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  چکیده
  

 زيرزميني ريزي و مديريت منابع آب آن، تعيين پتانسيل تغذيه آب مهم در برآورد بيالن آبي يک حوضه و برنامه از فاکتورهاي
)Groundwater Recharge Potential, GRP( ها در محيط  هاي موضوعي و تلفيق آن هاي تهيه نقشه ، روشزمينه. در اين است

GIS بندي شده  به منظور تهيه يک نقشه پهنهGRP ثر ؤجويي زمان و منابع مالي م تواند در صرفه مي ،هاي مختلف در کالس
ها، ليتولوژي،  ها، تراکم طولي شبکه آبراهه گانه تراکم خطواره هاي موضوعي پارامترهاي هفت نقشه ،در اين مطالعه باشد.
د. سپس با در نظر شه کر تهيه پوشش زمين، شيب زمين و بارش براي حوضه آبريز رودخان -هاي کارستي، کاربري اراضي زمين

بندي پتانسيل تغذيه در پنج کالس تغذيه خيلي باال تا خيلي  گرفتن بر هم کنش اين پارامترها در تغذيه حوضه، نقشه پهنه
اي که بين برآورد تغذيه با استفاده از روش مورد  در نهايت با مقايسهتهيه گرديد.  پايين با استفاده از وزن نهايي پارامترها

مشخص شد حدود  ،) صورت گرفتوايت تورنت( بيالن هيدروکليماتولوژي  ستفاده در اين مقاله با مقدار تغذيه برآوردي با روشا
 .ها وجود دارد ر تخميني با هر يک از اين روشادرصد اختالف بين مقد ١٤
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  مقدمه 
باعث تغييرات جبران  ،جهان افزايشجمعيت در حال 

به عنوان يکي از  ،ناپذيري بر منابع طبيعي شده است. آب
نقش مهمي در سالمت و اقتصاد کشورها ايفا  ،اين منابع

خشک  مناطق خشک و نيمهکند. کمبود منابع آبي در  مي
بسيار  ،آبي ناشي از افزايش جمعيتهای  نيازبا افزايش 

). ٢٠٠٧(لبالنس و همکاران،  مشهود و چالش برانگيز است
در حال حاضر آب زيرزميني به عنوان اولين منبع آب 

از جمله در  ،خشک آشاميدني در مناطق خشک و نيمه
ياري از در بس ،. مصرف زياد اين منبعاستکشور ايران 

باعث افت شديد سطح آب زيرزميني  ،هاي ايران آبخوان
 ن مقدار تغذيه در يک حوضه به نسبتده است. تعييش

هاي آن، نياز به  بزرگ با وجود ناهمگني زير حوضه
ثر در ؤاطالعات و آمار متعدد و شناخت دقيق عوامل م

تغذيه دارد. تهيه اين موارد اغلب احتياج به صرف زمان و 
و يا در مواردي در صورت موجود  داردالي زيادي منابع م

 برایزمينه در اين  .ندارندبودن اطالعات، کيفيت خوبي 
مديريت مصرف منابع آب زيرزميني، نياز به اطالع از 

اني و وضعيت تغذيه آب زيرزميني در مقياس بزرگ مک
که بررسي مقدار  در حالي زماني در مراحل اوليه دارد؛

تر نياز به  هاي زماني کوتاه بيشتر و بازهتغذيه با جزئيات 
با داشتن اطالعات کاملي از وضعيت تر  جزييهاي  بررسي

منظور تهيه  کننده و مصارف عمده دارد. بدين منابع تغذيه
تواند راهگشا  مي GISها در  اطالعات و تجزيه و تحليل آن

  باشد. 
هاي  براي اطالع از مقدار تغذيه آب زيرزميني از داده

د. تغذيه يک منبع آب کرتوان استفاده  ش از دور ميسنج
زيرزميني در يک مقياس بزرگ، به وسيله بارش، رواناب 

(راوات و همکاران،  شود سطحي و تبخير و تعرق تعيين مي
٢٠١٢.(  
فراهم کردن راهي براي اطالع از  ،اين پژوهش درهدف 

