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چكيده
هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثرهای تغییر کاربری زمین بر شــرایط آبشناســی حوزهی آبخیز فیروزکوه با اســتفاده از مدل توزیعی
ِوتســپا است .نقشهی کاربری زمین برای سالهای  1378و  1392با استفاده از روش ترکیبی و تصاویر ماهوارهای لندست پنج و هفت تهیه
شــد .مدلسازی روان آب در مقیاس روزانه برای  8سال ( 5ســال واسنجی و  3سال اعتبارسنجی) با استفاده از مدل وتسپا برای نقشههای
کاربری سالهای 1378و  1392انجام شد .بررسی تغییر کاربری زمین نشان داد که تبدیل زمینهای طبیعی به مناطق مسکونی و کشاورزی
مهمترین تغییر در حوزهی آبخیز فیروزکوه اســت .نتایج نشــان داد که بر اثر تغییر در کاربری زمین از سال  1378تا  ،1392روانآب کل،
روانآب ســطحی و آبدهی اوج افزایش یافته اســت .روانآب کل  14803مترمکعب در سال  1378و  15350مترمکعب در کاربری زمین
برای ســال  1392بوده اســت .نتایج نشان داد که بخشهایی از زمینهای طبیعی حوزهی آبخیز فیروزکوه که تغییرات کاربری در آن روی
داده در ســالهای گذشته به زمینهای کشــاورزی و مسکونی تبدیل شــده ،و این تغییرات موجب تغییر مؤلفههای روانآب یعنی حجم و
آبدهی اوج شده است.
واژههاي کلیدی :تغییر کاربری زمین ،حوزهی آبخیز فیروزکوه ،روانآب ،مدل ِوتسپا
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Abstract
The main objective of this research is investigating the effects of land use change on hydrological conditions in the Firoozkouh Watershed. Land use maps for the years 2000 and 2014
were prepared through a synthetic method using the Landsat 5 and 7 satellite imagery. Runoff simulation was carried out on a daily basis for 8 years (5 years for calibration and 3 years
for validation) using the WetSpa model for land use in 2000 and 2014. Land use change
showed that conversion of rangeland to farm fields and residential areas is the main change
of land utilization in the Firoozkooh Watershed. Results showed that total runoff, surface
runoff and peak discharge had increased following land use changes from 2000 to 2014. The
total runoff in 2000 was 14803 m3Yr-1, and for the year 2014 it was 15350 m3Yr-1. Results
showed that parts of the rangeland in the Firoozkooh Watershed, which had been converted
to farmfields become agricultural and residential area during the past years had increased
changed the runoff volume as well as peak discharge.
Keywords: Firoozkouh Watershed, land use change, runoff, WetSpa model

 تحلیل سامانههای چرخهی آب در مدیریت.)1389 (بیات و همکاران
حوزهی آبخیز برای دستیابی به هدفهای مدیریتی جایگاه مهمی
 و مدلسازی ابزاری مهم و کارآمد برای تحلیل سامانهها است،دارد
که در فرآیند مدلسازی بارش و روانآب نیز میتوان از آن استفاده
ش روانآب در حوزهی آبخیز از دیدگاه
  مدل سازی فرآیند بار.کرد
، مهندسی رود، مدیریت منابع آب،درک بهتر مسائل آبشناسی
سازههای مهار سیل و ذخیرهی سیالب اهمیت ویژهای دارد (صادقی
 برای مدلسازی فرآیندهای حوزهی آبخیز.)1394 و همکاران
 و3اچاماس- اچایسی،2 وتسپا،1مدلهای بسیاری مانند مدلهای سوات
.جهت آبخیز و مدلهای توزیعی توسعه یافته است4ایتیاچ-واسیم
برآورد بارش روانآب با مدلهای آبشناسی توزیعی و با استفاده

مقدمه
یکی از دالیل مهم تغییر کاربری زمین در کشور افزایش پرشتاب
 با تحلیل و بررسی تغییرات.جمعیت در بسیاری از مناطق است
 و میتواند،کاربری زمین مناطق مختلف میتوان به علل آن پیبرد
در مدیریت بهینهی شهرها و منابع طبیعی مؤثر باشد (سبزقبایی و
 کاربری زمین یکی از موضوعهای مهم در مدیریت.)1396 همکاران
منابع طبیعی است و امروزه تخریب منابع طبیعی مانند جنگلها
 و افزایش زمینهای کشاورزی و مناطق مسکونی برای،و مرتعها
 تغییرات.بسیاری از کشورهای دنیا به مشکلی اساسی تبدیلشدهاست
،کاربری زمین نتیجهی برهمکنش انسان و عوامل مؤثر بر محیط است
که در مقیاس زمانی و مکانی تأثیری مستقیم بر زندگی بشر میگذارد

