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مقاله پژوهشی

ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمهخشک
6

فرشته کردرستمی ،1پدرام عطارد ،*2امید بزرگحداد ،3وحید اعتماد ،4کریم عباسپور 5و رالف لودویگ
 1دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج.
 2استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج.
 3استاد دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج.
 0استادیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج.
 5پژوهشگر ارشد مؤسسۀ تحقیقات علوم آب و تکنولوژی سوییس.
 0استاد دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان ،مونیخ.
(تاریخ دریافت1319/61/19 :؛ تاریخ پذیرش)1319/11/26 :

چکیده
جنگللهای طبیعی ،گسلللترة وسلللیعی از ادمات اکوسلللیسلللتم از جملر ادمات مربوع بر منابع آب را ارائر میکنند؛ با وجود این ،اثر
جنگلکاریها در شلرای متتل  ،سلب ایجاد نتایج متفاوت میشود و گاهی تهدیدکنندة امنیت منابع آب بر شمار میرود .از اینرو توسعۀ
جنگلکاری در مناطق دارای اکوسلیسلتم شلکننده ،مانند مناطق اشک و نیمراشک ،باید بردقت ارزیابی شود .هدف اصلی تحقیق حاضر،
کمّیسللازی واکنش هیدرولوژیک حوضللۀ آبتیز سللد لتیان بر جنگلکاری اسللت .بدین منظور از مدل  SWATو دادههای ایسللتگاههای
هواشلناسی (در مقیاس روزانر) ،آبسنجی (در مقیاس ماهانر) و اطالعات مکانی برای شبیرسازی جریان اروجی از حوزة آبتیز سد لتیان
واقع در شلمال شلرا اسلتان تهران ،تحت سلناریوی پایر (شلرای فعلی) و سلناریوی جنگلکاری اسلتفاده شلد .با توجر بر مقادیر ضری
نش-سلاتکلی  ،ضلری تعیین-P ،فاکتور و -Rفاکتور کر در مرحلۀ واسلنجی در اروجی حوضر برترتی  6/01 6/92 ،6/92و  6/19و در
مرحلۀ اعتبارسللنجی برترتی  6/89 ،6/90 ،6/93و  6/89بردسللت آمد ،مدل  SWATکارایی زیادی در شللبیرسللازی رواناب در حوضللۀ
بررسلیشلده نشان داد .مقایسۀ نتایج شبیرسازیهای بارش-رواناب در طی دورة آماری 31سالر نشان داد کر گسترش جنگلکاری بر اندازة
 9/5درصلد از مساحت حوضر ،سب کاهش جریان اروجی از حوضر بر مقدار  2/8±6/2درصد شد .این پژوهش برطور کمّی نشان داد کر
جنگلکاری را میتوان از عوامل کاهندة رواناب در حوضلۀ آبتیز سلد لتیان محسوب کرد .با توجر بر نتیجۀ تحقیق حاضر ،پیشنهاد میشود
توسعۀ پروژههای جنگلکاری با بررسی همرجانبۀ اثرهای آن بر منطقر برویژه اثر بر پاسخ هیدرولوژیک حوضر صورت گیرد.
واژههای کلیدی :الگوریتم  ،SUFI2تغییر کاربری اراضی ،جنگلکاری ،حوضۀ آبتیز سد لتیان ،مدل .SWAT

مقدمه
کمبود آب از معضالت محی زیست جهانی است کر
امنیت بشللر و توسللعۀ اجتماعی-اقتصللادی را بر متاطره
میانلدازد .جنگللهلا برطور بالقوه میتوانند از منابع آبی
 نویسندة مسئول

یلک منطقلر حفلاکلت کنند ( )Ellison et al., 2012و
بسللیاری از ادمات اکوسللیسللتم مانند جلوگیری از
فرسلایش بادی ،کاهش سیل و رسوب ،تنظیم آبوهوا
و کاهش آلودگی را ارائر دهند (.)Wang et al., 2011
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با اینحال هنوز قابلیت پروژههای جنگلکاری برای ارائۀ
چنین ادماتی مشللتن نیسللت .بسللیاری از پژوهشها
نشللان میدهند کر جنگلکاری و احیای وسللیع جنگل،
برویژه در مناطق اشلک و نیمراشک ،بدون آب کافی
برای تغلذیلۀ دراتان ممکن اسلللت دارای اثر معکوس
باشد ( .)Cao et al., 2011; Mátyás & Sun., 2014بر
اعتقاد بعضی از محققان ،اهتمام و اعتقاد بر جنگلکاری
وسیع ،حتی در مناطق مرطوب با آب کافی نیز ممکن
اسلت سلب مشکالت جدیدی در موجودی منابع آب
شللود کر این مشللکالت با تغییر اقلیم تشللدید اواهند
شللد ( .)Zheng et al., 2016بیشللتر مدیران پروژههای
جنگلکاری برای تجدید نسل سریعتر جنگل و بازسازی

