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چکیده
در این پژوهش ،تغییرات مکانی و زمانی مؤلفههای منابع آبی ،شامل منابع آب آبی و آب سبز در چهار نوع کاربری اراضی مهم در حوزه
آبخیز زاینده رود ،و با بهرهگیری از مدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعی ( SWAT )Soil & Water Assessment Toolو کاملترین مجموعه
داده توسععه داده شعده برای این حوضعه ،در بازه زمانی  20سعاله (شعامل چهار بازه  5سعاله) مورد بررسعی ررار گرت .با توهه به توانایی
باالی مدل  SWATدر امر شعبیهسعازی پارامترهای ارلیمی و رواناب سعح ی ،کمترین مقدار میانگین پنج سعاله آب آبی ،هریانِ آبِ سعبز
و ذخیره آبِ سعععبز در سعععح حوضعععه ،به ترتیعب در دوره چهعار( 2010-2014 ،،حدود  15میلیمتر) ،دوره دو26( 2000-2004 ،،
میلیمتر) و دوره اول 30( 1995-1999 ،میلیمتر) مشعاهده شعد از دگرسعوی میانگین مقادیر مؤلفهی آبِ آبی و مؤلفه هریانِ آبِ سعبز
و ذخیره آبِ سبز در بخشهای غربی حوضه بیشتر از بخشهای شرری حوضه برآورد گردید از دیگر یاتتههای این پژوهش ،تأثیرپذیری
مقادیر مؤلفههای منابع آبِ آبی ،ذخیره آبِ سعععبز و مقادیر مؤلفهی هریانِ آبِ سعععبز از مقادیر بارش و تغییرات آنها در انواع کاربری
اراضعی میباشعند بدین ترتیب که بیشعینه آبِ آبی در اراضعی هنگل و کشعاورزی آبی ،بیشعترین تغییرات هریان آب سعبز در اراضعی
کشعاورزی آبی و دیم و کمینه ذخیره آب سعبز در اراضعی مرتعی مشعاهده گردید شعناخ .منابع آب موهود ،پتانسعیلهای آبی و نقاط
ب رانی در یک منحقه ،امکان مدیری .هامع منابع آب و برنامهریزیهای بلندمدت را میسر میگرداند
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 .1مقدمه
آب به عنوان یک منبع طبیعی بسععیار ضععروری ،نقش
مهمی در بقای بشعر و توسععه پایدار اکوسعیسعتمها ،به ویژه
در منعاط خشعععک و نیمعه خشعععک ایفعا میکنعد [ ]9در
مناط خشععک و نیمهخشععک ،شععناسععایی پتانس عیلهای
دسعترسعی به منابع آب و ب ثهای مدیریتی مربوط به آن،
از اهمی .بسزایی برخوردار میباشند ،بدینمنظور مدیری.
هعامع و پعایعدار منعابع آب بعه عنوان راهکعاری کعارآمعد ،از
مسعععاچعل چعالش برانگیزی بوده کعه بسعععیعار مورد توهعه
متخصعصعان و پژوهشعگران این عرصعه ررار گرتته اسع .در
این رویکرد ،بعا شعععنعاخع .دری پعارامترهعای تعأثیرگعذار بر
منابع آبی در یک حوزه آبخیز ،دسععتیابی به توسعععه پایدار
در همعه هوانب ارتصعععادی ،اهتمعاعی و م یط زیسععع .با
رعایع .حقوق کلیه اسعععتفاده کنندگان و ایجاد تعادل بین
آب سعععح ی و زیر زمینی و مشعععارکع .همعه اسعععتفعاده
کنندگان از پاچینترین سعحو تصعمیم سعازی ،امکانپذیر
میگردد []22
در سععالهای اخیر ،پژوهشهای گوناگونی درباره منابع
آب آبی ( )Blue Waterانجا ،شععده ،لیکن منابع آب سععبز
( )Green Waterکعه در کشعععاورزی هزو منعابع تعأمین آب
مورد نیاز بوده و از اهمی .باالیی نیز برخوردار اس ،.کمتر
مورد توهعه ررار گرتتعه اسععع ]11[ .منعابع آب آبی و آب
سعبز ،از مؤلفههای منابع آب هسعتند ،که آب آبی؛ مجموع
آب زیرزمینی کمعم  ،تغعذیعه عمی آبخوانهعا و ذخعایر
آبی شعععامعل دریعاچعههعا ،تعاالبهعا و بعه طور کلی منعابع آب
سعح ی میباشعد [ ،]6اما در بیشعتر محالعات طب تعریف
تعالکن معار [ ،]10منعابع آب آبی م عدود بعه روانعاب
سعح ی و تغذیه آبخوانهای عمی شعده اسع .مؤلفه آب
سعبز نیز برای نخسعتین بار توسعط تالکن مار مورد توهه
ررار گرتع ]11[ .و آن را بعه دو مؤلفعهی هریعان آب سعععبز
( )Green Water Flowیعا همعان تبخیر و تعرق وارعی و
ذخعیعره آب سعععبعز ( )Green Water Storageی عا ذخیره
رطوبتی خعا  ،تقسعععیمبنعدی نمود [ ،]10کعه در برخی

