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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،ارزیابی تأثیرات تغییر كاربری اراضی بر مؤلفههای رواناب كل ،،روانلاب سلطحی و دبلی او در
حوضۀ آبخیز باغهسالیان در استان گلستان است .نقشۀ كاربری اراضی برای سالهلای  1365و  1391بلا اسلتفاده از یلو رو
تركیبی و تصاویر ماهوارهای لندست تهیه شد .با استفاده از مدل  ،WetSpaشبیهسازی رواناب در مقیاس روزانه برای  8سال (5
سال اول برای واسنجی و  3سال بعد برای اعتبارسنجی) و برای نقشههای كاربری سال  1365و  1391انجام شد .برای ارزیابی
دقت مدل  WetSpaاز ضریب نشل ساتکلیف و معیار تجمعی دقت استفاده شد .ضریب نشل ساتکلیف برای دورۀ واسنجی و
اعتبارسنجی بهترتیب  0/61و  0/56به دست آملد .مقلدار معیلار تجمعلی نیلز برابلر بلا  0/64و  0/62بلرای دورۀ واسلنجی و
اعتبارسنجی بود .این معیارها نشان داد مدل  WetSpaبرای شبیهسازی روانلاب در حوضلۀ آبخیلز باغلهسلالیان مناسلب اسلت.
درنتیجه تغییرات كاربری از سال  1365تا  ،1391رواناب ك ،،رواناب سطحی و دبی او افزایش یافتله اسلت ،درصلورتیكله
نسبت افزایش در رواناب سطحی نسبت به ك ،رواناب بیشتر بوده است .رواناب ك ،و رواناب سطحی بلرای كلاربری اراضلی
 1365بهترتیب برابر با  158/77 ،431/62میلیون مترمکعب و دبی او  27/45مترمکعب بر ثانیه به دست آمد .این مقدار بلرای
كاربری اراضی  1391بهترتیب  182/86 ،480/31و  30/94است.
کلیدواژگان :حوضۀ آبخیز باغهسالیان ،رواناب ،كاربری اراضی ،مدل .WetSpa
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مقدمه
کاربری اراضی موضوع مهمیی رر میدیریم منیابب عی یی
اسم و امروزه تیدیل منابب عی ی به زم نهای کشیاورزی
و منییاعم مس ی ونی بییه مشی بی ب ی ر بییرای بس ی اری از
کشورهای رن ا تیدیل شده اسم .تغ رات کیاربری اراضیی
نت جۀ برهمکنش انسان و عوامل مؤثر بر مح ط اسیم کیه
رر مق اس زمانی و م انی مطرح اسم و بهعور مستق م بیر
زندگی بشر تأث ر میگیاارر ] .[4تغ یرات کیاربری اراضیی
فرایندهای ه درولوژی ی مانند م ان نفوذ ،تغایۀ آبهیای
زیرزم نی ،آب پایه و رواناب سیطحی را تحیم تیأث ر قیرار
میرهد .همچن ن گرمایش جهانی ناشی از اف ایش گازهای
گبخانهای از تأث رات جهانی تغ ر کاربری بهشیمار مییرور
] .[33ررک فراینییدهای کییاربری اراضییی رر کشییورهای رر
حال توس ه به اولویتی برای محققیان و تمیم مگ یران بیا
رامنۀ وس ی از عالیم تحق قاتی تیدیل شده اسم .نگرانی
برای تخریب جنگلها و سایر منابب عی یی و نقیش آن رر
تغ رات اقب می و تنوع زیستی از مهمتیرین موضیوعات رر
این زم نه اسم .کاهش پهنیههیای آبیی ،کیاهش تول یدات
گ اهی و مدیریم حوضههای آبخ از ریگر موارر مرتیط با
کاربری اراضی اسم که تمم مگ ران س ی میکنند ضیمن
پ شرفمهای اقتماری به مح ط زیسم ن ی توجیه راشیته
باشند .بیا توجیه بیه اهم یم موضیوع رو هیای مختبفیی
بهمنظور بررسی تغ رات کاربری اراضیی و تیأث رات آن بیر
پدیدههای مختبف عراحی شده اسیم .ی یی از رو هیای
موجور ،بررسی روند تغ رات و شی هسازی کاربری اراضیی
برای سالهای آینده اسم که اب ار قدرتمندی برای مطال ۀ
تغ رات کاربری اراضی و ارتیاط آن با عوامل مؤثر بیر ایین
تغ رات اسم ] .[19شیناتم فراینیدهای کیاربری اراضیی
بهمنظور رسمیابی به نقشههای رق یم شیی هسیازی شیده
کاربری اراضی برای آینیده و کمیب بیه میدیریم پاییدار و
حفظ چشمانیدازهای اساسیی امیری ضیروری اسیم ].[16
مدلسیازی تغ یرات کیاربری اراضیی تمیم مگ یران را از
شرایط آیندۀ کاربری اراضی با رر نظر گیرفتن سیناریوهای
مختبف آگاه میکند .از عرفی ررک و شناتم حوضههیای
آبخ ی ی ییی از اقییدامات ابتییدایی رر مییدیریم پایییدار اییین
س ستمها محسوب میشور .بهرل یل نیاهمگنی موجیور رر
حوضههای آبخ و غ رتطی بورن رفتارهای ه درولوژی ی
و فرسایشی ،شناتم کامل روابط موجیور رر آنهیا بسی ار
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پ چ ده و مش ل اسم ] .[2م موالً وجورنداشتن تأس سات
و شی ههای منسجم اندازهگ ری مؤلفههیای بی الن آبیی و
فقییدان آمییار و اعالعییات هرچنیید بییهصییورت نقطییهای رر
حوضههای آبخ از یب عرف و ن از بیه راشیتن اعالعیات
م ییانی رق ییم و بییهروز بییرای مییدیریم جییامب منییابب آب
حوضههای آبخ  ،شناتم این پدیدهها و نقشهبندی آنهیا
را ضروری میسیازر ] .[3بیهرل یل اهم یم نقیش کیاربری
اراضیی رر فراینیدهای ه یدرولوژی ی حوضیههیای آبخ ی ،
مطال ات مختبفی رر این زم نه انجام شده اسم.
1
ترپسترا و مازیب ] [32با اسیتفاره از میدل  LUCIDرر
حوضۀ  Glattرر هبند ،اثر کاربری بر رواناب ماهانه را بررسیی
کررند .رر یب سیناریو ،کیل منطقیه بیه کیاربری مسی ونی
تیدیل شد که م ان روانیاب  30ررصید افی ایش نشیان رار.
ریرو و هم ارانش ] [10اثر کاربری اراضی رر منطقهای ب ن
چییب ،لهسییتان و آلمییان را بییا اسییتفاره از مییدل تییوزی ی
 LISFloodارزیابی کررند .نتایج نشان رار اقدامات میدیریتی
س ل ،م ان ربی اوج را کاهش و افی ایش کیاربری شیهری و
تخریب جنگل ،م ان رواناب را اف ایش رار .ل و و هم ارانش
] [21رر حوضییۀ آبخ یی  Steinselرر کشییور لوک امیییور
رواناب ناشی از کاربریهای مختبف را رر مق یاس سیاعتی و
برای  52ماه بررسی کرر و نتایج نشان رار گسیتر اراضیی
شهری و جنگلزرایی سیب اف ایش ربی اوج و حجم س الب
میییشییور .بهییرهمنیید و هم ییارانش ] [7تییأث رات سییناریوی
جنگلکاری بر تول د رواناب را بیا اسیتفاره از میدل WetSpa
رر حوضۀ  Hornadبررسی کررنید .سیناریوی عراحییشیده
براساس اف ایش  50ررصدی جنگلهای حوضه از نظر تول د
رواناب بررسی شد و رر این سناریو ،ربیی اوج بیه م ی ان 12
ررصد کاهش راشته و زمان تا اوج نسیم به کیاربری ف بیی،
 14ساعم اف ایش یافته اسم.
الفیییرت و بیییورمن ] [13نقیییش کیییاربری اراضیییی رر
فرایندهای ه درولوژی ی حوضۀ  Hunteرر شمال آلمیان را
با استفاره از مدل توزی ی  WaSim-ETHبررسی کررنید و
نتایج نشان رار با اف ایش مناعم مس ونی ،رواناب و جریان
رورتانهای اف ایش یافته اسم .تیوکبی و هم یارانش ][31
تأث رات تغ ر اقب م و رشد شیهری را بیا اسیتفاره از میدل
 WetSpaرر حوضۀ  GroteNeteرر ببژیب بررسیی کررنید.

