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 چکیده

شااود کد در خر د هیوروژوکی و جوا از هن سینااتنو و بری ویگر را یر های ساایحو و زیرزمینو مومنابع آب شااامآ آب

ش اف    ستو بوژیآ وجود درزو ی هاسدها با عمق و قیر دسفوذ متفاوت و وجود فروخاژدهای ها با قابلیتگذارسو. در مناطق کار

نابرای            مختلف، ام ان ارزیابو و بررساااو رفتار آب سااایحو و زیرزمینو برا ر ماوار بارو و سفوذ مختلف وجود سوارد. ب

سیحو و آب مو ستو مو     سازی کرد. مول زیرزمینو را در ای  مناطق مولروان جریاسات آب  ضد آبریز کار اسو روسازی حو

رر و ی بیالن آبو دقیقرر ماادیر آب سفوذ یافتد و محاساا دزیرزمینو، برآورد دقیقساایحو و آبدرک بهتر رعامالت بی  آب

ش ید کامآ سط مول هیوروژوکی و    سیحو محووده سازی آب رری را فراهن کنو. در ای  رحایق، ابتوا  شیراز رو ی میاژعارو 

SWAT  زیرزمینو های مول آباز بنااتداسجام شااوه و همینی  با اسااتفادهMODFLOW آب زیرزمینو رک الید برای ،

-SWATساایحو و زیرزمینو روسااط مول سااازی روامان آبگردد. همینی ، شاا یدسااازی موای  محووده میاژعارو شاا ید

MODFLOW  سپس جهت افزایش ماوار سفوذ در مناطق کارستو، کو    3002را  3002در طو دوره آماری اسجام گرفت. 

Crack Flow  در مولSWAT-MODFLOW    شوه صالح  ست کد ای  امر باعث باز سگد ا ش اف   ا شت  درزو ها در دا

شااود را سفوذ در مناطق کارسااتو ب ااورت مناطق کارسااتو، و  شااک درسفرگرفت   اک در هردو شاارایو  شااک و رر مو

دالت بی  آب سااایحو و زیرزمینو ساااازی و درک بهتر ر اگیری شاااود. درسهایت جهت افزایش دقت مولرری اسوازهدقیق

-SWAT-MODFLOWرر ماادیر پارامترهای بیالن آبو، از مول رلفیاو محووده میاژعارو شیراز، همینی  برآورد دقیق

CF(Crack Flow)  است. پارامترهای آماری ضریب ر یی  زیرزمینو استفاده شوه  سازی جریاسات سیحو و آب  برای ش ید  

سار لیف در اجرای مول  سط  SWATو سش  سط   SWAT-MODFLOWو برای مول  00/0بیور متو  05/0بیور متو

ید           پارامترهای آماری در شااا  مول       بوسااات آموه اسااات. همینی  ای   فاده از  با اسااات -SWATساااازی آب سااایحو 

MODFLOW-CF  زیرزمینو مول دهو. شاااایان ذکر اسااات برای واسااانجو آبرا سشاااان مو 20/0بیور متوساااط عود

SWAT-MODFLOW  ست آموه  05/2و  77/3میاسگی   یای میلق و جذر میاسگی  مربعات بد ررریب ماادیر ست  بو ا

مول        پارامترها پس از واسااانجو  حاصاااآ    32/3و  00/3بد ررریب     SWAT-MODFLOW-CFهمینی  ماادیر ای  

صالح کو    شوه  ست. پس از ا ش اف    Crack Flowا شت  درز و  شک و رر، ماوار   و باز سگد دا شرایط   آب  ها در هردو 

شوه    سیح رراز آبخوان  شون ستایج مول ر    سفوذ یافتد افزایش پیوا کرده و باعث باالرر آمون  س ب بهتر  ست کد ای  امر  وامان ا

SWAT-MODFLOW-CF      سنااا ت بد مولSWAT-MODFLOW  اسااات. همینی  موجب شاااوه را     گردیوه

 رری اسجام پذیرد. و کامآرر است ب ورت دقیقی بیالن کد ی و از اهواف مهن ای  رحایق بودهمحاس د
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