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چکيده
تغییر کاربری اراضی در آبخیزداری یک از عوامل مؤثر هیدرولوژیکی در تغییر رواناب سطحی و روشهای
مدیریت منابع آب است .هدف از این تحقیق ،بررسی تأثیر کاربری اراضی و خشکسالی بر رواناب حوضهی آبخیز
تویسرکان همدان در زاگرس مرکزی در سه دورهی زمانی  1382 ،1370و ( 1394دورهی  25ساله) با استفاده
از مدلسازی هیدرولوژیک رابطهی بارش-رواناب ( )IHACRESاست .برای تهیه و بررسی نقشهی کاربری اراضی
از دادههای رقومی سنجندههای  TMو  ETM+و نرمافزار  Arc Gis 9,3و نیز برای محاسبهی خشکسالی از
شاخص  SPIبا مدل  DIPو از دورهی زمانی ساالنه بهعنوان یک سیکل متداول هیدرولوژیک استفاده شد .نتایج
بررسی شاخص خشکسالی  3و  12ماهه در دورهی  25ساله نشان داد که بیشتر سالها در سه طبقهی مرطوب
مالیم ،خشکسالی مالیم و بسیار شدید قرار میگیرد و دارای نوسانات شدید هیدرولوژی است .بررسیها نشان
میدهد که بیشترین تغییر کاربری اراضی در بازهی زمانی  25ساله در عرصههای منابع طبیعی بهویژه در مراتع،
تحت تأثیر پدیدهی خشکسالی رخ داده و کاهش این عرصه همراه با نوسانات خشکسالی در طول زمان باعث
افزایش حجم رواناب شده است .نتایج حاصل از واسنجی رواناب شبیهسازی در مدل بارش و رواناب ،بیانگر کارایی
قابلقبول مدل بوده و بررسی هیدروگراف حوضه در سه مقطع زمانی  1382 ،1370و ( 1394دورهی  25ساله)
نشان میدهد که رواناب در حوضه دارای روند افزایشی است که علت آن خشکسالی نهچندان محسوس ،تغییر
کاربری اراضی قابلتوجه و افزایش بارندگی در برخی سالها است؛ لذا پیشنهاد میشود بهمنظور مدیریت منابع
آبوخاک ،طرح جامع کنترل و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و آمایش سرزمین در حوضهی آبخیز تهیه گردد.
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 -1مقدمه
مفهوم کلی کاربری اراضی به نوع استفاده و تمام فعالیتهای موجود در یک منطقه ،ناحیه یا یک حوضهی آبخیز در
روی زمین و تخصیص اراضی به فعالیتهای زراعی ،مناطق مسکونی ،جنگل ،مرتع ،معدن ،تأسیسات صنعتی و همانند
آن گفته میشود(چوبه .)7 :1394 ،یکی از مهمترین پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم ،طی سالهای اخیر افزایش وقوع
خشکسالی ،سیل و بهویژه تغییر کاربری اراضی ناشی از خشکسالی در ایران است(ایلدرمی و همکاران.)111 :1396 ،
در حال حاضر بررسی نوع و نحوهی کاربری اراضی یکی از مهمترین موارد در مدیریت زمین است(شریفی و همکاران،
 .)39 :1394کاربری اراضی یا الگوی نامناسب پوشش گیاهی میتواند باعث هدررفت شدید آب ،خاک و مواد غذایی و
تخریب اراضی شود()We et al., 2007; 247؛ لذا آگاهی از مقادیر کمّی فرسایش خاک و رواناب ناشی از تغییر کاربری
اراضی در برآورد دقیق آثار نامطلوب آن به برنامهریزیهای راهبردی جهت مدیریت پایدار اراضی کمک میکند (آذرخشی
و همکاران .)25 :1396 ،تعیین اثرات خشکسالی یا ترسالی در یک منطقه ،یکی از نیازهای اساسی برنامهریزیهای
محیطی و اقتصادی ،برای مدیریت منابع آب است .یکی از مهمترین تأثیرات دورههای خشکسالی یا ترسالی ،تأثیر بر
میزان بار معلق رودخانهها و میزان دبی رسوب است که در مباحث مهندسی رودخانه و منابع آب دارای اهمیت خاصی
است( .)Ghaffari et al., 2014; 49تغییرات کاربری و پوشش اراضی که به دلیل بروز خشکسالیها رخ داده ،تأثیر
مستقیمی بر رژیم هیدرولوژیکی حوضه دارد و با افزایش سطوح زمینهای بایر میتواند بر کاهش دبی نقش مؤثری داشته
باشد(رضایی و همکاران.)41 :1393 ،