وضعيت کمي و کيفي تغذيه آب زيرزميني در مقياس 
 ز انجام هر گونه اکتشافات کوچک مقياس ازبزرگ قبل ا

. کاربرد استقبيل آزمون پمپاژ، مطالعات ژئوالکتريک و ... 
سنجش از دور براي تخمين ميزان تغذيه آب به زير سطح 

شود  چه براي آب سطحي به کار گرفته مي زمين با آن
متفاوت است. در مطالعه تغذيه آب زيرزميني از 

تعيين خصوصيات شناساگرهاي سطحي براي 
شود.  هيدرولوژئولوژيکي پنهان زيرسطحي استفاده مي

چرا که  ؛شود حمايت مي GIS باهمچنين سنجش از دور 
که در  ستا ا١خصوصيت تغذيه تابع تعدادي عوامل متقابل

 انجامتر  آسان Arc GISها در محيط  نظر گرفتن آن
  .شود مي

پمپاژ هاي  نرخ تغذيه نه تنها روي آبدهي مطمئن چاه
گذارد بلکه براي تعيين  ثير ميأموجود در سطح حوضه ت

 محل دفن زباله هاي تراوش يافته از حرکت آالينده
(Landfill) طبق نظر بکسي و مک  .نيز قابل کاربرد است

)، تخمين ٢٠٠٤( ) و کندي و همکاران١٩٩٩( کوناچي
کليدي در  ی لفهؤتغذيه آب زيرزميني به عنوان يک م

. به هر حال در مطالعات استخشک  مناطق خشک و نيمه
 )، گاستافسون١٩٩٤( بسياري همچون برادبري و مالدوم

و شبان و  )١٩٩٨( )، ادت و همکاران١٩٩٤( )، تيو١٩٩٤(
اي تا  ثيرگذار از مطالعهأ)، فاکتورهاي ت٢٠٠٤(همکاران 

ي ها ليست کامل يک از آنو هيچ استمطالعه ديگر متفاوت 
به  )٢٠١٢ها را در نظر نگرفتند. راوات و همکاران ( از آن

هاي  منظور تخمين تغذيه آب زيرزميني از ترکيب داده
-SCS اي و بارندگي، تبخير و تعرق واقعي و مدل ماهواره

CN با ٢٠٠٩( استفاده کردند. ميلسکي و همکاران (
استفاده از روش سنجش از دور، ميزان رواناب و تغذيه را 

) ٢٠١٤ناطق خشک تخمين زدند. پاتيل و محيط (در م
دهي براي حوضه  نقشه پتانسيل تغذيه را به روش وزن

هاي تغذيه در  آبريزي در هندوستان تهيه کردند که کالس
سه دسته نامناسب، متوسط و خيلي خوب واقع شدند. 

) با استفاده از سنجش از دور و ٢٠١٤ويکار و ننيالوار (
GIS هاي پتانسيل آب زيرزميني را در منطقه  زون

Charthana  دند. در همين ارتباط در کرهندوستان ارزيابي
هاي رقومي  از داده )١٣٨٠( ايران، ناصري و خدايي

غرب  در اکتشاف آب زير زميني (جنوب GIS ي وا ماهواره
) نقشه ١٣٨٧( ردند. همچنين غيثيب بهره )درياچه اروميه

هاي  س را با استفاده از دادهتوسعه کارست استان فار
  تهيه کردند. GISاي در محيط  ماهواره

تواند در مناطقي  مي ،آب زيرزميني GRP٢وجود يک نقشه 
ها، آب زيرزميني است،  مين آب آنأترين منبع ت که مهم

آنچه اهميت اين مطالعه را نسبت  بسيار مفيد واقع شود.
گرفتن فهرست کند، در نظر  به مطالعات قبلي برجسته مي

و همچنين در نظر  GRP ثيرگذار برأکاملي از عوامل ت

                                                
1- Interactive 
2-Groundwater Recharge Potential 
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ها روي يکديگر با استفاده از روش  ثير متقابل آنأگرفتن ت
. استسيستماتيک و به دور از هر گونه سليقه شخصي 

 برایاستفاده از روش ارجاع دادن  ،مزيت ديگر اين مطالعه
قبلي وزن مطالعات  در .استها  تعيين وزن هر يک از اليه

ثير مستقل همان أبر اساس ت ثر صرفاًؤهاي م هر يک از اليه
ن مطالعه يلذا هدف از ا فاکتور در نظر گرفته شده است.