1- SWAT
2 - Water and Energy Transfer between Soil, Plants and Atmosphere
3- HEC-HMS
4-WaSim-ETH
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از ابزار سامانهی اطالعات جغرافیایی بهصورت گسترده امکانپذیر،
کاربردی و متداول شده است .مدل آبشناسی وتسپا برای پیشبینی
توزیع انرژی و آب میان خاک ،گیاهان و جو در مقیاس حوزه و پایهی
زمانی روزانه تعریف شده است( .باتالن و همکاران .)1996
تخریب منابع طبیعی و بهویژه مرتعها و افزایش زمینهای کشاورزی،
بایر و مسکونی از مهمترین تغییرهای کاربری زمین در حوزهی آبخیز
فیروزکوه است ،که افزایش جمعیت و بهدنبال آن گسترش فیزیکی
شهر ممکن است از دالیل آن باشد .همراه با افزایش شمار ساکنان ،به
سکونتگاههای بیشتری در این حوزه نیاز بوده است ،مناطق مسکونی
بیشتری در این بازهی زمانی ساخته شده و به مساحت شهری افزوده
است .با افزایش جمعیت ،نیاز به محصوالت کشاورزی نیز بیشتر شده
است ،و این میتواند یکی دیگر از دالیل تغییر کاربری باشد .هدف
اصلی از این پژوهش ،بررسی میزان تغییر کاربری زمین در این منطقه،
و تأثیر آن بر میزان روانآب از سال  1378تا سال  1392است .این
تغییر از بسیاری دیگر از مناطق دنیا نیز گزارششده است.
ترپسترا و مازیک ( )2001با استفاده از مدل الیوسیدی 5در حوزهی
گلت در هلند اثر کاربری بر روانآب ماهانه را بررسی کردند .در مدل
پیشبینی ،کل منطقه به کاربری مصنوعی تبدیل شد که در نتیجهی
آن میزان روانآب  % 30افزایش نشان داد .دیرو و همکاران ()2003
تأثیر کاربری زمین در منطقهیی میان چک ،لهستان و آلمان را با
استفاده از مدل توزیعی الآیاسفالد 6ارزیابی کردند .نتایج نشان داد
که کارهای مدیریتی سیل ،میزان آبدهی اوج را کاهش ،و افزایش
کاربری شهری و تخریب جنگل ،میزان روانآب را افزایش داد .یعقوبی
و بهرهمند ( )2011در حوزهی چهلچای در استان گلستان نقشهی
ضریب روانآب را با استفاده از مدل وتسپا به دست آوردند ،و به این
نتیجه رسیدند که با اصالح و بهبود کاربری زمین در این مناطق
میتوان تولید روانآب را کاهش داد .برینکمان و همکاران ()2012
نیز نشان دادند که مهمترین دلیل تغییر کاربری در غرب آفریقا تبدیل
بوتهزارها و جنگلها به کشاورزی است .از بیشترین تغییرات کاربری
در این حوزه میتوان به تبدیل مرتع به زمینهای بایر اشاره کرد.
برای نمونه کوکانن و کی ( )2014در بررسی تغییرات کاربری زمین

و تغییرات جنگل در تانزانیا دریافتند که رشد جمعیت ،گسترش
مهاجرت داخلی و افزایش نیاز به محصوالت کشاورزی و جنگلی
از مهمترین عوامل جنگلزدایی در منطقه است .توکلی و همکاران
( )2014تأثیرات تغییر اقلیم و رشد شهری را با استفاده از مدل
وتسپا در حوزه گروت نوتدر بلژیک بررسی کردند .نتایج نشان داد
اثر همزمان این دو عامل تأثیر زیادی در افزایش فراوانی سیالبها در
زمستان و افزایش جریانهای حد پایین در تابستان دارد .محمدی و
همکاران ( )1394با استفاده از مدل وتسپا اثرهای کاربری زمین را بر
تولید روانآب در حوزهی آبخیز باغهسالیان ،استان گلستان بررسی
کردند و نشان داد که این مدل برای مدلسازی روانآب در این حوزه
مناسب است .درنتیجهی تغییر کاربریها از  1365تا  ،1391روانآب
کل ،روانآب سطحی و آبدهی اوج افزایشیافته است ،درحالیکه
افزایش روانآب سطحی بیشتر ازافزایش در کل روانآب بوده است.
در سالهای گذشته بهدلیل تغییرات کاربری زمین مشکلهایی برای
حوزهی آبخیز فیروزکوه بهوجود آمده است .برخی از این تغییرات در
نتیجهی تخریب منابع طبیعی و برخی دیگر بهدلیل عوامل طبیعی
مانند خشکسالی اتفاق افتاده است .هدف این پژوهش بررسی میزان
تغییرات کاربری و اثر این تغییرات بر روانآب است.
مواد و روشها

معرفی منطقهی بررسی

شهرستان فیروزکوه در گوشهی شمالشرقی استان تهران در طول
جغرافیایی  52◦ 46/و عرض جغرافیایی  35◦ 28/است (شکل  )1و از
شمال و شرق به استان مازندران ،از جنوب و جنوب شرقی به استان
سمنان و از غرب به شهرستان دماوند ،استان تهران محدود میگردد.
این شهرستان بر بخشی از رشتهکوههای البرز مرکزی جا دارد ،و به
همین خاطر ناهمواریهای بسیاری در آن است .آبوهوای اقلیمی
این شهرستان زمستان سرد و تابستان معتدل و خنک دارد .بارندگی
متوسط ساالنه  343میلیلیتر ،و دمای متوسط ساالنهی آن  8درجهی
سانتیگراد است.

5- LUCD
6-LISFlood
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مواد و روشها

معرفی منطقهی بررسی

اثر

شهرستان فیروزکوه در گوشهی شمالشرقی استان تهران در طول جغرافیایی ' 52◦ 59و عرض جغرافیایی ' 75◦ 21است (شکل  )8و از شمال
و شرق به استان مازندران ،از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند ،استان تهران محدود میگردد .این
شهرستان بر بخشی از رشتهکوههای البرز مرکزی جا دارد ،و به همین خاطر ناهمواریهای بسیاری در آن است .آبوهوای اقلیمی این
تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب...
شهرستان زمستان سرد و تابستان معتدل و خنک دارد .بارندگی متوسط ساالنه  757میلیلیتر ،و دمای متوسط ساالنهی آن  1درجهی
سانتیگراد است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی استان تهران و حوزهی آبخیز فیروزکوه.