محالعات نیز ،آب سعبز تنها ذخیره آب سعبز در نظر گرتته
شده اس]28[ .
تغییراتی کعه در میزان بعارش و در ادامعه آن در منعابع
آب آبی و آب سعبز در یک حوضعه آبخیز اتفاق میاتتد ،بر
مدیری .و برنامهریزی هامع منابع آبِ آن حوضععه بسععیار
تأثیرگذار اسعع .بنابراین اهمی .و ضععرورتِ به کارگیری
ابزارهای مدلسعازی ،برای شعبیهسعازی رواناب و مؤلفههای
آبی ،بیش از پیش احسعاس شعده که یکی از پرکاربردترین
مدلهای شععبیهسععازی در این زمینه ،مدل تیزیکی-نیمه
تعوزیعععی (SWAT )Soil & Water Assessment Tool
میباشعد معادله تعادل رطوب .خا  ،اسعاس مدل SWAT
اسع .و ترآِیند شعبیهسعازی شعامل رواناب سعح ی ،نفوذ،
تبخیر ،هریعان زیر الیعهای و نفوذ بعه آبخوان سعععح ی و
عمی اسععع .این معدل بعا رعابلیع .اتصعععال بعه نر ،اتزار
 ،ArcGISرعابلیع .تجزیعه و ت لیعل و معدیریع .مجموععههعای
بزرگ دادهای در مقیعاسهعای مختلف هغراتیعایی را دارا
میباشععد ،و با توهه به ترآیند شععبیهسععازی آن ،رابلی.
برآورد رواناب و رسعععوب ،برآورد مؤلفعههای منعابع آب (آب
آبی و آب سبز) و بررسی اثر رویکردهای مدیریتی بر منابع
آب را داشعته و نتایج رابل ربولی را نیز بدسع .آورده اسع.
[ ]35 ،34 ،29 ،23 ،1همانطور که بدان اشاره شد ،یکی
از کععارایعیهععای مععدل هعی عدرولعوژِیعکعی  ،SWATامعکععان
شبیهسازی و برآورد مؤلفههای منابع آبی شامل آب آبی ،و
آب سعبز اسع .یکی از مزایای مدل  SWATعملکرد موت
این معدل در برآورد مؤلفعههعای منعابع آبی در منعاط بعا
شعععرایط م یطزیسعععتی مختلف و مقیاسهای هغراتیایی
گونعاگون بوده اسععع ]28 ،17 ،14[ .معدل  ،SWATدر
مقیاسهای هغراتیای بزرگ در سعح رارهای و یا کشعوری
[ ]14 ،13و یا حوضعهای و زیرحوضعهای [ ،]30 ،4در سعرتا
سععر دنیا و ایران ،توانمندی رابل توههی در شععبیهسععازی
تغییرات مکعانی و زمعانی ترآینعدهعای هیعدرولوژیکی ،من
همله مؤلفههای منابع آب دارد
از دگرسعوی یکی دیگر از توانمندیهای مدل ،SWAT
ارزشععمندی و کارآمدی آن در حیحه پژوهش اثرات تغییر
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ارلیم بر تغییرات مکانی و زمانی منابع آب رابل دسعععترس
شععامل مؤلفههای منابع آب اسعع ]27 ،21 ،14 ،3[ .در
حقیق .این مدل ،رابلی .در نظرگرتتن اثر غلضعع،CO2 .
بعارش ،دمعا و رطوبع .را بر ترآینعدههعای هیعدرولوژیکی از
ربیعل ،برآورد میزان تبخیر تعرق و تولیعد روانعاب و برف را
دارد عالوه بر این ،مدل  SWATدارای یک ترآیند رشعععد
گیاه نیز میباشععد و توانایی بررسععی اثرات تغییر ارلیم بر
رشعد گیاه را نیز دارا میباشعد که از این توانمندی میتوان
در راسعتای بررسعی بازدهی م صعوالت کشعاورزی بهره برد
[ ]33یکی دیگر از نقعاط روت معدل  ،SWATبهرهگیری
این مدل از رابحه هارگریوز-سععامانی [ ]20عالوه بر رابحه
پنمن مونتیث برای م اسعبه تبخیر و تعرق پتانسعیل اسع.
اطالعات مورد نیاز در م اسعععبه تبخیر تعرق پتانسعععبل با
رابحه هارگریوز-سعععامانی نسعععب .به رابحه پنمن مونتیث
م عدودتر بوده و بعا در نظرگرتتن دمعای سعععح ی در این
رابحه و تأثیر مستقیم دما بر میزان تبخیرو تعرق پتانسیل،
توانایی مدل  SWATدر مدلسعازی شعرایط وارعی حوضعه
اتزایش مییابد []14
از دگرسعععوی میتوان بعه یکی از نقعاط ضععععف معدل
هیدرولوژِیکی  SWATاشعاره نمود که دسعترسعی کامل به
دادههععای مختلفی همنون ،دادههععای بععارش و دمععا در
مقیعاس روزانعه ،دادههعای خعا  ،شعععیعب ،کعاربری اراضعععی،
