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تأييد نهايي مقاله1318/11/21 :
وصول مقاله1318/20/22 :

چکيده
تغييرات کاربري اراضي ،يکي از عواملي است که بر خصوصيات رواناب سطحي و سيالب در سطوح مختلف
حوضهها ،تأثير ميگذارد .هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر تغييرات بوجود آمده در کاربري و پوشش اراضي
بخشي از حوضهي آبخيز قرهسو اردبيل در بازهي زماني  1112-2212بر روي ارتفاع رواناب حوضه است .بدين
منظور ابتدا با استفاده از نقشهي گروه هيدرولوژيکي خاک و نقشهي کاربري اراضي مربوط به سالهاي ،1112
 2222و  ،2212شمارهي منحني منطقه به دست آمد و سپس با استفاده از اين نقشهها ،ميزان نگهداشت
ويژهي خاک ( )Sمحاسبه و ميزان رواناب از طريق روش  SCSبرآورد شد .نتايج نشان داد که در طول دورههاي
مورد مطالعه ،مساحت کاربريهاي اراضي جنگل ،زراعت آبي و زمين باير به ترتيب  10/01 ،2/44و 1/11
درصد کاهش پيدا کرده و مساحت کاربريهاي مرتع ،زراعت ديم و مناطق مسکوني به ترتيب  12/31 ،4/44و
 2/21درصد افزايش يافته است .اين تغييرات باعث افزايش شمارهي منحني از  48/44در سال  1112تا
مقدار  41/44در سال  2212شده و به دنبال آن نگهداشت ويژه از  01/28در سال  1112به مقدار 04/42
در سال  2212کاهش پيدا کرده است .تغييرات اين عوامل باعث افزايش رواناب از مقدار  203/4ميليمتر در
سال  1112تا  214/24ميليمتر در سال  2212گرديده است که بيانگر افزايش  33/04ميليمتري (11/33
درصد) رواناب در طول دورهي مورد مطالعه ميباشد .محاسبهي ضريب همبستگي بين کاربريهاي مختلف و
شمارهي منحني و ارتفاع رواناب نشان داد که اين متغيرها با کاربريهاي مرتع ،زراعت ديم و مناطق مسکوني
رابطهي مستقيم دارند ،در حالي که با کاربريهاي جنگل ،زراعت آبي و زمين باير ،داراي رابطهي معکوس هستند.
کلمات کليدي :رواناب سطحي ،شمارهي منحني ،قرهسو اردبيل ،کاربري اراضي ،همبستگي.

* (نويسنده مسئول)

E-mail:ssoltani@ardakan.ac.ir
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 -1مقدمه

