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 .1استادیار ،هرکس تحقیقات ٍ آهَزش کشاٍرزی ٍ هٌاتغ طثیؼی استاى تْراى
(تاریخ دریافت 1337/07/31؛ تاریخ تصَیة )1337/10/23

چکٕذٌ
تقاضای آب از هؤلفِّای اصلی تصوینگیری ترای هذیریت هٌاتغ ،آتخیسّا ٍ پذیذُّایی ًظیرر ششسارالی ترِ رروار هریرٍد.
تٌاترایي ،رٌاشت ظرفیتّای آتی ترای هذیریت تْیٌۀ هٌاتغ ،آتخیسّا ٍ پذیذُّایی ًظیر ششساالی الزم اسرت .هرذیریت هٌراتغ
آبّای سطحی ٍ ریاک ششساالی کشَرّ ،وچٌاى ترا ًثرَد سراهاًِای هَاجرِ اسرت کرِ تصروینگیرراى را در ترِکرارگیری
تصوینّای درست ٍ تِهَقغ پشتیثاًی کٌذ .ترای ایجاد چٌریي سراهاًِای ،الزم اسرت اقرذاهات اساسری در شصرَا ررٌاشت
هَضَع ٍ ظرفیتّای دادُّای کشَر تررسی ٍ ارزیاتی رَد .تا تَجِ تِ ایٌسِ رثیِسازی ترارش -رٍاًراب یسری از تحقیقرات
هْن ّیذرٍلَشیسی در ػلَم هٌْذسی آب هحاَب هیرَد ،در پصٍّش حاضر رثیِسرازی فرایٌرذّای ّیرذرٍلَشیسی حَضرۀ
کاردُ تا استفادُ از راشص تارش پیشیي ) (APIتررسی رذ کِ تِ تخویي آستاًۀ ررٍع رٍاًاب تا تْرُگیری از رثیِساز ترارش
ٍ رٍاًاب هیپردازد .سپس ،راشص تارش پیشیي تِ دست آهذ ٍ تیي ّر دٍ راشص تا رٍزّرای پیشریي ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 30 ٍ 25 ،20 ،15 ،10رٍزُ تا رٍاًاب حَضِ ّوثاتگی ترقرار رذُ ٍ ًترایج هقایارِ ررذً .ترایج تحقیر ًشراى داد تیشرتریي
تفاٍتّا در راشص تارش پیشیي تا رٍاًاب در حَضۀ کاردُ هرتَط تِ رٍزّای  30 ٍ 20ترا تفراٍت هقرذار ضرریة تثیریي 4
درصذ است .درًْایت ،تیشتریي ّوثاتگی راشص تارش پیشیي تا رٍاًاب در رٍز یسن تَدُ کِ هقذار ضریة تثیریي تراترر 56
درصذ است.
کلٕذياشگان :تارش -رٍاًاب ،حَضۀ کاردُ ،شراساى رضَی ،رثیِسازی.