رودخانه کر در حوضه آبريز ارائه نقشه پتانسيل تغذيه 
ثير متقابل عامل های أاستان فارس، با در نظر گرفتن ت

د نفوذ از آب باشد. به عالوه برآورد درص ميبر تغذيه موثر 
 های باران به سفره آب زيرزمينی با استفاده از روش

  باشد. از اهداف ديگر اين پژوهش می GISسنجش از دور و 
  

  ها مواد و روش
توان به  هاي خام مورد استفاده در اين پژوهش را مي داده

با توان  ETM اي لندست هاي تصاوير ماهواره دو دسته داده
هاي  هاي کمکي شامل داده متر و داده ٣٠×٣٠تفکيک

شناسي و آب و هواشناسي تقسيم کرد.  توپوگرافي، زمين
اي محدوده مورد  هاي ماهواره آناليز داده در ادامه کار،

مطالعه که در منطقه مشترک سه فريم از تصاوير 
و  ٤٠-١٦٢ و ٣٩-١٦٢ هاي اي لندست (با شماره ماهواره

 Erdas افزارهاي ) واقع شده، در محيط نرم٣٩-١٦٣

Imaging 9  وEnvi4.2 ه است.شد انجام  
با توجه به موقعيت قرارگيري محدوده  ،در اين مطالعه

زير در تغذيه آب  گانه هفتهاي  عامل ،مورد مطالعه
ثر شناخته شدند که براي ساير مناطق مشابه ؤزيرزميني م

 قرار گرفته در مناطق نيمه خشک نيز قابل کاربرد است.
های ساختاری، فراوانی  خطوارهتراکم اين عامل ها شامل 

، درجه کارستی شدن، کاربری ها، ليتولوژی شبکه آبراهه
شود که  پوشش زمين، شيب زمين و بارش می -اراضی

 GISو  RSافزارهای  ها با استفاده از نرم برای هر يک از آن
ای تهيه شده است. همچنين با توجه به ماهيت هر  نقشه

ها در نفوذ و تغذيه لحاظ شده  آنها نقش  يک از اين عامل
  است.

  
  کر آبریز رودخانه ي مطالعه موردي: حوضه
در جنوب ايران و در شمال استان  حوضه آبريز رودخانه کر

فارس واقع شده است و داراي مختصات جغرافيايي 
 ٣٤٥٠٠٠٠تا  ٣٢٥٠٠٠٠شرقي و  ٧٤٠٠٠٠تا  ٥٦٠٠٠٠

اين  .)١ (شکلاست  (UTM)شمالي در مقياس مرکاتور 

حوضه آبريز با پنج زيرحوضه شامل خسرو و شيرين، بکان، 
خرامه داراي  -کامفيروز، آس و پاس و مرودشت -ددزکر

 بارش ساالنه. است کيلومترمربع ٨٢٨٤ مساحت کلي
متر در جنوب  ميلي ٣٠٠از حداقل محدوده مورد مطالعه 

متر در مناطق  ميلي ٨٠٠شرق محدوده تا بيش از 
 وزنيمتوسط و  استمتغير  اردکان)کوهستاني (ناحيه 

باشد (شرکت آب  مي متر در سال ميلي ٤٠٠بارش 
 ١٣٨١ هاي هواشناسي اي استان فارس، آمار ايستگاه منطقه

مورد مطالعه از نظر  ی محدودهر).  -٣ شکل( ١٣٩٠تا 
. استکربناته شناسي شامل دو بخش کربناته و غير زمين
شامل سازندهاي % از محدوده را ٤٠هاي کربناته  سنگ

