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 چکیذُ

اػت.  ؿذٜ اسائٝاػتفبدٜ وشد وٝ ٞش يه ثشاي ؿشايغي خبكي  تٛاٖ ئي ٔختّفي ٞب ٔذَي آثشيض اص ٞب حٛضٝي سٚا٘بة ٚ سػٛة دس ػبصٝ يؿجثشاي 
 SWATي ؿذ. ثشاي ٚاػٙدي ٚ افتجبسػٙدي ٔذَ ػبصٝ يؿج SWATي ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ؿٟش چبدس ايٗ پظٚٞؾ، ثيالٖ آثي ٚ سػٛة حٛضٝ آثشيض 

، ضشيت تجييٗ، ٘ؼجت ثبليٕب٘ذٜ فيػب تىّؿبُٔ ٔقيبس ٘ؾ  ٞب ٔذَاػتفبدٜ ٌشديذ. ٘تبيح حبكُ ثب اػتفبدٜ اص چٟبس ٔقيبس اسصيبثي  SUFI-2اص سٚؽ 
 SUFI-2ٔمبيؼٝ ؿذ٘ذ. ٘تبيح ٘ـبٖ داد وٝ سٚؽ  p-factor  ٚr-factorي ٔـبٞذاتي ٚ دٚ فبوتٛس ٞب دادٜا٘حشاف اص ٔقيبس  خغبثٝٔيبٍ٘يٗ ٔشثقبت 

ثشاي سٚا٘بة ٚ سػٛة دس ايٗ  اص ٔذَ آٔذٜ دػت ثٕٝٞچٙيٗ ٔمبديش  ٞؼتداساي اٍِٛسيتٓ ٔٛتشتشي ثشاي ٚاػٙدي ٚ افتجبس ػٙدي ٔذَ دس ايٗ حٛضٝ 
ي ػبصٝ يؿجفُّ ضقف ٔذَ دس  ٗيتش ٟٔٓاص  وٙذ ئي ػبصٝ يؿج . ِٚي ايٗ ٔذَ سٚا٘بة سا ثٟتش اص سػٛة دس ايٗ حٛضٝٞؼت لجَٛ لبثُحٛضٝ دس حذ 

ي وبُٔ سٚصا٘ٝ ٞب دادٜي ضقيف خشيبٖ، فذْ پيٛػتٍي اعالفبت ٚ ٘جٛد يب وٕجٛد ػبصٝ يؿج، ٞب دادٜثٛدٖ  افتٕبد شلبثُيغ، ٞب دادٜتقذاد وٓ  ثٝ تٛاٖ ئ
 سػٛة اؿبسٜ ٕ٘ٛد.

 SWAT، ٚاػٙدي، ٔذَ SUFI-2ي، سٚؽ ؿٟش چب: ٍاشگاى کلیذی

 

 هقذهِ

ي دس ٔيضاٖ خشيب٘بت ٚ ٘يض فشػبيؾ ٚ سػٛة تِٛيذي داس٘ذ. ٔؤثشٚاحذٞبي وبسي ٚ ٔغبِقبتي ٔقَٕٛ، ٘مؾ  فٙٛاٖ ثٝي آثشيض ٞب حٛضٝ
ي آثشيض الصْ ٚ ضشٚسي اػت. يه ٞب حٛضٝي ثقذ ٔذيشيت ٞب ٘ؼُدس ص٘ذٌي ثـش ٚ ضشٚست حفؼ آٖ ثشاي  ٚخبن آةثب تٛخٝ ثٝ إٞيت 

يبص ثٝ اثضاسٞب ٚ ٘يض اعالفبتي اص ٚضـ ٌزؿتٝ ٚ فقّي حٛضٝ آثشيض داسد. ٕٞچٙيٗ أشٚصٜ خؼبسات ٘بؿي اص فشػبيؾ، تِٛيذ ٔذيشيت ٔٛفك ٘
ثٝ پش ؿذٖ ػذٞب، پبييٗ  تٛاٖ ئايٗ خؼبسات  اصخّٕٝي آثشيض اػت وٝ ٞب حٛضٝ ذوٙٙذٜيتٟذي ؿذيذ اص فٛأُ ٞب الةيػسػٛة ٚ ثشٚص 
)اػٕقّي  ؿٛد ئدس ػغح حٛضٝ ٚ دس ٔٛاسدي ٞٓ ٔٛخت خؼبسات خب٘ي  اػتفبدٜ لبثُ، وبٞؾ ػغح ي تِٛيذي حٛضٝٞب آةآٔذٖ ويفيت 
اػت. دس وـٛس ٔب  ٚخبن آةي اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص ٔٙبثـ ٞب سٚؽ ٗيتش ٟٔٓي آثشيض اص ٞب حٛضٝثٙبثشايٗ ٔذيشيت كحيح ؛ (1390ٚ فجذاِٟي، 

ي ٚ سػٛة ػٙدي ثٝ تقذاد وبفي ٞؼتٙذ ٚ ٕٞيٗ ذسٚٔتشيٞي ٞب ؼتٍبٜيافبلذ  ي آثشيض وٛٞؼتب٘يٞب حٛضٝ ظٜيٚ ثٝي آثشيض، ٞب حٛضٝاوثش 
ي ٔختّفي سا ٞب حُ ساٜيؼت ٞب ٚ ٔحممبٖ ٔٙبثـ آة ذسِٚٛطيٞ. ػبصد ئي فٕشا٘ي ٚ ٔذيشيتي سا ثب ٔـىُ ٔٛاخٝ ٞب يضيس ثش٘بٔٝأش ٞشٌٛ٘ٝ 

ثٙبثشايٗ ؛ (2؛1390ٚ ؿبيٍبٖ ٚ ٕٞىبساٖ،  518؛ 1378ٚ ٕٞىبساٖ، اػت )سػتٕيبٖ  ٘جٛدٜ ضيآٔ تيوبٔالً ٔٛفم وذاْ چيٞ ِٚي ا٘ذ وشدٜفشضٝ 
ي ٔبِي ٚ صٔب٘ي، ؿشايظ ػخت فيضيىي ٞب تئحذٚد ٚاػغٝ ثٝي عجيقي، ٞب پٟٙٝي اعالفبت ٔشثٛط ثٝ سٚا٘بة ٚ سػٛة دس آٚس خٕـدسن ٚ 
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ٕٞيـٝ ٔيؼش ٘يؼت )كبدلي ٚ يثشثي،  ساصٔذتدي ػبِ خـهي الّيٕي، اص لجيُ ٙيث ؾيپ شلبثُيغي آثشيض ٚ ٘يض ٘ٛػب٘بت ٞب حٛضٝحبوٓ ثش 
دس ٞيذسِٚٛطي ٚ ٘يبص ثٝ داؿتٗ سٚؿي ثشاي  يشيٌ ا٘ذاصٜ يٞب اص عشفي ٔحذٚد ثٛدٖ سٚؽ(. 63؛ 1395ٚ ٔشادي ٚ ٕٞىبساٖ،  44؛ 1378