 نویؼنذۀ مؼئول

Email: H.mahdavi@areeo.ac.ir

916

مقذمٍ
امشوصه ثه منبثع آثی ثه عنوان عنصشی حیبتثخشؾ و یکشی اص
ػه عبمل تـکیل و ثقبی محیظ صیؼش خاشب  ،هشوا و آة
ثیؾ اص پیؾ توخه ؿذه اػ  .دس کنبس اػشفابده اص مدووعشه
مذلهبی موخود ،فشص هب و چشبشؾهشبی ثؼشیبسی فششاسوی
مذیشان و ثشنبمهسیضان قششاس داسد کشه ثشب ؿشنبا و اػشفابدۀ
دسػشش و ثدششب اص آنهششب مششیتواننششذ گششبب ثؼششیبس مششریشی دس
ثهشهثشداسی هشچه ثیـفش اص دانشؾ سوص و ثشهکشبسگیشی آن دس
اذم تأمین آة ثشداسنذ = .<1اص عشیق ساثغۀ حدم سوانبة و
ثبسؽ میتوان ثب ؿنبا ثبسؽهب ،خشیبنهبی ػیالثی و کشل
حدم خشیبن سا تخوین صد .تخوین صحیح خشیشبن سودابنشه
دس مؼبئل مشثوط ثه مذیشی آة ،مصبسف کـبوسصی ،رایششۀ
آة و اؼبستهبی نبؿی اص ػیل ،کوک فشاوانی میکنشذ =.<2
مذلهبی مفعذدی ثهوػیلۀ محققبن اسائه ؿشذه و مشذلهشبی
ؿجیهػبصی ثبسؽ -سوانبة یکی اص سوؽهبی تخوین سوانبة و
اثششضاسی منبػششت ث ششای مغبشعششۀ فشاینششذهبی هیششذسوشوطیکی و
اسصیبثی منبثع آثی هؼشفنذ = .<3دو کشبسثشد مهشم مشذلهشبی
ثبسؽ -سوانبة ،پیؾثینی ػیالة و ؿشجیهػشبصی فشاینشذهبی
هیذسوشوطیکی اػ = .<4صح و دق هش مذل ثه ماشوضبت
آن ثؼفگی داسد ،ثنبثشاین امکبن تهیۀ مذلهبیی ثب دقش هشبی
مفابوت وخود داسد = .<5هش مذل ثؼفه ثه ػشبده یشب پیچیشذه
ثودن ،نیبص ثه یک ػششی دادههشبی وسودی و اشوخشی ثششای
واػندی و ثشسػی داسد = .<6اص آندب که دس حوضههبی آثخیشض
امکبن انذاصهگیشی توبب کویش هشبی مشوسد نیشبص ثشه منوشوس
ثشسػی واکنؾ حوضه میؼش نیؼ  ،انفخبة مذشی که ثفوانشذ
دس عین ػبدگی ػبافبس و ثب اػفابده اص کوفششین دادۀ وسودی
پیؾثینی ثب دق مذ نوش سا اسائه کنذ ،امشی ضششوسی اػش .
اص آندب که ؿشبا  APIخؿشبا ثشبسؽ پیـشین مجنشبی
آمبسی ػبده و کبسثشدی داسد ،مذلهبی صیشبدی ثشاػشبع ایشن
ؿبا ثشای تاکیک ثبسؽ مریش و تلاشبت اسائشه ؿشذه اػش
= .<7ثنششبثشاین ،پششظوهؾ حبضششش ؿششجیهػششبصی فشاینششذهبی
هیذسوشوطیکی حوضۀ کشبسده ،کشه دس منغقشۀ اـشک اػشفبن
اشاػبن سضوی واقع ؿذه ،ثب اػفابده اص ؿشبا  APIاػش
که ثه تخوین آػفبنۀ ؿشوع سوانبة ثب ثهشهگیشی اص ؿجیهػشبص
ثبسؽ و سوانبة میپشداصد.
فششذوسا و هوکششبسانؾ خ 1989ثشاػششبع ؿششبا ثششبسؽ
پیـششین مششذشی سا ثشششای پششیؾثینششی سوانششبة و ؿششجیهػششبصی
هیذسوگشاف ػیل دس حوضههبی ثب پوؿؾ دسافشی دس آمشیکشب
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تهیه کشدنشذ .نفشبیح پشظوهؾ آنهشب نـشبن داد ؿشبا ثشبسؽ
پیـین میتوانذ ثهاوثی عولیبت کبسثشی اساضشی سوی ػشیکل
هیذسوشوطی سا اسصیبثی کنذ و این مذل میتوانشذ نشوعی ػشبمبنۀ
پیؾثینیکننذه و هـذاسدهنذه ثبؿشذ = .<8شینؼشکی و کشوهلش
خ 1988ثب اػفابده اص ؿبا ثشبسؽ پیـشین ،سواثغشی میشبن
ثبسنذگی و سوانبة ثهصوست گشافیکشی ثشه دػش آوسدنشذ .آنهشب
سواثظ ػهمفغیشه و واػندی آن سا ثشاػبع تخوینهبی مفشواشی
ثشای سػیذن ثه ثهفشین پبػخ اسائشه دادنشذ = .<9صیویشش و ساع
خ 1990ثششب اػششفابده اص ؿششبا ثششبسؽ پیـششین و تحلیششل
سگشػیون دس حوضههبی آثخیض آمشیکشب دسیبففنشذ کشه ثهفششین
مقذاس یبث کبهؾ ثشای پیؾثینی دثی اوج دس ثشبسؽهشبی ثشب
گببهبی صمبنی پنحدقیقهای  0/996ثوده و ثشای ثشبسؽهشبی ثشب
گببهبی صمبنی سوصانه ثشاثش  0/38اػ = .<10کبمیلی و ثن آؿشش
خ 1993دس چهبس حوضه دس آسیضونبی آمشیکشب ثشب ؿشجیهػشبصی
سوانبة سوصانه مـبهذه کشدنذ که آػفبنۀ ؿشوع سوانشبة تشبثعی اص
مفوػظ ثبفش اشب هشش حوضشه اػش و اشب هشبی سػشی
کوفشین آػفبنه و اشب هشبی ؿشنی ثیـشفشین آػشفبنۀ ؿششوع
سوانبة سا داسنذ و نفیدشه گشففنشذ کشه دس حوضشههشبی خنشوة
غشثی آمشیکب میضان آة اوشیۀ اب ایش مهوی ثش توشیشذ سوانشبة
داسد = .<11هبسدن خ 1995ؿبا ثبسؽ پیؾثینشی  60سوصه
ثشای ثشسػی ؿشایظ سعوثفی اب قجل اص هش سگجبس ثشه منوشوس
مقبیؼۀ ؿؾ سگجشبس ػشیلصا سا دس آمشیکشب ثشه کشبس ثششد =.<12
کبپوسشی و هوکبسانؾ خ 1996ثب اػفابده اص ػششیهشبی صمشبنی
ثبسؽ سوصانه و ثب فشض کبهؾ توانی سعوث اب صمشبنهشبیی
که ثبسؽ وخود نذاسد ،مقذاس ؿبا پیـین ) (APIسا محبػجه
کشدنذ و ػپغ  APIنشمبل سا ثهدػ آوسدنشذ .نفشبیح پشظوهؾ
آنهب نـشبن داد ثشین دمشب و  APIساثغشهای اغشی وخشود داسد
= .<13هوچنین ،صیب و هوکشبسانؾ خ 1997ثششای پشیؾثینشی
