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 چكیده
 

 .افعایف ضٍظ افعٍى ًیاظ آتی لعٍم هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی هٌاؾة زض تْطُ تطزاضی اظ هٌاتـ آتی ضا اختٌاب ًاپصیط وطزُ اؾت

ٌاتـ آب اؾتفازُ اظ ضٍـ ّای ًَیي ٍ هسل ّاؾت وِ زض چْاضچَب تَؾقِ پایساض هسیطیت هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ه ّوچٌیي

وكاٍضظی، قطب ٍ نٌقت، تِ زلیل افعایف  تا تَخِ تِ افعایف ًیاظّای آتی. هٌاتـ ٍ ههاضف آب ضا قثیِ ؾاظی هی ًوایس

تِ فٌَاى اتعاضی فولی  ای ًطم افعاضیزهای خْاًی، تغییطات اللیوی ٍ تاضـ، افعایف ًطخ ضقس خوقیت، اؾتفازُ اظ هسل ّ

زض اؾتحهال آب  WEAPًطم افعاض  زض هَضز هقطفیایي تحمیك  .تطای تحلیل ٍ تطًاهِ ضیعی هٌاتـ آب اؾتفازُ هی قَز 

ضٍاتظ هتماتل هٌاتـ ٍ ههاضف پطزاذتِ ٍ تا تَخِ تِ ًیاظّا ٍ ؾیاؾت ّای آتی پیف  ،تِ تطضؾی هٌاتـ آب حَضِاؾت وِ 

اظ ًتایح هیتَاى فْویس وِ تا  هیسّس.حَضِ زض اذتیاض لطاض  آىای هٌاؾثی تا ّسف هسیطیت نحیح ٍ پایساض زض ضٍی ؾٌاضیَّ

 .  تاال ٍ لاتل لثَلی تاهیي هیكَز زضحس ٍ وكاٍضظی ههاضف قطب ٍ نٌقتی ٍ هحیظ ظیؿتی هٌغمِخوـ آٍضی ضٍاًاب آیا 

پؽ اظ تطضؾی ٍ تحلیل ٍضقیت ٍ ضًٍس  ٍ(WEAPتی آب)هسل زض ایي تحمیك تا اؾتفازُ اظ ؾیؿتن تطًاهِ ضیعی ٍ اضظیا

تطای تطًاهِ ضیعی هٌاتـ آب تَؾقِ زازُ قسُ  WEAPهسل هسیطیت ٍ اضظیاتی آتی  ،افعایف ًیاظّای آتی هحسٍزُ هغالقاتی

آى زض ضاؾتای ؾیاؾت ّا  زض ضٍیىطز یىپاضچِ زض قثیِ ؾاظی ؾیؿتن ّای آتی ٍ خْت گیطی WEAPهعیت انلی  .اؾت

( تا ّسف ایداز اتعاضّای واضتطزی تطای تاهیي ایي اّساف زض عطاحی هٌاتـ WEAPؾیؿتن عطاحی ٍ اضظیاتی ) ی تاقس.ه

 آب ایداز گطزیسُ اؾت 

 ، اؾتحهال آب، ؾٌاضیَؾاظی، هسیطیت آب WEAPًطم افعاض  کلمات کلیدی:

 

 :مقدمه -1

اؾت وِ تالـ تِ خای خایگعیٌی تطای تطًاهِ ضیعاى هاّط  ٍیپ یه اتعاض ًطم افعاضی تطای تطًاهِ ضیعی یىپاضچِ هٌاتـ آب

اؾت. یه چاضچَب خاهـ، اًقغاف پصیط، ٍ واضتط زٍؾت تطای تطًاهِ ضیعی ٍ آًالیع ؾیاؾت ّا فطاّن هی وٌس. تقساز 

ضافِ هترههیٌی وِ ّط ضٍظُ ٍیپ ضا تِ فٌَاى اتعاضی واضتطزی تِ هدوَفِ هسلْا، پایگاُ زازُ ّا ٍ نفحات گؿتطُ ذَز ا

 هی وٌٌس ضٍ تِ ضقس اؾت.

