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چکیده
تغییرات کاربری اراضي موجب تغییر مؤلفههای مختلف چرخه هیدرولوژیکي و افزایش و یا کاهش مقادیر رواناب
ميشوند .رواناب زیرسطحي یکي از بخشهای مهم رواناب در مناطق مرطوب بهخصوص مناطق شیبدار با پوشش
گیاهي عالي است .با توجه به مزیتها و قابلیتهای مدلهای هیدرولوژیکي توزیعي ،این مدلها برای بررسي تغییرات
کاربری اراضي و برآورد کمي این تغییرات مناسب هستند .در این تحقیق ،به ارزیابي اثرات سناریوهای تغییر کاربری
اراضي بر روی میزان جریان زیرسطحي با استفاده از مدل  WetSpaدر پایه زماني روزانه در حوزه آبخیز دهنو با
مساحت  269/79کیلومتر مربع پرداخته شده است .برای اجرای مدل از دادههای هیدرومتئورولوژی روزانه از سال آبي
 1911تا  1913شامل دادههای تبخیر ،بارش و دما بهعنوان ورودی مدل استفاده شد .مدل ارتفاعي رقومي ،کاربری
اراضي و بافت خاك نقشههای ورودی مدل هستند .طبق پتانسیل حوزه آبخیز دهنو ،چهار سناریو تغییر کاربری اراضي
در محیط نرمافزار  Arc GISطراحي و برای شبیهسازی به مدل واسنجي شده وارد شدند .برای استفاده از مدل برای
شبیهسازی اثر سناریوهای تغییر کاربری اراضي ،آزمون تحلیل حساسیت و عدم قطعیت بهصورت دستي و سپس با
برنامه بهینهسازی  PESTانجام شد .با مقایسه هیدروگراف خروجي جریان زیرسطحي در وضعیت موجود با نتایج
شبیهسازی شده از چهار سناریو ،تغییرات در فرایندها و پارامترهای هیدرولوژیکي بررسي شد .در این تحلیل مشخص
شد که بهبود کاربری حوضه باعث افزایش مقادیر جریان زیرسطحي ،افزایش نفوذ عمقي ،کاهش رواناب سطحي و
افزایش زمان تمرکز شده و از طرفي با تخریب منطقه در جهت قهقرا مقدار جریان زیرسطحي و مقادیر نفوذپذیری و
آبگذری به آبخوان سطحي و عمیق کاهش یافته و به حجم رواناب افزوده ميشود .لذا ،لزوم حفظ کاربری فعلي حوضه
و بهبود و اصالح آن ،یکي از راهکارهای اساسي در جهت مدیریت رواناب سطحي در حوزه آبخیز مورد مطالعه است.
واژههای کلیدی :جریان زیرسطحي ،سناریوی تغییر کاربری اراضي ،مدل هیدرولوژیکي توزیعي ،مناطق مرطوب،
واکنش هیدرولوژیکي
مقدمه
هدف اصلي از مدیریت زمین بررسي اثرات تغییر
کاربری اراضي در تغییرات متناسب با پاسخ
___________________________
* مسئول مکاتباتs.daraei_1990@yahoo.com :

هیدرولوژیکي حوضه است .پاسخ هیدرولوژیکي حوضه
بهعنوان شاخص جامعي از شرایط فعلي حوزه آبخیز و
پیشبیني کننده اثرات تغییرات کاربری اراضي بر

