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 چکیذه :
تشداسی هطلَب اص تیٌی آى تشای تْشُؿَد ٍ پیؾهحؼَب هیتشآٍسد دلیك سٍاًاب یه ػولیات هحَسی دس صهیٌِ هذیشیت هٌاتغ آب 

گیشد. ّای هختلف ّیذسٍلَطیىی صَست  هیهذل ػیؼتن ّیذسٍلَطیىی ًمؾ هْوی داسد وِ هؼوَالً اًجام ایي هْن تا تَػل تِ یه

تاؿٌذ. صیشا هحاػثات تاسؽ اص هحاػثاتی وِ تشای تاسؽ هتذاٍل اػت، دس تیـتش ًماط جْاى، تشای تؼییي خصَصیات ولی تاسؽ وافی ًوی

 ّایفٌاٍسی اخیش ّایؿَد دس حالی وِ تاسؽ خَد یه پذیذُ جَی اػت. پیـشفتای اًجام هیسٍی هـاّذات صهیٌی تِ صَست ًمطِ

 وشدُ دایجا ّؼتٌذ، هحذٍد صهیٌی ّایگیشیاًذاصُ وِ ًَاحی دس تش تاسًذگیدلیك تشآٍسد تشای جذیذی پتاًؼیل ایهاَّاسُ دٍس اص ػٌجؾ

ػاصی سٍاًاب هاّاًِ حَصُ آتخیض ولن دس اػتاى تشای ؿثیِ SWATّای تاسؽ ػٌجؾ اص دٍس ٍ هذل تحمیك حاضش اص دادُ دساػت. 

ػٌجؾ  تاسؽ اتشطیفی ٍ چٌذطیفی ّایچٌیي تشآٍسد دلت الگَسیتنّشهضگاى اػتفادُ ؿذ. ّذف اصلی ایي تحمیك اسصیاتی دلت هذل ٍ ّن

1هَػَم تِ  تاسؽ اػتَا یشیگطشح اًذاصُّای تاسؽ هاَّاسُ ّای الصم ؿاهل دادُاتتذا دادُاص دٍسی اػت. دس 
TRMM  ٍیؿٌاػ ینطشح الل 

GPCPهَػَم تِ  یتاسؽ جْاً
ّای هَسد ًظش اص ایؼتگاُ 2012تا  1998، دها، سطَتت ًؼثی، ػشػت تاد، تـؼـغ خَسؿیذی اص ػال 1

تا  2001ی اساضی ٍ هذل سلَهی استفاػی هٌطمِ هتٌاػة تا فشهت هذل تْیِ ؿذًذ. اص ػال اػتخشاج گشدیذ ّن چٌیي ًمـِ خان، واستش

ػاتىلیف ٍ  -ػٌجی دس ًظش گشفتِ ؿذ. دس ًْایت همادیش پاساهتشّای ًؾ تشای صحت 2012تا  2010تشای ٍاػٌجی ٍ اص ػال  2009

 10/0ٍ  52/0ػٌجی تشاتش ٍ دس دٍسُ صحت 32/0ٍ  41/0تِ تشتیة تشاتش   GPCPٍ پایگاُ تاسؿی  TRMMتشای هاَّاسُ  ضشیة تؼییي

ػاصی وشدُ اها دس هَسد سا سضایت تخؾ ٍ لاتل لثَل ؿثیِ TRMMّای هاَّاسُ گشدیذ. ایي ًتایج حاوی اص آى اػت وِ هذل دادُ تشآٍسد

 تِ خَتی صَست ًگشفتِ اػت. GPCPػاصی ؿثیِ
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 هقذهه -۱

ّایی وهِ  تاؿٌذ، اػتفادُ اص سٍؽػٌجی تا آهاس تلٌذ هذت هیّای آتخیض وـَس فالذ ایؼتگاُ آباص آى جا وِ تیـتش حَصُ

فالهذ آههاس، یها داسای آههاس ًهالم، تخوهیي صد، اص       ّهای  ی سٍاًاب حاصل اص تاسًذگی سا دس حَصُتتَاى تا ووه آًْا اًذاصُ

ی جشیاى ػاصی تذُؿٌاػی دس ؿثیِػاصّای آبّا اػتفادُ اص ؿثیِاّویت لاتل تَجْی تشخَسداس اػت. یىی اص ایي سٍؽ