تؿیاضی اظ هٌاعك زض هقطو چالف ّای ؾٌگیي هسیطیت آب قیطیي ّؿتٌس. ترهیم هٌاتـ هحسٍز آب ، ًگطاًی ّایی ضا 

زض هَضز ویفیت هحیظ ظیؿت، تطًاهِ ضیعی تحت تٌَؿ آب ٍ َّا ٍ فسم لغقیت، تَخَز آٍضزُ اؾت. ٍ ًیاظ تِ تَؾقِ ٍ پیازُ 
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ایساض اؾتفازُ اظ آب تِ عَض فعایٌسُ ای فكاضتط ضٍی تطًاهِ ضیعاى هٌاتـ آب اؾت. هسل ّای قثیِ ؾاظی اؾتطاتػی ّای پ

 .ؾاظی هتقاضف فطضِ گطا ّوَاضُ تطای تطضؾی عیف گؿتطزُ ای اظ گعیٌِ ّای هسیطیت وافی ًثَزُ اؾت

یي آب زض ظهیٌِ هسیطیت ؾوت عی زِّ گصقتِ ضٍیىطز یىپاضچِ تِ تَؾقِ آب پسیس آهسُ وِ وِ هىاى ّای پطٍغُ ّای تاه

تماضا، ٍ ویفیت آب ٍ اوَؾیؿتن حفؼ ٍ حفاؽت اؾت. ٍیپ ایي اضظـ ّا ضا زض لالة یه اتعاض تطای آًالیع ؾیاؾت ّا ٍ 

تطًاهِ ضیعی هٌاتـ آب تِ نَضت یىپاضچِ زض آٍضزُ اؾت. گطُ ًیاظ زض ٍیپ تِ هؿائلی هاًٌس الگَّای ههطف آب، ضاًسهاى 

اؾتفازُ هدسز، ّعیٌِ ّا ، ٍ عطح ّای ترهیم آب ٍاتؿتِ هی تاقس. زض قطایغی تطاتط تا عطف فطضِ  تدْیعات، اؾتطاتػی

اظ خولِ هَضَفاتی هاًٌس خطیاى خطیاى، هٌاتـ آتْای ظیطظهیٌی، هراظى ، ٍ اًتمال آب اؾت. ّوچٌیي ٍیپ تَؾیلِ ضٍیىطزی 

اًاب ، خطیاى پایِ( ٍ هَلفِ ّای هٌْسؾی )تطای هثال، خاهـ اظ قثیِ ؾاظی عثیقی )تطای هثال، ًیاظ تثریط ٍ تقطق ؛ ضٍ

هراظى ، پوپاغ اظ آتْای ظیط ظهیٌی( ؾیؿتن آب هتوایع قسُ اؾت. ایي تِ عطاح اخاظُ زؾتطؾی تِ زیسگاُ خاهـ تط اظ عیف 

هی زّس. ًتایح گؿتطزُ ای اظ فَاهل وِ وِ تایس زض هسیطیت هٌاتـ آب تطای اؾتفازُ زض حال ٍ آیٌسُ زض ًؾط گطفتِ قَز ضا 

 .تسؾت آهسُ یه اتعاض واهال هفیس تطای تطضؾی گعیٌِ ّای هرلتف هسیطیت ٍ تَؾقِ آب هی تاقس

 مواد و روشها: -2

 تهیه مدل منابع آب 

تطزاضی نحیح  ؾاظی هٌاتـ آّب، هغالقِ زض هٌاتـ هَخَز ٍ اضائِ ضٍقی هٌاؾة تطای تْطُ تِ عَض ولی ّسف اؾاؾی زض قثیِ

ؾاظی  اّف هٌاتـ آب اؾت. اضائِ یه هسل لاتل لثَل تطای پسیسّْا هطاحل هرتلفی زاضز وِ قاهل قثیٍِ خلَگیطی اظ و

اٍلیِ ٍ تىویل اعالفات، والیثطاؾیَى هسل، تاییس هسل، تحلیل فسم لغقیت، تحلیل حؿاؾیت ٍ پیكٌْازات هسیطیتی اؾت. 