محی زیسلت از گونرهای تندرشلد استفاده میکنند.
متأسللفانر جنگلهای دسللتکاشللت (برطور معمول با
گونرهای تندرشللد) اغل بیشللتر از پوشللش گیاهی
طبیعی (برای مثللال دراتللان بومی ،دراتچللر هللا و
علفزارها) آب مصللرف میکنند کر این مسللئلر ممکن
اسلت سب نامتعادل شدن عرضر و تقاضای آب شود.
تحقیق دربارة بیالن آب حوزة آبتیز میتواند اطالعات
مفیدی را در این زمینر فراهم آورد .ازآنجا کر در ایران،
بیشلللتر حوزه های آبتیز با پوشلللش جنگلی ،بر ویژه
حوضلرهای کوهستانی ،فاقد ایستگاههای هیدرومتری
هسللتند یا دادههای اندازهگیریشللده کیفیت مناسللبی
ندارند ،اسلللتفاده از مدل های هیدرولوژی میتواند راه
حلل بهینرای برای مدلسلللازی پارامترهای بیالن آب
باشد ( .)Rostamian et al., 2009هدف از برکارگیری
ملدلهای هیدرولوژی عبارت اسلللت از .1 :درک بهتر
فرایندها و رفتارهای هیدرولوژیکی پدیدآمده در حوزة
آبتیز؛  .2تولیلد داده هلای هیدرولوژیک برای مطالعر،
بلرنللامللر ریزی و مللدیریللت هرچللر بهتر حوضللللر
( .)Khalighi Sigaroudi et al., 2009مدل ارزیابی آب
و الاک ) ،1(SWATنوعی ملدل هیدرولوژیک با پایۀ
فیزیکی و نیمرتوزیعی اسلللت و در حوضلللرهای فاقد
آملاربرداری منظم کللاربرد دارد .این مللدل تللاکنون بللا
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موفقیت برای حل مسائل متتل محی زیستی دربارة
کلمللیللت و کلیللفلیللت آب در سلللراسلللر جللهللان
بر کار گرفتر شلللده اسلللت (.)Neitsch et al., 2005
) Abbaspour et al. (2007با استفاده از مدل ،SWAT
بر شلبیرسازی همۀ فرایندهای مؤثر بر کمیت آب ،بار
رسللوب و مواد مغذی در حوزة آبتیز تور در سللوییس
پردااتند و نتیجر گرفتند کر میتوان از مدل ،SWAT
برعنوان مدل پیشرو برای مدیریت حوزههای آبتیز در
منللاطق دارای دادههللای بللا کیفیللت اسلللتفللاده کرد.
) Faramarzi et al. (2009با اسللتفاده از مدل ،SWAT
اجزای بیالن آب را در کلل ایران شلللبیرسلللازی کرده و
ارتبلاع آنهلا را بلا تولیلد گندم ،با در نظر گرفتن عملکرد
سلدها و آبیاری اراضی کشاورزی بررسی کردند .نتایج این
تحقیق بر کارایی مدل  SWATدر شلبیرسازی بیالن آب
در شلللرای ایران تلأکیلد کرد .آنلان همچنین رویکردی
یکپلارچلر برای تجزیلروتحلیلل آب آبی و آب سلللبز در
کشللورهای با اقلیم اشللک و نیمراشللک ارائر دادند.
) Von Stackelberg et al. (2007از مللدل SWAT
برای شبیرسازی مؤلفرهای بیالن آب دو حوضۀ زوجی
کوچک در شللمال اروگوئر اسللتفاده کردند .هدف این
مدلسللازی ،پیشبینی تأثیر هیدرولوژیک تبدیل مرتع
طبیعی بلر جنگلکلاری کاج بود .نتایج نشلللان داد کر
تبدیل کاربری حوضلللر از وضلللعیت مرتع طبیعی بر
جنگلکاری کاج ،سللب کاهش میانگین آبدهی سللاانر
از حلوضلللۀ آبللتللیللز تللحللت مطللالعللر می شلللود.
) Kazemi Talkouyee et al. (2019تأثیر بهرهبرداری
و جاده سلللازی جنگل بر تولید رواناب سلللطحی و بار
رسوب حوضۀ ذیلکیرود را با استفاده از مدل SWAT
بررسلللی کردند و نتیجر گرفتند کر بهرهبرداری جنگل با
کلاهش سلللطج تاجپوشلللش و فشلللرده کردن ااک در
مسلیرهای چوبکشی ،سب کاهش نفوذپذیری و کرفیت
ذایرة آب در اللاک میشلللود و سلللرعللت روانللاب بللر
رودالانلرهلا را افزایش میدهلد .ازآنجلا کلر در مقیاس
جهانی ،ذاایر آبی در شلرای افزایش تهدیدشوندگی قرار
1. Soil and Water Assessment Tool
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دارند ،مدیریت پایدار آب برای نسل کنونی و نیز نسلهای
آینده ضلروری است ( .)Allen & Chapman, 2001در
مناطق اشک و نیمراشک ،آب از منابع محدودکننده
اسللت و مدیریت آن چالش محسلللوب میشلللود .این
مسلئلر ضلرورت شناسایی هرگونر اثر نامطلوب را قبل
از ایجاد آسی بازگشتناپذیر تقویت میکند .مدلهای
بیالن آب میتواننللد مللدیریلت منللابع آب را از طریق
تعیین اثر نوع پوشللش گیاهی بر هیدرولوژی حوضللر
بهبود بتشلللند .بر این اسلللاس ،هدف اصللللی تحقیق
حاضللر ،کمّیسللازی واکنش هیدرولوژیک حوزة آبتیز
سللد لتیان بر جنگلکاری از طریق مدلسللازی جریان
اروجی از حوضر است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