دادههای مدیریتی با در .و طول آماری مناسعب اسع .که
گعاهعا دسعععترسعععی بعه چنین اطالععات گسعععتردهای در
مقیعاسهعای هغراتیعایی چعه بزرگ و چعه کوچعک بعا درع .و
کیفی .باال ناممکن به نظر میرسععد به عنوان مثال ،عد،
دسععترسععی به دادههای کاربری اراضععی با در .باال و در
نتیجعه آن ععد ،تقسعععیمبنعدی منعاسعععب اکوسعععیسعععتم،
شعبیهسعازی با مدل  SWATرا با عد ،رحعی.هایی همراه
خواهعد کرد [ ]33 ،32از سعععوی دیگر ،چنعاننعه از معدل
 SWATدر مقیعاسهعای بزرگ هغراتیعایی در برآورد منعابع
آب اسعععتفعاده شعععود ،اتزون بر اینکعه دیعد هعامع و کعاملی
نسعععبع .بعه پراکنش مکعانی منعابع آب ایجعاد مینمعایعد امعا
توانایی بررسععی هزییات در سععحو کوچکتری همنون
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سععح زیرحوضععهای را ندارد [ ]13بنابراین ،باید این نکته
پیش از انتخعاب معدل ،بعا توهعه بعه هعدف پروژه و درع .مورد
نیاز آن مدنظر ررار گیرد
حوزه آبخیز زاینعدهرود طی ررنهعا ،مرکز تععالیع.هعای
ارتصععادی مهم شععامل ،گسععترش شععهر اصععفهان به عنوان
پایتخ .تاریخی ایران بوده اسعع .در این حوضععه تعالی.
کشععاورزی و صععنعتی رون بسععیاری داشععته به طوریکه
بخش مهمی از درآمعد نعاخعال کشعععور را تعأمین میکنعد
تغییرات و تععالیع.هعای در حعال هریعان در داخعل حوضعععه،
بهشدت منابع آب در دسترس در حوضه را ت  .تأثیر ررار
داده که با توهه به عد ،توازن مابین منابع و مصععارف آب
در حوضععععه زایعنععدهرود ،اتزایعش همع عی ع ،.گسعععتعرش
شهرنشینی و عد ،وهود مدیری .ص ی منابع آب و اتخاذ
اسعععتراتژیهای مدیریتی نادرسععع ،.این حوضعععه در طی
سععالهای اخیر به شععدت با ب ران کمآبی مواهه گردیده
اسعع ]2[ .از این رو به نظر میرسععد که شععناخ .هامعِ
مؤلفههای منابع آبی و تجدیدپذیر در این حوضعه بتواند در
مس عیر دسعع.یابی به راهکارهای سععازگاری و کاهش خحر
عد ،دسعترسی به منابع آب ،مفید وارع گردد بنابراین ،این
پژوهش با هدف اصعععلی بررسع عی تغییرات مکانی و زمانی
مؤلفههای منابع آب آبی و آب سعععبز (هریان آب سعععبز و
ذخیره آب سععبز) در سععح حوزه آبخیز زایندهرود و با در
نظر گرتتن تغییرات مؤلفعههای منعابع آب آبی و آب سعععبز
در کاربریهای اراضعی مهم حوضه تعریف گردید همننین
در این پژوهش ،تغییرات مؤلفعههعای منعابع آب بعه صعععورت
پیوسعته برای چهار دوره  5سعاله (در یک بازهی  20سعاله)،
مورد بررسعععی ررار گرتع .کعه دلیعل انتخعاب چهعار دوره 5
سععاله ،پینیدگیِ حوضععه زایندهرود ،از ل اظ تصععمیمات
مدیریتی و تغییرات و تعالی.های انسععانی اتفاق اتتاده در
دورههای کوتاهمدت ،در سعح حوضعه بوده که این عوامل
متععاربعا بر مؤلفعههعای منعابع آبی نیز مؤثر بودهانعد از
دگرسعوی انتخاب صع ی مدل هیدرولوژیکی مناسعب برای
برآورد و شععبیهسععازی ترآیندهای هیدرولوژیکی در سععح
این حوضعه ،از اهمی .بسعزایی برخوردار اسع .بنابراین ،با
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مرور پژوهشهای انجا ،شععده و آگاهی از مزایا ،توانمندی
و عملکرد موت معدل  SWATدر منعاط مختلف دنیعا و
ایران و حتی حوضه زایندهرود در زمینههای مختلفی چون
شعبیهسعازی هریان [ ،]26شعبیهسعازی اثرات هیدرولوژیکی
بر منابع آب حوضععه [ ،]25شععبیهسععازی بیالن آب [ ]5و
شعبیهسعازی وضععی .کمی و کیفی آب در این حوضعه [،]1
معدل هیعدرولوژیکی  SWATبعه عنوان معدلی کعارآمعد در
راستای ت ق اهداف این پژوهش ،انتخاب گردید