خشیبن سودابنه نوعی مذل غیشاغشی ثشب اػشفابده اص ؿشبا
ثبسؽ پیـین اسائه دادنذ .نفبیح پظوهؾ آنهب نـبن داد ؿشبا
ثبسؽ پیـین هنگبمی که دادههبی تجخیش موخود نجبؿذ ،ثؼیبس
موفقی آمیض عول میکنذ .هوچنین ،ؿبا ثبسؽ دس سواثشظ
ثبسؽ-سوانبة ػجت افشضایؾ دقش مشذل غیشاغشی مشیؿشود
= .<14ػششوشیوان و هوکششبسانؾ خ 2004ث شین ؿششبا ثششبسؽ
پیـین ها سوصه ) (APIو دثیهبی اوج سودابنۀ ثشیفبنیب سواثظ
سگشػیونی ایدشبد کشدنشذ و ضششیت هوجؼشفگی ثشاثشش  0/73سا
ثهدػ آوسدنذ .نفبیح پظوهؾ آنهب نـشبن داد دثشی اص اوج ایشن
سودابنه ثه مقذاس ثؼیبس صیشبدی تحش تشأییش سعوثش پیـشین
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اششب اػ ش = .<15آنؼششفیل و هوکششبسانؾ خ 2004ؿششبا
ثبسؽ پیـین ثه هوشاه مفغیشهبی دیگشی سا ثه اصای گشببهشبی
مخفلف دس مذل ثبسؽ  -سوانبة ؿجکۀ عصجی مصنوعی استجشبط
دادنذ و نفیدشه گشففنشذ کشه  APIدس مشذل ثشبسؽ-سوانشبة ثشب
اػفابده اص ؿجکۀ عصجی موفق عوشل نوشیکنشذ .هوچنشین ،ثشب
توخه ثه اینکه تعذاد سوص  APIدس ؿجکۀ عصجی مصنوعی ػجت
ایدبد محذودی نویؿود ،وششی تعشذاد سوصهشبی ثیـشفش ثششای
 APIنفبیح ثهفشی سا اسائه اواهذ کششد = .<16یبصینش خ2006
عی پظوهـشی نـشبن داد تغییشش کشبسثشی صمشین آیشبس دساشوس
توخهی ثش سونشذ هیشذسوشوطیکی دس ػشغح حوضشۀ آثخیشض داسد
= .<17اػشششفیل و هوکشششبسانؾ خ 2008دس مغبشعشششهای ثشششش
هیذسوشوطی نُه حوضۀ کـوس ایششنذ نـبن دادنذ این حوضههب ثشب
مذل ثبسؽ -سوانشبة HBV-LIGHT،ثشبسؽ صمؼشفبنی سونشذی
افضایـششی و ثششبسؽ تبثؼششفبنی سونششذ کششبهؾ عششی دوسۀ -2010
 2060داؿششفهانششذ = .<18چششن و هوکششبسانؾ خ 2009اص مششذل
ثبسؽ -ثبسان ثشای کبشیجشاػیون و واػندی سویشذاد ػشیالة دس
چنذ حوضۀ آثخیض چین اػفابده کشدنشذ .نفشبیح پشظوهؾ آنهشب
نـبن داد هوبهنگی اوثی ثشین هیشذسوگشافهشبی مـشبهذه و
محبػششجه وخششود داسد [ .]91ؿششیویل و هوکششبسانؾ خ2010
نـبن دادنذ اص میبن عوامل مشریش توپشوگشافی ،کشبسثشی اساضشی،
مـخصبت اشب  ،ثشبسؽ و تجخیشش و تعشش دس ػشغح حوضشۀ
آثخیض ،عبمل تغییشات مذیشی صمین کبسکشدی اصلی دس میضان
ثبسؽ -سوانبة داسد =.<20
ویششغکشمششی خ 1378پظوهـششی سا دس حوضششۀ کـششکبن
خششػفبن ثه منوشوس ثشسػشی سواثشظ مشثشوط ثشه کشبهؾهشبی
هیذسوشوطیک ثششای تعیشین هیشذسوگشاف ػشیالة اندشبب داد و
سواثشظ میشبن ؿشبا ثشبسؽ پیـشین و سوانشبة سا ثشهصششوست
معبدالت دومفغیشه ثب ضشایت هوجؼشفگی نؼشجفبم منبػشت اسائشه
کشد =.<21
ؿشششیای و هوکششبسانؾ خ 1385گششضاسؽ دادنششذ کششه
سوؽهبی مفعذدی ثششای ثششآوسد سوانشبة ثشهوخودآمشذه اص
ثبسنذگی دس حوضشههشبی آثخیشض وخشود داسد .یکشی اص ایشن
سوؽهب اػفابده اص مذلهبی هیذسوشوطیکی اػ  .مذلهشبی
هیذسوشوطیکی این امکبن سا میدهنشذ کشه ثشب ؿشجیهػشبصی
فشاینششذ سوانششبة  -ثششبسؽ ،سوانششبة حبصششل اص ثبسنششذگی دس
حوضههبیی که خشیبن سودابنه انذاصهگیشی ؿشذه اػش ثشب
کوینۀ صمبن موکن و کوفشین هضینه اسصیبثی ؿود =.<22
فضشلاوشششی خ 1385ثشششای ؿشجیهػششبصی ثششبسؽ  -سوانششبة
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ؿبا ثبسؽ پیـین سا دس دو حوضۀ معشف امبمه و کؼشیلیبن
ثه کبس ثشد .ایـبن ثب ثهکبسگیشی ساثغۀ ثهدػش آمشذه ثشهوػشیلۀ
ویغکشمی ،مقذاس ثهینۀ یبث فشوکؾ سعوثش اشب سا ثششای
حوضششۀ امبمششه  0/904و کؼششیلیبن  0/965ثششه دػشش آوسد.
هوچنین ،ایـبن ثهفشین سواثظ سگشػیونی پیؾثینی ثشاػشبع
دادههبی ػبعفی و سوصانه سا ثشای حوضههبی یبدؿذه ثه دػش
آوسد = .<23احوذینظاد و هوکبسانؾ خ 1389دس مغبشعهای ثشه
این نفیده سػیذنذ که مقبدیش ثبسؽ ثششای مشبههشبی ػشبل ثشه
اػفثنبی اسدیجهـ و اششداد ،ثیـشفش اص مقشذاس سوانشبة اػش
= .<24ایشفبب و هوکبسانؾ خ 1390عشی مغبشعشهای ثشه ایشن
نفیده سػیذنذ که ثب دادههبی سوصانه ،دثی ػشبلهشبی 1374شش
 1386و ػشششپغ عشششول دوسۀ آمشششبسی 1381شششش  1387سا
اعفجبسػندی کشدنذ و اص معیبس ضشیت هوجؼفگی ثششای فشاینشذ
واػندی ثهششه ثشدنشذ = .<25غاشبسی و وفشباواه خ 1392عشی
مغبشعهای نـبن دادنذ ثشب تشکیشت وسودی ثشبسؽ سوصانشه ثشب دو
تأایش ،کوفشین میشضان و ثیـشفشین دسخشۀ هوجؼشفگی سا داسد
=.<26
مًاد يريشَا
مىطقّ مطالعٍضذٌ

