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چکیده
با توجه به رشد سریع جمعیت ،نیاز موجودات زنده به آب ،کاهش روزافزون منابع آبی سالم و در دسترس و افزایش بییش از انتایار آلیودآی آبهیا
ضروری است که برنامهریزی و کنترل های کمی و کیفی منابع آبی با دقت بیشتری دنبال شود .در این مقاله حوضه آبریز کن واقع در شمال غربی تهران
به عنوان منطقه مطالعاتی مورد بررسی قرار آرفته است .در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل هییدرولویییی  SWATبیه میدلسیازی کمیی و کیفیی
حوضهی آبریز کن در سال های  -پرداخته شد و سپس با استفاده از نرم افزار  LARS_WGنتایج خروجییهیای بیارو و دمیای میدل
 HADCM3با سناریوی  A1Bدر دوره  -استخراج آردید .با روییرد بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی در حوضه آبرییز از دادههیای
مذکور بهعنوان دادههای اقلیمی ورودی به مدل  SWATاستفاده آردید و مدلسازی کمی و کیفی حوضه بیرای ایین دوره ریورت آرفیت کیه در آن
پارامتر کیفی نیترات مورد بررسی قرار آرفته است .نتایج حاکی از کاهش قابل توجه مییزان دبیی (کیاهشدرریدی و افیزایش غلایت نیتیرات
(افزایش  26درردی  ،در سالهای آتی بود که میتواند تاثیرات مخربی بر حوضه آبریز داشته باشد.
واژه های کلیدی :بررسی کمی و کیفی  ،تغییر اقلیم  ،مدل  ،SWATمدل LARS-WG
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حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب از اریول توسیعه پاییدار هیر
کشور است .آبهای سطحی جاری یا رودخانهها از مهمترین منابع آب
هستند که نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز فعالییتهیای مختلی
مانند کشاورزی ،رنعت ،شرب و تولید برق دارند .آلودآی آب در دهیه-
های اخیر تهدیدی جدی برای انسان و اکوسیستمهای طبیعیی تلقیی
میشود به طوری که بررسی تغییرات کیفیت آب یییی از موضیوعات
مهم جهت استفاده بهینه از آن است .مسائل مدیریت کیفی منابع آب
بدون درنار آرفتن حوضه آبریز و شناسایی مواد آالینده ورودی به آن
امیان پذیر نیست .مدل شبیهسازی حوضه آبرییز  3SWATیییی از
مدلهای پرکاربرد در این زمینه است .این مدل به مناور پییشبینیی
جریان و بار مواد مغذی در حوضههای مختل با مقیاسهای متفیاوت
مورد استفاده قرار آرفته اسیت .بیورا و بیارا بیا مقایسیه ییازده میدل
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هیدرولویییی و آلودآی ،مدل  SWATرا به مناور شیبیهسیازی دراز
مدت در حوضههای کشاورزی از مفیدترین مدلهیا شناسیائی نمودنید
(  . Borah and Bera., 2003عالوه بیر ایین ،سیهولت در تعیدیل
پارامترها و انجام چندین شبیهسازی در حداقل زمان از مزیتهای این
میدل اسیت (  . Arnold and Foher., 2005تیاکنیون مطالعیات
متعددی در زمینه مدلسازی کمی و کیفی منابع آب با استفاده از مدل
 SWATرورت آرفته که در آن کارایی و کفاییت ایین میدل بیرای
مدلسازی حوضههای با مساحت کم تا مساحتهای خیلی زیاد نشیان
داده شده است .شی و همیاران به بررسی کیارایی میدل  SWATدر
تخمین دبی ،بار کل نیتروین و بار کل فسفر در حوضه آبریز رودخانیه