 .2روششناسی
 .2.1منطقه مورد مطالعه
حوزه آبریز زایندهرود (شععکل  ،)1با مسععاح26900 .
کیلومترمربع ،حعدود  %63وسععععع .حوزه آبریز گعاوخونی

(گاوخونی خود هزچی از حوضهی کالن تالت مرکزی ایران
اسعع ).را شععامل میشععود [ ]18این حوضععه از شععمال به
حوضع آبریز دریاچ نمک ،از شعرق به حوضعههای دقسعر
و کویرسععیاهکوه ،از هنوب به حوضعع کویر ابررو و از غرب
وهنوب به حوضعع آبریز کارون م دود میشععود رودخان
زاینعدهرود کعه مهمترین رودخعانع مرکزی ایران اسععع ،.از
ارتفاعات زردکوه بختیاری در حوضعع آبریز سععدزایندهرود
سعرچشعمه گرتته و نهایتاً با عبور از شعهر اصعفهان به باتالق
گعاوخونی ختم میشعععود کعه ارتفعاع آن از سعععح دریعا از
 1454تعا  3925متر بوده کعه این امر دامنعه تعأثیر رعابعل
توهه تنوع آب و هوایی را نشععان میدهد سععرچشعمههای
رودخانه زایندهرود در تاصله  110کیلومتری غرب اصفهان
به سد مخزنی زایندهرود وارد میشوند

شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز زایندهرود

تغییرات مکانی و زمانی مؤلفههای منابع آب در

آب و هوای حوزه آبخیز زاینده رود از نیمه خشععک در
ارتفاعات غرب تا خشععک در مناط پسعع .شععرری ،متغیر
اسع .میزان متوسعط سعالیانه بارش در این حوضعه حدود
 211میلیمتر گزارش شعده اسع .در مناط مرتفع غربی،
میزان متوسعط بارندگی از  300تا  1345میلیمتر در سعال
در نوسعععان بوده در حعالیکعه در نواحی مرکزی و شعععرری
حوضه ،متوسط سالیانه بارش از  75تا  230میلیمتر تراتر
نمیرود درهه حرارت متوسععط دراز مدت زمسععتان -0/4
درهه سعانتیگراد در ارتفاعات و  11درهه سعانتیگراد در
نواحی پسع .شعرری ،با تابسعتانهای بیش از  7و  24درهه
سعععانتیگراد به ترتیب در مناط غربی و شعععرری گزارش
شده اس]15[ .
میزان تولید سعالیانه طبیعی آب در حوضعه زایندهرود؛
حعدود  800میلیون مترمکععب گزارش گردیعده [ ،]15این
میزان آب میبایسعتی پاسعخگوی مصعرفکنندگان گوناگون
از همله کشعاورزی ،صعنع ،.شعرب و م یطزیسع .نه تنها
در حوضعه زایندهرود ،بلکه حوضعههای مجاور نیز باشعد از
دگرسعوی ،با در نظر گرتتن بارشهای کم در سعح حوضعه
و اتزایش روز اتزون تقعاضعععا برای آب و ععد ،تععادل معابین
عرضعه و تقاضعا ،نیاز به شعناخ .منابع آب رابل دسعترس،
برنامهریزی و مدیری .صع ی منابع آب در سعح حوضعه
بیش از پیش ،رو به اتزایش میباشد