ارزیابي تأثیر تغییرات کاربری اراضي بر میزان جریان زیرسطحي با استفاده از

کمیت و کیفیت آب است ( Hernandezو همکاران،
 .)2000درك رابطه بین تغییرات کاربری اراضي و
عوامل بهوجود آورنده آن و اثرات ثانوی آن بر رژیم
هیدرولوژیکي ،اطالعات ضروری برای برنامهریزی
استفاده از زمین و مدیریت پایدار منابع طبیعي فراهم
ميکند ( Palamuleniو همکاران .)2011 ،تغییر
سرزمین در ابعاد مختلف بر عملکرد حوزههای آبخیز
تأثیرگذار بوده ،پیامدهای متنوعي را بهدنبال دارد .این
تغییرات در بیشتر حاالت ميتوانند دارای پیامدهای
ناخوشایندی روی خاك باشند .بنابراین ،ارزیابي اثرات
تغییر کاربری اراضي بهمنظور مدیریت مناسب و
جلوگیری از تخریب و هدر رفت خاك در مناطق
مختلف امری ضروری است ( Salvatiو همکاران،
 .)2010کاربری اراضي بر روی فرایندهای نفوذ و
توزیع مجدد آب خاك اثر ميگذارد ،مخصوصاً هدایت
هیدرولیکي اشباع ،تحت تأثیر ریشه گیاهان و خلل و
فرج ایجاد شده بهوسیله جانوران خاکزی قرار ميگیرد
( Ragabو  .)1339 ،Cooperتغییرات شدید کاربری
اراضي در کوتاهمدت باعث اختالل در سامانه
هیدرولوژیکي ،هم بهصورت افزایش مقدار آب از طریق
سیالب و هم بهصورت کاهش آب از طریق کاهش و یا
حذف جریان کمینه ميشود ( Crokeو همکاران،
 .)2007در این مورد تغییرات کاربری اراضي عالوهبر
تغییر جریان سطحي بر جریان زیرسطحي و آب
زیرزمیني نیز تأثیرگذار است ( Palamuleniو
همکاران .)2011 ،جریان زیرسطحي کمعمق افقي نیز
یکي از اجزاء کلیدی در تعادل آب و خاك به حساب
ميآید و عبارت است از میزان آبي که به سطح خاك
نفوذ کرده ،در طول الیه باالیي خاك بهطور افقي
شروع به حرکت کرده تا جایي که وارد یک کانال
ميشود .این جریان شامل جریان الشبرگ ،جریان
برگشتي ،جریان غیر اشباع زیرقشری ،جریان میاني
اشباع و  ...بوده ،به جریان آب زیرزمیني وارد نميشود.
بهدلیل زمان تأخیر جریان ،اثر جریان زیرسطحي
معموالً در شکل شاخه نزولي هیدروگراف مشاهده
ميشود ،اما ميتواند بخشي از دبي پیک خروجي
حوضه را نیز شامل شود که این موضوع بهخصوص در
مناطق گرم و مرطوب با شیب تند و پوشش گیاهي
جنگلي بیشتر دیده ميشود ( Zeinivandو De
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 .)2003 ،Smedtبهمنظور مطالعه اثرات تغییر کاربری
اراضي در محدوده حوضهها و برآورد کمي این تأثیر،
شبیهسازی بهوسیله مدلسازی رایانهای برای کمتر از
 70سال است که مورد استفاده قرار ميگیرد .ارزیابي
اثرات کاربری اراضي بر واکنشهای هیدرولوژیکي
منطقه مثل رواناب و سیل ،از مباحث مهم مورد بحث
در مدلسازی هیدرولوژیکي است و سرفصل بسیاری از
تحقیقات اخیر را تشکیل ميدهد (،Bahremand
 .)2006برای پاسخ به سؤاالت مربوط به اثرات تغییر
کاربری اراضي و مدیریت آبي ،مدلهای هیدرولوژیکي
ابزاری مفید هستند ( Schmalzو  .)2003 ،Fohrerدر
این پژوهش ،از مدل توزیعي-مکاني  WetSpaبدین
منظور استفاده شده است .در این زمینه پژوهشهای
زیادی صورت گرفته است،2006( Bahremand .
 ،)2004اثرات تغییر کاربری اراضي بر میزان رواناب
سطحي و هیدروگراف را با استفاده از مدل
هیدرولوژیکي توزیعي  WetSpaبررسي نمود .اثر
جنگلکاری بر سیل در سه سناریو در دو حوضه
1
رودخانه هورنارد و مارگساني در کشور اسلواکي
شبیهسازی شد .هیدروگراف روزانه با معیار ناش-
ساتکلیف 2چند معیاره با دقت خوبي بین  0/41تا 0/1
شبیهسازی شد .نتایج حاکي از این بود که جنگلکاری
و احیای اراضي دبي پیک را  12درصد کاهش داده و
زمان رسیدن به اوج  17ساعت افزایش یافت.
 Rwetabulaو همکاران ( ،)2004با استفاده از مدل
هیدرولوژیکي  WetSpaبه پیشبیني رواناب در
رودخانه  Simiyuاز شاخههای دریاچه ویکتوریا
پرداختند .معیار خطای مدل در محاسبه بیالن آبي و
ناش-ساتکلیف بهترتیب  2/7و  14درصد بهدست آمد.
نتایج حاصل از آزمون مدل نشان داد که مدل بهخوبي
قابلیت روندیابي جریان را در رودخانه دارد Wang .و
همکاران ( ،)2001با مدلسازی اثر گزینههای مختلف
کاربری اراضي در حوضهای در چین به این نتیجه
رسیدند که کاربریهای اراضي مختلف اثرات مختلفي
بر مقدار رواناب و آب زیرزمیني حوضه دارد و تبدیل
اراضي جنگلي به اراضي مرتعي در حوضه منجر به
افزایش میزان رواناب ساالنه و کاهش آب زیرزمیني
Margecany and Hornard Watersheds, Slovakia
Nash and Sutcliffe
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اثر تغییرات کاربری اراضي بر رواناب حوضه و
پارامترهای مربوط به آن را دارد .هدف از این تحقیق،
ارزیابي اثرات سناریوهای تغییر کاربری اراضي بر روی
میزان جریان زیرسطحي با استفاده از مدل WetSpa
در حوزه آبخیز هرو-دهنو ،تحت چهار سناریوی
مدیریتي متفاوت در دو گرایش مثبت و منفي است.
بعد از اجرای مدل  WetSpaبرای هر سناریو تغییرات
ایجاد شده در مقادیر جریان زیرسطحي مورد بررسي
قرار ميگیرد .بنابراین ،این تحقیق ميتواند بهعنوان
ابزار مناسبي برای مدیران منابع آب در جهت مدیریت
بهتر منابع آب و سرزمین در منطقه مورد مطالعه
باشد.

حوضه ميشود Bayat .و همکاران ( ،)2010مدل
 WetSpaرا برای تحلیل اثرات کاربری اراضي بهینه بر
روی جریان روزانه حوزه آبخیز مرك در استان
کرمانشاه اجرا کردند .کارایي مدل در مرحله واسنجي
 0/11و در مرحله اعتبارسنجي  0/44بهدست آمد.
نتایج نشان داد که مدل برای بررسي تغییر کاربری
اراضي و اثرات بهینهسازی آن ،کارایي قابل قبولي دارد.
 )2019( Azin Mehrبا استفاده از مدل  WetSpaاثر
سناریوهای کاربری اراضي را بر هیدروگراف جریان در
حوزه آبخیز دینور ،شبیهسازی کرد .نتایج این تحقیق
نشان داد که انطباق خوبي بین هیدروگرافهای
اندازهگیری شده و شبیهسازی شده با توجه به معیار
ناش-ساتکلیف  0/66وجود دارد .هشت سناریوی تغییر
کاربری در محیط نرمافزار  ArcGIS 9.3طراحي شد و
نتایج نشان داد که شبیهسازی این تغییرات بهوسیله
مدل قابلقبول است )2019( Javidan .مدل WetSpa
را برای ارزیابي اثرات سناریوهای تغییر کاربری اراضي
بر هیدروگراف سیل در حوزه آبخیز زیارت مورد
استفاده قرار داد .مدل هیدروگراف ساعتي را با توجه
به معیار ناش-ساتکلیف  0/61در مرحله واسنجي و
 0/47در مرحله اعتبارسنجي پیشبیني کرد .طي پنج
سناریو ،تغییرات در فرایندها و پارامترهای
هیدرولوژیکي بررسي شد و نتایج نشان داد که
شبیهسازی این تغییرات در سناریوها بهوسیله مدل
قابل قبول است .نتایج تحقیقات ذکر شده نشان
ميدهد که مدل  WetSpaبهخوبي قابلیت شبیهسازی

مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز هرو-دهنو با
مساحت  269/79کیلومتر مربع در محدوده شهرستان
خرمآباد در استان لرستان قرار دارد .این حوضه یکي از
سرشاخههای رودخانه کرخه است که آب آن به
خلیجفارس ميریزد .زیرحوضه هرو-دهنو حد فاصل
´ 99˚ 22الي ´ 99˚ 92عرض شمالي و´ 71˚ 71
الي´ 71˚ 13طول شرقي قرار دارد .حداکثر ،حداقل و
میانگین ارتفاع حوزه آبخیز دهنو بهترتیب ،2360
 1414و  2112متر است ( .)2011 ،Karimiشکل ،1
موقعیت جغرافیایي ،توپوگرافي ،ایستگاههای
بارانسنجي و شبکه آبراهه حوزه آبخیز دهنو در ایران
و استان لرستان را نشان ميدهد.

شکل  -1مدل ارتفاعي رقومي ،موقعیت ایستگاههای بارانسنجي و شبکه آبراهه همراه با موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه (،Karimi
)2011
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خصوصیات فیزیوگرافي ،ویژگيهای اقلیمي ،بافت
خاك و کاربری اراضي منطقه :مرز هیدرولوژیکي حوزه
آبخیز هرو-دهنو با استفاده از نقشه توپوگرافي با
مقیاس 1:21000رقومي شده (سازمان نقشه برداری
کشور) و نرمافزار  ArcGIS 9.3تعیین شد .با قرار دادن
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ایستگاه هیدرومتری هرو-دهنو بهعنوان خروجي مرز
حوضه به روش خودکار در نرمافزار ArcGIS 9.3
ترسیم شد .خصوصیات فیزیوگرافي منطقه که در
محیط  GISبهدست آمده است ،در جدول  1ارائه شده
است.

جدول  -1مشخصات فیزیوگرافي حوضه هرو -دهنو ()2011 ،Karimi
نوع عارضه

مقدار

مساحت حوضه (کیلومتر مربع)

269/79

محیط حوضه (کیلومتر)

10/39

ارتفاع بیشینه حوضه (متر)

2360

ارتفاع کمینه حوضه (متر)

1414

ارتفاع متوسط حوضه (متر)

2112

طول آبراهه اصلي (کیلومتر)

26/23

این حوضه متأثر از رژیم آبوهوایي زاگرس در
غرب و جنوب غرب ایران است و حدوداً هشت ماه از
سال از اوایل مهر ماه تا اواخر اردیبهشت ماه بارشهای
جوی و در زمستان ریزش برف در سطح این نواحي
حکمفرما است .مشخصات ایستگاههای هواشناسي و
هیدرومتری حوزه آبخیز هرو -دهنو در جدول  2ارائه
شده است.
دادهها :این حوضه دارای سه نوع کاربری اراضي است

که انواع و مقدار مساحت هر کاربری در جدول  9ارائه
شده است .نقشه کاربری اراضي منطقه (تهیه شده در
اداره منابع طبیعي استان لرستان) در شکل  2ارائه
شده است .برای استفاده نقشه در مدل  WetSpaاین
نقشه با سامانه سلولي  100×100تهیه شده و بر
اساس طبقات کاربری مدل  WetSpaکه  14طبقه
است ،کدبندی شده که در جدول  7کدهای مربوط به
هر طبقه ارائه شده است.

جدول  -2مشخصات ایستگاههای هواشناسي هیدرولوژی داخل و اطراف حوزه آبخیز هرو–دهنو
کد

ایستگاه

نوع ایستگاه

ارتفاع

طول جغرافیایي

عرض جغرافیایي

-

هواشناسي دورود

بارانسنجي ،تبخیرسنجي

1126

'73° 7

'92° 23

21-164

هرو دهنو

1100

'71° 76

'99° 90

21-211
21-264

چم چیت
تیره دورود

1230
1710

'71° 14
'73° 9

'99° 22
'99° 24

بارانسنجي ،تبخیرسنجي ،دماسنجي،
دبيسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي

جدول  -3کاربری اراضي حوزه آبخیز دهنو (اداره منابع طبیعي استان لرستان)
2

کاربری اراضي

سطح ( )Km

جنگل مخلوط

100/21

اراضي دیم

179/19

مرتع

13/92
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شکل  -2نقشه کاربری اراضي حوزه آبخیز هرو-دهنو
جدول  -4پارامترهای پیشفرض طبقات کاربری اراضي ()2003 ،Zeinivand
دسته

طبقات

عمق ریشه

ضریب مانینگ

1
2
9
7
1
6
4
1
3
10
11
12
19
17
11
16
14

درختان سوزني برگ همیشه سبز
درختان پهنبرگ همیشه سبز
درختان سوزني برگ خزان کننده
درختان پهن برگ خزان کننده
جنگل مخلوط
بوتهزارهای بسته
بوتهزار باز
ساوان مرطوب
دشت
مرتع
تاالب دائم
زراعت
شهری
پوشش گیاهي طبیعي
برف و یخ
زمین لخت
سطوح آبي

1
1
1
1
1
0/1
0/1
1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/01
0/1
0/1

0/70
0/60
0/70
0/10
0/11
0/70
0/70
0/10
0/70
0/90
0/10
0/91
0/01
0/91
0/01
0/10
0/01