شبیه WetSpa
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ذخیر
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ی
(سفره
جریان آب زیرزمینی و تراز آب است .شکل  2ساختار کلی مدل وتسپا
بسط دادند .در این مدل برای هر شبکهی سلولی ،چهار الیهی منطقهی
سطحی ،نفوذپذیری ،تبخیر-تعرق ،نفوذ عمقی ،جریان زیرسطحی ،جریان آب زیرزمینی و تراز آب است .شکل  2ساختار کلی شربیه WetSpa
را در سطح سلول نشان میدهد (راهنمای مدل وتسپا .)2010
ریشه ،منطقهی انتقال ،الیهی تاج پوشش و منطقهی اشباع (سفرهی
را در سطح سلول نشان میدهد (راهنمای شبیه .)2080 WetSpa
آب زیرزمینی) در نظر گرفته میشود .فرآیندهای آبشناسی مدل

شکل  -2ساختار شبیه  WetSpaدر مقیاس سلول (لیو و دی اسمت.)2212 ،

شکل - 2ساختار مدل وتسپا در مقیاس سلول (لیو و دیاسمت.)2010
از دادههای ورودی اصلی این شبیه نقشهی شبیه ارتفاعی رقومی ،خاکشناسی و کاربری زمین ،و دادههای ویژهی دما ،تبخیر و بارش است.
سایر نقشههای موردنیاز نیز از این سه نقشهی اصلی در نرمافزار بهدست میآید .این شبیه از شبیههای توزیعی مناسبی است که در بیشتر
حوزههای آبریز کشورهای مختلف برای شبیهسازی جریان رود بهکار گرفته شدهاست .از ویژگیهای شبیه میتوان به توانایی شبیه در
شبیهسازی فرایندهای آبشناسی پیچیدهی حوزههای آبخیز در سامانهی جیآیاس اشاره کرد .یکی دیگر از مزیتهای شبیه WetSpa
تهیهی نقشهی همهی فرآیندهای آبشناسی نظیر ذوب برف ،بارش ،ذخیرهی چالآبی ،ذخیرهی برگآبی ،روانآب سطحی ،نفوذپذیری ،تبخیر-
روزانه ،ماهانه و ساالنهی
زیرزمینیزوندگی)
تعرق ،جریان زیرسطحی ،جریان آب(پژوهشوسا
نفوذ عمقی با گام زمانی روزانه ،و امکان تحلیل و بررسی تغییرات38
مؤلفههای تراز آبی است (متکان و همکاران .)8760
شبیه  WetSpaشبیه آبشناسی توزیعی بسیار مناسبی است ،زیرا شبیههای آبشناسی توزیعی دیگر پیچیده اند و نیاز به اطالعات اندازهگیری
شدهی زیادی دارند .نبود دادههای اندازهگیریشده در بسیاری از حوزههای آبخیز مشکالت جدی در بهکارگیری آنها ایجاد میکند .بنابراین،
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از سازمان نقشهبرداری و خاکشناسی از اداره منابع طبیعی تهیه و
به مدل وتسپا وارد شد .سپس روانآب منطقه با استفاده از دادههای
تبخیر-تعرق ،دما و بارش در مقیاس روزانه مدلسازی ،و مدل
بهدستآمده واسنجی و اعتبارسنجی شد .دادههای هواشناسی ثابت
در نظر گرفته شد ،و مدل با نقشهی کاربری  1378و  1392اجرا ،و
روانآب خروجی مقایسه شد.

از دادههای ورودی اصلی این مدل نقشهی مدل ارتفاعی رقومی،
خاکشناسی و کاربری زمین ،و دادههای ویژهی دما ،تبخیر و بارش
است .سایر نقشههای موردنیاز نیز از این سه نقشهی اصلی در نرمافزار
بهدست میآید .این مدل از مدلهای توزیعی مناسبی است که در
بیشتر حوزههای آبریز کشورهای مختلف برای مدلسازی جریان
رود بهکار گرفته شدهاست .از ویژگیهای مدل میتوان به توانایی مدل
در مدلسازی فرایندهای آبشناسی پیچیدهی حوزههای آبخیز در
تهیهی دادهها
سامانهی جیآیاس اشاره کرد .یکی دیگر از مزیتهای مدل وتسپا
دادههای بارش ،روانآب ،دما و تبخیر در مقیاس روزانه برای هشت
تهیهی نقشهی همهی فرآیندهای آبشناسی نظیر ذوب برف ،بارش،
سال (پنج سال واسنجی و سه سال اعتبارسنجی) از شرکت آب
ذخیرهی چالآبی ،ذخیرهی برگآبی ،روانآب سطحی ،نفوذپذیری،
منطقهای ،و نقشهی خاکشناسی از ادارهی کل منابع طبیعی استان
تبخیر-تعرق ،جریان زیرسطحی ،جریان آب زیرزمینی و نفوذ عمقی
تهران (با مقیاس  )1:250000تهیه شد .نقشهی پستیوبلندی رقومی
با گام زمانی روزانه ،و امکان تحلیل و بررسی تغییرات روزانه ،ماهانه و
با مقیاس  1:25000از سازمان نقشهبرداری کشور تهیه شد ،برگهها
ساالنهی مؤلفههای تراز آبی است (متکان و همکاران .)2011
یکی شد و با استفاده از آن نقشه دیایام ،7تهیه شد .تصاویر ماهوارهای
مدل وتسپا مدل آبشناسی توزیعی بسیار مناسبی است ،زیرا مدلهای
سنجندههای تیام و ایتیام +نیز از سایت سازمان زمینشناسی آمریکا
آبشناسی توزیعی دیگر پیچیده اند و نیاز به اطالعات اندازهگیری
تهیه شد .تفکیک مکانی این تصاویر 30متر بود و برای طبقهبندی
شدهی زیادی دارند .نبود دادههای اندازهگیریشده در بسیاری از
زمین با استفاده
یایکاربری
تصاویرنقشه
تهیه شد.
،DEMهفت
نقشهپنج و
یک تا
کند.
ایجادهامی
تهیهنها
کارگیری آ
نقشهدر ب
جدی
مشکالت
حوزههای آبخیز
سنجندههای
ماهواره
تهیه شد.
نوارهای آن
شد و با استفاده از
یکی
شد ،برگه
بردارهی کشور
سازمان
 8:25000از
ی آزمایشی
های 
نمونه
30
از
استفاده
با
آن
دقت
و
تهیه،
ای
ه
ماهوار
تصاویر
از
برای
ها
ه
داد
به
داشتن
ی
رس
ت
دس
به
باید
مدل
انتخاب
بنابراین ،برای TMو  ETM+نیز از سایت سازمان زمینشناسی امریکا ( )USGSتهیه شد .تفکیک مکانی این تصاویر  70متر بود و برای طبقهبندی نوار
ارزیابیی شد.
وتسپا
شد.مدل
(راهنمای
تهیه ،و دقت آن با استفاده از  70نمونهی آزمایشی ارزیابی
 .)2010با استفاده از تصاویر ماهوارها
کاربری زمین
نقشهی
داشتهفت تهیه
توجهپنج و
ورود به مدلیک تا
شد.