با توجه به روند رو به افزايش جمعيت و نياز روز افزون به مواد غذايي ،حفظ آب و خاک به
عنوان سرمايههايي ارزشمند ،اهمي ت فراوان دارند .در مبحث حفاظت از منابع آب و خاک،
اطالع از ميزان توليد رواناب و فرسايش جهت دست يافتن به توسعهي پايدار ،پايه و اساس
برنامهريزي و تصميمگيريها است .از اين رو بررسي دقيق رواناب سطحي و سيالب ،يک
گام مهم و کليدي در برنامهريزي و مديريت بهينهي منابع آب به شمار ميآيد .يکي از
عواملي که بر خصوصيات رواناب سطحي تأثير ميگذارد ،تغييرات کاربري اراضي در سطوح
مختلف حوضهها ميباشد .کاربري اراضي تحت تأثير دو مؤلفهي نيازهاي انسان و
فرآيندهاي زيست محيطي تشکيل ميگردد .تغيير کاربري زمين نيز ميتواند تبديل يک
نوع کاربري به کاربري ديگر باشد ،يا به عبارت ديگر به تغييرات در ترکيب و الگوي
کاربريهاي اراضي در يک منطقه و يا اصالح يک نوع کاربري خاص ،تغيير کاربري اراضي
گفته ميشود (جکمن 1و همکاران .)2224 ،تغييرات نادرست کاربري اراضي باعث به هم
خوردن چرخهي آب از تعادل طبيعي ميشود ،که زيانهاي ناشي از سيلهاي ويرانگر اعم
از خسارتهاي اقتصادي ،تلفات جاني ،هدر رفت آب و در نتيجه کاهش منابع آب را در پي
خواهد داشت .در دههي اخير ،خسارات اقتصادي ناشي از بروز سيالبها در اثر تخريب
سازهها ،تأسيسات و امکانات ،تخريب اراضي و فرسايش خاک ،اهميت بررسي تأثير تغيير
کاربريها بر سيالب را بيشتر کرده است .در اين زمينه تحقيقات مختلفي انجام شده است.
براي مثال شيراوند ( )1314ارتباط بين تغييرات کاربري اراضي و رفتار هيدرولوژيک و
تأثيرات آن بر آب زيرزميني در دشت نجفآباد را بررسي و نشان داد که در دورههاي مورد
نظر افزايش کاربريهاي مناطق مسکوني ،مراتع تخريبيافته ،کاهش اراضي کشاورزي و
درختان دست کاشت باعث افزايش شمارهي منحني و به دنبال آن کاهش تلفات کل و
افزايش رواناب ميگردد .فوهر 2و همکاران ( )2222با استفاده از  GISتوزيع مکاني
سناريوهاي مختلف کاربري اراضي را مشخص کرده ،سپس به کمک مدل هيدرولوژيکي
1- Jakeman
2- Foher
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 SWATتأثير سناريوهاي مورد نظر را بر تعادل آبي در حوضهي آبخيز مورد مطالعه،
پيشبيني کردند و به اين نتيجه رسيدند که تغيير کاربري اراضي از جنگل به ساير
کاربريها موجب افزايش خطر بالقوه سيل ميشود .نظرنژاد و همکاران ( )1310تأثير
سناريوهاي مختلف کاربري اراضي بر ميزان فرسايش خاک با مدل  USLEدر حوضهي
کليبرچاي را مطالعه کردند .بر اساس نتايج به دست آمده ،متوسط فرسايش خاک در
سناريوي تبديل مرتع طبيعي به پوشش درختي و ديمزار به ترتيب  1/23و  14/43تن در
هکتار در سال اتفاق خواهد افتاد .معيني و همکاران ( )1310سطح بهينهي کاربري اراضي
و عمليات بيولوژيک براي کاهش فرسايش و رسوب در حوضهي آبخيز سقزچي استان
اردبيل را تعيين کردند .نتايج نشان داد که با بهينهسازي کاربري اراضي ،در شرايط فعلي،
در شرايط استاندارد کاربريها و با اعمال عمليات بيولوژيک کاربريها ميزان فرسايش خاک
و رسوبدهي کل حوضه به ترتيب کاهش و افزايش مييابد .شفيعي مطلق و همکاران
( )1314تأثير تغيير کاربري اراضي در طي چهار دههي اخير را بر کميت و کيفيت
رودخانهي مارون در استان کهگيلويه و بويراحمد با استفاده از مدل  SWATبررسي کردند.
نتايج نشان داد که با ادامهي روند تخريبي در کاربري اراضي ،مقادير رواناب افزايش و
نفوذپذيري و آبگذري به آبخوان-هاي سطحي و عميق کاهش يافته است .نادري و
همکاران ( )1314تاثير تغيير کاربري اراضي و اقليم را بر رواناب حوضهي گرين بررسي
کردند .نتايج نشان داد که با ثابت ماندن تغييرات دورهي پايه ،اين منطقه شاهد افزايش
مساحت جنگل،کاهش مساحت مرتع و کاهش ميزان رواناب ميباشد .شايسته و عابديان
( )1318اثرات درازمدت هيدرولوژيک تغيير کاربري اراضي بر ميزان رواناب ساالنه در
حوضهي آبريز زيارت را ارزيابي کردند .نتايج نشان داد که در طي  21سال ،عليرغم روند
کاهشي ميزان بارندگي در منطقه و ثابت بودن ويژگيهاي هيدرولوژيکي در طول زمان،
عمق رواناب توليدي در حوضه به طور متوسط  2/14ميليمتر بر اثر تغييرات در کاربري
زمين افزايش داشته است که سهم مناطق مسکوني و زمينهاي کشاورزي در افزايش حجم
رواناب به ترتيب  20/34و  11/28درصد بوده است .ضيائي و همکاران ( )1318نقش
کاربري اراضي بر توليد رسوب و رواناب سطحي با استفاده از مدل  SWATدر حوزهي
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آبخيز بهشت آباد را بررسي کردند .نتايج نشان داد که اراضي کشت ديم با رواناب سطحي
متوسط  112ميليمتر و رسوب متوسط  24/4تن بر هکتار در سال و باغات با ميانگين 82
ميليمتر رواناب سطحي و متوسط توليد رسوب  1/03تن بر هکتار در سال به ترتيب
بيشترين و کمترين مقادير متوسط ساليانۀ توليد رواناب و رسوب را دارند .زوپ 1و همکاران
( )2210به منظور بررسي اثرات تغيير کاربري اراضي و شهرنشيني بر جاري شدن سيل در
حوضهي اوشيوارا در بمبئي هند ،تغييرات کاربري اراضي بين سالهاي  2221 ،1100و
 2221با استفاده از تصوير ماهوارهاي استخراج کردند .نتايج نشان داد در  43سال گذشته
به دليل افزايش ساخت و ساز در منطقه سبب افزايش دبي اوج سيل و حجم سيل شده و
به طور کلي مناطق خطر سيل افزايش يافته است .دينکا و کليک )2211( 2اثر تغيير
کاربري اراضي بر تغييرات رژيم رواناب سطحي در حوزه باساکا در اتيوپي را مطالعه نمودند.
نتايج نشان داد که پاسخ رواناب از سال  1142به ويژه پس از شروع برنامه هاي آبياري در
مقياس بزرگ در منطقه در حال افزايش بوده است و بيشترين ميزان افزايش سطح رواناب
پس از اواسط دهه  1182رخ داد که مطابق با تغييرات قابل توجه کاربري اراضي و افزايش
سطح تراز درياچه در آن دوره در اين حوزه بوده است .چن 3و همکاران ( )2222اثر تغيير
اقليم و کاربري اراضي را بر رواناب حوزهي رودخانهي جينشا در چين با مدل SWAT
بررسي کردند .نتايج حاکي از اين است که با توجه به تغييرات جهاني آب و هوا ،ميزان
بارش ،دما و رواناب در اين حوزه از سال  2214تا  2242افزايش خواهد يافت .هو 4و
همکاران ( )2222تأثير تغيير کاربري اراضي بر روي رواناب سطح شهر در يک شهر با
سرعت بسيار سريع شهري (منطقه مرکزي پکن) را ارزيابي کردند .نتايج نشان داد که روند
تغيير رواناب سطحي مطابق با روند زمين هاي غيرقابل نفوذ در منطقه است که در طي
سالهاي اخير افزايش يافته است .تجزيه و تحليل همبستگي نشان داد که تغييرات در
رواناب سطحي به شدت با تغييرات در سطوح غيرقابل نفوذ در ارتباط با همبستگي رواناب
1- Zope
2- Dinka and Klik
3- Chen
4- Hu
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با ساير انواع کاربري زمين در ارتباط است .طي يک ،دو دههي اخير ،حوضهي آبخيز قرهسو
به ويژه پايين دست آن با رشد سريع ساخت و ساز و گسترش سازههاي سکونتگاهي مواجه
بوده است .فعاليتهاي انساني و تغييرات کاربري در اين حوضه ،باعث شده تا آرايش
طبيعي فرآيندهاي آبراههاي که آب و رسوب را از حوضههاي باالدست به پايين دست
انتقال ميدهند ،تحت تأثير مداخالت انساني قرار بگيرد ،يکي از مسائل اساسي مخاطرهآميز
در اين حوضه را که همانا تغييرات ايجاد شده در الگوي جريانهاي سطحي و شرايط
طبيعي حوضهها و تجاوز به حريم رودها و آبراههها است ،بوجود ميآورد .در همين راستا
تحقيق حاضر با هدف بررسي نقش تغيير کاربري اراضي بر رواناب بخشي از حوضهي آبخيز
قرهسو در استان اردبيل در يک دورهي زماني تقريباً  22ساله ،به سبب موجود بودن
اطالعات و دسترسي به تصاوير ماهوارهاي دورههاي مختلف زماني ،انجام پذيرفته است.
 -2مواد و روشها