حوزة آبتیز سللد لتیان با مسللاحت  866کیلومتر
مربع ،در متتصلللات جغرافیلایی ' 51◦23تللا '51◦51
طول شللرقی و ' 35◦05تا ' 30◦5عرض شللمالی واقع
شده است .این حوضر از شمال بر حوزة آبتیز سد ار،

از غرب بلر حوزة آبتیز کرج ،از جنوب بر حوزة آبتیز
شلمال تهران و از شللرا بر حوزة آبتیز دماوند محدود
میشللود .حداکثر ارتفاع حوضللر 0219 ،متر و حداقل
ارتفاع آن  1532متر از سلللطج دریا در محل اروجی
سد لتیان است (شکل  .)1اقلیم منطقر با روش آمبرژه
از نوع نیمراشللک سللرد تعیین شللده اسللت .در این
حوضللر ،دبی در نر ایسللتگاه هیدرومتری اندازهگیری
میشلود ،ولی با توجر بر تعداد سالهای آماری موجود
و کیفیت دادههای ثبتشلللده ،دو ایسلللتگاه رودک و
لتیان برای تحقیق حاضر انتتاب شدند و دادههای این
ایسللتگاهها از شللرکت مدیریت منابع آب ایران دریافت
شد (جدول .)1
از میان ایسلتگاههای هواشناسی سینوپتیک مجاور
منطقۀ تحقیق ،از دادههای هواشللناسی ایستگاه شمال
تهران اسلتفاده شلد کر نزدیکترین ایسلتگاه است .با
توجلر بلر دامنۀ تغییرات ارتفاعی زیاد در حوضلللر ،از
دادههای ایستگاههای بارانسنجی در داال حوضر نیز
استفاده شد (جدول .)2

شکل  -1موقعیت جغرافیایی حوزة آبتیز سد لتیان و ایستگاههای سینوپتیک ،بارانسنجی و آبسنجی
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جدول  -1مشتصات ایستگاههای آبسنجی استفادهشده در تحقیق حاضر واقع در حوزة آبتیز سد لتیان
سال تأسیس

ایستگاه

روداانر

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطج دریا (متر)

لتیان

جاجرود

◦

'51 09

◦

'35 05

1506

1320

رودک

جاجرود

'51◦55

'35◦95

1016

1335

جدول  -2مشتصات ایستگاههای سینوپتیک و بارانسنجی موجود در حوزة آبتیز سد لتیان
ایستگاه

نوع ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطج دریا (متر)