تغييشات  يػبصٝ ييٗ ؿج٘يؼت ٚ ٕٞچٙ شيپز ٞب أىبٖ دس آٖ يشيٌ وٝ ا٘ذاصٜ ييٞب ثذٖٚ آٔبس ٚ يب ٔىبٖ يٞب تقٕيٓ آٔبس ٔٛخٛد ثٝ حٛضٝ
 يٞب ٌزؿتٝ، ٔذَ يٞب دس دٞٝ(. 46؛ 2001، 1)ثيٖٛ ٚ ثيّٙي ٞيذسِٚٛطيىي اػت يػبصٝ يٞيذسِٚٛطيىي آيٙذٜ اص داليُ اكّي ؿج

 يٞب ٔذيشيت حٛضٝ يٞب ؼتٓئٙضِٝ اثضاسي ثشاي آ٘بِيض ػ عٛس ٚػيقي اص ػٛي ٞيذسِٚٛطيؼت ٞب ٚ ٔذيشاٖ ٔٙبثـ آة ثٝ ٞيذسِٚٛطيىي ثٝ
ٞيذسِٚٛطيه ؿبُٔ تقذاد صيبدي اص پبسأتشٞبيي ٞؼتٙذ وٝ ثشاي ثشسػي سٚا٘بة ػغحي ٚ  يٞب وبسثشدٜ ؿذٜ اػت. ٔقٕٛالً ٔذَ ثٝ آثشيض

، 2)يبپٛ ٚ ٕٞىبساٖ ؿٛ٘ذ ي، فٕك ٘فٛر، تجخيش ٚ تقشق، خلٛكيبت خبن، وبسثشي اساضي ٚ ثبس٘ذٌي اػتفبدٜ ٔيٙيشصٔيص يٞب ، آةيشػغحيص
ٞب فالٜٚ ثش ايٙىٝ دس  سا ثيبٖ وشد. ايٗ ٔذَ بعئم ٞيذسِٚٛطيه ثضسي يٞب ٘يبص ثٝ ٔذَ (1986) 3ايٍّؼٖٛ ٘خؼتيٗ ثبس(. 25 ؛1996
؛ 1999، 4)آسُ٘٘يض لبثّيت خٛثي داس٘ذ  بعئم وٛچه يٞب آثشيض ثب ٚػقت صيبد وبسثشد ثؼيبس ٔٙبػجي داس٘ذ دس ػغح حٛضٝ يٞب حٛضٝ

اػت وٝ اص٘ؾش اٞذاف ٚ ٔميبع صٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ثؼيبس  ؿذٜ ـٟٙبديسِٚٛطي آثشيض پٞيذ يٙيث ؾيصيبدي ثشاي ؿشح ٚ پ يٞب ٔذَ (.203
SWAT يىيذسِٚٛطيٞب ٔذَ ٞ يىي اص ايٗ ٔذَ(. 516؛ 2010، 5)ػتبيٗ ٚ ٕٞىبسأٖتفبٚت ٞؼتٙذ 

ٔٛسدتٛخٝ لشاسٌشفتٝ  شاًيوٝ اخ اػت 6
ٔٙؾٛس  ضٝ آثشيض دس ٔميبع سٚصا٘ٝ فُٕ وشدٜ ٚ ثٝٞيذسِٚٛطي حٛ يػبصٝ ياػت. ايٗ ٔذَ يه ٔذَ ٘يٕٝ تٛصيقي اػت وٝ ثبٞذف ؿج

آثشيض ٔتفبٚت اص٘ؾش  يٞب ساٞىبسٞبي ٔذيشيتي ٔتفبٚت ثش سٚي خشيبٖ، سػٛة، فٙبكش غزايي ٚ ثيالٖ ٔٛاد ؿيٕيبيي دس حٛضٝ شيثشسػي تأث
ٙذٞبي ٞيذسِٚٛطيىي پيچيذٜ ي فشآيػبصٝ يؿجدس  SWAT(. تٛا٘بيي ٔذَ 76؛ 1998، 7)آسِ٘ٛذاػت  بفتٝي خبن ٚ وبسثشي اساضي تٛػقٝ

، ٔجٙبي فُٕ ٞؼتٙذ، تش ثضسيٚاحذٞبي وبسثشي  ٞب آٖي يىپبسچٝ وٝ دس ٞب ٔذَايٗ ٔذَ سا ٘ؼجت ثٝ  GISي آثشيض دس ٔحيظ ٞب حٛضٝ
ي دس ػغح خٟبٖ ٚ ا ٌؼتشدٜتحميمبت  ٞب ٔذَٚ ػبيش  SWATٔتٕبيض ػبختٝ اػت. دس ٔٛسد ثشآٚسد سٚا٘بة ٚ سػٛة ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ 

، 8ثٝ ٔغبِقبت يبً٘ ٚ ٕٞىبساٖ تٛاٖ ئي آثشيض كٛست ٌشفتٝ اػت وٝ ٞب حٛضٝيي ٔختّف ٞيذسِٚٛطي ٚ ٔذيشيت ٞب ٙٝيصٔايشاٖ دس 
؛ ٚ ِٚي ٘ظاد 2019، 12؛ ِيٛ ٚ ٕٞىبسا2018ٖ، 11؛ وبئٛ ٚ ٕٞىبسا2017ٖ، 10؛ ٞيٕٗ ؿٛ ٚ ٕٞىبسا2013ٖ، 9چيٗ يٖٛ ِي ٚ ٕٞىبساٖ ؛2009

؛ ؿفيقي ٔغّك ٚ ٕٞىبساٖ، 1396؛ سحٕتي ٚ ٕٞىبساٖ، 1396؛ غالٔي ٚ ٕٞىبساٖ، 1395ي ٚ ٕٞىبساٖ، ؛ ٘بكشآثبد1392ٚ ٕٞىبساٖ، 
اؿبسٜ  1399؛ سضبيي ٔمذْ ٚ ٕٞىبساٖ، 1398؛ خغيجي ٚ وشٔي، 1397، خٛسؿيذ دٚػت ٚ ٕٞىبساٖ، 1397؛ لضبٚي ٚ ٕٞىبساٖ، 1397
ي سٚا٘بة، سػٛة ٚ فشػبيؾ ا٘دبْ ٍ٘شفتٝ ػبصٝ يؿجچٝ ٚ خبٔقي دس ٔٛسد ٔغبِقبت كٛست ٌشفتٝ دس ايٗ ٔٙغمٝ، ٔغبِقٝ يىپبس ثبٚخٛد. ٕ٘ٛد

إٞيت ٚ ضشٚست پظٚٞؾ حبضش سا دس خٟت ٔذيشيت كحيح ثشاي وبٞؾ خؼبسات ٘بؿي اص فشػبيؾ، تِٛيذ  تٛا٘ذ ئاػت، ِزا ايٗ ٔؼئّٝ 
 سػٛة ٚ ثشٚص ػيالة ٞب ثشآٚسدٜ ػبصد.
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 هٌطقِ هَرد هطالعِ

