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Aims Very serious studies have been carried out on the Chinese Tibetan Plateau due to the high level 
of erosion in this region all over the world. Changes in soil nitrogen and phosphorus parameters are 
followed by estimating soil erosion. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of 
two parameters of basin topography coefficient and precipitation distribution on pollution load transfer 
using an experimental transfer coefficient model.
Methodology In this study, which was conducted in 2019, a part of the Tibetan Plateau was selected 
where proven data on agricultural pollution such as nitrogen and phosphorus were available. This study 
was part of an integrated water resources management project conducted jointly between Iran and 
China. The results of estimating the estimated non-point pollution by the experimental model of transfer 
coefficient and the optimized model by applying alpha and beta coefficients were evaluated with the 
measured data. These two coefficients are among the key parameters in non-point modeling of pollution 
because they cause the role of land features and the non-uniformity of precipitation in the model to be 
considered.
Findings Analysis of the Export Coefficient Model outputs together with the modified Export Coefficient 
Model outputs and comparing the results with observed data showed that the application of alpha and 
beta coefficients was very effective to increase the accuracy of the model. The relative error between 
amount of nitrogen which was estimated by the modified Export Coefficient Model and the measured 
values was reduced comparing to the results of Export Coefficient Model without using the coefficient: 
for station 1, 12% and 34% in 2007 respectively; and 18% and 20% in 2015 respectively; for station 2, 
16% and 30% in 2007 respectively; and 21% and 34% in 2015 respectively.
Conclusion This study illustrated that the modified Export Coefficient Model could provide more 
accurate results in comparison with the Export Coefficient Model and would be useful in decision 
making and planning processes in large-scale agricultural watersheds in which, pesticides are the most 
important pollution sources for surface and sub-surface water.
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 چکیده

علت باالبودن فرسایش این مطالعات بسیار جدی در فالت تبت چین به اهداف:

منطقه در کل جهان صورت گرفته است که تغییرات پارامترهای نیتروژن و فسفر 

. بنابراین هدف از این مطالعه، شودیمخاک از طریق برآورد فرسایش خاک دنبال 

بررسی تاثیر دو پارامتر ضریب توپوگرافی حوضه و توزیع بارش در انتقال بار آلودگی 

 بود. انتقال بیضر یمدل تجربکارگیری با به

انجام شد، قسمتی از فالت تبت  ۱۳۹۸در این مطالعه که در سال  :شناسیروش

رزی از قبیل نیتروژن و فسفر آن در های کشاورسیده آلودگیثبتهای بهکه داده

دسترس بوده است، انتخاب شد. این مطالعه، قسمتی از پروژه مدیریت یکپارچه 

صورت مشترک بین ایران و چین انجام شده است. نتایج منابع آب بود که به

و  قالانت بیضر یمدل تجربشده با زدهای تخمینحاصل از برآورد آلودگی غیرنقطه

د. شده بررسی شگیریهای اندازهبا اعمال ضرایب آلفا و بتا با داده مدل بهینه شده

ای آلودگی سازی غیرنقطهترین پارامترها در مدلاین دو ضریب از جمله کلیدی

شوند که نقش عوارض زمین و اثر غیریکنواختی بارش در مدل است زیرا باعث می

 در نظر گرفته شوند.

شده و و مدل بهینه انتقال بیضر یمدل تجرباز با تحلیل نتایج خروجی ها: یافته

شده، نتایج نشان داد که اعمال ضرایب گیریهای اندازهنهایتًا مقایسه آن با داده

آلفا و بتا در باالبردن دقت خروجی مدل، بسیار موثر بود. میزان خطای نسبی 

 برآوردشده نیتروژن نسبت به واقعیت در حالت با اعمال ضرایب تصحیح نسبت

(با اعمال  ۱۲ترتیب به ۱به حالت بدون اعمال ضرایب کاهش داشت: در ایستگاه 

و  ۱۸) و ۲۰۰۷(بدون اعمال ضرایب اصالحی در سال %۳۴ضرایب اصالحی) و 

و  ۲۱) و ۲۰۰۷(در سال  ۳۰و  ۱۶ترتیب به ۲) و در ایستگاه ۲۰۱۵(در سال ۲۰%

 ).۲۰۱۵(در سال ۳۴%

 تری رانتایج دقیقبا اعمال ضرایب فوق  انتقال بیضراصالحی مدل  گیری:نتیجه

 یهاحوضهو مدیریت صحیح  یز یربرنامهو برای  کندیمبرآورد  در انتقال آلودگی

ترین عامل که کودها مهم بزرگدر مقیاس کشاورزی بخصوص در زمینه آبخیز 

 است.، مفید های سطحی و زیرزمینی هستندآلودگی آب

ب ای آلودگی، ضریب تاثیر بارش، ضری، انتشار غیرنقطهانتقال بیضرمدل بهینه ها: کلیدواژه

 تاثیر عوارض زمین
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 مقدمه

 یهیدرولوژیک سازیبا پیشرفت علم و تکنولوژی و با توسعه مدل

به طرز ی عددی هامدلبر پایه آب  منابع آبخیز، مدیریت یهاحوضه

 یهاسال ی سنتی واقع شده است. درهالیتحلچشمگیری موثرتر از 

عنوان ابزاری دقیق برای تحلیل به هیدرولوژیکی یهامدل اخیر

کار ی انسان بر سیستم هیدرولوژیکی حوضه آبریز نیز بههاتیفعال

اربردی ها و تعییر کگرفته شده است. تغییر منابع بکر توسط انسان

اراضی به مناطق مسکونی یا کشاورزی از جمله عوامل ایجاد اختالل 

در کیفیت منابع آب هستند. اگرچه تاثیر مستقیم تغییرات کاربری 

دگی روی آلودگی منابع آب هنوز اراضی یا حتی الگوهای بارن

نواع کارگیری ادرستی درک نشده است ولی محققین فراوانی با بهبه

. اخیرًا اندپرداختهی هیدرولوژیک به بررسی این موضوع هامدل

وق س ترجامعی به دیدگاه انقطهمطالعات کیفیت منابع آب از حالت 

یر ک پارامتر تغیعنوان یپیدا کرده است، چنانچه تغییر اقلیم را به

 Nobre] اندکردهکیفیت منابع آب در مدیریت حوضه آبریز دخیل 
et al., 2020] . همچنین تحلیل تاثیر پراکندگی بارندگی و تنوع