منطقهي مورد مطالعه در تحقيق حاضر شامل بخشي از حوضهي آبخيز قرهسو واقع در
استان اردبيل با مساحت  2102/0283کيلومتر مربع است که در محدودهي جغرافيايي
 48˚ 24′ 30″و  41˚ 12′ 20″طول شرقي و  34˚ 44′ 22″و  38˚ 34′ 24″عرض
شمالي قرار گرفته است .حداقل و حداکثر ارتفاع حوضهي آبخيز مذکور به ترتيب  1282و
 3821متر از سطح دريا و شيب متوسط آن  11/44درصد ميباشد .کاربري اراضي در اين
منطقه غالباً شامل زراعت ديم و آبي ،مرتع ،جنگل و مناطق مسکوني است .شکل ()1
موقعيت جغرافيايي منطقهي مورد مطالعه و موقعيت ايستگاههاي هيـدرومتري را نشان
ميدهد .به دليل وجود سد در برخي از زيرحوضهها ،از زيرحوضههايي استفاده شد که سد
در باالدست وجود نداشته باشد .بيشترين بارندگي فصلي حوضهي مورد مطالعه در فصل
بهار اتفاق ميافتد و کمترين بارندگي فصلي حوضه مربوط به فصل تابستان ميباشد .در
کل حوضه قرهسو يک سيستم برفي ـ سيالبي است و مقدار زيادي از آب رودخانهها،
حاصل ذوب برفي است که در فصل زمستان تا اواخر فروردين ماه در ارتفاعات انباشته شده
است ،اين انبار بزرگ آبي در تابستان به تدريج ذوب گشته و در رودخانهها جريان مييابد.
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شکل( )1موقعيت جغرافيايي بخشي از حوضهي آبخيز قرهسو در کشور و استان اردبيل
Fig (1) Geographical location of a part of Ghareh-su watershed in Ardabil province and country

