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چکیده 
تغذیه به سفرههای آب زیرزمیني بهویژه در مناطق نیمهخشک از اهمیت باالیي برخوردار است .تعیین میزان تغذیه
سفرههای آب زیرزمیني ميتواند کمک شایاني به مدیران برای مدیریت منابع آب زیرزمیني کند .در مطالعه حاضر،
بهمنظور تعیین میزان تغذیه سفره آب زیرزمیني در دشت مروست ،فرایند هیدرولوژیک حوزه آبخیز مروست بهوسیله
مدل  SWATشبیهسازی شد .برای این منظور ابتدا ،نقشههای پایه مورد نیاز یعني نقشه شیب ،خاک و کاربری اراضي
تهیه شد .دادههای اقلیمي مورد نیاز با مقیاس روزانه به مدل وارد شدند .با توجه به اهمیت بحث آبیاری و تاثیر آن در
میزان تبخیر و تعرق و نیز تغذیه سفره آب زیرزمیني ،مقادیر آبیاری نیز با تعیین برنامه آبیاری در مدل  SWATدر
فرایند مدلسازی در نظر گرفته شد .پس از ساخت مدل بهمنظور واسنجي مدل ،از بسته نرمافزاری  SWAT CUPو
الگوریتم  SUFI-2استفاده شد .نتایج نشان داد که متوسط ساالنه میزان تغذیه به سفره آب زیرزمیني از منطقه مورد
مطالعه در دوره مدلسازی ( )2441-2441معادل  22/48میلیون متر مکعب و ضریب آب برگشتي از کشاورزی حدود
 31درصد ميباشد .بهبود الگوی کشت ،جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و برداشت بیش از حد از سفره و نیز
سامانههای آبیاری مناسب ميتواند در کاهش کسری مخزن و جلوگیری از افزایش بحران منابع آب موثر باشد .به عالوه،
پژوهش حاضر نشان داد که مدل برای کوتاهمدت (مثال دوره یکساله) نتایج مناسبي را بهدست نميدهد ،اما برای
دورههای بلندمدت نتایج انطباق بهتری با واقعیت خواهد داشت .پیشنهاد ميشود تا بهمنظور مطالعه همزمان جریانات
سطحي و زیرزمیني از ترکیب مدل  SWATو  MODFLOWاستفاده شود .همچنین ،ميتوان برای تعیین میزان آب
برگشتي و تغذیه از الیسيمتر یا مدل  SWAPنیز استفاده کرد.
واژههایﻛﻠیدی :آب زیرزمیني ،بیالن آب ،تغذیه ،مدلسازی ،مدل


SWAT


مقدمه 
منابع آب قابل برداشت جهان به دو
قسمت آبهای زیرزمیني و آبهای سطحي
تقسیمبندی ميشوند .الیههای زیرسطحي زمین نیز
به دو قسمت غیراشباع و اشباع تقسیم ميشوند.
قسمت اشباع که در آن ناحیه خلل و فرج حاوی آب
___________________________
* مسئول مکاتباتmhayatzadeh@ardakan.ac.ir :

است را آبهای زیرزمیني مينامند .آب زیرزمیني یکي
از مهمترین منابع تامین آب شیرین مورد نیاز انسان
بوده که بعد از یخچالها و پهنههای یخي ،بزرگترین
ذخیره آب شیرین زمین را تشکیل ميدهد
( .)2443 ،Sedaghatبهطوریکه بیش از  98درصد
آبهای شیرین قابل بهرهبرداری جهان را به خود
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اختصاص داده است و روزانه منبع تأمین آب شرب
بیش از دو میلیارد نفر در سرتاسر جهان محسوب
ميشود ( .)2442 ،Bouwerتقاضای روزافزون برای
استفاده از منابع آب در مناطق نیمهخشک باعث ایجاد
شرایط بحراني در آبهای زیرزمیني این مناطق شده
است .مناطق نیمهخشک در حال گسترش بوده و بیش
از  34درصد خشکيهای جهان را در بر ميگیرد
( .)4994 ،Dregneدر حدود  4/4میلیارد از جمعیت
جهان دسترسي مناسبي به منابع آبي سالم ندارند.
کمبود آب با افزایش روزافزون جمعیت در مناطق
خشک و نیمهخشک از طریق بر هم زدن عرضه و
تقاضای آب ،حالت وخیمتری به خود ميگیرد
( .)2443 ،WHOاین مشکل باعث شده که تقاضای
آب برای کشاورزی ،صنعت و شرب افزایش یابد .در
این مناطق ،عموما آبخوانها منبع اصلي تامین کننده
آب به شمار ميروند ،چرا که منابع آب سطحي ،اغلب
در حین یا پس از مواقع سیالبي در دسترساند.
بنابراین ،مدیریت منابع آب زیرزمیني در این مناطق از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیریت منابع آب زیرزمیني نیازمند شناخت
عملکرد سفره در شرایط طبیعي و سپس ،پیشبیني
اثرات برداشت و یا تغذیه ميباشد .بدون شک بهترین
حالت شناخت رفتارهای سامانه آبهای زیرزمیني،
انجام یک سری پژوهشهای درازمدت ميباشد که
مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد است .در این میان ،با
ابزاری مانند شبیهسازها و یا مدلها ميتوان با دقت
قابل قبولي شرایطي مشابه آنچه در طبیعت موجود
است ،بهوجود آورد و به نتایج رضایتبخشي دست
یافت .منابع آب زیرزمیني بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم از آبهای سطحي و بارندگي تغذیه
ميشوند؛ بنابراین ،استفاده پایدار از این منابع به
معنای برداشت محدود از آنهاست .در سالهای اخیر
در بسیاری از کشورهای جهان برداشت آب از منابع
زیرزمیني از میزان تغذیه سالیانه آنها بیشتر است.
این امر به معنای استخراج و استفاده از آبي است که
در طول هزاران سال در الیههای آبدار زمین ذخیره
شده است .با این کار ،سطح آبهای زیرزمیني در
منطقه روز به روز افت کرده و سرانجام به جایي خواهد
رسید که آبي برای استخراج وجود نخواهد داشت.
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پایین افتادن سطح آبهای زیرزمیني به معنای خشک
شدن مناطق پاییندست (مناطق با ارتفاع کمتر که
آب جاری در الیههای آبدار تحت اثر گرانش به سمت
آنها جریان ميیابند) و از بین رفتن چاهها ،قناتها و
چشمههای آن است.
در ایران ،بر اساس تغذیهای که بهطور طبیعي در
حوضههای باالدست و دشتها در اثر بارشها اتفاق
ميافتد و همچنین ،آبهای برگشتي که بعد از آبیاری
به رودخانهها باز ميشود ،در حالت استاندارد باید 15
میلیارد متر مکعب آب از منابع آب زیرزمیني برداشت
شود .اما طي چند سال اخیر با توجه به
خشکساليهایي که در سطح کشور اتفاق افتاده و نیز
عدم توجه به تغذیه مصنوعي و محافظت از این منابع،
میزان برداشت از منابع آب زیرزمیني به حدود 54
میلیارد متر مکعب رسیده است و این امر ،منابع آب
زیرزمیني را در سطح کشور بهویژه در مناطق بیاباني با
خطر آلودگي و پایین رفتن سطح آب روبرو کرده است
( Dastvarehو همکاران .)2424 ،محققین زیادی به
دنبال استفاده از مدلهای مفهومي یا پایه فیزیکي
بهمنظور تخمین میزان تغذیه بودهاند ( Arnoldو
همکاران2444 ،؛  Chenو همکاران George ،2442 ،و
همکاران2444 ،؛ 2443 ،Jones؛  Wangو همکاران،
 .)2441با این حال ،توصیف کمي فرایندهای چرخه
هیدرولوژیک همچنان پیچیده و همراه با محدودیتها
و عدم قطعیتهای فراواني است ( Singhو
.)2442 ،Woolhiser
 Akhavanو  ،)2441( Jodiبه شبیهسازی جریان
ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SWAT
پرداختند .آنها به توانایي باالی مدل در شبیهسازی
جریان در این حوضه پي بردند .همچنین ،به این نتیجه
رسیدند که تغییرات اخیر از جمله احداث سدهای
متعدد ،تغییر اقلیم و کاربری اراضي در حوضه سبب
کاهش حجم رواناب ورودی به دریاچه در حدود 84
درصد شده است Mohammadzadeh .و همکاران
( ،)2442آب زیرزمیني دشت بجنورد را با نرمافزار
 GMSشبیهسازی کردند و نتایج نشان داد ،در صورتي
که آب پشت سد شیرین دره آزاد شود ،تراز آب
زیرزمیني تا سه متر افزایش ميیابد.
 Dastvarehو همکاران ( ،)2424در بررسي