سیهضی ٍ ههذیشیت صهحین هٌهاتغ آب ٍ خهان تهِ هٌظهَس تهشآٍسد         . اػتفادُ دلیك ٍ ون ّضیٌِ جْت تشًاهِ]5ٍ  1[اػت 

ّای هختلف خؼاسات اٍلیِ ٍ اسائِ ساّىاسّای هٌاػة جْت واّؾ خؼاسات اهشی ضشٍسی اػت. اهشٍصُ اص ؿیَُ پیاهذّا،

ػاصی یىی اص چٌذیي هجوَػِ اتهضاس لاتهل اػهتفادُ تهشای ههذیشیت      تَاى تِ ایي هٌظَس اػتفادُ وشد. هذلػاصی هیهذل

ای تَػهؼِ دادُ ؿهذُ ٍ ههَسد    اخیهش تهِ طهَس فضآیٌهذُ    ی ای دس چْاس دِّػاصی سایاًِتاؿذ ٍ هذلهٌاتغ آب ٍ خان هی

ّهای جذیهذ تَػهؤ هاػؼهات     ّهای واسآههذ ٍ سٍؽ  تَاى ظَْس هذلاػتفادُ لشاس گشفتِ اػت وِ دالیل اصلی آى سا هی

. ]6[تحمیماتی، فٌاٍسی ػٌجؾ اص دٍس ٍ افضایؾ تماضا تشای اتضاس تَػؼِ یافتِ، دس وٌاس فـاس تش هٌاتغ آب ٍ خان داًؼت 

ّای آتخیضی وهِ  ُصایي هذل اػاع فیضیىی داسد ٍ دس حَتاؿذ. هی SWATػاص هَسد اػتفادُ دس ایي تحمیك هذل ِؿثی

ٍدی لاتهل دػهتشع تهِ ساحتهی     ّهای ٍس تاؿهذ. ایهي ههذل اص دادُ   اػهتفادُ ههی   فالذ آهاس تشداسی هٌظوی ّؼتٌذ، لاتهل 

  .]7[شد اثشات طَالًی هذت سا هطالؼِ و تَاىهییا هالی ّای صیاد صهاًی تا ایي هذل تذٍى ػشهایِ گزاسی وٌذهی اػتفادُ

ؿٌاػی تهَدُ ٍ تَصیهغ صههاًی ٍ هىهاًی آى تهقثیش لاتهل       ػاصی آبتشیي هتغیش ٍسٍدی دس ؿثیِاص طشفی تاسًذگی، ولیذی

. اطالع اص تَصیغ صهاًی ٍ هىاًی تاسؽ ٍ ؿهٌاخت اثهش آى تهش تهذُ سٍد اص ههَاسدی      ]8[ّای ػطحی داسد تَجْی تش جشیاى

ّای تخویي تهاسؽ  ی سٍؽ. تشای تَػؼِ]2[اػت وِ هٌجش تِ هذیشیت صحین هٌاتغ آب دس یه حَصُ آتخیض خَاّذ ؿذ 

ووتهش اص ػهِ ػهاػتِ ٍ     ای، دس همیاع جْاًی ٍ تها تهَاى تفىیهه   ّایی تا في ػٌجؾ اص دٍس هاَّاسُاػتفادُ اص الگَسیتن

ای وِ اهشٍصُ یىی اص هٌاتغ تشآٍسد تاسؽ دس ػطن جْاًی، هحصَالت اًذ تِ گًَِدسجِ اسائِ ؿذُ 25/0تش اص هىاًی وَچه

ِ  تهش  تاسؽ گیشیاًذاصُ ّایایؼتگاُ. ]3[تاؿذ ای هیّای تشآٍسد تاسؽ هاَّاسُتِ دػت آهذُ اص الگَسیتن  ّها خـهىی  پٌْه

 وهشُ  اص دسصذ 30 تا 25 تاسؽ ًوایٌذُ تَاًٌذفمؤ هی ًْایت دس جْاى گیشیاًذاصُ ّایایؼتگاُ تٌاتشایي،. اًذؿذُ پشاوٌذُ

تَاًٌهذ  دٌّهذ ههی  ای وِ ًهَاحی هختلهف ػهطن صههیي سا پَؿهؾ ههی      تاؿٌذ، اص ایي سٍ، تشآٍسدّای تاسؽ هاَّاسُ صهیي