مدلسازی روانآب

روش تحقیق

در شکل  3و  4نقشههای دیایام و خاکشناسی نشان داده
برای سالهای  1378و  1392با استفاده
سازیزمین
کاربری
روانآب
ابتدا نقشهی شبیه
لومی (،)SL
های
شامل -باف
خاک است.
شده است.شده
استفاده
نشده،
نظارت
نظارت
شهای
بندیههای
طبقه 5نقش
شکل  7و
از ترکیب رو در
ای-لومی
ماسلهتی-
 ،)SLسی
ت(
لومی
منطقه ماسهای
خاک بافتهای
منطقه شامل
نشانبا داده
شناسی
شدهو وخاک
DEM
سیلتی -لومی ( )SiLو سیلتی ( )Siاست.
است .تهیه شد .نقشههای پستیوبلندی
لندست )5Siو 7
ماهواره
از تصاویر (
یو سیلتی (
)SiL

شکل  -3نقشه  DEMحوزهی آبخیز فیروزکوه.

شکل  - 3نقشهی دیایام حوزهی آبخیز فیروزکوه.
7- DEM
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(پژوهشوسازندگی)

نقشه  DEMحوزهی آبخیز فیروزکوه.
شکل -3
آب...
اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان

شکل  -4نقشهی خاکشناسی حوزهی آبخیز فیروزکوه.

واسنجی مدل وتسپا

در واسنجی مدل روانآب مشاهدهای با روانآب مدلسازیشده
مقایسه شد .مدل با ارزیابی خروجیها و تنظیم ورودیهای آن
(عوامل عمومی مدل) واسنجی میشود .برای واسنجی مدل دو روش
خودکار و دستی وجود دارد ،در مواقعی که چندین عامل درکار باشد
ترکیب دو روش دستی و خودکار روش مناسبی است (صفری و
همکاران  .)2012در روش دستی ،کاربر برپایهی دید خود اندازههای
مختلفی را به عوامل میدهد و با روش سعی و خطا ،بهترین برازش
را میان مقادیر مشاهدهای و مدلسازیشده در نظر میگیرد .در این
روش میتوان با متغیر گرفتن یک عامل و ثابت گرفتن سایر عوامل،
تأثیر میزان آن عامل بر خروجی را بررسی کرد .در روش خودکار از
نرمافزارهای مختلفی نظیر پیایاستی 8استفاده میشود (بهرهمند و
دیاسمت  .)2008در استفاده از روش خودکار ،مجموع مربعات خطا
تابع هدف است ،و تالش بر این است که این مقدار به حداقل خود
برسد .در پیایاستی حقیقت نرمافزاری برای ارزیابی و بهینهسازی
عواملی غیرخطی براساس جستوجوی محلی است (دوهرتی و
همکاران  .)2010در این پژوهش از ترکیبی از روش دستی و خودکار
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استفاده شد ،که موجب افزایش تکرار و دقت بیشتر میشود .واسنجی
مدل با استفاده از دادههای روزانهی سالهای  1384تا  1388انجام
شدهاست.
اعتبارسنجی مدل وتسپا

مدل پس از تایید دقت مدلسازی آبدهی روزانه ،با استفاده از
روشهای پیشگفته و بهینهشدن عوامل ،برای سالهای  1389تا
 1391اجرا و اعتبارسنجی شد .اگر دقت مدل زیاد باشد ،در این مرحله
عوامل بهینهشده پذیرفته خواهد شد.
نتایج
با استفاده از سه نقشهی پایه (کاربری ،خاکشناسی و دیایام) که
به مدل داده شد نقشههای دیگری بهدست آمد .شکلهای  5و 6
بهترتیب کاربریهای زمین سالهای  1378و  1392را نشان میدهد؛
و میزان روانآب سطحی سالهای  1378و  1392را با یکدیگر
مقایسه میکند.

8- PEST
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و اعتبارسنجی شد .اگر دقت شبیه زیاد باشد ،در این مرحله عوامل بهینهشده پذیرفته خواهد شد.
نتایج

زمستان9۶9بهترتیب
های  5و
هایآمد .شکل
دست
دیگری به
با استفاده از سه نقشهی پایه (کاربری ،خاکشناسی و  )DEMکه به شبیه داده شد نقشههای
آبخیزداری،
پژوهش
شماره،117
کاربریهای زمین سالهای  8791و  8762را نشان میدهد؛ و میزان روانآب سطحی سالهای  8791و  8762را با یکدیگر مقایسه میکند.