گطفتِ قَز. اظ ایي ضٍ آقٌایی واهل تا فطآیٌس هسلؿاظی  پؽ اظ ایي هطاحل، هسل هیتَاًس تطای چاضُ اًسیكی هسیطیتی تِ واض

ؾاظی لسم اٍلیِ زض اضائِ یه هسل خاهـ زض ایي اهط اؾت. ّوچٌیي ترهیم هٌاتـ هحسٍز آب،  ٍ ضٍقْای آى زض قثیِ

تَخَز ًگطاًیْایی ضا زض هَضز هسیطیت تماضا، ویفیت آب، هحیغعیؿت، هٌاتـ ظیطظهیٌی، تٌَؿ آب ٍ َّا، فسم لغقیت ٍ ... 

 .آٍضزُ اؾت

وِ زض ایٌدا ًیاظ تِ هسلی  ّا وافی ًثَزُ اؾت ؾاظی ّوَاضُ تطای تطضؾی عیف گؿتطزّای اظ ایي گعیٌِ هسلْای قثیِ

 اؾت WEAP افعاض خاهـ ٍ زلیك تطای اًدام هسلؿاظی حؽ هیكَز. یىی اظ هٌاتـ آب ًطم

ضیعیْا ٍ  اظ آى تطای پیكثیٌی ًتایح حانل اظ تطًاهِ لصا زض ایي هغالقِ تطای تطضؾی ٍضقیت هَخَز هٌاتـ آب حَظُ ٍ پؽ

اؾتفازُ قسُ اؾت. تسیي هٌؾَض اتتسا ایي هسل تطای  WEAP گیطیْایی وِ تطای آیٌسُ نَضت هیگیطز، اظ هسل تهوین

حَظُ تْیِ قسُ ٍ ٍضقیت هَخَز هٌاتـ آب حَظُ تَؾظ آى تحلیل قسُ اؾت. زض هطاحل تقس ًیع اظ هسل تْیِ قسُ تطای 

تطای ؾاذت هسل هٌغمِ  .ّای هسیطیت تْطّثطزاضی اظ هٌاتـ آب اؾتفازُ قسُ اؾت لیل ًتایح حانل اظ اخطای گعیٌِتح

هَضز هغالقِ ًیع تا تطضؾی عطحْا ٍ گعاضقات هغالقاتی قطوت آب هٌغمْای گلؿتاى ٍ قطوت هكاٍض ایي ؾاظهاى، اعالفات 

تِ  WEAP ؾاظی زض ًطهافعاض تِ ووه قثیِ س ٍ ایي زازّْاهطتَط تِ حَظُ زض زٍ ترف هٌاتـ ٍ ههاضف آب اذص گطزی

هحیغی ٍ ...( ٍ  تفىیه تطای احتیاخات ٍ ًیاظّای هٌغمِ )اظ لثیل ًیاظ آب قطب، وكاٍضظی، ترف نٌقتی ٍ ًیاظ ظیؿت

اضتفاؿ ٍ ...(  -ّا )خاًوایی، آٍضز هاّاًِ ٍ ...( ٍ ؾس هرعًی )حدن هرعى، حدن اٍلیِ، هٌحٌی حدن  هٌاتـ آب هاًٌس ضٍزذاًِ

 .هسلؿاظی گطزیسًس

ّای هٌاؾة تؿتگی تِ ّسف هغالقات ٍ پطٍغّْای هَضز ًؾط زاضز. تطای آب تایس اظ واضقٌاؾاى، زؾت  اًتراب گعیٌِ

ّای تْطّثطزاضی زض هسیطیت هٌاتـ ٍ شیٌفقاى ووه گطفت. تا تا اؾتفازُ اظ هغالقات اًدام  اًسضواضاى هٌغمِ، تقییي گعیٌِ

ّای تْتط  هسیطیتی ٍ یا هغلَب هقطفی ٍ زض هسل پیكثیٌی گطزز. احتیاخات ٍ ووثَزّای شیٌفقاى، گعیٌِ گطفتِ ٍ تداضب

ّا یا افوال  ّای هَخَز تِ واض گطفتِ قَز تا اهىاى ؾٌدی ایداز گعیٌِ اؾت چاضُ اًسیكی هسیطیتی تطای توام گعیٌِ