مؼبح اػفبن اشاػبن سضوی  116485کیلومفشمشثشع اػش
که حذود  7دسصذ مؼبح ایشان سا دس ثش میگیشد 49 .دسصشذ
ػغح اػفبن سا منبعق کوهؼفبنی و  51دسصذ آن سا دؿش هشب
تـکیل میدهنذ .این اػفبن ؿبمل چهبس حوضۀ آثخیشض اتشش ،
قشهقوب ،کویش مشکضی و ؿش ایشان اػ  .حوضۀ آثخیض کبسده ثب
مؼششبح  557/9کیلومفشمشثششع دس اػششفبن اشاػششبن سضششوی،
ؿهشػفبن مـهذ و دس محذودۀ مخفصبت خغشافیبیی  26دسخه
و  59دقیقه تب  44دسخه و  59دقیقۀ عول ؿشقی و  37دسخشه
و  36دقیقه تب  58دسخه و  36دقیقشۀ عششض خغشافیشبیی قششاس
گشففه اػ  .این منغقه دس دامنههبی سضشوی سؿشفهکشوههشبی
هضاسمؼدذ و صون کپهداغ واقع ؿذه و اص ؿشوبل ثشه کشوههشبی
ػبسیمیذان ،کوه کوش و کوه قوسیقشوت ،اص خنشوة ثشه دؿش
مـهذ ،اص ؿش ثشه کشوههشبی صشنذو ؿشکن و ػشندذی و اص
ػو غشة ثه کوههبی گنذچب و صهش ثهششه محشذود مشیؿشود.
فبصلۀ پبیینتشین قؼو حوضه تب ؿشهش مـشهذ  42کیلشومفش
اػ خؿکل  . 1میشبنگین ثبسنشذگی ػشبالنه دس ػشغح حوضشه
 267میلیمفش و میبنگین ثبسنشذگی ػشبالنه دس استاشبع مفوػشظ
حوضه  387میلیمفش اػ =.<27
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ضکل  .8وقطّ استان خراسان رضًْ ي مًقعٕت حًضّ آتخٕس کاردٌ