مدلسازی میزان تغذیه سفره آب زیرزمیني با استفاده از مدل . . .

وضعیت آبخوان دشت میناب ،اقدام به مدلسازی تراز
آب زیرزمیني کردند .نتایج ضمن تایید کارایي مدل
 MODFLOWدر مدلسازی جریان آب زیرزمیني،
حاکي از بیالن منفي این آبخوان ميباشد که موجب
افت شدید تراز آب زیرزمیني در سالهای آینده در
این دشت خواهد شد Kil .و همکاران ( ،)2445به
اثرات هیدرولوژیکي از تغییر اقلیم ،برداشت آبهای
زیرزمیني و استفاده از زمین در حوضههای کوچک با
استفاده از مدل  SWATپرداختند و به این نتیجه
رسیدند که پیشبیني در دسترس بودن آب در طول
دوره خشک در آینده به تغییرات درجه حرارت ،بارش،
تابش خورشیدی ،نسبت مناطق شهری و مقدار
برداشت آب زیرزمیني بستگي دارد)2449( Kigobe .
از مدل  SWATبهمنظور برآورد تغذیه آب زیرزمیني
در حوزه آبخیز دریاچه کیوگا در اوگاندا استفاده کرد و
مدل را با استفاده از دادههای مشاهده شده در دوره
زماني  4924–4921واسنجي نمود که در نهایت مدل،
میانگین تغذیه آبهای زیرزمیني را  414میليمتر در
سال برآورد کرد Dakhlalla .و همکاران ( ،)2445به
بررسي ارتباط و تعامالت بین مقادیر تبخیر و تعرق و
تغذیه آب زیرزمیني و مدلسازی اثرات شیوههای
تناوب زراعي مختلف در ذخیرهسازی و تغذیه آب
زیرزمیني در حوزه کشاورزی با استفاده از مدل
 SWATپرداختند .آنها مشاهده کردند که
ذخیرهسازی آبهای زیرزمیني در طول ماههای
تابستان کاهش یافته ،در حالي که نرخ  ETباال بود و
در طول ماههای زمستان و بهار یعني زماني که نرخ
 ETکم بود ،افزایش یافته است .تناوب زراعي با ذرت
و پنبه منجر به بیشترین ذخیرهسازی آب زیرزمیني
ميشود که در نتیجه ،مقدار آبیاری کم و نیز دوره
آبیاری کوتاه است Debbarma .و همکاران ()2445
آب زیرزمیني آبخوان آگرتال در هند را با نرمافزار
 GMSبهمنظور تخمین حجم آب زیرزمیني برای
بودجهبندی آب ،مدلسازی کردند و دریافتند که
سطح آب در اثر تخلیه و تغذیه چاهها دچار نوسان
ميشود.
از آنجا که درصد باالیي از تولیدات محصوالت
زراعي و باغي از کشت آبي بهدست ميآید ،لذا ،هرگونه
تنش آبي و تغییر شرایط اقلیمي تاثیر مستقیم بر

281/

کاهش میزان تولیدات محصوالت کشاورزی خواهد
گذاشت و امنیت غذایي را دچار تزلزل خواهد کرد.
سالیان متمادی است که بحث مهم و اساسي ضرورت
وجود الگوی کشت در بخش کشاورزی مطرح است و
در سالهای گذشته با گران یا ارزان شدن قیمت یک
محصول کشاورزی و باغي ،توسعه و ترویج کشت آن
محصول در سال بعد و تولیدی به مراتب افزون بر نیاز
جامعه مشاهده شده است و هرگز میزان عرضه و
تقاضا یا بهعبارتي سطح زیرکشت و میزان تولید با
نیازهای روز مطابقت نداشته است .در سالیان اخیر،
معضل جدی کم آبي نیز مزید بر علت شد و اگرچه
صاحب نظران و کارشناسان حتي مدیران بخش
کشاورزی نیز به ضرورت تعیین الگوی کشت برای
بخش کشاورزی واقف شدند ،ولي این مهم تنها در حد
طرح بحث بوده و در بیشتر موارد بهرهبرداری از منابع
آبي بهویژه آبهای زیرزمیني بدون توجه به ظرفیت
آن صورت گرفته است .بدینترتیب ،آگاهي از میزان
تغذیه سفرههای آب زیرزمیني در مدیریت و
برنامهریزی از این منابع آبي در مناطق خشک و
نیمهخشک از اهمیت ویژهای برخوردار است.
موادوروشها 
خصوصیات آبخوان و الیه اشباع :آبخوان آبرفتي
مروست با امتداد شمال غرب-جنوب شرق ،از سمت
غرب به حوالي ارتفاعات و از شرق به کویر هرات-
مروست محدود ميشود .آبخوان آبرفتي در جهت غرب
در قسمتهای شمال تا حد گسل نائین-بافت و از
بخش مرکزی به طرف جنوب تا فاصلهای چند
کیلومتری از غرب گسل نیز توسعه یافته است .در
شرق ،حد ارتباط آبخوان یا کویر تدریجي بوده،
نميتوان حد جداکنندهای برای آن قائل شد .واحد
هیدروژئولوژیک مروست در منتهيالیه جنوبي استان
یزد واقع شده است .از نظر منابع آبهای سطحي،
رودخانه دائمي مروست در بخش جنوبي وارد دشت
ميشود .این رودخانه در سراب بهنام بوانات و شامل دو
شاخه عمده سوریان و مزیجان است .رودخانه بوانات از
به هم پیوستن شاخههای مزیجان و سوریان در
باالدست منج تشکیل ميشود .حوضه آبخیز بوانات تا
محل آبگیر مروست  914کیلومتر مربع و تا محل
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ایستگاه هیدرومتری مروست  4421کیلومتر مربع
مساحت دارد .بر اساس آمار نه ساله از ایستگاه محل
آبگیر مروست ،میانگین دبي ساالنه رودخانه  4/25متر
مکعب در ثانیه و حجم متوسط آن  21/2میلیون متر
مکعب است .بر اساس آمار  43ساله در محل ایستگاه
هیدرومتری مروست نیز میانگین دبي ساالنه آن 89
لیتر بر ثانیه و حجم متوسط رواناب آن نیز 2/82
میلیون متر مکعب در سال ميباشد ( Dashtakianو
همکاران.)2444 ،
بیشینه ضخامت آبرفت در جنوب مروست به
میزان  244و کمینه آن در حواشي آبخوان به میزان
 14متر ميباشد .در موارد خاص مانند حوالي روستای
مزرعه کوشک ،تقيآباد و سیدآباد ،این عمق حتي تا