خاک حوضه آبریز بر خصوصیات کمی و کیفی منابع آب نیز، از 

 هاستیدرولوژیهطور گسترده توسط جمله مواردی است که به

ازی سی شبیههامدل. اغلب شودیمکار گرفته سازی شده و بهشبیه

 ANSWERSی فیزیکی مانند هامدل، شوندیمبه دو دسته تقسیم 
(Areal Non-Point Source Watershed Environment 

Simulation) ،HSPF (Hydrological Simulation 
Program-FORTRAN) ،BASINS (Better Assessment 

Science Integrating Point and Non-point Sources)  و

SWAT (Soil and Water Assessment Tool)  ی هامدلو

تفاوت این . ECM (Export Coefficient Model)تجربی مانند 

ی هادادهی ورودی است. زمانی که تعداد هادادهدو مدل در تعداد 

 (ECM)ضریب انتقال  کمی در دسترس باشد، اغلب از روش تجربی

 [Omernik, 1976] اومرنیک. این روش توسط شودیماستفاده 

ی تر شرفتهیپصورت به جونزتوسط  ۱۹۹۶توسعه یافت و در سال 

بهینه شد. ایده وی بر این اصل استوار بود که بار مواد آالینده 

شدن آن از منابع آب و جاشده در حوضه آبریز، با میزان ناپدیدجابه

دام و طیور ارتباط مستقیم دارد. با تغییر  خاک یا از محیط زندگی

، مدل دینامیکی ۲۰۲۰توسط محققین چینی در سال  ECMمدل 

DECM ی پیشنهاد شد. رابطه ارنقطهیغسازی بار آلودگی برای مدل

بین بارندگی، شیب حوضه آبریز، جنس خاک و کاربری اراضی در 

نهایتًا عنوان مدل مورد بررسی قرار گرفت و ی کوچک بههاحوضه

ی بزرگ تعمیم داده شدند. هاحوضهالگوهای انتقال آلودگی به 

در حوضه سه دره چین که حوضه آبریز  DECMسنجی مدل صحت

مورد توجهی است، نشان داد عامل اصلی تاثیرگذار و انتقال بار 

ی پراکنش زمانی بارش بوده و این مدل برای انقطهآلودگی غیر 

ی ندارند، توصیه بلندمدتی هیدرولوژیک هادادهیی که هاحوضه

 .[Wang et al., 2020] شودیم

 ولی هستند، کاربردی و مفید موارد بسیاری در هامدلاین  اگرچه

کیفیت و صحت نتایج خروجی از آنها به خصوصیات فیزیکی و 

 یفط بزرگ، آبخیز یهاحوضهدر . هندسی حوضه بسیار وابسته است

 جنس خاک،تنوع  توپوگرافی، اکولوژیکی،پارامترهای  از وسیعی

موجود است که  و پراکندگی مکانی و زمانی بارش گیاهی پوشش

صحت نتایج خروجی را دستخوش تغییر  تواندیمهر یک به تنهایی 

کند و نهایتًا کالیبراسیون مدل بسیار تخصصی و وقتگیر خواهد بود، 

تر دارای وچکی کهارحوضهیزدر  هامدلاین در حالیست که کاربرد 

http://www.bzte.ac.ir/fa/page-view.php?pid=182
http://www.bzte.ac.ir/fa/page-view.php?pid=182
http://www.bzte.ac.ir/fa/page-view.php?pid=182
http://www.bzte.ac.ir/fa/page-view.php?pid=182
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. در ردیگیمتر صورت دقت بیشتری بوده و کالیبراسیون مدل سریع

ی انقطهشده گیریی اندازههادادهاغلب از  هامدلسنجی صحت

 شدهگیریاندازهی توزیع داده هاکیتکنکه امروزه با  شودیماستفاده 

 سازیمدلی هایخروجی، تحلیل بهتری از ارنقطهیغی به انقطه

داشت  توانیمالخصوص در مباحث کمی و کیفی منابع آب علی

[Cheng et al., 2018] . 

کردن محیطی، بهینهدر دو دهه اخیر، یکی از معضالت مهم زیست

-NPS (Nonی یا انقطهی غیر هایآلودگساز توزیع ی شبیههامدل
Point Source) صورت افزایش بار نیترات است. منابع آلودگی به

هاست مد نظر محققین و فسفات از طریق کودهای کشاورزی سال

. برای مثال، بار آلودگی نیترات و [Chang et al., 2004]اند بوده

ی شد و مدل ر یگاندازهتسه فسفات در باالدست رودخانه یانگ

ا کودهای کشاورزی و ترین عامل آلودگی آب ر شده، مهمسازیشبیه

. همچنین توزیع [Liu et al., 2009]آلودگی خاک تشخیص داد 

های شده بر سطح خاک و انتقال آن به منابع آبنیترات افزوده

 Potter]سطحی و غیرسطحی توسط محققین متعددی همچون 
et al., 2004]  و[Farenga & Daniel, 2007]  مورد تحقیق و

ی در انقطهبارهای آلودگی غیر  سازیلمد. اندگرفتهبررسی قرار 

و  [Singh et al., 2002; Singh et al., 2005]مطالعات 

[Bowes et al., 2005; Bowes et al., 2008]  نیز بررسی شده

ی هایر یگمیتصمی آلودگی در هاسازیمدلاست. نتایج اغلب 

 ,Hunter & Walton]ریزی بسیار موثر است مدیریتی و برنامه
. مطالعه میزان آلودگی نیتروژن و فسفر از طریق فرسایش [2008