اػت. ؿٟش چبي ثٝ ٕٞشاٜ  لشاسٌشفتٝايٗ حٛضٝ  ؿٕبَ غشةحٛضٝ سٚدخب٘ٝ لضَ اٚصٖ ٔي ثبؿذ وٝ دس  ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ ثخـي اص
ٚ ؿٕبَ حٛضٝ  ؿٕبَ غشةوٝ دس  ثبؿذ ئ ي لضَ اٚصٖٞب شؿبخٝيصص٘دبٖ چبي، آي دٚغٕٛؽ ٚ لشا٘مٛچبي يىي اص  اصخّٕٝسٚدٞبي ديٍش 

ثخؾ ايٗ حٛضٝ اص وٜٛ لبػٓ داغي دس ٘ضديىي  ٗيتش يؿٕبِش چبي اص . ؿٟٛ٘ذ٘ذيپ ئخشيبٖ داؿتٝ ٚ دس ٘ضديىي ؿٟش ٔيب٘ٝ ثٝ آٖ 
. سٚدخب٘ٝ اص ضديس ئي دس ٘ضديىي ٔيب٘ٝ ثٝ لضَ اٚصٖ خٙٛة ؿشل -يؿٕبَ غشثٚ تيىٕٝ داؽ ػشچـٕٝ ٌشفتٝ ٚ ثب عي ٔؼيش  آثبد ثؼتبٖ

 دٜ ٚ دس لؼٕتي اص ٔؼيش ٘يض ثب ثشيذٖي آرسيٗ ثؼتش خٛد سا ثٝ فٕك ثشٞب ػًٙ٘ٛؿ وٛٞؼتب٘ي ثٛدٜ ٚ دس ثيـتش ٔؼيش ثب ثشيذٖ 

ٚ  47° 46' 13"تب  46° 52' 8"ي خغشافيبي ٞب عَٛ. ٔحذٚدٜ ٔغبِقبتي ثيٗ دٞذ ئي ٔيٛػٗ ثٝ خشيبٖ خٛد ادأٝ ٞب يوٍّٙٛٔشا

چٖٛ داساي عَٛ ٚ ٔؼبحت  ض٘ذيس ئيي وٝ ثٝ ؿٟش چبي بٞ شؿبخٝيصلشاس داسد.  37° 49' 13"تب  37° 25' 50"ي خغشافيبيي ٞب فشم
دس  لشاسٌشفتٝي ٞب شؿبخٝيصوٝ ؿىُ حٛضٝ ؿٟش چبي ٘بٔتمبسٖ ثبؿذ، ثغٛسيىٝ ٚػقت حٛضٝ ٚ عَٛ  ا٘ذ ؿذٜػجت  ثبؿٙذ ئٔتفبٚت 

 (.1ؿىُ ) ٞؼت٘ٝ دس ػٕت خٙٛة ايٗ سٚدخب لشاسٌشفتٝي ٞب شؿبخٝيصػٕت ؿٕبَ سٚدخب٘ٝ ؿٟشچبي چٙذيٗ ثشاثش ٚػقت حٛضٝ ٚ عَٛ 
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 هَاد ٍ رٍش

 هَرداستفادُی ّا دادُ

ي، وبسثشي اساضي، خبن، ثبسؽ، دٔبي ثشداس ٘مـٝػبصٔبٖ  1:10000ؿبُٔ ٔذَ سلٛٔي استفبفي  ٔٛسداػتفبدٜي ٞب دادٜدس ايٗ پظٚٞؾ 
ٚ  آثبد ثؼتبٖي ػيٙٛپتيه ٔيب٘ٝ، ػشاة، ٞشيغ، ٞب ؼتٍبٜياسٚصا٘ٝ  ثبد، تـقــ خٛسؿيذي ٚ سعٛثت ٘ؼجي حذالُ ٚ حذاوثش، ػشفت

 Arc افضاس ٘شْدس ٔحيظ  SWAT2012ثب اػتفبدٜ اص افضٚ٘ٝ  ٞب دادٜ(. ايٗ 1خذَٚ ) ٞؼتي ؿٟش چبچبساٚيٕبق ٚ دثي ٚ سػٛة ايؼتٍبٜ 

Map ،ٓٞ ٙص ٔذَ ٚاػٙدي ٚ افتجبس ػٙدي ٘تبيح حبكُ ا ٗيچSWAT  افضاس ٘شْ٘يض دس ٔحيظ SWAT Cup  كٛست ٌشفتٝ اػت. پغ اص
. ٕٞچٙيٗ دس وٙذ ئي ٌشاف ذسٚيٞٔذَ ثب اػتفبدٜ اص ٘مبط استفبفي الذاْ ثٝ تشػيٓ ؿجىٝ  افضاس ٘شْٔقشفي ٔذَ سلٛٔي استفبفي ثٝ ٔحيظ 

ثب تقييٗ  ٌشدد ئٗ ٘مغٝ خشٚخي ثٝ ٔذَ ٔقشفي ي خٟت ثؼتٗ ٔشص حٛضٝ ٚ تقييذسٚٔتشيٞايؼتٍبٜ  ايٗ ٔشحّٝ ٔختلبت خغشافيبيي
(. ٘مـٝ وبسثشي اساضي 2ؿىُ ) وٙذ ئي حٛضٝ الذاْ ثٙذٓ يتمؼتٛػظ وبسثش ٔذَ ثٝ  ٞب حٛضٝثشاي صيش  ٘ؾش ٔٛسدٔيضاٖ حذالُ ٔؼبحت 

آٖ ٚخٛد داؿتٝ  Databaseي اػت وٝ دس ٞب يوبسثشتٟٙب لبدس ثٝ ؿٙبػبيي  SWATٔذَ  ؿٛد ئي تٟيٝ ٚ ثٝ ٔذَ ٔقشفي ػتشس كٛست ثٝ
پظٚٞؾ ثشاي تٟيٝ ٘مـٝ وبسثشي اساضي اص  ي ؿٛ٘ذ دس ايٌٗزاس ٘بْفشٔت ٔذَ  ثش اػبعي اساضي ٞب يوبسثشثبؿذ ثٙبثشايٗ الصْ اػت وٝ 
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ي ثبؿذ داساي ٞفت ٘ٛؿ وبسثشي ٔ ٔٛسدٔغبِقٝاػت وٝ حٛضٝ  ؿذٜ  اػتفبدٜ ENVI5.3 افضاس ٘شْٚ ثب اػتفبدٜ اص  ِٙذ ػتي ا ٔبٞٛاسٜتلبٚيش 
 ؿذٜ  ٝيتٟي ٞبُ يپشٚف ثش اػبعٚ الصْ اػت وٝ اعالفبت ٚاحذٞبي خبن  ٌشدد ئػپغ ٘مـٝ ٚاحذٞبي خبن ثٝ ٔذَ اضبفٝ  (.3ؿىُ )

 ؿذٜ  اػتفبدٜتٛػظ ٔٙبثـ عجيقي اػتبٖ آرسثبيدبٖ ؿشلي  ؿذٜ  ٝيتٟآٖ اضبفٝ ٌشدد دس ايٗ حٛضٝ اص ٘مـٝ خبن  Databaseاص ٔٙغمٝ ثٝ 
( ٚ دس ٔشحّٝ آخش ايٗ لؼٕت ٘مـٝ عجمبت 4ٔي ثبؿذ ؿىُ ) هيتفى لبثُوالع ثبفت خبن  24ٗ ٘مـٝ دس وُ حٛضٝ اي ثش اػبعاػت. 