شکل  -5نقشهی کاربری زمین سال  1331حوزهی آبخیز فیروزکوه ،استان تهران.
شکل  -5نقشه ی کاربری زمین سال  1378حوزه ی آبخیز فیروزکوه ،استان تهران.

عددهای راهنمای نقشه شمارهی توانی است که در شبیه  WetSpaبرای هر کاربری بهکار میرود.

عددهای راهنمای نقشه شمارهی استانداردی است که در مدل وتسپا برای هر کاربری به کار می رود.

شکل  -6نقشهی کاربری زمین سال  1332حوزهی آبخیز فیروزکوه ،استان تهران.
شکل  -6نقشهی کاربری زمین سال  1392حوزهی آبخیز فیروزکوه ،استان تهران.

عددهای راهنمای نقشه شمارهی توانی است که در شبیه  WetSpaبرای هر کاربری بهکار میرود.

عددهای راهنمای نقشه شمارهی استانداردی است که در مدل وتسپا برای هر کاربری به کار می رود.

اثر تغییرات کاربری بر روانآب
روانآب  140301331/2متر مکعب است ،درحالیکه اگر
اثر تغییرات کاربری بر روانآب
نتایج
شد.
اجرا
1392
و
1378
های
ابتدا مدل با استفاده از نقشه
کاربری  1392را به این هشت سال تعمیم دهیم میزان روانآب
ابتدا شبیه با استفاده از نقشههای  8791و  8762اجرا شد .نتایج نشان داد که حجم روانآب شبیهسازیشده برای هشت سال با فرض اینکه
نشان داد که حجم روانآب مدلسازیشده برای هشت سال با فرض
به  142060953/6متر مکعب میرسد ،که نشاندهندهی افزایش
3
سال
هشت
این
به
را
8762
کاربری
اگر
که
ی
درحال
است،
850708778
/
2
روانآب
 1378کل
باشد ،حجم
تغییرمانند
نکرده و
که تغییر
کاربری
حجم mکل
باشد،
 8791سال
سال مانند
نکرده و
کاربری
این
حجم کل روانآب به میزان  2000000متر مکعب براثر تغییرات
3
3
تعمیم دهیم میزان روانآب به  852090657/9 mمیرسد ،که نشاندهندهی افزایش حجم کل روانآب به میزان  2000000 mبراثر
تغییرات کاربری زمین است .این نتایج نشاندهندهی آن است که روانآب سطحی افزایش ،و نفوذ کاهشیافته است.
از عمدهترین تغییرات کاربری در این حوزه تخریب زیاد مرتعها و بخش کمی از جنگلها ،و تبدیل آنها به زمینهای کشاورزی ،مناطق
(پژوهشوسازندگی)
41
مسکونی و زمینهای بایر است .مقایسهی مساحت کاربریها نشان میدهد که در سالهای  8791تا  8762مساحت زمینهای کشاورزی از m2
 51760500به  ،15921000 m2مناطق مسکونی از  9992500 m2به  ،82257200 m2و زمینهای بایر از  256518900 m2به m2
 557852000رسیده است .در برابر این افزایشها ،سطح زمینهای مرتعی و جنگلی کاهشیافته است (جدول .)2
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اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب...
کاربری زمین است .این نتایج نشاندهندهی آن است که روانآب
سطحی افزایش ،و نفوذ کاهشیافته است.
از عمدهترین تغییرات کاربری در این حوزه تخریب زیاد مرتعها و
بخش کمی از جنگلها ،و تبدیل آنها به زمینهای کشاورزی ،مناطق
مسکونی و زمینهای بایر است .مقایسهی مساحت کاربریها نشان
میدهد که در سالهای  1378تا  1392مساحت زمینهای کشاورزی
از  48390400متر مربع به  85728000متر مربع .مناطق مسکونی
از  6662400متر مربع به  12243200متر مربع و زمینهای بایر از
 259481600متر مربع به  453152000متر مربع رسیده است .در
برابر این افزایشها ،سطح زمینهای مرتعی و جنگلی کاهشیافته است
(جدول .)2
فرلی و همکاران ( )2005تأثیر جنگل بر افزایش تبخیر-تعرق را % 40
گزارش کردهاند .محققان زیادی هم بر تأثیر نقش جنگلها بر کاهش
روانآب تأکید کردهاند .برای نمونه کالدر ( )1993نشان داده است

باران رسیده به
که وجود برگآب زیاد در جنگلها سبب کاهش
ِ
سطوح-خاک ،و درنتیجه کاهش یافتن روانآب میشود .بهطورکلی
میتوان گفت که با کاهش سطح زمینهای جنگلی و پوشش گیاهی
در حوزه ،آبدهی اوج افزایش مییابد ،و این خود باعث افزایش خطر
سیالب میشود.
برای تحلیل و بررسی اثر کاربری زمین بر میزان روانآب ،آبدهی اوج
برای دو کاربری سالهای  1378و  1392محاسبه شد .آبدهی اوج
برای کاربریهای  1378و  1392بهترتیب  4/112متر مکعب بر ثانیه و
 4/264متر مکعب برثانیه بود ،که بیانگر افزایش آبدهی اوج
درنتیجهی تغییرات کاربری است .تخریب جنگل و مرتع و تبدیل
آنها به زمینهای کشاورزی و مناطق مسکونی باعث افزایش تولید
روانآب و کاهش زمان تمرکز میشود ،و به دنبال آن آبدهی اوج
افزایش مییابد .جدول  1مقدار بهینهی عوامل را بعد از واسنجی نشان
میدهد.

جدول - 1مقادیر عوامل واسنجی شدهی مدل وتسپا در حوزهی آبخیز فیروزکوه.
عامل

جدول  -1مقادیر عوامل واسنجیشدهی شبیه  WetSpaدر حوزهی آبخیز فیروزکوه.

