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تاریخ پذیرش4932/07/40 :

چکیده 
انواع کاربری اراضي و پوشش مختلف زمین عملکرد قابل توجه و مؤثری روی فرایندهای هیدرولوژیکي از جمله رواناب و
سیل دارند .اما چگونگي و میزان این تأثیر در سطح و مکانهای مختلف متفاوت ميباشد .مدلهای توزیعي مکاني
بهدلیل داشتن قابلیت توزیعي ،برای بررسي تغییرات کاربری اراضي و برآورد کمي این تغییرات مناسب ميباشند .هدف
اصلي این تحقیق ،ارزیابي اثرات سناریوهای تغییرات کاربری اراضي روی هیدروگراف خروجي حوضه با کمک ابزار
مدلسازی توزیعي و  GISاست .بهمنظور حصول هدف در این تحقیق مدل هیدرولوژیکي توزیعي-مکاني  WetSpaکه
در گروه مهندسي هیدرولوژی و هیدرولیک دانشگاه آزاد بروکسل توسعه یافته است ،بهکار برده شد .این مدل در حوضه
دینور با مساحت  4747کیلومتر مربع از شاخههای رودخانه کرخه واقع در استان کرمانشاه استفاده شد .همچنین ،مدل
هیدروگراف روزانه را با توجه به معیار ناش-ساتکلیف  66درصد با دقت نسبتاً خوبي پیشبیني مينماید .طبق پتانسیل
حوضه دینور ،نه سناریو تغییر کاربری اراضي در محیط  GISطراحي و برای شبیهسازی به مدل واسنجي شده وارد
شدند .سپس با مقایسه هیدروگراف خروجي در وضعیت موجود کاربری اراضي با نتایج شبیهسازی شده از نه سناریو،
تغییرات در فرایندها و پارامترهای هیدرولوژیکي بررسي شد .نتایج حاکي از آن است که شبیهسازی این تغییرات
بهوسیله مدل با توجه به نتایج ،قابل قبول ميباشد.
واژههایکلیدی :فرایندهای هیدرولوژیکي ،رود کرخه ،کرمانشاه ،واسنجيGIS ،


مقدمه 
امروزه بهررهبررداری يیراصرولي از اراضري موجرود
بدون در نظر گرفتن قابلیت آنهرا ،ررفیرت نگهرداری
خاک را کراهش داده ،در نتیجره افرزایش روانرابهرای
سطحي و بهدنبال آن فرسایش خاک را به همرراه دارد،
که خسرارات ناشري از روانراب موجرب کراهش میرزان
___________________________
* مسئول مکاتباتmary.azin@yahoo.com :

آبهای زیرزمیني ،فقیر شدن خاک ،ایجاد اخرتالل در
امرر کشراورزی ،پررر شردن سردها و کانررالهرا ،جریرران
سیالبهای مخرب و تخریب مزارع و آبرادیهرا ،ایجراد
اختالل در اشتغال مرردم و در نهایرت فقرر در جهرات
مختلف مريشرود ( .)2040 ،Bahramiارزیرابي اثررات
کاربری اراضي بر واکرنشهرای هیردرولوژیکي منطقره

شبیهسازی اثر سناریوهای تغییر کاربری اراضي روی هیدروگراف جریان حوزه آبخیز دینور ...