ي ثبسؽ، دٔبي ٞب دادٜي ػيٙٛپتيه ثٝ ٔذَ ٚ ٔقشفي ٞب ؼتٍبٜياثب ٔقشفي ايؼتٍبٜ يب  تيدسٟ٘ب(. 5ؿىُ ) ٌشدد ئؿيت ثٝ ٔذَ اضبفٝ 
ٚ ػپغ ؿشٚؿ ثٝ  وٙذ ئالصْ  Databaseسٚصا٘ٝ ٔذَ ؿشٚؿ ثٝ ايدبد  سعٛثت ٘ؼجي حذالُ ٚ حذاوثش، ػشفت ثبد، تـقــ خٛسؿيذي ٚ

 .وٙذ ئي ػبصٝ يؿج

 SWATهذل 

SWAT ٕٝ٘ٛ٘ پشداصد ئي فشآيٙذٞبي ػؼيتٓ آثشيض ػبصٝ يؿجي فيضيه پبيٝ اػت وٝ ثب حُ ٔقبدالت اػبػي فيضيه ثٝ ٞب ٔذَي اص ا .
ٚاحذ وبسي دس ايٗ ٔذَ ٚاحذ ٚاوٙؾ  ٗيتش وٛچهصٔب٘ي ٔذِي پيٛػتٝ اػت.  اص٘ؾشايٗ ٔذَ ثٝ ِحبػ ٔميبع فضبيي ٘يٕٝ تٛصيقي ٚ 

1هيذسِٚٛطيٞ
HRU  آة ٔٛخٛد دس خبن، سٚا٘بة ؿٛد ئي عجمبت ؿيت، خبن ٚ وبسثشي اساضي حبكُ ٞب ٘مـٝاػت وٝ اص تشويت .

ي ػبصٝ يؿج. ؿٛد ئآثشيض ٔحبػجٝ  ٚ ػپغ ٞش صيش حٛضٝ ٚ دس آخش وُ حٛضٝ HRUػغحي، سػٛة ٚ فٙبكش ؿيٕبيي اثتذا ثشاي ٞش 
فبص صٔيٙي ٚ فبص آثي، فبص صٔيٙي ٔشثٛط ثٝ فشآيٙذٞبي ػغح صٔيٗ ٚ ٚسٚد آة،  ؿٛد ئثٝ دٚ لؼٕت تمؼيٓ  SWATػيؼتٓ آثشيض دس ٔذَ 

وت آة، سػٛة ٚ ي خشيبٖ ؿبُٔ حشٞب وب٘بَٚ  ٞب آثشاٞٝسػٛة ٚ فٙبكش ؿيٕيبيي ثٝ آثشاٞٝ اكّي ٞش صيش حٛضٝ اػت. فبص آثي فشآيٙذٞبي 
 .وٙذ ئي ػبصٝ يؿجٔٛاد ؿيٕيبيي سا 

ثشاي ػبصٌبسي ٔذَ،  2003تب  2000ٚاحذ ٞيذسِٚٛطيىي تمؼيٓ ٌشديذ. اص ػبَ آٔبسي  1132صيش حٛضٝ ٚ  41ثٝ  ٔغبِقٝ ٔٛسدحٛضٝ 
 20ي ثشاي يه دٚسٜ ػبصٝ يؿج، ٞب دادٜػبَ ثشاي افتجبس ػٙدي اػتفبدٜ ٌشديذ. پغ اص پبسأتش ػبصي ٚ ٚسٚد  4ػبَ ثشاي ٚاػٙدي ٚ  13اص 

 ثش اػبع ٌبْ صٔب٘ي ٔبٞب٘ٝ كٛست ٌشفت. 2019دػبٔجش  31تب  2000طا٘ٛيٝ  1ػبِٝ اص 

 
 ی هیاًِشْر چای حَضِ آتریس گراف ذرٍیٍّ شثکِ  ّا حَضِ( ًقشِ هذل رقَهی ارتفاعی، زیر 2شکل )

                                                      
1 - Hydrological Response Unit 
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 ی هیاًِشْر چاًقشِ کارتری اراضی حَضِ آتریس  :(3شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی هیاًِشْر چاًقشِ ٍاحذّای خاک حَضِ آتریس  :(4شکل )

 
 ی هیاًِشْر چاًقشِ شیة حَضِ آتریس : ( 5شکل )
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 ًتایج ٍ تحث

پبسأتش  25حؼبػيت ػٙدي ثشاي  SUFI-2ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ  SWATتقييٗ دسخٝ حؼبػيت پبسأتشٞبي خشيبٖ دس ٔذَ  ٔٙؾٛس ثٝ
ػٛة ا٘دبْ ٌشديذ. ثب اػتفبدٜ اص ٘تبيح كحت ػٙدي دس ٔٛسد حزف پبسأتشٞبيي وٝ داساي دسخٝ پبسأتش ا٘تخبثي س 15ا٘تخبثي سٚا٘بة ٚ 

 13پبسأتشٞبي ثب دسخٝ حؼبػيت وٕتش حزف ٌشديذ ٚ  تيدسٟ٘بوٝ  ؿٛد ئي شيٌٓ يتلٕاص فشآيٙذ ٚاػٙدي  ثبؿٙذ ئحؼبػيت وٕتش 
 ٗيتش ٟٔٓي سػٛة وٝ حؼبػيت ثيـتشي داؿتٙذ ا٘تخبة ٌشديذ. پبسأتش حؼبع ثتشتيت ثشا 7پبسأتش حؼبع ثتشتيت ثشاي سٚا٘بة ٚ 

( 3( ٚ )2ٜ ٔمبديش اِٚيٝ ٚ ٔمذاس ٚاػٙدي ؿذٜ دس خذَٚ )شإٞاػت ثٝ  ؿذٜ اػتفبدٜفٛأّي وٝ ثشاي ٚاػٙدي ٚ تقييٗ فذْ لغقيت ٔذَ 
 .اػتؿذٜ   ( اسائ4ٝ) خذَٚ ٚ سػٛة دس سٚا٘بة ػٙدي افتجبس ٚ ٚاػٙدي دٚسٜ دس ٔذَ اسصيبثي ٔقيبسٞبي ٟ٘بيي آٚسدٜ ؿذٜ اػت. ٘تبيح