مدل رقومي ارتفاعي :مدل ارتفاعي رقومي با
سامانه سلولي  ،100×100ایجاد و سپس برای
هماهنگ شدن با نرمافزار  ArcViewبه فایل ASCII
تبدیل شد .شکل  ،1مدل رقومي ارتفاعي منطقه را
نمایش ميدهد.
نقشه بافت خاک :بافت خاك حوزه آبخیز با توجه به
اطالعاتي تهیه ميشود که از آزمایش پروفیل سطحي

ظرفیت برگابي (میليمتر)
حداکثر

حداقل

2
9
2
9
9
9
2
9
2
2
1
2
0
2
0
1
0

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/2
0/1
0
0/1
0
0/2
0

خاك در آزمایشگاه خاكشناسي بهدست ميآید (تهیه
شده در اداره منابع طبیعي استان لرستان) .این حوضه
دارای چهار نوع بافت خاك شني لومي ،شني رسي
لومي ،رسي لومي و رسي است که نوع و مقدار
مساحت آنها در جدول  1ارائه شده است .استاندارد
مثلث طبقهبندی بافت خاك  USDAکه از  12طبقه
تشکیل شده است ،مبنای تهیه نقشه بافت خاك در

ارزیابي تأثیر تغییرات کاربری اراضي بر میزان جریان زیرسطحي با استفاده از

مدل  WetSpaاست .طبقهبندی بافت خاك در این
روش بر اساس درصد رس ،سیلت و ماسه مشخص
ميشود .برای استفاده از نقشه بافت خاك در مدل
 ،WetSpaبه هر نوع بافت خاك یک کد عددی که
کدهای مربوط به مدل است ،اختصاص ميیابد .سامانه
سلولي  100×100در نقشه بافت خاك نیز منطبق
ميشود .مقادیر قراردادی جدول بافت خاك در جدول
 6مشاهده ميشود .شکل  9نقشه بافت خاك منطقه را
نمایش ميدهد.
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جدول  -5انواع بافت خاك حوزه آبخیز هرو-دهنو و مساحت
مربوط به آنها (اداره منابع طبیعي استان لرستان)
سطح

بافت خاك

()Km2

شني لومي

16/92

شني رسي لومي

2/4

رسي لومي

10/19

رسي

127/26

شکل  -3نقشه بافت خاك حوزه آبخیز هرو–دهنو
جدول  -6پارامترهای پیشفرض طبقات بافت خاك ()2003 ،Zeinivand
دسته

بافت خاك

1

شن

رطوبت باقيمانده
-3

3

نقطه پژمردگي
-3

3

ظرفیت زراعي
-3

3

( )m m

( )m m

( )m m

تخلخل
-3

3

( )m m

هدایت
هیدرولیکي
-1

( )mmh

0/020

0/027

0/062

0/794

201/10

2

شني لومي

0/091

0/074

0/101

0/794

61/20

9

لومي شني

0/071

0/011

0/130

0/719

21/32

7

لومي سیلتي

0/011

0/191

0/217

0/101

19/92

1

سیلتي

0/011

0/126

0/211

0/712

6/12

6

لومي

0/024

0/116

0/292

0/796

1/11

4

لومي رسي شني

0/061

0/196

0/227

0/931

7/92

1

لومي رسي

0/070

0/210

0/972

0/741

2/90

3

رسي لومي

0/041

0/114

0/910

0/767

1/11

10

رسي شني

0/103

0/221

0/921

0/790

1/13

11

رسي سیلتي

0/061

0/211

0/941

0/743

0/30

12

رسي

0/030

0/211

0/914

0/741

0/60
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دادههای اقلیمی :دادههای هواشناسي مورد استفاده

مورد استفاده قرار گرفت.

در این بررسي ،از سازمان هواشناسي کل کشور،
سازمان تماب و سازمان آب منطقهای جمعآوری شد.
در تحقیق حاضر از دادههای چهار ایستگاه
بارانسنجي ،یک ایستگاه دماسنجي و دو ایستگاه
تبخیرسنجي استفاده شد .برای واسنجي و
اعتبارسنجي مدل ،آمار دبي مشاهداتي روزانه در
خروجي حوزه آبخیز در ایستگاه هیدرومتری دهنو

روش پژوهش
مدل  :WetSpaمدل  WetSpaرا نخستین بار

Wang

و همکاران ( ،)1334ابداع کردند .سپس  De Smedtو
همکاران ( )2000و  Liuو همکاران ( )2009و
 Zeinivandو  ،)2003( De Smedtآن را توسعه دادند.
ساختار مفهومي مدل  WetSpaدر شکل  7نشان داده
شده است.

شکل  -4ساختار مدل  Liu( WetSpaو )2007 ،De Smedt

پایه شبیهسازی مدل  ،WetSpaشبیهسازی در
سطح سلولي است .این مدل با دخالت دادن روابط
فیزیکي ،تجربي و عوامل آب و هواشناسي (بارش ،دما
و تبخیر) تمامي فرایندهای هیدرولوژیکي شامل
مقادیر بارش باران و برف ،ذخیره برگابي گیاهان ،نفوذ
عمقي ،ذخیره چاالبي ،نفوذپذیری ،تبخیر و تعرق،
بیالن آب ،جریان آب زیرزمیني ،جریان زیرسطحي و
رواناب سطحي را شبیهسازی ميکند .ورودیهای مدل
شامل مدل ارتفاعي رقومي ( ،)DEMنقشه بافت خاك
منطقه ،نقشه کاربری اراضي و دادههای آب و
هواشناسي شامل بارش ،تبخیر و دما بهصورت روزانه و
دادههای دبي متوسط روزانه است .بیالن آبي حوضه
برای بررسي تغییرات آبي سامانه هیدرولوژیکي و
همچنین ،بهعنوان وسیلهای برای تعیین کارایي مدل
است که با توجه به نتایج شبیهسازی و دادههای
اندازهگیری شده تعیین ميشود .معادله عمومي بیالن
آب حوضه بهصورت زیر است.
()1
که در آن P ،بارش کل حوضه در طول دوره
شبیهسازی (میليمتر) RT ،و  ETرواناب کل و تبخیر و