مثل رواناب و سیل حوضه از مباحث مهم مرورد بحرث
در مرردلسررازی هیرردرولوژیکي و سرفصررل بسرریاری از
تحقیقررات اخیررر را تشررکیل مرريدهررد (،Bahremand
 .)2006بهطور کلي استفاده از مدلهای هیدرولوژیکي،
بهمنظور شبیهسازی رفتار حوزه آبخیز و پیشبیني اثرر
تغییرات شررایط حوضره و متغیرهرا برر عکرسالعمرل
حوض ره مرريباشررد ،تحقیقررات اولیرره در زمینرره اثرررات
هیدرولوژیکي از تغییررات کراربری اراضري برهصرورت
گسررررترده بررررهوسرررریله  )4339( Calderو  Wardو
 )4330( Robinsonارائه شد .همچنین ،جمعبندی برر
این تحقیقات برهوسریله  DeRooو همکراران ()2009
صورت گرفت.
طبق این تحقیقات تغییرات کلیدی کاربری اراضي
که فرایندهای هیدرولوژی را تحت تأثیر قرار ميدهنرد
عبارتنررد از جنگررلزدای ري ،تبرردیل مراتررع برره اراض ري
کشرراورزی ،زهکشرري منرراطق مرطرروب و شهرسررازی
مرريباشررد .جدیرردترین تحقیقررات صررورت گرفترره بررا
مدلهای هیدرولوژیکي مختلف در این زمینه در خارج
از کشرور در ییررل ارائره شررده اسررت ،)2004( Liu .در
تحقیقي از مدل  WetSpaبررای ارزیرابي اثررات تغییرر
4
کاربری اراضي روی سیالب در زیر حوضره مارگسراني
در کشررور لوگزامبررور  2اسررتفاده کرررد .نتررایج نشرران
ميدهد که سرناریو شهرسرازی بیشرینه دبري پیرک را
حدود 96/6درصرد نسربت بره حالرت موجرود در برین
سررناریوهای دیگررر ،افررزایش مرريدهررد و سررناریوهای
جنگلزدایي و جنگلکراری در رتبرههرای بعردی قررار
دارنررد ،)2006( Bahremand .در ایررن تحقیررق اثرررات
تغییررر کرراربری اراضرري بررر میررزان روانرراب سررطحي و
هیدروگراف با استفاده از مردل هیردرولوژیکي تروزیعي
 WetSpaاثر جنگلکاری برر سریل را در حروزه آبخیرز
رودخانره هورنررارد 9و مارگسرراني از شرراخههررای اصررلي
رودخانه تیزا 4در کشور اسلواکي 5شبیهسازی شد.
در نهایت نتایج در حوضره هورنرارد نشران داد کره
سناریو افزایش  54درصدی از سطح جنگل ،دبي پیک
را  42درصد کاهش ميدهرد .همچنرین ،زمران ترا اوج