چَى افعایف ؾغح ظیط وكت، تغییط زض الگَی وكت،  ّای هرتلفی تغییطات زض آًْا تطضؾی قسُ تاقس. زض عطحْا، گعیٌِ



 

 

3 

ایداز ًیاظ آتی خسیس ٍ ... ضا هیتَاى افوال ًوَز، تِ عَضی وِ تا پتاًؿیل ٍ هحسٍزیتْای هٌغمِ هَضز هغالقِ ؾاظگاظی 

 .ضیعیْای آى ترف تاقس زاقتِ تاقس ٍ زض ضاؾتای ؾیاؾتْا ٍ تطًاهِ

 کاربرد ویپ

 وی تطای ًگْساضی اعالفات هیعاى تماضا ٍ شذیطُ آب فطاّن هی وٌس ٍیپ ؾیؿت: پایگاُ زازُ تیالى آب 

 ٍَیپ ًیاظ آتی، تاهیي، ضٍاًاب، خطیاى ضٍزذاًِ، شذیطُ هرعى، تَلیس تاض آلَزگی، تهفیِ ٍ تاض :اتعاض تَلیس ؾٌاضی

  .ٍاضزُ تِ ضٍزذاًِ ٍ ویفیت آب آى ضا قثیِ ؾاظی هی وٌس

 لی اظ تَؾقِ آب ، گعیٌِ ّای هسیطیت ، تفؿیط وطزى ٍ هحاؾثِ ٍیپ ضًح واه:اتعاض تدعیِ ٍ تحلیل ؾیاؾت

  .تیكواض ؾیؿتن ّای واضتطز آب ضا اضظیاتی هی وٌس

ٍیپ تط اؾاؼ هقازالت پایِ تیالى آتی فول وطزُ ٍ آى ضا هی تَاى زض ؾیؿتوْای قْطی ٍ وكاٍضظی ،حَضِ ّای هؿتمل 

ُ تط ایي، ٍیپ هی تَاًس عیف گؿتطزُ ای اظ اخعای عثیقی ٍ یا ؾیؿتن ّای ضٍزذاًِ ای هطظی پیچیسُ تىاض تطز. فالٍ

هٌْسؾی اظ ایي ؾیؿتن ّا ، اظ خولِ تاضـ ضٍاًاب، خطیاى پایِ، ٍتغصیِ آتْای ظیطظهیٌی اظ تاضـ ضا قثیِ ؾاظی وٌس. تدعیِ 

اًطغی تطق آتی، ضًٍس ٍ تحلیل تماضای هٌغمِ ای، حفاؽت اظ آب، حماتِ ّا ٍ اٍلَیت ترهیم، تْطُ تطزاضی اظ هرعى، تَلیس 

هاغٍل تدعیِ ٍ تحلیل هالی ًیع اخاظُ هی  .یاتی آلَزگی ٍویفیت آب، اضظیاتی آؾیة پصیطی ٍ العاهات ظیؿت هحیغی اؾت

  .زضآهس پطٍغُ ّا تپطزاظز -زّس تا واضتط تِ تطضؾی ٍ همایؿِ هثحث ّعیٌِ 

ثال، ضٍزذاًِ ّا ،اًْاض، آتْای ظیطظهیٌی، هراظى، ٍ تحلیلگط ًكاى زٌّسُ ؾیؿتن زض قطایظ هرتلف هٌاتـ تاهیٌثِ فٌَاى ه

تطزاقت، اًتمال ٍ فاضالب اهىاًات تهفیِ ذاًِ فاضالب، ًیاظ آب، تَلیس آلَزگی ٍ العاهات ظیؿت . تاؾیؿات آب قیطیي وي

زى زازُ ّا هحیغی. ؾاذتاض زازُ ّا ٍ ؾغح خعئیات ضا هی تَاى تِ ضاحتی ؾفاضقی وطز تا هٌاؾة تا ًیاظّا ٍ زض زؾتطؼ تَ

  .تطای یه ؾیؿتن ذال ٍ تدعیِ ٍ تحلیل هطتَط تِ آى تاقس

 