1. Land Use Change Impact Determination
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نتایج نشان رار اثر همزمان ایینرو عامیل تیأث ر زییاری رر
اف ایش فراوانی س البها رر زمستان و اف ایش جریانهیای
حد پای ن رر تابستان رارر.
استان گبستان بیهرل یل راشیتن شیرایط آب و هیوایی و
زم نهای مناسب برای کشاورزی همواره رر م رض تخرییب
منابب عی ی و تیدیل این اراضی به زم نهیای کشیاورزی و
مناعم مس ونی بوره اسم .حوضۀ آبخ باغهسال ان بهرل یل
راشتن کاربری اراضی متنوع ،وجور ایستگاههای هواشناسیی
با پراکنش مناسب و ایستگاه ه درومتری رر تروجی حوضه
با رارههای روزانه برای انجام این پژوهش انتخاب شد.
هدف از این پژوهش ،ارزیابی کیارایی میدل  WetSpaرر
حوضۀ آبخ مد نظر و ن بررسی نقش کیاربری اراضیی بیر
تول د رواناب اسم .حوضۀ مد نظیر رو بخیش کوهسیتانی بیا
توپوگرافی پ چ ده و بخش مسیط و زمی نهیای کشیاورزی
رارر .اول ن هدف ارزیابی مدل  WetsPaرر حوضهای بیا ایین
شرایط اسم .همچنی ن از رو ترک ییی بیرای ته یۀ نقشیۀ
کاربری اراضی استفاره میشور و ارزیابی رقم این رو ن ی
مد نظر اسم .م ان روانیاب رر کیاربری سیالهیای  1365و
 1391شی هسازی و نتایج مقایسه شد .این امر ب یانگر نقیش
تغ رات کاربری اراضی بر مؤلفههای رواناب تواهد بور.
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مواد و روشها
معرفی منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبخ باغهسیال ان رر شیمال اییران و بیا مسیاحتی
حدور  1800ک بومترمربب ب ن عرضهای” 36° 43΄18تیا
” 37° 14΄05شمالی و عیولهیای ” 54° 43΄ 24تیا ”52
΄ 55° 16شرقی رر جنیوب اسیتان گبسیتان واقیب شیده و
بخشی از حوضۀ آبری گرگانرور اسیم (شی ل  .)1ارتفیاع
حوضه از صفر تا حدور  2900متر متغ ر اسم ،با اسیتفاره
از م ییانگ ن رارههییای  35سییاله بارنییدگی متوسییط 600
م بیمتر و رمای متوسط ساالنه  18ررجۀ سانتیگیرار بیه
رسم آمد ] .[4شهرهای عبیآبار ،تانبی ن ،رام ان و رلنید
و رورتانههای ش رآبار ،زریینگیل و کییوروال رر آن قیرار
گرفتیه اسییم و کیاربری متنییوعی رارر .از نظیر توپییوگرافی
میتوان حوضه را به رو بخش اصیبی تقسی م کیرر ،بخیش
شمالی و پای نرسم حوضه که سیط وسی ی بیهصیورت
هموار بوره و کاربری آن ب شتر کشاورزی و مس ونی اسم.
بخش جنوبی و ش برار حوضه که توپوگرافی پ چ دهتیری
رارر و ب شتر شامل جنگل و مرتب اسم.