504/

هیدروگراف شبیهسازی شده در این سناریو نسبت بره
کاربری موجود نه ساعت طوالنيتر اسرت و در حوضره
مارگساني 4نترایج حاصرل از اجررای مردل در منطقره
نشان داد که جنگلکاری و احیای اراضري ،دبري اوج را
تا  42درصرد کراهش داده ،زمران رسریدن بره اوج 44
ساعت بیشتر از زمان تا اوج وضرعیت قبلري مريشرود.
همچنین ،تأثیر پوشش زمین بر روی میرزان سریل بره
طور شدیدی به خصوصیات سیالب و رطوبرت پیشرین
خاک بستگي دارد.
 Horvatو همکاران ( ،)2003مردل برارش-روانراب
 FRIERرا برای ارزیرابي روانراب و بریالن آب ناشري از
تغییرررات کرراربری اراض ري در بخررش مرکررزی و شررر
اسلواکي توسعه دادند .نتایج نشان داد ،با اعمرال سرناریو
تبدیل جنگرل بره گرراس برهطرور متوسرط  41درصرد
افزایش رواناب در کل سال و سطح تمام حوضهها ایجراد
خواهد شرد ( Wijesekaraو همکراران ، )2040 ،بررای
بررسي تغییر کاربری اراضي در اثر افرزایش جمعیرت و
شهرسازی بر فرایندهای هیدرولوژیکي حوضه رودخانره
البررو 6واقررع در کانررادا از مرردل قطع ري هی ردرولوژیکي
 7MIKE-SHEاستفاده کردند .نتایج شبیهسازی نشران
ميدهد که 25درصد افزایش کاربری شهری در سرطح
حوضه ،باعث افزایش رواناب سطحي ،جریان سطحي و
جریان پایه در داخل جریان رودخانه و کاهش تبخیر و
تعررر م ريشررود Mango .و همکرراران ( ،)2044طرري
تحقیقي ،مدل  ،SWATرا برای بررسي اثر سرناریوهای
تغییر کاربری اراضري برر آبردهي سراالنه در باالدسرت
حوضره رودخانرره مررارا 1واقررع در کنیرا مررورد اسررتفاده
قراردادنررد .نتررایج ای رن تحقی رق نشرران م ريدهررد کرره
سناریوهای تغییر کاربری اراضي از جنگل بره مراترع و
کشرراورزی باعررث کرراهش آبرردهي حوضرره و افررزایش
ناگهاني دبي اوج ميشود.
در ایررران نیررز  Khalighiو همکرراران ( ،(2005در
تحقیقي اثر تغییر کاربری اراضي بر سیلخیرزی حروزه
آبخیز باراندوزچای آیربایجان يربي با استفاده از مردل
 NRCSرا مورد بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد کره
سیالب در دوره جدید (سال  )4973در بعضري از زیرر
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حوضهها ترا  70درصرد نسربت بره دوره قردیم (سرال
 )4994افزایش یافته ،ولري ایرن افرزایش دبري اوج در
دوره بازگشت بزر تر ،کمتر است.
 Saadatiو همکاران ( )2007اثرات تغییرر کراربری
اراضي در شبیهسازی رواناب سطحي با استفاده از مدل
ریاضي  SWATرا مورد بررسي قررار دادنرد و بره ایرن
نتیجرره رسرریدند کرره شرراخ هررای هیرردرولوژیکي در
مدیریت کاربریهای مختلف متفاوت بوده و در کاربری
زراعي بره شرکل بهترری در مردل مربوطره شناسرایي
ميشروند .از جمرعبنردی تحقیقرات گسرترده صرورت
پذیرفته در رابطه برا تغییرر کراربری اراضري و کراربرد
مدلها چنین استنباط ميشود که هیدرولوژیستهرا و
محقق رین برررای بررس ري اثررر ای رن تغیی ررات بررر رژی رم
هیدرولوژیکي ،کاهش خطرات ناشي از این تغییررات و
همچنررین ،بررهدلیررل تصررادفي بررودن فراینررردهای
هیدرولوژیکي ،عدم قطعیرت براالی موجرود در آنهرا،
بهتررین گزینره بررای بررسري ایرن تغییررات را یعنري
مدلهای هیدرولوژیکي را انتخاب کردند.
محققین در بحث اثر تغییر کاربری اراضي ،تبردیل
اراضرري و عرردم مرردیریت صررحیح در بهرررهبرررداری را
به عنروان یرک عامرل مرؤثر در ایجراد روانراب معرفري
کردهاند .در عصر حاضر بهمنظور تغییراتري کره عمردتاً
تأمین تقاضاهای بشرری مسرتوجب آنهرا مريشرود و
همچنین ،پیشرفت بريشرائبه نررمافزارهرا ،اسرتفاده از
مدلها با هدف جلوگیری از صرف زمان و هزینه بیشتر
امری يیر قابل اجتناب ميباشرد کره بررای مردیریت و
برنامهریزی بهتر امری ضروری بهشمار ميرود .با توجه
برره اهمیررت بررسرري مسررئله تغییررر کرراربری اراضرري و
همچنین ،بهدلیل موقعیرت اسرتراتژیک حروزه آبخیرز
کرخه و زیرحوضههای آن و اهمیت این حوضه برزر
در تامین و مدیریت منابع آب در جنوب يررب کشرور،
حوضه دینور در باالدست سد کرخره بررای رسریدن و
نیل به اهداف تحقیق انتخاب شد.
ضمن اینکره هردف فرعري ایرن تحقیرق بررسري
کارایي مدل هیدرولوژیکي توزیعي مکراني  WetSpaدر
رابطه با شربیهسرازی اثرر سرناریوهای تغییرر کراربری
اراضي در حوضههای داخلي کشور ميباشد و با و جود
کارایي خوب مدل هیدرولوژیکي  WetSpaدر خرارج از
کشور )2006 ،Bahremand) ،و داخل کشرور (،Kabir
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 )2044 ،Yaghobi ،2044این مدل برای شبیهسرازی
اثر سناریوهای تغییرکاربری اراضي انتخاب شرد .نترایج
این تحقیق برای برنامهریزی برای مدیریت بهتر آمایش
سرزمین در باالدست حوضره و مردیریت منرابع آب در
حوضه کارایي قابل توجهي خواهد داشت.
موادوروشها 

منطقهموردپژوهش :حوضه دینور در باالدست سرد
کرخه ،کره برین  47 5ترا  47 51طرول شررقي و