 -تهيهي نقشهي کاربري اراضي

گزينش و انتخاب نوع سنجده ،بستگي به هدف مطالعه ،مشخصات منطقه و مقياس زماني
و مکاني مورد نظر دارد .در اين تحقيق از ميان تصاوير قابل دسترس ،تصاويري انتخاب شد
که از نظر ماه برداشت به هم نزديک باشند .در همين راستا ابتدا به تهيهي تصاوير ماهوارهاي
مورد نياز در سالهاي مورد مطالعه ( 2222 ،1112و  )2212از سايت سازمان زمينشناسي
آمريکا اقدام شد .مشخصات تصاوير دانلود شده در جدول ( )1ارائه شده است .براي تهيهي
نقشهي کاربري اراضي از تصاوير ماهوارهاي دانلود شده استفاده شد ،که ابتدا تصحيحات
راديومتريک و هندسي الزم بر روي اين دادهها به وسيلهي نرمافزار  ENVIصورت گرفته و
سپس تهيهي نقشهي کاربري اراضي حوضهي مورد نظر در دستور کار قرار گرفت .براي
طبقهبندي تصاوير از روش حداکثر احتمال يا بيشترين شباهت در محيط نرمافزار IDRISI
 Selvaاستفاده شد .بدين صورت که ابتدا نقاط تعليمي با تصاوير  Google Earthو
بازديدهاي ميداني از منطقه تعيين گرديد و نرمافزار بر اساس اين نقاط  0کاربري شامل
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جنگل ،مرتع ،زراعت ديم ،زراعت آبي ،مناطق مسکوني و زمين باير سال  2222 ،1112و
 2212را به دست آورد.
جدول ( )1مشخصات تصاوير دانلود شده
Tab (1) Specifications of downloaded images

رديف

ماهواره

1
2
3

لندست 4
لندست 4
لندست 4

سنجنده
TM
+

ETM

ETM+

تاريخ اخذ تصاوير

تعداد باند

1112/24/21
2222/21/14
2212/28/21

4
8
8

 -تهيهي نقشهي شمارهي منحني

پس از مشخص شدن تغيير کاربريها در طول سالهاي مورد مطالعه اقدام به تهيهي
نقشهي شمارهي منحني گرديد .در ابتدا الزم به ذکر است که  CNمورد استفاده در اين
تحقيق براي وضعيتي است که در آن فرض شده است ،خاک حوضهي مورد مطالعه به
لحاظ رطوبتي قبل از بارندگي در وضعيت متوسط بوده است (خاک منطقهي قبل از
بارندگي نه زياد خشک و نه زياد مرطوب بوده است) .اگر بارندگي زماني باشد که از قبل
خاک حوضه خشک باشد و يا بارندگي زماني صورت گيرد که قبل از آن باران ديگري
باريده و خاک حوضه مرطوب باشد ،در اين صورت بايد  CNبراي هر دو وضعيت خشک
( )CNɪيا مرطوب ( )CNɪɪɪاصالح شود .در اين پژوهش با استفاده از نقشهي خاکشناسي
منطقه که از گروه علوم خاک دانشگاه تهران اخذ گرديد (شکل  )2و دربرگيرندهي
خصوصيات مختلف خاک (نفوذپذيري ،عمق خاک ،بافت خاک و  )...ميباشد ،نقشهي
گروههاي هيدرولوژيک خاک ( C ،B ،Aو  )Dاستخراج شد ،سپس با استفاده از جداول
مربوط به تعيين ( CNجدول استاندارد  ،)SCSبراي هر واحد چندضلعي ،حاصل از تلفيق
نقشهي کاربري اراضي و گروههاي هيدرولوژيک خاک ،با استفاده از نرمافزار HECGEO-HMS
در محيط نرمافزار  Arc GISشماره منحني توليد شده و سپس شمارهي منحني هر واحد
همگن در مساحت تحت پوشش آن ضرب شده و مجموع حاصلضربها به مساحت کل
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حوضه تقسيم گرديد و بدين ترتيب شمارهي منحني متوسط وزني کل حوضه محاسبه
گرديد.

شکل ( )2نقشهي کالسهاي بافت خاک
Fig (2) Map of soil texture classes

 -محاسبهي ارتفاع رواناب

بعد از تهيهي شمارهي منحني براي سالهاي  2222 ،1112و  2212اقدام به محاسبهي
نگهداشت ويژه از رابطهي تجربي ذيل گرديد:
()1
در اين معادله  :CNشماره منحني و  :Sحداکثر نگهداشت خاک بعد از شروع رواناب يا نگهداشت ويژه
(ميليمتر) ميباشد.

جهت محاسبهي ارتفاع رواناب ساالنه ،از ميانگين بارش بلندمدت ساالنه براي 14
ايستگاه بارانسنجي استفاده گرديد که ابتدا از بارش ساليانه آنها با استفاده از روش فاصله
معکوس وزني ميانيابي انجام گرفت و ميانگين بارش از کل منطقه در نظر گرفته شد و بر
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اساس آن ارتفاع رواناب محاسبه گرديد و با جايگذاري ميانگين بارش و نگهداشت ويژه در
رابطهي ( )2ارتفاع رواناب هر سال محاسبه گرديد.
() 2

)

(

در اين معادله  :Qارتفاع رواناب (ميليمتر) :P ،بارندگي (ميليمتر) :S ،نگهداشت ويژه (ميليمتر) ميباشد.
 -محاسبهي ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق

هدف از محاسبه ضريب همبستگي ،مشخص کردن رابطه مستقيم و غيرمستقيم بين
متغيرهاي تحقيق ميباشد .متغيرهايي که بين آنها همبستگي محاسبه گرديد عبارتند از:
کاربريهاي توليد شده (جنگل ،مرتع ،زراعت ديم ،زراعت آبي ،مناطق مسکوني و زمين
باير) ،شمارهي منحني ،رواناب .در اين مطالعه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد که
با نماد  rنشان داده ميشود و مقدار آن بين  +1تا  -1ميباشد.
 -3بحث و نتايج
 -نقشهي کاربري اراضي