 -2پيشينهی پژوهش
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پژوهشهای متعددی در زمینهی کاربری اراضی و خشکسالی انجام شده است که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
لوپز 1و همکاران ( )2011به بررسی چهار سناریو مدیریت کاربری اراضی و تأثیر آن بر فرسایش و رسوب با استفاده از
مدل اصالحشده مورگان-فینی در حوضهی آبخیز استنکو آریبا 2در اسپانیا پرداختند .نتایج بیانگر تأثیر مثبت افزایش
حفاظتی پوشش گیاهی و کشاورزی بر کاهش رواناب و رسوب بود .برانگر 3و همکاران ( )2013در مطالعهای تأثیر کاربری
اراضی را با استفاده از مدلسازی توزیعشده در یک حوضهی آبخیز شهری واقع در لیون فرانسه بررسی کردند .نتایج این
پژوهش نشان داد که بین مقادیر شبیهسازیشده توسط مدل و مقادیر مشاهدهشده از طریق دورسنجی تطابق قابلقبولی
وجود دارد .سانتوس 4و همکاران ( )2014با استفاده از مدل  SWATاثرات تغییر کاربری و تغییر اقلیم را روی فرآیندهای
هیدرولوژیکی و فرسایش خاک در حوضهای با اقلیم مدیترانهای بررسی کردند .آنها همچنین از نتایج خود برای ارائهی
سناریوهایی در سالهای  2071-2100استفاده کردند .دگادو 5و همکاران ( )2015در بررسی تأثیرات بارش و کاربری
اراضی در تولید رسوب در حوضهی آبخیز رودخانهی بلیساریو در آرژانتین نشان دادند که مناطق مختلف حوضه ،پاسخهای
متفاوتی در تولید رسوب دارند که ناشی از تأثیرات بارش و کاربری اراضی در تولید رسوب است .راوات کومار)2015( 6
مدلسازی تغییرات کاربری اراضی در هند را با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست برای سالهای  1990-2010انجام
دادند .این محققان با پردازش تصاویر ماهوارهای بر کارآمدی تصاویر سنجشازدور در ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی
تأکید مینمایند .ایلدرمی و همکاران ( )1396در پژوهشی به ارزیابی سناریوهای تغییر بهینهی کاربری اراضی و تأثیر آن
بر پارامترهای هیدرولوژیکی (مطالعهی موردی :حوضهی آبخیز دینور) پرداختند .نتایج نشان داد که اصالح تغییر کاربری
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اراضی سبب کاهش رسوب معلق تولید شده به میزان  52درصد و رواناب به میزان حدود  32درصد شده است .ایلدرمی
و همکاران ( )1396به ارزیابی خشکسالی و تغییر اقلیم در دورهی آتی با استفاده از مدلهای گردش عمومی جو
(مطالعهی موردی :حوضهی آبخیز گرگانرود-قرهسو-ایران) پرداختند .نتایج بیانگر کاهش بارندگیها در فصل زمستان و
کاهش ذخیرهی آب و تشدید خشکسالی در فصل زمستان است .پیرنیا و همکاران ( )1396در ارزیابی کارکرد تغییرپذیری
اقلیم و تغییر کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه هراز (استان مازندران) به این نتیجه رسیدند که هر دو عامل اقلیمی
و تغییرات کاربری اراضی میتوانند در کاهش کیفیت منابع آب تأثیرگذار باشند .فیضیزاده ( )1396در مدلسازی تغییرات
کاربری اراضی و اثرات آن بر سیستم فرسایش در حوضهی سد علویان با استفاده از تکنیکهای سنجشازدور و  GISبه
این نتیجه رسیدند که تغییر کاربری اراضی ،نقش مهمی در افزایش آسیبپذیری منطقهی موردمطالعه در مقابل فرسایش
خاک داشته است .آذرخشی و همکاران ( )1396در بررسی اثر تغییرات بارش و کاربری اراضی بر تولید رسوب (مطالعهی
موردی :حوضهی آبخیز صنوبر-تربت حیدریه) به این نتیجه رسیدند که افزایش وقوع خشکسالیها و در نتیجهی کاهش
آبدهی رودخانه و تبدیل اراضی زراعی به مرتع منجر به کاهش میزان رسوب معلق حوضهی آبخیز صنوبر شده است.
سلمانی و همکاران ( )1397به ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوضهی آبخیز تیلآباد استان گلستان طی دورههای آتی
تحت تأثیر تغییر کاربری اراضی پیشبینیشده پرداختند .نتایج نشان داد که شبیهسازی رواناب ماهانه نسبت به رسوب،
دقت بیشتری دارد و آثار تغییرات در سال 2040نسبت به  2025بیشتر شده است .بررسی تصاویر ماهوارهای ،دادههای
اقلیمی و هیدرومتری رودخانههای حوضههای آبخیز زاگرس نشان میدهد که کاهش بارش و افزایش تبخیر در سالهای
اخیر موجب تغییر کاربری اراضی و بهطور قابلتوجه موجب تغییرات ناگهانی و بینظمی در دبی و بروز سیالب شده است.
لذا هدف از این پژوهش ،بررسی تغییر کاربری اراضی متأثر از خشکسالی و تأثیر آن بر تغییر حجم رواناب با استفاده از
مدل نیمهمفهومی مدل بارش و رواناب (مدل  )IHACRESو شاخص خشکسالی  SPIدر حوضهی آبخیز تویسرکان
همدان از زیرحوضههای آبخیز سد کرخه در زاگرس مرکزی است .در این بررسی سعی شده سه موضوع اساسی
خشکسالی ،تغییر کاربری اراضی و رواناب در ارتباط با هم تحلیل و تأثیر هر یک از آنها بر یکدیگر در سه بازهی زمانی
بررسی شود؛ لذا شناخت این اثرات و روابط بین آنها در این زیرحوضهی مهم کرخه ضروری به نظر میرسد.

 -3منطقهی موردمطالعه
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حوضهی آبخیز تویسرکان در فاصلهی  93کیلومتری از شهر همدان با مختصات جغرافیایی 34 ،درجه و  20دقیقه تا
 34درجه و  46دقیقه عرض جغرافیایی و  48درجه و  3دقیقه تا  48درجه و  35دقیقه طول جغرافیایی با وسعت 805
کیلومترمربع یکی از زیر حوضههای علیای رودخانه کرخه محسوب میگردد که در جنوب کوه الوند واقع شده است.
مرتفعترین نقطهی حوضهی آبریز قلهی الوند با  3580متر و پستترین نقطه با ارتفاع کمتر از  1600متر از سطح دریا
در زاگرس مرکزی قرار گرفته است .از نظر تقسیمات زمینشناسی کشور ،بخش کوچکی از زون سنندج-سیرجان محسوب
میگردد که از سنگهای آذرینی شامل گرانیت ،گرانودیوریت ،سنگهای دگرگونی ،هورنفلس ،شیل ،اسلیت و شیست و
آهکهای متبلور تشکیل شده است (شکل .)1متوسط بارندگی ساالنهی ایستگاه بارانسنجی در منطقه ،ایستگاه سرابی
در دورهی آماری  15ساله 432 ،میلیمتر و متوسط بارندگی دورهی آماری  13سالهی ایستگاه بابا پیرعلی 428/9
میلیمتر است.
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شکل  :1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان و ایران

 -4مواد و روشها
 -1-4دادههای موردنياز
در این تحقیق از تصاویر سنجندههای  TMو  ETM+ماهواره  Landsatمربوط به سالهای 2014 ،2002 ،1990
که در دسترس و منطبق بر سالهای مربوط به دادههای آماری ایستگاههای کلیماتولوژی و هیدرومتری موجود از منطقه
میباشد ،انتخاب و استفاده شده است (جدول .)1دادههای اقلیمی نیز شامل آمار بلندمدت بارندگی ،دما و دبی روزانهی
مربوط به ایستگاههای بارانسنجی و هیدرومتری در بازهی زمانی  1394-1370مستقر در منطقهی موردمطالعه است که
جهت تعین شاخص خشکسالی و بررسی رواناب استفاده گردیده است (جدول .)2
جدول  :1مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده
ردیف

شماره Landsat

سنجنده
TM

1

5

2

7

+

3

7

+

ETM
ETM

تاریخ تصویر برداری
1370

گذر /ردیف

فرمت

1990
2002

1381
1394

166 /36

TIFF

2014

ردیف

نام ایستگاه

نوع ایستگاه

X

Y

ارتفاع( متر)