 3423تا  34 53عرر شرمالي واقرع در شرمال
شر استان کرمانشاه ميباشرد .وسرعت حروزه آبخیرز
 4747کیلومتر مربع ،محیط حوضه دینور برابر با 251
کیلومتر ،کمینه ارتفراع حوضره  4996مترر و بیشرینه
ارتفرراع آن  9277متررر مرريباشررد (شررکل  .)4بیشررتر
رودخانههای حوضه ،دائمي بروده ،بره رودخانره دینرور
ختم ميشوند .مقدار متوسط سراالنه بارنردگي543/4 ،
میليمتر در سال و متوسط دمای ساالنه ایسرتگاههرای
منطقه از  40/7تا  43/1درجه سانتيگراد متغیر است.
بهطور کلي در منطقه مطالعاتي گرمتررین مراههرا،
تیر و مرداد و سردترین ماهها دی و بهمرن مريباشرند.
مقدار تبخیر و تعر پتانسیل به روش بلینري-کریردل
در کل حوضه مورد مطالعه برابرر  4629میلريمترر در
سال بوده است ،اقلیم منطقه مطالعراتي برا اسرتفاده از
اقلیم نمای دومارتن اصالح شده ،نیمهخشرک سررد ترا
خیلي مرطوب ميباشد .انرواع کراربری در ایرن حوضره
شامل تیپ های مرتعي ،جنگلري ،زراعرت آبري و دیرم،
بايات ،مخلوط بايات و زراعت آبي ،اراضي بایر ،اراضري
شهری ،بسرتر سریالبي رودخانرههرا و برونزدگريهرای
سنگي برای هر یک از زیرحوضهها در قلمرو مطالعراتي
مالحظه شدهاست.
شکل  2کاربریهای اصلي اراضي حوضه مطالعراتي
را نشان ميدهد .در این حوضه کاربری يالب مرترع برا
سطح  173/39کیلومتر مربرع ،و  54/3درصرد از کرل
سطح حوضه را پوشانده است .منطقه مرورد مطالعره از
نظر خاکشناسي دارای دو بافت خراک مريباشرد کره
 36/73درصد از حوضه دارای بافرت رسري لروم و 4/4
درصد از مساحت حوضه دارای بافت شني رسي لرومي
ميباشد .شکل  9نیرز محردوده آبخیرز دینرور در اسرتان
کرمانشاه ،باالدست سد کرخه را نمایش ميهد.
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شکل-1مدل رقومي ارتفاعي آبخیز دینور

شکل -2نقشه کاربری اراضي حوزه دینور

شکل-3محدوده آبخیز دینور در استان کرمانشاه باالدست سد کرخه
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شکل4 -شماتیکي از دیاگرام مدل  WetSpaدر مقیاس سلول ()2004 ،Liu


تشررریخصه ررهایازمرردل :WetSpaمرردل
هیرردرولوژیکي ترروزیعي-مکرراني  WetSpaدر گررروه
مهندسرري هیرردرولوژی و هیرردرولیک دانشررگاه آزاد
بروکسل بهمنظور پیشبیني انتقرال آب و انررژی برین
خرراک ،گیرراه و اتمسررفر بررهوسرریله  Wangو همکرراران
( ،)4337در مقیاس منطقهای حوضه و برا گرام زمراني
روزانره توسررعه یافررت و سرپس بررهوسرریله De Smedt
( )2000و  )2004( Liuبهمنظور پریش بینري سریالب
انطبررا داده شررد .مرردل  ،WetSpaیررک نرروع مرردل
هیرردرولوژکي و فرسررایش خرراک اسررت کرره برراران
اصلي ترین ورودی قسمت هیدرولوژیکي مدل اسرت .از
آنجا که مدل بر اساس شربکه سرلولي طراحري شرده،
سامانه هیدرولوژیک حوضه برای هر شربکه سرلولي ،از
چهار الیه در جهت عمودی تشرکیل شرده اسرت ،کره
عبارتند از الیه تاج پوشش ،الیه سرطح خراک ،ناحیره
ریشه و ناحیه اشباع مدل در هر شبکه سلولي با توجه
برره میررزان بررارش ،دمررا و تبخیررر و تعررر  ،فراینرردهای
هیدرولوژیک یوب برف ،یخیره برگابي ،یخیره چاالبي،
رواناب سطحي ،نفویپذیری ،تبخیر و تعر  ،نفوی عمقي،
جریان زیر سطحي ،جریان آب زیرزمیني را شبیهسازی
مينماید.
شکل  4ساختار مدل مفهومي شبیهسرازی سرامانه
هیدرولوژیک در مقیاس سلول با توجه بره چهرار جرز
اصلي کنترلکننده سامانه-الیه تاج پوشش ،الیه سرطح