 :تعریف سناریو

ٍ یا زض قطایظ  -ؾٌاضیَ ًكاى هیسّس چگًَِ ؾیؿتن زض آیٌسُ ٍ زض اختوافی عَل ظهاى ٍ هىاى، زض یه هكرهات التهازی

ٍ حتی فَاهل هحیغی ضا اضظیاتی وٌٌس.  ؾٌاضیَّا هیتَاًٌس، ًیاظّای آتی ٍ لیوتْا .هكرهی اظ ؾیاؾتگصاضی زضگیط هیكَز

ّوِ ؾٌاضیَّا اظ یه ؾال پایِ قطٍؿ هیكًَس ٍ اظ ًؾط هَضَؿ،ؾٌاضیَّا هیتَاًٌس، هَضَفات ٍؾیقی ضا قاهل قًَس، تِ 

تسٍیي ؾٌاضیَّا تط اؾاؼ اّساف هسلؿاظی   .ضا پاؾد گفت " ٍؾیلِ آًْا تؿیاضی اظ ؾؤالْایی تا هفَْم عَضی وِ هیتَاى تِ

  هیكَز. اًدام

 سوابق تحقیق:

تطای هسیطیت هٌاؾة ضٍیسازّای ّیسضٍلَغیىی اتتـسا الظم اؾـت زضن زضؾتی اظ ضفتاض عثیقی ؾیؿتوْـای ّیـسضٍلَغی 

افعاضی، اهىاى تَؾقِ هسلْای ضایاًْای فطاّن قسُ اؾت وِ  ّای گصقتِ تا ضقس لاتلیتْای ًطم ٍخـَز زاقـتِ تاقس. زض زِّ

 .ؾاظی ؾیؿتوْای هٌاتـ آب ٍ ووه تِ تهویوگیطی هسیطاى ایي فطنِ زاقتِ اؾت  طی زض قثیِتِ ًَتِ ذَز ًمـف هـؤث

ضیعی  ضؾالت ایي هسلْا آگاُ ؾاذتي تهوین گیـطاى اظ فَالة اخطای ؾیاؾتْای هسیطیتی هرتلف اؾت. هسل تطًاهِ

(WEAP) عهـاى تـِ ّیـسضٍلَغی حَضـِ  یىـی اظ لسضتوٌـستطیي هـسلْـای اضظیـاتی هٌـاتـ آب اؾت وِ تالـ هیىٌس ّو
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تِ زلیل خاهقیت هسل زض لحاػ ایي زٍ  .یاض آتطیع ٍ هسیطیت ترهیم آب هَخَز هیاى تماضاّای هرتلف تپطزاظز تهوین

 WEAP هیكَز. هسل خـعء ٍ تحلیـل ؾیاؾـتْـای اخطایی هوىي زض ؾغح حَضِ، ّط ضٍظ تِ واضتطاى ایـي هـسل اضـافِ

ّای هرتلف تحمیماتی ٍ واضتطزی هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت، تِ فٌَاى ًوًَِ زض تطضؾی زض وكَضّای هرتلف زض عطح 

فلل واّف حدن زضیاچِ آضال ٍ یا زض هٌغمِ ویتیَی وٌیا تطای تطضؾی ٍ تحلیل تاًثیط هراظى شذیطُ ای تط ٍضقیت هٌاتـ 

عی تحمیمی زض حَضِ  2006). ؛ ٍاى لَى ٍ زضٍگطظ، 1992ؾت )ضاؾىیي ٍ ّوىاضاى، تِ واض ضفتِ ا WEAP آب، هسل

تا ّسف یافتي  WEAP زضیاچِ ًایَاقا زض وٌیا تطای تطضؾی ؾیؿتن حَضِ ایي زضیاچِ زض یه لالة خاهـ ًگط اظ ًطم افعاض

خٌَتی ّن تطای تطضؾی خاهـ (. زض حَضِ اٍلیفاى آفطیمای 2004فلل ٍ ًَؿ هكىالت آتی اؾتفازُ قسُ اؾت )آلفاضا، 

هَضز اؾتفازُ لطاض گطفت. زض ایي هٌغمِ ؾٌاضیَّایی تا هحَضیت  WEAP ٍضقیت فطضِ ٍ تماضای آب زض هٌغمِ، هسل

