا: پنجم فصل

  .Error! Bookmark not defined..................................................... ................................ ................................   همقدم - 5- 1

  .SWAT   ................................ ................................ ................................ .......Error! Bookmark not defined جینتا - 5- 2

  .Error! Bookmark not defined............................................ ................................   یبررس مورد يوهایسنار یمعرف - 5- 3
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  .WRASTIC   ................................ .................................................Error! Bookmark not defined شاخص جینتا - 5- 7
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  بحث و گیري نتیجه:ششم فصل
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  .Error! Bookmark not defined..................................................... ................................   يریگ جهینت و يبند جمع - 6- 2
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  فهرست جداول

  صفحه                                                                                                           جداولشماره و عنوان 

  

  .WRASTIC   .........................................  Error! Bookmark not defined شاخص يفاکتورها يبند ازیامت. 1- 3 جدول

  .WRASTIC   ................................ ....................Error! Bookmark not defined شاخص يفاکتورها وزن- 2- 3 جدول
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  .Error! Bookmark not defined.........................................................   ینجس باران يها ستگاهیا مشخصات. 1- 4جدول
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  فهرست اشکال

  صفحه                       شماره و عنوان جداول                                                                                    

  

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................   يدرولوژیه چرخه یمفهوم مدل 1- 3 شکل
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   مقدمه  - 1-1

و منـابع   یعـ یطب يهـا ستمیدر اکوس یراتییبشر شاهد تغ يهاتیافزون فعالو گسترش روز تیا رشد جمعب

نادرست  تیرمدی، یسطح يهاآب يهاتیو کم تیفکی˛ینیزمریآب ز ریکاهش ذخا .میباشیو خاك موجود مآب 

از جملـه دغدغـه    یضارا يکاربر راتییخاك و تغ شفرسای، آب و خاك آلودگی، هارفتن جنگل نبی از، منابع آب

سـط نـزوالت   بـا متو  ایـران  ).1385، عمانی و همکاران( باشد یم رانیها از جمله اهمه کشور يامروزه یاصل يها

، بـریم نـژاد و همکـاران   ( ، از کشورهاي خشک جهان و داراي منابع آب محـدود اسـت  میلیمتر درسال 260جوي 

1384.(  

درصد سالها، کشور کم و  45ساله نشان می دهد که در  32وضعیت بارندگی در طول یک دوره  بررسی

شرایط اقلیمی حاکم بر کشور ، افزایش میزان تقاضاي آب و نیاز با توجه به . بیش تحت تأثیر خشکسالی بوده است

از این منبع با ارزش،  رداريببه توسعه، بر اهمیت مهار و کنترل آبهاي سطحی و اتخاذ روشهاي مناسب بهره

رشد روزافزون جمعیت و نیاز به تامین غذا، احداث و اجراي پروژههاي آبیاري و زهکشی، استفاده . افزوده است

درصد تولیدات کشاورزي جهان از اراضی تحت  50در حدود . بع آب را انکار ناپذیر نموده استلوب از منامط

رفیعی دارانی و (را شامل میشود، تامین میگردد اراضی کشاورزي  لدرصد سطح ک 20آبیاري که تنها حدود 

به آب را در بخشهاي مختلف در سالیان اخیر رشد سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، نیاز  ).1386، همکاران

از طرفی محدودیت منابع آب سبب شده . از جمله کشاورزي، صنعتی، شرب بیش از پیش نمایان ساخته است

بهینه و پایدار از منابع آب موجود به یکی از مهمترین دغدغه هاي  ارياست تا مدیریت و برنامه ریزي در بهره برد

، موضوعی قابل توجه براي طراحان و منابع آب در سطح حوضه آبریزارچه مدیریت یکپ. بشر امروز تبدیل گردد

در  رگذارتأثی امري عنوان به موضوع این به و بوده آب منابع مسائل حیطه گذارانبرنامه ریزان، مدیران و قانون

 اصوالً مدیریت منابع آب در سطح حوضه. اقتصادي دربرگیرنده آنها نگریسته میشود محیط طبیعی و اجتماعی

مدیریت یکپارچه منابع آب فرآیند فرمول . آبریز یک مسأله پیچیده از نظروجود جنبه هاي مختلف پیچیدگی است

ریزي و مدیریتی در جهت استفاده پایدار از منابع آب با احتساب تمامی و به کارگیري استراتژیهاي برنامهبندي 

. )1387، صمدي علی نیا و همکاران( ی میباشدوابستگیهاي مکانی و زمانی بین فرآیندهاي طبیعی و مصارف آب

براي بهره  یمناسب نیاست که راهکارها و قوان ازین ندهیو بحران آب در آ یبراي در امان ماندن از خطرات خشکسال



٣ 

و  ینیرزمیو ز یاز منابع آب هاي سطح حیبهره برداري صح منظوربه  .برداري از منابع آب محدود اتخاذ شود

که منجر به  یي کشتنهیالگوي به نییبه منظور تع ن،یمنابع در بخش کشاورزي و همچن نیا نهیبه صیتخص

در  SWATمفهمومی از جمله مدلهاي  راستا، نیدر ا. ود ممکن براي کشاورزان منطقه شودحداکثر س یابیدست

هیزکاري و پر( رندیگیمنابع آب مورد استفاده قرار م تیریبه رفع مسائل مربوط به مد مکبراي ک یعیسطح وس

امروزه عالوه بر بحران کمبود منابع آب سطحی و زیر زمینی، مسئله کیفیت آبهاي موجود نیز . )1394، همکاران

ان ناپذیري بر سالمتی بطوریکه آلودگی همان اندك آب موجود تاثیرات بعضا جبر. اهمیت ویژه اي پیدا میکند

ده هاي نقطه اي و غیر نقطه اي و عوامل طبیعی و انسانی کیفیت آبهاي سطحی تحت تاثیر آالین. گذاردانسانها می

کیفیت آب در هر رودخانه متاثر از چندین پارامتر شامل زمین شناسی حوزه آبخیز، شرایط آب و هوایی . قرار دارد

هاي همزمان با گسترش فعالیت .)2004،همکاران سینق و(و مواد آالینده اي با منشا انسانی و یا طبیعی می باشد

اي جدي شاورزي و صنعتی و فعالیت هاي شهرنشینی در چند دهه اخیر، بسیاري از رودخانه ها تحت آسیبهک

روز توجه به ممنوعیت و سازمان دهی فعالیت ها در حریم رودخانه را ضروري نموده بهواقع گردیده اند و روز

  ).2014، میسرا و همکاران(تاس

  ضرورت تحقیق - 2-1

 ماده این تقاضاي و عرضه مدیریت نقش تقاضا، افزون روز افزایش و جهان در آب شدید کمبود به توجه با