 RUSLE (Revised Universal Soilخاک و مدل برآورد رسوب 
Loss Equation)  ،نیز اخیرًا مورد توجه محققین قرار گرفته است

ی هابیشکارگیری این مدل در اراضی مختلف و چنانچه با به

متفاوت، اهمیت شیب حوضه در فرسایش و به تبع آن، انتقال بار 

آلودگی نیترات و فسفات به تایید رسیده است و افزایش شیب 

درجه، نهایتًا فرسایش خاک آلوده و انتقال  ۲۵به  ۸حوضه آبریز از 

 .[Hao et al., 2020] شودیمبار آلودگی بیشتر به آب را سبب 

بودن آن، در ایران کمتر مورد کاربردی رغمیعل ECMروش کاربردی 

توجه بوده و این در حالیست که تاثیرات کاربری اراضی و اقلیم بر 

هاست که توسط محققین مدت SWATکیفیت آب، توسط مدل 

طوری که تا سال ایرانی در کشور مورد مطالعه قرار گرفته است؛ به

از صرف نظر مقاله به فارسی و انگلیسی  ۱۳۶بیش از  ۲۰۱۸

 در SWATکاربردهای مدل ی دانشجویی در ارتباط با هانامهانیپا

. [Akhavan et al., 2018]منتشر شده است  ایران منابع آب در

ی ورودی کمتری هادادهکه تعداد  ECMالزم به ذکر است، روش 

ها نیاز دارد، دارای سازی نسبت به سایر مدلبرای مدل

ها پیشتر توسط محققینی تیی نیز هست. این محدودیهاتیمحدود

گزارش شده بود و طبق نتایج آنها  [Noto et al., 2008]همچون 

ی، لزوم درنظرگرفتن عوارض زمین و انقطهدر مطالعه بار آلودگی غیر 

توزیع غیریکنواختی باران تاکید شده بود، گرچه که از نظر توزیع 

 ,.Chaplot et al]زمانی مورد توجه قرار نگرفته بود. در مطالعات 

، توجه خاصی به محدودیت [Zhang et al., 2020]و نیز  [2005

ی بزرگ هامساحتدر اراضی با بافت خاک متنوع و  ECMکاربرد 

 هاحوضهدر این  ECMشده و طبق نتایج آنها، کاربرد مدل تجربی 

برای بهبود  ECMی اصالحی هامدلدقت کمتری دارد، در مقابل 

ی آبریز در شمال چین با هاحوضهتوزیع آلودگی فسفر و نیترات در 

ی متفاوت و الگوهای مختلف بارش نتایج مطلوب و هایتوپوگراف

های بزرگ قابل تعمیم و برای حوضهکاربردی را ارایه کرده است 

  .[Cheng et al., 2018]است 

 علتتبت چین بهی اخیر، مطالعات بسیار جدی در فالت هاسالدر 

 [Wu et al., 2015]باالبودن فرسایش این منطقه در کل جهان 

صورت گرفته است که تغییرات پارامترهای نیتروژن و فسفر خاک 

. زیرا نهایتًا این شودیماز طریق برآورد فرسایش خاک دنبال 

شدن ذرات خاک توسط رواناب ها پس از فرسایش و جداآلودگی

. میانگین شوندیمهای سطحی منتقل جاری شده و به منابع آب

ی هارودخانهاست و منشا متر ۴۹۰۰ارتفاع فالت تبت از سطح دریا 

 استپو تسه، زرد و یانگسرشناسی همچون ایندوس، یانگ

[Immerzeel, 2010].  این سرزمین همواره مورد توجه بسیاری

از محققین چینی بوده و چون مسیر راه ابریشم را نیز در بر دارد، 

ی متنوع بین ایران و چین هانهیزماخیرًا تحقیقات مشترکی در 

صورت گرفته است. تنوع توپوگرافی، پوشش گیاهی و پراکندگی 

 بی برایبارندگی در این منطقه بسیار زیاد بوده و فرصت مناس

 . کندیمتحقیقات گسترده ایجاد 

ی تحقیقی مشترک بین ایران و هاتیفعالاین تحقیق قسمتی از 

چین است و ارایه آن به زبان فارسی صرفًا برای اشاعه و توسعه این 

روند در سطح کشور است که هم برای توزیع بار آلودگی در مباحث 

دسی رودخانه حایز منظور توزیع بار معلق در مهنکشاورزی و هم به

تاکنون  رسدیمنظر . طبق ارزیابی نویسندگان، بهاستاهمیت 

پژوهش مشابهی در این زمینه در کشور انجام نشده است. بنابراین 

عنوان یک روش کارا در به ECMدر این مطالعه، مدل تجربی 

ی نیتروژن و فسفر در قسمتی از انقطهمحاسبه و برآورد آلودگی غیر 

فالت تبت استفاده شد و دو پارامتر ضریب توپوگرافی حوضه و نیز 

توزیع بارش، مورد ارزیابی قرار گرفتند و تاثیر این دو پارامتر در انتقال 

 شده، بررسی شد.یر یگاندازهی هادادهبار آلودگی در مدل و 
 

 شناسیروش

شده آلودگی (نیتروژن یر یگاندازه یهادادهدر این مقاله، قسمتی از 

) به ثبت رسیده ۲۰۰۵-۲۰۲۰سال اخیر ( ۱۵و فسفر) فالت تبت که طی 

، در سال [Immerzeel et al., 2010, Meng et al., 2020]است 

ی ر یگاندازهمورد مطالعه قرار گرفت. دو منطقه که از نقاط  ۱۳۹۸

هکتار ۱۰۰۰ت منطبق بر مرغداری و گاوداری فعال در منطقه به وسع

تا  ۲۰۰۷سال (از  ۹است، انتخاب شدند. در این دو منطقه به مدت 

شده به رودخانه ی آلودگی نیترات و فسفات منتقلهاداده)، ۲۰۱۵

 Immerzeel et al., 2010, Meng]منطقه به ثبت رسیده است 
et al., 2020] سالیانه و ماهیانه شدهگیریاندازه هایکه داده 
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) و برای فسفات ۲۰۰۷و  ۲۰۱۵( نیز صرفًا در دو سال نیتروژن آلودگی

) از دفتر مطالعات آب و خاک فالت ۲۰۰۷های یک سال (فقط داده

منطقه  ییای، مختصات جغراف۱در شکل تبت در دسترس قرار گرفت. 