دس پظوهؾ حبضش اص ؿبا  APIاػفابده ؿشذه اػش .
این ؿبا  APIنخؼفینثبس ثه وػشیلۀ  Kohlerو linsley
ثشای پیؾثینی ػیالة دس امشیکشب ثشه کشبس گشففشه ؿشذ .ثشب
اػفابده اص این مذل میتوان ؿشوع سوانشبة سا ثشب توخشه ثشه
ؿذت ثبسنذگی ثه عوس تخوینی محبػجه کشد .صمبنی کشه دس
سوؽ  APIثششای وقششبیع مناشششد ثششه کشبس گشففششه مششیؿششود،
انذاصهگیشی ثبسؽ دس دوسۀ صمبنی سوص قجل ثه عنوان معیبسی
ثشای سعوث پیـین اػفابده میؿود.
دس ؿبا  APIثبسؽ پیـین ثب تلابت ثبسؽ و سوانشبة
سواثظ ثؼیبس صیشبدی وخشود داسد .دس پشظوهؾ حبضشش اص دو
ساثغۀ کبسثشدی محبػجۀ ؿبا ثبسؽ پیـین اػفابده ؿذ.
ثب اػفابده اص سواثظ  1و  2ثششای حوضشه ،محبػشجبت اندشبب
ؿذ .ػپغ ،ثین هش دو ؿبا ثب سوصهبی پیـین ،3 ،2 ،1
 25 ،20 ،15 ،10 ،7 ،6 ،5 ،4و 30سوصه ثششب سوانشبة حوضششه
هوجؼفگی ثشقشاس ؿذه و نفبیح مقبیؼه ؿذ خساثغۀ . 1
خ1
که دس آن،

API a1P1  a2P2    a t Pt

 :Ptاستابع ثبسؽ دس  tسوص قجل اص ثبسؽ ثه میلیمفش
 :atضشیت یبث که ثه صوست  at= ktاػ .
 :Kضشیت یبث کبهؾ سعوث اب که مقذاس آن ثشین
 0/85تب  0/98اػ =.<15
مقششذاس  APIسا ثشششای  20تششب  60سوص و اغلششت  30سوص
محبػجه میکننذ خساثغۀ . 2
خ2

APIi  KAPIi 1  P

که دس آن:
 :APIiمقذاس  APIدس سوص  iاب
 :APIi-1مقذاس  APIدس سوص قجل اص سوص  iاب
 : Pi-1استابع ثبسؽ دس سوص قجل اص سوص  iاب
 : Kضشیت کبهؾ سعوث اب
 : APIدس گبب صمبنی سوصانه محبػجه میؿود.
نفبیح مشثوط ثه ثشسػشی سواثشظ ؿشبا ثشبسؽ پیـشین ثشب
سوانبة نـبن داد هوجؼفگی ثین این دو مفغیش ثؼیبس کشم اػش .
ثنششبثشاین ،ثشششای اسصیششبثی دقیششقتششش ،اص ثششبسؽهششبی ثششیؾ اص 10
میلیمفش و سوانبةهبی مفنبظش آن اػفابده ؿذ که ثبص هشم نفشبیح،

مُذيْ يفا ي ضرٔفٓ :ضثٍٕسازْ فرأىذَاْ َٕذريلًشٔکٓ در مىاطق خطک ...

هوجؼفگی کوی ثین ثبسؽ و سوانشبة سا نـشبن دادنشذ .ثنشبثشاین،
چنین اػفذالل ؿذ که عوامل یب حذاقل عبمل دیگشی مشیتوانشذ
تأییشگزاس ثبؿذ ،صیشا دس ثبسؽهبی ثب ؿذت یب تذاوب صیبد ،چنبنچشه
وضعی سعوثفی اب ثؼیبس کم ثبؿذ ،هوبنقشذس توشیشذ سوانشبة
میتوانذ کم ثبؿذ که ثبسؽهشبی ثشب ؿشذت و مشذت ثؼشیبس کشم.
ثنششبثشاین ،پششغ اص محبػششجۀ ضشششایت افشش سعششوثفی اششب و
ثهدػ آوسدن ؿبا ثبسؽ پیـین ،ساثغۀ آن ثب سوانبة ثشسػشی
ؿذ .نفبیح این ثشسػشی دس ؿشکلهشبی 2شش  8اسائشه ؿشذه اػش .
هوبنعوس که دس ؿکلهبی یبدؿذه پیذاػ  ،ضشیت تجیین صیشبد
اػ  .چنبنچه دس ؿکل پشاکنؾ اعذاد پشت حزف ؿونذ ،ضششایت
تجیین ثؼیبس افضایؾ مییبثذ .این نفبیح ثیبنکننذۀ تشأییش ثنیشبدین
سعوث پیـین حوضه سوی سوانبة اػ .
هوچنین ،خذول  2نفبیح محبػجبت ساثغۀ ؿشبا ثشبسؽ
پیـین ثب سوانبة سا دس حوضۀ کبسده نـبن مشیدهشذ .ثیـشفشین
تابوتهب مشثوط ثه سوصهبی  20و  30ثب تاشبوت مقشذاس ضششیت