خاک ،ناحیه ریشه و ناحیه اشباع را نشان مريدهرد .در
این مقاله از توضیح جزئیات مدل صرفنظر ميشود.
تهیه دادههای مورد نیاز :اطالعات اولیه مورد نیاز
اجرای مدل شامل آمار بارش ،دما ،تبخیر و دبي (برای
ارزیابي مدل) در طول دوره شش سال با گام زماني
روزانه و همچنین ،در محیط  GISسه نقشه پایه مدل
رقومي ارتفاعي ،کاربری اراضي و بافت خاک با ابعاد
سلولي  400متر تهیه شد .اشکال مربوط به نقشه مدل
رقومي ارتفاعي ،کاربری اراضي حوضه دینور در
شکلهای  4و  2ارائه شده است.
روشتحقیق 
اجرایمدلوشبیهسازیهیدروگرافجریاندر

وضعیتموجودکاربریاراضی:مدل هیدرولوژیکي
توریعي مکاني  WetSpaبا استفاده از سه نقشه پایه
مدل رقومي ارتفاعي ،بافت خاک و کاربری اراضي با
فرمت رستری و با ابعاد سلولي  400متر در حوضه
کوهستاني دینور از سرشاخههای رود کرخه و باالدست
سد کرخه و در طول دوره آماری سه سال آبي (-16
 )19اجرا شد .که در انتهای این مرحله هیدروگراف
جریان برای وضعیت موجود کاربری اراضي حوضه
دینور شبیهسازی شد .
واسنجیمدل : WetSpaواسنجي مدل در طول دوره
آمراری سه سال  ،16-19با تغییر دادن  44پارامتر کلي
انجام شد که نتایج واسنجي مدل بهوسیله معیار ناش–
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ساتکلیف برای جریانهای عادی ،کم و زیاد و خطای
بایس مدل ارزیابي شد (جدول  .)9
اعتبارسنجی و ارزیابی مدل  : WetSpaبعد از
واسنجي مدل بهمنظور بررسي درستي مجموعه
پارامترهای بهینه شده در مرحله واسنجي ،مدل با
دسته پارامتر بهینه در یک دوره آماری دیگر بررسي
ميشود .در این تحقیق اعتبارسنجي مدل در طول سه
سال دوره آماری  11-16انجام شد .نتایج ارزیابي مدل
و اعتبارسنجي بر اساس معیار ناش-ساتکلیف برای
جریانهای عادی ،کم و زیاد در جدول  9ارائه شده
است .
تهیه سناریوها در محیط  :GISبا توجه به قابلیت
اراضي و شناسایي پتانسیل تغییر کاربری اراضي از
مطالعات پایه حوزه آبخیز دینور در محیط  ،GISهشت
سناریو با سطوح ،درصد شیب مشخ و همچنین ،با
ویژگي قابلیت اجرایي در سطح حوضه عالوه بر شرایط
موجود کاربری اراضي در حوضه بهصورت منطقي
طراحي شد (جدول 4و .)2
اجرای مدل واسنجی شده  WetSpaبرای
سناریوهایتغییرکاربریاراضی:

شبیهسازیاثر 

بعد از اجرای اولیه مدل با وارد کردن نقشه کاربری
اراضي ،بافت خاک ،مدل رقومي ارتفاعي بهعالوه آمار
هیدرومتئورولوژی ،هیدروگراف جریان خروجي حوضه
شبیهسازی ميشود .در مرحله بعد برای شبیهسازی اثر
سناریوها ،با ثابت نگه داشتن اطالعات ورودی و
پارامترهای کلي واسنجي شده مدل به استثنای نقشه
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کاربری اراضي مربوط به سناریوهای تهیه شده در
محیط ،GISمدل به ازای هر سناریو دوباره اجرا
ميشود.
در نهایت مدل یک هیدروگراف خروجي متناسب
با شرایط جدید از کاربری اراضي را شبیهسازی ميکند
که با مشاهده اختالف بین هیدروگراف خروجي حوضه
در وضعیت موجود کاربری اراضي و سناریوها ،تغییرات
ناشي از تغییر کاربری شبیهسازی قابل مشاهده
ميباشد .بهدنبال اعمال نقشه کاربری اراضي هر
سناریو ،پارامترهای هیدرولوژیکي وابسته به پوشش
گیاهي و کاربری اراضي در فرموالسیون مدل که در
چندین فرایند هیدرولوژیکي حضور دارند ،تغییر کرده،
در نهایت سبب تغییر مقادیر فرایندهای هیدرولوژیکي
و دبي شبیهسازی خواهند شد.
نتایجوبحث 
نتایج واسنجی و اعتبارسنجی شبیهسازی مدل:
به منظور ارزیابي کارایي مدل  WetSpaهیدروگراف
شبیهسازی در مقایسه با هیدروگراف مشاهدهای در
طول شش سال دوره آماری در دو مرحله واسنجي و
اعتبارسنجي مدل ،به صورت گرافیکي و آماری بررسي
شد (شکلهای  5و  .)6با توجه به شکلهای  5و 6
ميشو د که مدل هیدرولوژیکي توزیعي
مشخ
مکاني  WetSpaبر اساس معیار ناش–ساتکلیف قادر
به شبیه سازی نسبتاً خوب هیدروگراف روزانه حوزه
آبخیز دینور در مقایسه با مقادیر مشاهداتي ميباشد.