 21متر کاهش ميیابد .اندازه دانههای سازنده آبرفت
از سمت ارتفاعات غربي به سمت مرکز و کویر کاهش
یافته ،دانهبندی درشت تخته سنگي ،قلوه سنگي ،ریگ
و شن ،جای خود را به رسوبات ریزدانه سیلتي ،سیلتي
و مارني ميدهد .بهطورکلي جنس سنگ کف در
بخشهای شمالي و نیمه غربي دشت و به سمت
ارتفاعات از نوع ماسهسنگ ،سنگ مارن ،سیلتستون و
کنگلومرای بختیاری و در نیمه شرقي از نوع رس و
مارن کویری مربوط به کواترنر ميباشد .عمق سنگ
کف در عمیقترین محل به بیش از  244متر ميرسد.
شکل  ،4حوزه آبخیز مروست را نشان ميدهد (شکل
.)4

شکل-1موقعیت منطقه مورد مطالعه و چاههای بهرهبرداری در حوزه آبخیز مروست


مدل  :1SWATیک مدل هیدرولوژیکي نیمهتوزیعي
است که بهمنظور پیشبیني اثرات فعالیتهای
مدیریتي اراضي بر بیالن آب ،حرکت رسوب و عوامل
شیمیایي کشاورزی در مقیاس حوزه آبخیز با تنوع در
خاک ،کاربری اراضي و شرایط مدیریتي در بازه زماني
طوالني توسعه یافته است .در این مدل ،جریان
رودخانه از سه منبع اصلي تأمین ميشود که عبارتند
از رواناب سطحي ،جریان زیرسطحي و جریان پایه یا
همان جریان آب زیرزمیني غیرمحصور باید توجه
داشت که شرایط آبخوان برای مدل قابل تعریف نیست
و این حالتهای مذکور را بهطور پیش فرض برای همه

Soil and Water Assessment Tool

1

حوضهها در نظر ميگیرد ( Faramarziو همکاران،
 .)2449شکل  ،2صورت کلي مدل مفهومي
شبیهسازی حرکت آب در داخل زمین در مدل SWAT
را نشان ميدهد.
در این مدل ،هر حوضه به چند زیرحوضه و هر
یک از زیرحوضهها به چند واحد عکسالعمل
هیدرولوژیک ( )HRUکه از نظر کاربری اراضي و
خصوصیات خاک همگن هستند ،تقسیم ميشود
(شکل  .)3در ابتدا آب موجود در خاک ،رواناب
سطحي ،چرخه عناصر غذایي ،رسوب ،رشد گیاهان و
روشهای مدیریتي برای هر واحد واکنش هیدرولوژیک
و سپس برای هر زیرحوضه بهصورت متوسط وزني
محاسبه ميشود ( .)2444 ،Hosseiniاین کار ،دقت

مدلسازی میزان تغذیه سفره آب زیرزمیني با استفاده از مدل . . .

محاسبات را افزایش داده و توصیف فیزیکي بهتری از
بیالن آبي حوضه بهدست ميدهد.
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نقشه شیب بر حسب درصد شیب و یا درجه شیب
محاسبه ميشود .در تحقیق حاضر ،از دادههای
 SRTMبرای تهیه نقشه شیب استفاده شد .شکل ،1
نقشه رقومي ارتفاع مورد استفاده برای تولید نقشه
شیب را نشان ميدهد.
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شکل-2فرایندهای اصلي شبیهسازی آب زیرزمیني
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شکل-4نقشه رقومي ارتفاع

شکل-3فرایند تهیه  HRUدر مدل

SWAT

تهیهورودیهایمدل:همانطور که قبالً نیز اشاره
شد SWAT ،یک مدل جامع در مقیاس آبخیز است.
این مدل برای انجام شبیهسازی نیازمند اطالعات
متنوع و متعددی ميباشد .نقشههای پایه مورد نیاز
شامل نقشه مدل رقومي ارتفاع  ،DEMنقشه کاربری
اراضي و نقشه خاک هستند که هر سه باید در قالب
رستری به مدل ارائه شوند .سایر اطالعات مربوط به
دادههای جامع هواشناسي ،کیفیت آب ،عوامل مؤثر بر
جریان سطحي و کانال ،آب زیرزمیني ،برداشت آب،
مدیریت اراضي ،اطالعات مربوط به کیفیت آب ،مخازن
و برخي زمینههای دیگر با توجه به هدف پژوهش باید
در مدل وارد شوند.
تابع شیب ( )slopeبیشینه آهنگ تغییرات بین هر
سلول و سلول همسایه را محاسبه ميکند که خروجي