ؿهشیوس مشداد

تیش

913

تجیششین  4دسصششذ ثششین دو ساثغششۀ  1و  2اػشش  .ثیـششفشین
هوجؼفگی ؿبا ثبسؽ پیـین ثب سوانشبة دس سوص یکشم ثشوده
که مقذاس ضشیت تجیین سواثظ  1و  2ثشاثش  56دسصذ اػ .
تحث
دس سواثظ ثبسؽ و سوانبة و تخوین آػفبنۀ ؿشوع سوانشبة ثشب
اػفابده اص ؿجیهػبص ثبسؽ و سوانبة ثبیذ ثشای ثهدػ آوسدن
ساثغهای ثین آػفبنۀ ؿشوع سوانبة ثشهعنشوان مفغیشش تشبثع و
مفغیشهبی مؼفقل عوق ثبسؽ ،ؿذت ثبسؽ ،عوشق سوانشبة،
دسصذ سع ،دسصذ ؿشن ،دسصشذ پوؿشؾ گیشبهی و دسصشذ
ؿیت اثفذا مـخ ؿود کشه آػشفبنه ثشب کشذابیشک اص ایشن
مفغیشهب مشتجظ اػ  .ثشه ایشن منوشوس ،اػشفابده اص نوشوداس
میتوانذ نوبیؾ اوثی اص این استجبط ثبؿذ .ثنبثشاین ،ثشسػی
چـوی گشافهبی نوبیؾ مفغیشهب نؼشج ثشه یکشذیگش مشذ
نوش قشاس گشف خؿکلهبی  3تب . 7

اسدیجهـ فشوسدین اػانذ

ثهون

دی 

 

 
k 
 
 

آرس

آثبن

مهش

ضکل  .2يضعٕت تغٕٕرات ثاتت کاَص رطًتت خاک در ماٌَاْ مختلف در حًضّ کاردٌ
جذيل  .8محاسثّ مقذار ثاتت کاَص رطًتت خاک ماَاوٍ تراْ حًضّ کاردٌ
ماٌ
مهش
آثبن
آرس
دی
ثهون
اػانذ
فشوسدین
اسدیجهـ
اشداد
تیش
مشداد
ؿهشیوس

Kave
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9
0/9

Eave
5/17
5/17
5/17
5/17
5/17
5/17
5/17
5/17
5/17
5/17
5/17
5/17

Z
0/02
0/02
0/02
0/02
0/02
0/02
0/02
0/02
0/02
0/02
0/02
0/02

E
4/28
2/2
1/37
0/8
0/89
1/93
3/58
5/58
8/43
11
11/21
8/64

K
0/917
0/957
0/974
0/985
0/983
0/963
0/931
0/892
0/837
0/787
0/783
0/833
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جذيل  .2راتطّ َمثستگٓ ضاخع تارش پٕطٕه تا رياواب حًضّ کاردٌ
راتطّ API

تعذاد ريزَاْ پٕطٕه

خ 1
خ 2
خ 1
خ 2
خ 1
خ 2
خ 1
خ 2
خ 1
خ 2
خ 1
خ 2
خ 1
خ 2
خ 1
خ 2
خ 1
خ 2
خ 1
خ 1
خ 1
خ 2
خ1
خ2

1
2
3
4
5
6
7
10
15
20
25
30

معادلّ َمثستگٓ
Q ; 0/0239API -0/1449
Q ; 0/0239API -0/1449
Q ; 0/0215API -0/1252
Q ; 0/0213API -0/1234
Q ; 0/0139API +0/0095
Q ; 0/0134API +0/0163
Q ; 0/0126API +0/1449
Q ; 0/012API +0/0268
Q ; 0/0115API +0/0367
Q ; 0/0107API +0/0431
Q ; 0/0107API +0/0573
Q ; 0/0096API +0/0573
Q ; 0/011API +0/0749
Q ; 0/01API +0/0418
Q ; 0/0114API +0/0598
Q ; 0/0094API +0/0543
Q ; 0/0093API +0/0383
Q ; 0/0075API +0/0633
Q ; 0/0059API +0/1144
Q ; 0/0055 +0/0919
Q ; 0/005API +0/1325
Q ; 0/0043API +0/1158
Q ; 0/0043API +0/1469
Q ; 0/0038API +0/1189

*حذاکثش ضشیت تجیین حوضۀ کبسده

ضکل  .9راتطّ تٕه آستاوّ ضريع رياواب ي ضٕة

ضکل  .4راتطّ تٕه درغذ پًضص گٕآَ -آستاوّ ضريع رياواب

ضرٔة تثٕٕه ()R2

*0/56

*0/56
0/53
0/53
0/44
0/44
0/42
0/42
0/40
0/39
0/39
0/38
0/39
0/38
0/42
0/40
0/40
0/41
0/31
0/35
0/29
0/32
0/27
0/31
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938