 رشد دلیل به که است جهان خشکنیمه و خشک کشورهاي جزء ایران. باشد می اهمیت با بسیار حیاتی

 بوده مواجه آب تقاضاي افزایش با پیوسته صنعت و کشاورزي هاي بخش توسعه و شهرنشینی جمعیت،گسترش

 اساسی اصل .شد خواهد آینده در آب تقاضاي و عرضه میان شکاف افزایش باعث تقاضا میزان افزایش اومتد. است

 زیاد متغیرهاي بودن دخیل به توجه با و باشد می طبیعت و انسان متقابل ارتباط و خاك آب منابع مدیریت در

 الزم بنابراین. است غیرممکن مواقع ثراک در پایدار و ثابت حل راه یک به رسیدن ارتباط، این در زمانی و مکانی

 زمان مرور به نیز حل راه این و شود انتخاب مناسبی حل راه آن خاص شرایط به توجه با محل هر در است

 طبیعی رفتار از درستی درك ابتدا در تا است و خاك الزم آب منابع مناسب مدیریت در .شود بهینه و تصحیح

به روشی احتیاج  بنابراین. )1391، محمدیان کبریا( باشد داشته وجود هآیند رویدادهاي مدیریت جهت سیستم

است تا بوسیله آن بتوان به تغییرات هیدرولوژیکی آینده دست پیدا کرد و این یک روش موثر براي توسعه علم 

ي مدل سازي ها.مدل سازي یکی از چندین مجموعه ابزار قابل استفاده براي مدیریت آب و خاك می باشد .است

کامپیوتري در چهار دهه اخیر به طور فزاینده اي توسعه داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است که دالیل 

اصلی آن را می توان ظهور مدل هاي کار آمد و روش ها و مدلهاي جدید توسط موسسات تحقیقاتی از جمله مدل 
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در کنار افزایش فشار بر منابع ، ار توسعه یافتهتکنولوژي سنجش از دور و افزایش تقاضا براي ابز ˛SWATپرکاربرد 

   ).2007، فیرسن و همکاران(آب و خاك دانست 

 یدنیآب آشام نی، مربوط به تامیبهداشت مشکالت از ياریبس یاصل شهی، رحال توسعه در يدر کشورها

آب باران به طور . است تیواقع نیا دهنده نشان یسازمان بهداشت جهان يمنتشر شده از سو يآمارها .سالم است

هوا در منطقه وجود داشته  دیشد اریبسی که آلودگ نی، مگر اندارد ییایمیاز نظر مواد ش یبهداشت مشکل ،یعیطب

. و یا اینکه آلودگی هاي نقطه اي و غیر نقطه اي توسط انسان و یا عوامل زمین ساخت منطقه وارد آب شوندباشد 

  .کنترل افزایش ورود آالینده هاي غیر مجاز آب اهمیت می یابد از این رو شناسایی و ارزیابی آنها به جهت

  اهداف تحقیق - 3-1

سازي تخصیص منابع آبی با رویکرد کمی و همچنین فوق هدف کلی از این تحقیق بهینه ه به مواردبا توج

  .هاي سطحی منطقه مطالعاتی می باشدارزیابی ریسک آلودگی آب

  :د زیر می توان اشاره کرداز اهداف جزئی در این تحقیق به موار

 ارائه سناریو هاي مختلف، جهت ارائه راهکاري بهینه در تخصیص نابع با در نظر گرفتن کلیه شرایط - 

 بررسی تاثیر تغییرات کاربري بر رواناب - 

 شبیه سازي رواناب خروجی از سد مورد مطالعه و کالیبره کردن آن - 

 تعیین حساسیت منابع آبهاي سطحی - 

 منابع آبهاي سطحی تعیین آسیب پذیري - 

 پذیريي سطحی با توجه به حساسیت و آسیبودگی منابع آبهاارزیابس ریسک آل - 

  روش تحقیق - 4-1

مناسـب   هـاي از راه یکـ ی یتکـامل  زيیربرنامه و وهایسنار لیآب با استفاده از روش تحل صیتخص تیریمد

مناسـب بـر    تیریمد با اعمال گریعبارت د هب. باشد یاز آب موجود م نهیو استفاده به نیتام تیبراي باالبردن ظرف

 شیپـ  نیها و همچنـ بهره برداري از آن نهیهاي به استیاتخاذ س ،سطحی و زیرزمینیسدهاي موجود و منابع آب 

منـابع آب موجـود را بـا     تیـ ظرف د،یـ توان بدون اجراي طرح هـاي جد  یم نده،یتقاضا در آ زانیم مناسب از ینیب

  .نامناسب آب را گرفت صیاز تخص یناش جلوي خسارتداده و  شیمناسب افزا نهیهز

مطالعاتی پرداختـه  منطقه  سطح حوزه آبریزدر منابع آب به بررسی دو بخش کمی و کیفی در این تحقیق، 

  .شده است



۵ 

یدرود مورد بررسـی قـرار گرفتـه، کـه در     تخصیص بهینه منابع آبی در حوضه آبریز سد سفدر بخش کمی 

هـاي  هـاي بـارش و دمـا، اطالعـات ایسـتگاه     فـزار از قبیـل نقشـه ارتفـاعی، داده    نـرم ا  ابتدا کلیه اطالعات ورودي

سازي حوضه مورد نظر در نرم افـزار   قشه خاك منطقه تهیه شد و سپس مدلهیدرومتري، نقشه کاربري اراضی و ن

مراحل کالیبره وضه و انجام سازي حرد بررسی قرار گرفت و پس از شبیهساله مو 30سوات براي دوره شبیه سازي 

در بخش کیفـی  . ناریو سازي هاي مختلف پرداخته شده استبا استفاده از س ،سنجی به بهینه سازي مدلو صحت

هـاي ناشـی از   هر دو در معـرض اثـرات آلـودگی   ) ینیآبهاي سطحی و آبهاي زیر زم(منابع آبی با توجه به این که 

پذیري روشی مناسب و کم هزینه در شناسایی نواحی مستعد آسیب ریسک و ارزیابی  .فعالیتهاي انسانی قرار دارند

یکی از شاخصـهاي مهـم در تصـمیم گیریهـاي مـدیریتی بـراي        ارزیابی آسیب پذیري منابع آبی. به آلودگی است

دو مجموعه مشخصات هیدرولوژیکی و سیاست  حفاظت و نگهداري کیفیت آب در یک حوزه وسیع شامل. آنهاست

پـذیري بررسـی و   مؤلفـه آسـیب   می باشد که بطور کلی می توان این دو مـورد را توسـط  هاي مدیریتی منابع آب 

با توجه به اطالعات تهیه شده از ادارات مختلف ارزیابی ریسک آلودگی آبهاي سـطحی   در این تحقیق .تشریح کرد

  .مورد بررسی قرار گرفته استارایه شده توسط سازمان نیو مکزیکو  NMEDبا استفاده از مدل 