پنگسی 4پرداخته و با توجه به نتایج مدلسازی کفایت و کارایی میدل
برای این حوضه آبریز و آالینیدههیای آن نشیان دادنید ( Shi et al.,
 . 2017مارکاروییز و همییاران بیه بررسیی کیارایی میدل SWAT
جهت تخمین دبی ،رسوب و بار کل فسفر در رودخانه جِنِسی 5واقع در
شمال غربی پنسیلوانیا 6پرداختند .نتایج شبیه سازی دبی و رسوب برای
4- Pengxi River
5- Genesee River
6- Pennsylvania
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هر دو دوره واسنجی و رحتسنجی بسیار عیالی و قابیل قبیول بیود،
آنها نشان دادند که تغییر در کاربری اراضی و خاک مییتوانید سیب
تغییراتی در دبی و رسوب شود اما تغییر در شی زمین تاثیری بر دبیی
و رسوب نیدارد ) .(Markarewicz et al., 2015در مطالعیه دیگیری
بوو و همیاران بیه بررسیی کیارایی میدل  SWATجهیت تخمیین
رسوب و بار مواد مغذی ( فسفر کل ،نیتروین کل و نیتیرات در شیش
حوضه آبریز در دریاچه اری 1پرداختند .در این بررسی نشان داده شیده
است که عملیرد  SWATدر حوزههای کشیاورزی و جنگلیی بهتیر و
دقیقتر از حوزههیای شیهری بیود ) .(Bosch et al.,2011یانی و
همیاران به بررسی عملیرد مدل  SWATبرای تخمین بیار آلیودآی
غیرنقطهای در دریاچه تایهو 2واقع در کشور چین پرداختند نتایج نشان
داد مدل توسعه یافته دقت باالیی در تخمین دبی و بار مواد مغذی بیه
خصوص نیتروین آمونیاکی و فسفر کل در این حوضه آبرییز داشیت و
نزدییی نتایج حارل از مدل و نتایج اندازهآییری شیده نشیاندهنیده
مناس بودن مدل  SWATبرای این حوضه آبریز و منیابع آالینیدهی
آن بود ). Zhang et al., 2010
تغییر اقلیم بر کیفیت و کمیت منابع آب شیرین قابل استفاده برای
نیازهای آشامیدنی ،بهداشتی ،کشاورزی و رنعتی تاثیر آذار است .بیه
طور کلی اثرات پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب را می تیوان در کیاهش
ذخایر برف ،تغییر در میدت ،شیدت ،زمیان و توزییع بیارو ،تغیییر در
پوشش آیاهی ،افزایش سطح آب اقییانوسهیا ،افیزایش دمیای آب و
تغییر در تقاضای آب کشاورزی و شهری مشاهده کرد .تغییرات درجیه
حرارت هوا و بارو باران میتواند جرییان رودخانیه ،غلایت و انتقیال
آلودآی را تحت تاثیر قرار دهید .افیزایش درجیه حیرارت آب بیر روی
سینتیک واکنش شیمیایی اثیر آذاشیته و باعی تغییراتیی در کیفییت
وضعیت اکولویییی آب شیرین خواهد شد .سانیخانی و همییاران بیه
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه ارومیه واقع در ایران در دو
حوضه آجیچای 3و مهابادچای 4پرداختند .آن ها پس از تاییید کفاییت
مدل  LARS-WGبه ریزمقیاس نمایی آمیاری دادههیا پرداختیه و بیا
استفاده از سناریوهای  B1 ، A1Bو  A2کاهش دما و افزایش بیارو
را در سالهای آتی پیشبینی کردند و در نهاییت بیا اسیتفاده از میدل
 GEPبییه مییدلسییازی روانییاب در سییالهییای  ،و 
پرداختند .نتایج نشاندهنده کاهش  50و  درردی دبی پییک در
ایسییتگاههییای آجیییچییای و مهابادچییای در سییال  باشیید
) .(Sanikhani et al., 2017عباسپور و همیاران بیه ارزییابی اثیرات
تغییر اقلیم بر منابع آب کشور ایران پرداختند و اقیدام بیه میدلسیازی