با  ... يالم، تاربور، داريان، فهليالن وآسماري، سروک، ا
پوشانند و  هاي کارستي مي ها يا سيستم شکستگي

 ها را سازندهاي غيرکربناته، هاي مياني حوضه بخش
شناسي  اند. نقشه زمين هاي کواترنري، پوشانده آبرفت

  آورده شده است. ٢ شکلمحدوده مورد مطالعه در 
هاي مربوط به هر يک از عوامل  سازي داده آمادهپس از 

ها به  هر يک از آن بندي کالس مورد بحث در بخش قبلي،
آن و نقشه انجام  براي هر فاکتورکالس  ٩در طور مختصر 

  ). ٣ شکل( عامل تهيه شده است
ها،  خطواره مقادير عددي براي محدودهها در  اين کالس

زهکشي، ليتولوژي، شيب و بارش و به صورت توصيفي 
کارستي شدن و پوشش زمين/کاربري اراضي  ی شيوهبراي 

 تراکم طوليبراي مثال ), ١(جدول  به کار برده شده است
 ٦/١٠تا ٠٤/٠در محدوده مورد مطالعه بين ها  آبراهه

کند؛ بنابراين  کيلومتر در هر کيلومترمربع تغيير مي
تا  ٩٩/٧) به محدوده تغييرات (٩جه (عدد باالترين در

) به محدوده تغييرات ١ترين درجه (عدد  ) و پايين٦/١٠
 تراکم باالي) نسبت داده شده است؛ لذا ٣٦/١تا  ٠٤/٠(

 در حالي است؛ GRPدهنده تأثير باال روي  نشان ها، آبراهه
 GRPتأثير کم روي نمايانگر  ،ها ين خطوارهيپا تراکمکه 

تأثير سطح براي هر  درجه پيشنهادياست. به طور کلي 
به  و شود میشروع ، ٩نمره ، خيلي باالاز  GRPروي 

رسد. درجه خنثي  نمره) مي ٠اثر= کمترين سطح (بي
براي دانستن  .)٢٠٠٤(شبان،  دارد پنجنمره نيز (متوسط) 

ها روي يکديگر  ها، ابتدا تأثير آن وزن هر يک از اين عامل
است. اين کار با استفاده از يک طرح شماتيک  تعيين شده

) انجام ٢٠٠١کاربردي ارائه شده توسط شبان و همکاران (
 ). ٤شكل (شده است 
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ها با راهروهايي به  بر اساس اين طرح، هر يک از عامل
اند و با توجه به وجود و درجه تأثير هر  يکديگر متصل شده

عامل روي عامل ديگر، اين راهروها با خطوط ممتد و نقطه 
ای که خطوط ممتد درجه  اند. به گونه چين ترسيم شده

را نشان  ٥/٠و خطوط نقطه چين درجه تأثير  ١تأثير 
ند. بر اين اساس، نمره نسبي (نرخ) هر يک از ده مي

، ستون ١فاکتورها بين يک تا چهار (مطابق با جدول 
چهارم) مشخص شده است. الزم است توضيح داده شودکه 

ها صرفاً  در کارهاي مشابه، تعيين نرخ وزني هر يک از عامل
شود و تأثير متقابل  بر اساس قضاوت کارشناسي تعيين مي

شود. به هر حال براي  ر سنجيده نميها بر يکديگ آن
ها، ميزان نرخ  ارزيابي جامع از ميزان تأثير هر يک از عامل

به دست آمده براي هر عامل در ميزان وزن داده شده به 
ها ضرب شده و نرخ وزني هر کالس  هر يک از کالس

به دست آمده است. به اين ترتيب فاکتور  ١مطابق جدول 
آيد  بر حسب درصد به دست ميها  تأثير هر يک از عامل

که به روش ارجاع دادن موسوم است (شبان و همکاران، 
). در نهايت با در نظر گرفتن فاکتور تأثير هر يک از ٢٠٠٤
و با استفاده  Arc GISدر محيط  GRPها نقشه نهايي  عامل

  تهيه شده است. Weighted Overlayاز ابزار 
  
  

  
 

  موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در ایران و استان فارس -1 شکل

ج فارسییخل  
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  )شناسی ازمان زمینس1:250000شناسی  هاي زمین (اقتباس از نقشه شناسی حوضه آبریز رودخانه کر زمیننقشه  -2شکل 
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  GRPثیرگذار رويأارزیابی وزنی فاکتورهاي ت -1 جدول
  ثيرأدرصد ت  مجموع نرخ وزني  نرخ وزني  )٤ تا ١نرخ (  وزن پيشنهادي  ثير)أ(درجه ت سطح توصيفي  نوع عامل

  ٩  ٧٧,٥  ٠تا  ٢٥  ٥/٢  ٠تا  ١٠  خيلي باال تا خيلي پايين  کاربري اراضي 
  ١٦  ١٠٨  ٢٧تا   ٣  ٣  ٩تا  ١  پايينشديداً باال تا شديداً   (درجه) شيب

  ١٦  ١٣٥  ٣تا  ٢٧  ٣  ١تا  ٩  شديداً باال تا شديداً پايين  )mm(بارش 
  ١٦  ١٣٥  ٣تا  ٢٧  ٣  ١تا  ٩  شديداً باال تا شديداً پايين  ها تراکم خطواره
  ١٣  ٥/١١٢  ٥/٢تا  ٥/٢٢  ٥/٢  ١تا  ٩  شديداً باال تا شديداً پايين  )km/km2(تراکم شبکه زهکشي 

  ٢٢  ١٨٠  ٤تا  ٣٦  ٤  ١تا  ٩  شديداً باال تا شديداً پايين  ليتولوژي (درصد از سطح)

ي تاثیر متقابل هر یک از  طرح شماتیک از شیوه -4شکل 
  GRP عوامل تأثیرگذار روي یکدیگر در ارتباط با 

  
  نتایج و بحث

در بسياري از مطالعات هيدروژئولوژيکي و هيدرولوژيکي، 
به خصوص مطالعات مرتبط با اکتشاف آب زيرزميني 

هاي با پتانسيل تغذيه مختلف در اولويت قرار  تعيين زون
گيرد که با تعيين جهت جريان زيرسطحي و شرايط  مي

شود. اين پارامتر نرخ انتقال  ذخيره آب زيرزميني دنبال مي
هاي آبدار زيرين را نشان  ح زمين به اليهآب از سط

دهد. تاکنون روش مشخص و جامعي که اغلب  مي
را در نظر بگيرد، ارائه نشده  GRPفاکتورهاي مؤثر ميزان 

است. ميزان تغذيه صورت گرفته به زير سطح زمين در 
هاي تغذيه داده  حوضه آبريز رودخانه کر با توجه به نرخ

و ميزان بارندگي ساالنه، بر  هاي تغذيه شده و مساحت زون
اساس نرخ تغذيه ارائه شده توسط شبان و همکاران 

) محاسبه شده و بر اين اساس حجم آبي که به ٢٠٠٤(
طور ساالنه نفوذ عمقي پيدا کرده است، برابر با 

MCMدرصد کل  ٢٠که اين ميزان برابر با  ٥٩/١٠٩٠
  ).٢جدول (بارندگي ساالنه است 

  
، پتانسیل GRPمحاسبه میزان آب مورد تغذیه با استفاده از نتایج حاصل از سنجش از دور و بر اساس وسعت سطحی مناطق  -2جدول 

  )2004تغذیه و مقدار بارندگی (با اقتباس از شبان و همکاران، 
  مجموع  خيلي باال  باال  متوسط  پايين  خيلي پايين GRPکالس 

    %٥٠-٤٥  %٣٥-٣٠  %٢٠-١٠  %١٠-٥  %٥<  )٢٠٠٤ن، درصد نفوذ (شبان و همکارا
    ٥/٤٧  ٥/٣٢  ١٥  ٥/٧  ٥/٢ ميانگين درصد نفوذ