تعرق کل (میليمتر) ∆SS ،تغییرات ذخیره رطوبتي
خاك حوضه در ابتدا و انتهای دوره شبیهسازی
(میليمتر) و  ∆SGتغییرات آب زیرزمیني حوضه
(میليمتر) هستند .در مدل  WetSpaفرض این است
که جریان زیرسطحي ،زماني بهوقوع ميپیوندد که
رطوبت خاك از ظرفیت مزرعه تجاوز کرده ،شیب
هیدرولیکي کافي برای حرکت آب وجود داشته باشد،
سپس از قانون دارسي و معادله موج سینماتیکي برای
شبیهسازی جریان زیرسطحي استفاده ميشود .جریان
زیرسطحي بهعنوان جریاني است که از سطح خاك
نفوذ کرده و بهصورت جانبي در الیههای فوقاني خاك
حرکت کرده تا وارد یک کانال شود .عوامل اثرگذار بر
روی جریان زیرسطحي عبارتاند از :مشخصات خاك و
عمق آن ،پوشش گیاهي و کاربری زمین ،توپوگرافي،
مقدار رطوبت خاك ،جنس سنگ و نوع اقلیم منطقه
مطالعاتي .این جریان شامل جریان الشبرگ ،جریان
برگشتي ،جریان غیر اشباع ،جریان اشباع و غیره بوده
که به جریان آبهای زیرزمیني اشباع ملحق نميشود.
جریان زیرسطحي معموالً در شکل شاخه نزولي
هیدروگراف سیل بهدلیل زمان تأخیر ،مؤثر است اما

ارزیابي تأثیر تغییرات کاربری اراضي بر میزان جریان زیرسطحي با استفاده از

ميتواند بخشي از دبي پیک خروجي حوضه بهخصوص
در مناطق مرطوب با شیب تند و پوشش گیاهي
جنگلي را نیز شامل شود .در این مدل ،فرض شده که
جریان زیرسطحي پس از فرایند نفوذ عمقي شکل
ميگیرد و زماني که میزان رطوبت خاك از ظرفیت
زراعي کمتر شود ،متوقف ميشود .مقدار جریان
زیرسطحي خروجي از هر سلول بهوسیله رابطه ()2
محاسبه ميشود.
[ ( )] ⁄
) (
()2
که در آن( ) ،
مقدار جریان زیرسطحي
خروجي از هر سلول (میليمتر) در گام زمان ∆t
(ساعت) ،عمق ریشه (متر) ،شیب سلول (متر در
متر) [ ( )]،هدایت هیدرولیکي مؤثر سلول تحت
محتوای رطوبت ) ( (متر مکعب در متر مکعب)،
عامل مقیاس وابسته به
عرض سلول (متر) و
کاربری زمین هستند .در مناطق با رطوبت باال ،شیب
تند و پوشش گیاهي مناسب ،جریان زیرسطحي به
سرعت تشکیل ميشود .مدل بیش از  22پارامتر
توزیعي (نقشه) دارد که بهوسیله خود مدل محاسبه
ميشوند و هرگز واسنجي نميشوند و همچنین11 ،
پارامتر عمومي دارد که فقط این پارامترها در معرض
واسنجي قرار ميگیرند .پارامترهای عمومي مدل
عبارتاند از :عامل مقیاس برای محاسبات جریان
زیرسطحي ( ،)Kiضریب افت آبهای زیرزمیني )،(Kg
ذخیره اولیه آبهای زیرزمیني ( ،)G0ضریب درجه
روز-دما ( ،)Ksnowضریب درجه روز-باران (،)Krain
مؤلفه رواناب سطحي برای شدت بارندگي نزدیک صفر
( ،)Krunشدت بارندگي مربوط به توان یک رواناب
سطحي ) ،(Pmaxعامل تصحیح برای تبخیر و تعرق
پتانسیل ) ،(Kepمقدار رطوبت نسبي اولیه )،(K_ss
بیشترین ذخیره آب زیرزمیني ( ،)Gmaxدمای پایه
ذوب برف (.)T0
معرفی پارامتر مرتبط با جریان زیرسطحی )عامل
مقیاس  :(Kiجریان زیرسطحي یکي از مؤلفههای
تأثیرگذار در مقدار رواناب است .این مسئله در مناطق
با اقلیم مرطوب ،شیبدار و با پوشش گیاهي خوب
حساسیت بیشتری پیدا ميکند)1337( Dingman .
اشاره ميکند که با توجه به ناهمگني محیط و مقادیر
هدایت هیدرولیکي متفاوت ،آب موجود در خاك تحت
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هدایت هیدرولیکي جانبي بزرگتر بهصورت
جریانهای جانبي حرکت ميکند ،تا بهصورت
جریانهای عمودی .در مدل ،بستر خاك بهصورت
یکنواخت فرض ميشود ،اما در واقعیت پروزیته و
قابلیت نفوذ خاك با وزن خاك در اعماق معین و
جابهجاشدگي مواد خاك طي نفوذ عمقي به جریان
زیرسطحي جانبي ،میل به کاهش دارد .عالوهبر این
الحاق سریع آب موجود خاك به رودخانه در اثر
کانالهای ریشه ،تونلهای جانوران و یا حفرههای
ناشي از فرسایش زیرسطحي ممکن است پیک جریان
را بحراني جلوه دهد .برای محاسبه این اثرات یک
عامل مقیاس برای هدایت هیدرولیکي جانبي در
محاسبه جریان زیرسطحي در مدل بهکار گرفته
ميشود .این عامل معموالً بزرگتر از یک است و با
مقایسه هیدروگراف شبیهسازی شده و هیدروگراف
مشاهداتي واسنجي ميشود.
معیارهای ارزیابی دقت مدل WetSpa