تا  ۱۹۸۰ یهاسال یط نیدر کشور چ یبارندگ عیو توز مورد مطالعه

 یتوپوگراف یفالت تبت که دارااز  ینشان داده شد. قسمت ۲۰۱۹

 یمکان تیمتر بود، انتخاب و موقع ۷۰۰۰متر تا  ۳۰۰۰متنوع از 

 ند.مشخص شد زین یبارندگ یهاستگاهیا

 

 (الف)  

 (ب)  
ت دهنده موقعیموقعیت منطقه مورد مطالعه در فالت تبت و نمایش توزیع توپوگرافی و بارندگی بلند مدت در منطقه مطالعاتی؛ عالمت ستاره نشان )۱شکل 

 سنجی است.های بارانایستگاه
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منظور بررسی تاثیر عوارض زمین در حوضه آبریز، در این پژوهش، به

و  [Ding et al., 2010]روش کاربردی ضریب بتا معرفی شد 

همچنین روندی که تاثیر توزیع بارش را با اعمال ضریب آلفا بر توزیع 

پیشنهاد  [Cheng et al., 2018]، توسط کندیمآلودگی ارزیابی 

 شد. 

با استفاده از ضرایب  (ECM) انتقال بیضر یتجرب ی روشساز نهیبه

 اصالحی توپوگرافی و بارندگی

توجه به دو مورد بسیار کلیدی  (ECM)ی روش تجربی ساز نهیبهدر 

است: الف) توزیع غیریکنواخت بارندگی و ب) توزیع غیریکنواخت 

که  [Cheng et al., 2018]و  [Wang et al., 2020]توپوگرافی، 

ی و نامتمرکز آلودگی تاثیر انقطهموارد روی توزیع غیر هر دو این 

دارند. بنابراین با اعمال ضرایب آلفا (ضریب تاثیر بارش) و بتا (ضریب 

معادله کاهش بار آلودگی در یک منطقه  توانیمتاثیر توپوگرافی)، 

نشان داده  ۱را تا حد زیادی بهینه نمود که این ضرایب در معادله 

زله ای، به منشدن آلودگی از منطقهست که، ناپدیدشد. الزم به ذکر ا

ابع منشا آلودگی سایر من تواندیمانتقال آن به مکانی دیگر است که 

 های سطحی، زیرزمینی یا آلودگی خاک باشد.آب

 

)۱( 𝐿𝐿 = ∑ 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐸𝐸𝑖𝑖[𝐴𝐴𝑖𝑖(𝐼𝐼𝑖𝑖)] + 𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   

 

بر  iاز محل مورد نظر  میزان کاهش بار آلودگی ،Lدر این معادله 

، ضریب انتقال آلودگی بر حسب کیلوگرم بر کیلومتر iE؛ kgحسب 

 i)؛ 2km، مساحت حوضه مورد نظر (بر حسب iAمربع در سال؛ 
، هایمرغدار ، هایدامدار ی مختلف اراضی برای مثال هایکاربر 

یا محل  هازبالهاراضی کشاورزی یا محل دفن غیراستاندارد 

، میزان آلودگی ورودی در iIآوری غیراصولی فاضالب است؛ جمع

، میزان آلودگی که از طریق بارش Pو  kgبر حسب  iمحل مورد نظر 

و بر حسب  شودیم iاز سایر مناطق باالدست وارد منبع مورد نظر 

kg  .استα ضریب تاثیر بارندگی و ،β ضریب تاثیر عوارض زمین ،

 (توپوگرافی) است.

 روش محاسبه ضریب تاثیر بارندگی (آلفا)

α  از حاصل ضرب دو پارامتر  ۲طبق معادلهsα  ضریب غیریکنواختی)

(ضریب غیریکنواختی توزیع زمانی بارش)  tαتوزیع مکانی بارش) و 

 . شودیماستخراج 

)۲( 𝛼𝛼 = 𝛼𝛼𝑠𝑠 ∗ 𝛼𝛼𝑡𝑡  
 

 استفاده نمود. ۳از معادله  توانیم sαبرای محاسبه 
 

)۳( 𝛼𝛼𝑠𝑠 =
𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑅𝑅�

 

 

مقدار بارندگی ساالنه برای یک سال مشخص در  jRدر معادله فوق، 

مقدار متوسط بارندگی سال مورد نظر  �𝑅𝑅یک سلول است و پارامتر 

از  توانیم. این مقدار متوسط را استدر کل حوضه مورد مطالعه 

 jRی متعارف استخراج نمود. هاروشو سایر  بارانهمروش تیسن، 

ف در منطقه مورد ی مختلهاستگاهیای هایبارندگی هادادهاز 

 افزاریابی و توسط ابزارهای مناسب در نرمی درونهاروشمطالعه با 

GIS  .(به روش وزنی عکس فاصله) برای هر سلول قابل تخمین است 

، بایستی میزان آلودگی در چند نقطه از حوضه مورد tαبرای محاسبه 

ی مختلف یا میزان آلودگی چندین سال متوالی در هاسالنظر در 

ی شود و ر یگاندازهی متعدد ساالنه هابارشک نقطه با توجه به ی

ارایه شده است،  ۴نهایتًا معادله مناسبی مانند آنچه در معادله 

 استخراج شود.