  ترتیب پایان نامه - 5-1

در فصل اول این پایان نامه کلیات، اهداف، ضرورت تحقیق و شماتیک کلی زیر حوضه هاي محدوده 

در . ذشته مورد بررسی قرار گرفته استدر فصل دوم پیشینه و مطالعات انجام شده در گ .مطالعاتی ارائه شده است

ه معرفی منطقه مطالعاتی و فصل پنجم ارائه نتایج فصل سوم به مواد و روشهاي انجام تحقیق، فصل چهارم ب

  .پرداخته شده است
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  مقدمه - 1- 2

بـه  . هـاي گونـاگون آن اسـت   دن حجم آب در دسترس براي استفادهتخصیص آب فرآیند معین و کمی کر

هایی است که یند ترکیبی از فعالیتاین فرآ. یم آب میان مصرف کنندگان می باشدعبارت دیگر تخصیص آب، تقس

طی آن مصرف کنندگان آب قادر میشوند آب را به منظور اهداف اقتصادي خود مطابق سیستمه اي شناخته شده 

  )2009، سوکر و همکاران(حقوق و اولویت ها  دریافت نمایند 

 کم بر کشور موجـب خشک حا مهیخشک و ن میآن افزون بر اقل بیو تخر یعیاز منابع طب هیرو یاستفاده ب

رو  نیحس کرده، از ا داریپا یداشتن منابع آب يبرا يزیربه برنامه ازین شیاز پ شیب رانیمد و نیکه مسئول دهیگرد

 يهـا  ینیب شیو پ قیکارآمد در برآورد دق ياز راهکارها یکیبه عنوان  تواند یم یکیدرولوژیه ياستفاده از مدلها

 کیـ بـه   يدر واقـع سـاده نگـر    کیدرولوژیـ ه يها مدل .ردیاستفاده قرارگ مورد یآت يها يزیالزم جهت برنامه ر

  . باشندیم عت،یهمان طب ،یواقع دهیچیپ ستمیس

که در ایـن تحقیـق بـه آنهـا      این فصل مروري است بر مطالعات انجام گرفته پیرامون مباحث و موضوعاتی

و همچنـین   SWATمفهومی به خصـوص  از مدل هاي در این شرح، مختصري درباره استفاده . پرداخته شده است

  .پرداخته می شود NMED و  WRASTICدر بخش کیفی به مرور مطالعات انجام شده با مدل 

  :مروري بر تحقیقات گذشته -2- 2

 که می تواند در برنامه ریزي هاي کـالن  ع در زمینه مطالعات آب و خاك استیک مدل جام SWATمدل 

و ) 2009، و همکـاران  faramarzi( مطالعه انجام شده براي کـل ایـران  . گیرداستفاده قرار  براي اراضی وسیع مورد

و  فرامـرزي  .ایـن مطلـب را تأییـد مـی کنـد      و همکاران )Schul ،2006( مطالعه صورت گرفته براي کل قاره آفریقا

ـ      يهامؤلفه SWATبا استفاده از مدل  همکاران  مقیـاس  و آب سـبز در  یمنـابع آب قابـل دسـترس شـامل آب آب

در  يتأثیر چشم گیـر  يها نشان داد که عملیات آبیار آن نتایج. کردند یکل ایران بررس يرا برا یو استان يکشور

 از کمتـر  خیلـی  تعـرق  و تبخیـر  مقـدار  بیالن آب دارد، به طوري که بدون در نظر گـرفتن آبیـاري،   محاسبه دقت

هـر   سـطح  و سـبز در  یر مورد منابع آب آبرا د یاطالعات خوب و جامع مطالعه این. شودمی  زده تخمین واقعیت

   .نماید یاستان فراهم م
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 انیـ آب و جر انیـ جر سـازي هیمنظور شـب  بهSWAT  اي، از مدل در مطالعه )2004(رمحمديیچو و ش

 مـدل ، مطالعـه  نیـ در ا. استفاده کردند 1994-1999زمانی  ي براي دوره لندیوارنر مر زیي آبخ حوزه یرسطحیز

در  یبارنـدگ  زانیـ م. شـد  زده نیشده تخم ريیگکمتر از مقدار اندازه خیلی 1996اي سال را بر یرسطحیز انیجر

آنها گزارش کردنـد کـه   . بود مطالعه در طول دورهی آماري مورد گریسالهاي د یبارندگ زانیدو برابر م 1996سال 

 یروانـاب سـطح   ازيسهیشب نیهمچن. کند سازي هیشب یرا در دوران ترسال کیدرولوژیه طیشرا ستیمدل قادر ن

شـده وجـود دارد، بـه جـز      سازي هیشب هاي داده اي و هاي مشاهده داده نیمعقول ب یهماهنگ کی نشان داد که

   .بزرگ شده بود البیس کی جادیبرف باعث ا عیذوب سر کیکه  1996 ي هیژانو براي

 SWAT را بـا اسـتفاده از مـدل    لیـ ن يمربوط به رودخانه زیآبخ ایها مقدار رواناب حوزه )2011( رهانویاندومبا و ب

 72/0تا  26/0بین ) R2(مقدار ضریب تبیین  87/0تا 137/0از ) ENS( فیساتکل -نش بیمقدار ضر .برآورد کردند

 دررودخانـه را   انیـ جر ،یبخشتیطور رضا به SWATمدل  مشخص کرد که یابیارز بیضرا جینتا .بدست آمدند

 هیشـب بـراي   SWATاز مدل  آالنسی و همکاران .است کرده سازيهیها شببه داده یدسترس تیمحدود طیشرا

) R2(تبیین  بیضرا. مربع استفاده کردند لومتریک 1097 مساحت برنام با زیرودخانه در حوزهی آبخ انیجر سازي

و در مرحله ي اعتبارسنجی بـه   62/0و  65/0در مرحله واسنجی رواناب ماهانه به ترتیب ) ENS(و نش ساتکلیف 

موفـق   سـازي  هیشـب قـادر بـه    SWAT مدل دهدیمطالعه نشان م نیا .به دست آمده است 92/0و  93/0ب ترتی

مـورد اسـتفاده    یاراض کاربري رییي اثرات تغ براي مطالعه تواندی و م باشدی میی در مناطق مرطوب استوا انیجر

   .ردیقرار گ

 سـازي هیشـب  SWAT بـا اسـتفاده از مـدل    را انـگ یجیب ي رودخانهماهانه انیجر )2012( ونیانیو ج رونگیال

 دهیـ گرد واقـع  نیمربع در جنوب کشور چـ  لومتریک 95/38831 رودخانه مذکور با مساحت زیي آبخ حوزه. کردند