طول

عرض

1

نعمت آباد

هیدرومتری

229060

3861914

1790

48.02.10

34.51.49

2

بوجین

هیدرومتری

229737

3856259

1611

48.02.44

34.48.46

3

خسرو آباد

هیدرومتری

229296

3836106

1555

48.02.50

34.37.52

4

شهن آباد

هیدرومتری

234432

3832568

1536

48.06.18

34.36.02

5

آقاجانبالغی

باران سنج معمولی

230674

3859877

1802

48.3.16

34.50.44

6

سرابی

باران سنج ثبات

268246

3823781

1925

48.28.30

34.31.47
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7

بابا پیر علی

باران سنج معمولی

256877

3834962

1917

47.20.53

34.37.40

8

خیرآباد

تبخیر سنجی

276748

3816517

1770

48.34.10

34.27.58

9

کارخانه

هیدرومتری1-

241897

3812693

1572

48.11.29

34.25.25

10

سد اکباتان

باران سنج ثبات

280623

3849035

1957

48.36.11

34.45.36

 -2-4نرمافزارها و مدلها
 : ENVI 4.8جهت تصحیح ،پردازش و طبقهبندی تصاویر ماهوارهای.
 : Landsat_ETM_Gap_Fillجهت اصالح گپ موجود در تصاویر لندست هفت.
 : Arc GIS 9.3جهت محاسبهی مساحت ،تهیهی نقشههای همباران و نقشهی نهایی کاربری اراضی.
 :DIPجهت محاسبهی شاخص خشکسالی.
 :IHACRESجهت شبیهسازی رواناب.

 -3-4پردازش تصاوير ماهوارهای
جهت پردازش تصاویر در این بررسی از نرمافزار پردازش تصویر  ENVIاستفاده شده که توابع اصلی پردازش تصاویر،
طبقهبندی ،تصحیح هندسی بهطور کامل در آن یافت میشود .در این مطالعه تصحیح ،پردازش و طبقهبندی تصاویر
ماهوارهای در محیط نرمافزار  ENVI 4.8و با استفاده از روش حداکثر احتمال 7انجام گرفته است .بهعالوه محاسبات
مربوط به مساحت ،تهیهی نقشههای همباران و نقشهی نهایی کاربری اراضی نیز با استفاده از نرمافزار Arc GIS 9.3
انجام شده است .طبقهبندی کاربری اراضی در منطقهی موردمطالعه بر اساس مشاهدات میدانی به کالسهای اراضی
مسکونی ،اراضی کشاورزی آبی و دیم ،اراضی مرتعی و سایر اراضی دستهبندی شده و دقت و صحت طبقهبندی تصاویر
ماهوارهای نیز از طریق روش دقت کلی 8و ضریب کاپا 9بررسی گردید .دقت کلی ،میانگینی از دقت طبقهبندی است که
با تمام کالسها بهطور یکسان برخورد میکند .همچنین از دقت کلی برای ارزیابی نتایج طبقهبندی و از رابطهی ()1
استفاده شده است(نیکخو و همکاران.)8 :1393 ،
n

E

ii

i 1

رابطهی 1

O.A. 

N
که در آن؛  nتعداد کالسها N ،تعداد کل پیکسلهای طبقهبندیشده Eii ،اعضای قطری ماتریس خطا و  O. A.دقت

کلی طبقهبندی است .برای محاسبهی دقت تولیدکننده نیز از رابطهی ( )2استفاده شده است(نیکخو و همکاران:1393 ،
.)14

X jj
r

i 1

دقت کاربر ،احتمال طبقهبندی یک کالس خاص مطابق با همان کالس در نقشهی واقعیت زمینی است که برای محاسبهی
آن از رابطهی ( )3استفاده شده است:
X ii

رابطهی 3

r

ij

X

U . A. j 

j 1

)7- Maximum Liklihood (ML
8- Overall Accuracy
9- Kapa Coefficient
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رابطهی 2

X ij



P. Ai 
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غالباً در کارهای اجرایی که مقایسهی دقت طبقهبندیها مدنظر است ،از ضریب کاپا استفاده میشود؛ زیرا ضریب کاپا
پیکسلهای نادرست طبقهبندیشده و مقادیر غیرقطری ماتریس خطا را مدنظر قرار میدهد .ضریب کاپا ،اشتباه بهوجود
آمده از یک طبقهبندی را در مقایسه با اشتباه ناشی از یک طبقهبندی کامالً تصادفی کاهش میدهد( Kaul, 2012:
 .)146کاپای معادل یک ،به مفهوم توافق  100%بین حاصل طبقهبندی و واقعیت زمینی است .اگر >0/75 ،K >0/4
 0/4>Kو  K<0/75باشد ،طبقهبندی به ترتیب ضعیف ،نسبتاً خوب و خیلی خوب خواهد بود .البته بهترین طبقهبندی
زمانی اتفاق میافتد که صحت کلی و ضریب کاپا هر دو باال باشند.
یکی از معروفترین برآوردهای کاپا با استفاده از عناصر ماتریس خطا عبارت است از:
N  X KK   X K  X  K
K

K

رابطهی 4

N 2   X K X K

K

K

X K

که  X KKقطرهای ماتریس خطا،
و  Nتعداد کالسهای واقعیت زمینی است.

تعداد پیکسلهای واقعیت زمینی،

 -4-4روش طبقهبندی حداکثر احتمال

XK

جمع پیکسلهای طبقهبندیشده

10

بعد از طبقهبندی تصاویر ماهوارهای با استفاده از نمونههای تعلیمی که در روند طبقهبندی دخالت داده نشدهاند ،اقدام به
ارزیابی صحت تصاویر طبقهبندیشده میگردد .برای این کار نمونههای تعلیمی هر کالس به دو قسمت  75%و 25%
تقسیم میشود .بدینصورت که  75%پیکسلها در طبقهبندی مورداستفاده قرار گرفته و ارزیابی درستی طبقهبندی بر
روی  25%باقیماندهی پیکسلها انجام میشود .درواقع ،کنار گذاشتن  25%پیکسلهای نمونههای تعلیمی و عدم استفاده
از آنها در طبقهبندی اولیه باعث مستقل کردن دو فرآیند طبقهبندی و ارزیابی درستیِ طبقهبندی میشود (ماهینی و
همکاران .)47 :1391 ،از میان روشهای طبقهبندی نظارتشده ،روش حداکثر احتمال یکی از کاراترین روشها محسوب
میشود .در بسیاری از تحقیقات و مطالعات ،این روش بهعنوان دقیقترین و پرکاربردیترین روش طبقهبندی معرفی شده
است .روش طبقهبندی حداکثر احتمال یک روش ساده مبتنی بر پیکسل است که اغلب برای کشف تغییرات کاربری
اراضی مورداستفاده قرار میگیرد(نیکخو و همکاران.)21 :1393 ،
 -5-4شاخص بارندگي استانداردشدهی SPI