Km

شکل  .1موقعیت جغرافیایی استان گلستان و حوضۀ آبخیز باغهسالیان
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مدل اضافه کرر که براسیاس مؤلفیههیای اسیتفارهشیده رر
پ شب نی س الب قابب م شیی هسیازی فرسیایش و انتقیال
رسوب را رارر .پ شب نیها رر سط سبول انجام میگ یرر
که برای هر سبول  4الیه شامل تاج پوشش گ اهی ،منطقۀ
ریشه ،منطقۀ انتقال و منطقۀ اشییاع وجیور رارر .شی ل 2
سییاتتار کبییی مییدل  WetSpaرر سییط سییبول را نشییان
میرهد.

روش پژوهش
مدل WetSpa

مدل  WetSpaیب مدل ف ی ی ،توزی ی و پ وسیته اسیم
که توسط وانگ و هم یارانش ] [35رر سیال  1997ته یه
شییده و توسییط  Liuو هم ییارانش ] [20بییرای پی شب نییی
رواناب و س ل توس ه راره شید .زینییونید ] [36بیراسیاس
م ارالت ف ی ی ،بخیش فرسیایش و انتقیال رسیوب را بیه
بار

تیخ ر و ت رق
برگاب

تاجپوشش
بار

رواناب سطحی

مستق م

سط تاک
رواناب زیرسطحی

ربی

ذت رۀ چاالبی

نفوذ
تاک
تغایه

آب پایه

آبهای زیرزم نی
شکل  .2ساختار مدل  WetSpaدر مقیاس سلول

ی ی از م ایای مدل ن از به رارههای کم برای شی هسیازی
اسم .نقشۀ  ،DEMکاربری اراضی ،تاکشناسیی و همچنی ن
رارههای مختص به رمیا ،بیار و تیخ یر وروریهیای اصیبی
میدل اسیم و از رارههیای روانیاب ن ی بیرای واسینجی مییدل
استفاره میشور ].[7
تهیۀ دادهها

رارههای مختص به رواناب ،بیار  ،تیخ یر و رمیا رر مق یاس
روزانه و برای  8سال (سال  1382تیا  1386بیرای واسینجی و
 1387تا  1389اعتیارسنجی) از شرکم آب منطقهای اسیتان
گبستان و نقشۀ تاکشناسی از مرکی تحق قیات کشیاورزی و
منابب عی ی استان گبستان ته یه شید .نقشیۀ توپیوگرافی بیا
مق یییاس  1:25000بیییهصیییورت رقیییومیشیییده از سیییازمان
نقشهبرراری کشور ته ه و ب ید از موزای یبکیررن شی مهیا و