از  .دیـ گرد میتقسـ  )HRU( کیدرولوژیـ واحـد پاسـخ ه   345و  رحوزهیز 29مورد مطالعه به  زیي آبخحوزه. است

) 1990تا  1981(سال  10هاي آماري ي واسنجی و از دادهبراي دوره )1980تا  1961(سال  20هاي آماري داده

 یرا بـه خـوب   رودخانـه  ماهانـه  انیمدل قادر است جر نینشان داد که ا جینتا. براي اعتبارسنجی مدل استفاده شد

   .دینما سازي هیشب

ان گلستان استفاده سو استیه سازي بیالن آب حوضه آبخیز قرهبراي شب SWATاز مدل ) 1395( ارع و طالبیز

قـره   زیـ آب در آبخ النیساز ب هیاستفاده از آن به عنوان شب تیمدل و قابل ییآزمون کاراهدف اصلی ایشان . کردند

براي شبیه سازي هیدرولوژیکی حوضـه قـره سـو از کـارایی      SWATنتایج آنها نشان داد که، مدل . باشد یسو م



٩ 

با استفاده از شـاخص  ) حوضه یخروج(آب  اهیس ستگاهیانه در اماه یسازي دب هیدقت شب. مناسبی برخوردار است

  62/0و  36/0و در دوره اعتبـار سـنجی بـه ترتیـب      R2 ،65/0و با شـاخص   6/0ی در دوره واسنج فیساتکل-نش 

فـاکتور، بـراي دوره   -Rفـاکتور و  -P. براي شاخص عدم قطعیت نیز مقادیر قابـل قبـولی بدسـت آمـد    . بدست آمد

 جیبر اساس نتـا  . محاسبه شد 73/1و  97/0و براي دوره اعتبارسنجی به ترتیب  23/1و  77/0ب واسنجی به ترتی

آن بـه  %   17شـود،   یاتمسفر م واردو تعرق  ریتبخ قیبارش از طر%  67سازيِ مدل، به طور متوسط حدود  هیشب

 یمـ  ینـ یرزمیز وارد سـفره  و افتـه ینفوذ %  16شود و  یها وارد مبه آبراهه یجانب انیو جر یصورت رواناب سطح

   .شود

سازي جریان رودخانه قره سو به به شبیه SWATدر پژوهشی با استفاده از مدل  )1390(ناصر آبادي و همکاران

هدف اصلی از ایـن پـژوهش ارزیـابی دقـت شـبیه      . کیلومتر مربع واقع در استان اردبیل پرداختند 4062مساحت 

که مدل، شبیه سـازي را در هـر دو مرحلـه واسـنجی و      .جی می باشدسازي مدل در مراحل اعتبار سنجی و واسن

زي جریان در بعضـی از  از دالیل ضعف مدل در شبیه ساایشان  .اعتبارسنجی به صورت قابل قبول انجام داده است

به شبیه سازي ضعیف ذوب برف، ناسازگاري فرضیات مدل در انتقال جریان در الیه هاي یـخ زده و  ماه هاي سال 

   .نداشاره کرد ورودي ع و تعداد کم داده هاياشبا

 حـوزه  کی در یروزانه رواناب، رسوب و کربن آل ریمقاد ینیشبیپبراي  SWAT از مدل )2011(چانتا و همکاران

کـرد کـه    ینیشـب یپ مـدل . مربع استفاده کردند لومتریک 1110 وسعت کشاورزي در جنوب غرب فرانسه به زیآبخ

و تعـرق   ریـ بـه صـورت تبخ  ، )میلی متـر  726( سازي هیبراي کل دوره شب زیآبخ ي حوزهي بارش متوسط ساالنه

. تقسـیم مـی گـردد   ) درصـد  1/7(و روانـاب سـطحی   ) درصد 5/0(، هدر رفت )درصد 1/14(، نفوذ )درصد 3/78(

 138، )متـر یلیم 136( آن  يشـده  بـا مقـدار مشـاهده    سـه یدر مقا سـازي  هیي شبکل دوره برايی متوسط آبده

روزانهی روانـاب را بهتـر از    ریمقاد SWAT شد که مدل ريیگ جهیپژوهش نت نیدر ا. دیگرد سازي هیشب رمتیلیم

 یبررسـ  بـراي  SWAT آب در مـدل  النیب اجزاي یبررس نیکرده است و همچن سازي هیشب رسوبروزانه  ریمقاد

   .باشد دیمف اریبس ندتوایدارند، م قرار که به شدت تحت کشاورزي فشرده زيیآبخ هاي وزهحآب در  تیریمد

 ي رودخانـه  زیـ ي آبخماهانـه در حـوزه   اسیدر مق رواناب سازيهیشب براي SWAT از مدل) 2013( سانترا و داز

 نیانگیـ م ي شـه یر و)  ENS( فیسـاتکل  -نـش  بیضـرا  پـژوهش از  نیدر ا. در کشور هند استفاده کردند کایلیچ

بـه   یي واسنج دوره در RMSE  و ENS بیضرا .دیگردده مدل استفا ییکارا یابیارز براي) RMSE( خطا مربعات
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داد که در حدود  نشان. به دست آمده اند 661/0و  88/0و در دوره اعتبارسنجی به ترتیب  545/0و  72/0ترتیب 

  . شودیم لیبه رواناب تبد زیآبخ حوزه نیدرصد بارش در ا 60

در حوضه  ییغذا آب، رسوب و عناصر النیر بر بمؤث ندهايیسازي فرآهیشب براي) 2007( عباس پور و همکاران

 تراتیسازي رواناب و نهیشبآنها نشان داد که  جینتا. کردند استفاده SWAT از مدل سیرودخانه تور کشور سو ئ

 SWATمـدل   که گرفتند جهینت شانیا. فسفر نسبتاً خوب صورت گرفته است و رسوب سازيهیخوب و شب اریبس

  .باشد دیمف اریبس زیآبخ وضهح تیریتواند براي مد یم

سازي رواناب و بار رسوب حوضه آبخیز رودخانه هراز مازندران از مدل به جهت شبیه) 1394( کاویان و همکاران

SWAT و  2004تـا   1995واسنجی این مدل به منظور شبیه سازي رواناب را براي سـال هـاي   . استفاده کردند

نتایج آنها نشان دهنده زیاد بودن دقـت شـبیه سـازي     نجام دادند وا 2006تا  2002واسنجی رسوب را براي سال 

در مطالعه اي، رواناب سطح و رسوبات تولید شـده در   بیگر و همکاران .یان در ایستگاه هاي مطالعاتی بوددبی جر

اد که نتایج آنها نشان د .سطح واحدهاي هیدرولوژیکی در محدوده مطالعاتی ژیانگ چین را مورد بررسی قرار دادند

همچنـین اینکـه   . تضـمین نمـی کنـد    HRUعملکرد رضایت بخش در یک ایستگاه،نتایج قابل قبولی را در سـطح  