رابطهی 5

P   P    
n

i

0

n

SPIn 

که در آن  nتعداد ماههایی که بارندگی تجمعی برای آنها حساب شده است P0 ،مقدار نرمال شدهی بارندگی ماه فعلی،
 P-iمقدار نرمالشدهی بارندگی ماه قبل μn ،میانگین مقدار بارندگی تجمعی برای ماه  nو  δnانحراف معیار مقدار بارندگی
برای همهی ماهها است (جدول .)3

10- Maximum Likelihood

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

برای محاسبهی خشکسالی از شاخص  SPIبا مدل  DIPو از دورهی زمانی ساالنه بهعنوان یک سیکل متداول
هیدرولوژیک استفاده شده است .در این مجموعه میتوان با کمترین اطالعات ممکن به پایش خشکسالی پرداخت .در
تحقیق حاضر ،آمار ماهانه بارندگی در یک بازهی  25ساله بر اساس سال شمسی مرتب گردید .برای ارزیابی خشکسالی
کشاورزی از شاخص  SPIسهماهه و نیز بهمنظور بررسی خشکسالیهای ساالنه (هیدرولوژیکی) از شاخص SPI
دوازدهماهه استفاده شد .برای محاسبهی این شاخص از رابطهی ( )5استفاده میشود:
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جدول  :3نمایه  SPIبرای پایش خشکسالی
وضعیت آب و هوایی

نمایه SPI

شدیداً مرطوب

 2و بیشتر

بسیار مرطوب

بین  1/5تا 1/99

مرطوب متوسط

بین  1تا 1/49

رطوبت کم

بین  0تا 0/99

خشکسالی کم

بین  -0/99تا 0/99

خشکسالی متوسط

بین  -1تا - 1/49

خشکسالی زیاد

بین  -1/5تا -1/99

خشکسالی خیلی زیاد

 -2و کمتر

 -6-4ارزيابي خشکسالي کشاورزی و هيدرولوژيکي
شاخص  SPIبرای هر مقیاس زمانی قابلمحاسبه است SPI .سهماهه ،مقایسهی بارندگی دورهی سهماههی خاص را
با بارندگی همان دورهی سهماهه برای همهی سالهایی که اطالعات برای آنها ثبت شده است ،فراهم میآوردSPI .
سهماهه ،شرایط رطوبتی کوتاهمدت را منعکس میکند و برآورد فصلی از بارندگی را فراهم میآورد SPI .دوازدهماهه،
مقایسهای از بارندگی دوازده ماه متوالی را با بارندگی همان دوازده ماه در طی سالهای گذشته که دارای آمار بارندگی
است ،انجام میدهد SPI .در این مقیاس زمانی ،الگوهای بارندگی بلندمدت ساالنه را منعکس میکند .در مطالعهی حاضر
برای ارزیابی خشکسالی کشاورزی از شاخص  SPIسهماهه و نیز بهمنظور بررسی خشکسالیهای ساالنه (هیدرولوژیکی)
از شاخص  SPIدوازدهماهه استفاده شده است.
 -7-4معرفي مدل DIP
یکی از ابزارهای محاسبهی شاخص  ،SPIمدل DIP11است .در این مجموعه میتوان با کمترین اطالعات ممکن به
پایش خشکسالی پرداخت .در تحقیق حاضر آمار ماهانهی بارندگی در یک بازهی  25ساله ( )1394-1370بر اساس
سال شمسی مرتب شد و در مدل فراخوانی گردید .برای ارزیابی خشکسالی کشاورزی از شاخص  SPIسهماهه و همچنین
بهمنظور بررسی خشکسالیهای ساالنه (هیدرولوژیکی) از شاخص  SPIدوازدهماهه استفاده شد.
 -8-4معرفي مدل بارش و رواناب IHACRES

 -9-4تبديل بارش به بارش مؤثر (بخش غيرخطي)
بارش مؤثر از حاصلضرب بارش کل در شاخص رطوبت خاک حوضه در هر بازهی زمانی طبق رابطهی  6محاسبه
میشود.
𝑘𝑟 𝑝])𝑙 𝑢𝑘 = [𝑐 (𝑘 −
رابطهی 6
11-Drought Indices Package
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جهت شبیهسازی رواناب در بازهی زمانی موردمطالعه ،از مدل یکپارچهی  IHACRESاستفاده شد .بر اساس رویکرد
مفهومی مورداستفاده در مدل  ،IHACRESاین مدل میتواند برای اهدافی مانند بررسی اثرات متغیرهای اقلیمی مانند
تغییرات بارش ،دما و نیز تغییرات ضریب رواناب مورداستفاده قرار گیرد(خیرفام و همکاران.)114 :1393 ،
مدل IHACRESدر بسیاری از موارد بهتر از مدلهای توزیعی بوده است .کاربرد این مدل در هر دو دورهی واسنجی
و ارزیابی آسان است .همچنین دادههای ورودی بهآسانی قابلدسترس بوده و محاسبات کوتاهی الزم دارد .جهت شبیه-
سازی رواناب در مدل  IHACRESدر تحقیق حاضر از آمار روزانه و بلندمدت ماهانه استفاده شده است.
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که در آن  cضریب تعادل حجم بارش l ،آستانه شاخص رطوبت خاک P ،فاکتور واکنش غیرخطی و 𝑘𝑟 بارش مشاهداتی
است  .شاخص رطوبت خاک است که با استفاده از رابطهی  7محاسبه میگردد:
1

𝑘 = 𝑟𝑘 + (1 −  ) 𝑘−1

رابطهی 7

𝑘

در این رابطه ،پارامتر  τKبرابر شدت خشکی خاک و بهعنوان تابعی از دما است که با استفاده از رابطهی  8به دست میآید:
)𝑘 = 𝑤 𝑒𝑥𝑝(𝑓(𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑘 ) × 0.062
رابطهی 8
که در آن  τkشدت خشکی خاک مبنا f ،تابع تعدیل دما (تأثیر تغییر یک واحد دما بر میزان تلفات) Tref ،دمای مرجع و
Tkدما در بازهی زمانی موردنظر هستند .بعد از محاسبهی بارش مؤثر ،هیدروگراف واحد کل با استفاده از بخش خطی در
مدل محاسبه میگردد.