ّا اتتذا الصم اػت وِ ویفیت تفادُ اص ایي ػشی دادُ. تشای اػ]9[ػٌجی تاؿٌذ ّای تاساىجایگضیي هٌاػثی تشای ایؼتگاُ

هشجهغ   ّها، ّای هختلف اسصیاتی ؿَد؛ تٌهاتشایي تهشآٍسد تهاسؽ تها اػهتفادُ اص ههاَّاسُ      ّای خطای آًْا دس هىاىٍ ٍیظگی

تؼهیاس  ػهٌجی آى  ّهای تهاساى  تشی اص تاسًذگی ٍ هٌاتغ آب دس وـَس ایشاى، وِ ایؼهتگاُ هْوی تشای دػتیاتی واهل تؼیاس

ِ ّهای تهاسؽ ههاَّاسُ   . تهذیي لحها ، وهاسایی اػهتفادُ اص الگهَسیتن     ]4[تاؿذ اًذ، هیپشاوٌذُ ػهاصی سٍاًهاب،   ای دس ؿهثی

 ؿٌاػی ووتش هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت.ػاصّای آبٍسٍدی تِ ؿثیِ ػٌَاى تِ

 GPCPٍ پایگهاُ تاسؿهی    TRMMیتن ههاَّاسُ  ای دٍ الگَسّای تاسؽ سٍصاًِ هاَّاسُلزا، دس ایي تحمیك اتتذا اص گشٍُ دادُ

ؿهَد، ػه غ   ػاصی سٍاًاب سٍدخاًِ ولهن اػهتفادُ ههی   ػاص اسصیاتی آب ٍ خان تشای ؿثیِػٌَاى ٍسٍدی تِ هذل ؿثیِ تِ

 اػتفادُ خَاّذ ؿذ. SWAT-CUPسٍاًاب اسصیاتی هذل آب ٍ خان اص ًشم افضاس  –ػاص تاسؽ جْت ٍاػٌجی ؿثیِ

 پیطین تحقیقات تر هروری -۲

گیهشی  گیشی تاسًذگی سؿهذ چـهن  ای تِ هٌظَس اًذاصُّای تشآٍسد تاسؽ هاَّاسُی گزؿتِ، اػتفادُ اص الگَسیتندس دٍ دِّ

ی خطای آًْا صهَست گشفتهِ اػهت ّهن چٌهیي ههذل       ی تخمیك دس اجشا ٍ هحاػثِّای صیادی دس صهیٌِداؿتِ ٍ تالؽ

ِ وهاس سفتهِ اػهت وهِ تهِ آًْها       ّهای آتخیهض دس تحمیمهات صیهادی ته     ػاصی سٍاًاب حهَصُ اسصیاتی آب ٍ خان تشای ؿثیِ

 ؿَد. هی اؿاسُ
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ّهای تهاسؽ   ٍ دادُ SWAT  ٍGSSHAػاصی سٍاًاب دس ػِ حَصُ آتخیهض دس آهشیىها اص دٍ ههذل    تشای ؿثیِدس پظٍّـی 

ّا اػتفادُ ًوَدًذ دس ایي تحمیك جْت اسصیاتی دلت ًتایج هذل TRMM 3B42 ٍ TMPA-RTػٌجی، ّای تاساىایؼتگاُ

 ػاتىلیف سا دس -ػاتىلیف اػتفادُ ؿذ. ضشیة ًؾ  -ّای تاسؽ اص دٍ ضشیة هیاًگیي خطای اًحشافی ٍ ًؾ ٍ اًَاع دادُ

 یهه  دس تٌْها  3B42   TRMMاػهاع  تهش  SWAT ػاصیهاِّ همایؼِ وشدًذ، ؿثیِ یه ٍ سٍصُ ػِ سٍصُ، یه حالت ػِ

ػهاتىلیف ًـهاى اص تشتهشی ههذل      -ًتایج دٍ ضشیة هیاًگیي خطای اًحشافی ٍ ًؾ  تَد. لثَل لاتل هاّاًِ صهاًی همیاع

SWAT ِػاصی ًؼثت تِ هذل دس ؿثیGSSHA ِػاصی سٍاًاب ّهش  ی تاسؽ دس ؿثیِی لاتل لثَل ّشدٍ ًَع دادٍُ ًتیج