. رواناب سطحی و رسوب با کاربري اراضی و خاك بطور معقوالنه تغییر میکند ولی با شیب زمین اینگونه نمی باشد

با ایـن حـال ایـن تغییـرات تـاثیر      . می باید افزایش SWATاعتبار جریان رواناب سطحی با انتخاب الگوریتم هاي 

ناچیزي در جریان رسوب دارد، که این موضوع میتواند توسط رابطه بین جریان رسوب و پاسـخ هیـدرولوژیکی در   

و در نهایت این مطالعه نشـان داد کـه ارزیـابی خروجـی مـدل در      . معاده اصالح شده خاك جهانی شرح داده شود

   .بسیار توصیه می شود HRUسطح 

، در مقیاس حوضـه، بـه منظـور    RUSLEو  SWAT ،HITمدل  3در پژوهشی از  )2013( سامرلوت و همکاران

سپس قطعیت نداشتن هریک از مدل ها با استفاده از فاکتور . شبیه سازي فرآیندهاي هیدرولوژیکی استفاده کردند

P  و فاکتورR نتایج حاکی از دقت باالي مدل  .ارزیابی شدSWAT با استفاده از  )2009( سان و همکارانمیر .بود

 سـتگاه یدو ا یخروجـ  در مطالعه جینتا. رودخانۀ کرخه اقدام کردند زیه برآورد رواناب در حوضۀ آبخب SWAT مدل

و  حوضه دست نییپل کشکان با قرار گرفتن در قسمت پا ستگاهیکه ا داد کاکارضا و پل کشکان نشان يدرومتریه

  . برخوردار است يشتریکاکارضا از دقت ب ستگاهیانسبت به  شتریداشتن وسعت ب

در شبیه سازي رواناب حوضه  SWATدر پژوهشی به جهت ارزیابی توانایی و قابلیت  )1395( موسوي و قلیزاده

ساله  5ساله  و صحت سنجی براي دوره  20کالیبره را براي دوره . آبخیز دریاچه ارومیه از این مدل استفاده کردند
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سـاتکلیف و ضـریب همبسـتگی    -بـا شـاخص هـاي نـش     SWATعملکـرد  . هاي ماهانه انجام دادند بر اساس داده

   .سنجیده شد و نتایج نشان داد که این مدل از قابلیت خوبی در شبیه سازي رواناب حوضه دریاچه ارومیه را دارد

چـاي اسـتان   سازي رواناب و رسوب حوضـه آبخیـز چهـل    در پژوهشی به شبیه )1391( عارفی اصل و همکاران

در بـرآورد   SWATمـدل   ییکارا یمطالعۀ بررساین  هدف. استپرداختند،  SWATگلستان با استفاده از نرم افزار 

 تمیمـدل از الگـور   جینتا نجیواس يبرا. بود مدل نیا جیاعتبارسن و سنجیمتوسط روزانه و غلظت رسوب و وا یدب

SUFI2 ساتکلیف به عنوان تابع هدف، داراي مقدار قابل قبولی می  -نتایج نشان داد که معیار نش . کردند استفاده

 شـنهاد یداشـته، پ  یمقبـول  ییحـوزه کـارا   نیاست و در ا یتیریمد یمدل SWAT نکهیبا توجه به ا باشد و در انتها

  .از آن استفاده شود يچهل چا زیآبخ حوضه يدر بررسر دادند که

با  SWAT یکیدرولوژیرواناب در مدل ه ینیبشیپ سهیو مقا یبررسدر پژوهشی به  )2011( رمضانی و همکاران

دو منبع مختلف از  ایشان. پرداختند رانیشده در ا يو شبکه بند یستگاهیا یهواشناسي ها داده ياستفاده از سر

. کردنـد  یبررسـ  یکیدرولوژیـ ه يحوزه هـا  ریو رابطه آن ها را با تعداد ز سهیرا با هم مقا یبارندگ يداده ها يسر

 يدو سـر بـا   SWAT یکیدرولوژیکه با استفاده از مدل ه انتخاب کردند رانیکشور ا خود را یرد مطالعاتمنطقه مو

در سراسـر   یهواشناس ستگاهیا 150 از شیبدست آمده ب یبارندگ ياول داده ها يسر: یمختلف بارندگ يداده ها

درجـه   5/0*5/0با مقیاس  CRU ایانگلستان  میاقل یقاتیواحد تحق یدوم اطالعات روزانه هواشناس يکشور، و سر

بدسـت آمـده از    يهـا  یخروج. ایستگاه بارانسنجی بود 1200در مقیاس جهانی که در منطقه مطالعاتی در حدود 

کشـور   کیدرومتریه ستگاهیا 80رودخانه از  يها یدب یمشاهدات يشده را با داده ها يساز هیچهار پروژه شب نیا

 نیـی تع بیضـر و  فیاستاندارد نـاش سـاتکل   یابیارز يها اریبا استفاده از مع يرآما جینتا. دادندقرار  سهیمورد مقا

 يشتریها مطابقت ب رحوزهیز شتریو تعداد ب CRU يشده با استفاده از داده ها يساز هیشب يها ینشان داد که دب

 يداده ها یکیلوژدرویه ياگر در مدل ها ،یبه طور کل. دارند کیدرومتریه يها ستگاهیاز ا یمشاهدات يها داده با

 يرا در مـدل هـا   تیـ تـوان گفـت عـدم قطع    یباال به کار بـرده شـود، مـ    یو زمان یمکان دقت با صحت و يورود

   .شود یم کاهش داده یبه طور قابل توجه کیدرولوژیه

سازي تخصیص و تاثیر آن بر رواناب نیز مطالعات متعـددي  ی تاثیر تغییرات کاربري بر بهینهدر زمینه بررس

 کسري ریزي برنامه کارگیري به ناظر و همکاران در به بررسی از جمله این مطالعات می توان. گرفته استصورت 

 10 اندازه به مصرف آب کاهش باعث کشت بهینه الگوي اشاره کرد که نتایج نشان داد فلسطین باختري کرانه در
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 افزوده بخش کشـاورزي  ارزش چنین،هم. کند می شایانی کمک آب پایداري منابع به امر این که شود می درصد

  .دکر خواهد پیدا افزایش فعلی حالت نسبت به درصد 10 اندازه به بهینه حالت در

اثـر جنگـل    یبه بررس SWATو  WetSpa  یعیبا استفاده از مدل توز یدر پژوهش )2006( بهره مند و همکاران

نشـان داد کـه    جینتـا . پرداختـد  یاسلواک زیاز حوزه هاي آبخ یکیدر  لیس دروگرافیهاي ه یژگیکاري بر روي و

 یمـ  دروگرافیـ زمان تا اوج ه یساعت 9 شیو افزا کیپ یدرصدي دب 12درصدي جنگل باعث کاهش  51 شیافزا