 -10-4تبديل بارش مؤثر به رواناب (بخش خطي)
بخش خطی دارای سه پارامتر  s ،Vsو  qاست .ترکیب دو مؤلفهی جریان سریع 𝐤𝐪 𝐗 و جریان آهسته 𝐤𝐬 𝐗 منجر به تولید
رواناب میشود که با استفاده از روابط  9تا  11محاسبه میگردد:
)𝑞(

)𝑠(

𝑘𝑋 𝑋𝑘 = 𝑋𝑘 +

رابطهی 9

)𝑞(
𝑞
𝑘𝑢 𝑞𝛽 𝑋𝑘 = −𝛼𝑞 𝑥𝑘−1 +
)𝑠(
𝑘𝑢 𝑠𝛽 𝑋𝑘𝑠 = −𝛼𝑠 𝑥𝑘−1 +

رابطهی 10
رابطهی 11

که در آن 𝛼𝑞 ،و 𝑞𝛽 ثابت زمانی جریان سریع و 𝑠𝛼 و 𝑠𝛽 ثابت زمانی جریان آهسته میباشند .این ضرایب با استفاده
از روابط  12و  13محاسبه میشوند.
∆−

رابطهی 12

)𝑞

𝛼𝑞 = 𝐼𝑛(−
∆−

رابطهی 13

)𝑠

𝛼𝑠 = 𝐼𝑛(−

بهطورکلی ساختار مدل IHACRESبهصورت زیر است:

 -11-4واسنجي و اعتبار سنجي مدل بارش و رواناب
در این راستا ،پس از کالیبراسیون و شبیهسازی رواناب برای کل دورهی آماری موجود ،از آنالیز انجامشده ،خروجی
گرفته و برای دورهی پس از واسنجی از ضریب همبستگی استفاده شد .جهت شبیهسازی رواناب در مدل ،IHACRES
بازهی زمانی  10ساله جهت واسنجی مدل انتخاب شد(دوستی و همکاران .)277 :1393 ،در تحقیق حاضر بر اساس
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تعداد دادهها 170،داده جهت واسنجی انتخاب شد .درواقع ،دورهی کالیبراسیون مدل از دادهی صفر تا  170و برای شروع
شبیهسازی  20داده در نظر گرفته شد.

 -12-4بررسي صحت سنجي مدل
پس از مرحلهی شبیهسازی رواناب در مدل  ،IHACRESاز دادههای شبیهسازیشده برای کل بازهی زمانی موردمطالعه
خروجی گرفته شد .در نرمافزار اکسل فراخوانی و به روش رگرسیون صحتسنجی شد .شاخصهای ارزیابی در این بررسی
شامل  BIAS ،APRE ،R2است.

 -5بحث و نتايج
 -1-5بررسي تغيير کاربری اراضي
پس از استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهوارهای و بررسی صحت آن در بازههای زمانی موردمطالعه ،درصد مساحت
هر کاربری محاسبه شد (اشکال  4 ،3و .)5

شکل  :3نقشهی کاربری اراضی 1990
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شکل  :4نقشهی کاربری اراضی 2002

32

اثر تغيير کاربری اراضي و خشکسالي بر رواناب حوضهی زاگرس مرکزی

شکل  :5نقشهی کاربری اراضی 2014

با توجه به مقادیر جدول ( ،)4مقادیر صحت کلی و ضریب کاپا ،روش حداکثر احتمال برای تمامی سالها باالی %70
و صحت کلی برای تمامی سالها باالی  %85به دست آمده است که از نظر صحت این روش برای تمامی سالها بسیار
خوب ارزیابی شده است(نیکخو .)70 :1393 ،با توجه به طبقهبندی میزان مقبولیت ضریب کاپا (جدول  ،)5مقبولیت
ضریب کاپا برای سالهای  2002 ،1990و  2014عالی ارزیابی شده است (جدول .)4
جدول  :4شاخص کاپا و دقت کلی در طبقهبندی کاربری اراضی منطقه
تصویر و سال موردمطالعه

شاخص کاپا

دقت کلی

1990 TM

0/94

0/96

2002 ETM+

0/95

0/97

2014 ETM+

0/93

0/95

جدول  :5طبقهبندی میزان مقبولیت ضریب کاپا توسط
ضعیف

کمتر از 0

کم

0-20

متوسط

40-21

مناسب

60-41

قابلقبول

80-61

عالی

81-100

با توجه به جدول ( )6و اشکال ( 4،3و  )5بهطورکلی بین سالهای  1990تا  2014اراضی کشاورزی آبی به میزان
( 8%/42معادل  64/05کیلومترمربع) افزایش داشته که به دلیل استفاده از منابع آب زیرزمینی در بخش مرکزی دشت
تویسرکان به سمت جنوب غربی شهرستان بوده است .بهعالوه بین سالهای  1992تا  2014اراضی کشاورزی دیم به
میزان ( %1/86معادل  51/84کیلومترمربع) کاهش داشته است .اصالح روشهای آبیاری ،توسعهی کشاورزی آبی ،کاهش
نزوالت جوی و تبدیل به مراتع فقیر (به دلیل کاهش بازدهی) از مهمترین دالیل آن بوده است .بین سالهای  1990تا
 2014اراضی مرتعی به میزان ( %2/08معادل  15/8کیلومترمربع) کاهش یافته که علت این امر ،کاهش کاربری اراضی
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میزان مقبولیت

ضریب کاپا ()%
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کشاورزی در این سالها بوده است .با توجه به شکلهای  3و  4افزایش جزئی اراضی مرتعی بیشتر در سمت شمال به
دلیل کاهش کشاورزی در این سالها بوده است (جدول .)6بررسیها نشان میدهد که طی بازهی زمانی  25ساله ،اراضی
شهری به میزان ( %2/03معادل  15/39کیلومترمربع) در جهت شمال و شمال شرق به دلیل افزایش ساختوسازها و در
جهت غرب و جنوب غربی با توسعهی صنایع و راهسازی افزایش یافته است (شکل  .)5در این بررسی سایر کاربریها
شامل سنگ ،خاک ،کوه ،آب و ...است که در بین سالهای  1992تا  2014به میزان ( %1/56معادل  11/8کیلومترمربع)
کاهش یافته است و دلیل آن توسعهی مناطق مسکونی بوده است (اشکال  3تا .)5
جدول  :6مساحت تغییرات کاربری اراضی حوضهی تویسرکان ()2014-1990
نام کاربریها