زض ایطاى ّن زض حَضِ ّای وطذِ ٍ ایصُ تِ هٌؾَض  ).2001هسیطیت تماضا هغطح ٍ تطضؾی گطزیس )ّطتطتؿَى ٍ تیت، 

اًهیي تماضا زض ترف ّای هرتلف وكاٍضظی، قطب ٍ نٌقت تا تَخِ تِ ضقس ًیاظ آًْا زض تطضؾی تأثیط تَؾقِ هٌاتـ آب ٍ ت

(. زض تحمیك زیگط زض زقت گطهؿاض، ٍضقیت 1385؛ فلیعازُ، 1385آیٌسُ اظ ایي هسل اؾتفازُ گطزیس )ؾیفی ٍ ّوىاضاى، 

سل ؾغح ظیط وكت هٌاؾة ٍ هَضز اضظیاتی لطاض گطفت ٍ زض ًْایت تَؾظ ه WEAP قثىِ آتیاضی ایي زقت تَؾظ هسل

 (1385ضاّىاضّای هٌاؾة تطای ضؾیسى تِ ایي ؾغح ظیط وكت اضائِ قس )حافؼ پطؾت، 

عی پػٍّكی زض حَضِ اٍاؾًَیطٍ زض وٌیا تطای تِ حسالل ضؾاًسى تقاضضات تط ؾـط ههـطف آب زض حَضـِ، ّواٌّگی تیي 

اض زازًس. آًْا ًتیدِ گطفتٌس وِ تیكتطیي همساض هَضز تطضؾی لط WEAP فطضِ ٍ تماضـای هٌـاتـ آب ضا تَؾـظ هـسل

تماضـا، ٍ زض ًتیدِ زلیل ایداز وكوىكْا هطتَط تِ ترف وكاٍضظی تـَزُ ٍ پیكٌْاز وطزًس تطای حل ایي هكىل وكت 

پـَضوی ٍ )تَؾـظ  WEAP زض حَضِ ضٍزذاًِ ؾـاوطاهٌتَ زض ایالـت والیفطًیـا ًیـع هـسل .زین زض هٌغمِ تَؾقِ یاتس

تـطای تطضؾـی اثـطات هـسیطیت آب وكاٍضظی تحت قطایظ هرتلف تغییط اللین زض آیٌسُ تِ واض گطفتِ  (2008،ضاىّوىـا

زض اضزى تطای (2004الفطا ٍ ّوىاضاى،)آب ذَاّس زاقت.  ًتایح ًكاى زازًس وِ الساهات هسیطیتی اثط هغلَتی تط هٌاتـ قـس

ب تهفیِ قسُ تطای آتیاضی ٍ تغییط اللین هسل ٍیپ ضا تِ واض گطفتٌس. زض اضظیاتی ؾٌاضیَّایی هاًٌس افعایف اؾتفازُ اظ فاضال

زض خْت تطًاهِ ضیعی ٍ هسیطیت هٌاتـ اب حَضِ اظغٌس تِ ضٍـ اؾتاًساضز زض  (1386،یعزاى پٌاُ ٍ ّوىاضاى)ایطاى ًیع 

ط ٍضقیت فطضِ ٍ تماضا زض ؾالِ افوال وطزُ ٍ تأثیط آى ضا ت 20هحیظ هسلؿاظی ٍیپ ؾٌاضیَّای هرتلفی ضا عی یه زٍضُ 

ًیع تا اًدام هسلؿاظی هاّاًِ هٌاتـ آب حَضِ تْكت آتاز تا  (1387،ؾقیس ًیا ٍ ّوىاضاى)هٌغمِ هَضز هغالقِ لطاض زازًس. 

زض  (1389،گاظضاًی)اؾتفازُ اظ ٍیپ اثطات عطح ّای اًتمال آب تیي حَضِ ای تطهٌاتـ آب ؾغحی حَضِ ضا تطضؾی وطزًس. 