هـاي رگبـار و    یژگـ یبـه و  ديیشد یوابستگ البیبر روي س یاهینشان داد که اثر پوشش گ جینتا نیهمچن. شود

  .خاك دارد نیشیرطوبت پ

بـه   میاقلـ  رییـ و تغ یکاربري اراض رییاثرات تغ یبه بررس SWATبا استفاده از نرم افزار  )2013( و همکاران میک

 ویمنظور سه سنار نیبراي ا. پرداختند یکره جنوب ایهو زیرودخانه در حوزه آبخ انیصورت مجزا و توأم بر روي جر

از مـدل   اسـتفاده و بـا   نیتـدو ) میو اقل یتوأمان کاربري اراض رییو تغ یکاربري اراض رییفقط تغ م،یاقل رییفقط تغ(

 ینشان داد که اثـرات فصـل   جینتا. سازي کردند هیرا بر روي رواناب رودخانه شب وهایاثرات سنار یکیدرولوژیه يها

 شیاول رواناب در فصول بهار و زمستان افزا ويیبه طوري که در سنار. باشد یم زتریبر روي رواناب متما وهایسنار

حـداکثر در فصـول مرطـوب     انیـ دوم جر ويیکه در سنار یدر حال. استکاهش داشته  زییان و پاو در فصل تابست

اول بوده  ويیسنار جیسوم مشابه نتا ويیسنار جینتا. حداقل در فصول خشک کاهش داشته است انیو جر شیافزا

 ازبر روي رواناب کم تر  یکاربري اراض رییاثرات تغ نیبنابرا. باشد یتري م شیرواناب با شدت ب یفصل راتییاما تغ

   .کاهد ینم یکاربري اراض رییتغ تیموضوع از اهم نیهر چند که ا. بوده است میاقل رییاثرات تغ

در باالدسـت رودخانـه    یکیدرولوژیـ ه يندهایبر فرآ میو اقل یاراض يکاربر رییاثرات تغ )2013( و همکاران یش

و  یاراضـ  ياثرات کاربر یابیبه منظور ارز. قرار دادند یابیزو مورد ار سازي هیرا شب نیدر کشور چ  Huahiیهوواه

 يکـاربر  هايو نقشه یمیاز دو دوره داده اقل یفمختل بیو با ترک ویرودخانه را تحت چهار سنار انیجر م،یاقل رییتغ

و  یاراضـ  ينشان داد که اثرات همزمان کـاربر  SWATتوسط مدل  سازي هیشب جینتا. نمودند سازي هیشب یاراض

سـبب   ییبـه تنهـا   میاقلـ  راتییتغ نیهمچن. گرددیو تعرق م ریو تبخ ايرودخانه انیجر شیسبب افزا میاقل رییغت

نسـبت بـه    یعکس جینتا یاراض يکاربر رییتغ کهیدر حال د،یو تعرق گرد ریو کاهش تبخ ايهرودخان انیجر شیافزا

و  ونیبراسـ یمـدل در دوره کال  یابیـ ارز بیضـرا حاصل از  جینتا گریاز طرف د. از خود نشان داد یمیاقل يرهایمتغ

 میو اقلـ  یاراض يکاربر رییشامل تغ یطیمح راتییاثرات تغ یابیاز عملکرد مناسب مدل در ارز یحاک یاعتبارسنج

   .دباشیم
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بـر   یاراضـ  يکاربر رییاثر تغ يبه مدلساز SWATی با استفاده از مدل در پژوهش )1394( و همکاران يمحمد

و کـاهش   تیرینشان داد کـه بـراي مـد    جیجعفرآباد استان گلستان پرداختند نتا زیدر حوزه آبخ لیس دروگرافیه

ـ   یمـ  یاراضـ  تیریاي مدسازه ریروش غ قیدر منطقه از طر البیس . را کـاهش داد  لیاوج و حجـم سـ   یتـوان دب

دار بـه   بیورزي شـ کشـا  یکاربري اراض رییجنگل ها و تغ اءیحوزه در قالب اح یطرح اصالح کاربري اراض نیبنابرا

به  زیآم تیتر مناطق مشابه در استان گلستان به طور موفق شیکه در ب( تونیاز نوع باغات ز ژهیآگروفارستري به و

باعـث کـاهش    قیـ طر نیخواهد داد و از ا شیافزارا به طور مؤثري  هیو تلفات اول شیمقدار ربا) اجرا در آمده است

هـاي   یدر رگبارهاي با دب یکاربري اراض رییکرد که تغ انیتوان ب یم جیبا توجه به نتا. دیخواهد گرد زيیخ لیس

  .گذارد یم لیاوج و حجم س یتري بر روي دب شیکم، اثرات ب

در  نـه یکم انیـ جر يبـر شـاخص هـا    یاراض يکاربر رییاثرات تغ یبه بررس یدر پژوهش )1396( اتیو ب یکاظم

 انهـاي یشـامل جر  نـه، یشاخصـهاي کم  راتییـ ن داد رونـد تغ پژوهش نشا نیا جیطالقان پرداختند، نتا زیحوزه آبخ

بـا   یشـ یرونـد افزا  کی یاول بررس يدر دوره  هیپا انیروزه و شاخص جر 60و  30-15-7-3حداقل با تداوم هاي 

بـا   یول یشیروند افزا کی زین 1366 یال 1349 يسالها یروند در دوره دوم ط نیا. تند را تجربه کرده است بیش

 ریو سـا  هیـ پا انیـ ها اعم از شـاخص جر همه شاخص 1381تا  1366 یدر مقطع زمان. دهد ین مکم را نشا بیش

 49نسبت به سـال   81سطح پوشش مرتع در سال  شیفزاا. را تجربه کرده است یروند کاهش نهیکم يشاخص ها

 راتییـ مشـخص شـد کـه تغ    ج،ینتـا  یدر جمع بندي کل. شاخص ها در دوره مطالعه است یشیمنطبق با روند افزا

 نـه یکم انیـ شـاخص هـاي جر   راتییـ انسان بر روي روند تغ میرمستقیو غ میاز دخالت مستق یناش یکاربري اراض

هاي حداقل ساالنه بـا تـداومهاي مختلـف،     انیو جر هیپا انیجر راتییروند تغ تطابق نیهمچن. دارد میمستق ریتأث

. کند ینم دایپ رییهاي حداقل تغ انیجر یي زمانگام ها رییشاخصها با تغ راتییاست که روند تغ نینشان دهنده ا

نشان دهنده  نه،یشاخصهاي کم یشیبا روندافزا 49نسبت به سال  81در سال  یپوشش مرتع یشیانطباق روند افزا

 یحفاظـت از کاربریهـاي مرتعـ    نیباشد، بنـابرا  یم نهیشاخصهاي کم شیکاربري مرتع در افزا شینقش مثبت افزا