 SWAT  ٍSWAT cupدر هذل  هَرداستفادُی ّا دادُ :(1جذٍل )

 ردیف دادُ هٌاتع تازُ اطالعاتی تَضیحات کارترد

ٔذَ سلٛٔي  يثشداس ٘مـٝ **** 1:10000 ٚسٚدي
 استفبفي

1 

تلبٚيش ٔبٞٛاسٜ  **** ِٙذػت  ٚسٚدي
 ي

٘مـٝ وبسثشي 
 اساضي

2 

 3 ٘مـٝ خبن ٔٙبثـ عجيقي **** 1:20000 ٚسٚدي

ي ٞب دادٜ ٞٛاؿٙبػي 2019-2000 *** ٚسٚدي
 ٞٛاؿٙبػي

4 

دثي ٚ سػٛة  ػبصٔبٖ آة 2019-2000 ايؼتٍبٜ ؿٟش چبي ٚاػٙدي
 ٔبٞب٘ٝ

5 

در حَضِ  SFI-2جْت استفادُ در ٍاسٌجی رٍاًاب تِ رٍش  ّا آى( پاراهترّای حساس تِ ّوراُ تَزیع پیشیي ٍ پسیي ٍ هقذار تْیٌِ 2جذٍل )

 یشْر چاآتریس 

SUFI-2 پارامتر عالمت اختصاری 

 رواناب حذاقل حذاکثر بهینه

80/8  5/0  5/0-  r_CN2  شماره منحنیSCS 

5/2  10 0 V_SMFMX روب ترف ةیضر mm/c-day  

54/8-  55/0  05/0  r_SOL_K(1)  اشثاع هذایت هیذرولیکی خاک در حالتmm/h 

54/8  5/1  0 V_ALPHA ه جریان از کانالثاتت تخلی  

4/3  5 5-  V_SMTMP درجه حرارت روب ترف/ سانتی گراد 

80/8-  8/0  4/0-  r_SOL_AWC  در الیه خاک/  دسترس قاتلظرفیت آبmm 

4/8  2 5/0-  r_SOL_BD چگالی توده خاک g /cm3 

54/8  1 01/0  V_ESCO فاکتور جثران تثخیر از خاک 

80/8  2/0  0 r_SLSUBBSN احذهای هیذرولوژیک/ مترمتوسط طولی شیة و  

0/8  2 0 V_OV_N  مانینگضریة زتری  

4/8  1 01/0  V_EPCO فاکتور جریان ترداشت آب گیاه 

0/0  2 0 V_GWQMN  ی/ میلی مترنیرزمیزعمق آستانه شروع جریان  

84/8  3/0  0 V_GW_REVAP ضریة تثخیر آب زیر زمینی  
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در حَضِ  SFI-2جْت استفادُ در ٍاسٌجی رسَب تِ رٍش  ّا آىیشیي ٍ پسیي ٍ هقذار تْیٌِ ( پاراهترّای حساس تِ ّوراُ تَزیع پ3جذٍل )

 یشْر چاآتریس 

SUFI-2 
 پارامتر عالمت اختصاری

 حذالُ حذاوثش ثٟيٙٝ

086/0  2/0-  2/0  V_USLE_P.mgt فبوتٛس ٔذيشيت 

01/0  2/0  001/0  v_SPCON.bsn ضشيت ا٘تمبَ سػٛة 

32/0  6/0  0 v_CH_EROD.ret َفبوتٛس فشػبيؾ پزيشي وب٘ب 

21/0  6/0  04/0  v_CH_COV.ret فبوتٛس تقذيُ ثيـيٙٝ سٚ٘ذيبثي ٔمذاس سػٛة 

82/0  01/0  1 v_CH_N2.rte ؿٕبسٜ ٔٙحٙي ثشاي ؿشايظ سعٛثتي 

5/0  1 1-  r_USLE_K.sol فبوتٛس فشػبيؾ پزيشي خبن 

1/1  2 5/0  V_CH_K2 
ٞذايت ٞيذسِٚيىي ٔٛثش ثش آثشفت ٞبي 

َ اكّيوب٘ب  

 ( ًتایج ًْایی هعیارّای ارزیاتی هذل در دٍرُ ٍاسٌجی ٍ اعتثار سٌجی رٍاًاب ٍ رسَب در حَضِ آتریس شْر چای.4جذٍل )

 SUFI-2 الگَریتن

Ns R2 
r-factor p-factor َدٚسٜ ػب  

 ٚاػٙدي 13 9/0 66/0 88/0 8/0 دثي

 افتجبس ػٙدي 4 84/0 61/0 87/0 78/0

 سػٛة ٚاػٙدي 13 79/0 68/0 86/0 69/0

 افتجبس ػٙدي 4 73/0 57/0 96/0 74/0

 ٞش دس فٛأُ پؼيٗ تٛصيـ اػت الصْ سٚؽ ايٗ اص اػتفبدٜ دس ٘يؼتوبٔالً خٛدوبس  ِٚيٞؼت  آػبٖ SUFI-2سٚؽ  وبسثشدٞشچٙذ 
 ثب ٔشحّٝ يه ٚ سػٛة دس بةسٚا٘ ثشاي ٔذَ ٚاػٙدي. ٌشدد ثشسػي ثقذي تىشاس( پيـيٗ تٛصيـ) خذيذ پيـٟٙبدي ثبصٜ اكالح خٟت تىشاس
 خٟت بصئٛسد٘ ضشايت ٞذف تبثـثش اػبع  وٝ سػذ ئ پبيبٖ ثٝ صٔب٘ي ٚاػٙدي فشآيٙذ ٌشديذ ا٘دبْ تىشاس ػٝ دس يػبصٝ يؿج 1500 تقذاد

ضشيت اٌش  (1398؛ وشٔي ٚ خغيجي، 2017، 2ٚ ٕٞىبساٖ ؛ آي2007ُ، 1ٚ ٕٞىبساٖ عجك ٘ؾش )ٔٛسيبػي ثبؿٙذلجَٛ  لبثُ حذ دس اسصيبثي
 (.5ي خٛة اػت خذَٚ )ػبصٝ يؿجثبؿذ ٘تيدٝ  65/0 – 75/0دس اسصيبثي ٔذَ ثيٗ  فيػب تىّ –وبسايي ٔذَ ٘ؾ 

R یّا شاخصهقادیر ٍ طثقات  :(5جذٍل )
2  ٍNS 

 شاخص ٔمبديش عجمبت
5/0 ٘بوبسآٔذ   

 

R
2 

ثخؾ تيسضب  6/0- 5/0  

6/0 -7/0 خٛة  

7/0 -1 خيّي خٛة  

<4/0 ٘بوبسآٔذ   

 