 .2.2مدد هیددرولوژیکی مؤلفدههدای مندابع آب بدا
استفاده از مد SWAT

 )1آماده سازی داده ها و نقشه های مورد نیاز
معدل  ،SWATاز گروه معدلهعای هیعدرولوژیکی نیمعه
توزیعی ،مفهومی و پیوسعته زمانی؛ مدلی هامع و کامل در
مقیاس حوضععهای میباشععد که توسععط وزارت کشععاورزی
ایعاالت مت عده ،برای ارزیعابی دبی هریعان و تعأثیر روشهعای
مدیریتی متفاوت بر هریان ،رسعوب ،عناصعر غذایی و تعادل
مواد شعععیمیعایی در حوزههعای آبخیز بزرگ و پینیعده بعا
کاربریهای اراضعی ،خا و شعرایط مدیریتی متفاوت برای
دورههعای زمعانی طوالنی معدت تهیعه و اراچعه گردیعده اسععع.
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[ ]7تئوری و سععاختار این مدل در پژوهشهای گوناگونی
مورد بررس عی ررار گرتته [ ،]14 ،13بنابراین در اینجا تنها
بعه چگونگی معدلسعععازی مؤلفعههعای منعابع آب حوضعععه
زایندهرود با استفاده از مدل  SWATپرداخته شده اس.
الیعه معدل ررومی ارتفعاعی ( )DEMبعه همراه الیعههعای
کاربری اراضععی ،شععیب و خا  4 ،نقشععه مهم مورد نیازِ
ورودی به مدل  SWATهسعتند که بر اسعاس اطالعات این
نقشعععهها و با در نظرگرتتن غیریکنواختی مکانی منحقهی
مورد محالعه ،مدل؛ حوضه را به تعدادی زیرحوضه و سپس
با توهه به نوع کاربری اراضعی ،شعیب و اطالعات خا  ،هر
زیرحوضعععه را بعه تععدادی  HRUsتقسعععیم مینمعایعد در
پژوهش حاضر برای تعریف  HRUها از گزینه Dominant
 Land Use, Soil, Slopeاسعتفاده شعد در این روش برای
هر زیر حوضعععه بعه صعععورت هعداگعانعه یعک واحعد واکنش
هیدرولوژیک تولید میشعود که مبتنی بر خصعوصعیات غالب
نوع کاربری اراضی ،خا و کالس شیب می باشد []31
نقشعه  DEMتوسعط سعازمان نقشعهبرداری کشعور تهیه
شعده و در اختیار ارگانهای مختلف (مانند اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری  ،ههاد کشعععاورزی و یا شعععرک .آب
منحقهای) ررار گرتته که نقشعععه  DEMدر این پژوهش با
در 90 .متر ،از شعععرک .آب منحقهای اصعععفهان دریات.
شععده و اصععالحات الز ،بر روی نقشععه صععورت پذیرت .بر
اسععاس نقشععه  DEMتهیه شععده ،کمینه ارتفاع در منحقه
 1454و بیشعینه آن  3925متر اسع .در این محالعه نقشعه
آبراههها از شعرک .آب منحقهای اسعتان اصعفهان تهیه شعده
و در م یط نر،اتزار  ArcGISو با اسعتفاده از نقشعه DEM
اصععال و سععپس در .و صعع  .آن در م یط نر ،اتزار
گوگل ارث ( )Google Earthبررسعععی و اصعععالحات الز،
انجا ،شععد در این پژوهش ،نقشععه کاربری اراضععی سععال
 ،2005تهیه شععده از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
اصعفهان و مورد تأیید سعازمان هنگلها ،مرتع و آبخیزداری
کشعور ،در مقیاس  1:250000تهیه شعده و با بهرهگیری از
 Google Earthو دادههعای زمینی در ههع .اطمینعان از
تغییرات ر داده در سعح حوضعه ،اصعالحات مورد نیاز بر
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روی نقشعه کاربری اراضعی صعورت گرتته و نقشعه حاصعل به
روزرسعانی شعد در اکثر محالعات برای تهیه نقشعه خا  ،از
نقشعه خا ههانی با مقیاس  1:100000اسعتفاده شعده که
در پژوهش حاضعر در راسعتای اتزایش در .شعبیهسعازی،
برای تهیه نقشه خا ِ حوضه زایندهرود ،از نقشههای اهزاء
واحدهای اراضی ( )Land Componentsدر استان اصفهان
به عنوان نقشعههای پایه اسعتفاده شعد در ادامه با توهه به
نقشعهها و اطالعات پروتیل خا تهیه شعده از سعازمانهای
ذیربط برای واحعدهعای خعا  ،در واحعدهعایی کعه اطالععاتی
بعرای پعروتعی عل خععا و الی عههععای خععا معوهعود نعبعود،
نمونهبرداری در م ل از الیههای مختلف انجا ،شده و پس
از انجا ،آزمایشعععات خا و مشعععخ نمودن ویژگیهای
الیههای خا  ،نقشعه پایهی خا برای کل م دوده مورد
محالعه حاصل گردید
دادههای مورد نیاز برای سعاخ .مدل  ،SWATشعامل
دادههعای ارلیمی (بعارش ،کمینعه و بیشعععینعه درهعه حرارت،
سعرع .باد ،سعاعات آتتابی و رطوب .نسعبی هوا در مقیاس
روزانعه) در ایسعععتگعاههعای هواشعععنعاسعععی کلیمعاتولوژی،
بارانسعنجی ،سعینوپتیک و تبخیرسعنجی موهود در منحقه
مورد محعالععه ،دادههعای هیعدرومتری (دادههعای هریعان در
ایسععتگاههای هیدرومتری در مقیاس روزانه و ماهانه) برای
واسعععنجی و اعتبعارسعععنجی معدل و در نهعایع .دادههعای
معدیریتی (اطالععات بهرهبرداری از سعععد ،پروژههعای انتقعال
آب و مصعارف) میباشعد که از طری شعرک .آب منحقهای
اسعتان اصعفهان و سعازمان هواشعناسعی کشعور تهیه شعده و
رعابعل ذکر اسععع .کعه ،کلیعه اطالععات دریعاتتی مورد تعأییعد
وزارت نیرو میباشعععد پس از دریعات .دادهها ،مختصعععات
هغراتیعایی همعه ایسعععتگعاههعای ارلیمی و هیعدرومتری در
م یط نر ،اتزار گوگعلارث ارزیعابی و تصععع ی عات الزمعه
انجا ،شععد دادههای هر ایسععتگاه نیز به صععورت هداگانه
برای اطمینعان از درع .و کیفیع .آنهعا ،بعا آزمونهعای
همگنی ،تصادتی بودن دادهها و آزمون کفای .دادهها مورد
بررسععی ررار گرتتند از دگرسعععوی تعداد داده گمشعععده،
بعازههعای زمعانی بعا دادههعای گمشععععده و نیز طول دوره