-TRMM-3B42ای  ّهای تهاسؽ ههاَّاسُ    . دس  تحمیمی دیگش دس وـَس اتیَپی جْت اسصیاتی دادُ]10[تاؿذ ػِ حَصُ هی

RT ،CMORPH  ٍPERSIANN ِّهای   ػاصی جشیاى سٍصاًِ سٍدخاًِ تها ههذل اسصیهاتی آب ٍ خهان دس حهَصُ      تشای ؿثی

دس  TRMM-3B42-RT ،CMORPHوَچه ٍ تضسي همیاع صَست گشفت ًتایج حاوی اص تَاًایی لاتل لثَل دٍ هاَّاسُ 

-PERSIANN ،TMPAای . دس تحمیمی وِ تشای همایؼِ ػِ الگَسیتن تخویي تهاسؽ ههاَّاسُ  ]11[تاؿذ ػاصی هیؿثیِ

3B42V7  ٍTMAP-3B42RT           تا ایؼهتگاُ صهیٌهی صهَست گشفتهِ تیهاًگش ایهي اػهت وهِ الگهَسیتنTMPA-3B42V7 

 . ]9[تْتشی ًؼثت تِ دٍ الگَسیتن دیگش داؿتِ اػت  تخویي

 هاهواد و روش -۳

 هنطقه هطالعاتی -۱ -۳

ّىتاس دس ؿوال ؿشق ؿْش تٌذس ػثاع ٍالغ ؿهذُ اص ًظهش هَلؼیهت     20827حَصُ آتخیض سٍدخاًِ ولن تا هؼاحتی حذٍد 

ػشض ؿوالی لشاس داسد. ایي هٌطمِ  27ْ  41َ 27تا ً 27َ  34َ  40طَل ؿشلی ٍ ً 56ْ 53َ 40ً تا  56ْ 37َ 58 جغشافیایی دس ً

ّها احاطهِ گشدیهذُ اػهت.     ّها ٍ وهَُ   تاؿذ وِ اص دٍ طشف تَػؤ ت ِّای فصلی هیّا ٍ سٍدخاًِتـىل اص آتشاِّػوذتاً ه

 هیلیوتش تِ دػت آهذُ اػت. 2/310ػالِ حذٍد  20هتَػؤ تاسًذگی دس یه دٍسُ آهاسی 

 
 : هوقعیت هنطقه هورد هطالعه.۱ضکل 

 هعرفی هذل ارزیاتی آب و خاک -۳-۲

 هاًٌهذ  ّیهذسٍلَطیىی  هتؼهذد  فشآیٌهذّای  تَاًذهی تَدُ ٍ یؼیتَص یوٍِ ً یضیىیف یوًِ یذسٍلَطیىیهذل ّ ایي هذل یه

ِ  اتصهال  وٌهذ. لاتلیهت   ػاصی سا ؿثیِ آب ویفیت ٍ سػَب ٍ فشػایؾ سٍاًاب، تَلیذ ػیؼهتن اطالػهات    ًهشم افضاسّهای   ته

ٍ  داسا سا جغشافیهایی  ههذل   یاصهل  یّها تخهؾ ًهذاسد.   اطالػهات  اص ٍػهیؼی  حجهن  ٍسٍد ًظهش  اص هحهذٍدیتی  اػهت 

-وَچهه  تاؿهذ. ههی  یاساضه  یشیتّها، ههذ  وهؾ  یی، آفهت ػٌاصش غهزا  یاّاى،سؿذ گ یؾ،فشػا ین،، اللیذسٍلَطیّ ؿاهل

ِ  ؿهیة  ٍ گیهاّی  پَؿهؾ  خان، ّای ًمـِ اص تشویة ٍ ّیذسٍلَطیىی تَدُ پاػخ ٍاحذ هذل، ایي دس واسی ٍاحذ تشیي  ته
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 وهِ تهش اػهاع   ًوایذ یاػتفادُ ه یذسٍلَطیىیچشخِ ّ یػاصیِتِ هٌظَس ؿث یآت یالىهذل اص هؼادلِ ت. ]7[آیذ  هی دػت

 اػت: یشص یالىت هؼادلِ

∑                                           (1) ساتطِ     
 
                         

  SWtهتش آب (، )تش حؼة هیلیخان  همذاس فؼلی آب دس SWo هتهش آب(،  تهش حؼهة هیلهی   ) خان همذاس اٍلیِ آب دس t 