ضکل  .3راتطّ تٕه درغذ ضه  -آستاوّ ضريع رياواب

ضکل  .6راتطّ تٕه درغذ رس  -آستاوّ ضريع رياواب

ضکل  .3راتطّ تٕه ضذت تارش  -آستاوّ ضريع رياواب

نووداسهبی ثهدػ آمذه نـبن میدهشذ آػشفبنۀ ؿششوع
سوانبة ثیـفشین هوجؼفگی سا ثب عوق ثبسؽ داسد که نووداس
آن دس ؿکل  8آمذه اػ .
ثشای ثشسػی میضان تأییش هشش یشک اص مفغیشهشبی عوشق
ثبسؽ ،ؿذت ثبسؽ ،عوق سوانبة ،دسصذ سع ،دسصشذ ؿشن،
دسصذ پوؿؾ گیبهی و دسصذ ؿیت ثش آػفبنۀ ؿشوع سوانبة

اص ضششایت هوجؼششفگی ثششین آػششفبنۀ ؿشششوع سوانششبة و ایششن
مفغیشهب اػفابده ؿذ که نفبیح آن دس خذول  3آمذه اػش .
ثب توخه ثه خذول  3مـخ میؿود که مفغیشهشبی مشریش
ثش آػفبنۀ ؿشوع سوانبة ثهتشتیت اهوی عجبستانذ اص :عوشق
ثبسؽ ،عوق سوانبة ،ؿذت ثشبسؽ ،دسصشذ پوؿشؾ ،دسصشذ
ؿن ،دسصذ سع و دسصذ ؿیت.
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ضکل  .1راتطّ تٕه عمق تارش  -آستاوّ ضريع رياواب

جذيل  .9ضرأة َمثستگٓ تٕه آستاوّ ضريع رياواب ي متغٕرَاْ ضذت تارش ،عمق تارش ،درغذ رس ،درغذ ضه ،درغذ پًضص گٕآَ
ي درغذ ضٕة
ضٕة

پًضص گٕآَ

ضه

رس

عمق تارش

ضذت تارش

متغٕر

-0/006

-0/127

0/119

-0/085

0/992

0/056

آػفبنۀ ؿشوع سوانبة

ثشای محبػجۀ ساثغۀ سگشػیونی اغی ثین مفغیشش تشبثع
خآػفبنۀ ؿشوع سوانبة و مفغیشهبی مؼشفقل خعوشق ثشبسؽ،
عوق سوانبة ،ؿشذت ثشبسؽ ،دسصشذ پوؿشؾ ،دسصشذ ؿشن،
دسصذ سع و دسصذ ؿیت اص ساثغۀ  3اػفابده ؿذ:
خ3

y  m1x1  m2x2  b

ثب اػفابده اص ساثغشۀ  3ساثغشۀ اغشی ثشین مفغیشش تشبثع
آػفبنۀ ؿشوع سوانشبة و مفغیشهشبی مؼشفقل ؿشذت ثشبسؽ،
عوق ثبسؽ ،دسصذ سع و دسصذ ؿن اب  ،دسصذ پوؿشؾ
گیبهی و دسصذ ؿیت ثه دػ میآیذ خساثغۀ : 4
خ4

 0.02 x 6  2.34y   0.06 x 1  0.89 x 2
 0.023 x 3  0.02 x 4  0.05 x

دس معبدشۀ یبدؿشذه  yآػشفبنۀ ؿششوع سوانشبة ثشحؼشت
میلیمفش x 1 ،ؿذت ثبسؽ ثه میلیمفش دس ػبع  x 2 ،عوشق
ثبسؽ ثشحؼت میلیمفش x 3 ،دسصذ سعx 4 ،دسصذ ؿنx 5 ،
دسصذ پوؿؾ گیبهی و  x 6دسصذ ؿیت اػ .
ثب توخه ثه ساثغشۀ  4و ثشب اػشفابده اص دادههشبی واقعشی
آػفبنۀ ؿشوع سوانشبة ،نوشوداس ثشین آػشفبنۀ ؿششوع سوانشبة
واقعی و آػفبنۀ ؿشوع سوانبة محبػجبتی دس ؿشکل  9نـشبن
داده ؿذه اػ .
ثشسػی ساثغۀ هوجؼشفگی غیشاغشی ثشین مفغیشهشب ثشب
اػششفابده اص سوؽ نفششبیح ساثغششۀ سگشػششیونی غیشاغششی دس
خذولهبی  4و  5آمذه اػ .
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جذيل  .4تجسٍٔ ي تحلٕل متغٕرَا در معادلّ رگرسًٕوٓ غٕرخطٓ
مىثع
سگشػیون
ثبقیمبنذه
خوع اصالحنـذه
خوع اصالحؿذه

درجّ آزادْ
مجمًع مرتعات
13
40658
38
159/5
51
40817/5
50
12550/5
مدووع مشثعبت; -1ثبقیمبنذه/خوع اصالحؿذه;0/987

ثب توخه ثه ضششایت ثشهدػش آمشذه ،ساثغشۀ سگشػشیونی
غیشاغی ثه صوست ساثغۀ  5اػ :
خ5

y  A0x1A1  A2x 2A 3  A4x 3 A 5  A6 x 4 A 7 
A8 x 5 A9  A10x 6 A11  A12

ثب قشاسدادن ضشایت و توانهبی محبػجهؿذه دس خشذول
 ،3ساثغۀ  6ثه وخود میآیذ:
خ6

y  0.01x10.93  0.88x 2  9.62 x 3  9.7
 0.99 x 40.21  13.9 x 5  0.42  x 6 0.05  0.14