ظ تاالزؾت حَضَؿ ضٍزذاًِ وكف ضٍز ضا هَضز تطضؾی لطاضزازُ ٍ تا زض ًؾط گطفتي پطٍغُ ّا ٍ الساهات تحمیمی، لؿوتی ا

احتوالی هَثط تط ٍضقیت هٌاتـ آتی هٌغمِ، پیكٌْازات ٍ ضاّىاضّایی ضا زض لالة ؾٌاضیَّای هرتلف تطای یه زٍضُ هیاى 

اضظیاتی تأثیط تغییطات ضاًسهاى آتیاضی تط هٌاتـ آب حَضِ تطای  (1391،وطهاًكاّی ٍ ّوىاضاى)ؾالِ اضائِ زازًس.  15هست 

آتطیع ًیكاتَض اظ ایي هسل اؾتفازُ وطزًس ٍ ًكاى زازًس وِ تا افعایف ضاًسهاى آتیاضی تِ قطط فسم افعایف ؾغح ظیطوكت، 

زض تس. تماضای ترف وكاٍضظی ووتط قسُ ٍ زض ًتیدِ وؿطی هرعى آترَاى ٍ افت ؾغح آب ظیطظهیٌی ًیع واّف هی یا

وِ زض ؾالْای تطضؾی گطزیس. ًتیدِ آى قس خٌَتی ؾٌاضیَّایی تا هحَضیت هسیطیت تماضا هغطح ٍ حَضِ اٍلیفاى آفطیمای

تماضا تِ تٌْایی وافی ًثَزُ ٍ تایس اظ ًوی قَز ٍ ّوچٌیي هسیطیت  ّا تأهیي زضنس اظ ههطف وٌٌسُ 40ًطهال ًیاظ تیف اظ 

حَضِ زضیاچِ ًایَاقا تطای تطضؾی ؾیؿتن تماضای حَضِ، زض ( 2003لَیت ٍ ؾالی ) .قَز ضٍقْای هسیطیتی زیگط اؾتفازُ

هطتَط  هكىل هَخَز آتی اؾتفازُ قس، ًتایح حاوی اؾت وِ انلیتطیيتا ّسف یافتي فلل ٍ ًَؿ هكىالت  فعاض ٍیپا ًطم اظ

یالت ِ ؾاوطاهٌتَ زض اِ زضیاچزض حَض (2004آلفاضا،) .ٍ هسیطیت ًانحیح هیثاقس، ًِ ووثَز هٌاتـ آبتِ ترف وكاٍضظی 
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نَضت ِ ّایی تا اؾتفازُ اظ هسل ٍیپ ّساف ظیؿت هحیغی، هغالقا آهطیىا ًیع تْوٌؾَض تطضؾی اثطات افعٍزى والیفطًیای

یاتؽ ٍ ) .تِ زٍ قىل هرتلفترهیم آب زض گصقتِ  فثاضت تَزًس اظتطتیة اٍلَیتْای گطفت. ؾٌاضیَّای انلی ایي هسل

ضِ ضٍزذاًِ ؾیتاضٍم وِ ّسف تَؾقِ یه هسل تطًاهِ ضیعی وكاٍضظی تِ هٌؾَض حفؼ ههطف آب حَ زض ( 2005ّوىاضاى،

آیٌسُ تحت تطاٍضز ًیاظ آتی گیاُ، زض زؾتطؼ تَزى آب ٍ عطح آب ٍ َّایی آیٌسُ وِ زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت ٍ زٍ ؾٌاضیَی 

ٍ زض زؾتطؼ تَزى آب زض آیٌسُ واّف هی اًتراب قسُ اؾت ٍ ًتیدِ گطفتِ قسُ وِ ًیاظ اب آتیاضی زض آیٌسُ افعایف 

 (Santikayasa 2016یاتس.)