ام  iی دس سٍص همذاس سٍاًهاب ػهطح   Qsurf هتش آب(، )تش حؼة هیلی ام iتاسًذگی دس سٍص  همذاس Rday، (سٍص)تش حؼة  صهاى

ِ آت هیضاى Wseepهتش آب(، )تش حؼة هیلیام  iدس سٍص  ٍ تؼشق یشهمذاس تثخ Ea هتش آب(، تش حؼة هیلی) پشٍفیهل  اص  ی وه

ام  iجشیهاى تشگـهتی دس سٍص   همهذاس   Qgwهتهش آب( ٍ  )تش حؼة هیلیؿَد ام ٍاسد هی iًاحیِ غیش اؿثاع دس سٍص تِ خان 

 . ]12[تاؿذ هی هتش آب(حؼة هیلی )تش

 های هذلورودی -۳-۳

حهذاورش، سطَتهت ًؼهثی،    ای(، دهای حذالل ٍ ّای اللیوی ؿاهل: تاسؽ )هاَّاسُػاصی اص دادُدس ایي تحمیك تشای ؿثیِ

ػال وهِ   15تِ هذت  2012تا  1998ّای ػاػات آفتاتی ٍ ػشػت تاد وِ ّوگی تِ صَست سٍصاًِ ّؼتٌذ دس فاصلِ ػال

جْهت   2012تها   2010تهشای ٍاػهٌجی ٍ اص ػهال     2009تها   2001ػِ ػهال اٍل تهشای گهشم وهشدى ههذل ٍ اص ػهال       

ی واستشی اساضی، ـىیل ٍاحذّای پاػخ ّیذسٍلَطیىی؛ ػِ ًمـِػٌجی دس ًظش گشفتِ ؿذ، اػتفادُ گشدیذ. تشای ت صحت

ای ؿهاهل: ههاَّاسُ   ّهای ههاَّاسُ  ّای تهاسؽ سٍصاًهِ هحصهَالت الگهَسیتن    خان ٍ ؿیة حَصُ تِ هذل هؼشفی ؿذ. دادُ

TRMM  دسجِ ؿوالی اص ػال  50دسجِ جٌَتی تا  50دسجِ تِ صَست ػشاػشی دس فاصلِ  25/0تا لذست تفىیه هىاًی

تها االى   1996تا لذست تفىیه هىاًی یه دسجِ تِ صَست جْاًی اص ػهال   GPCPتا حال حاضش ٍ پایگاُ تاسؿی  1997

ّای اػهتخشاجی تها اًهَاع    اػتخشاج گشدیذ. دس ایي تاسًوا دادُ http://apdrc.soest.hawaii.eduاًذ اص تاسًوای دس دػتشع

ّا سا تا فشهت هتٌی دسیافت وهشدین. تها هؼشفهی وهشدى هختصهات      تاؿذ وِ ها دادُّای هتٌی ٍ سػتشی هَجَد هیفشهت

ؿهذ ٍ تهِ   یاتی ؿذُ  ٍ آهادُ وِ ًیاص تِ تصحین ًذاؿتٌذ دسیافت هیّا تِ صَست دسٍىجغشافیایی حَصُ، تشای ّش تاس دادُ

هَلؼیت ًمهاط   3ٍ  2ػٌجی تِ هذل ٍاسد گشدیذ. اؿىال تگاُ تاساىػٌَاى ایؼ طی وِ دادُ اص آًْا تشداؿت ؿذ تِتؼذاد ًما

ی تاسؽ جْهاً  یؿٌاػ ینطشح اللٍ پایگاُ تاسؿی  تاسؽ اػتَا یشیگطشح اًذاصُاطشاف حَصُ تَػؤ هاَّاسُ  تشداؿت ؿذُ

 دٌّذ.   سا ًـاى هی

 
 .GPCPو پایگاه تارضی  TRMMاطراف حوزه توسط هاهواره  : هوقعیت نقاط ترداضت ضذه۲ضکل 

ّههای ایههي هههاَّاسُ حاصههل اص تاصتههاب اهههَاج فشاطیفههی هههایىشٍٍیَ وههِ تَػههؤ ػههٌجٌذُ  TRMMّههای هههاَّاسُ  دادُ