 

)۴( 𝐿𝐿 = f(𝑟𝑟) 

 

 که در آن:

L کاهش ساالنه بار آلودگی در نقطه مورد نظر است که از طریق ،

مقدار بارندگی ساالنه  rو  کندیمرواناب به سمت رودخانه حرکت 

است. با محاسبه  شدهگیریاندازهدر سالی است که مقدار آالینده 

داشتن ) و دردستr̅ساله (۳۰الی  ۲۰متوسط بارندگی طوالنی مدت 

) از معادله �Lعنوان متوسط آلودگی (بهمقداری را  توانیم، ۴معادله 

 تخمین زد.  ۵

 

)۵( 𝐿𝐿� = f(�̅�𝑟) 

 

ضریب غیریکنواختی توزیع زمانی بارش بر اساس نسبت  tαنهایتًا 

 ۲۰میزان آلودگی در سال مورد نظر و متوسط آلودگی در دوره آماری 

 قابل استخراج است. ۶ساله مطابق معادله ۳۰الی 

 

)۶( 𝛼𝛼𝑡𝑡 =
𝐿𝐿
𝐿𝐿�

=
𝑓𝑓(𝑟𝑟)
f(�̅�𝑟)

 

 

برای هر سلول در یک سال یکسان است و در مقابل  tαاز آنجایی که 

sα  ی مختلف متفاوت است، لذا حاصل ضرب این دو هاسلولدر

ی مختلف در هر سال متفاوت هاسلولبرای  αپارامتر تحت عنوان 

 .شودیمبرآورد 

 روش محاسبه ضریب تاثیر عوارض زمین (بتا)

گونه که عوارض زمین، تاثیر بسیار زیادی روی سرعت رواناب همان

و میزان دبی رواناب دارد، این پارامتر در سرعت انتقال آالینده از 

مکانی به مکان دیگر نیز بسیار موثر است. لذا عدم درنظرگرفتن آن 

در انتقال آلودگی یا استفاده از متوسط شیب حوضه و تعمیم آن به 

عاتی کار چندان دقیقی نیست. در این پژوهش سعی کل منطقه مطال

شده است که با ارایه عوارض یک حوضه، میزان تاثیر آن در انتقال 

میزان حجم رواناب بر حسب  Qآلودگی نشان داده شود. چنانچه 
3m  را بر اساس تاثیر شیب زمین  ۷در معادله(θ) صورت توانی به

انتظار انتقال بار  وانتیمنشان دهیم،  (a,b)و با ضرایب تاثیر 

. [Ding et al., 2010] را داشته باشیم ۸صورت معادله آلودگی به

ی هاسلولبا اندازه  DEMی هانقشهبرای استخراج ضریب بتا از 

 استفاده نمود. توانیممتر) ۳۰× ۳۰مناسب (مثًال 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یمعتمد سیآرتمو  یگلوئ دیمج ۳۴۲
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)۷( 𝑄𝑄 = 𝑎𝑎𝜃𝜃𝑏𝑏 

)۸( 𝐿𝐿 = 𝑐𝑐𝜃𝜃𝑑𝑑 
 

بر  j(θ(برای هر سلول از تقسیم شیب یک سلول  βلذا پارامتر 

. در این شودیمحاصل  ۹صورت معادله به (�θ)متوسط شیب حوضه 

پیشنهادشده در مراجع مختلف تا حدی متفاوت  dمعادله مقدار 

است که در این پژوهش از مقادیر پیشنهادی محققینی همچون 

[Huang et al., 2003; Zhang et al., 2003; Zhang et al., 
2004; Ding et al., 2010; Dou et al., 2006a; Dou et al., 

2006b; Zhang et al., 2020]  در نظر گرفته  ۶۱۰۴/۰معادل با

 شده است. 
 

)۹( 𝛼𝛼 =
𝐿𝐿�𝜃𝜃𝑗𝑗�

𝐿𝐿�𝜃𝜃��
=

𝑐𝑐𝜃𝜃𝑗𝑗
𝑑𝑑

𝑐𝑐𝜃𝜃�𝑑𝑑
=

𝜃𝜃𝑗𝑗
𝑑𝑑

𝜃𝜃�𝑑𝑑
  

 

، کاهش بار ۱ی از معادله ر یگبهرهبا استخراج ضرایب آلفا و بتا و 

) ۲۰۱۹آلودگی در تمامی نقاط منطقه مورد مطالعه برای سال مبنا (

سنجی و بررسی تاثیر کاربرد این ضرایب، منظور صحتبرآورد شد و به

با واقعیت به ثبت رسیده در همان منطقه  هاسلولخروجی یکی از 

یزان مورد بررسی قرار گرفت. در کلیه محاسبات این پژوهش از م

اضافه  هانمونهی ر یگاندازهآالیندگی که از طریق بارش به محل 

، صرف نظر شد، همچنین از افزایش بارهای آلودگی که شودیم

توسط کشاورزان و بدون برنامه قبلی به خاک همان مناطق اضافه 

شده است، صرف نظر شد. همچنین الزم به ذکر است که حرکت 

ه دمای محیط، فشردگی و تراکم نیتروژن و فسفر در آب و خاک، ب

خاک، میزان پتانسیل ماتریک خاک، جنس خاک، پوشش گیاهی، 

ی گیاهان منطقه هاشهیرسن گیاه، مرحله رشد گیاه، تراکم و نوع 

بسیار مرتبط است و در این تحقیق از فرآیندهایی که گیاهان و 

دارند، اغماض شده است؛ اگرچه تاثیر  هایآلودگدر جذب  هاشهیر

ی نمود ساز هیشب توانیم SWATیی مانند افزارهانرمین موارد را با ا

کارگیری ی مدل و بهساز سادهولی در این پژوهش سعی بر 

یی است که نیاز به داده ورودی کمتر دارند. آنچه در این هاروش

تحقیق حایز اهمیت است، تاثیر عوارض زمین و توزیع زمانی و 

ی نوین در انداز چشمکه  هاستندهیآالمکانی بارش بر انتقال 

 مدیریت و حفاظت محیط زیست دارد.