مساحت 1990

مساحت 2014

مساحت 2002

کیلومترمربع

درصد

کیلومترمربع

درصد

کیلومترمربع

درصد

کشاورزی آبی

189/87

24/96

270/82

35/6

253/92

33/38

کشاورزی دیم

152/11

19/99

90/06

11/84

100/27

18/13

مرتع

393/02

51/66

375/48

49/35

377.22

49/58

اراضی مسکونی

7/94

1/04

19/92

2/62

23/33

3/07

سایر کاربریها

17/84

2/35

4 /5

0/59

6/04

0/79

مجموع

760/79

 -2-5بررسي شاخص خشکسالي  3و  12ماهه
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پس از استخراج طبقات خشکسالی در مدل  ،DIPجهت پایش دقیق خشکسالی بر اساس سالهای آماری ،مقادیر
 SPIو طبقات خشکسالی به تفکیک  3ماهه و  12ماهه موردبررسی قرار گرفت (جدول  7و شکل  .)6نتایج بررسی
جدول ( )7نشان میدهد که خشکسالی کشاورزی در سال 1990( 1370میالدی) ،مالیم و سال زراعی از رطوبت مالیم
برخوردار است .در این سال ،فقط در ماههای دی و بهمن خشکی مالیم مشاهده میشود .خشکسالی کشاورزی در سال
 2002( 1382میالدی) ،نسبتاً مرطوب و خشکی مالیم یکبار در مهرماه و یکبار در اردیبهشتماه رخ داده و در ماههای
دی ،بهمن و خرداد نسبتاً با رطوبت مالیم و تیرماه بسیار مرطوب است .خشکسالی کشاورزی در سال 2014( 1394
میالدی) ،خیلی مرطوب و خشکی مالیم در ماههای اسفند ،تیر و مرداد ،رطوبت مالیم در ماه بهمن و شهریور ،در ماه
مهر ،اردیبهشت و خرداد نسبتاً مرطوب و در ماههای آبان ،آذر ،دی و فروردین خیلی مرطوب به علت افزایش بارندگی در
این سال است .با توجه به نتایج جدول ( )8سال ،1370مرطوب مالیم و منطقه از نظر هیدرولوژی در سال زراعی -1370
 1371از رطوبت کمی برخوردار بوده ،ولی خشکسالی مشهود نیست .در سال  ،1382نسبتاً مرطوب و سال زراعی
 1382 -1381و  1383 -1382مرطوب و خشکسالی وجود ندارد که علت اصلی آن افزایش بارندگی است .در سال
 ،1394ارزیابی شاخص خشکسالی مرطوب مالیم را نشان میدهد که علت اصلی آن احتماالً افزایش ریزگردها و افزایش
بارندگی است؛ بهطوریکه خشکی چندان مشهود نبوده و چهار ماه از سال زراعی بسیار مرطوب است (شکل .)7
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2
1/5

0/5
1370

0

مقادير SPI

1

1382

-0/5

1394

-1

زمان

شکل  :6نمودار شاخص خشکسالی  3ماههی حوضهی تویسرکان
جدول  :7طبقات خشکسالی  3ماهه (کشاورزی) در  3بازهی زمانی موردمطالعهی حوضهی تویسرکان
سال زراعی

1370

آذر

0/63

مرطوب مالیم

دی

-0/31

خشکسالی مالیم

بهمن

-0/02

خشکسالی مالیم

اسفند

0/61

مرطوب مالیم

فروردین

0/37

مرطوب مالیم

اردیبهشت

1/45

نسبتاً مرطوب

خرداد

0/98

مرطوب مالیم

تیر

1/51

خیلی مرطوب

مرداد

0/42

مرطوب مالیم

شهریور

/250

مرطوب مالیم

مهر

-0/03

خشکسالی مالیم

آبان

0/11

مرطوب مالیم

آذر

0/91

مرطوب مالیم

دی

1

نسبتاً مرطوب

بهمن

1/16

نسبتاً مرطوب

اسفند

0 /3

مرطوب مالیم

فروردین

-0/71

خشکسالی مالیم

اردیبهشت

0/53

مرطوب مالیم

خرداد

1/08

نسبتاً مرطوب

تیر

1/61

خیلی مرطوب

مرداد

0 /3

مرطوب مالیم

شهریور

0 /6

مرطوب مالیم

مهر

1/02

نسبتاً مرطوب

آبان

1 /5

خیلی مرطوب

آذر

1/78

خیلی مرطوب
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1382

ماه

شاخص SPI

طبقات خشکسالی
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1394

35

دی

1/56

خیلی مرطوب

بهمن

0/48

مرطوب مالیم

اسفند

-0/45

خشکسالی مالیم

فروردین

1/51

خیلی مرطوب

اردیبهشت

1/06

نسبتاً مرطوب

خرداد

1/34

نسبتاً مرطوب

تیر

-0/71

خشکسالی مالیم

مرداد

-0/71

خشکسالی مالیم

شهریور

0/25

مرطوب مالیم

جدول  :8طبقات خشکسالی ( 12ماهه) در حوضهی تویسرکان
1370-71

0/32

مرطوب مالیم

1371-72

-0/38

خشکسالی مالیم

1372-73

0/44

مرطوب مالیم

1373-74

0/97

مرطوب مالیم

1374-75

-0/07

خشکسالی مالیم

1375-76

-2/04

خشکسالی بسیار شدید

1376-77

-0/78

خشکسالی مالیم

1377-78

-2/86

خشکسالی بسیار شدید

1378-79

-0/79

خشکسالی مالیم

1379-80

1/31

نسبتاً مرطوب

1380-81

-0/29

خشکسالی مالیم

1381-82

1/22

نسبتاً مرطوب

1382-83

0/04

مرطوب مالیم

1383-84

0/21

مرطوب مالیم

1384-85

0/95

مرطوب مالیم

1385-86

0/81

مرطوب مالیم

1386-87

-0/32

خشکسالی مالیم

1387-88

0/58

مرطوب مالیم

1388-89

1/55

خیلی مرطوب

1389-90

0/13

مرطوب مالیم

1390-91

-0/95

خشکسالی مالیم

1391-92

-0/51

خشکسالی مالیم

1392-93

0/07

مرطوب مالیم

1393-94

0/4

مرطوب مالیم

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

سال زراعی

شاخص SPI

طبقات خشکسالی
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مقادير SPI

2/0
1/5
1/0
0/5
0/0
-0/5
-1/0
-1/5
-2/0
-2/5
-3/0
-3/5

71-1370
72-1371
73-1372
74-1373
75-1374
76-1375
77-1376
78-1377
79-1378
80-1379
81-1380
82-1381
83-1382
84-1383
85-1384
86-1385
87-1386
88-1387
89-1388
90-1389
91-1390
92-1391
93-1392
94-1393
سال های آماری

شکل  :7نمودار شاخص خشکسالی ساالنه در حوضهی تویسرکان

 -3-5شبيهسازی رواناب
جهت بررسی حجم و شبیهسازی رواناب منطقه از مدل بارش و رواناب و برای واسنجی بازهی زمانی 10ساله انتخاب شد
(شکل .)8
16
رواناب مشاهده شده

رواناب محاسبه شده

12
10
8
6
4

رواناب (مترمکعب بر ثانيه)

14

2
0

1/0
16/0
31/0
46/0
61/0
76/0
91/0
106/0
121/0
136/0
151/0
166/0
181/0
196/0
211/0
226/0
241/0
256/0
271/0
286/0
زمان (ماه)