1- Lake Erie
2- Lake Taihue
3- Aji-chay Bain
4- Mahabad-chay Basin

اقلیم ایران به کمیک میدلهیای آیردو عمیومی  5 GCMو تحیت
سناریوهای  B1 ، A1Bو  A2نمودند .نتیایج آنهیا نشیان داد مقیدار
بارو در منیاطق مرطیوب کشیور افیزایش و در منیاطق خشیک آن،
کاهش یافت .همچنین تجزیه و تحلیل شیدت بیارو روزانیه نشیان-
دهنده سیلهای متناوب با شدت بیشتر در مناطق مرطوب (شیمالی و
غربی و خشیسالی طوالنیتر در مناطق خشک خواهد شید کیه ایین
موضوع به طور مستقیم به نحوه ی الگیوی بیارو در آینیده وابسیته
است) . (Abbaspour et al., 2009کوماتسو و همیاران بیه بررسیی
اثرات طوالنیمدت تغییر اقلیم بیر کیفییت آب رودخانیههیا پرداختنید.
آنها در این بررسی به ارزیابی اثرات درازمدت تغییراقلییم بیر کیفییت
آب مخزن حوضه آبریز شیماچیگاوا 6واقع در یاپین نمودنید .آنهیا بیا
استفاده از دادههای روزانهی سالهای  1991-2001اقیدام بیه میدل-
سازی اقلیم در دورههای  2091-2100به کمیک میدلهیای آیردو
عمومی  GCMتحت سناریوی  A2نمودند .این نتایج پیشبینی میی-
کند که دمای سطح آب در سال  ،2091به مقدار  3/4درجهی سانتی-
آراد نسبت به سال ( 1991رد سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد که
این سب افزایش  7DOو بیه دنبیال آن زییاد شیدن غلایت فسیفر،
فیتوپالنیتیونهیا و جلبییکهیا و در نتیجیه افییت کیفییت آب خواهیید
شد).(komatsu et al., 2007
از مطالعات و تحقیقات رورت آرفته برمیآید سیالهیای زییادی
است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از نگرو حوضیهای در
راستای مطالعات کمی و کیفی منابع آب استفاده میشود که در اییران
به تازآی مورد توجه قرار آرفته است و مطالعات کمتری به کمیک آن
رورت آرفته است .همچنین بیشتر مطالعیات ریورت آرفتیه چیه در
حال حاضر و چه با در نار آرفتن اثرات تغییر اقلییم بیر روی کمییت
پییرههای آبی میباشد و بررسی کیفیت منابع آب سطحی بیه نیدرت
رورت آرفته است در رورتی که بیا توجیه بیه قرارآییری اییران در
مناطق آرم و خشک ،پایین بودن میانگین بارو ساالنه و افزایش دما
در سالهای آتی بررسی کیفیت آبهای سطحی ییی از موارد مهم و
اجتناب ناپذیر است که مبین ضرورت و اهمییت مطالعیه انجیام شیده
است.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه

حوضه آبریز کن بزرگترین حوضه کوهستانی شمال تهران اسیت
که از سمت شمال غربی مشرف به دشت تهران است .این حوضه بین
طول جغرافیایی ˊ 51° 10تا ˊ 51° 22شرقی و عرض جغرافییایی ˊ46
5- General Circulation Model
6- Shimajigawa
7- Dissolved Oxygen

برآورد کمي و پيشبيني کيفي پارامتر نيترات موجود در رواناب حوضه آبریز ...

 35°تا ˊ 35° 57شمالی قرار آرفته است این حوضه شامل  8روستای
رندان ،طالون ،سنگان ،امام زاده داوود ،سولقان ،کیگیاه ،کشیار علییا و
کشار سفلی است .مهم ترین جریان آبی این حوضه آبریز ،رودخانه کن
میباشد که از سرشاخههیای پیر آب ارتفاعیات شیمال غیرب تهیران
سرچشمه میآیرد که از آورد مناسبی برخوردار است .آورد ساالنه ایین
رودخانه به طور متوسیط حیدود  85میلییون مترمیعی اسیت (دفتیر
مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب  .منابع آالینده حوضیه بیه دو
دسته نقطهای و غیر نقطهای تقسیم شده کیه آالینیدههیای نقطیهای
شامل فاضالب روستایی بوده و آالیندههای غیر نقطهای پسیابهیای
زمینهای کشاورزی و مراتع بود .در شییل  1حوضیه آبرییز کین بیه
تفییک روستاهای آن آورده شده است.
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 : A1F1تأکید روی سوختهای فسیلی
 : A1Bتأکید متوازن بر همه منابع انریی
 : A1Tتأکید روی منابع انریی غیرفسیلی
 : A2بر هویتهای منطقهای و حفظ آنها متیی است که منجیر
به افزایش جمعیت میآردد .بهعالوه رشد اقتصادی و تینولویی کندتر
است.
 : B1شبیه به سناریو  A1در مورد جمعیت است ،اما تأکید آن بر
استفاده از انرییهای پاک ،پایداری محیط زیست و اقتصیاد در سیطح
جهانی میباشد.
 : B2تاکید بر راهحلهیای منطقیهای در زمینیه پاییداری زیسیت
محیطی ،اقتصادی و اجتماعی دارد .همچنیین رشید سیرعت فنیاوری
کندتر در نار آرفته میشود.
در شیل  2فلوچارت مربوط به مراحل انجیام تحقییق آورده شیده
است.
مراحل انجام پژوهش