و انجام محاسبات  Raster-Mathکارگیری ابزار ها با بهتهیه نقشه

-Rasterبا استفاده از ابزار  صورت گرفت. GIS 10.6مربوطه در 
Math ضریب آلفای زمانی در نقشه مربوط به آلفای مکانی (طبق ،

 IDWقشه رستری بارندگی با استفاده از ابزار . ن) ضرب شد۲معادله 

صورت نواحی ی بارندگی بههادادهمحاسبه و ترسیم شد. همچنین، 

ی هواشناسی کاربردی درون حوضه و هاستگاهیاباران از تمام هم

خارج از حوضه مطالعاتی به روش کریجینگ یا عکس فاصله تهیه 

 شد. 
 

 هایافته

ارایه شد. با تقسیم  ۲و شکل  ۱۰جزییات محاسبه بتا در معادله 

درجه  ۴/۱۷شیب هر سلول بر متوسط شیب حوضه مطالعاتی که 

بود. دامنه تغییرات  ۲صورت شکل ها بهبرآورد شد، برای تمام سلول

 برآورد شد.  ۲۸/۲عنوان ضریب تاثیر عوارض زمین، از صفر تا بهبتا 

 

)۱۰( 𝛼𝛼 =
𝜃𝜃𝑗𝑗

0∙6104

17∙40∙6107
= 0 ∙ 174892𝜃𝜃𝑗𝑗0∙6104  

 

؛ ضریب غیریکنواختی توزیع sαنتایج محاسبات آلفای مکانی (

ی بارندگی در هاسلولارایه شد. دامنه  ۳مکانی بارش)، در شکل 

متر و متوسط بارندگی در این میلی۴۳۸الی  ۳۷۰نقشه رستری از 

 لهر سلوی هایبارندگمتر محاسبه شد. تمامی میلی۴۰۵نقشه حدود 

بر متوسط  Raster-Math) با ابزارهای محاسباتی ۲۰۱۹(در سال 

ی درون حوضه مطالعاتی که معادل با هاسلولبارندگی تمام 

متر بود، تقسیم شدند و حاصل این تقسیم، معرف میلی۱۸/۴۰۵

برآورد  ۱۷/۱تا  ۹۸/۰ضریب آلفای مکانی بود و دامنه تغییرات آن از 

، خود به تنهایی گویای میزان ۱غیرمساوی ). این ضریب ۳شد (شکل 

تاثیر پراکندگی واقعه بارندگی در سطح یک حوضه بود. 

عامل موثر در تولید  تواندیمی بارندگی در هر سلول هایپراکندگ

عی ی موضهایآلودگترین عامل انتقال میزان روانابی باشد که بزرگ

 ی به منطقه دیگر است.امنطقهی از انقطهو 

؛ ضریب غیریکنواختی توزیع زمانی tαحاسبه آلفای زمانی، (نتایج م

ی هاسالو  هاماههای آلودگی نیتروژن و فسفر برای بارش)،برای داده

 برازش شد. ۱۲و  ۱۱صورت معادالت ترتیب بهمختلف به

 

 )۱۱( 𝐿𝐿 = 620000 ∗ exp (−0 ∙
0199𝑟𝑟)   

)۱۲( 𝐿𝐿 = 4 ∗ 109 ∗ exp(−0 ∙ 047𝑟𝑟)   
 

متر) و میلی۱۸/۴۰۵بارندگی در سال مبنا (با استفاده از متوسط 

ساله ۳۰مدت بر اساس آمار متوسط بارندگی طوالنی

متر)، ضرایب آلفای زمانی برای توزیع نیتروژن به میزان میلی۸/۳۷۸(

 ۲۸/۰) و آلفای زمانی برای توزیع فسفر به میزان ۱۳(معادله  ۵۹/۰

 ) محاسبه شد.۱۴(معادله 

 

)۱۳( 
𝛼𝛼𝑡𝑡 = 𝐿𝐿

𝐿𝐿�
= 620000∗exp (−0∙0199𝑟𝑟)

620000∗exp (−0∙0199�̅�𝑟)
→

�𝑟𝑟 = 405 ∙ 18
�̅�𝑟 = 378 ∙ 8 � = 195∙27

330∙08
= 0 ∙ 5915  

)۱۴( 
𝛼𝛼𝑡𝑡 = 𝐿𝐿

𝐿𝐿�
= 4∗109∗exp(−0∙047𝑟𝑟)

4∗109∗exp(−0∙047�̅�𝑟)
→

�𝑟𝑟 = 405 ∙ 18
�̅�𝑟 = 378 ∙ 8 � = 21∙45

71∙14
= 0 ∙ 2894  

 

 در نقشه برای هر سلول در یک سال یکسان)ضریب آلفای زمانی (

ی مختلف هاسلولدر ؛ ۲مربوط به آلفای مکانی (طبق معادله 

، ارایه شد. ۴) ضرب شد که نقشه حاصل ضرب آن در شکل متفاوت

یک نقشه رستری  sαلذا حاصل ضرب این دو پارامتر تحت عنوان 

ها ). این نقشه۴ساخت. بنابراین دو نقشه رستری ساخته شد (شکل 
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ای نمایش دادند. دامنه صورت غیرنقطهای را بهبار آلودگی نقطه

تغییرات نیتروژن در مناطق مختلف با پراکندگی بارندگی متفاوت، 

 ۴۷/۴الی  ۶۳/۰و دامنه تغییرات فسفر حدود  ۸۵/۲الی  ۸۶/۰حدود 

بود. البته حداکثر و حداقل این دامنه اعداد قاعدتًا مورد توجه 

 لول بنا به خطایمحققین نبودند، زیرا ممکن است صرفًا در یک س

 یابی تغییراتی در نتیجه حاصل شود.درون

 

 
نقشه نتایج مقدار بتا برای هر سلول و دامنه تغییرات آن در منطقه  )۲شکل 

 مورد مطالعه

 

 

 
ی هاستگاهیابر اساس  ۲۰۱۹نقشه توزیع باران در سال : باال )۳شکل 

آلفای معرف تاثیر توزیع : ضریب پایینسنجی درون و بیرون حوضه و باران

 غیریکنواختی مکانی باران

  