 

 یافته ها: -3

 واسنجی و اعتبارسنجی مدل 

ٍاؾٌدی هسل فطآیٌسی اؾت وِ عـی آى تقـسازی اظ پاضاهتطّـای ٍضٍزی آًمسض تغییط زازُ هیكًَس تا همازیط قثیْؿاظی 

طٍضت اًدام فولیات ٍاؾٌدی تْقسم لغقیت تطذی پاضاهتطّای هسل ض . قسُ تـا همـازیط اًساظُ گیطی قسُ اًغثاق پیسا وٌٌس

زؾتی اًدام زض هسل ٍیپ تِ نَضت  هیثاقس. چَى تطای ٍاؾٌدی اتعاض ذانی تقثیِ ًكسُ اؾت، فول ٍاؾٌدی

 (2006)فلیعزُ،.هیكَز

 :استحصال آبمدلسازی 

ثریط ٍ تقطق گیاُ اؾت. لؿوتی اظ تاضـ زض ضٍاًاب ضاّی تطای هحاؾثِ ضٍاًاب تِ نَضت تفاٍت هیاى تاضاى ٍت-ضٍـ تاضـ

 .)اظ عطیك پاضاهتط تاضـ هَثط( اًاب تطای تأهیي زتی پایِ هی قَزضًٍس تثریط ٍ تقطق لطاض ًویگیطز ٍ تثسیل تِ ضٍ

زازُ ّای اللیوی ًیع تایؿتی زض حَضِ ٍاضز قًَس وِ تِ نَضت هاّاًِ ایي واض ضا اًدام هیسّین.  اگط زازُ ّای تاضـ اظ 

ؿتگاُ ّای هَخَز زض هحل لاتل اؾترطاج ًثاقس هی تَاى آًْا ضا اظ هسل ّای اللیوی خْاًی اظ لثیل هسلی وِ تَؾظ ای

Tim Mitchell   ُزض زاًكگاEast Anglia .تْیِ قسُ اؾترطاج وطز 

 Runoff fromلاتل هكاّسُ اؾت.  chmentًتایح تطای حَضِ ّا اظ هٌَی هتغییطّای انلی زض ًوای ًتایح تحت ًام 

Precipitation .ّواًٌس قىل ظیط هیثاقس 
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تطای خوـ آٍضی آب تاضاى، یه گطُ حَضِ آتطیع )تا اؾتفازُ اظ تاضـ ضٍاًاب( تِ فٌَاى هٌثـ هسل اؾتفازُ هیكَز. تقییي 

یتَاًین حتی تِ یه هٌغمِ خْت خوـ آٍضی ضٍاًاب یا تاضـ هَثط ٍ قثیِ ؾاظی همساض آب اظ زؾت ضفت زض پكت تام ضا ه

 فٌَاى هٌثـ آتْای زیگط هثل آب ظیطظهیٌی ّن اضافِ وطز.

پتاًؿیل تطزاقت آب تاضاى تِ فٌَاى هٌثـ ٍ زاقتِ تا اخطای ؾٌاضیَیْای هسل ٍیپ تطآٍضز همساض اب تطزاقتی اب تاضاى پكت 

 تام تِ فٌَاى هٌثـ هسل زضًؾط گطفتِ هیكَز.

 

 : پیشنهادها -4

 هغالقِ تِ فٌَاى پایلَت حَضِ آتطیعی اًتراب ٍ هسلؿاظی تا اؾتفازُ اظ هسل نَضت پصیطز.پیكٌْاز هیگطزز زض  -1

پیكٌْاز هیگطزز اتتسا هیعاى تاضاى حانل اظ تاضـ زض یىی اظ هسلْای تاضـ ضٍاًاب هسلؿاظی ٍ ؾپؽ ذطٍخی آى زض  -2

 هسل ٍیپ گصاقتِ قَز تا ًتیدِ آى تا ضٍـ تاال همایؿِ گطزز.

 طزز ًتایح حانل اظ اؾتحهال اب تا ایي هسل تا هسلْای زیگط همایؿِ ٍ ًتایح تطضؾی گطزز.پیكٌْاز هیگ -3

 پیكٌْاز هیگطزز زض فضایی هثل زاًكگاُ ٍ ازاضات ایي هسل اخطا گطزز. -4

 منابع: -5
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 ضٍز زض زٍضُ ذكىؿالی تا اؾتفازُ اظ هسل ّای ؾس ظایٌسُ اضظیاتی فولىطز قثىِ(، 1391. ) .ح،، نوسی تطٍخٌی .فهَحسیاى فغاض -4
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