تیدیل به یب نقشه ،نقشۀ  DEMته ه شد .تماویر میاهوارهای
سنجندههای  TMو  ETM+برای سالهیای  1365و  1391از
سازمان نقشهبرراری ته ه و چند تمیویر  TMو  ETM+ن ی از
سایم سازمان زم نشناسی امری ا رریافم شد .تف ب م انی
تمییاویر یارشییده  30متییر بییوره و بانییدهای  5 ،4 ،3 ،2 ،1و 7
بهمنظور عیقهبندی ته ه شد .با توجه بیه تأک ید پیژوهش بیر
نقش کاربری اراضی ،ته ۀ نقشۀ رق م آن بهعنوان اولی ن گیام
رر اولویم قرار گرفم .بیا توجیه بیه تنیوع کیاربری رر منطقیۀ
مطال هشده و وجور کشاورزی چندزمانه استفاره از رو هیای
م مول عیقهبندی رقم کیافی را نیدارر .بیه ایین منظیور از 6
تمویر ماهوارۀ لندسم مخیتص بیه بهیار ،تابسیتان و پیای رر
سال  1391استفاره و نقشهها با هم ترک ب شید .هیمزمیان از
رو های نظارتشده ،نظارتنشده ،شیاتص پوشیش گ یاهی
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تفاضبی نرمالشده ( 1)NDVIو نقشۀ کم ی شی ب بیهمنظیور
اف ایش رقم نقشۀ کاربری استفاره شد ].[23
واسنجی مدل WetSpa

واسنجی مدل شامل کنترل و مقایسۀ رواناب شیی هسیازی
شده با رواناب مشاهداتی اسم .مدل با تنظی م وروریهیای
آن (پارامترهییای عمییومی مییدل) و ارزیییابی تروجیییهییا
واسیینجی میییشییور .بییرای واسیینجی مییدل رو رسییتی و
اتومات ب وجیور رارر .رر ایین پیژوهش بیرای واسینجی از
رو ترک یی اتومات ب و رستی استفاره شد که ایین رو
رر مواق ی که چندین پیارامتر وجیور رارر ،رو مناسییی
اسم ] .[28رر رو رسیتی بیا توجیه بیه نظیر کارشیناس
پارامترها مقاریر متفاوتی می گ رر و با رو سی ی و تطیا
به بهترین براز ب ن مقاریر شی هسازی شده و مشاهدهای
تتم میشور .رر این رو بیا تغ یر ییب پیارامتر و ثابیم
نگهراشتن سایر پارامترها تأث ر م ان پیارامتر بیر تروجیی
ررتییور پ گ ییری و اصییالح اسییم .رر رو اتومات ییب از
نرماف ارهای مختبفی استفاره میشیور ،رر ایین پیژوهش از
نرماف ار  2PESTاستفاره شد ] .[6رر استفاره از ایین رو
تابب هدف مجموع مرب ات تطاسم و س ی شده اسم کیه
این مقدار به حداقل برسد .ررواقب  PESTنرمافی اری بیرای
به نهسازی و ارزیابی پارامترهای غ رتطی و به نیهسیازی
براساس جسموجوی محبی اسم ] .[11رر این پیژوهش از
ترک ب رو رستی و سپس اتومات ب بیرای به نیهسیازی
پارامترها و حداقلکیررن تطیا اسیتفاره شید کیه موجیب
اف ایش ت رارها و ررنت جه رقم ب شتر می شیور .واسینجی
مدل با استفاره از رارههای روزانۀ پنجساله انجام شد.
ارزیابی دقت شبیهسازی

ب د از اجرای مدل برای به نهکررن پارامترهای مدل ،رقم
شی هسازی بررسی شد .برای ایین منظیور از ضیریب نیشی
سات ب ف 3براساس رابطۀ  1استفاره شد .این ضریب توانایی
بازسازی ه دروگراف جریان را ارزیابی میکند ].[24
()1

 N Q  Q 2 
 si oi 
NS  1   iN1
2


Q

Q



oi
o
 i 1

1. Normalized Difference Vegetation Index
2. Parameter ESTimation
3. Nash-Sutcliffe

361

که رر آن  Qoiو  Qsiبهترت ب ربی مشاهدهای و شی هسازی
شده رر گام زمانی  iاسم.
4
همچن ن از م ار تجم یی ( )AMن ی بیرای ارزییابی
رقم استفاره شد که ه دروگراف را از جهات مختبف مانند
ش ل و اندازه براساس روابط  2تا  4ارزیابی میکند.
rmod  NS 1 MB 
()2
AM 
3
 N Q  Q  
 si oi 
()3
MB   i 1 N


Q
 i 1 oi 

 min  o ,  s  
()4
rmod  
*r 
 max  o ,  s  
رر روابییط بییاال  σsو σoانحییراف اسییتاندارر 5روانییاب
شی هسازیشده و مشاهدهای را نشان مییرهید .ضیریب ،r
ضریب همیسیتگی ه یدروگرافهیای شیی هسیازیشیده و
مشاهدهای و  Nت دار مشاهدات رر رورۀ شی هسازی اسیم
].[28 ،4
هنری سن و هم ارانش ] [15برای بررسی م ان نیشی
سات ب ف و اندرسن و هم ارانش ] [5برای م یار تجم یی
رقم 5 ،عیقه ارائه کیررهانید کیه رر جیدول  1نشیان راره
شده اسم.
با استفاره از جدول  1م ان کیارایی میدل بیراسیاس رو
م ار یارشده ارزیابی شد .بهعورکبی ،رر شی هسیازی توزییب
م انی ،مؤلفههای ب الن آبی و سپس جریان رورتانه رر یب
حوضۀ آبخ با پ چ دگیهای عی ی تاص آن ،رس دن بیه
رقمهای باالی  55ررصد ،رضایمبخش اسم ].[28
اعتبارسنجی مدل WetSpa