   .در منطقه پژوهش، الزم و ضروري است انیتداوم جر نیبراي تام

کشور  Albertaمنطقه  Muskegرودخانه  یکیدرولوژیپاسخ ه یبه بررس یدر پژوهش )2016( و همکاران ونگیه

 ریـ تبخ زانیم راتییدهد که تغ ینشان م قیتحق نیا جینتا. پرداختند یاراض يو کاربر یمیاقل راتییکانادا بر اثر تغ

گـرم و   ییآب و هـوا  طیشرا. تابستان و بهار است يها انیجر يبر رو نیپوشش زم راتییتغ ریاز تاث یو تعرق ناش

 تیحساسـ  لیـ و تحل هیـ تجز. شـود  یبهار و زمستانه مـ  انیجر شیاز افزا یشده حاک ینیب شیپ میمرطوب در اقل
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ز رواناب به ج نیپوشش زم راتییدهد که تغ یشده نشان م يساز هیشب يها انیاز جر کیدرولوژیه يشاخص ها

  .داشته باشد ییآب و هوا راتیینسبت به تغ یکیدرولوژیم هیرژ ریدر تأث یبهاره ممکن است نقش مهم

-در حوضه میو اقل يکاربر راتییتغ یکیدرولوژیپاسخ ه یبه بررس یدر پژوهش) 2017(و همکاران  یمارکو ناپول

و کـل روزانـه،    کیـ روزانه، روانـاب پ  هیپا يسازهیمدل در شب نینشان داد ا جیپرداختند که نتا ایتالیاز کشور ا يا

و مشـابه،   کسـان ی ییآب و هـوا  طیشـرا نشـان داد کـه در    جینتـا  نیهمچن. را به دست آورد یخوب اریعملکرد بس

 يهـا  يو کـاربر  یسطوح مصـنوع  شیرواناب که با افزا کیو پ یرواناب کل يریدر شکل گ یاراض يکاربر راتییتغ

  .کندیم فایا ینقش مهم ابد،ی یم شیافزا يکشاورز

 يبـر الگوهـا   یاراضـ  يکـاربر  راتییـ مدت تغ یطوالن ریتاث یابیبه ارز یوهشژدر پ )2017( ژاندونگ و همکاران

نتایج نشان داد که تبخیر و تعرق، رواناب سطحی،  .بزرگ پرداختند زیحوضه آبر کیدر  ییمواد غذا دیرواناب و تول

اراضی در مقـادیر مختلـف تحـت تـاثیر      ريفاده از سناریوهاي تغییر کاربجریان آب زیرزمینی و عملکرد آب با است

به طور کلی تغییرات کاربري اراضی و پوشش اراضـی تـاثیر قابـل تـوجهی در الگـوي روانـاب در       . قرار گرفته است

ـ  ریاز تاث یرواناب ناش عیدر توز راتییتغ. مقیاس حوزه آبخیز دارد شـامل   ،یاراضـ  يکـاربر  ویدو سـنار  نیمتقابل ب

 یغنـ  يکشاورز ویدرصد کاهش و در سنار 8/1جتگل به اندازه  ویآب در سنار انیجر. باشد یم يجنگل و کشاورز

  .است افتهی شیافزا يساز هیدرصد در طول دوره شب 2/4

از عوامل  یانواع مشکالت ناش ریکه درگ هیاروم اچهیدر يحوضه گرید يدر مطالعه ا )1395( قلیزاده و همکاران

بـا   انتخـاب شـده و   ياست به عنوان مطالعـه مـورد   یکیدرولوژیه یعیدر چرخه طب يبشر يبا دخالت ها یمیاقل

 رییـ تغ لـب در قا ياقدامات مختلف توسعه خصوصا توسعه کشاورز ریتاث SWATآب وخاك  یابیاستفاده از ابزار ارز

اثر  يساز یست به منظور کماشده  لیوتحل یابیمنابع آب حوضه ارز النیب تیحوضه بر وضع یاراض ينقشه کاربر

سـاله   20 یدوره زمان کیمختلف مربوط به  یاراض يحوضه از دو نقشه کاربر طیرخ داده در شرا یجیتدر راتییتغ

 یوصـحت سـنج   یهـر دوره واسـنج   يومدل بـرا  تمدل استفاده شده اس يبه عنوان ورود 80و 60 يدر دهه ها

دهد کـه   ینشان م 60دهه  یاراض يحوضه تحت کاربر 80ه رواناب حاصله از بارش ده يساز هیاست شب دهیگرد

 يزیـ از آن چ شیب% 20توانست  یم یاراض يکاربر رییدر صورت عدم تغ هیاروم اچهیبه در يرواناب ورود نیانگیم

  .است هآن ثبت شد خچهیباشد که در تار
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 ي نـه یوانمنـد در زم ت ابـزار یـک   SWAT کرد که مدل انیب دیمطالب ارائه شده با یبا در نظر گرفتن تمام

ـ  ماننـد  ییهـا  ي بخـش  ي اطالعات قابل توجه درباره ارائه. باشد یم مطالعات مرتبط با آب و خاك  ان،یـ جر یدب

 . است مطلب نیا انگریب سازي، هیدر هر شب گریموارد د یبرخ فسفر، باکتري و تروژن،یرسوب، ن

 ژهیـ و تیـ موجود اهم يآبها تیفیمسئله ک ،ینیزم ریو ز یامروزه با توجه به بحران کمبود منابع آب سطح

 یانسـانها مـ   یبـر سـالمت   يریبعضا جبران ناپـذ  راتیهمان اندك آب موجود تاث یآلودگ کهیبطور. کندیم دایپ يا

 .قرار دارد یو انسان یعیو عوامل طب ينقطه ا ریو غ ينقطه ا يها ندهیآال ریتحت تاث یسطح يآبها تیفیک. گذارد

روشهاي تعیین آسیب پذیري و ریسک الودگی بـه   ،یسطح ياز آبها یحذف آلودگ نینگس يها نهیبا توجه به هز

یتی الزم تا با استفاده از نتایج این روش ها تصـمیمات مـدیر   اي می یابدجهت تعیین مناطق حساس اهمیت ویژه

می تـوان بـه    از جمله این پژوهش ها. وهش هاي مختلفی در این زمینه انجام شده استپژ. در منطقه اتخاذ گردد

  .موارد زیر اشاره کرد

پذیري آبهاي سطحی بر روي سد آب شرب شهر سـانتافه در کشـور   ارزیابی آسیب )1991( گالگوس و همکاران

کـه نتـایج ایـن     WRASTICبا اسـتفاده از روش   کایآمر يکویومکزین التیسد ناواجو در ا زیو حوضه آبخآرژانتین 