دادههای موهود برای هر ایسععتگاه تعیین شععده و نوار
آماری در ایسععتگاههایی که تارد آمار بودند با اسععتفاده از
روش درونیابی و ایستگاههای مجاور آن ،اصال شدند
 )2آنالیز حساسی ،.واسنجی و اعتبارسنجی
ت لیل حسعاسعی ،.روش مناسعبی برای بررسعی رتتار
معدل ت ع .پعارامترهعای ورودی آن و اطمینعان از نتعایج
بدسعع .آمده میباشععد [ ]2از روش ت لیل حسععاسععی.
محل  ،برای بررسعی حسعاسعی .مدل به پارامترهای ورودی
و تأثیر هر پارامتر بر میزان رواناب شعععبیهسعععازی شعععده،
اسععتفاده شععد که به طور کلی در زیرحوضععههای گوناگون
مدل تنها نسب .به  32پارامتر (هدول  )1حساسی .نشان
داد پس از انجا ،ت لیل حسعاسعی ،.آنالیز پارامتر و ت لیل
اولیه نتایج مدل ،واسععنجی و اعتبارسععنجی نهایی مدل با
اسعتفاده از الگوریتم  SUFI2در بسعته نر،اتزاری SWAT-
 CUPانجا ،و شعبیهسعازیهای الز ،انجا ،شعد برای ارزیابی
مدل در برآورد رواناب ،از دو شعاخ مرسعو ،برای ارزیابی
کعارایی معدلهعای هیعدرولوژیکی ،ضعععریعب تبیین ( )R2و
ضعریب ناش-سعاتکلیف ( ]24[ )Nash-Sutcliffو همننین
معیعارهعای  p-factorو  r-factorبرای مقعایسععععه مقعادیر
پیشبینی شعده با مقادیر مشعاهده شعده و سعنجش در.
مدل  SWATدر برآورد رواناب استفاده گردید
 )3برآورد مؤلفههای آب آبی و آب سبز
به منظور تخمین مؤلفههای منابع آب شعامل آب آبی و
آب سععبز و بررسععی توزیع مکانی (در مقیاس زیرحوضععه)
آنها ،واسعععنجی و اعتبارسعععنجی نتایج مدل ،بر اسعععاس
پعارامترهعای بیالن آبی حوضعععه مورد محعالععه و دادههعای
مشعععاهعداتی هیعدرومتری در دوره  2010تعا  2014انجعا،
شععد اتزون بر این ،آنالیز حسععاس عی .در مورد پارامترهای
تأثیرگذار (هدول  )1در روند شعععبیهسعععازی این مؤلفهها
انجا ،شعده و تغییرات مؤلفههای منابع آبی ( آب آبی و آب
سعبز) در اثر این پارامترها شعناسعایی شعده و با اسعتفاده از
الگوریتم  SUFI2واسنجی و اعتبارسنجی صورت پذیرت.
پس از واسعععنجی و اعتبعارسعععنجی معدل و وارد کردن
مقادیر پارامترهای بهینه شععده ،در هر زیرحوضععه و برای
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بعازه زمعانی ( 1995تعا  )2014آب آبی و آب سعععبز برآورد
گردید آب آبی شععامل مجموع رواناب سععح ی ( Water
 )Yieldو تغعذیعه آب زیرزمینی عمی (،)Deep Aquifer
آب سعبز نیز به دو بخش هریان آب سعبز ( Green Water
 )Flowو ذخیره آب سبز ( )Green Water Storageتقسیم
شعد هریان آب سعبز شعامل تبخیر و تعرق وارعی ( Actual
 )Evapotranspirationو ذخیره آب سعععبز؛ شعععامعل آب
موهود در پروتیل خا ( )Soil Waterمیباشد که مقادیر
این مؤلفهها از مدل  SWAT-CUPاسععتخراگ گردید این
مؤلفعههعا بیشعععتر از ل عاظ اهمیع .و کعاربردی بودن آنهعا در
محالعات منابع آبی حاچز اهمی .میباشعند ،به ن وی که با
محالعه آب سعبز به خصعوص م اسعبه میزان رطوب .خا ،
رسعمتی از منابع آب تجدیدپذیر با برگشع .ارتصعادی ،رابل