شکل  :8نمودار رواناب شبیهسازیشده و مشاهدهشده در حوضهی تویسرکان

-5-4بررسي واسنجي مدل

جدول  :9نتایج آمارههای مربوط به اعتبارسنجی مدل برای دبی روزانه و پارامترهای واسنجیشده در مدل بارش و رواناب
f
τw
as
bs
C
پارامتر
کالیبره

0/0068

0/540

-0/460

22

1 /5

-5-5بررسي صحت سنجي مدل
پس از مرحله شبیهسازی رواناب در مدل  ،IHACRESاز دادههای شبیهسازیشده برای کل بازهی زمانی موردمطالعه
خروجی گرفته شد و به روش رگرسیون صحتسنجی شد (جدول .)10
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جهت شبیهسازی رواناب در مدل  ،IHACRESبازهی زمانی 10ساله جهت واسنجی مدل انتخاب شد (جدول.)9
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جدول  :10نتایج عملکرد مرحلهی واسنجی و ارزیابی مدل IHACRES
BIAS
APRE
R2
دوره
واسنجی

0/80

0/008

3/412

صحتسنجی

0/88

0/029

0/416

 :R2بیانگر ارتباط خطی بین دادههای بزرگمقیاس و کوچکمقیاس است که هرچه به یک نزدیک باشد نشاندهندهی
ارتباط قوی بین دادههاست که در این بررسی در دورهی واسنجی و صحتسنجی به ترتیب برابر  0/80و  0/88است.
( :APREمیانگین خطای نسبی) بیانگر میزان خطا در شبیهسازی است که در این تحقیق مقادیر قابلقبولی ارائه
کرده است و میزان کم انحرافات مدل را نشان میدهد.
( :BIASخطای کل در حجم جریان) بیانگر کمتر و یا بیشتر بودن متوسط دبی محاسباتی نسبت به دبی مشاهده
شده است که مدل دبی کمتری نسبت به مشاهدهشده را محاسبه نموده که شاید یکی از دالیل آن در نظر نگرفتن رواناب
ناشی از ذوب برف در مدل است .نتایج مربوط به شاخصهای آماری نشان میدهد که مقدار فاکتور  Pکمتر از دورهی
واسنجی بوده که نشاندهندهی عدم قطعیت بیشتر مدل در این مرحله است .مقدار ضریب  NSو  R2در این مرحله
بیشتر از مرحلهی واسنجی و مقدار فاکتور  Rنیز کمتر از یک بوده که شبیهسازی نسبتاً خوب دبی در این مرحله را بیان
میکند .مقدار  RMSEخطای مدل را نشان میدهد و پایین بودن مقادیر مربوط به این معیار نمایانگر کارایی بهتر مدل
است (جدول  .)11پس از مرحلهی شبیهسازی رواناب در مدل بارش و رواناب ،از دادههای شبیهسازیشده برای کل بازهی
زمانی موردمطالعه خروجی گرفته شد و به روش رگرسیون صحتسنجی شد (شکل .)9
جدول  :11نتایج آمارههای مربوط به واسنجی مدل برای دبی روزانه
NS

R2

R-factor

P_factor

RMSE

bR2

0/66

0/64

0/04

0/39

0/16

0/51

= 0.1888x - 0.9835y
0.8816 =² R

7
6
5
3
2
0

6

8

4

2

-1 0

رواناب محاسبه شده (مترمکعب برثانيه)
شکل  :9نمودار پراکندگی عملکرد مدل ( IHACRESبارش و رواناب) در دورهی صحتسنجی

 -5-6بارش مؤثر
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1

ثانيه)

4

رواناب مشاهده شده (متر مکعب بر

8
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بررسی بارش مؤثر در مدل بارش و رواناب میتواند به کسب نتایج بهتر در ارزیابی میزان رواناب تولیدشده کمک کند.
به همین جهت ،بارش مؤثر در مقایسه با بارش مشاهدهشده محاسبه شده است (شکل  .)10مقایسهی اشکال ( 9و )10
نشان میدهد که بهکارگیری بارش مؤثر در شبیهسازی رواناب دارای دقت بیشتری نسبت به بارش است؛ ازاینرو ،در
مدل بارش و رواناب میتواند باعث افزایش دقت شبیهسازی رواناب شود.

بارش موثر

بارش مشاهده شده

٢/0

بارش(ميلي متر) Hundreds

1/٥
1/0
0/٥
0/0

1/0
12/0
23/0
34/0
45/0
56/0
67/0
78/0
89/0
100/0
111/0
122/0
133/0
144/0
155/0
166/0
177/0
188/0
199/0
210/0
221/0
232/0
243/0
254/0
265/0
276/0
287/0
298/0

زمان (ماه)

شکل  :10نمودار بارندگی شبیهسازیشده و مشاهدهشده در حوضهی تویسرکان

 -5-7بررسي تغييرات رواناب
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با توجه به شکل ( )10رواناب محاسبهشده در مدل بارش و رواناب ،روند افزایشی در سه مقطع زمانی1382 ،1370
و  1394را نشان میدهد که علت آن میتواند افزایش بارندگی و تغییر کاربری اراضی باشد .با توجه به نتایج جدول ()6
در رابطه با تغییرات کاربری اراضی و نتایج جدول  7در رابطه با تغییرات خشکسالی در بازهی زمانی موردنظر مشخص
است که کاربری اراضی دچار تغییرات محسوس بهخصوص در عرصههای منابع طبیعی بوده است .این در صورتی است
که از خشکسالی کاسته شده و در مقطع زمانی  1394ترسالی رخ داده است .بررسیهای حاصل از جدول ( )6و
شکلهای ( 4 ،3و  )5نشان میدهد که کاربری اراضی در بازهی زمانی  25ساله دارای تغییرات مساحت در کالسهای
موردنظر بهویژه در عرصههای منابع طبیعی بوده و رو به کاهش است و در حوضهی موردمطالعه بیشتر کاربری اراضی
تحت تأثیر پدیدهی خشکسالی است؛ بهطوریکه در سال  1394با بروز ترسالی تغییر کاربری اراضی باعث توسعهی
زمینهای کشاورزی و اراضی مسکونی شده است؛ اما کاهش عرصههای منابع طبیعی افزایش رواناب را به دنبال داشته و
با توجه به نتایج جدول ( )6در رابطه با تغییرات کاربری و نتایج بررسی شکل ( )11در خصوص تغییرات رواناب در بازهی
زمانی موردمطالعه مشخص شد که با کاهش عرصههای منابع طبیعی افزایش رواناب تغییر محسوسی پیدا کرده است
(شکل.)11
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سال1394