سال تأسیس

شمال تهران

سینوپتیک

'51◦01

'35◦89

1509

1300

لتیان

بارانسنج معمولی

'51◦01

'35◦00

1503

1300

رودک

بارانسنج معمولی و ثبات

'51◦33

'35◦56

1866

1300

کلوکان

بارانسنج معمولی

'51◦32

'35◦52

1916

1301

برگجهان

بارانسنج معمولی

◦

'51 00

◦

'35 56

2666

1309

افجر

بارانسنج معمولی

'51◦01

'35◦51

2166

1351

آهار

بارانسنج معمولی

'51◦28

'35◦50

2166

1301

لواسان

بارانسنج معمولی

◦

'51 08

◦

'35 01

2266

1351

امامر

بارانسنج معمولی و ثبات

'51◦35

'35◦50

2209

1309

شمشک

بارانسنج معمولی

◦

'51 21

تئوری شبیهسازی در مدل SWAT

 SWATیک مدل اکوهیدرولوژیک برپایۀ فیزیکی،
پیوسلتر و نیمرتوزیعی است (.)Neitsch et al., 2005
مدل ابتدا حوضللر را بر قسللمتهای کوچکتر ،تحت
عنوان زیرحوضللر تقسللیم میکند .زیرحوضللرها نیز بر
واحللدهللای کوچللکتری بللر نللام واحللدهللای واکنش
هیدرولوژیک ( 1)HRUتقسلیم میشود کر واحد اصلی
شلبیرسازی در مدل  SWATهستند .در واقع هر یک
از این واحلدها ،نوع ااک ،شلللی و کاربری اراضلللی
یکسلانی دارد .برطور کلی شلبیرسازی یک سیستم در
مللدل  SWATرا میتوان بللر دو بتش کلی بتش
زمینی و بتش آبی تقسلللیم کرد .بتش زمینی مربوع
بر فرایندهای سلطج زمین و ورود آب ،رسوب و عناصر
شلیمیایی بر آبراهۀ اصللی هر زیرحوضر است و بتش
آبی یلا هملان رونلدیابی ،فرایندهای آبراهر ها از جملر

◦

30

2566

1353

حلرکللت آب و ملواد را شلللبی لر سللللازی میکنللد
( .)Neitsch et al., 2005مدل  SWATبرطور گسترده
برای مشلللتن کردن اثر روش های مدیریت زمین بر
حوزة آبتیز اسلللتفاده شلللده و شلللبیرسلللازی چراۀ
هیدرولوژیک در آن براسللاس معادلۀ بیالن آب اسللت
(( )Arnold et al., 1998رابطۀ .)1
رابطۀ 1

SWt = SW0 + ∑𝑡𝑖=1(Rday-Qsurf-Ea-Wseep-Qgw)i

 SWtمقلدار نهلایی آب در ااک SW0 ،مقدار اولیۀ
آب در ااک t ،زمان برحس روز Rday ،مقدار بارندگی
روزانر Qsurf ،مقدار رواناب سللطحی Ea ،مقدار تبتیر و
تعرا واقعی Wseep ،مقدار آبی کر از منطقۀ ریشر اارج
میشللود و  Qgwمقدار جریان برگشلللتی اسلللت .همۀ
واحدها برحس میلیمتر در روز است.

)1. Hydrological Response Unit (HRU
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اجرای مدل SWAT

رویلکلرد ایلن تلحقیق در اسلللتفللاده از مللدل
SWATشامل چهار بتش اصلی است کر عبارتاند از:
 .1تنظیم مدل؛  .2واسلللنجی و اعتبارسلللنجی مدل؛
 .3شلبیرسلازی سناریوی مدیریت زمین (جنگلکاری)؛
 .0بررسلللی اثر سلللناریوی جنگلکاری بر هیدرولوژی
حوضۀ آبتیز سد لتیان.
تنظیم مدل SWAT

دادههای اولیر شللامل مدل رقومی ارتفاع ،1نقشللۀ
الگوی زهکشلی حوضلر ،نقشلۀ کاربری اراضللی ،نقشۀ
ااک و دادههای هواشناسی روزانر شامل بارش ،دمای
حداقل و حداکثر ،رطوبت نسلبی و سرعت باد برعنوان
ورودی برای تنظیم مدل اسلللتفاده شلللد .با فرااوانی
نقشللۀ رقومی ارتفاع بر محی نرمافزار ،کل حوضللر بر
 50زیرحوضلللر تقسلللیم شلللده و سلللپس از طریق
رویهمگلذاری نقشلللر های ااک ،کاربری اراضلللی و
طبقللات شلللی ل  ،واحللدهللای واکنش هیللدرولوژیکی
( (HRUsتعری شلد .حاصلل کار این مرحلر ،تشکیل
 010واحد واکنش هیدرولوژیکی بود .در مرحلۀ بعد،
دادههای هواشللناسللی برهمراه مشللتصللات و موقعیت
ایسلتگاهها وارد مدل شلد .با توجر بر کوهستانی بودن
منطقر ،برای افزایش دقت شلبیرسازی ،حوضر بر پنج
طبقۀ ارتفاعی تقسیم و گرادیان دما و بارش با استفاده
از دادههلای دما و بارش ثبتشلللده در ایسلللتگاههای
دماسلنجی و بارانسلنجی داال حوضر ،محاسبر و در
شلبیرسازی لحاظ شد .در نهایت با اجرای مدل ،نتایج
اولیر استتراج شد.
واسنجی و اعتبارسنجی مدل