مقدار عامل بعد از واسنجی

0/060
0/00000
0/6105
0/5782
907/6
8780/0
0/00
9/291
0/0005

مقیاس برای محاسبات جریان زیرسطحی ()ki

ضریب افت آبهای زیرزمینی ()kg
رطوبت نسبی اولیه ()k_ss

تصحیح تبخیر-تعرق توان ()k_ep
ذخیرهی اولیهی آبهای زیرزمینی ()G_0
بیشترین ذخیرهی آب زیرزمینی ()G_max
دمای پایهی ذوب برف ()T0
ضریب درجهی روز_دما ()K_snow
ضریب درجهی روز_ باران ()K_rain

9/7211
910/0

روانآب سطحی برای شدت بارندگی نزدیک صفر ()K_run
شدت بارندگی مؤلفهی روانآب سطحی از مجموع )pmax( 1

جدول  2انواع مختلف کاربری زمین موجود در حوزهی بررسیشده ،مساحت و میزان تغییراتشان از  8791تا  8762را نشان میدهد .مقایسهی

جنگلی و
برابر،است.
رسیده
مسکونی وخود
سوم مقدار
کاربریاً به یک
مساحت تقریب
یشده،
ی تا بررس
سالهادریحوزه
موجود
مختلف
مساحتانواع
جدول 2
پوششها و
سطح جنگل
 1392در
بایردرافزایش و
کشاورزی
8762
8791
زمین در
کاربریدهد که
نشان می
کاربریها
کاهشکاهش
درنتیجه
آب و
است .روان
رسیدهسرعت
8762کاهش
مرتعیدرباعث
نشانبه یمی
کاربری1392
 1378تا
تغییراتشان از
نفوذ ،وباعث
افزایشمرتعی
جنگلی و
پوشش
دهد .مقدار خود
کسوم
جنگل راتقریباً
طوریکه
میزانافته است ،به
مساحتها وکاهشی
مرتع
برایلسازی
آب مد
شود.
ی
م
زیرسطحی
آب
ن
روا
افزایش
و
سطحی
آب
ن
روا
تا
1378
های
ل
سا
در
که
دهد
ی
م
نشان
ها
ی
کاربر
مساحت
ی
ه
مقایس
سرعت روانآب و افزایش نفوذ ،و درنتیجه کاهش روانآب سطحی و افزایش روانآب زیرسطحی میشود .شبیهسازی حجم روان
حجم روانآب برای سالهای  1378و  1392نشان داد که حجم
 1392مساحت کاربری کشاورزی مسکونی و بایر افزایش و در برابر،
سالهای  8791و  8762نشان داد که حجم روانآب براثر تغییرات کاربری زمین افزایشیافته است.
روانآب براثر تغییرات کاربری زمین افزایشیافته است.
سطح جنگلها و مرتعها کاهشیافته است ،بهطوریکه کاربری جنگل
جدول  -2میزان تغییرات کاربری زمین در حوزهی آبخیز فیروزکوه استان تهران.

کاربری

کشاورزی
بایر
جنگل
مرتع
مسکونی
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مساحت (1331هکتار)

5176/050
25651/89
698/21
878992/59
999/25

مساحت (1332هکتار)

1592/1
55785/2
722/59
801952/5
8225/72

میزان تغییرات

7977/99
86799/05
- 971/92
- 27020/89
551/01

نتایج آن باهم مقایسه شد .با هدف اینکه نمودار بهتر نمایش داده شود ،دادههای  98روز
شبیه با نقشههای کاربری  8791و 8762
اجراو،ساوزندگی)
(پژوهش
42
انتخاب ،و نمودار آن ترسیم شد (شکل  .)9در بخشهایی از نمودار که بارندگی افزایش داشته مقدار روانآب هم زیاد شده است .روانآب
شبیهسازیشدهی  8791و  8762بهخوبی نمایش داده شده است (شکل  ،)89که بیانگر شبیهسازی خوب روانآب در شبیه است.

جدول  2انواع مختلف کاربری زمین موجود در حوزهی بررسیشده ،مساحت و میزان تغییراتشان از  8791تا  8762را نشان میدهد .مقایسهی
مساحت کاربریها نشان میدهد که در سالهای  8791تا  8762مساحت کاربری کشاورزی مسکونی و بایر افزایش و در برابر ،سطح جنگلها و
مرتعها کاهشیافته است ،بهطوریکه کاربری جنگل تقریباً به یکسوم مقدار خود در  8762رسیده است .پوشش جنگلی و مرتعی باعث کاهش
سرعت روانآب و افزایش نفوذ ،و درنتیجه کاهش روانآب سطحی و افزایش روانآب زیرسطحی میشود .شبیهسازی حجم روانآب برای
شماره ،117پژوهش های آبخیزداری ،زمستان 9۶
سالهای  8791و  8762نشان داد که حجم روانآب براثر تغییرات کاربری زمین افزایشیافته است.
جدول  -2میزان تغییرات کاربری زمین در حوزهی آبخیز فیروزکوه استان تهران.