ب د از تأی د رقم شی هسازی با اسیتفاره از رو هیایی کیه
ب ان شد و به نهشدن پارامترها ،رارههای سیه سیال بیرای
واسنجی استفاره نشد و برای اعتیارسینجی کنیار گااشیته
شد .میدل بیرای سیه سیال اجیرا و شیاتصهیای ارزییابی
محاسیه شد .رر صورت زییار بیورن رقیم میدل بیراسیاس
شاتصهای نشی سات ب ف و م ار تجم یی رقیم رر ایین
مرحبه پارامترهای به نه شیدۀ قابیل قییول رر نظیر گرفتیه
میشور.
4. Aggregation Measure
5. Standard Deviations
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جدول  .1طبقات مربوط به میزان نشـ ساتکلیف و معیار تجمعی دقت
طبقات

خیلی ضعیف

ضعیف

خوب

خیلی خوب

عالی

نشی سات ب ف
م ان تجم ی

>0/20
>0/40

0/20 – 0/50
0/40 – 0/55

0/50 – 0/65
0/55 – 0/70

0/65 – 0/85
0/70 – 0/85

<0/85
<0/85

اجرای مدل با استفاده از نقشۀ کاربری 1365

رر مراحل قیل ،اجرای مدل بیا اسیتفاره از نقشیۀ کیاربری
سال  1391صیورت گرفیم .بیرای بررسیی نقیش کیاربری
اراضییی رر تول یید روانییاب ،تمییام رارههییا و نقشییههییای
استفارهشده رر مدل ثابم بور و فقط کیاربری سیال 1365
به مدل وارر شد .ثابمبیورن سیایر رارههیا نقیش کیاربری
اراضی را بهتوبی نمایان میسازر .مانند حالیم قییل بیرای
نقشۀ کیاربری  1365ن ی روانیاب کیل و روانیاب سیطحی
محاسیه شد.
تهیۀ نقشههای مکانی جریان سطحی
ی ماننید WetSpa

ی ی از م ایای استفاره از مدلهای توزی
قابب م ته ۀ نقشههای م انی ب الن آبیی رر حوضیۀ آبخ ی
اسم .مدل م ان رواناب رر سط حوضه و زیرحوضههیایی
که رر مرحبۀ اجرای مدل ت ریف شدهانید را بیرای هیر روز
شی هسازی میکنید .بیا توجیه بیه این یه رر بحی منیابب
عی ی رواناب سیطحی تیأث ر مهمیی رر میدیریم حوضیۀ

آبخ رارر ،یب واق ۀ بار انتخاب و جریان سطحی ناشی
از آن رر سط حوضه بهصورت م انی ته ه شد .ررواقب رر
اییین رو رر تمییام زیرحوضییههییا روانییاب شییی هسییازی و
بهصورت نقشه ارائه میشور .راشتن نقشیۀ م یانی روانیاب
نقش مهمی رر شناسیایی منیاعم حسیاس از نظیر تول ید
رواناب رارر و میتوان رر ف ال یمهیای میدیریتی بیه ایین
مناعم توجه ب شتری راشم.
یافتهها
رقم نقشۀ کاربری اراضی ته هشیده بیهعنیوان مهیمتیرین
وروری مدل بررسی شد .ضیریب کاپیا و رقیم کبیی بیرای
نقشۀ سال  1391برابر  0/95و  96/78ررصد بهرسم آمید
که ب انگر مناسببورن رو ترک یی عیقهبندی رر منطقه
اسم .با توجه بیه تأی ید رقیم رو یارشیده ،بیرای سیال
 1365ن با استفاره از این رو نقشۀ کاربری ته یه شید.
ش ل  3نقشههای کاربری اراضی را نشان میرهد.

شکل  .3نقشۀ کاربری اراضی مربوط به سالهای ( 1365راست) و ( 1391چپ)

محمدی و همکاران:

بررسی اثرات کاربری اراضی بر تولید رواناب با استفاده از مدل WetSpa

مقایسۀ مساحم کاربریها نشان میرهد عیی سیالهیای
 1365تیییا  1391مسیییاحم کیییاربری کشیییاورزی از 600
ک بومترمربب به حدور  890ک بومترمربب و مناعم مسی ونی از
 20ک بومترمربب به حدور  40ک بومترمربب رسی ده اسیم .رر
ازای این اف ایشها سط جنگلها و مراتب کاهش یافته اسم.
همانعور که ب ان شد برای واسنجی مدل از رارههیای
روزانه  5سال اسیتفاره شید .شی ل  4نتیایج شیی هسیازی
رواناب میدل رر رورۀ واسینجی و مقایسیۀ آن بیا رارههیای
رواناب مشاهدهای روزانه رر حوضیۀ آبخ ی باغیهسیال ان را
نشان میرهد.
همانعور کیه رر شی ل بیاال مشیاهده مییشیور روانیاب
شی هسازی شده بهتوبی بیا بیار همخیوانی رارر .همچنی ن
روند رواناب شیی هسیازیشیده و مشیاهدهای مشیابه و ب یانگر
شی هسازی مناسب اسم .برای ارزیابی م ان رقم شی هسازی
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جریان با استفاره از مدل ،از ضیریب نیشی سیات ب ف و م یار
تجم ی رقم استفاره شد .نرماف ار بهعور تورکار ضریب نشی
سات ب ف و م ار تجم ی را برابر بیا  61و  64ررصید محاسییه
کرر .نتیایج بیا اسیتانداررهای ارائیهشیده توسیط هنری سین و
هم ییارانش ] [15و اندرسیین و هم ییارانش ] [5بررسییی شیید
(جدول  )1که براساس آنها رقم مدلسازی رر عیقیۀ تیوب
قرار گرفم.
ب د از اعم نان از رقم شی هسازی ،مدل با اسیتفاره از
رارههای سه سال روباره اجرا و رقم شی هسازی ایین روره
ن محاسیه شد .م ی ان ضیریب نیشی سیات ب ف و م یار
تجم ی بهترت ب  56و  62ررصد بهرسیم آمید کیه رقیم
شییی هسییازی را رر عیقییۀ تییوب قییرار میییرهیید .شی ل 5
رارههای شی هسیازیشیده ایین روره را رر برابیر رارههیای
مشاهدهای نشان میرهد.

شکل  .4مقایسۀ رواناب مشاهدهای و شبیهسازیشده روزانه در دورۀ واسنجی در حوضۀ آبخیز باغهسالیان

شکل  .5مقایسۀ رواناب روزانۀ مشاهدهای و شبیهسازیشده دورۀ اعتبارسنجی در حوضۀ آبخیز باغهسالیان
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مطییابم شیی ل بییاال رر رورۀ اعتیارسیینجی ن یی روانییاب
شی هسازیشده با بار و روانیاب مشیاهدهای همخیوانی رارر.
الیته م ان همخوانی رواناب شی هسازیشده و مشیاهدهای رر
اواتر روره کمتر اسم که میتواند بیر اثیر ییب رگییار شیدید
باشد که رر م ان بار روزانیه رییده نشیده اسیم .رقیم رر
ش ل باال نشان میرهد بار و روانیاب شیی هسیازیشیده رر
آتر روره همخوانی رارر و شی هسازی بهتوبی صیورت گرفتیه
اسم .برای اعم نان از این موضوع ،بیار متنیا ر بیا روانیاب
شی هسازی مقایسه شد و نتایج نشان رار همخوانی توبی بی ن
بار و رواناب شی هسازی شده وجور رارر.
همانعور که ب ان شید میدل بیا نقشیۀ کیاربری سیال
 1391و  1365اجرا و نتایج با هم مقایسه شید .بیهمنظیور
نمایش گراف ی بهتر ،رارههای مربوط به  80روز انتخاب و

نمورار مربوط به آن ترسی م شید (شی ل  .)6بیا توجیه بیه
اهم م جرییان سیطحی ،رر حوضیههیای آبخ ی مید نظیر
جریان سطحی برای رو کاربری ن مقایسه شد (ش ل .)7
برای بررسیی نقیش کیاربری رر حجیم روانیاب ،بیرای رو
کاربری موجور حجم رواناب رر کل رورۀ شی هسازی محاسییه
شد .حجم رواناب برای کاربری سال  1365و  1391بهترت یب
برابر با  431/62و  480/31م ب ون مترم ب بیه رسیم آمید.
همچن ن ربی اوج رر کل روره بیرای کیاربری  1365و 1391
برابر با  27/45و  30/94مترم ب بر ثان یه اسیم .مشخمیات
مختص به رواناب سطحی ن مطابم رواناب کل محاسیه شید.
حجییم روانییاب سییطحی بییرای کییاربری سییال  1365و 1391
بهترت ب  158/77و  182/86م ب یون متیرم یب و ربیی اوج
 20/96و  23/88مترم ب بر ثان ه به رسم آمد.

شکل  .6مقایسۀ رواناب کل شبیهسازیشده مختص به نقشههای کاربری حوضۀ آبخیز باغهسالیان

شکل  .7مقایسۀ رواناب سطحی شبیهسازیشده مختص به نقشههای کاربری حوضۀ آبخیز باغهسالیان

محمدی و همکاران:

بررسی اثرات کاربری اراضی بر تولید رواناب با استفاده از مدل WetSpa

بهمنظور نمایش نقش زیرحوضههای مختبف رر تول ید
رواناب سطحی ،نقشۀ توزیب م انی رواناب ته ه شید .بیرای
مقایسۀ رو وض م کیاربری اراضیی نقشیۀ بیار و نقشیۀ
توزیییب م ییانی م یی ان روانییاب سییطحی رر یییب روز رر
ش لهای  8و  9نشان راره شده اسم .شیایان ذکیر اسیم
ته ۀ این نقشهها برای تمام روزهای شی هسازی ام انپایر
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بور و بهعنوان نمونه برای یب روز ته ه و نمایش راره شید.
با توجه به ثابمبورن سایر شیرایط ،منیاعقی کیه تغ یرات
کاربری وجور راشته به اف ایش تول د رواناب سطحی منجر
شده اسم .بهعور نمونه رر قسممهای غربی تیدیل مراتیب
به زم نهای کشاورزی وجور راشته که به افی ایش روانیاب
سطحی منجر شده اسم.