به منظور بيان صحت نقشهها از دو معيار صحت کلي و ضريب کاپا استفاده شد .صحت
کلي عبارت است از نسبت پيکسلهايي که درست طبقهبندي ميشوند به تعداد کل
پيکسلهاي مورد مقايسه به اين ترتيب صحت کلي که به درصد بيان ميشود ،نشاندهندهي
ميزان همخواني تصوير حاصل از طبقهبندي با واقعيت زميني است .همچنين براي ارزيابي
دقت از کاپا که معيار مشخص اختالف توافق بين نقشهها (که به صورت کلي بيان ميشود)
و توافقي که ممکن است ناشي از همخواني اتفاقي دو نقشه باشد ،استفاده ميشود .اين
شاخص سعي ميکند تا معيار سنجش توافق تصادفي فراهم کند .جدول ( )2نتايج ماتريس
خطاي طبقهبندي انجام شده را نشان ميدهد.
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جدول ( )2ماتريس خطاي طبقهبندي انجام شده
Tab (2) Classification error matrix performe

سال

جمع پيکسلهاي انتخاب شده

جمع پيکسلهاي صحيح

دقت کلي

کاپاي کلي

1341
1381
1311

124
1242
148

822
132
804

%12/83
%88/41
%12/4

%88/42
%80/21
%84/44

نقشههاي کاربري اراضي براي سالهاي  2222 ،1112و  2212در شکل ( )3نشان داده
شده است .همانطور که از شکل ( )3و جدول ( )3مشخص است ،در سال  ،1112بيشترين
مساحت را کاربري زراعت آبي با  121841هکتار که  44/1درصد از سطح حوضه را به خود
اختصاص داده و کمترين مساحت را کاربري مناطق مسکوني با  2411هکتار که برابر 1/21
درصد از سطح حوضهي موردمطالعه ميباشد ،تشکيل ميدهد .همچنين مساحت کاربريهاي
جنگل ،مرتع ،زراعت ديم و زمين باير به ترتيب  4/44( 11182درصد از سطح حوضه)،
 24/24( 48134/08درصد از سطح حوضه) 10/12( 30022/0 ،درصد از سطح حوضه) و
 4121/14هکتار ( 1/1درصد از سطح حوضه) برآورد شد .نقشهي کاربري اراضي و مساحت
هر کدام از کاربريها در سال  2222به ترتيب در شکل ( )3و جدول ( )4نشان داده شده
است ،که باتوجه به يافتهها در اين سال ،کاربري زراعت آبي بيشترين مساحت در حوضهي
مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است و مساحت آن برابر  40341/4هکتار که 34/32
درصد از مساحت حوضهي مورد مطالعه مي باشد و کمترين مساحت کاربري نيز متعلق به
کاربري زمين باير با مساحت حدود  2284هکتار است ،که  1/20درصد سطح حوضهي
مورد مطالعه را تشکيل ميدهد .همچنين مساحت کاربريهاي جنگل ،مرتع ،زراعت ديم و
مناطق مسکوني در سال  2222به ترتيب  4/10( 8114/01درصد از سطح حوضه)،
 32/4( 04444/1درصد از سطح حوضه) 20/48( 44481/4 ،درصد از سطح حوضه) و
 4304/11هکتار ( 2/48درصد ازسطح حوضه) محاسبه گرديد .همچنين باتوجه به شکل
( )3و نيز جدول ( )4بيشترين مساحت کاربري اراضي در سال  2212براي بخشي از
حوضهي آبخيز قرهسو ،متعلق به کاربري مرتع ميباشد ،که مساحت آن برابر 41334/01
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هکتار ( 32/11درصد) و کمترين مساحت کاربري را نيز زمين باير تشکيل مي دهد که
مساحت آن نيز برابر با  1434/41هکتار ( 2/41درصد) ميباشد .همچنين مساحت
کاربريهاي جنگل ،زراعت ديم ،زراعت آبي و مناطق مسکوني در سال  2212به ترتيب
 3( 0424/24درصد از سطح حوضه) 21/31( 03388 ،درصد از سطح حوضه)04404/2 ،
( 32/41درصد از سطح حوضه) و  4430/28هکتار ( 3/48درصد از سطح حوضه) محاسبه
گرديد.
-روند تغييرات کاربري اراضي

با توجه به مطالب مذکور و نيز شکل ( )4و جدول ( )0از سال  1112تا  ،2222مساحت
کاربري زراعت آبي بيشترين تغييرات را داشته که  11/48درصد با کاهش روبرو شده است.
کاربري زراعت ديم نيز  1/00درصد در سال  2222نسبت به سال  1112دچار افزايش
شده است .کاربري مرتع  3/14درصد افزايش ،کاربري جنگل نيز  1/38درصد کاهش،
مناطق مسکوني  1/11درصد افزايش و زمين باير نيز  2/84درصد کاهش يافته است.