در این پژوهش ،واسللنجی و اعتبارسللنجی مدل با
اسلللتلفللاده از اللگلوریللتم ( 2)SUFI-2در بسلللتللۀ
نرم افزاری SWAT-CUPبلر عنوان یلک مدل سلللازی

معکوس نیمراودکار برای ترکی واسلللنجی و تحلیل
عدم قطعیت انجام گرفت (.)Abbaspour et al., 2007
بللدین منظور دوسلللوم از داده هللای مللاهیللان لۀ دبی
ایسلللتگلاه هلای رودک و لتیان برای واسلللنجی مدل
( )1180-2662و ی لک سلللوم بللاقیمللانللده نیز برای
اعتبارسنجی ( )2663-2610برکار گرفتر شد .با توجر
بر زیاد بودن پارامترهای مدل در مرحلۀ واسلللنجی ،از
تحلیل حساسیت برای شناسایی پارامترهای حساس و
تللأثیرگللذار بر مللدل اسلللتفللاده شللللد .بللا اجرای
 SWAT-CUPدر  856تکرار ،مقادیر بهینۀ پارامترهای
حسلللاس تعیین شلللد .سلللپس ملدل برای دورههای
واسلنجی و اعتبارسنجی با پارامترهای نهایی اجرا شد.
با توجر بر اینکر نتایج حاصللل از مدلسللازی معکوس
منحصللربرفرد نیسللت ،اروجی نتایج برصللورت 15
درصلللد علدم اطمینلان پیش بینی ( 3)15PPUبیلان
میشللوند SWAT-CUP .برای ارزیابی عدم قطعیت و
کیفیت مدل واسللنجیشللده ،دو شللاان-Pفاکتور و
-Rفلاکتور را محلاسلللبر میکند-P .فاکتور درصلللد
دادههللای انللدازهگیریشلللدة قرارگرفتللر در محللدودة
 15PPUرا نشللان میدهد و مقدار آن بین صللفر و 1
متغیر اسللت ( 1نشللاندهندة آن اسللت کر ،15PPU
 166درصلللد داده هللای انللدازه گیریشلللده را در بر
میگیرد)-R .فاکتور ضللتامت باند  15PPUرا نشللان
میدهد کر بر عنوان میانگین ااتالف بین مرزهای باا
و پایین باند  15PPUتقسیم بر انحراف معیار دادههای
اندازهگیریشللده تعری میشللود .مقادیر -Rفاکتور در
بازة صلللفر تا بینهایت تغییر میکنند .افزونبر این دو
معیار ،از ضللری نش -سللاتکلی (( )NSEرابطۀ  )2و
ضللری تعیین (رابطۀ  )3نیز برای ارزیابی کارایی مدل
استفاده شد.
n

رابطۀ 2

∑i=1(Qm −Qs )2
n

∑i=1(Qm −Qavg )2

NSE = 1 −

)1. Digital Elevation Model (DEM
2. Sequential Uncertainty Fitting ver.2
)3. 95 Percent Prediction Uncertainty (95PPU
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 NSEضلللری ل نللش-سللللاتللکلللللی  Qm ،دبی
اندازهگیریشللده Qs ،دبی شللبیرسللازیشللده و Qavg
میانگین دبی اندازهگیریشللده اسللت .این معیار برای
برآورد تناسللل بین مقادیر دبی اندازه گیری شلللده و
شللبیرسللازیشللده برکار میرود و مقدار آن بین منفی
بینهلایت تا  1متغیر اسلللت کر هرچر بر  1نزدیکتر
باشد نشاندهندة کارایی بهتر مدل است.
همتوانی مقادیر مشلاهدهشده و شبیرسازیشده را
میتوان با اسلتفاده از روش تجزیۀ رگرسلیونی بررسی
کرد .ضللری تعیین بیانکنندة بتش لی از کل واریانس
مقلادیر مشلللاهده شلللده اسلللت کر توسللل مقادیر
شلبیرسلازیشلده توجیر میشلود .ضری تعیین بین
صلفر تا  1تغییر میکند و مقدار بهینۀ آن  1است و از
رابطۀ زیر محاسبر میشود:
رابطۀ 3