شکل  -1موقعیت حوضه آبریز کن در استان تهران

روششناسی تحقیق

برای مدلسازی کمی و کیفی حوضیه از میدل  SWATاسیتفاده
شد و بیا اسیتفاده از داده هیای ایسیتگاه سیینوپتیک سیولقان و میدل
ریزمقیاس نمایی  ،LARS-WGمدل آردو عمیومی  HADCM3و
سناریوی  A1Bدادههای سالهای  1390-1410پیش بینی شده است
و پس از آن به مدلسازی حوضه برای شرایط آتی (سالهای -1410
 1390پرداخته شده است و در نهایت نتایج سال ( 1389در دوره پایه
و  ( 1410در دوره آتی آورده خواهد شد.
سناریوهای اقلیمی به  4دسته تقسیمبندی شد که بیه شیرز زییر
است:
 : A1افزایش در جمعیت و توسعه و رشد اقتصیادی کیه در نیمیه
قرن  21به اوج خود میرسد و سپس سیر نزولیی دارد کیه همیراه بیا
فناوریهای نو و کارآمد است را تشریح مینماید که بر اساس پررنی
بودن جنبه تینولویی دارای سه زیرمجموعه به شرز زیر است:

بررسی کفایت مدل  SWATدر منطقه مورد مطالعه
بهمناور مدلسیازی در محییط  SWATدر آیام نخسیت بیرای
شناسایی خصوریات مورفولویی حوضه نقشه  DEMیا همیان میدل
رقومی حوضه با دقت سلولی  10متر به مدل معرفی آردید تا مرزهای
حوضه آبریز و زیرحوضهها و آبراهههای حوضه آبریز ترسیم شوند کیه
به این مناور در مرحله ترسیم اجزای حوضه آبریز حد آستانه مساحت
زیر حوضهها ،عدد پیشنهادی مدل یعنی  399/98هیتار در نار آرفته
شد سپس محل قرارآیری تمامی منابع بار نقطهای و نقاط برداشیت و
نقطه خروجی حوضهی آبریز به مدل معرفی شد و محاسبات مربوط به
پارامترها رورت آرفت .با توجه به اینیه در شبیهسازی مدل SWAT
پارامترهای متعددی میورد اسیتفاده قیرار خواهید آرفیت ،بیه منایور
شناسایی پارامترهای با حساسیت بییشتیر ،آنیالیز حساسییت ریورت
پذیرفت تا از بین پارامترهای اولیه که بیه نیرم افیزار SWAT-CUP
معرفی شده بود حساسترین آنها شناسایی آردد که در جدول  1این
پارامترها به همراه دامنه مورد استفاده تغییرات آنها آمده است .در این
تحقیق از بین الگوریتمهیای موجیود از الگیوریتم  SUFI2بیهمنایور
حساسیتسنجی ،واسنجی و رحتسنجی میدل اسیتفاده آردیید کیه
نتایج آن در هر دوره در جدول  2نمایش داده شده است.
قابل ذکر است که در ایین میدلسیازی بیرای واسینجی روانیاب،
الگوریتم  SUFI2در  7تیرار با تعداد  1000شبیهسازی در هر تییرار
اجرا آردید و همچنین برای واسنجی نیترات ،الگیوریتم  SUFI2در 3
تیرار با تعداد  1000شبیهسازی در هر تیرار اجرا آردید.
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شکل  -2نمودار روش شناسی تحقیق
جدول -1پارامترهای استفاده شده به منظور واسنجی و صحت سنجی مدل SWAT