شکل  .8نقشۀ بارش حوضۀ آبخیز باغهسالیان

شکل  .9نقشۀ رواناب کاربریهای  1365و  1391حوضۀ آبخیز باغهسالیان
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بحث و نتیجهگیری
همانعور که رر کشور و بهویژه مناعم شمالی انتظار میرور
تخریب منابب عی ی شامل جنگل و مرتب و تیدیل آنها بیه
کاربری کشیاورزی و مسی ونی مهیمتیرین تغ یر اراضیی رر
منطقه باشد .اف ایش جم م حوضۀ یارشده ن بیه افی ایش
تغ ر کاربری اراضی رر منطقه منجیر شیده اسیم .میدل رر
مق اس روزانه شیی هسیازی شیده کیه ایین مق یاس از نظیر
تف ب زمانی مش التی را بیهرنییال رارر و رقیم را کیاهش
میییرهیید .عبییم اصییبی آن جابیهجییایی زمییانی رر رارههییای
هواشناسی و رواناب بهویژه رر حوضههایی با مق اس متوسط
اسم ] .[8با وجور این میدل رقیم قابیل قییولی رر منطقیۀ
مطال ه شده راشم .رر این پژوهش ضریب نشی سیات ب ف و
م ار تجم ی برابر با  61و  64ررصد رر مرحبیۀ واسینجی و
 56و  62ررصد رر مرحبۀ اعتییارسینجی میدل را رر عیقیۀ
توب براساس استانداررهای موجور قرار رار ].[28 ،15
با توجه به این ه نقشۀ کاربری بهعنیوان وروری مهیم رر
مدل ،با استفاره از رو ترک یی با ب شترین رقم ته یه شید
انتظار رقم ب شتری رر شی هسازی بور .شاید ی ی از رالییل
اصبی کمبورن رقم مدل ،وجورنداشیتن نقشیۀ رق یم بیرای
تاکشناسی و  DEMباشد .همچن ن منطقۀ مطال هشیده از
نظر توپوگرافی شرایط تاصی رارر و ارتفاع آن ب ن صیفر تیا
حدور  2900متر متغ ر اسم .حیدور  600ک بیومترمربیب از
منطقییه تقرییییاً حالییم مسییط رارر و کییاربری عمییدۀ آن
کشاورزی اسم .نقشۀ توپوگرافی رر کشور بهعورکبیی رقیم
کمی رارر ،ولی رر مناعم مسط بهرل ل تغ رات ب شیتر رر
سط زم ن و بهروزرسانی نشدن نقشهها ،این مسئبه ب شیتر
نمور رارر .همچن ن رر مدل  WetSpaکاربری کشاورزی بیه
ش ل کبی رر نظر گرفته میشور و کشمهای مختبف با ن از
آبی متفاوت تف ب نمیشور .همچن ن به م ان اسیتفاره از
رواناب سطحی و آبهیای زیرزم نیی رر کشیاورزی منطقیه
توجه نمیشور که موجب مم ننیورن شی هسازی رق یم رر
این مناعم میشور.
شی هسازی حجم رواناب برای سالهیای  1365و 1391
نشانرهندۀ اف ایش حجم روانیاب بیر اثیر تغ یرات کیاربری
اسم .تغ رات عمدۀ کاربری رر حوضۀ مطال هشیده تخرییب
جنگلها و مراتب و تیدیل به کشیاورزی و منیاعم مسی ونی
اسم .جنگلها با سط تاجپوشش ب شتر ،س سیتم ریشیهای
گستررهتر و وجور الیههای هوموس سیب افی ایش برگیاب و
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نفوذپایری و ررنت جه کیاهش روانیاب مییشیور ].[25 ،14
م ان زیار تیخ ر و ت رق از جنگلها بهرل ل راشتن پوشیش
برگی ب شتر و همچن ن وجور ریشههای عم م و تسیه ل رر
م ان نفوذ و جریان آب رر الیههای پای نتر تاک از رالییل
کییاهش روانییاب اسییم ] .[17پژوهشییگران ریگییری از جمبییه
اروارر ] ،[12لل ] ،[18کیورن ش ] ،[9شیاه ن و هیال ]،[30
اوت و اوهبنیروک ] ،[26ثقف ان و هم ارانش ] ،[29فندر ولد
و هم ارانش ] [34ن بر نقش تخرییب جنگیل بیر افی ایش
رواناب تأک د راشتهاند .تغ ر ریگیری کیه رر منطقیه وجیور
رارر ،تیدیل مراتب به زم نهای کشاورزی و مناعم مس ونی
اسم .کاهش سط مراتب به اف ایش مناعم با آبگاری کمتر،
کاهش تیخ ر ،کیاهش نفیوذ ،افی ایش سیط تیاک لخیم،