شکل-5نقشه پراکنش پروفیلهای خاک

بهمنظور تهیه نقشه خاک از پروفیلهای موجود در
منطقه استفاده شد .بدینمنظور ،از روی پروفیلهای
حفر شده در منطقه ،از ماژول  Stratigraphyنرمافزار
 GMSاستفاده شد .سپس ،دادههای مربوط به
پروفیلها وارد این نرمافزار شده ،مقاطع عرضي بین
پروفیلها ترسیم شد .در گام بعد ،نقشه شبکه مثلثي
) (TINتهیه شد .در نهایت نیز ،نقشه خاک منطقه با
توجه به پروفیلهای موجود و مرز و نقشه شبکه مثلثي
تولید شد .شکل  ،1پروفیلهای موجود در منطقه که
از مرکز پژوهشهای منابع طبیعي استان یزد تهیه
شده را نشان ميدهد .بهمنظور تهیه نقشه کاربری
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اراضي منطقه از تصاویر ماهوارهای لندست  8استفاده
شد .پیش از تهیه نقشه تصاویر موجود باید تصحیحاتي
روی تصویر ماهوارهای صورت پذیرد .تصحیح
رادیومتریک تصاویر ماهوارهای از اثرات جوی به دو
صورت تصحیح با در نظر گرفتن عوامل جزیي و
تصحیح کلي انجام ميشود .در روش عوامل جزیي،
پارامترهایي مانند درجه حرارت ،رطوبت نسبي ،فشار
هوا و قابلیت دید در زمان تصویربرداری در نظر گرفته
ميشوند .ولي در روش کلي ،جزئیات در نظر گرفته
نشده و غالباً از طریق هیستوگرام تصاویر تصحیح
صورت ميگیرد ( Acerbi-Juniorو همکاران.)2445 ،
در این مطالعه ،از روش تصحیح کلي استفاده شد .در
این بخش ،تصحیحات رادیومتریک ،اتمسفری و
هندسي بر روی تصویر صورت پذیرفت .بهمنظور
تصحیح اتمسفری از روش  Dark Subtractionاستفاده
شد .با اینکه تصحیحات هندسي سطح دو روی
تصاویر اعمال شده بود ،با این حال ،برای افزایش دقت
هندسي ،تصویر مورد استفاده بهصورت دقیقتر
تصحیح شد .در این مرحله ،نوار پانکروماتیک لندست
 8با نوارهای چند طیفي خود ادغام شدند .در این
تحقیق ،از روشهای متفاوتي برای ادغام استفاده شد.
روش  4IHSیکي از متداولترین روشهای ادغام در
سالهای اخیر بوده است .این روش وقتي همبستگي
بین مؤلفههای رنگي زیاد باشد ،به باال بردن کیفیت و
تنظیم رنگ کمک ميکند .در این روش ،از این
خاصیت بهرهبرداری شده است که بخش قابل توجه
اطالعات مکاني از سایه روشنهای درون تصویر و
جاهایي ناشي ميشود که تغییر شدت روشنایي در
آنها زیادتر وجود دارد .یعني این ویژگيها در مؤلفه
شدت رنگ ( )Iقرار دارند ( Adamowskiو Fung
 .)2444 ،Chanتبدیل  PCAبر پایه خواص آماری و
استفاده از ماتریس کوواریانس استوار است .این روش،
یک شیوه مؤثر در ادغام تصاویر است .این شیوه بهدلیل
جداسازی کامل عوامل آماری و تولید مؤلفههای غیر
وابسته از توانایي خوبي در تمرکز بخشي از ویژگيهای
مکاني از ویژگيهای طیفي داشته ،به همین دلیل،
اطالعات طیفي را به خوبي حفظ ميکند (،Piella

Saturation Hue Intensity

1

 .)2443در روش  Broveyنیز از ترکیب ریاضي تصاویر
استفاده ميشود .در این روش ،هر نوار طیفي تشکیل
دهنده یک تصویر رنگي کاذب در نسبتي از تصویر با
قدرت تفکیک باال ضرب شده و به مجموع نوارهای
رنگي تقسیم ميشود ( Tuو همکاران.)2441 ،
در تبدیل موجک ،تصویر در هر مرحله به دو مؤلفه
تصویری تجزیه ميشود .تصاویر هر مرحله نسبت به
مرحله قبل از آن دارای قدرت تفکیکپذیری یا
بهعبارت دیگر مقیاس نصف هستند .مؤلفه اول که به
مؤلفه تقریب مشهور است ،حاوی اطالعات درشتتر
بوده ،تقریبي را از مؤلفههای با فرکانس پایین بر روی
تصویر ارائه ميکند .مؤلفه دوم ،شامل مجموعهای از سه
تصویر است و اطالعات با فرکانس باال را در خود دارد.
این مؤلفه به اصطالح مؤلفه تفصیلي یا تصویر تفصیلي
نامیده ميشود ( Cannasو همکاران .)2445 ،برای
ادغام تصاویر به این روش ،مولفههای مناسب از هر
تصویر برای ساخت تصویر نهایي انتخاب ميشوند.
تبدیل موجک یکي از تبدیلهای ریاضي کارآمد در
زمینه پردازش سیگنال است .موجکها توابع ریاضي
هستند که شکل مقیاس-زمان از سریهای زماني و
روابط آنها برای تحلیل سریهای زماني که شامل
متغیرها و غیرثابتها است را ارائه ميدهد .تحلیل
موجکي استفاده از فاصلههای زماني طوالنيمدت را
برای اطالعات دارای فرکانس پائین و تناوبهای
کوتاهتر را برای اطالعات دارای فرکانس باال ارائه
ميدهد .تحلیل موجکي قادر به نمایش جنبههای
مختلف دادههای متفاوت ،نقاط شکست و
ناپیوستگيها است که ممکن است ،دیگر روشهای
تحلیل سیگنال ،آنها را نشان ندهند .تابع موجک،
تابعي است که دو ویژگي مهم نوساني بودن و
کوتاهمدت بودن را دارا ميباشد .تحلیل موجک شامل
دو نوع کلي است .معادله ( )4معادله موجک پیوسته
( )CWTسیگنال ) x(tرا نشان ميدهد ( Cannasو
همکاران.)2445 ،
()4

t 
)dt
s

( *x (t )







1
s

CWT x ( , s ) 

که در آن s ،پارامتر مقیاس τ ،پارامتر ترجمه یا
انتقال است .موجک مادر ) Ψ(tتابع تبدیل ميباشد.
این نوع تبدیل نیاز به محاسبات بسیار زیاد داشته و
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تعداد بسیار زیادی ضریب تولید ميکند .به همین
منظور ،بهجای تبدیل موجک پیوسته از تبدیل موجک
گسسته ( )DWTاستفاده ميشود ( Cannasو
همکاران.)2445 ،
()2

)

t  k  0 s 0j
s 0j

(

1
s 0j

 ،5تعدادی تابع موجک مادر را نشان ميدهد (شکل
 .)5این کار در نرمافزار  Matlab 2443صورت
پذیرفت .بهمنظور انتخاب مولفههای مناسب از توابع
مختلفي مانند تابع حد بیشتر ،تابع کمینه ،تابع
میانگین و تابع خطي و برای تعیین بهترین روش
ادغام تصاویر از معیار ضریب همبستگي استفاده شده
است .در گام بعد ،بهترین تصویر وارد فرایند
طبقهبندی پیکسل پایه و شيگرا شد .بهمنظور مقایسه
و تعیین اثر ادغام تصویر با قدرت تفکیک مکاني
مختلف بر صحت نقشههای موقعیت مکاني از هر دو
روش طبقهبندی استفاده شده است.