ّ    GPCPّای پایگاُ تاسؿی ؿًَذ ٍ دادُ هی دسیافت ؼهتٌذ وهِ تها اػهتفادُ اص     ، تشویثی اص اههَاج فشٍػهشو ٍ ههایىشٍٍیَ 

   ؿًَذ.ایؼتگاُ صهیٌی تا ّن تشویة هیای ٍ ّای هاَّاسُ وٌٌذُ دادُ تشویة هذل

http://apdrc.soest.hawaii.edu/
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 اجرای هذل -۳-۴

افهضاس   ّا تا فشهت هَسد ًیاص هذل، ًَتت تِ اجشای آى سػیذ. ایي هذل تِ صَست یه افضًٍِ تهِ ًهشم  تؼذ اص ٍاسد وشدى دادُ

ؿهیة حهَصُ،   ّای خان، واستشی اساضهی ٍ  پَؿاًی الیِؿَد. دس هشحلِ اٍل اص ّنػیؼتن اطالػات جغشافیایی هتصل هی

ّای َّاؿٌاػی ٍاسد ههذل  ّا دادٍُاحذ پاػخ ّیذسٍلَطیىی تمؼین ؿذ. تؼذ اص ایجاد صیشحَصُ 16صیشحَصُ ٍ  16حَصُ تِ 

ِ    .اػهتخشاج ؿهذًذ   ًتایج ٍ ؿذ دادُ هذل اجشای دػتَس ایي هشحلِ، اص گشدیذ پغ ػهاصی تهشای   اص ًتهایج حاصهل اص ؿهثی

 تِ واس تشدُ ؿذ. SWAT-CUPافضاس ػٌجی هذل دس ًشمٍاػٌجی ٍ صحت

 هذل اعتثارسنجی و واسنجی -۳-۵

 همادیش هختلف اًتخاب وِ آًجایی اص اػت ؿذُ ّاهذل ٍاػٌجی تشای هؼوَل هؼىَع، سٍؿی ػاصیهذل اخیش ػالْای دس

 هٌاػة تهشای  جایگضیٌی ػٌَاى تِ هؼىَع ػاصیهذل اػت، پشّضیٌِ ٍ گیشٍلت سٍؿی ٍ تَدُ هحذٍد هذل ٍاػٌجی تشای

 وٌذهی ػول اسصیاتی آب ٍ خان هذل هؼىَع ٍالغ دس SUFI2 الگَسیتن .ؿَدهی اػتفادُ لطؼیت ػذم تحلیل ٍ ٍاػٌجی

 ههذل  ًوهَدى  ٍاػهٌجی  دس وِ هذل پاساهتشّای هجاص هحذٍدُ ّوچٌیي ٍ ایهـاّذُ ّایدادُ گشفتي تا هؼٌی وِ ایي تِ

 دیگهش،  پاساهتشّهای  تؼهیاسی  ٍ تهشف  رٍب دههای  هیضاى خان، هٌحٌی ؿواسُ هاًٌذ داسًذ، ًمؾ هطالؼاتی حَصُ ًؼثت تِ

ػهٌجی  ای تهِ وهاس سفتهِ تهشای ٍاػهٌجی ٍ صهحت      ّای هـاّذًُوایذ. دادُهی تشآٍسد سا هزوَس تْیٌِ پاساهتشّای هیضاى

ػهٌجی ایهي اػهت وهِ     تاؿهذ. هٌظهَس اص صهحت   ّای هیاًگیي دتی هاّاًِ ایؼتگاُ ػهلَتلن دس خشٍجهی حهَصُ ههی     دادُ

 ،1تؼیهیي  هؼیاسّهای ضهشیة   تَػهؤ  ٍاػٌجی ًتایج الگَسیتن هَسد اػتفادُ ٍاػٌجی سا خَب اًجام دادُ یا ًِ؟ اسصیاتی آیا

 R-factor ، P-factor ٍ 2ػاتىلیف -ًؾ
 ٍ ؿهذُ  تیٌهی پیؾ همادیش پشاوٌذگی تیي ًؼثت تؼییي گیشد. ضشیةهی صَست 

ُ  ٍ ؿذُ تیٌیپیؾ همادیش چٌاًچِ اػت، هتغیش یه تا صفش تیي آى همذاس ٍ دّذهی ًـاى سا ؿذُ گیشیاًذاصُ  گیهشی اًهذاص