کاهش مارۀ آلی منجر میشور و ررنت جه افی ایش روانیاب را
بهرنیال تواهد راشم ].[22 ،17
نتایج این پیژوهش ب یانگر افی ایش ربیی اوج ررنت جیۀ
تغ رات کاربری اسم .تییدیل جنگیل و مرتیب بیه اراضیی
کشاورزی و بهویژه مناعم مسی ونی سییب افی ایش تول ید
رواناب و کاهش زمان تمرک مییشیور ،ررنت جیه ربیی اوج
اف ایش مییابد.
بررسی رواناب سیطحی رر کیاربریهیای مختبیف ن ی
ب انگر اف ایش رواناب سطحی رر نت جۀ تغ رات کاربری رر
منطقۀ مطال هشده اسم .م موالً اف ایش رواناب کل موجب
اف ایش رواناب سطحی ن مییشیور ،امیا نتیایج نشیان رار
تغ رات کاربری ،رواناب سیطحی را ب شیتر از روانیاب کیل
تحم تأث ر قرار میرهد .ن تهای که باید به آن توجیه شیور
رواناب زیرسطحی اسم .این بخش از رواناب مم ین اسیم
رر بس اری از حوضهها نقیش کمیی راشیته باشید ،امیا رر
حوضههای جنگبی نقش آن برجستهتر اسم ] .[27پوشش
جنگبی و مراتب سیب کاهش سرعم رواناب ،اف ایش نفوذ و
ررنت جییه کییاهش روانییاب سییطحی و افیی ایش روانییاب
زیرسییطحی میییشییور .وجییور ش ی ب مالیییمتییر رر شییاته
تش دگی ه دروگراف رر کاربری سال  1365ن ی ب یانگر
نقش جریان زیرسطحی رر حوضه و تأت ر رر رس دن ایین
جریان به تروجی حوضه اسیم .بیهعیورکبیی ،بیا افی ایش
پوشش گ اهی و سط اراضی جنگبی میتیوان ربیی اوج را
کاهش رار و به تأت ر انداتم که این امر نقیش مهمیی رر
کاهش تطر س الب و تغایۀ آبهای زیرزم نی رارر ].[1
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تغ رات کاربری رر حوضۀ آبخ باغهسال ان زیار اسیم،
اما مساحم مناعم مس ونی نسیم به مساحم کیل حوضیه
بس ار کیم اسیم و م ی ان افی ایش آن ن ی بسی ار کمتیر از
کشاورزی اسم .ب شتر تغ رات منطقه مربوط بیه کشیاورزی
رر پای نرسم با توپوگرافی هموار اتفاق افتاره اسیم .عوامیل
تأث رگاار بر تموصی ات ه یدرولوژی ی و روانیاب عیالوه بیر
کییاربری ،تموصیی ات توپییوگرافی و تییاک اسییم .افیی ایش
کشییاورزی مم یین اسییم تییاک را حسییاس کنیید و سییط
نفوذپایری را کاهش رهد .ولی رر عوض با توجیه بیه این یه
بخشی از کشاورزی منطقه بهصورت آبی اسم موقتاً حجمیی
از رواناب را از رورتانۀ اصبی به زم نهای کشاورزی منتقیل
میکند .با توجه به ش ب کم مناعم کشاورزی بخش زییاری
از آب رر این مناعم تیخ ر و بخشیی هیم نفیوذ مییکنید و
اثری که زم نهای کشاورزی رر باالرسم بر رواناب رارند رر
این منطقه بس ار کمتر اسم .نتایج نشان میرهد اثر کاربری
اراضی باید با توجه به سایر شرایط منطقۀ مد نظر قرار گ رر.
بهعور مثال انتظار میرور تیدیل مراتب بیه کشیاورزی تیأث ر
زیییاری بییر تول یید روانییاب راشییته باشیید ،ولییی بییا توجییه بییه
مسط بورن مناعم کشاورزی این اثر زیار ن سم.
ته ۀ نقشههیای م یانی روانیاب نقیش مهمیی رر بررسیی
تغ رات موض ی رواناب رارر .همانعیور کیه رر قسیممهیای
قیل مشاهده شد رر این نقشهها رواناب مختص به ییب روز رر
سط زیرحوضههای کوچب شیی هسیازی شیده و نقیش هیر
زیرحوضه رر تول د رواناب مشیخص مییشیور .وجیور چنی ن
نقشههایی به مدیران رر اولویمبندی زیرحوضهها برای شیروع
عمب ات مدیریتی کمب میکند .بیا اسیتفاره از ایین نقشیههیا
میتوان مناعم را برای کارهای اصالحی اولویمبندی و ب شیتر
بر زیرحوضههای با رواناب زیار تمرک کرر.
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