 j , k (t ) 

که در آن j ،و  kاعداد صحیح بوده و  s0گام تاخیر
است  (x ) .تابع موجک مادر است که توابع مورد
استفاده در تحلیل ،با دو عمل ریاضي انتقال
) (translationو تأخیر ) (dilationدر طول سیگنال
مورد تحلیل ،تغییر اندازه و تغییر محل ميیابند .شکل

(الف)

(ب)
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(پ)

(ت)

شکل-6الف) تابع موجک  ،Haarب) تابع موجک  ،db4پ) تابع موجک  Meyerو ت) تابع موجک

بهوسیﻠه :SWATنسخههای مختلفي از
مدلسازی  

مدل  SWATارائه شده که تفاوت چنداني در کارایي
آنها وجود ندارد .در این تحقیق ،نسخه SWAT 2012
که بهصورت نرمافزار قابل نصب بر روی Arc GIS
 10.3ميباشد ،مورد استفاده قرار گرفت .برای شروع
کار با مدل ،ابتدا نقشه  DEMو نقشههای زیرحوضهها
و شبکه آبراههای که قبالً آماده شده بودند ،به محیط
نرمافزار مدل فراخوانده شدند .در این مرحله،
محاسبات مربوط به خصوصیات فیزیکي آبخیز
بهوسیله مدل محاسبه ميشود.
در مرحله بعد ،با استفاده از نقشههای خاک،
کاربری اراضي و طبقات شیب ،واحدهای پاسخ
هیدرولوژیکي (HRUها) تعریف شدند .برای این
منظور ،هر سه نقشه تهیه شده با هم و در محیط
نرمافزار ترکیب شدند .الزم به ذکر است که هر سه
نقشه پایه اشاره شده در فرمت رستری تهیه و در مدل
استفاده شدند .پس از تهیه نقشه HRUها ،دادههای
هواشناسي وارد مدل شده مدلسازی صورت پذیرفت.
در گام بعدی ،دبي رودخانه بوانات با توجه به اینکه

Mexican hat

رودخانه ميتواند نقش موثری در تغذیه سفره داشته
باشد و نیز بندهای تغذیه مصنوعي موجود در منطقه
برای مدل تعریف شد.
بهمنظور واسنجي و اعتبارسنجي مدل ،از دادههای
جریان رودخانه (متر مکعب بر ثانیه) در ایستگاه
هیدرومتری مروست استفاده شد .واسنجي مدلهای
توزیعي و فرایند محور مانند  ،SWATپیچیدگيها و
مشکالت خاصي دارد .یکي از مسائلي که هنگام
واسنجي این مدلها پیش ميآید ،عدم قطعیت در
شبیهسازی است که بهخاطر عدم قطعیت در
ورودیهای مدل ،عدم قطعیت در مدل مفهومي
(ساختار مدل) و عدم قطعیت در پارامترهای مدل
ایجاد ميشود .در این مدلها همچنین ،بهدلیل تعدد
پارامترهای مدل و اثر جبراني یا تشدیدی پارامترها بر
یکدیگر ،اغلب چندین مجموعه پارامترهای کامالً
متفاوت ميتوانند به نتیجه مشابه و قابل قبول منتهي
شوند .به این پدیده همپایاني یا منحصر به فرد نبودن
اطالق ميشود .در این تحقیق ،در گام اول مدلسازی
برای سال آبي  4385-4382صورت پذیرفت .در گام
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بعد ،برای دوره زماني  44ساله از سال  2441تا 2441
مدلسازی انجام شد .صحتسنجي مدل برای یک
سال ( )2441در نظر گرفته شد .برای واسنجيِ دقیق،
تحلیل عدم قطعیت و اعتبارسنجي مدل  SWATبرای
حوضه مروست ،از نرمافزار  SWAT-CUPو
روش  SUFI-2استفاده شد ( Faramarziو همکاران،
.)2449
 SUFI-2یک الگوریتم نیمهاتوماتیک مدلسازی
معکوس است .در این روش ،عدم قطعیت کـه در
برگیرنده تمام منابع عدم قطعیت (یعني عدم قطعیت
در ورودیها ،مدل مفهومي و پارامترهای مدل( است،
ارزیابي شده و بهصورت کمي بیان ميشود .در روش
 SUFI-2میزان عدم قطعیت بهوسیله دو معیارِ عامل P
و عامل  Rمحاسبه ميشود .عامل  Pعبارتست از درصد
دادههای مشاهدهای که در نوار تخمین عدم قطعیت
 91درصد قرار گرفتهاند .این نوار در سطوح  2/1و
 92/1درصد از تابع توزیع تجمعي متغیر خروجي که با
روش نمونهگیری التین هایپرکیوب بـهدست آمده،
محاسبه ميشود (یعني پنج درصد از شبیهسازیها که
در دو انتهای تابع توزیع قرار دارند ،در نظر گرفته
نميشوند) .از آنجا که اثر تمام منابع عدم قطعیت در
متغیرهای خروجي (مانند دبي جریان یا بار رسوب)
منعکس ميشود ،در این روش ،همه عدم قطعیتها در
نظر گرفته ميشود .ولي ،تفکیک سهم منابع مختلف
عدم قطعیت دشوار است و تا کنون روش قابل
اطمیناني برای محاسبه آن ارائه نشده استSUFI-2 .
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به دنبال طیفي از پارامترها است که با اعمال آنها
بیشتر دادههای مشاهدهای در نوار تخمین عدم
قطعیت  91درصد واقع شوند و ضخامت نوار عدم
قطعیت تا حد ممکن کم باشد .حالت ایدهآل زماني
است که عامل  Pبرابر با  444درصد و عامل  Rصفر
باشد .ولي از آنجا که برای افزایش عامل  Pباید عامل
 Rافزایش یابد ،بایستي به یک حالت تعادل بـین این
دو معیار دست یافت .بنابراین ،واسنجي تا زماني ادامه
ميیابد که عامل  Pتا حد ممکن افزایش و عامل  Rتا
حد ممکن کاهش یابد .یعني بیشتر دادههای مشاهده-
ای در نوار عدم قطعیت  91درصد قرار گیرند و
ضخامت این نوار تا حد ممکن کوچک باشد.
نتایجوبحث 
شکل  -2الف ،نقشه شیب تهیه شده از روی مدل
رقومي ارتفاع را نشان ميدهد .همانطور که در این
شکل دیده ميشود ،بخشهای زیادی از حوضه مورد
مطالعه دارای شیب کمي (کمتر از پنج درصد) است و
تنها در بخشهای غربي و جنوب غربي حوضه یعني
باالدست حوضه مورد مطالعه و بخشهای کوهستاني
شیب باال وجود دارد.
شکل  -8ب ،نقشه خاک منطقه مورد مطالعه را
نشان ميدهد .نقشه خاک نشان ميدهد که بافت
غالب منطقه سندی-لوم و بعد از آن ،سیلتي-لوم
ميباشد .جدول  ،4نتایج بهترین روش ادغام و شکل
 ،9تصویر ادغام شده به روش موجک را نشان ميدهد.