کاربری

کشاورزی
بایر
جنگل
مرتع
مسکونی

مساحت (1331هکتار)

5176/050
25651/89
698/21
878992/59
999/25

مساحت (1332هکتار)

1592/1
55785/2
722/59
801952/5
8225/72

میزان تغییرات

7977/99
86799/05
- 971/92
- 27020/89
551/01

شبیه با نقشههای کاربری  8791و  8762اجرا ،و نتایج آن باهم مقایسه شد .با هدف اینکه نمودار بهتر نمایش داده شود ،دادههای  98روز

که بارندگی افزایش داشته مقدار روانآب هم زیاد شده است .روانآب
مدل با نقشههای کاربری  1378و  1392اجرا ،و نتایج آن باهم مقایسه
انتخاب ،و نمودار آن ترسیم شد (شکل  .)9در بخشهایی از نمودار که بارندگی افزایش داشته مقدار روانآب هم زیاد شده است .روانآب
مدلسازیشدهی  1378و  1392بهخوبی نمایش داده شده است
شد .با هدف اینکه نمودار بهتر نمایش داده شود ،دادههای  71روز
شبیهسازیشدهی  8791و  8762بهخوبی نمایش داده شده است (شکل  ،)89که بیانگر شبیهسازی خوب روانآب در شبیه است.
(شکل  ،)16که بیانگر مدلسازی خوب روانآب در مدل است.
انتخاب ،و نمودار آن ترسیم شد (شکل  .)7در بخشهایی از نمودار

1378و و.1332
های1331
ساللهای
شدههی
مدهلساز
آبشبی
آب
مقایسیهیروان
-7-3مقایسه
شکل
.1392
ی سا
سازییشد
روان
شکل

بحث و نتیجهگیری
برای خاکشناسی ،تعداد کم ایستگاههای هواشناسی ،همزماننبودن
بحث و نتیجهگیری
پس از اجرای کامل شبیه  ،WetSpaواسنجی و اعتبارسنجی آن در حوزهی آبخیز فیروزکوه ،جریان روزانهی این حوزه شبیهسازی شد .سپس
دادهها ،دقت کم نقشهی دیایام؛ و مدلسازی مدل در مقیاس روزانه
پس از اجرای کامل مدل وتسپا ،واسنجی و اعتبارسنجی آن در حوزهی
با استفاده از شبیه  WetSpaاثر تغییر کاربری بر آن شبیهسازی و بررسی شد.
زمانی این مقیاس باعث کاهش دقت میشود.
تفکیک
ازنظر
که
بود
آبخیز فیروزکوه ،جریان روزانهی این حوزه مدلسازی شد .سپس با
ِ
باتوجه به
که قرارداد.
ضعیف
بررسیطبقه
موجود در
معیارهای
بررسی سنجی بر
مرحله وی اعتبار
شبیه
تغییر بود که
اثر درصد
5/25
ساتکلیف
ضریب ن
کاربری
ارزیابی اثر
دقتیمدل،
پژوهش نه
اساس این
هدف اصلی
آنرامددرلسازی
کاربری بر
وتسپا
استفادهشاز -مدل
دوره
برای دو
دقتیکم از
بنابراین،
دقتروان
میزان
زمین بر
یکی از
مدلشاید
داشتیم.
شبیباهساز
بود ،را در
آبتری
بیش
انتظار
که نقشهی کاربری با استفاده از روش ترکیبی با بیشترین دقت تهیه شد،
این
شد.
آب
زمانروان
میزان
کاربری
مدل اثر
نشان داد
نتایج هم
خاکشد.
استفاده
سنجی
نبوداعتبار
مرحلهی
ضعیفرا در
طبقهکه مدل
5/24در %بود
ساتکلیف
نبودن
سی،برهم
هواشنا
کهههای
ایستگا
تعداد کم
شناسی،
دقیق برای
نقشهی
قرار داد
ضریب را
ضریب نکهشاین
دالیلی
است.
داده
نشان
خوبی
ه
ب
را
باتوجه
قرارداد.
ضعیف
طبقیههی
نقشهیموجود
معیارهای
اساس
بر
روزانهبه بود که ازنظر تفکیک زمانیِ این مقیاس باعث کاهش دقت میشود .هدف
مقیاس
شبیه در
سازی
DEM؛درو شب
دقت کم
دادهها،
یکی از تغییرات عمدهی کاربری در این حوزه تخریب مرتع و تبدیل
اینکه نقشهی کاربری با استفاده از روش ترکیبی با بیشترین دقت
اصلی این پژوهش نه بررسی دقت شبیه ،که ارزیابی اثر کاربری زمین بر میزان روانآب بود ،بنابراین ،با دقت کم از شبیه برای دو دوره استفاده
آن به زمینهای کشاورزی و مناطق مسکونی و بایر است .کاهش
تهیه شد ،انتظار دقت بیشتری را در مدلسازی داشتیم .شاید یکی از
.
است
داده
نشان
ی
خوب
ی به
آبه را
کاربری بر
داد راکهدرشبیه
نتایجکههمایننشان
شد.
سطح زمینهای مرتعی مشکالتی مانند کاهش نفوذ ،کاهش تبخیر،
دقیق
رواننقش
میزاننبود
قرار داد
طبقهاثرضعیف
ضریب
دالیلی
یکی از تغییرات عمدهی کاربری در این حوزه تخریب مرتع و تبدیل آن به زمینهای کشاورزی و مناطق مسکونی و بایر است .کاهش سطح
زمینهای مرتعی مشکالتی مانند کاهش نفوذ ،کاهش تبخیر ،کاهش مادهی آلی ،افزایش سطح خاک لخت و درنهایت افزایش روانآب را
بهدنبال خواهد داشت .تغییرات کاربری در حوزهی آبخیز فیروزکوه زیاد است ،اما نسبت مساحت منطقهی مسکونی و جنگلی به مساحت کل
(پژوهشوسازندگی)
43
حوزه بسیار کمتر از مرتعی و کشاورزی است .افزایش زمینهای کشاورزی میتواند با شخم و دستکاری ،خاک را حساس کند و باعث کاهش
نفوذپذیری شود .عالوه بر کاربری زمین ،خصوصیات پستیوبلندی و خاک بر ویژگیهای آبشناسی و روانآب ،مؤثر است ،بهدنبال تغییرات
پیوستهی کاربری زمین ،خاک تخریب میشود و از مساحت پوشش گیاهی کاسته میشود .با کمشدن آن ،میزان نفوذ کاهش مییابد و
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اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب...
کاهش مادهی آلی ،افزایش سطح خاک لخت و درنهایت افزایش
روانآب را بهدنبال خواهد داشت .تغییرات کاربری در حوزهی
آبخیز فیروزکوه زیاد است ،اما نسبت مساحت منطقهی مسکونی و
جنگلی به مساحت کل حوزه بسیار کمتر از مرتعی و کشاورزی است.
افزایش زمینهای کشاورزی میتواند با شخم و دستکاری ،خاک را
حساس کند و باعث کاهش نفوذپذیری شود .عالوه بر کاربری زمین،
خصوصیات پستیوبلندی و خاک بر ویژگیهای آبشناسی و روانآب،
مؤثر است ،بهدنبال تغییرات پیوستهی کاربری زمین ،خاک تخریب
میشود و از مساحت پوشش گیاهی کاسته میشود .با کمشدن آن،
میزان نفوذ کاهش مییابد و رفتهرفته میزان روانآب سطحی افزایش
مییابد و سبب بروز سیالب میشود .در نقشهی کاربری ( 1392شکل
 )6مشاهده شد که میزان زمینهای بایر در مقایسه با سال 1378
بسیار افزایش یافت ،و مراتع زیادی تخریب شد ،و بخش اعظم آن به
زمینهای بایر ،و باقی آن به زمینهای مسکونی و کشاورزی تبدیل
شد.
درپی تغییرات کاربری زمین در گرگان در دورهی زمانی  ۲۰ساله حجم
و عمق روانآب سطحی افزایش یافته است (گلدوی و همکاران .)1394
لئو و همکاران ( )2005در حوزهی آبخیز استینس ،لوکزامبورگ،
روانآب ناشی از کاربریهای مختلف را در مقیاس ساعتی در  ۵۲ماه
بررسی کردند ،و نشان دادند که گسترش زمین شهری و جنگلزدایی
سبب افزایش آبدهی اوج و حجم سیالب میشود .الفرت و بورمن
( )2010نقش کاربری زمین را در فرآیندهای آبشناسی حوزهی
هانت در شمال آلمان را با استفاده از یک مدل توزیعی بررسی کردند.
نتایج نشان داد که با افزایش مناطق مسکونی ،روانآب و جریان رود
افزایشیافته است.
بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان دادند که حوزهی آبخیز فیروزکوه
در معرض تغییرات کاربری قرار داشته و در سالهای گذشته بخش-
هایی از زمینهای منابع طبیعی در آن به زمینهای کشاورزی و
مسکونی تبدیل شده است .تغییرات کاربری موجب تغییر مؤلفههای
روانآب مانند حجم و آبدهی اوج روانآب شده است .استفاده از
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(پژوهشوسازندگی)