])[∑(Q՛i−Q՛avg )(Qi−Qavg

𝑛∑ = 𝑅2

𝑛
𝑖=1(Qi−Qavg)2 ∑𝑖=1(Q՛i−Q՛avg )2

 R2ضری تعیین Qi ،مقدار اندازهگیریشدة پارامتر،
 Qavgمیلانگین پلارامتر انلدازه گیریشلللده Q'i ،مقدار
شللبیرسللازیشللدة پارامتر توس ل مدل و  Q'avgمقدار
میانگین شبیرسازیشدة پارامتر توس مدل هستند.
طراحی و شبببیهسببازی سببناریوی جنگلکاری و
بررسی اثر آن بر هیدرولوژی حوضه

بلر منظور طراحی سلللناریوی جنگلکاری ،در ابتدا
نقاع مناسللل برای جنگلکاری با توجر بر ویژگیهای
محی زیسلتی و اکولوژیکی حوضلر ،شناسایی و نقشۀ
مربوع بلر آن بلا در نظر گرفتن محلدودیتها (مناطق
کشلللاورزی ،مناطق مسلللکونی و آب) از طریق ماژول1
تصللمیمگیری چندمعیارة موجود در نرمافزار TerrSet
تهیر شد .در مرحلۀ بعد ،با رویهمگذاری نقشۀ مناطق
مناسل برای جنگلکاری و نقشلۀ کاربری اراضی اولیر،
نقشلللۀ کاربری جدید تهیر شلللد .برای بررسلللی اثر
جنگلکللاری بللر عنوان یللک سلللنللاریوی مللدیریتی بر
هیدرولوژی حوضللۀ آبتیز سللد لتیان ،در ابتدا مدل با
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نقشلۀ کاربری فعلی حوضر برعنوان سناریوی پایر اجرا
شد و سپس نقشۀ کاربری طراحیشده بر مدل SWAT
برعنوان ورودی اسلتفاده شلد .برای قابل مقایسر بودن
نتایج ،برجز نقشۀ کاربری اراضی جدید ،همۀ اطالعات
ورودی ،از جملر دادههای هواشلناسلی ،یکسان در نظر
گرفتر شد.
نتایج
هیدروگرافهای شللبیرسللازیشللده و مشللاهداتی
ملاهلانر برای دورة واسلللنجی ( )1180-2662و دورة
اعتبار سنجی ( )2663-2610برهمراه نتایج معیارهای
ارزیابی کارایی مدل ،شللامل ضللری نش-سللاتکلی ،
ضلری تعیین و شاانهای -Pفاکتور و -Rفاکتور در
شکل  2ارائر شده است.
شللکل  ،3نقشللۀ پتانسللیل جنگلکاری تهیرشللده
براسللاس ویژگیهای محی زیسللتی و اکولوژیک مهم
برای رویش درات ،شلامل ارتفاع از سطج دریا ،بارش،
دما ،شللی  ،جهت ،اصللوصللیات ااک و فاصلللر از
روداانر را نشللان میدهد .با توجر بر نقشللۀ پتانسللیل
جنگلکلاری تهیلرشلللده ،حدود  216کیلومتر مربع از
مسلاحت حوضلر دارای پتانسیل کاشت و ایجاد جنگل
اسللت کر براسللاس طبقربندی صللورتگرفتر تنها 06
کیلومتر مربع از آن دارای پتانسیل زیاد است.
برمنظور بررسی اثر جنگلکاری بر هیدرولوژی حوزة
آبتیز سلد لتیان ،میانگین ساانۀ دبی جریان اروجی
شبیرسازیشده تحت سناریوی جنگلکاری و سناریوی
پایر با هم مقایسلللر شلللد کر نتایج آن در شلللکل 0
مشاهده میشود.
در شللکل  ،5همبسللتگی سللریهای زمانی بارش و
رواناب طی یک دورة  31سلللالر ( )1180-2610در
حوزة آبتیز سلللد لتیلان تحلت سلللنلاریوهای پایر و
جنگلکاری ارائر شده است.