  ٤/٨٢٨٣  ٦٩/٢٥٩  ٦٩/٢٣٧٣  ١٣/٤٧٨١  ١٩/٧٣٣  ٩١/٨٥ )km2( مساحت
  ١  ٠٣/٠  ٢٩/٠  ٥٨/٠  ٠٩/٠  ٠١/٠  درصد مساحت از کل محدوده

    ٧٥٠  ٦٠٠  ٧٠٠  ٥٥٠  ٦٠٠  )mm( بارش ساليانه
  MCM( ۱۰۷×۲/۵  ۱۰۸×۲۵/۴  ۱۰۹×۲/۳  ۱۰۹×۴/۱  ۱۰۸×۹/۱  ۱۰۹×۵( حجم بارش
  ٦/٥٤٤٢  ٧٧/١٩٤  ٢١/١٤٢٤  ٧٩/٣٣٤٦  ٢٥/٤٢٥  ٥٥/٥١  )MCM( حجم بارش
    ٢٥/٣٥٦  ١٩٥  ١٠٥  ٢٥/٤١  ١٥  )mm( ارتفاع نفوذ
  ٧١/٠  ٣٦/٠  ٢/٠  ١١/٠  ٠٤/٠  ٠٢/٠ )m( ارتفاع نفوذ
  ٦/١٠٩٠  ٥١/٩٢  ٨٧/٤٦٢  ٠٢/٥٠٢  ٨٩/٣١ ٢٩/١  )MCM( حجم نفوذ
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برای تعيين صحت تخمين حجم آب نفوذ کرده با استفاده 
از روش مورد استفاده در اين پژوهش، مقدار تغذيه با 
برآورد روش بيالن هيدروکليماتولوژي مقايسه شد. در 
بيالن هيدروکليماتولوژي محدوده حوضه آبريز رودخانه کر 

هاي  هاي دما، تبخير و بارندگي ماهانه ايستگاه از داده
وايت مازاد  در محدوده و با به کارگيري روش تورنتموجود 

اي استان  آب ماهانه محاسبه شد (شرکت آب منطقه
وايت بر  ). اساس روش تورنت١٣٩٠تا ١٣٨١فارس، 

هاي سال و  استفاده از نمايه حرارتي براي هر يک از ماه
با در نظر گرفتن  (PET)تعرق پتانسيل  -محاسبه تبخير

باشد (عليزاده،  يايي میضريب اصالحي عرض جغراف
با توجه به روش بيالن هيدروکليماتولوژي تنها در  .)١٣٩٣

هاي دي، بهمن، اسفند و فروردين، مازاد آب ماهانه  ماه
(W)  که ٣در محدوده مورد مطالعه وجود دارد (جدول (

بخشي از اين آب، صرف رواناب و بخش ديگر آن صرف 
مفيد (در روش شود. براي تعيين حجم بارندگي  نفوذ می

ی شرايط از جمله جنس،  وايت)كه با توجه به كليه تورنت
گسترش درز، شكاف سازندهاي سخت يا نفوذپذيري 

با توجه به نبود اطالعات  تواند نفوذ عمقي کند، آبرفت، مي
هاي رودخانه کر، به  هيدرومتري کافي در سطح زير حوضه

در  هاي متفاوت با توجه به کاربري SCSناچار از روش 
سطح حوضه استفاده و درصد نفوذ از بارندگي به صورت 

I=0.187W  حاصل شده است؛ بنابراين حجم نفوذ ساالنه
 MCM١٣/٩٥٤با روش بيالن هيدروکليماتولوژي برابر با 

با حجم تغذيه  ٤٦/١٣٦ MCMتخمين زده شده است که 
 برآوردی از روش سنجش از دور اختالف دارد. 