NS 
لجَٛ ثُلب  5/0 – 4/0  

ثخؾ تيسضب  65/0- 5/0  

65/0 -75/0 خٛة  

75/0 -1  خيّي خٛة  

 (.1398( ٚ وشٔي ٚ ثيبتي خغيجي )2017(، آي اَ )2007ٔٙجـ: ٔٛسيبػي ٚ ٕٞىبساٖ )

                                                      
1 - Moriasi et al 
2 - Ayele et al 
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 ٌشفتٝ كٛست SWAT ٔذَ اص اػتفبدٜ ثب يا سٚدخب٘ٝ خشيبٖ يػبصٝ يؿج ٔٛسد دسخٟبٖ  ٚ ايشاٖ دس وٝ فشاٚا٘ي ٔـبثٝ يٞب پظٚٞؾ دس 
 ٚ غالٔي ،(1394) ٕٞىبساٖ ٚ وبٚيبٖ ،(1392) ٕٞىبساٖ ٚ يآثبد دِٚت ،(2009) ٕٞىبساٖ، ٚ يبً٘ ،(2007) ٕٞىبساٖ ٚ فجبػپٛسٔب٘ٙذ  اػت

 دثي SUFI-2اٍِٛسيتٓ  ِٚي. ا٘ذ ذٜيسػ حبضش پظٚٞؾ ٘تبيح ثب ٔـبثٝ ٘تبيدي ثٝ( 1397) ٕٞىبساٖ ٚ ٔغّك ؿفيقي ٚ( 1396) ٕٞىبساٖ
 وٝ وشد٘ذ ثيبٖ داد٘ذ ا٘دبْ( 2004) 1ؿٛٔبخش ٚ تِٛؼٖٛ وٝ يا ٔغبِقٝ وشدٜ اػت. يػبصٝ يؿج وٕتش سا حذاوثش دثي أب ٔغّٛة سا حذالُ

 ؿذٜ يشيٌ ا٘ذاصٜ ٔمذاس اص وٕتش سا خشيبٖ سخذاد ٗيتش ٔقٕٛالً ثضسي ٚ اػت ٘ـذٜ عشاحي ؿذيذ ٚلبيـ يػبصٝ يؿج ثشاي SWAT ٔذَ
 ضقف داليُ اص يىيا٘ذ  ثٛدٜ ثٟبس فلُ ٚ صٔؼتبٖ اٚاخش دس ٘جٛدٜٞب  آٖ يػبصٝ يؿج ثٝ لبدس ٔذَ وٝ يٞب بٖيخش اوثش. وٙذ ئ يػبصٝ يؿج

 اص حبكُ سٚا٘بة يخٛث ثٝ ٔذَ ايٗ وٝ اػت سٚا٘بة ٔحبػجٝ دس خبن حفبؽت ػبصٔبٖ ٔذَ اص اػتفبدٜ سٚا٘بة خشيبٖ حذاوثش ثشآٚسد دس ٔذَ
 ٔذَ وٝ ييٞب بٖيخش اوثش وٝا٘ذ  وشدٜ ٌضاسؽ( 1393) ٕٞىبساٖ ٚ ا٘لبسي ٚ( 1390) ٕٞىبساٖ ٚ اخٛاٖ وٙذ يٕ٘ يػبصٝ يؿج سا ثشف رٚة
 ٔذَ وٝ داد٘ذ ٘ـبٖ ٔشيّٙذ دس پظٚٞـي دس( 2004) 2يشٔحٕذيؿ ٚ چٛ. افتذ ئ اتفبق ثٟبس فلُ دس ٘جٛدٜٞب  آٖ يػبصٝ يؿج ثٝ لبدس

SWAT دسكذ ٍ٘شفتٗ ٘ؾش دس ٔذَ ضقف ديٍش فُّ. اصخّٕٝ وٙذ يػبصٝ يؿج يتشػبِ يٞب دٚسٜ دس سا ٞيذسِٚٛطيه ؿشايظ ٘يؼت لبدس 
 خشيبٖ يػبصٝ يؿج دس ٔذَ ضقف ديٍش داليُ اص. اػتؿذٜ   اؿبسٜ ٌيبٞي پٛؿؾ ٘ٛؿ ثٝكشفبً  ٔذَ ايٗ دس وٝ اػت ٌيبٞي پٛؿؾ تشاوٓ

 .وشد اؿبسٜ يٙيشصٔيص آة يػبصٝ يؿج ثشاي الصْ ٚسٚدي يٞب دادٜ فمذاٖ ٚ خشيبٖ وٓ يٞب دادٜ تقذاد ثٝ تٛاٖ ئ ػبَ يٞب ٔبٜ اص ثقضي دس
 افتجبسػٙدي ٚ ٚاػٙدي دس تشتيت ثٝ سا يا ٔـبٞذٜٚ  ؿذٜ يػبصٝ يؿجسػٛة  9ٚ  8ي، اؿىبَ ا ٔـبٞذٜ ٚ ؿذٜ يػبصٝ يؿج دثي 7 ٚ 6 اؿىبَ
 .ٞؼت ٔدبص حذ ٚ سػٛة دس سٚا٘بة ػبصي ؿجيٝ دس ٔذَ اسصيبثي ٔقيبسٞبي تٕبْ. دٞذ ئ ٘ـبٖ
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 2019-2016در هرحلِ اعتثار سٌجی  SUFI-2تِ رٍش  شذُ یسازِ یشثٍاقعی ٍ  ًوَدار رسَب( 9شکل )

ثشاي ثشسػي سٚا٘بة ٚ سػٛة دس حٛضٝ آثشيض  SWATي ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ا ٔغبِقٝ( 1391ي سػٛة، ثؼبِت پٛس )ػبصٝ يؿجدس ٔٛسد 
( 1386. سػتٕيبٖ ٚ ٕٞىبساٖ )وٙذ ئي ػبصٝ يؿجثب دلت ثباليي  ثبصفت ا٘دبْ داد ٚ ٘تيدٝ ٌشفت وٝ ايٗ ٔذَ سٚا٘بة سا ٘ؼجت ثٝ سػٛة

ثشسػي وشد٘ذ، ٘تبيح ٘ـبٖ داد وٝ ٔذَ سٚا٘بة سا ثٟتش اص سػٛة  آثبد ثٟـتسا دس تخٕيٗ سٚا٘بة ٚ سػٛة حٛضٝ  SWATوبسثشد ٔذَ 
، ٞب دادٜثٛدٖ  افتٕبد شلبثُيغ، ٞبٜ دادتقذاد وٓ  ثٝ تٛاٖ ئي سػٛة ػبصٝ يؿجفُّ ضقف ٔذَ دس  ٗيتش ٟٔٓ. اص وٙذ ئي ػبصٝ يؿج
 ي وبُٔ سٚصا٘ٝ سػٛة اؿبسٜ ٕ٘ٛد.ٞب دادٜي ضقيف خشيبٖ، فذْ پيٛػتٍي اعالفبت سػٛة ٚ ٘جٛد يب وٕجٛد ػبصٝ يؿج