)1. Multi Criteria Evaluation (MCE
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(ال )

(ب)

شکل  -2هیدروگرافهای مشاهداتی و شبیرسازیشده توس مدل  SWATبرای دادههای ماهانر دبی در دورة واسنجی
(( )1180-2662ال ) و دورة اعتبارسنجی (( )2663-2610ب) برای حوضۀ آبتیز سد لتیان

شکل  -3نقشۀ پتانسیل مناطق مناس برای جنگلکاری در حوزة آبتیز سد لتیان
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شکل  -0میانگین ساانۀ دبی جریان اروجی از حوزة آبتیز سد لتیان ،شبیرسازیشده تحت سناریوی پایر و سناریوی
جنگلکاری در طی دورة  31سالر ()1180-2610

شکل  -5مقایسۀ همبستگی سریهای زمانی بارش و رواناب در طی دورة  31سالر ()1180-2610
تحت سناریوهای پایر و جنگلکاری در حوزة آبتیز سد لتیان

بحث

ملحللدودة مقللادیر گزارش شللللده در پژوهش هللای

در این پژوهش ،اثر جنگلکللاری بر مقللدار جریللان
اروجی از حوزة آبتیز سللد لتیان با اسللتفاده از مدل
هیلدرولوژیلک  SWATبر طور کمّی بررسلللی شلللد.
براسللاس نتایج پژوهش ) ،Moriasi et al. (2007وقتی
ضللری نش-سللاتکلی بزرگتر از  6/5باشللد ،نتایج
شلبیرسازی پذیرفتنی است (.)Moriasi et al., 2007
مقدار ضللری تعیین نیز بین صللفر تا  1متغیر اسللت.
ضلللری تعیین بردسلللتآمده در تحقیق حاضلللر در

) Ghodousi et al. (2014و )Rostamian et al. (2009

اسلللت Rostamian et al. (2009) .بللا واسلللنجی و
اعتبارسنجی مدل  SWATبرای شبیرسازی رواناب در
حوضلللۀ آبتیز بهشلللتآباد از زیرحوضلللرهای کارون
شلمالی ،مقادیر ضری تعیین  6/52تا  6/95و ضری
نش -سلاتکلی  6/05تا  6/85را برای شلش ایستگاه
هیلدرومتری موجود در منطقلۀ تحلت مطللالعلۀ اود
گزارش کردند.
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مقدار مطلوب برای شلاان  P-factorزمانی است
کر  166درصلد دادههای شلبیرسازیشده در محدودة
 15PPUقرار گیرنللد ،ولی بللر طور معمول بللردلی لل
اطللاهللای گونللاگون در داده برداری و عللدم قطعی لت
مدلهای مفهومی ،هیچگاه این مقدار حاصل نمیشود.
از ایللن رو مللقللادیللر کللمللتللر از  ،1مللقللدار
پلذیرفتنی برای -Rفاکتور و مقادیر نزدیک بر  1مقدار
پللذیلرفلتلنی برای -Pفللاکتور محسلللوب میشلللود
(Rostamian et al. (2009) .)Abbaspour et al., 2007
نیز مقادیر  P-factorبزرگتر از  56درصد و R-factor
کمتر از  1/35را برعنوان نتایج رضلللایتبتش معرفی
کردند.
در تحقیق حاضلر ،ضری نش-ساتکلی در مراحل
واسلللنجی و اعتبارسلللنجی ،برترتی  6/92و  6/93و
ضللری تعیین در مراحل واسللنجی و اعتبارسللنجی
برترتی  6/92و  6/90بردست آمد ،همچنین با توجر
بلر اینکلر مقلادیر -Pفلاکتور و -Rفلاکتور در محدودة
پذیرفتنی بود (شللکل  ،)2کارایی مدل  SWATبرای
منطقۀ تحقیق رضللایتبتش ارزیابی شللد .براسللاس
ملقللادیلر  t-statو درصللللد معنیداری (،)P-value
پارامترهای انتتابشلده در مرحلۀ اولیر ،مشلتن شد
کر پارامتر شللمارة منحنی 1بیشللترین تأثیر را بر دبی
اروجی از حوضر داشت.
نتیجلۀ اجرای مللدل  SWATتحللت سلللنللاریوی
جنگلکاری ،تبدیل تعداد  11واحد پاسللخ هیدرولوژیک
بر کاربری جنگل آمیتتر شلد کر معادل  9/5درصد از
مسللاحت کل حوضللر اسللت .بررسللی تغییر پارامتر
هیللدرولوژیللک زمللانی مثللل تغییر جریللان اروجی از
حوضللر در یک دورة 31سللالر نشللان داد کر افزایش
مسلللاحلت جنگل بر میزان  06کیلومتر مربع ،موج
کلاهش روانلاب بر میزان  2/8 ± 6/2درصلللد شلللد.
همانطور کر در شکل  5نشان داده شده است ،کاهش
بارش موج کاهش رواناب میشللود ،ولی قرار گرفتن
ا رگرسلللیون سلللنلاریوی پلایر باای سلللناریوی
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جنگلکاری مؤید آن اسلت کر در شرای بارش یکسان،
مقلدار روانلاب تحلت سلللنلاریوی جنگلکاری کمتر از
سلللناریوی پایر اسلللت .بنابراین میتوان بیان کرد کر
جنگلکللاری بللر جز تللأثیر بر تغییر ریزاقلیم یللا بللارش،
میتواند بر کاهش رواناب در حوزة آبتیز سد لتیان نیز
اثرگذار باشلد .عوامل زیادی موج مصلرف بیشتر آب
توسل دراتان نسلبت بر دیگر انواع پوشش گیاهی و
در نتیجر کاهش رواناب میشللوند .برای مثال میتوان
بر سللیسللتمهای ریشللرای عمیقتر کر رطوبت را از
قسلللمتهای عمیقتر ااک بیرون میکشلللند ،چراۀ
رشد طوانیتر ،جذب بیشتر تابش ،بارانربایی بیشتر و
در نلتلیلجللر افلزایللش تللبتیر-تعرا اشللللاره کرد
) .(Zheng et al., 2016نتایج تحقیق حاضر در راستای
یافترهای ) Sun et al. (2006اسللت کر کاهش رواناب
در اثر تبلدیلل علفزارهای کمتراکم بر جنگلکاری را در
ملنللاطلق نلیلمللر اشللللک چلین گزارش کردنللد.
) Fareley et al. (2005نیز در تحقیق مشابهی ،کاهش
میانگین سلللاانۀ رواناب بر میزان  00درصلللد در اثر
جنگلکلاری عرصلللرهای طبیعی در مناطق مرطوب را
گزارش کردنللد .نتللایج تحقیق )Farley et al. (2005
نشلللان داد کر جنگلکاری با کاهش رواناب در مناطق
پاییندسللت ،سللب پیامدهایی مانند کاهش موجودی
آب در مقیللاس محلی میشلللود .این مطلالعللات برای
مکللانی لابی و برنللامللر ریزی پروژه هللای جنگلکللاری،
براصللوص در مناطق اشللک و نیمراشللک ضللروری
است.
شللدت تغییرات رواناب در اثر جنگلکاری بر عوامل
متعلددی بسلللتگی دارد و در مناطق متتل  ،متفاوت
اسللت ،ولی کاهش آن حتی بر میزان اندک در مناطق
نیمراشللک کوهسللتانی ممکن اسللت پیامدهای منفی
داشلللتلر باشلللد ،چراکر این مناطق سلللرچشلللمر و
تللأمینکننللدة آب منللاطق پللاییندسلللت هسلللتنللد
( .)Tian et al., 2016گسللترش جنگلکاری در مناطق
آسلللی پذیر ،این اطر را مطرح میکند کر تأثیر توأم
)1. Curve number (CN2
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توسلللعۀ پروژه های جنگلکاری با بررسلللی همر جانبۀ
اثرهای هیدرولوژیک آن بر بیالن آب منطقر صلللورت
.گیرد