برآورد تغذيه با استفاده از روش مورد اي که بين  با مقايسه
  استفاده در اين مقاله با مقدار تغذيه برآوردي با روش

وايت) صورت گرفت،  بيالن هيدروکليماتولوژي (تورنت
درصد اختالف بين مقادير تخميني  ١٤مشخص شد حدود 

  ها وجود دارد. با هر يک از اين روش

  
ي آبریز رودخانه کر (شرکت آب  وایت) براي تخمین ارتفاع نفوذ در حوضه به کارگیري روش بیالن هیدروکلیماتولوژي (تورنت -3جدول 

  )1390تا  1381هاي هواشناسی  اي استان فارس، آمار ایستگاه منطقه
  ساالنه  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر پارامتر

  ٨/١٤  ٢٣  ٢٦  ٢٦  ٢٢  ١٧  ١٢  ٨  ٤  ٣  ٦  ١٢  ١٨ (C◦)ميانگين ماهانه دما 

  ٥/٧٢  ١٠  ١٣  ١٣  ١٠  ٧  ٤  ٢  ١  ١  ١  ٤  ٧  (-)ضريب حرارتي ماهانه 

  ٥١,٣  ١٠٤  ١٢٩  ١٣٠  ١٠١  ٦٧  ٣٦  ١٨  ٦  ٥  ١٣  ٣٤  ٦٩  (mm)تبخير و تعرق تعديل نشده 

    ١  ١/١  ٢/١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ياييضريب اصالحي عرض جغراف
 -١٠٢  -١٣٦  -١٤٠ -٩٨ -٥١ ١٣  ٣٨ ٥٩ ٦٥ ٥٠ -١١ -٦١ (mm)بارش منهاي تبخير و تعرق     ٥,١  ١١  ١٦  ٢٠  ٢٧  ٥٢  ٥٧  ٦٤  ٧٠  ٦٢  ١٩  ٧ (mm)بارندگي ماهانه     ١٠٧  ١٤٧  ١٥٧  ١١٨  ٧٨  ٣٩  ١٩  ٥  ٤  ١١  ٣٠  ٦٧ (mm)تبخير و تعرق تعديل شده 

 
    ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٩  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٥٠  ٠  ٠ (mm)ذخيره رطوبت خاک 
     (mm)نفوذ     ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٣  ٣٨  ٥٩  ٢٠  ٠  ٠  ٠ )W(مازاد آب ماهانه     ٥,١  ١١  ١٦  ٢٠  ٧٨  ٣٩  ١٩  ٥  ٤  ١١  ١٩  ٧ (mm)تبخير و تعرق بالفعل 

٤/٢  ٢/٧  ١١ ٧/٣        
٤/٢٤ 

      (mm)جريان سطحي 
١٠  ٣١  ٤٨ ١٦        

 ٨٧/١٠٥ 
١٣/٩٥٤  )MCM(حجم نفوذ   

  
  گیري نتیجه

 GISدر محيط  در اين مقاله، کاربرد روش ارجاع دادن
ی کر  در حوضه آبريز رودخانه GRPبرای تعيين ميزان 

هاي موضوعي  ای که ابتدا نقشه ارزيابي شد؛ به شيوه
ها، تراکم طولي شبکه  گانه تراکم خطواره پارامترهاي هفت

 -اراضيهاي کارستي، کاربري  ها، ليتولوژي، زمين آبراهه
آبريز تهيه  مين، شيب زمين و بارش براي حوضهپوشش ز

شد. سپس با در نظر گرفتن بر هم کنش اين پارامترها در 
بندي  ها برای تهيه نقشه پهنه روش ارجاع دادن، وزن آن

در اين مطالعه ليست  پتانسيل و مقدار تغذيه لحاظ گرديد.
 در سطح يک GRP گذار بر ي تأثيرکاملي از فاکتورها

حوضه آبريز و همچنين تاثير متقابل فاکتورها روي يکديگر 
در نهايت مقدار تغذيه  به خوبي در نظر گرفته شده است.

حاصل با برآورد روش بيالن هيدروکليماتولوژي مقايسه و 
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تعيين صحت شد که نتايج حاصل از مقايسه دو روش ذکر 
نشان داد؛ بنابراين  GRPشده، اختالف ناچيزي بين مقدار 

توان نتيجه گرفت از روش پيشنهادي در اين مطالعه  مي
توان به طور مؤثري براي برآورد ميزان درصد نفوذ  مي

 وايت تورنتحاصل از ميزان آب مازاد ماهانه در روش 
  استفاده کرد.
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