شکل ( )3نقشههاي کاربري اراضي براي دورههاي مورد مطالعه
Fig (3) Land use maps for the period under study
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ادامهي شکل ( )3نقشههاي کاربري اراضي براي دورههاي مورد مطالعه
Continued Fig (3) Land use maps for the period under study
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جدول ( )3مساحت کاربريهاي اراضي بخشي از حوزهي آبخيز قرهسو در سال 1992
Tab (3) Land use area of a part of Ghareh-Su watershed in 1992

نوع کاربري اراضي

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

جنگل
مرتع
زراعت ديم
زراعت آبي
مناطق مسکوني
باير

11182
48134/08
30022/0
121841/1
2411/3
4121/14

4/44
24/24
10/12
44/1
1/21
1/1

جمع

211212/33

111

از سال  2222تا  2212نيز مساحت کاربريهاي زراعت آبي و جنگل به ترتيب  4/11و
 1/10درصد کاهش داشته است و زراعت ديم  2/43درصد و مرتع  2/41درصد و مناطق
مسکوني  1/1درصد با افزايش مساحت روربرو شده است و زمين باير نيز  2/34درصد
کاهش داشته است .همچنين طي بيست سال مورد مطالعه يعني از سال  1112تا 2212
مساحت کاربريهاي جنگل ،زراعت آبي و زمين باير به ترتيب  10/01 ،2/44و  1/11درصد
کاهش يافته و مساحت کاربريهاي مرتع ،زراعت ديم و مناطق مسکوني به ترتيب ،4/44
 12/31و  2/21درصد افزايش پيدا کرده است.
جدول ( )4مساحت کاربريهاي اراضي بخشي از حوزهي آبخيز قرهسو در سال 2112
Tab (4) Land use area of a part of Ghareh-Su watershed in 2002

نوع کاربري اراضي

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

جنگل
مرتع
زراعت ديم
زراعت آبي
مناطق مسکوني
باير

8114/01
04444/21
44481/4
40341/4
4304/11
2284/10

4/10
32/4
20/48
34/32
2/48
1/20

جمع

211212/33

111
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جدول ( )5مساحت کاربريهاي اراضي بخشي از حوزهي آبخيز قرهسو در سال 2112
Tab (5) Land use area of a part of Ghareh-Su watershed in 2012

نوع کاربري اراضي

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

جنگل
مرتع
زراعت ديم
زراعت آبي
مناطق مسکوني
باير

0424/24
41334/01
03388
04404/2
4430/28
1434/41

3
32/11
21/31
32/41
3/48
2/41

جمع

211212/33

111
120000

1371

100000

1381

80000

1391

60000
40000
20000
0

زمین بایر

مناطق مسکونی

زراعت آبی

زراعت دیم

مرتع

جنگل

شکل ( )4روند تغييرات مساحت کاربرياراضي از سال  1992تا 2112
Fig (4) Trend of land use area changes from 1992 to 2012

جدول ( )1روند تغييرات کاربري اراضي از سال  1992تا 2112
Table (6) Trend of land use changes from 1992 to 2012

دوره

تغييرات دورهي دوم نسبت به دورهي
اول
()1112-2222

نوع کاربري اراضي

تغيير مساحت (درصد)

جنگل

-1/38

مرتع

+3/14

زراعت ديم

+1/00

زراعت آبي

-11/48

مناطق مسکوني

+1/11

زمين باير

-2/84
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جدول ( )1ادامه
Table (6) Countinue

تغييرات دورهي سوم نسبت به دورهي
اول
()1112-2212

تغييرات دورهي سوم نسبت به دورهي
دوم
()2222-2212

جنگل

-2/44

مرتع

+4/44

زراعت ديم

+12/31

زراعت آبي

-10/01

مناطق مسکوني

+2/21

زمين باير

-1/11

جنگل

-1/10

مرتع

+2/41

زراعت ديم

+2/43

زراعت آبي

-4/11

مناطق مسکوني

+1/1

زمين باير

-2/34

 -شمارهي منحني

نقشهي شماره منحني توليد شده براي سالهاي  2222 ،1112و  2212در شکل ( )4ارائه
شده است .مقدار شمارهي منحني براي بخشي از حوضهي آبخيز قرهسو در شرايط رطوبتي
متوسط ( )CNIIبراي سال  1112محاسبه شد که بر طبق جدول ( )4در سال  1112مقدار
شمارهي منحني برابر با  48/44بدست آمد .همچنين شمارهي منحني در شرايط رطوبتي
خشک و مرطوب براي سال  1112محاسبه گرديد که به ترتيب  02/03و  81/4ميباشد.
مقدار شمارهي منحني در شرايط رطوبت پيشين متوسط (  )CNIIبراي سال  1381نيز
محاسبه گرديد که بر طبق جدول ( )4براي سال  2222مقدار شمارهي منحني برابر با
 41/14ميباشد ،که نسبت به سال  1112با افزايش  2/44همراه بوده است .همچنين
شمارهي منحني در شرايط رطوبتي خشک و مرطوب براي سال  2222به ترتيب  01/44و
 81/42ميباشد .مقدار شمارهي منحني در شرايط رطوبت پيشين متوسط (  )CNIIبراي
سال  2212محاسبه شد که با توجه به جدول ( )4براي سال  2212مقدار شمارهي منحني
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برابر با  41/44ميباشد ،که نسبت به سال  2222با افزايش ( )2/03روبرو شده است .در
ادامه شمارهي منحني در شرايط رطوبتي خشک و مرطوب براي سال  2212محاسبه
گرديد ،که به ترتيب  02/34و  12/24ميباشد .اين مقدار شمارهي منحني نشان از توانايي
باالي حوضهي مورد مطالعه در توليد رواناب ميباشد .با توجه به اين يافتهها ميتوان گفت
که حوضههاي آبخيز هرچه از شرايط رطوبتي خشک به مرطوب برسد ،بر ميزان شمارهي
منحني افزوده ميشود.
 -محاسبهي ارتفاع رواناب