نتایج این پژوهش میتواند نقش زیادی در مدیریت بهینهی کاربری
زمین و منابع طبیعی حوزهی آبخیز فیروزکوه داشته باشد .بر اساس
نتایج ،با افزایش سطح زمین جنگلی و پوشش گیاهی میتوان آبدهی
اوج را کاهش داد و یا بهتأخیر انداخت ،که نقش مهمی در کاهش
خطر سیالب و تغذیهی آبهای زیرزمینی دارد .جنگلها بهوسیلهی
سطح تاج پوشش و هوموسی که ایجاد میکنند میتوانند میزان نفوذ
را افزایش و روانآب را کاهش دهند .بنابراین ممکن است که با
جنگلکاری مصنوعی ،جلوگیری و مهار تبدیل زمینهای مرتعی به
کشاورزی از تبدیل این زمینها به زمینهای بایر جلوگیری کرد (فولن
1998؛ نی یری و همکاران .)2009
هدف از این پژوهش بررسی اثر تغییر کاربری زمین بر خصوصیات
آبشناسی حوزهی آبخیز فیروزکوه بود .تغییرات کاربری زمین در
دو دوره بررسی ،و میزان تغییرات هر یک از کاربریها مشخص شد.
هدف از این کار بررسی نقش تغییرات کاربری بر میزان روانآب در
حوزه برای مدیریت بهتر کاربری با توجه به تغییرات آن است .برای
مدلسازی روانآب ،مدلی با دادههای کم موردنیاز بود .به این منظور
در این تحقیق مدل وتسپا با سه نقشهی ورودی ارتفاعی ،خاکشناسی
و کاربری زمین به کار گرفته شد .روانآب در نقشههای کاربری با
ثابت گرفتن خصوصیات هواشناسی و خاکشناسی مدلسازی شد.

نتایج نشان داد که تغییرات کاربری شامل تخریب مرتع و زمینهای
جنگلی ،و تبدیل آنها به زمینهای کشاورزی و مناطق مسکونی
موجب افزایش روانآب شده است .افزایش روانآب نسبت به تغییرات
زیاد کاربری چشمگیر نبوده است ،که ممکن است بهدلیل خصوصیات
مکانی تغییرات (بیشتر در مناطق مسطح) باشد .پيشنهاد میشود
از مدلهای آبشناسی دیگر در حوزهی آبخیز فیروزکوه استفاده
شود و نتایج آن مقایس ه شود ،در حوزه آبخیز فیروزکوه نقشهی
خاک با مقیاس بزرگتر تهیه شود و مدل وتسپا دوباره اجرا شود.
برنامههای کاربری زمین طراحی شود و با استفاده از شاخص تولید
روانآب برنامهی بهینه انتخاب شود ،و آثار تغییرات کاربری زمین بر
فرآیندهای آبشناسی حوزهی آبخیز فیروزکوه بررسی شود.
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