مٕاوگٕه
3127/5
4/2

دس معبدشۀ  y 6آػفبنۀ ؿشوع سوانبة ثشحؼت میلیمفش،
 x1ؿذت ثبسؽ ثه میلیمفشش دس ػشبع  x 2 ،عوشق ثشبسؽ
ثشحؼت میلشیمفشش x 3 ،دسصشذ سع x 4 ،دسصشذ ؿشنx5 ،
دسصذ پوؿؾ گیبهی و  x6دسصذ ؿیت اػ  .ثب توخشه ثشه
ساثغۀ  ،6ثشب اػشفابده اص داده هشبی واقعشی آػشفبنۀ ؿششوع
سوانبة نووداس ثین آػفبنۀ ؿشوع سوانشبة واقعشی و آػشفبنۀ
ؿشوع سوانبة محبػشجبتی دس ؿشکل  10نـشبن داده ؿشذه
اػ .

جذيل  .3محاسثّ ضرأة معادلّ رگرسًٕوٓ غٕرخطٓ
پارامتر

تخمٕه

خطاْ تقرٔثٓ
Std.

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

0/01
0/93
0/88
1/00
9/62
9/69
0/99
0/21
13/86
0/42
1/00
0/05
0/14

1/49
33/76
0/33
0/09
63215118/78
4410018/38
110/55
14/01
15/14
1/25
538/13
32/22
566/43

خطاْ تقرٔثٓ تا فاغلّ اطمٕىان 33
درغذ
تاال
پإٔه
3/01
3/03
69/26
67/41
1/56
0/20
1/17
0/83
127972307/91
127972327/1
8927605/79
8927625/17
224/79
222/82
28//58
28/16
16/78
44/51
2/10
2/95
1090/39
1081/39
65/17
65/26
1146/18
1146/57


y = 0.9926 x
R2 = 0.9872
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ٌ (مقادٔر مثىا در تحلٕل ساسٕت) در حًضّ کاردAWBM2002  پارامترَاْ ياسىجٓضذِ مذل.6 جذيل
ٍٔپارامترَاْ دتٓ پا
--mm/d

ِظرفٕتَاْ رخٕر
(mm) ٓسطح

درغذ سطًح متىاظر
ٌتا ظرفٕتَاْ رخٕر
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نبب حوضه
کبسده

 ؿشبا،(K) پبسامفشهبی یبثش فششوکؾ خشیشبن پبیشه
 ظشفی هبی رایششۀ ػشغحی و ػشغوح،(BFI) خشیبن پبیه
 دس حوضشۀ کشبسده،مفنبظش ثب ظشفی هبی رایششۀ ػشغحی
.  اسائه ؿذه اػ6 محبػجه ؿذه و دس خذول
 مالحوشه مشیؿشود کشه10  و9 ثب توخه ثه ؿکلهشبی
 ثب توخشه ثشه ضششیت4  و معبدشۀ غیش اغی3 معبدشۀ اغی
 دسصذ ثهاشوثی مشیتواننشذ آػشفبنۀ98 هوجؼفگی ثیؾ اص
 ضشایت این دو معبدششه.ؿشوع سوانبة واقعی سا تخوین ثضنذ
نـبن میدهذ معبدشۀ غیشاغی ثهفش مشیتوانشذ اصوصشیبت
 ثنشبثشاین معبدششۀ غیشش اغشی،فیضیکی منغقه سا نـبن دهذ
. ثشای تخوین آػفبنۀ ؿشوع سوانبة منبػتتش اػ
ْوتٕجٍگٕر
مقبیؼۀ نفبیح نـشبن مشیدهشذ دس حشبشی کشه ویشغکشمشی دس
تحقیق اود ثشای ؿجیهػشبصی ثشبسؽ سوانشبة ؿشبا ثشبسؽ
پیـین سا دس دو حوضۀ امبمه و کؼشیلیبن مقشذاس ثهینشۀ یبثش
 و کؼشیلیبن0/904 فشوکؾ سعوث اب ثشای حوضشۀ امبمشه
 امب دس پظوهؾ حبضشش ثشش اػشبع،  ثه دػ آوسده اػ0/965
 نفبیح محبػشجبت ساثغشۀ ؿشبا ثشبسؽ پیـشین ثشب،6 خذول
سوانبة سا دس حوضۀ کبسده نـبن میدهذ که ثیـفشین تابوتهشب
4  ثب تابوت مقشذاس ضششیت تجیشین30  و20 مشثوط ثه سوصهبی
 ثیـشفشین هوجؼشفگی، ثنشبثشاین.  اػ2  و1 دسصذ ثین سواثظ
ؿبا ثبسؽ پیـین ثب سوانشبة دس سوص یکشم ثشوده کشه مقشذاس
.  دسصذ اػ56  ثشاثش2  و1 ضشیت تجیین سواثظ
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