نام پارامتر
شماره منحنی در روو SCS
فاکتور اقدامات حفاظت
ظرفیت آب در دسترس الیه خاک
فاکتور جبران جذب آب توسط آیاه
عمق آستانه آب در آبخوان کم عمق برای وقوع جریان بازآشتی
ضری تبخیر آب های زیرزمینی
فاکتور آلفا جریان پایه بازآشتی
زمان تاخیر انتقال آب از آخرین پروفیل الیه خاک به سطح آب زیرزمینی
هدایت هیدرولییی موثر در کانال ارلی
هدایت هیدرولییی الیه های اشباع خاک
متوسط دمای بارو برف
دمای ذوب توده برف
فاکتور ذوب برف در اوایل تیر یا  21یوئن
فاکتور ذوب برف در اوایل دی یا  21دسامبر
غلات اولیه نیترات در آبخوان سطحی کم عمق (mg N/L
غلات نیتروین در باران (mg N/L
پارامتر توزیع نیتروین
ضری نفوذ نیتروین

حداقل

حداکثر

عالمت اختصاری

متد



CN2.mgt
U_SLE_P.mgt
SOL-AWC.sol
ESCO.hru
GWQMN.gw
GW-REVAP.gw
ALPHA-BF.gw
GW-DELAY.gw
CH-K2.rte
SOL-K.sol
SFTMP.bsn
SMTMP.bsn
SMFMX.bsn
SMFMN.bsn
SHALLST_N.gw
RCN.bsn
UBN.bsn
NPERCO.bsn
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جدول  -2نتایج واسنجی و صحت سنجی مدل  SWATتوسط نرم افزار SWAT-CUP

متغیر خروجی
رواناب سولقان
رواناب رندان
رواناب سولقان
رواناب رندان
نیترات سولقان
نیترات سولقان

نوع عملیات
واسنجی
واسنجی
رحت سنجی
رحت سنجی
واسنجی
رحت سنجی

دوره آماری
-
-
-
-
-

p-factor

r-factor

R2

ENS



















































با توجه به اینیه تابع هیدف  R2و  ENSدر تمیامی میوارد در بیازه
معناداری قرار آرفته است نتایج حارل آویای کفایت مدل و مناسی
بودن آن برای پیشبینی رخدادهای آینده در حوضه آبریز کین خواهید

بود .در شیلهای  3و  4به مقایسه مقادیر مشیاهدهای و تخمینیی میدل
 SWATبرای رواناب سولقان در دوره واسنجی و ریحتسینجی پرداختیه
شده است.

شکل  -3هیدروگراف رواناب سولقان با مقایسه مقادیر مشاهدهای و تخمینی مدل  SWATدر دوره واسنجی

شکل  -4هیدروگراف رواناب سولقان با مقایسه مقادیر مشاهدهای و تخمینی مدل  SWATدر صحتسنجی
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بررسی کفایتت متدل اقلیمتی  LARS-WGدر منطقته متورد
مطالعه

به مناور استفاده از میدل اقلیمیی الرس ( Lars-wgابتیدا بایید
کفایت مدل در منطقه مورد مطالعه در ریزمقیاس نمیایی آمیاری داده-
های ایستگاهی بررسی شود ،بدین مناور دادههای دوره مشاهداتی به
نرم افیزار داده شید و میدل در حالیت پاییه ( 1389-1349دادههیا را
بازتولید کرد که پس از بازتولید دادهها ،به تحلیل آن پرداختیه شید .در
جدول  3آمارههای  ksو  P-valueمربوط به بیارو ماهانیه در دوره
پایه آورده شده است.
جدول -3کفایت مدل الرس در دوره پایه
p-value

Ks statistic

















































ماه
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر

1

با اسیتفاده از آزمیون ( ksکلمیوآروف و اسیمیرنوف بیهمنایور
بررسی میانگین دادههای بارو روزانه مشاهداتی و تولیدی نیرم افیزار
مقادیر  p-valueباروهای ماهانه بررسی شد و مقادیر باالی  5دررد
بیانگر ارتباط معنیدار بین دادههیای مشیاهداتی و تولییدی و کفاییت
مدل بود.