تشععخی بوده و میتوان به منظور برنامهریزی بهتر ،مورد
اسعتفاده ررار گیرد همانگونه که پیش از این اشعاره شعد،
پس از شعبیهسعازی مؤلفههای منابع آب ،با توهه به اینکه
حوضعععه زاینعدهرود بعه شعععدت دسعععتخوش تغییرات و
تعالی.های انسعانی ررار گرتته اسع ،.بررسعی تغییرات این
مؤلفعههعا در بعازه زمعانی  20سعععالعه بعه صعععورت دورههعای
کوتعاهمعدت  5سعععالعه و بعا در نظر گرتتن چهعار نوع کعاربری
اراضعععی مهم بعه ترتیعب؛ هنگعل ،مرتع ،کشعععاورزی آبی و
کشععاورزی دیم انجا ،شععده تا بهتر بتوان تغییرات مکانی و
زمانی مؤلفهها را با توهه به ویژگیهای حوضعه ،هم از نظر
پعارامترهعای ارلیمی کعه مهمترین آن بعارش اسععع .و هم از
نظر خصعوصعیات تیزیکی در انواع پوشعشِ کاربری اراضعی
مورد بررسی ررار داد

جدول  .1پارامترهای حساس برای شبیهسازی رواناب در زیرحوضه های مختلف
ردیف

پارامتر

ردیف

پارامتر

1

CH_K2

17

RCHRG_DP

2

CN2

18

GW_DELAY

3

SOL_K

19

GW_REVAP

4

SOL_BD

20

SFTMP

5

SOL_AWC

21

SMTMP

6

EPCO

22

SMFMN

7

ESCO

23

TIMP

8

SHALLST

24

PCPMM

9

SLSUBBSN

25

ALPHA_BF

10

REVAPMN

26

GWQMN

11

FLOWMIN

27

DIVMAX

12

FLOWFR

28

IRRSC

13

IRRNO

29

PCPMM

14

PCPSTD

30

PCPSKW

15

OV_N

31

MSK_CO1

16

MSK_CO2

32

HRU_SLP
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 .3نتایج
 .3.1واسنجی و اعتبارسنجی مد SWAT

نتایج حاصعل از شعبیهسعازی ،نشعاندهنده توانایی رابل
ربول مدل در شععبیهسععازی رواناب حوضععه زایندهرود بوده
بعهگونعهای کعه معدل رونعد تغییرات هریعان (بعه ویژه مقعادیر
دبی بیشینه) ،را به خوبی شبیهسازی نمود همننین مقادیر

ضعرایب سعنجش کارایی مدل تقریبا در همه مناط حوضعه
مورد محالعه در حد رابل ربول بود (شعکل )2؛ به ن وی که
مقدار ضریب ناش -ساتکلیف در تعداد زیادی از ایستگاههای
مورد محعالععه از حعد رعابعل ربول آن (برابر  )0/5بعاالتر بود
مقادیر رابل ربول  r-factorو  p-factorحاصعله ،در واسعنجی
معدل نیز گویعای درع .منعاسعععب معدل در شعععبیعهسعععازی
هریانهای سح ی منحقه مورد محعالعه بودند (هدول )2

(الف)

(ب)
شکل  .2مقادیر؛ الف) ضریب تبیین  ،R2ب) ضریب ناش-ساتکلیف  ،NSدر حوضه زاینده رود در محل ایستگاه های هیدرومتری
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جدول  .2مقادیر شاخصهای ارزیابی کارایی مدل در شبیهسازی رواناب در مرحله واسنجی در ایستگاه های هیدرومتری حوضه
تنگ
همگین