تغییر اقلیم و افزایش مصرف آب توس دراتان ممکن
اسلت موجودی آب برای محی زیست و مصارف دیگر
،)Zheng et al., 2016( در داال حوضر را تغییر دهد
بنابراین پیشللنهاد میشللود کر تصللمیمگیری دربارة
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Abstract
Natural forests provide a wide range of ecosystem services especially water-related beneﬁts. However,
the effects of afforestation in different situations may lead to contradictory results. In some cases,
afforestation considered as a land use activity that threatens water resources security. So, it is necessary
to evaluate the afforestation development in fragile ecosystems, such as arid and semi-arid regions. The
main goal of this study is to quantify the hydrological responses of Latian Dam watershed to
afforestation projects. To reach the goal, SWAT model were employed combined with meteorological
data (daily), hydrological data (monthly) and spatial data to simulate the out flow of Latian Dam
watershed, located in northeast of Tehran-Iran, under two land use scenarios (baseline & afforestation).
The SWAT model showed good performance in the Latian Dam watershed with acceptable values for
Nash-Sutcliffe, P-factor and R-factor which were 0.82, 0.82, 0.68, 0.98 respectively for calibration and
0.83, 0.84, 0.78, 0.78 respectively for validation at the outlet of watershed. Simulation results under
proposed scenarios demonstrated that as afforestation expansion 8.5% of the study area, runoff declined
by 2.7% in downstream. This research quantitatively showed that afforestation will reduce the runoff in
Latian watershed. The result of this study suggested that it is necessary to fully assess the effects of
afforestation development in the given area, especially on hydrologic responses of watershed.
Keywords: Land use change, Afforestation, Sufi-2 algorithm, SWAT model, Latian Dam watershed
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