جدول -1معرفي سناریوهای فرضي تهیه شده در محیط  GISدر حوضه دینور کرخه
سناریو

تعریف سناریو

سناریو یک

شرایط کاربری اراضي موجود در حوضه

سناریو دو

تبدیل اراضي مرتعي با شیب کمتر از  90درصد به اراضي کشاورزی

سناریو سه

ایجاد بافر برای افزایش دو برابری سطح مناطق روستایي

سناریو چهار

تلفیق سناریو دو و سه

سناریو پنج

تبدیل  99درصد از سطح مرتع با شیب  60-90درصد به اراضي جنگلي

سناریو شش

تبدیل  66/69درصد از سطح مرتع با شیب  60-90درصد به اراضي جنگلي

سناریو هفت

تبدیل  400درصد از سطح مرتع با شیب  60-90درصد به اراضي جنگلي

سناریو هشت

تلفیق سناریو  2و 7

سناریو نه

تلفیق سناریو  2و 5
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جدول -2میزان سطح تغییرات کاربری اراضي سناریوها در مقایسه با وضعیت موجود کاربری اراضي در حوضه دینور
سناریو

سطح جنگل
()km2

سطح کشاورزی
()km2

سطح مرتع
()km2

سطح روستا
()km2

سطوح سنگي
()km2

سطح بدون
پوشش
()km2

سطح جاده
()km2

یک*

20/216

667/406

173/394

1/141

4/251

50/754

69/356

دو

20/95544

4046/43531

594

1/611

4/471472

50/6914

69/356

سه

20/0745

662/0543

171/63

47/631

4/2519

50/75

64/39

چهار

43/174

4003/45

592/495

45/726

4/471

50/691

69/3562

پنج

456/334

667/406

744/2569

1/461

4/2402

50/7707

69/340

شش
هفت
هشت
نه

232/697
494/493
494/49
456/173

667/35031
667/403
4046/30
4046/3

607/711
470/031
420/9476
934/53

1/465
1/465
1/46
1/465

4/436
4/436
4/436
4/436

50/651
50/770
50/65
50/651

69/356
69/35
69/67
69/356

* سناریو یک همان سناریو وضعیت موجود ميباشد.

شکل -5مقایسه بین دبي مشاهداتي و شبیهسازی شده روزانه دوره آماری  16-19برای دوره واسنجي حوضه دینور

شکل -6مقایسه بین دبي مشاهداتي و شبیهسازی شده روزانه سال  13-16برای دوره اعتبارسنجي حوضه دینور
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هشتم بهعلت افزایش سطح جنگل ،بیشینه کراهش در
دبي اوج ،ضریب رواناب و سرعت جریان رخ داده است،
همچنین ،سناریو هفت باعرث بیشرینه افرزایش زمران
تمرکز و ضریب زبری مانینگ رادر سطح حوضه موجب
شده است .همچنین طبق شکل  ،7در سناریو هفتم برا
بیشینه افزایش سطح جنگل در حوضه ،تأثیر عمدهای
بر دبيهای اوج ،متوسط و کم دارد ،بهطوری کره ایرن
مقدار ترأثیر برا افرزایش بارنردگي در سرطح حوضره و
تکمیررل ررفیررت جنگررل برررای جریرران زیرسررطحي،
به تردریج ایرن سرناریو اثرر کنترلري خرود را از دسرت
ميدهد.

