
 
 

و سازمان  CRU  بررسی تاثیر سری ىای زمانی داده ىای ىواشناسی

ىواشناسی در پیش بینی رسوب حوزه آبخیس کرخو )کرخو علیا( با استفاده 

 SWATاز مذل 

لیلی دریکًْذی
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، هٌیرٍ فراهرزی
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سلطاًی کْپائی، سعیذ 
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، هحوذ علی حاج 

عثاسی
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 چکیذه:

تر  سسایی  تاثیر ت کَ  ست  طی ا ست هحی ُای زی چالش  لَ  خاک از جو سایش  فر

صادی،  شکالت اقت عث ه هرّزٍ تا ست ّ ا شتَ ا یا دا یذار در دً سعَ پا تْ

زیست هحیطی در کل دًیا شذٍ. هذل ُای ُیذرّلْژی ترای درک  اجتواعی ّ

هی  یذ  ٌذ هف هی دُ یس رخ  ُای آتخ حْزٍ  یاش  کَ در هق عی  ٌذُای طثی فرای

تَ  ستَ  یذرّلْژیک ّات ُای ُ هذل  ُا در  سازی  شثیَ  قت  صحت ّ د شٌذ.  تا

هی  وی  ُای اقلی صْص دادٍ  هذل تخ تَ  ُای ّرّدی  یت دادٍ  یت ّ کو کیف

یس حْزٍ آتخ شٌذ.  کرد  تا ست. عول شْر ا غرب ک ُای  حْزٍ  کی از  خَ ی کر

کیلْهتر هرتع هی تاشذ. فرسایش خاک  929هتْسط ساالًَ رسْب در ایي حْزٍ 

تَ شکلِای هختلف در ایي حْزٍ ًوایاى است. ایي هطالعَ اثر دّ گرٍّ 

ُای  یراى ّ دادٍ  سی ا سازهاى ُْاشٌا ُای  فاّت )دادٍ  وی هت دادٍ اقلی

سازی رّزاًهَ رسهْب حهْزٍ آتخیهس کرخهَ را تها ترای شثیَ  (CRUجِاًی 

 2996_1995تررسهی ههی کٌهذ. دّرٍ هطالعهاتی   SWAT2009استفادٍ از هذل 

تهرای دادٍ ُهای ُْاشٌاسهی سهازهاى  CRU ّ ،1995- 2999ترای دادٍ ُهای 

سال اّل تعٌْاى دّرٍ ارزیاتی هذل هی  تاشذ. تها  3ُْاشٌاسی تا تررسی 

( تذسهت آههذ. HRUزیرحهْزٍ ) 58ٍّ دادٍ ترای ُر گر SWATاجرای پرّژٍ 

سیلَ  یک، تْ طْر اتْهات تَ  سٌجی  ُای رسْت ستگاٍ  تایج ای سَ ً هقای

اًجهام گرفهت. هیهساى  SWAT_CUPدر تستَ ًرم افهساری   SUFI2الگْریتن 

ُوثستگی تیي دادٍ ُای رسْب هشاُذاتی ّ شثیَ سازی شذٍ تا استفادٍ از 

rدّ هعیار 
2

  ّbr
2

هختلف حْزٍ تذست آههذ. ًتهایج ًشهاى ُای  در ایستگاٍ 

داد کَ هذل تا استفادٍ از دادٍ ُای سازهاى ُْاشٌاسی تِتر هی تْاًذ 

درصهذ  93رسْب حْزٍ را شثیَ سازی کٌذ. تیشتریي هیساى ضهریة ُوثسهتگی 

درصذ هرتْط تَ ایستگاٍ کاکارضا تذست  72هرتْط تَ ایستگاٍ دّآب هرک ّ 

 آهذ.

 
، شثیَ سازی رسْب، دادٍ ُهای SUFI2  ،SWAT، حْزٍ کرخَ: ىای کلیذی واژه

 اقلیوی
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