نتایج و بحث
ابتدا مدلسازی حوضه آبریز در سیال هیای  1971-2010توسیط
مدل  SWATانجام شد .سپس مدل به کمیک نیرمافیزار SWAT-
 CUPو الگوریتم  SUFI2مورد واسنجی و رحت سنجی قرار آرفیت
و نتایج دبی و نیترات خروجی از مدل استنتاج شد.
کفایت مدل الرس بیرای میدلسیازی شیرایط اقلیمیی ایسیتگاه
سولقان مورد بررسی قرار آرفت و مقادیر  P-valueو  ksبرای بارو،
دمای حداقل و دمیای حیداک ر در دامنیهی معنیاداری قیرار داشیت و
کفایت مدل مورد تایید قرار آرفت که بییانگر توانیایی میدل در تولیید
دادههای سالهای آتی خواهد بود که در شیلهای  6، 5و  7نتایج به
رورت مقایسه بین سالهای اخیر و آینده آورده شده است.

1

شکل  -5متوسط بارش ماهانه در دوره ی پایه و آتی
1- Kolmogorov–Smirnov test
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شکل  -6میانگین حداقل دمای ماهانه در دوره ی پایه و آتی

شکل  -7میانگین حداکثر دمای ماهانه در دوره ی پایه و آتی

نتایج میدل نشیانگر افیزایش بیارو در فصیل پیاییز ،زمسیتان و
تابستان و کاهش مقدار آن در فصل بهار بود که نشاندهنده تغییراتیی
در الگوی بارو است .به طور کلی میانگین بیارو در طیول دوره 20
سالهی آتی به میزان  3دررد افیزایش یافتیه اسیت .همچنیین نتیایج
حارل از دما در دوره آتی مبین آن است که متوسط دمیای حیداقل و
حداک ر ،حدود درجه سانتیآراد افزایش یافته است به طیوری کیه
میانگین دمای حداک ر بیش از دمای حداقل افزایش خواهد یافت.

روزانه دما و بیارو از میدل LARS-

با استفاده از نتایج دادههای
 WGو ورود دادهها به مدل  ،SWATمدلسازی کمی و کیفی بیرای
سالهای  -رورت آرفت و نتیایج بیا اسیتفاده از دبیی و
نیترات بیرای سیالهیای  و  بیا رویییرد بررسیی اثیرات
تغییراقلیم بر منابع آبی در حوضهی آبریز مورد مقایسه قرار آرفت کیه
این نتایج در شیلهای  8و  9آمده است.
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شکل  -8مقایسه میانگین ماهانه دبی در خروجی حوضه آبریز

شکل  -9مقایسه میانگین ماهانه نیترات در خروجی حوضه آبریز

نتیجهگیری
با توجه به افزایش دما و بیه دنبیال آن افیزایش تبخییر آبهیای
سطحی ،مقدار رواناب در سالهای آتی نسیبت بیه دوره پاییه کیاهش
یافت و در پی آن غلات آالینده نیز افزایش پیدا کرد.
با بررسی مقادیر میانگین ماهانیه در خروجیی حوضیه آبرییز کین
مقدار متوسط ساالنه دبی در سال  نسبت به سیال  دارای
کاهش  درردی خواهد بیود .همچنیین مقیدار غلایت متوسیط

آالینده نیترات در خروجی حوضیه آبرییز  26دررید افیزایش خواهید
یافت .به طور کلی این روند منجر به کاهش منابع آبی شیده و بییانگر
خطری جدی برای کیفیت آب حوضه آبریز در سالهای آتی است کیه
نیاز به استفاده از راهیارهای مدیریت کیفی آب در سیستم حوضیهای
را افزایش خواهد داد
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Abstract
Given the rapid growth of the population, The living organism's need to water, significant decrement in safe
and available drinking water resources and an unexpected increase in water pollution, it is essential thah water
resources ‘quality planning and quantitative controlling’ to be more closely monitored. In this thesis, the Kan
catchment located in the northwestern part of Tehran is considered as the study area. in this research, the
quantitative and qualitative modeling of the watershed was conducted in 1971-2010 using the SWAT
hydrological model, then, the results of the rainfall and temperature outcomes of the HADCM3 model with the
AIB scenario for the period of 2011-2030 were extracted using the LARS_WG software. Then the collected
data were used as the climate input data into the SWAT model followed by measuring the quantitative and
qualitative modeling of the basin for this period in which the qualitative parameter of nitrate were reviewed. The
results of the comparison highlighted the fact that there is a significant decrease in the amount of discharge
besides an increase in the concentration of nitrate in coming years which could leave a set of destructive effects
over the catchment.
Key words: Quantitative and qualitative study, climate change, SWAT model, LARS_WG model
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