  
هر  ) برایپایین) و فسفر (باالمقدار ضریب آلفا در توزیع نیتروژن ( )۴شکل 

 سلول
 

با میزان بارندگی منطقه  ۲و  ۱معادله برازش بار آلودگی دو منطقه 

استخراج شد. تاثیر انتقال نیتروژن  ۱۲و  ۱۱مطابق معادله 

، مورد βو  αشده با احتساب و بدون احتساب ضرایب یر یگاندازه

ارزیابی قرار گرفت که در این برآورد، کاهش بار آلودگی برآوردی با 

در نظر گرفته شده، طی  βو  αکه در آن  ECMمدل اصالحی 

رسیده، خطای کمتری نسبت به واقعیت ثبتی بههایر یگاندازه

ه اعمال ضریب تاثیر بارش و ضریب نشان دادند. نتایج نشان داد ک

تاثیر عوارض زمین در انتشار و انتقال آلودگی نیتروژن، نسبت به 

 طوری که برایبود، به ترکینزدحالت عدم اعمال ضرایب به واقعیت 

در روش عدم اعمال ضریب به میزان خطای %۳۴، خطا از ۱ایستگاه 

برای  ۲۰۱۵ سنجی مجدد برای سالرسید. صحت ۲۰۰۷در سال  ۱۲%

همین منطقه نیز نشان داد که با اعمال ضرایب آلفا و بتا در مدل، 

دهنده تاثیر کاربردی اعمال ضرایب رسید که نشان%۱۸به %۲۰خطا از 

 بود. ECMدر مدل 

را  ECMانجام مطالعات مشابه برای ایستگاه دوم نیز، کارآیی مدل 

رصد خطای طوری که دبا اعمال ضرایب آلفا و بتا نشان داد، به

، به ۲۰۰۷نیتروژن برآوردی بدون اعمال ضرایب اصالحی، در سال 

رسید که این موضوع نشان داد، %۱۶و با اعمال ضرایب به %۳۰میزان 

میزان نیتروژن برآوردشده با اعمال ضرایب به واقعیت مشابهت 

هبود تر بود. این بشده، نزدیکگیریبیشتری داشته و به مقدار اندازه

نیز مشابه بود و میزان  ۲۰۱۵شده سال گیریهای اندازهادهروند در د
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کاهش یافت. میزان بار آلودگی فسفات نیز مشابه  %۲۱به  ۳۴خطا از 

شده برای نیترات، با اعمال ضرایب بهبودیافته و به روند بررسی

تر شد و خطای برآورد پارامتر در مدل شده نزدیکگیریهای اندازهداده

 ).۱ول را کمتر کرد (جد

 
مقایسه خروجی مدل با/بدون اعمال ضریب بارش و ضریب توپوگرافی  )۱جدول 

 شده برحسب تنگیریو برآورد خطا با مقدار اندازه

آلودگی  سال منطقه

 شده گیریاندازه

 رآوردشدهبآلودگی 

بدون ضریب   

 اصالحی 

درصد 

 خطا

با ضرایب 

 آلفا و بتا

درصد 

 خطا

       نیترات

۱ ۲۰۰۷ ۱۲۳۰۰ ۱۶۵۰۰ ۳۴ ۱۰۸۰۰ ۱۲- 

۲۰۱۵ ۱۹۳۰۰ ۲۳۲۰۰ ۲۰ ۱۵۸۰۰ ۱۸- 

۲ ۲۰۰۷ ۵۵۰۰ ۷۲۰۰ ۳۰ ۶۴۰۰ ۱۶ 

۲۰۱۵ ۶۱۰۰ ۸۲۰۰ ۳۴ ۷۴۰۰ ۲۱ 

 فسفات 

۱ ۲۰۰۷ ۲۵۱۵ ۲۷۰۵ ۸ ۲۶۸۰ ۶ 

 

 بحث

کار گرفته منظور برآورد بار آلودگی بهبه ECMدر این پژوهش مدل 

شد و روش اصالح این مدل با استفاده از ضرایب تاثیر پراکندگی 

زمانی و مکانی بارش و همچنین ضریب تاثیر توپوگرافی معرفی شد. 

منطقه مطالعاتی قسمتی از فالت تبت با تنوع توپوگرافی و بارش 

ی بلندمدت آن ر یگاندازهی هادادهکه  [Meng et al., 2020] است

ه ک دهندیمنشان  هاافتهیاین در اختیار محققین قرار گرفته است. 

با اعمال ضرایب تاثیر عوارض زمین  تواندیم ECMاصالحی مدل 

تقال در ان تری رانتایج دقیق(آلفا)  (بتا) و تاثیر پراکندگی بارش

و مدیریت صحیح  یز یربرنامهبرای  قطعاً و  برآورد کند آلودگی

بزرگ، در مقیاس کشاورزی خصوص در زمینه بهآبخیز  یهاحوضه

در این پژوهش، بررسی مدل انتقال آالینده متمرکز و  .استمفید 

ی شیمیایی که هاواکنشانتشار آن به سایر نقاط (صرف نظر از 

تا در مدیریت  شودیمدهد) سبب ممکن است در حین انتقال رخ می

ی غیراستاندارد آور جمعمجاورت با محل منابع آبی که در خطر 

ر تی اصولیهاروشو صنایع هستند،  هایگاودار یا  هازبالهفاضالب، 

را  هانهیزگو سازگارتری با محیط زیست را بتوان پیش برد و بهترین 

در حفاظت محیط زیست اجرایی کرد. این پژوهش صرفًا قسمت 

ت که در فالت های اخیر اسکوچکی از مطالعات گسترده طی سال

 ;Liu et al., 2009; Ding et al., 2010] استتبت در حال انجام 
Zhao et al., 2015; Wang et al., 2019; Fan et al., 2021] 