در ادامه براي محاسبهي رواناب حاصل از بارش ساالنه ،از ميانگين بارش بلندمدت ساالنه
 14ايستگاه بارانسنجي بخشي از حوضهي آبخير قرهسو استفاده شد .با استفاده از روابطي
که در بخش مواد و روش ارائه شد ،به طوري که با در دست داشتن مقدار شمارهي منحني،
نگهداشت وي ژه و بارش بلندمدت ساالنه ،ارتفاع رواناب محاسبه گرديد و نتايج آن در جدول
( )8ارائه شده است .بنابراين با تـوجه به نتايج نـگهداشت ويژه در سال 01/28 ،1112
ميليمتر بوده که در سال  2222به ميزان  00/14ميليمتر و در سال  2212ميزان آن به
 04/42ميليمتر کاهش يافته است .بر اثر کاهش مقدار نگهداشت ويژه ،بر ميزان رواناب
سطحي افزوده ميشود که در سال  203/4 ،1112ميليمتر ولي در سال  2222ميزان
رواناب به  214/48ميليمتر و در سال  2212نيز به مقدار  214/24ميليمتر افزايش يافته
است .افزايش در ميزان رواناب در حوضهي مورد مطالعه ميتواند به دليل افزايش در ميزان
شمارهي منحني باشد.
جدول ( )7مقدار ميانگين وزني شماره منحني از سال  1992تا 2112
Table (7) Weighted average value of the curve number from 1992 to 2012

سال

CNI

CNII

CNIII

1112
2222
2212

02/03
01/44
02/34

48/44
41/14
41/44

81/4
81/42
12/24

درصد افزايش شماره منحني در سال  2212نسبت به 1112

%2/40

%1/4

2%/44
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جدول ( )3متوسط ارتفاع رواناب ساالنه از روش شمارهي منحني
Table (8) Average annual runoff height from curve number method

سال

1112
2222
2212

شمارهي

نگهداشت ويژه

متوسط بلند مدت بارش

ارتفاع رواناب ()Q

منحني

(( )Sميليمتر)

ساالنه (( )Pميليمتر)

(ميليمتر)

48/44
41/14
41/44

01/28
00/14
04/42

304/31
304/31
304/31

203/4
214/48
214/24

شکل ( )5نقشههاي شمارهي منحني براي دورههاي مورد مطالعه
Fig (5) Curve number maps for the periods studied
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ادامهي شکل ( )5نقشههاي شماره منحني براي دورههاي مورد مطالعه
Continued Tab(5) Curve number maps for the periods studied
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 -محاسبهي ضريب همبستگي

هدف از محاسبه ضريب همبستگي ،مشخص کردن رابطهي مستقيم و غيرمستقيم بين
متغيرهاي تحقيق است .نتايج همبستگي در جدول ( )1ارائه شده است .با توجه به نتايج،
همبستگي بين متغيرهاي شمارهي منحني و انواع کاربري نشان ميدهد که قويترين
همبستگي مثبت با کاربري مناطق مسکوني ( )r= +2/111بدست آمده است .عالمت مثبت
به اين معني است که بين شمارهي منحني و کاربري مناطق مسکوني رابطهي مستقيم وجود
دارد و بيشترين همبستگي منفي با کاربري جنگل ( )r=-2/114مشاهده گرديد .عالمت
منفي نيز نشاندهندهي رابطهي معکوس بين شمارهي منحني و کاربري جنگل است .به
عبارت ديگر با افزايش مساحت کاربري جنـگل ،مقدار شـمارهي منحني کاهش مييابد.
همچنين همبستگي بين متغيرهاي رواناب و انواع کاربري اراضي نشان داد که قويترين
رابطهي مثبت (رابطه مستقيم) با کاربري زراعت ديم ( ،)r= +2/181و بيشترين همبستگي
منفي (رابطهي معکوس) با کاربريهاي زراعت آبي و زمين باير ( )r=-2/144وجود دارد.
نتايج محاسبهي همبستگي بين متغيرهاي حجم سيالب و انواع کاربري اراضي نيز نشان
ميدهد که قويترين همبستگي مثبت با کاربري مناطق مسکوني ( )r= +2/180بوده و
حجم سيالب بيشترين همبستگي منفي را با کاربري جنگل ( )r= -2/181داشته است.