بایاس مدل ( :)MBاختالف میانگین نسبي بین دبي
مشاهداتي و دبي شبیهسازی شده است .مقدار ایدهآل
این معیار (رابطه  )9صفر است و مقادیر کوچک آن
نشاندهنده نتایج مطلوب مدلسازی است.
معیار ناش-ساتکلیف ( :)NSEیک ضریب بيبعد
است که تحت عنوان ناش-ساتکلیف معروف است .این
معیار (رابطه  )7شامل استاندارد واریانس باقيماندهها
است و دقت شبیهسازی مدل را نشان ميدهد .معیار
ناش-ساتکلیف از مقادیر منفي بينهایت تا یک تغییر
ميکند و هر چه به یک نزدیک شود ،نشاندهنده
تناسب بین مقادیر مشاهداتي و مقادیر شبیهسازی
شده است.

Qsi Qoi 

)(9

n

i 1Qoi
n

Qs Qo 
NSE 1 
 Qo Qo
n

2

)(7

MB  i 1

i

i

2

i

i 1
n

i 1

که در آنها Qsi ،دبي شبیهسازی شده Qoi ،دبي
مشاهداتي در گام زماني ( iمترمکعب بر ثانیه)̅̅̅ ،
نشاندهنده میانگین جریان مشاهداتي N ،تعداد
گامهای زماني و  Qoدبي اندازهگیری شده (متر مکعب
بر ثانیه) هستند.
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اجرای مدل :در این مطالعه از نقشههای توزیعي-
مکاني پارامترهای هیدرولوژیک و همچنین ،از
دادههای اقلیمي یک دوره آماری چهار ساله در پایه
زماني روزانه استفاده شد .دادههای سه سال
( 1911/04/01تا  )1911/06/91برای دوره واسنجي و
دادههای سال چهارم ( 1911/04/01تا )1913/06/91
برای دوره اعتبارسنجي در نظر گرفته شد .بعد از تهیه
نقشههای پایه در نرمافزار  ،ArcGIS9.3نقشهها به
نرمافزار  ArcViewمنتقل شد و سایر نقشههای
پارامترهای رقومي-هیدرولوژیکي ( 90نقشه) ،بر اساس
این سه نقشه پایه و همچنین ،با ورود دادههای اقلیمي
باال و جدولهای ویژه مورد استفاده مدل ،WetSpa
ساخته شدند .واسنجي مدل بهصورت واسنجي دستي
و خودکار با استفاده از برنامه بهینهسازی  PESTانجام
شد .نتایج شبیهسازی جریان زیرسطحي با کاربری
فعلي با نتایج شبیهسازی از هر سناریو مقایسه شد.
هیدروگراف جریان زیرسطحي برای هر سناریو رسم و
سناریوها مقایسه شدند.
سناریوهای مختلف کاربری اراضی GIS :ابزاری
قدرتمند برای جمعآوری ،تحلیل و تصمیمگیریهای
پیچیده است که عموماً برای مدیریت اکوسیستم
پذیرفته شده است ( Millerو همکاران.)2004 ،
بهمنظور برنامهریزی برای آینده ،با استفاده از مدلهای
هیدرولوژیکي توزیعي و نیمهتوزیعي ميتوان قادر به
پیشبیني تغییرات کاربری اراضي در بلندمدت بر
اکوسیستم بود .در این مطالعه ،برای پیشبیني
تغییرات هیدرولوژیکي حوضه در آینده چهار سناریو
در جهت گرایش مثبت و منفي با توجه به قابلیت
منطقه ،توپوگرافي ،نوع خاك و اقلیم آن در نظر گرفته
شد و نقشه کاربری اراضي متناظر در محیط نرمافزار
 ArcGIS 9.3اصالح و وارد مدل شد .با تغییر مساحت
انواع کاربری و افزودن یا حذف کاربریهای فعلي
بهطور منطقي برای هر سناریو ،نقشه کاربری جدید
ایجاد و مدل در هر سناریو با نقشه کاربری جدید اجرا
شد .در نهایت خروجي مدل که مقادیر انواع جریان از
جمله جریان زیرسطحي است ،بر مبنای گزینههای
مختلف مدیریت اراضي استخراج و مورد تجزیه و

جلد  ،11شماره 1931 ،2

تحلیل قرار گرفت .سناریوی اول ،سناریوی شاهد است
که با کاربری فعلي و با فرض حفظ کاربریهای موجود
تهیه شد .با توجه به استعداد منطقه و قابلیت اراضي و
شرایط اقلیمي چهار سناریو تهیه و بررسي شد.
در سناریوی مثبت یک ،کاربریها بهطور مثبت
تغییر کرده بهطوری که  10/12درصد از اراضي زراعي
دیم در جنوب منطقه به اراضي جنگلي و 12/74
درصد دیگر از این اراضي زراعي در شمال و جنوب
غرب منطقه به مرتع تبدیل و  71/74درصد به
مساحت اراضي مرتعي اضافه شد.
در سناریوی مثبت دو 21/42 ،درصد از مساحت
اراضي زراعي دیم در شمال حوضه به جنگل پهنبرگ
همیشه سبز و  2/17درصد از این اراضي زراعي در
جنوب غربي حوضه به جنگل سوزني برگ همیشه
سبز تبدیل شد و مجموعاً میزان اراضي جنگلي حوضه
 71/06درصد افزایش یافت .همچنین ،میزان جزئي
اراضي مرتعي در شرق حوضه به اراضي جنگلي تغییر
کاربری یافت و میزان  1/32درصد از اراضي زراعي در
جنوب حوضه کاهش یافت و  61/30درصد به اراضي
مرتعي اضافه شد.
در سناریوی منفي یک ،اراضي زراعي دیم با شیب
کمتر از  10درصد به مناطق مسکوني تبدیل شد به-
طوری که  11/10درصد از این اراضي زراعي کاسته و
به مناطق مسکوني در شمال و جنوب غرب حوضه
تبدیل شد .اراضي مرتعي در شمال شرق حوضه توسعه
یافت و  10/11درصد از اراضي جنگل مخلوط کاسته
شد.
در سناریوی منفي دو 10/11 ،درصد از جنگل
مخلوط در شمال شرق حوضه به مراتع افزوده شد.
اراضي زراعي با شیب کمتر از  10درصد به میزان
 11/10درصد به مناطق مسکوني تبدیل شد .کاربری
جنگل مخلوط در غرب و جنوب غربي به کاربری
زراعت دیم تغییر یافت و مجموعأ در این سناریو 61
درصد از کاربری زراعي از بین رفت.
نقشه سناریوها در شکلهای  4 ،6 ،1و  1و نیز
مساحت هر کاربری اراضي در هر یک از سناریوها در
جدول  4ارائه شده است.