 ًظهش  دس ّهش پهاساهتش   تشای لطؼیت ػذم داهٌِ یه SUFI2 تشًاهِ تاؿذ. دسهی یه تا تشاتش آى همذاس تاؿٌذ تشاتش ّن تا ؿذُ

 تا ضهخاهت  اػت تشاتش P -factor گیشًذ لشاس هحذٍدُ ایي دس پاساهتشّا ؿَدهی ػؼی ٍاػٌجی ٌّگام دس وِ ؿَدهی گشفتِ

ًـهاى   تاؿهذ  تهش ًضدیهه  صفش تِ چِ ّش وِ ؿذُ گیشیاًذاصُ ّایدادُ هؼیاس اًحشاف تش دسصذ ػذم لطؼیت تمؼین 95تاًذ 

 هحهذٍدُ  دس هـاّذاتی ّایدادُ اص همذاس چِ وِ اػت ایي ًـاى دٌّذُ  R -factor تاؿذهی تشهٌاػة ػاصیؿثیِ دٌّذُ

 ػهاتىلیف، -ًهؾ  ضهشیة  .تاؿهذ هی تْتشی ًتیجِ ًـاى دٌّذُ یه تِ ػذد ایي تَدى ًضدیه ٍ اًذلشاس گشفتِ لطؼیت ػذم

 تها  یهه  تهیي  ضهشیة  ایي دّذ. همذاسهی ًـاى سا ؿذُ ػاصیؿثیِ ٍ هـاّذُ تیي همادیش ًؼثی اختالف وِ اػت ضشیثی

ًـهاى   تاؿهذ  75/0  اص تیـهتش  آى هیضاى دسصَستی وِ ٍ اػت یه همذاس آى . تْتشیي]12[تاؿذ هی هتغییش ًْایتتی هٌفی

ػاصی سضایت تاؿذ ؿثیِ 75/0تا  36/0واهل ٍ ػالی صَست گشفتِ، اگش تیي  هذل تَػؤ ػاصیؿثیِ وِ اػت ایي دٌّذُ

ضهشیة   ٍ ػهاتىلیف -ًهؾ  ّهذف  . تَاتهغ ]13[ػاصی غیشلاتل لثهَل اػهت   تاؿذ ؿثیِ 36/0تخؾ ٍ خَب ٍ اگش ووتش اص 

 دٌّذ:  هی اًجام صیش ّایفشهَل تا سا هذل اسصیاتی تؼییي،

                                 (2)ساتطِ 
[∑        ̅            ̅   ] 

∑        ̅    
 ∑        ̅     

           

                                                                    (3) ساتطِ
∑             

∑        ̅       
   

ؿهذُ   یٌه یت ؾیپه  اىیجش دتی     ، ثاًیِ تش هتشهىؼة ؿذُ تشحؼة یشیگ اًذاصُ اىیجش دتی      ّا فشهَل ایي دس وِ

 یدته  هیاًگیي    ̅ ثاًیِ، تش هتشهىؼة تشحؼة ؿذُ یشیگ اًذاصُ اىیجش یدت هیاًگیي     ̅  ثاًیِ، تش هتشهىؼة تشحؼة

 . ]13[تاؿٌذ هی ّا دادُتؼذاد i ٍ  ِیتشحؼة هتشهىؼة تش ثاًی ؿذُ ٌیت ؾیپ اىیجش

                                                 
1
 Coefficient of Determination. 

2
 Nash–Sutcliffe. 
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و پایگاه تارضی  تارش استوا یریگطرح انذازهدر هاهواره  حوزه ترای سنجیوا از تعذ حساس عواهل تهینه : هقادیر۱جذول 