شکل-7نقشه شیب (الف) و نقشه خاک (ب) منطقه مورد مطالعه 
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جدول-1همبستگي نوارهای تصویر ادغام شده به روشهای مختلف با تصویر اولیه 
روش ادغام

نوار 4

نوار 2

نوار 3

موجک

4/9191
4/5414
4/9483
4/9413

4/9183
4/5411
4/9495
4/9413

4/9154
4/5418
4/9421
4/9431

PCA
HIS
Brovey

شکل-8تصویر ادغام شده بهوسیله روش موجک 

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  4و شکل ،8
مشخص ميشود که روش موجک از سایر روشها
عملکرد بهتری داشته و توانسته اطالعات تصاویر اولیه
را بهتر در خود حفظ کند .پس از روش موجکIHS ،



بهترین نتیجه را در ادغام تصاویر داشته است .به
همین منظور ،تصویر حاصله از ادغام تصاویر اولیه به
روش موجک از میان تصاویر موجود انتخاب شده و به
فرایند طبقهبندی وارد شد (شکل .)9

شکل-9نقشه کاربری اراضي حاصل از روش های ماشین بردار پشتیبان (راست) و شبکه عصبي (چپ) 

جدول  ،2نتایج صحتسنجي نقشههای کاربری
اراضي حاصل از الگوریتمهای ماشین بردار پشتیبان و

شبکه عصبي مصنوعي را نشان ميدهد.

جدول-2نتایج صحتسنجي نقشههای کاربری اراضي با دو الگوریتم مختلف 
روش طبقهبندی

کاپا

صحت کلي

ماشین بردار پشتیبان
شبکه عصبي مصنوعي

4/58
4/23

4/24
4/21
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طبقهبندی شيگرا و جدول  ،3نتایج صحتسنجي این
نقشه و جدول  ،1میزان مساحت و درصد مساحت هر
یک از کاربریها را نشان ميدهد .نتایج نشاندهنده
دقت مناسب این روش ميباشد .لذا ،این نقشه برای
مدلسازی به مدل  SWATوارد شد.

با توجه به نتایج حاصل شده ،بهمنظور طبقهبندی
شيگرای تصویر لندست ،قطعهبندی با پارامترهای
مختلف انجام شد .پس از قطعهبندی ،طبقهبندی به
روش شيگرا بر روی این تصاویر صورت پذیرفت .شکل
 ،44نتیجه طبقهبندی و نقشه کاربری اراضي حاصل از

شکل -11نقشه کاربری منطقه حاصل از روش شيگرا 

جدول-3جدول خطای طبقهبندی نهایي (روش شيگرا) 
مرتع
سنگي و بدون پوشش
باغي
کشاورزی
شهری

مرتع

سنگي و بدون پوشش

باغي

کشاورزی

شهری

25
3
4
4
4

1
429
1
8
8

4
3
494
5
3

4
1
4
459
9

3
4
4
1
14

89
92

کاپا
صحت کل


جدول-4توزیع مساحتي کاربریهای مختلف در منطقه مورد مطالعه 
کاربری

مساحت (متر مربع)

درصد مساحتي

مرتع

525251925

18/23

منطقه کوهستاني

143321513

31/44

مسکوني

3121844

4/34

باغي

53415111

1/12

زراعي

1135844

4/18

پس از مدلسازی با استفاده از نرمافزار
 CUPمدل ساخته شده ،واسنجي شد .جدول ،1
حساسترین پارامترهای موثر در شبیهسازی در مدل
 SWATدر منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد .در
حوضههایي که این پارامترها و ضرایب برای آنها در
SWAT

دسترس نیست ،در اولین مرحله شبیهسازی از مقادیر
پیش فرض مدل استفاده ميشود و در مرحله واسنجي
مقادیر مناسب آنها تعیین ميشود .شکل  44و
جدولهای  5و  ،2نتیجه ارزیابي مدلسازی در مراحل
واسنجي و صحتسنجي را نشان ميدهد.
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Discharge
)(m3/s

)Time (Month

شکل-11نتیجه صحتسنجي مدل (مقادیر مشاهداتي ،مقادیر تخمیني و بازه عدم قطعیت) 

جدول-5برخي پارامترهای موثر در شبیهسازی در مدل  SWATو محدوده تغییرات آنها (بهترتیب حساسیت)
ردیف
4

پارامتر
Gw_Delay
Cn2

2
3
1
1
5
2
8
9

Alpha_Bf
Alpha_Bnk
Gw_Revap
Esco
Canmx
Ch_Cov
Ch_K2
Ch_N2

شرح پارامتر
زمان تأخیر انتقال آب از آخرین پروفیل خاک به سطح آب زیرزمیني (روز)
شماره منحني در شرایط رطوبتي 2
ضریب  αآب پایه
ضریب  αآب پایه برای ذخیره ساحلي کانال
ضریب تعیین نفوذ به سفره آب عمیق یا صعود موئینگي از سفره کم عمق
ضریب تبخیر خاک
آب نگه داشته شده بهوسیله پوشش گیاهي یا برگاب
ضریب پوشش کانال
-1
هدایت هیدرو لیکي موٍثر بستر رودخانه اصلي ( )mmh
ضریب مانینگ رودخانه اصلي

MIN

MAX

4
31
4
4
4/42
4
4
4
4
4

14
98
4
4
4/2
4
44
4
414
4


جدول-6ارزیابي کارایي مدل در مرحله واسنجي 
معیار ارزیابي

مشخصه

مقدار

ضریب ناش-ساتکلیف
ضریب تبیین
مجذور میانگین مربعات خطا

NS

4/51
4/85
4/43

R2
RMSE


جدول -7ارزیابي کارایي مدل در مرحله اعتبارسنجي 
معیار ارزیابي

مشخصه

مقدار

ضریب ناش-ساتکلیف
ضریب تبیین
مجذور میانگین مربعات خطا

NS

( 4/19رضایت بخش)
4/83
4/41

شکل  ،42تغییرات زماني تبخیر و تعرق که در
مدل  SWATاز روش هارگریوز برآورد شده را در
منطقه مورد مطالعه برای دوره یکساله نشان ميدهد.
بخش  Aدر این شکل ،تغییرات زماني تبخیر و تعرق را
به میليمتر نشان داده است .بخش  Bنیز فرکانس
مقادیر تبخیر و تعرق را نشان ميدهد .بخش ،C
ضرایب موجک مربوط به تحلیل یک بعدی سیگنال
تبخیر و تعرق را نشان ميدهد که در واقع نشاندهنده