ارزیابي تأثیر تغییرات کاربری اراضي بر میزان جریان زیرسطحي با استفاده از
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شکل  -5نقشه سناریوی یک (مثبت) کاربری اراضي در منطقه

شکل  -6نقشه سناریوی دو (مثبت) کاربری اراضي در منطقه

شکل  -7نقشه سناریوی یک (منفي) کاربری اراضي در منطقه

شکل  -8نقشه سناریوی دو (منفي) کاربری اراضي در منطقه

جدول  -7سناریوهای مختلف کاربری اراضي و درصد مساحت تحت پوشش هر یک از کاربریها در هر سناریو
نوع کاربری
جنگل مخلوط
مرتع
زراعیت دیم
جنگل پهن برگ
جنگل سوزني برگ
مناطق مسکوني

مساحت (درصد)
سناریوی شاهد

سناریوی یک مثبت

سناریوی دو مثبت

سناریوی یک منفي

سناریوی دو منفي

91/211
4/967
17/943
-

79/413
17/239
71/374
-

91/066
12/7
97/11
19/33
1/919
-

97/116
11/1
24/43
26/113

11/036
11/1
76/11
26/113

نتایج و بحث
در پژوهش حاضر ،بهمنظور شبیهسازی جریان
زیرسطحي روزانه در منطقه مورد مطالعه ،ابتدا تمام
مؤلفههای بیالن آبي شبیهسازی شده و پس از
روندیابي جریان از هر پیکسل تا خروجي حوزه آبخیز،
دبي روزانه و همچنین ،جریان در تمام زیرحوضهها در
گام زماني روزانه بهدست آمد .در مدل  WetSpaتمام
مؤلفههای بیالن آبي و عوامل هیدرولوژیک مدل،

توزیعي-مکاني هستند و قابلیت ارائه آنها بهصورت
نقشه وجود دارد که بهدلیل تعداد زیاد نقشهها امکان
ارائه آنها در این تحقیق وجود نداشت .برای کاربری
فعلي حوضه هرو-دهنو ،بهمنظور واسنجي و
اعتبارسنجي مدل ،از آمار سه سال آبي اول برای
واسنجي و یک ساله آخر برای اعتبارسنجي مدل
استفاده شد .در واسنجي دستي که بهمنظور دقت
آماری مناسب جریان شبیهسازی شده صورت
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واسنجي ،اقدام به اعتبارسنجي مدل با دادههای
سالهای باقيمانده ميشود .در جداول  1و  3نتایج
واسنجي و اعتبارسنجي مدل بهوسیله شاخص ارزیابي
ناش-ساتکلیف ارائه شده است.

ميگیرد ،باید پارامترهای عمومي موجود در مدل را
بهینه و مدل را به دفعات زیاد اجرا کرد و با توجه به
شاخصهای آماری مانند شاخص ناش-ساتکلیف ،نتایج
را ارزیابي کرد .با توجه به پارامترهای بهینه در مرحله

جدول  -8مقادیر بهینه پارامترهای واسنجي شده مدل برای شبیهسازی جریان در حوزه آبخیز هرو-دهنو
پارامتر

مشخصه

دامنه پارامترها

پارامترهای اولیه

بعد از واسنجي

محاسبات جریان زیرسطحي

Ki

0/0001-10

0/71

1/133

ضریب افت آبهای زیرزمیني

Kg

0/0000001-0/1

0/0001

0/0113

مقدار رطوبت نسبي اولیه

Kss

0/1-2

0/2

0/121

تصحیح تبخیر و تعرق پتانسیل

Kep

0/2-2/9

0/1

0/91

ذخیره اولیه آبهای زیرزمیني

G0

1-2000

91

14

بیشترین ذخیره آب زیرزمیني

Gmax

10-3000

1000

940/10

دمای پایه ذوب برف

T0

(1/1-)-1/1

1

0/31

ضریب درجه-روز دما

Ksnow

0-9/1

1

0/233

ضریب درجه-روز باران

Krain

-

0/0001

0/001

مؤلفه رواناب سطحي

Krun

1-10

6/6

1/1

شدت بارندگي

Pmax

1-100

210

933/1

جدول  -9شاخصهای ارزیابي مدل  WetSpaدر مرحله واسنجي و اعتبارسنجي برای شبیهسازی جریان
معیار ارزیابي