 ی.تارش جهان یضناس یناقل طرح

TRMM GPCP  

 پاراهتر یاختصار ینعال حذاقل حذاکثر ینههقذار ته حذاقل حذاکثر ینههقذار ته

143/0 314/0 -034/0 388/0 399/0 007/- R__CN2.mgt 

106/0 628/0 -128/0 139/0- 548/0 368/0- V__ALPHA_BF.gw 

009/325 515/327 884/76 339/326 722/541 678/198 V__GW_DELAY.gw 

943/0 716/1 563/0 680/0 296/1 -136/0 V__GWQMN.gw 

004/2 282/2 -282/3 982/0 482/4 -882/1 V__SFTMP.bsn 

882/0 019/1 872/0 891/0 930/0 786/0 V__ESCO.hru 

655/0 698/0 081/0 524/0 888/0 292/0 V__ALPHA_BNK.rte 

129/66 078/81 -578/18 -766/13 812/74 -312/37 V__CH_K2.rte 

558/9 683/13 516/4 475/9 084/10 316/3 V__REVAPMN.gw 

-097/0 -004/0 -135/0 -060/0 -016/0 -140/0 R__OV_N.hru 

015/0 197/0 -011/0 206/0 384/0 126/0 V__CH_N2.rte 

085/0 219/0 072/0 094/0 132/0 -008/0 V__GW_REVAP.gw 

822/0 828/0 271/0 440/0 708/0 112/0 V__RCHRG_DP.gw 

670/14 856/14 -739/3 072/12 915/24 236/8 V__SURLAG.bsn 

047/0 137/0 010/0 169/0 292/0 096/0 R__SLSUBBSN.hru 

508/2335 857/510 142/168 456/3972 995/405 005/1336 R__SOL_ZMX.sol 

852/15 338/32 -738/2 204/1 141/5 -141/25 V__SMTMP.bsn 

3573/306 838/836 -838/396 -888/297 873/276 -87/1196 R__PLAPS.sub 

680/1 766/7 -166/4 542/8 566/15 -566/1 R__TLAPS.sub 

-987/3 082/5 -884/4 792/3 283/11 716/3 V__CH_S2.rte 

 تاؿذ. هی 2 ؿواسُ جذٍل ؿشح تِ ٍاػٌجی ٍ ػٌجی صحت تشسػی دس ّذف ضشایة تَاتغ

 واسنجی. و سنجی صحت تررسی ته دست آهذه در  هذف : ضرایة تواتع۲جذول 

  سنجیصحت واسنجی هطخصه عیار ارزیاتیه
TRMM GPCP TRMM GPCP 

 NS 41/0 32/0 52/0 10/0 ػاتىلیف -ًؾ

R ضشیة تؼییي
2 44/0 37/0 71/0 19/0 

P-Factor …… 43/0 31/0 37/0 15/0 

R-Factor …… 42/0 29/0 19/0 06/0 
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 سازی ضذه.ای و ضثیه: هیذروگراف دتی هطاهذه۳ضکل

 نتایج   -۴

  SWAT-CUP افضاسیًشم تؼتِ اص اػتفادُ تا ولن، آتخیض حَصُ دس SWAT2012 هذل دس جشیاى پاساهتشّای تحمیك ایي دس

 -. جْهت اسصیهاتی ههذل اص دٍ ضهشیة ًهؾ     ؿذ اػتفادُ SUFI2 الگَسیتن اص هٌظَس تذیي. گشدیذ ػٌجیصحت ٍ ٍاػٌجی

تهِ تشتیهة تشاتهش     TRMM  ٍGPCPػاتىلیف ٍ ضشیة تؼییي اػتفادُ گشدیذ. همذاس ایي ضشایة دس دٍسُ ٍاػٌجی تشای 

تشآٍسد ؿذ، ٍ ًـهاى دٌّهذُ ایهي     19/0ٍ  710/0، 10/0، 52/0ػٌجی تشاتش ٍ دس دٍسُ صحت37/0ٍ  44/0، 32/0، 41/0

ِ  GPCPّای هشتهَط تهِ   ػاصی وشدُ اػت اها دادُسا لاتل لثَل ؿثیِ TRMMَط تِ ّای هشتاػت وِ هذل دادُ -ؿهثی

ِ تاؿذ. دس همایؼِ ّیذسٍگشاف دتی هـاّذُػاصی غیش لاتل لثَل هی ػهاصی ؿهذُ ّوثؼهتگی تیـهتشی تهیي      ای ٍ ؿهثی

تشسػی ػذم لطؼیهت  ای ٍجَد داسد. دس تا دتی هـاّذُ GPCPًؼثت تِ پایگاُ تاسؿی  TRMMّیذسٍگشاف دتی هاَّاسُ 

 GPCP 31دس هحذٍدُ تاًذ ػذم لطؼیت لشاس داسًذ ٍ ایي همذاس تشای پایگاُ تاسؿی  TRMMّای هاَّاسُ دسصذ دادُ 43

 تاؿذ.دسصذ هی
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