 یریگ جِیًت

 ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح حبكُ اص حؼبػيت ػٙدي دس ٔٛسد سٚا٘بة، ؿٕبسٜ ٔٙحٙي، چٍبِي تٛدٜ خبن، ٞذايت ٞيذسِٚيىي خبن دس حبِت
، ثبثت تخّيٝ خشيبٖ اص وب٘بَ، دسخٝ حشاست سيضؽ ثشف ٚ دسخٝ حشاست رٚة ثشف حؼبػيت ثيـتشي داسد. دػتشع لبثُاؿجبؿ، ؽشفيت آة 

ي وب٘بَ اكّي، ؿٕبسٜ ٔٙحٙي ٞب آثشفتثش  ٔؤثش، ٞذايت ٞيذسِٚيىي USLEي خبن دس شيپز ؾيفشػبٕٞچٙيٗ دس ٔٛسد سػٛة فبوتٛس 
داؿتٙذ. ثشسػي  شيتأثتٛػظ ٔذَ  ؿذٜ يػبصٝ يؿجثش ٔيضاٖ سػٛة  USLEؿؾ وب٘بَ ٚ فبوتٛس ٔذيشيت دس ثشاي ؿشايظ سعٛثتي، فبوتٛس پٛ

ػبتىّيف، ٞٓ دس -وٝ ثش اػبع ٔقيبسٞبي اسصيبثي ضشيت تجييٗ ٚ ٘ؾ ي ٘ـبٖ دادؿٟش چبدس حٛضٝ آثشيض  SUFI-2٘تبيح حبكُ اص سٚؽ 
ي ٙيث ؾيپي خٛث ثٝي اٚج سا ٞب سػٛةٚ  ٞب يدث تٛا٘ذ يٕ٘س ايٗ حٛضٝ داسد ِٚي ٔشحّٝ ٚاػٙدي ٚ ٞٓ دس ٔشحّٝ افتجبس ػٙدي ٘تبيح خٛثي د

ي وشدٜ اػت. ِٚي ثشاي ٔـخق ؿذٖ وبسايي ثٟتش ٔذَ، ػبصٝ يؿجسٚا٘بة سا ثٟتش اص سػٛة دس ايٗ حٛضٝ  SUFI-2وٙٙذ ٚ اٍِٛسيتٓ 
اػتفبدٜ ؿٛد  ي ٔبٞب٘ٝ، دس كٛست ٚخٛد دس يه حٛضٝخب ثٝ ي دثي ٚ سػٛة ػٙدي ٔتقذد ٚ سٚصا٘ٝٞب ؼتٍبٜيااص آٔبس  اٚالً ؿٛد ئپيـٟٙبد 
ي دس ايٗ ػبصٝ يؿجي ٞب ٔذَي ثب ػبيش ا ؼٝئمب كٛست ثٝٔمبيؼٝ ؿٛ٘ذ. ثب٘يب ثشاي سػيذٖ ثٝ ٘تبيح ٔغّٛة ايٗ ٔذَ  ثبٞٓ ٞب آٖتب ٘تبيح 
 اػتفبدٜ ٌشدد. خٛاس ٞٓي ٞب حٛضٝحٛضٝ ٚ 
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 هٌاتع

 ،تخٕيٗ ؛ 1390ٔٛػٛي، ػيذ فشٞبد، فجبع پٛس، وشيٓ، افيٛ٘ي، ٔديذ ٚ اػالٔيبٖ، ػيذ ػقيذ،  اخٛاٖ، ػٕيشا، فبثذي وٛپبيي، خٟبٍ٘يش
، ٘ـشيٝ فّْٛ ٚ فٖٙٛ وـبٚسصي ٚ ٔٙبثـ عجيقي، ثٟبس -دس حٛضٝ آثشيض ٕٞذاٖ SWAT ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ« آة ػجض»ٚ « آة آثي»

 .9-23، كق 53، ػبَ چٟبسدٞٓ، ؿٕبسٜ ٚخبن آةفّْٛ 

 چبح دْٚ، اسدثيُ، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ ٔحمك اسدثيّي.آتخیسداری ٍ حفاظت خاک؛ 1390جذاِٟي، خذايبس، اػٕقّي، اثبرس ٚ ف ، 

  ؿجيٝ ػبصي سٚا٘بة حٛضٝ آثخيض سٚد 1393ا٘لبسي، ٔحٕذسضب، ٌشخي، ٔٙٛچٟش، كيبد، غالْ فجبع، ؿشفب، ٟٔذي ٚ حٕبدي وبؽٓ؛ .
 .97-107، كق 4، ؿٕبسٜ 38، خّذ سي٘ـشيٝ فّْٛ ٚ ٟٔٙذػي آثيب. SWATصسد ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ 

 سٚد حٛضٝ سػٛة ٔيضاٖ ثشآٚسد ؛1397 پشٚا٘ٝ، دِٚتخٛاٜ، ٚ اػقذ ػيذ حؼيٙي، فشيجب، دسآثبد، اػفٙذيبسي ٔحٕذ، فّي دٚػت، خٛسؿيذ 
 ،سيضي ٔٝثش٘ب ٚ خغشافيب پظٚٞـي – فّٕي ٘ـشيٝ ،(سٚد دسٜ حٛضٝ صيش: ٔٛسدي ٔغبِقٝ) ٔلٙٛفي فلجي ٞبي ؿجىٝ اص اػتفبدٜ ثب اسع
 .1-22كق  ،65 ؿٕبسٜ ،22 ػبَ

 ،ٞبي ٔذَ اص اػتفبدٜ ثب اسيٝ ثبس حٛضٝ سٚا٘بة ثشآٚسد ؛1396 حؼيٗ، ا٘لبسي، ٚ كٕذ صادٜ، أبٔمّي حؼيٗ، سحٕتي WetSpa ٚ ٝؿجى 
 .117-137 كق ،62 ؿٕبسٜ ،21 ػبَ ،سيضي ثش٘بٔٝ ٚ خغشافيب پظٚٞـي - فّٕي ٘ـشيٝ ٔلٙٛفي، فلجي

 ٜ؛ ؿجيٝ ػبصي ٞيذسِٚٛطيىي حٛضٝ فيشٚصآثبد ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ 1392ٚ ػيذ ٔحٕذ فّي صٔشديبٖ،  دِٚت آثبدي، ػپيذSWAT ،
 .38-48، ػبَ چٟبسْ، ؿٕبسٜ چٟبسدٞٓ، كق فلّٙبٔٝ ٟٔٙذػي آثيبسي ٚ آة