سال 1382

39

سال 1370
1٢/0
10/0

٦/0
٤/0

رواناب(مترمکعب بر ثانيه)

8/0

٢/0

0/0

1/0 ٢/0 3/0 ٤/0 ٥/0 ٦/0 ٧/0 8/0 9/0 10/0 11/0 1٢/0
زمان (ماه)

شکل  :11نمودار رواناب محاسبهشده در سه بازهی زمانی در حوضهی تویسرکان

شکل ( )11و رواناب محاسبهشده در مدل  ،IHACRESبیانگر روند افزایشی در سه مقطع زمانی در منطقهی
موردمطالعه است که علت آن افزایش بارندگی بهویژه در سال  1394است .بررسی آمار بارندگی و رواناب حوضهی
موردبررسی نیز نشان میدهد که بارش با رواناب حاصل از آن در ارتباط بوده و این موضوع نشان میدهد که با تغییر
کاربری اراضی ،بروز دورههای خشکسالی و ترسالی در میزان رواناب نوسان شدیدی رخ داده است.

 -6نتيجهگيری

12- Ozdemir
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تغییرات کاربری اراضی و نوسانات پدیدهی خشکسالی بر رواناب حوضهی آبخیز تأثیرگذار است؛ بهطوریکه کاهش
عرصههای طبیعی در نتیجهی تغییر کاربری اراضی در طول زمان باعث افزایش حجم رواناب میشود .همچنین
خشکسالیِ متأثر از تغییرات اقلیمی باعث کاهش حجم رواناب و با بروز ترسالی افزایش رواناب را به همراه دارد .در
تحقیق حاضر برای ارزیابی خشکسالی از شاخص ساالنهی خشکسالی و دادههای سنجشازدور و سامانهی اطالعات
جغرافیایی استفاده شد تا تأثیر تغییر کاربری اراضی و خشکسالی بر رواناب حوضهی آبخیز تویسرکان در زاگرس مرکزی
معلوم گردد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که کاربری اراضی در بازهی زمانی  25سالهی موردمطالعه ،دارای تغییرات
مساحت در کالسهای مشخصی است .همچنین نتایج نشان میدهد که عرصههای منابع طبیعی در حوضهی تویسرکان
رو به کاهش بوده و بیشتر کاربری اراضی تحت تأثیر پدیدهی خشکسالی است .بهعالوه حتی در سال  1394با بروز
ترسالی تغییر کاربری اراضی موجب کاهش عرصههای منابع طبیعی بهویژه تبدیل مراتع به دیمزارها شده و افزایش رواناب
را به دنبال داشته است .نتایج حاصل با بررسی چوبه و همکاران ( ،)1394برانگر و همکاران ( ،)2013میلر و همکاران
( ،)2014ازدمیر 12و همکاران ( )2014و شاهطهماسبی و همکاران ( )2014که تغییر کاربری اراضی همراه با خشکسالی
و بروز ترسالی و تأثیر آن را بر رواناب بررسی کردهاند ،مشابه و قابلمقایسه با تحقیق حاضر است .بررسیها نشان میدهد
که خشکسالی یک پدیدهی اقلیمی است که تحت تأثیر بارش و دما قرار دارد و در حوضهی تویسرکان روند مقطعی
داشته و دارای نوسانات شدیدی است .بهطورکلی از شدت خشکسالی در بازهی زمانی موردمطالعه کاسته شده است که
در همین راستا محققانی همچون :لوکاس و همکاران ( ،)2004شارما ( )2006نیز در بررسی پایش و اثرات خشکسالی
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به نتایج مشابه و قابلمقایسه با نتایج تحقیق حاضر دست یافتهاند .با توجه به نتایج حاصل ،سال 1370مرطوب مالیم و
از نظر هیدرولوژی سال زراعی  1371-1370از رطوبت کمی برخوردار بوده که بااینوجود از شدت خشکسالی کاسته
شده است .در سال  1382نسبتاً مرطوب و سال زراعی  1382-1381و  1383-1382مرطوب بوده و خشکسالی وجود
ندارد که علت اصلی آن افزایش بارندگی است .در سال  1394ارزیابی شاخص خشکسالی ،مقدار شاخص مرطوب مالیم
را نشان داده که علت اصلی آن احتماالً افزایش ریزگردها و افزایش بارندگی است و خشکی چندان مشهود نبوده و چهار
ماه از این سال زراعی بسیار مرطوب گزارش شده است .در بازهی موردمطالعه ،رواناب با افزایش بارندگی افزایش یافته
است و نشان میدهد که رواناب ،تابع تغییرات بارش بوده و شدت خشکسالی بر آن اثر چندان محسوسی نداشته است.
نتایج حاصل از مدل بارش و رواناب نشان میدهد که رواناب در بازهی موردمطالعه ( 25ساله) بیشتر تحت تأثیر تغییر
کاربری اراضی است و دارای روند افزایشی در سه مقطع زمانی  1382 ،1370و  1394است؛ بهطوریکه تغییر کاربری
اراضی موجب تغییر مقادیر  CNو گروههای هیدرولوژیکی خاک و بهتبع آن باعث تغییر رفتار هیدرولوژیکی حوضه به
شکل افزایش رواناب شده است .ادامهی چنین روندی حتی ممکن است موجب بروز سیالبها در سالهای آتی در حوضه
شود که در همین راستا با نتایج بررسیهای(خیرفام و همکاران )114 :1393 ،و (دوستی و همکاران )277 :1393،که
تغییر کاربری اراضی را روی رواناب مطالعه کردند ،مشابه و قابلمقایسه با نتایج تحقیق حاضر است.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 بررسی تغییر کاربری اراضی با استفاده از سنجندههای دیگر و شاخصهایی نظیر  ،NDSIضریب آلبیدو؛
 مقایسهی نتایج حاصل از طبقهبندی تصاویر ماهوارهی لندست (با روشهای فازی ،شبکهی عصبی مصنوعی و
ماشینبردار پشتیبان) و با تصاویر ماهوارههای دیگر همچون  IKONOS ،SPOTو  IRSدر سالهای مختلف؛
 استفاده از روشهای طبقهبندی نظارتنشده مانند روش  ISO Dataو  K-meansو مقایسهی نتایج آنها با
روشهای طبقهبندی نظارتشده؛
 تهیهی طرح جامع کنترل و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و آمایش سرزمین و اجرای طرح حفاظت و صیانت
از اراضی ملی در حوضهی آبخیز؛
 اجرای مدلهای جدید مثل مدل  WinTR-55و مقایسهی نتایج محاسبات با سایر مدلهای مشابه دیگر
که نقش تغییرات کاربری را در رابطه با رواناب بهتر تحلیل مینماید.
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