ارزیابی کارایی مدل  :WetSpaمقادیر معیارهای
ارزیابي مدل بر اساس معیار ناش–ساتکلیف برای
جریانهای متوسط ،کم و زیاد و همچنین ،میزان
خطای مدل در شبیهسازی بیالن آبي در جدول  9ارائه
شده است .
سازیهرایمردلدرشررایط


مقایسهنتایجشبیه
موجود(سناریووضعیتموجود)براسرناریوهای
اعمالشردهدرمردل :مقرادیر شربیهسرازی شرده
پارامترهای هیردرولوژیکي برهوسریله مردل در شررایط
موجود و سرناریوهای اعمرال شرده در جردول  4قابرل
مشاهده ميباشد .طبق این مقادیر در سرناریو هفرتم و

جدول -3مقادیر معیارهای ارزیابي کارایي مدل در مرحله واسنجي و اعتبارسنجي
معیار

واسنجي

اعتبارسنجي

ناش-ساتکلیف
ناش-ساتکلیف برای جریانهای کم
ناش-ساتکلیف برای جریانهای زیاد
خطای مدل در محاسبه بیالن آبي (درصد)

0/66
0/53
0/72
-0/0009

0/52
0/62
0/56
0/55


جدول -4مقایسه مقادیر پارامترهای هیدرلوژیکي شبیه سازی شده در سناریوهای تغییر کاربری اراضي اعمال شده (سناریوهای دو تا نه) با
وضع موجود کاربری اراضي (سناریو یک) در حوضه دینور کرخه
پارامترهای
هیدرولوژیکي

دبي پیک
()m3.s-1

سناریو یک
سناریو دو
سناریو سه
سناریو چهار
سناریو پنج
سناریو شش
سناریو هفت
سناریو هشت
سناریو نه

424/049
446/144
446/533
446/744
404/407
405/351
13/951
13/266
404/171

تغییرات زمان
تا اوج
()h

زمان تمرکز
()h

متوسط ضریب
رواناب پتانسیل

متوسط ضریب
مانینگ

متوسط سرعت
جریان
()m.s-1

91/016
40/5
40/512
93/31
40/63
40/51
40/51
40/51
40/51

0/742
0/767
0/767
0/767
0/741
0/741
0/741
0/767
0/7677

0/259
0/244
0/271
0/245
0/94
0/901
0/963
0/274
0/274

0/46
0/44
0/467
0/494
0/496
0/494
0/494
0/445
0/445

0
-2
-2
2
2/5
6/5
5
-0/5

نتیجهگیری 

در عصر حاضر بهمنظور بررسي تغییراتي که
عمدتاً ناشي از تأمین تقاضاهای بشری ميباشد و
همچنین ،بهدلیل پیشرفت گسترده نرمافزارها ،استفاده
از مدلها با هدف جلوگیری از صرف زمان و هزینه
بیشتر ،امری يیر قابل اجتناب و برای مدیریت و
برنامهریزی بهتر امری ضروری به شمار ميرود .نظر به

اهمیت بررسي مسئله تغییر کاربری اراضي در این
تحقیق با استفاده از مدل هیدرولوژیکي توزیعي مکاني
 WetSpaدر مدت زمان شش سال با گام زماني روزانه
و با استفاده از سه نقشه مدل رقومي ارتفاعي ،کاربری
اراضي و بافت خاک در ابتدا هیدروگراف جریان با
توجه به معیار ناش-ساتکلیف  66درصد با دقت نسبتاً
خوبي پیشبیني نماید و نشان ميدهد ،نتایج این
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بخش تحقیق با نتایج و قابلیت مدل در تحقیقاتي
همچون  (2004( Liuو  )2006( Bahremandدر
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خارج از کشور و در داخل کشور )2044( Kabir ،و
 )2044( Yaghobiمشابه ميباشد.

شکل -7مقایسه گرافیکي بین دبي شبیهسازی شده در سناریو یک (شرایط موجود) و سناریوهای اعمال شده در مدل واسنجي شده در سال
آماری 4915-4914

در مرحله بعد نقشه سناریوهای کاربری اراضي به-
عنوان ورودی اصلي و نقشه پایه در مدل واسنجي قرار
گرفت و مدل بهازای هر سناریو مجدداً اجررا شرد و در
نهایت نتایج اجرای مدل با هر سناریو برا سرناریو یرک

(سناریو وضعیت موجود) مورد مقایسه قرار گرفت .کره
نتایج آن در جدول  4و شکل  7قابرل مالحظره اسرت.
طبق این نتایج مدل بهخروبي توانسرته اسرت ،شررایط
تغییررر کرراربری اراضرري و میررزان تغییررر پارامترهررای

شبیهسازی اثر سناریوهای تغییر کاربری اراضي روی هیدروگراف جریان حوزه آبخیز دینور ...