 زیـ کم و حـوزه آبخ  يریپذ بیآس يکه دارد دارا ییها تیمحدود لیبه دلکه حوزه سد سانتافه پژوهش نشان داد 

  .است ییباال يریپذ بیآس يسد ناواجا دارا

 زیحوضه آبخ يبر رو USGSو  WRASTIC يبا استفاده از روش ها یدر پژوهش )2005( و همکاران نویامانتید

بـاال و بـر    يریپذ بیآس يدارا WRASTICحوضه بر اساس روش  نیکه ا افتندیدر نیدر کشور چ يرودخانه هوا

 لیاسـت و بـدل   فاوتمت گریکدیدو روش با  جهینت افتندیکم است، لذا در يریپذ بیآس يدارا USGSاساس روش 

  .دهد یارائه م يبا دقت قابل قبولتر جینتا USGSروش  ،یمکان راتییدر نظر گرفتن تغ

و توبـاگو  بـا شـاخص     دادیـ نیتر زیـ ه آبخحـوز  سـک یو ر تیحساسـ  یابیـ بـه ارز ) 2009(راجکومار و همکاران 

WRASTIC سـک یکم، ر سکیر بیدرصد منطقه به ترت 16، 77، 7 دادینینشان داد در منطقه تر جینتا .پرداختند 

 یو بـاال مـ   توسطکم،م سکیر يدرصد منطقه دارا 7، 86، 7منطقه توباگو  نیهمچن. باال هستند سکیمتوسط و ر

  .باشد

کننده آب شرب اسـتان تهـران    نیسد تام 6 زیدر حوضه آبخ یآلودگ سکیر یدر پژوهش )1390( دوست ينظر

قرار داد و پس از مشخص کـردن   یابیمورد ارز WRASTICرا با شاخص ) مالمو، نمرود و طالقان ان،یکرج، الر، لت(

  .الزمه را ارائه داد يدر هر حوضه، راهکارها یآلودگ سکیر لیپتانس زانیم



١۶ 

 یرودخانه جراحـ  زیحوزه آبر یسطح يهامنابع آب يریپذبیآس یدر پژوهش )1391( و همکاران یبلوچ یمیرح

داشته است  72عدد  کینشان داد شاخص وراست جیکردند و نتا یبررس WRASTICاستان خوزستان را با شاخص 

 طیمحـ  نیـ ا يبـرا  ینسـان ا يهـا  تیاز فعال یناش یآلودگ نیا شتریباال است که ب یآلودگ لیپتانس يو منطقه دارا

  .باشد  یم کیدرولوژیه

نشـان داد کـه    جیقرار دادند، نتا یسد شفارود را مورد بررس زیحوزه آّبخ یر پژوهشد )1392( یحسن پور و فتائ

 جـاد یا یاز عوامل اصل یعیو طب یانسان يتهایاست و  فعال ادیمتوسط تا ز یآلودگ سکیر يمذکور دارا زیحوزه آبخ

  .باشد یدر منطقه م سکیر

سد سـبالن در   زیحوزه آبخ یسطح يآبها یآلودگ سکیر یدر پژوهش )1392( یو فتائ يآباد لیمحمدپور خل

 يحوضـه هـا   ریـ نشان داد کـه ز  جیقرار داد و نتا یابیمورد ارز WRASTICرا با استفاده از شاخص  لیاستان اردب

   .هستند یمتفاوت یآلودگ سکیر يمختلف دارا

حوزه رودخانه گلستان در اسـتان خراسـان را بـا شـاخص      یسطح منابع آب )1393( بافیقال یمیو عظ یقربان

WRASTIC متوسط است یآلودگ سکیمذکور با ر زینشان از حوزه آبخ جیقرار دادند و نتا یمورد بررس.   

 تیحساسـ  نییجهت تع DRASTICو  WRASTICدو روش  یبه بررس یدر پژوهش) 1394(و همکاران  يپاکز

 ت،یحساسـ  نیـی تع يروش ها و فاکتورهـا  نیکه با استفاده از ا افتندیختند و درآبخوان در محل دفن پسماند پردا

  .خواهد بود یابیبالقوه قابل ارز یمدنظر نسبت به آلودگ يحوضه  یکل تیحساس زانیم

رود بـا شـاخص    نـده یحوضـه زا  یسـطح  يآبهـا  تیـ فیک یابیـ بـه ارز  یدر پژوهش) 2016(و همکاران  ییرزایم

NSFWQI با شاخص  یلودگآ سکیر یابیو ارزWRASTIC 1رودخانـه   ستگاهینشان داد که در ا جیپرداختند، نتا 

 نیـ در ا نیو همچنـ  دبـد قـرار دار   یفـ یک تیها در وضـع  ستگاهیا ریمتوسط و در سا تیدر وضع یفیآب از نظر ک

  .قرار دارد 70باال با عدد شاخص  یآلودگ سکیر تیدر وضع WRASTICحوضه شاخص 

ـ با ارز WRASTICروش  قیبا تلف یدر پژوهش) 1395(و همکاران  یمیکر هـم   يو روش رو ارهیـ چنـد مع  یابی

 یسـطح  يآبهـا  یآلـودگ  سکیر یابیبه منظور ارز GAMMAو  OR ،AND يعملگرها يریبا بکارگ يفاز يگذار

از کـم تـا    طقـه از ارزش هـا در کـل من   یمتعـادل  يدارا بودن دامنه  لیبه دل ORکه عملگر  افتندیاستان تهران در

  .باشد یم سکیر یابیارز ينقشه ها دیتول يعملگر برا نیمناسبتر اد،یز اریسب
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Abstract: 

      population growth and ever increasing development of people activities cause to 

changes in natural ecosystem and water and soil resource. Nowdays reduction of 

groundwater resources, quality and quantiting of source water, incorrect management of 

water resources, fade of jungels, water and soil polution, soil erosion and landuse changes 

are the most important issues in world among iran. Present study is stsruggle to estimate of 

effect of land use change on hydrology regime and runoff and then estimate of risk and 

vulnerability of polution surface water in basin astane-kuchesfahan swat program for 

estimate of effect of landuse change on basin runoff validation of software in done by 

swatcup and correlation coefficient and nash coefficient in calibration course period are 

obtained 0.7 , 0.67 and iin validation course are obtained 0.69 , 0.61 that show acceptable 

accuracy of software. Landuse change in each scenario cause to change in annual average 

discharge changing of farmland to pasture by reason of increase of contact of rain drops on 

soil surface and increases of penetreability and evaporation and perspiration is cause to 

decrease of average duscharge and increase of water passing to aquifer and vice versa. 

 Wrastic and nmed methods show that used method due to allocation were weight to 

contaminant resource with more risk is one of the apprppriate method for the estimate of 

risk of polution of surface water and its standard method for management and quality 

protection of surface water in quality course. 
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