متغير

جدول ( )9ماتريس همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه
Table (9) Correlation matrix between the variables studied
زراعت ديم زراعت آبي مناطق مسکوني
مرتع
جنگل

شماره منحني -2/114
-2/114
رواناب

+2/110
+2/111

+2/142
+2/181

-2/110
-2/144

+2/111
+2/124

زمين باير

-2/110
-2/144

 -4نتيجهگيري

مهمترين مداخلهي انساني در چرخهي هيدرولوژيک حوضها ،تغييرات کاربري اراضي
است .نتايج اين تغييرات شامل تخريب خطوط تقسيم آب ،قطع کردن مسيلهاي زهکشي
طبيعي و افزايش سطوح نفوذناپذير است .در پژوهش حاضر نيز نتايج تحقيق نشان داد که
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تغيير کاربري اراضي با توجه به تأثير آن بر روي شمارهي منحني حوضهي مورد مطالعه
باعث تغيير بر روي رواناب سطحي ميشود .در اين تحقيق در طول دورهي  22ساله،
کاربري اراضي دستخوش تغيير شده است و اين تغيير کاربري اراضي به سمتي ميل کرده
است که شماره منحني آن افزايش يافته است .همانطور که مشاهده گرديد از سال 1112
تا  2212کاربريهاي اراضي ،مناطق مسکوني ،مرتع و زراعت ديم به ترتيب 12/31 ،2/21
و  4/44درصد افزايش يافته و همچنين کاربريهاي جنگل ،زراعت آبي و زمين باير به
ترتيب  10/01 ،2/44و  1/11درصد کاهش يافته و به تبع آن بر ميزان رواناب حاصله از
اين کاربري نيز افزوده شده است .چنانکه نتايج نشان داد ،شماره منحني حوضهي مورد
مطالعه در سال  1341برابر با  48/44که در سال  1311اين مقدار تا حدود  41/44افزايش
يافته است و به دنبال آن ارتفاع رواناب از مقدار  203/4ميليمتر در سال  1341تا
 214/24ميليمتر در سال  1311گرديده است که بيانگر افزايش  33/04ميليمتري
( 11/33درصد) رواناب در طول دورهي مورد مطالعه ميباشد .زوپ و همکاران ()2210
بررسي اثرات تغيير کاربري اراضي و شهرنشيني بر جاري شدن سيل در حوضهي اوشيوارا
در بمبئي هند را مورد مطالعه قرار دادهاند نشان دادند که افزايش رواناب يا به عبارتي سيل
خيز شدن حوضه بر اثر تغيير کاربري و پوشش اراضي است .همانطور که مشاهده مي شود
با نتايج تحقيق حاضر مطابقت داشته و افزايش رواناب حوضه تحت تأثير افزايش کاربريهاي
غيرقابل نفوذ ،در نتيجه افزايش شماره منحني و کاهش تلفات کل قرار ميگيرد .بنابرين با
توجه به آمار و نتايج آورده شده ،تغيير کاربري هاي مختلف بر روي رواناب سطحي تأثير
بسزايي داشته و افزايش کاربريهايي مثل مناطق مسکوني ،مراتع و زراعت ديم ،رواناب
سطحي را با افزايش مواجه کرده است .يافتههاي تحقيق با نتايج محققاني همچون،
شيرواند ( ،)1314نظرنژاد و همکاران ( ،)1310چن و همکاران ( ،)2222ضيائي و همکاران
( )1318و زوپ و همکاران ( )2210مطابقت دارد .تبين اين مسأله نشان ميدهد که در
يک اکوسيستم طبيعي ،بهرهبرداري از زمين و ايجاد تغيير در شرايط محيطي به ويژه
پوشش گياهي و کاربري اراضي آن اکوسيستم بر پاسخهاي هيدرولوژيکي مانند جاري
شدن سيالب و ميزان فرسايش و رسوب منطقه تأثيرگذار ميباشد و در نهايت باعث
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خسارات شديد اقتصادي ،اجتماعي ميشود .تغيير در حجم کل رواناب و تغيير در تعادل
هيدرولوژيک از مهمترين اثرات تغيير کاربري اراضي بر روي هيدرولوژي حوضههاي آبخيز
ميباشد .به همين علت کاربري اراضي و پوشش زمين يکي از عوامل اصلي در کنترل
تعادل هيدرولوژيکي حوضهي آبخيز است .افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش کاربريهاي
شهري ،باعث ميشود جنگلها و مراتع تخريب شده يا به زمين زراعتي تبديل شوند،
درنتيجه آب کمتري در باالدست رودخانهها به زمين نفوذ کرده و سريعتر به طرف دشت
جريان پيدا کنند .به اين ترتيب حجم سيل بيشتر شده و خسارت بيشتري نيز به مردم
پاييندست حوضه وارد ميسازد.

129-112  صص،2931  زمستان، سال ششم،12  شمارهي،هيدروژئومورفولوژي
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