ی هاحوضهی کوچک و تعمیم آن به هاحوضهو بسط این روش از 

الزم به ذکر است که  بزرگ بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

ای برای برآورد کیفیت منابع های هیدرولوژیکی پیشرفتهمدل

های های سطحی و زیرزمینی موجود است؛ برای مثال، قابلیتآب

توان هرگز قابل مقایسه با سایر ها نمیرا در بین مدل SWATمدل 

. در این پژوهش، [Arnold et al., 2012]تر دانست های سادهمدل

های در دسترس کمتری برای مناطقی که داده ECMکاربرد مدل 

دارند، معرفی شده و چنانچه در روند پژوهش مشخص است، 

های مربوط به پوشش اراضی، تنوع گیاهان، توزیع ریشه داده

های زیرزمینی، جنس خاک و سایر خصوصیات گیاهان، سطح آب

با  حوضه آبریز در مدل در نظر گرفته نشده است و صرفاً 

گیری و اعمال ضرایب اصالحی، های اندازهداشتن دادهدردسترس

سعی شده است که تاثیر توپوگرافی و توزیع بارش مورد بحث و 

ارزیابی قرار گیرد. بنابراین در مناطقی که پیشینه تحقیقات محیط 

توان معادالت نسبتًا مناسبی از میزان بارش و زیست دارند و می

، با تعمیم آن معادله برای بارش سال جاری و آلودگی را برازش داد

اصالح آن با ضرایب مد نظر، میزان مناسبی از آلودگی تخمین زده 

 شود که برای مدیریت منابع آب، کاربردی است.می

پژوهش است.  نیمباحث ا نیتریدیاز کل ۱۲و  ۱۱استخراج معادله 

 یهاسال ها ودر تعداد ماه یآلودگ یبردار معادله داده نیا یبرا

برازش داده شده و وجود  متریلیبارش بر حسب م زانیبا م یمتعدد

معرف کاهش بار  تواندیدر هر منطقه م یمعادالت ارزشمند نیچن

 زانیم نیباشد. ا یبارندگ متریلیم r زدر آن منطقه پس ا یآلودگ

 یاو انتقال آن از نقطه ییجاخود به منزله جابه یکاهش بار آلودگ

آمده، عدم وجود عملبه یهایاست. طبق بررس گریبه نقاط د

 یو فسفر برا تروژنین شدهیر یگبلندمدت و هدفمند اندازه یهاداده

را  ۱۲و  ۱۱مشابه  معادالتاستخراج  ران،یدر ا یمنطقه مطالعات کی

 قاتیتحق ازمندیمشابه ن یبه معادالت یابیدشوار کرده و عمال دست

کشور است. الزم به ذکر است که انجام در  منسجم، هدفمند و زمانبر

 یهانهیعلت باالبودن هزبه زین نینقاط چ ریمطالعات در سا نیا

منطقه سرچشمه  نیااما  .ستیچندان مرسوم ن یمطالعات

 یهایآلودگ یاست و قاعدتًا بررس نیبزرگ و پرآب چ یهارودخانه

 ریتاث دستنییپا عیشرب و صنا ،یکشاورز  تیموجود در آن بر وضع

 دارد. ییبسزا

پیرامون بارهای آلودگی  NPSمطالعات تنها برای این مطالعه نه

ی کشاورزی قابل استفاده است، بلکه از دیدگاه هاتیفعالمربوط به 

مورد توجه قرار گیرد. بار معلق در  تواندیممهندسی رودخانه نیز 

عنوان منبع آلودگی است که پیامد آن کاهش کیفیت به هاسازیمدل

دنبال خواهد داشت و تاکنون مطالعاتی ی سطحی را بههاآبمنابع 

در این زمینه نه در داخل و نه در خارج کشور صورت نگرفته است. 

و کاربرد آن در برآورد آلودگی، نویسندگان در  ECMبا معرفی مدل 

ل را در مهندسی رودخانه مورد ی آتی، کاربرد این مدهاپژوهش

که مهندسین علوم آب و  شودمیو پیشنهاد  دهندیمبررسی قرار 

ی هانهیزمرا در  ECMی تحقیقاتی، کاربرد هاطرحخاک، با تعریف 

 مختلف توسعه دهند.
 

 یر یگجهینت

در  تری رانتایج دقیقبا اعمال ضرایب فوق  ECMاصالحی مدل 

ت و مدیریصحیح  یز یربرنامهو برای  کندیمبرآورد  انتقال آلودگی

ه ک بزرگدر مقیاس کشاورزی خصوص در زمینه بهآبخیز  یهاحوضه



 ۳۴۵ بارش یو پراکندگ یتوپوگراف بیبر اساس ضرا یارنقطهیغ یمدل انتقال آلودگ یساز نهیبهـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، های سطحی و زیرزمینی هستندترین عامل آلودگی آبکودها مهم

 است.مفید 

 

این مقاله حاصل قسمتی از یک پروژه آبی است که در  :تشکر و قدردانی

نامه مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قالب توافق

تعریف شده است و بدین  ۱۳۹۷ایران و وزارت علوم چین در تابستان 

هایی که این فرصت تحقیقاتی وسیله نویسندگان مقاله از همه سازمان

ازی را فراهم نمودند، تشکر و قدردانی سمشترک و اطالعات ورودی مدل

کنند. همچنین الزم است از همکار چینی در دانشکده محیط زیست می

که سرپرستی پروژه را بر عهده داشتند، قدردانی ویژه  فنسیچوان، پروفسور 

 شود.

این مقاله تاکنون در هیچیک از مجالت داخلی و خارجی  تاییدیه اخالقی:

 به چاپ نرسیده است.

ها و این مقاله فاقد هرگونه تعارض با منافع سازمان تعارض منافع:

های کاربردی در نگارش آن صرفًا معرفی روش اشخاص است و هدف از

حوزه سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد موثر آن در مدیریت و حفاظت 

 .منابع آبی است

)؛ %۵۰مجید گلوئی (نویسنده اول)، پژوهشگر اصلی ( سهم نویسندگان:

 ).%۵۰آرتمیس معتمدی (نویسنده دوم)، تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (

این مقاله مستخرج از فعالیت مشترک بین ایران و چین است  منابع مالی:

 التحقیق توسط وزرات علوم چین پرداخت شده است.های حقو کلیه هزینه
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