R2
RMSE

روند تغییرات کلي تبخیر و تعرق در طول زمان مي-
باشد.
شکل  ،43تغییرات مکاني تبخیر و تعرق را در
زیرحوضههای مختلف برای دوره یکساله نشان مي-
دهد .نتایج نشاندهنده این است که تبخیر و تعرق در
مناطق دشتي و در زیرحوضههایي که دارای زمینهای
کشاورزی است ،باالتر از سایر زیرحوضهها ميباشد.
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شکل-12تغییرات زماني تبخیر و تعرق در منطقه مورد مطالعه برای دوره یکساله 

شکل-13نمودار تغییرات مکاني متوسط تبخیر و تعرق ( )Aو نقشه تغییرات مکاني تبخیر و تعرق برای دوره یکساله( )B


تغذیه به سفره آب زیرزمیني را نشان ميدهد .بخش
 ،Cضرایب موجک مربوط به تحلیل یک بعدی سیگنال
تغذیه به سفره آب زیرزمیني را نشان ميدهد که در
واقع نشاندهنده روند تغییرات کلي تغذیه به سفره آب
زیرزمیني در طول زمان ميباشد.

شکل  ،41تغییرات زماني تغذیه به سفره آب
زیرزمیني را در منطقه مورد مطالعه برای دوره
یکساله نشان ميدهد .بخش  Aدر این شکل،
تغییرات زماني تغذیه به سفره آب زیرزمیني را به
میليمتر نشان داده است .بخش  Bنیز فرکانس مقادیر


شکل-14تغییرات زماني تغذیه به سفره آب زیرزمیني در منطقه مورد مطالعه برای دوره یکساله 
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شکل  ،41تغییرات مکاني تغذیه به سفره آب
زیرزمیني را در زیرحوضههای مختلف برای دوره
یکساله نشان ميدهد .نتایج نشاندهنده این است که
تغذیه به سفره آب زیرزمیني در مناطق دشتي که
دارای زمینهای کشاورزی است ،باالتر از سایر
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زیرحوضهها ميباشد که این امر نقش آبیاری را در
تغذیه سفرههای آب زیرزمیني نشان ميدهد.
شکلهای  45تا  ،48تغییرات زماني میزان بارش،
تبخیر و تعرق و تغذیه را برای دوره  2441تا 2441
نشان ميدهد.

شکل-15نمودار تغییرات مکاني تغذیه به سفره آب زیرزمیني ( )Aو نقشه تغییرات مکاني تغذیه به سفره آب زیرزمیني برای دوره یکساله
( )B

شکل-16تغییرات زماني بارش در منطقه مورد مطالعه برای دوره  2441تا  2441

نتایج نشان ميدهد که متوسط ساالنه میزان
تغذیه به سفره آب زیرزمیني از منطقه مورد مطالعه در
دوره مدلسازی ( )2441-2441معادل 22/48
میلیون متر مکعب و ضریب آب برگشتي از کشاورزی
حدود  31درصد ميباشد .میزان تبخیر و تعرق نیز در
منطقه مورد مطالعه معادل  59/41میلیون متر مکعب
برآورد شد.
نتیجهگیری 
نتایج نشان ميدهد که متوسط ساالنه میزان
تغذیه به سفره آب زیرزمیني از منطقه مورد مطالعه در
دوره مدلسازی ( )2441-2441معادل

 22/48میلیون متر مکعب و ضریب آب برگشتي از
کشاورزی حدود  31درصد ميباشد .میزان کل تبخیر
و تعرق نیز در منطقه مورد مطالعه معادل 59/41
میلیون متر مکعب برآورد شد .با توجه به شرایط خاص
حوضه از نظر جریان سطحي ناچیز در منطقه ،عدم
قطعیت دادههای موجود و نیاز مدل به دادههای بسیار
زیاد و با توزیع مکاني مناسب ،و نیز نیاز مدل برای
دوره گرم کردن استفاده از مدل مذکور برای دوره
کوتاهمدت توصیه نميشود .پیشنهاد ميشود ،برای این
حوضهها در دورههای زماني بلندمدت و نیز از تلفیق
مدلهای  SWATبا مدل  MODFLOWبرای افزایش
دقت مدلسازی جریان زیرزمیني استفاده شود.
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شکل-17تغییرات زماني تبخیر و تعرق در منطقه مورد مطالعه برای دوره  2441تا 2441

شکل-18تغییرات زماني تغذیه به سفره آب زیرزمیني در منطقه مورد مطالعه برای دوره  2441تا  2441

توانایي مدلهایي مانند  SWAP4برای مدلسازی
آب برگشتي و محاسبه تغذیه نیز ميتواند مورد ارزیابي
قرار گیرد .مدلهایي مانند  Hydrusکه قادر هستند،
جریان آب را در محیط غیراشباع شبیهسازی کنند نیز
ميتوانند در این زمینه راهگشا باشند .محاسبه آب
برگشتي با استفاده از الیسیمتر نیز در منطقه ميتواند
منتج به نتایج مناسبتری شود.
با تعیین میزان توسعه بهرهبرداری از آبخوانهایي
که بیالن آنها متعادل بوده و برآورد مقدار کاهش از
برداشت فعلي بهمنظور تعادلبخشي در آبخوانهایي
که بیالن آنها منفي است ،میزان برداشت مجاز یا
مطمئن حاصل ميشود .بنابراین ،برداشت مجاز از یک