 ،ٖٔذَ وبسثشد ؛1387 وشيٓ، فجبػپٛس، ٚ ٔديذ ٔٛػٛي، ػيذ فشٞبد، حيذسپٛس، ٔٙٛچٟش، افيٛ٘ي، سخؼبسٜ، سػتٕيب SWAT 2000 دس 
 دٚاصدٞٓ، ػبَ ،عجيقي ٔٙبثـ ٚ وـبٚسصي فٖٙٛ فّْٛ ؿٕبِي، وبسٖٚ ٞبي حٛضٝ صيش اص آثبد ثٟـت حٛضٝ سػٛة ٚ سٚا٘بة تخٕيٗ
 .517-532كق  ؿـٓ، ٚ چُٟ ؿٕبسٜ

  ،ِٝي اػتبٖ ؛ ثشآٚسد ٔيضاٖ سٚا٘بة حٛضٝ آثشيض ِٙجشاٖ چب1399سضبيي ٔمذْ، ٔحٕذ حؼيٗ، حدبصي، ٔيش اػذاهلل، ثٟجٛدي، فجذا
، ؿٕبسٜ خغشافيب ٚ ٔخبعشات ٔحيغي، SWATآرسثبيدبٖ ؿشلي: وبسثشد ٔمبيؼٝ اي سٚؽ ٞبي ٚاػٙدي ٚ تحّيُ فذْ لغقيت ٔذَ 

 .59-75ػي ٚ يه، كق 

 دس  ٔبسٖٚ سٚدخب٘ٝ سٚا٘بة ثش وبسثشي تغييش ثشسػي. 1397 ٔديذ؛ حؼيٙي، ٚ حؼيٗ كذلي، خٟبٍ٘يش؛ ٕٞت، پش خؼشٚ، ٔغّك، ؿفيقي
-87 كق ػْٛ، ؿٕبسٜ ٞفتٓ، ػبَ ،خبن ٚ آّة ٔٙبثـ حفبؽت ؛SWAT ٔذَ ٚ دٚس اص ػٙدؾ ٞبي دادٜ اص اػتفبدٜ ثب يذ٘هايؼتٍبٜ ا

71. 
  ،؛ ٔذَ ػبصي ٞيذسِٚٛصيه حٛضٝ عبِمبٖ دس ٔحيظ 1390ؿبيٍبٖ، ٟٔشاٖ، فّيٕحٕذي، فجبع ٚ سٚحب٘ي، حبٔذGIS  ثب اػتفبدٜ اص

 .1-18ػبَ ػْٛ، ؿٕبسٜ دْٚ، كق  ،ايشاٖ GIS، ٘ـشيٝ ػٙدؾ اص دٚس ٚ SWATٔذَ 

  اسصيبثي وبسايي ٔذَ ٘يٕٝ تٛصيقي 1396غالٔي، فجبع؛ ؿبٞذي، وبوب؛ حجيت ٘ظاد سٚؿٗ، ٔحٕٛد؛ ٚفبخٛاٜ، ٟٔذي ٚ ػّيٕب٘ي، وشيٓ؛ .
SWAT  شاٖ٘ـشيٝ تحميمبت آة ٚ خبن ايدس ؿجيٝ ػبصي خشيبٖ سٚدخب٘ٝ اي )ٔغبِقٝ ٔٛسدي: حٛضٝ آثخيض تبالس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ(؛ ،

 .463-476، كق 3، ؿٕبسٜ 48دٚسٜ 
  ،ٝف 107؛ حفبؽت خبن ٚ آة دس آثخيض ٞبي خٍّٙي، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، 1378كبدلي، ػيذ حٕيذ سضب ٚ يثشثي، ثٙفـ. 

  ،َٛٚدخب٘ٝ ؛ ثشسػي تبثيش تغييشات الّيٕي آيٙذٜ ثش تغييشات دثي س1397لضبٚي، سضب، ٘ذيٕي، ٔيثٓ، أيذٚاس، اثشاٞيٓ ٚ ايٕب٘ي، سػ
 .55-74، كق 15، ؿٕبسٜ ٘ـشيٝ ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي، SWAT  ٚLARS-WGٞشٚچبي اسدثيُ ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ٞبي 

  ٔذَ ػبصي فشػبيؾ خبن ٚ اِٚٛيت ثٙذي تِٛيذ سػٛة دس حٛضٝ ي ػذ ػتبسخبٖ اٞش ثب 1398وشٔي، فشيجب ٚ ثيبتي خغيجي ٔشيٓ؛ .
 .115-137، كق 5، ػبَ 18، ؿٕبسٜ ي ذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي. ٘ـشيٝ ٞيMUSLE  ٚSWATاػتفبدٜ اص ٔذَ ٞبي 

 ٖٞشاص سٚدخب٘ٝ آثخيض حٛصٜ سػٛة ثبس ٚ سٚا٘بة ػبصي ؿجيٝ(. 2015. )اثبرس &,  فٛسي اػٕقّي، حبٔذ، سٚحب٘ي، ٌّـٗ، فغباهلل، وبٚيب 
  .211-197, 2ؿٕبسٜ ، 47دٚسٜ  ،عجيقي خغشافيبي ٞبيپظٚٞؾ .SWAT اٍِٛي اص ٌيشي ثٟشٜ ثب ٔبص٘ذساٖ

  ،؛ ثشسػي اثش ا٘ٛاؿ ٔذَ ٞبي سلٛٔي استفبفي دس ثشآٚسد دثي ٚ 1395ٔشادي، ايٛة، ٘دفي ٘ظاد، فّي، اٚ٘ك، ٔديذ ٚ چٛلي ثبيشاْ، وٕىي
پظٚٞـي ٟٔٙذػي ٚ ٔذيشيت  –٘ـشيٝ فّٕي ، ٔغبِقٝ ٔٛسدي: آثخيض ٌبِيىؾ اػتبٖ ٌّؼتبٖ، SWATثبس ٔقّك ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ 

 .62-75، كق 1، ؿٕبسٜ 11، خّذ آثخيض
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  ،ٜ؛ ؿجيٝ ػبصي خشيبٖ سٚدخب٘ٝ ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ 1395٘بكش آثبدي، فٛاد؛ اػٕقّي فٛسي، اثبرس؛ اوجشي، حؼيٗ ٚ سػتٕيبٖ، سخؼبس
SWAT  .)ُ50-59، كق 13، ػبَ ٞفتٓ، ؿٕبسٜ ٘ـشيٝ پظٚٞـٙبٔٝ ٔذيشيت حٛضٝ آثخيض)ٔغبِقٝ ٔٛسدي: سٚدخب٘ٝ لشٜ ػٛ اسدثي. 

  ،ٕٝ؛ اسصيبثي فّٕىشد ٔذَ 1392، ثٟٙبْ آثبثبيي  ٚ أيشاحٕذ دٞمب٘ي ، ٟٔذي راوشي ٘يب، خّيُ لشثب٘يِٚي ٘ظاد، فبعSWAT  دس ثش آٚسد
 .57-64، كق 1، ػبَ اَٚ، ؿٕبسٜ ٘ـشيٝ آة ٚ تٛػقٝ پبيذاسسعٛثت خبن )ٔغبِقٝ ٔٛسدي حٛضٝ آثشيض ُ٘ٛٔ (، 
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