هیدرولوژیکي را نشان دهد که در این رابطه برا اثبرات
توانایي مدل هیدرولوژیکي  WetSpaبرای شبیهسرازی
اثر سناریوهای تغییرر کراربری اراضري در تحقیرق Liu
( )2004و سرررناریوهای جنگرررلکررراری در حوضررره
مارگساني در اسلواکي بهوسریله ،)2006( Bahremand
مطابقت داشته است .همچنین ،برا اعمرال سرناریوها از
نظر افزایش سطوح کشاورزی و روسرتایي و در پري آن
افزایش ضریب رواناب و افزایش دبري اوج و همچنرین،
افزایش سرطح جنگرل و برهدنبرال آن کراهش دبري و
افزایش زمان تمرکز با تحقیقراتي چرون ،)2004( Liu
 Khalighi ،)2006( Bahremandو همکاران (،)2005
 Saadatiو همکاران ( ،)2007مطابقت دارد.
نتایج این تحقیق برای برنامهریزی بررای مردیریت
بهتر در زمینه آمایش سرزمین در باالدسرت حوضره و
مرردیریت منررابع آب در حوضره کررارایي قابررل ترروجهي
خواهد داشت .با توجه به اینکه انجام ایرن تحقیرق برا
گام زماني روزانه صرورت گرفرت ،پیشرنهاد مريشرود،
مطالعه حاضر در گام زمراني سراعتي برا تمرام مراحرل
انجام شده در این تحقیق تکرار شود .چرا که با اجررای
مدل در گام زماني ساعتي تأثیر پوشش گیاهي بر پیک
سیل کامالً محسوس ميشرود ترا در نهایرت مشرخ
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شود ،آیا ميتوان در مطالعات اجمرالي بره نترایج قابرل
قبولتری دست یافت یا خیر؟
همچنررین پیشررنهاد مرريشررود کرره بررهعلررت رفررع
محدودیتها و لحاظ کردن انواع کاربریها در مدل به-
طور مثال کاربری مرتع و اعمال انرواع مرترع از جملره
مراتع مشجر به جدول طبقهبندی کاربری اراضي اضافه
شود و با ایجاد کدهای این نوع از کاربریهرا در برنامره
مدل برای بومي و منطقرهای کرردن مردل اقردام الزم
صورت گیرد .پیشنهاد آخر این است که بهمنظور تهیه
سناریوهای تغییر کراربری اراضري از روشهرای دیگرر
مانند تهیه نقشههای تغییر کاربری اراضري در دو دوره
(گذشته و حرال) از طریرق عکرس هروایي و اطالعرات
سررنجش از دور و یررا روشهررای زنجیررره مررارکف و
سلولهای خودکار استفاده شود.
تشکروقدردانی
در این پژوهش از همکاری سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری و همچنین ،سازمان مدیریت منابع آب در
رابطه با ارائه آمار و اطالعات حوضه دینور کرخه،
سپاسگذاری و قدرداني ميشود.
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Abstract
The various types of land cover and land use have significant roles and impacts on runoff and
flood; but how and to what extent is not clear and highly uncertain. The models are becoming
more capable for flood prediction, landuse impacts on floods, and decision making in
watershed management. The main objective of this research is to assess the impacts of land
use changes on flow hydrograph by means of distributed modeling and GIS. A grid-based
spatially distributed hydrologic model, WetSpa, which has been developed at the Department
of Hydrology and Hydraulic Engineering of VUB, is used in this research to fulfill the aim.
The basic model inputs are a digital elevation model (DEM), land use and soil maps of the
study area in GIS raster format, and hydrometeorological data. The model is applied to the
Dinvar river basin (1717 km2), and its main tributaries. The Dinvar River located in
Kermanshah, is one of the main tributaries of the Karkheh River. The model predicts the
daily hydrographs with a good accuracy, 66% according to the Nash-Sutcliffe. For assessing
the impact of landuse changes on floods, the calibrated model is applied for nine scenarios
using the hourly data .The potential of Dinvar cachment, nine landuse change scenarios in
GIS was determined and entered the calibrated model for simulation. Changes in processes
and hydrological parameters were investigated by comparing the output hydrograph of
present landuse with simulation result of 9 scenarios. Results show that model simulation is
acceptable as for the result of model.
Keywords: Calibration, GIS, Hydrologicalprocesses, Karkheh river, Kermanshah
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