واسنجي

اعتبارسنجي

ناش-ساتکلیف ()NS

0/4014

0/6643

ناش-ساتکلیف برای جریانهای کم ()NSL

0/1237

0/1173

ناش-ساتکلیف برای جریانهای زیاد ()NSH

0/4973

0/6171

ضریب همبستگي اصالحشده ()rmod

0/11

0/6110

انحراف مدل ()Bias

0/11

0/12

با توجه به اینکه شبیهسازی تغییرات روزانه
جریان ،فرایند پیچیدهای است ،در نتیجه رسیدن به
دقت باالی  11درصد در این مدل ميتواند بسیار
رضایتبخش باشد .چرا که در مدلهای یکپارچه
بهدلیل نادیده گرفتن تغییرات زماني کوتاهمدت جریان
و ادغام این تغییرات با عمل میانگینگیری و همچنین،
استفاده از میانگین دادههای مشاهداتي در مرحله

ارزیابي در این مدلها ،رسیدن به دقتهای باال بدیهي
است ( Safariو همکاران .)2003 ،برای ارزیابي تأثیر
تغییرات کاربری در حوضه بر روی جریان ،اقدام به
اجرای مجدد آن برای هر سناریو شد که نتایج آنها با
کمک رسم نمودار با کاربری فعلي مقایسه شد .در
شکلهای  11الي  17این نمودارها ارائه شدهاند.
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زمان (روز)

شکل  -11نمودار جریان زیرقشری در کاربری فعلي و چهار سناریو در سال آبي 1916-1914
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ارزیابي تأثیر تغییرات کاربری اراضي بر میزان جریان زیرسطحي با استفاده از

بارش
جریان زیر قشری در سناریو(2مثبت)
جریان زیرقشری در کاربری فعلي
جریان زیر قشری در سناریو(1منفي)
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زمان (روز)

شکل  -10نمودار جریان زیرقشری در کاربری فعلي و چهار سناریو در سال آبي 1911-1916

زمان (روز)
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جریان زیر قشری در سناریو(1مثبت)

جریان زیرقشری در کاربری فعلي

بارش

جریان زیر قشری در سناریو(2منفي)
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شکل  -12نمودار جریان زیرقشری در کاربری فعلي و چهار سناریو در سال آبي 1914-1911
جریان زیرقشری در کاربری فعلي
جریان زیر قشری در سناریو(1منفي)

جریان زیر قشری در سناریو(1مثبت)
جریان زیر قشری در سناریو(2منفي)

بارش
جریان زیر قشری در سناریو(2مثبت)
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زمان (روز)
شکل  -13نمودار جریان زیرقشری در کاربری فعلي و چهار سناریو در سال آبي 1911–1913
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جریان زیرقشری در سناریو  1مثبت (مترمکعب بر ثانیه)

8

جریان زیرقشری در سناریو  2مثبت (مترمکعب بر ثانیه)

خط روند
Line 1:1

خط روند
Line 1:1

شکل  -14نمودار مقایسه جریان زیرقشری در سناریو دو مثبت و

شکل  -15نمودار مقایسه جریان زیرقشری در سناریو یک

سناریو شاهد نسبت به خط 1:1

مثبت و سناریو شاهد نسبت به خط 1:1

ارزیابي تأثیر تغییرات کاربری اراضي بر میزان جریان زیرسطحي با استفاده از
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Line 1:1
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جریان زیرقشری در سناریو 1منفي (مترمکعب بر ثانیه)

7
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جریان زیرقشری در سناریو 2منفي (مترمکعب بر ثانیه)

خط روند
Line 1:1

8
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شکل  -16نمودار مقایسه جریان زیرقشری در سناریو دو منفي و

شکل  -17نمودار مقایسه جریان زیرقشری در سناریو یک

سناریو شاهد نسبت به خط 1:1

منفي و سناریو شاهد نسبت به خط 1:1
جریان زیر قشری در سناریو(1مثبت)
جریان زیر قشری در سناریو(1منفي)
Line 1:1
8

جریان زیر قشری در سناریو(2مثبت)
جریان زیر قشری در سناریو(2منفي)
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2

جریان زیرقشری (مترمکعب بر ثانیه)

6

0
8

6

4

2

0

جریان زیرقشری در سناریو شاهد (مترمکعب بر ثانیه)
شکل  -18نمودار مقایسه جریان زیرقشری در سناریوها نسبت به سناریو شاهد

با توجه به نمودارهای حاصل از شبیهسازی جریان
زیرسطحي در کاربری فعلي و سناریوهای مختلف،
نتیجه اینگونه حاصل ميشود که با تغییر کاربری
اراضي در جهت مثبت در دو گرایش خوشبینانه
(سناریو یک مثبت) و خیلي خوشبینانه (سناریو دو
مثبت) ،میزان جریان زیرسطحي و آب زیرزمیني
افزایش و میزان رواناب سطحي کاهش ميیابد و با
تغییر کاربری در جهت قهقرا (بدبینانه و خیلي
بدبینانه) و افزایش مناطق مسکوني در سناریوهای
منفي میزان جریان زیرسطحي و زیرزمیني کاهش
ميیابد که نشاندهنده کاهش نفوذ عمقي و افزایش

رواناب است .دلیل تغییرات بسیار کم در جریان
زیرسطحي در سناریوهای مثبت را ميتوان به شباهت
کاربری اراضي در سناریو شاهد و سناریوهای مثبت
نسبت داد .بهطور مثال کاربری مرتع با کاربری زراعي
تقریبأ دارای ویژگيهای مشابه از نظر خاکشناسي و
پوشش هستند ،همچنین ،تاثیر این تغییرات در جریان
زیرسطحي کمي نامحسوستر از تأثیر آن در جریان
سطحي و یا زیرزمیني است و علت تغییرات محسوس-
تر جریان زیرسطحي در سناریوهای منفي نسبت به
سناریو شاهد ميتواند بهدلیل تغییر زیاد در کاربری
مثأل از جنگل یا کشاورزی به مناطق مسکوني باشد که

1931 ،2  شماره،11 جلد

.با هم تفاوت چشمگیرتری دارند
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