Soil-Water-Atmosphere-Plant

1



آبخوان ،مقدار برداشتي است که در طوالنيمدت زیان
و اثرات نامطلوب کمي و کیفي بر جای نگذارد.
محدودیتها در توسعه بهرهبرداری آب زیرزمیني
ميتواند از نظر کمي یا کیفي مد نظر قرار گیرد.
محدودیت کمي مربوط به محدودههایي ميباشد که
بیالن آنها منفي است یا بهعبارت دیگر ،میزان جمع
عوامل ورودی آب کمتر از جمع عوامل خروجي آب،
بهویژه بهدلیل برداشت و مصرف است که در نتیجه،
برای کمک بـه کمبودهای آبي ،بهرهبرداری از ذخائر
ثابت آب زیرزمیني و سطحي صورت گرفته و باعث
کاهش حجم این ذخائر ميشوند .بنابراین ،نه تنها
امکان توسعه بهرهبرداری به لحاظ وضعیت کمي آب
در این محدودهها وجود ندارد ،بلکه بایستي از مقدار
بهرهبرداری فعلي نیز کاسته شود .بهبود الگوی کشت
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و روشهای آبیاری در منطقه نیز ميتواند به شرایط
سفره آب زیرزمیني کمک شایاني کند .سامانههای
آبیاری قطرهای ممکن است ،بتواند با کاهش تبخیر و
تعرق بازدهي مصرف آب را در منطقه افزایش دهد.
رعایت برخي نکات در زمینه کشاورزی ميتواند تا
حدودی در زمینه رفع مشکالت آب در این بخش که
قسمت قابل توجهي از آب مصرفي مربوط به آن مي-
شود ،راهگشا باشد .لذا ،باید در کاشت محصوالت و
نوع محصول به شرایط آب و هوایي هر منطقه و میزان
رشد گیاه و معدل برداشت توجه شود .بهعبارتي هر
محصولي در منطقهای از کشور با تولید بیشتری مواجه
ميباشد .از طرفي ،نوع محصول و دوره آبیاری آن حائز
اهمیت ميباشد .توجه به روش آبیاری درست و
متناسب نیز ميتواند تاثیر به سزایي در جلوگیری از
هدررفت آب داشته باشد .عموما آبیاری زمینهای
زراعي در ایران بهصورت غرقابي است ،بدینگونه که
در هنگام آبیاری میزان آب بر روی زمینهای زیرکشت
چشمگیر بوده ،در بیشتر زمینها میزان سطح آب
حدود  24سانتيمتر است که با اصول علمي مغایرت
دارد .امروزه شیوه آبیاری در کشورهای پیشرفته از
غرقابي به قطرهای تغییر پیدا کرده ،با تعبیه سامانه
لولهکشي با هزینه بسیار نازل و کم آب را بهصورت
قطره قطره در طول زمین نیاز به کشت به ریشه گیاه
رسانده و بدینترتیب عالوهبر صرفهجویي در مصرف
آب در مصرف سوخت نیز (اعم از نوع سوخت فسیلي،
برق و گاز طبیعي) صرفهجوئي ميکنند.
آب و خاک بهعنوان مهمترین منابع تولید در
بخش کشاورزی محسوب ميشود و در کشوری مانند
ایران که با کمبود آب و عدم ساماندهي اراضي
کشاورزی مواجه است ،بدون شک اصالح الگوی
مصرف ،نظاممند کردن و استفاده بهینه از این منابع
ميتواند زمینهساز اقتصادی شدن کشاورزی ،افزایش
تولید و کاهش ضایعات باشد .افزایش جمعیت و تامین
نیازهای مستمر آنها تنها با استفاده بهینه از منابع
موجود ممکن است ،وجود تهدیدهای طبیعي نظیر
خشکسالي ،فرسایش خاک و بیابانزایي نحوه استفاده
از این منابع را دچار مشکل ميسازد و امنیت غذایي را
پیچیدهتر ميکند .نگاهي به موقعیت اقلیمي کشور
بیانگر این است که ایران به لحاظ برخورداری از منابع
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آب در شرایط مناسبي قرار ندارد و جزو کشورهای
خشک و نیمهخشک جهان محسوب ميشود .متوسط
بارندگي بلندمدت در کشور حدود  214میليمتر
است ،در صورتي که میانگین بارندگي در جهان حدود
 814میليمتر است ،یعني میانگین بارندگي کشور ما
یک سوم بارندگي جهان است .این در حالي است که
پتانسیل تبخیر در ایران سه برابر پتانسیل تبخیر
جهان است (ایران  2444میليمتر و جهان 244
میليمتر) عالوهبر این ،توزیع زماني و مکاني بارندگي
نیز در سطح کشور نامناسب است ،به لحاظ مکاني
حدود  24درصد میزان بارندگي در سطح  21درصد
کشور صورت ميگیرد و حدود  34درصد بارندگي نیز
در  21درصد از سطح کشور اتفاق مي افتد .از نظر
زماني نیز وضعیت مشابه حالت فوق است .بدین معني
که حدود  21درصد کل بارش در فصل آبیاری و 21
درصد بارش نیز در فصول غیرآبیاری صورت ميگیرد.
از سوی دیگر ،آمارها نشان ميدهد که ایران  22درصد
بیشتر از مقیاس جهاني آب در بخش کشاورزی مصرف
ميکند .در واقع حدود  94درصد آب مصرفي در کشور
مربوط به بخش کشاورزی است .بنابراین ،برنامهریزی،
سیاستگذاری و سرمایهگذاری منطقي و عالمانه در
جهت استفاده بهینه از منابع آبي کشور باید بهعنوان
یکي از محورهای اصلي مورد توجه باشد .در زمینه
موضوع مورد مطالعه تحقیق حاضر ،سایر محققان نیز
به نتایج قابل توجهي در مقایسه با تحقیق حاضر دست
یافتند Dastvareh .و همکاران ( )2424در مدلسازی
تراز آب زیرزمیني با مدل  MODFLOWضمن تایید
کارایي مدل در مدلسازی جریان آبزیرزمیني ،نتایج
ایشان نیز حاکي از بیالن منفي این آبخوان بوده که
موجب افت شدید تراز آب زیرزمیني در سالهای
آینده در این دشت خواهد شد .همچنین ،پژوهشگراني
آب زیرزمیني دشت بجنورد را با نرمافزار GMS
شبیهسازی کردند و نتایج آنها نشان از افزایش تراز
آب زیرزمیني در صورت رهاسازی آب پشت سد
باالدست دارد ( Mohammadzadehو همکاران،
 )2449( Kigobe .)2442از مدل  SWATبهمنظور
برآورد تغذیه آب زیرزمیني در حوزه آبخیز دریاچه
کیوگا در اوگاندا استفاده کرد و ضمن تایید کارایي این
مدل هم راستا با تحقیق حاضر ،میزان تغذیه آبهای
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است و در سالهای گذشته با گران یا ارزان شدن
قیمت یک محصول کشاورزی و باغي توسعه و ترویج
کشت آن محصول در سال بعد و تولیدی به مراتب
افزون بر نیاز جامعه مشاهده شده است و هرگز میزان
عرضه و تقاضا یا بهعبارتي سطح زیرکشت و میزان
 در سالیان.تولید با نیازهای روز مطابقت نداشته است
 معضل جدی کم آبي نیز مزید بر علت شد و،اخیر
اگرچه صاحب نظران و کارشناسان حتي مدیران بخش
کشاورزی نیز به ضرورت تعیین الگوی کشت برای
 ولي این مهم تنها در حد،بخش کشاورزی واقف شدند
.طرح بحث بوده است
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. میليمتر در سال برآورد کرد414 زیرزمیني را
توجه به میزان وابستگي تولید مواد غذایي و
 وابستگي امنیت غذایي به منابع آبي کشور،همچنین
 درصد باالیي از.نیز به اهمیت موضوع اضافه ميکند
تولیدات محصوالت زراعي و باغي از اراضي آبي
 بدینترتیب هرگونه تنش آبي و تغییر.بهدست ميآید
شرایط اقلیمي تاثیر مستقیم بر کاهش میزان تولیدات
محصوالت کشاورزی خواهد گذاشت و امنیت غذایي را
.دچار تزلزل خواهد کرد
سالیان متمادی است که بحث مهم و اساسي
ضرورت وجود الگوی کشت در بخش کشاورزی مطرح
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