دیزینه

لنجان

موسیان

پل
کله

پل
زمانخان

سد
تنظیمی

رلعه
نظر

خرسانک

رلعه
شاهر

مندرهان

اسکندری

1/09

0/70

1/55

1/78

0/70

1/78

0/53

0/31

0/50

0/76

1/40

0/58

r-factor

0/73

0/52

0/55

0/61

0/52

0/61

0/98

0/51

0/57

0/65

0/67

0/44
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براسعاس نتایج دیگر پژوهشعگران []19[ ،]2[ ،]30؛ مقادیر
 50 ،p-factorدرصعععد و بیش از آن و  r-factorکمتر از
 1/30نشعاندهنده توانایی رابل ربول مدل ،در شعبیهسعازی
میباشععد در شععکلِ  ،2بر اسععاس هانمایی ایسععتگاههای
هیدرومتری در سعح حوضعهی زایندهرود ،مقادیر ضعریب
تبیین  R2و ضعریب ناش-سعاتکلیف  ،NSنشعان داده شعده
اس.
بعا توهعه بعه برخی نتعایج هعدول  2در مورد  ،r-factorکعه
مقادیر باالی  1/3مشععاهده میشععود ،رابل ذکر اسعع .که
الزمهی تصععمیمگیری در مورد کارایی و عملکرد یک مدل
در امر شعبیهسعازی با توهه به ضعرایب و درصعدهای ارزیابی،
در نظرگرتتن مجموعه ضععرایب ارزیابی با هم اسعع .گاها
میان چهار ضعریب ارزیابی ،ممکن اسع .یک یا دو ضعریب
مناسعب نبوده اما مابقی ضعرایب ،عملکرد مناسعبی ازمدل را
اراچه دهند که در این صعورت با در نظرگیری مجموع نتای
ضرایب ،در مورد عملکرد مدل تصمیمگیری خواهد شد

 .3.2شبیهسازی مؤلفههای منابع آب آبی و سبز
در این بخش ،از مدل واسععنجی و اعتبارسععنجی برای
بررسعععی توزیع مؤلفعههعای منعابع آب در م عدوده مورد
محعالععه و تغییرات آن در طول بعازه زمعانی ( 1995تعا
 ،)2014مقادیر میانگین سعاالنه مؤلفههای منابع آب شعامل
آب آبی ،ذخیره آب سععبز و هریان آب سععبز و نیز پارامتر
بععارش در دورههععای  5سععععالععه شععععامععل دوره اول
( ،)1995-1999دوره دو ،)2000-2004( ،دوره سعععو،
( )2005-2009و دوره چهار ،)2010-2014( ،در سعح
کل حوضععه و در چهار نوع کاربری اراضعی مهمِ حوضععه به
تفکیک ،در رالب نقشعههای طبقهبندی شعده (شعکل ،4 ،3

شاخ

ارزیابی

 )9 ،7مورد بررسعععی ررار گرت .نقشعععههای اراچه شعععده،
همگی بر اسععاس خروهیهای حاصععل از شععبیهسععازی
مؤلفههای منابع آب برای هر زیرحوضعه ( 284زیرحوضعه)
در سعح حوضعه زایندهرود بوده اسع .که در دورههای 5
سعععاله اراچه شعععدهاند روش تهیه آنها نیز با بهرهگیری از
نر،اتزار  ArcGISو طبقعهبنعدی نقشعععههعا بعا کمعک این
نر،اتزار ،بر اسععععاس مقعادیر مؤلفعههعای منعابع آبی در
زیرحوضهها بوده اس.
آبِ آبی
شکل  ،3تغییرات مکانی و زمانی مؤلفه آب آبی در یک
بازه  20ساله را برای دورههای  5ساله در سح کل حوضه
نشعان میدهد به طور مشعخ  ،کمترین مقدار میانگین 5
سعععالعه آب آبی؛ در دورهی  2010تعا  2014و بعا حجمی
معادل بر  400میلیون متر مکعب در سح حوضه (حدود
 15میلیمتر) میباشعععد از دگرسعععوی ،بیشعععترین مقادیر
میانگین 5سعالهی آب آبی؛ با حجمی برابر با  700میلیون
متر مکععب ( 26میلیمتر) در دوره  2005تعا  2009اتفعاق
اتتاده اسعع .که با توهه به رابحه مسععتقیم بارش و منابع
آب آبی ،رعابعل پیشبینی میبعاشعععد بعا توهعه بعه تغییرات
مکانی مؤلفه آبِ آبی (شعکل  ،)3در بازهی زمانی  20سعاله،
هز در مناط غربی و شععمالِ غربی حوضععه ،سععایر مناط ِ
حوضعه با کمبود شعدیدی مواهه بودهاند بیشعترین مقادیر
آب آبی در بخش غربی حوضعععه (دشععع .چلگرد-رلععه
شعاهر ) در طی دورههای  5سعاله ،مشعاهده گردیده و به
سعم .بخش مرکزی و شعرری حوضعه (پایین دسع .سعد
زایندهرود) ،از مقدار آن کاسعته شعده اسع .تغییراتِ مؤلفه
آب آبی از مقدار بیش از  300میلیمتر در سعال در دشع.
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چلگرد-رلعه شعاهر و باالدسع .سعد زایندهرود ،به کمتر از
 10میلیمتر در سععال در پاچین دسعع .سععد و بخشهای
شععرری حوضععه بوده اسعع ..الز ،به ذکر اسعع .که میزان
بارندگی و همننین برفگیری در طول سعععال ،در منعاط
غربی و شععمالِ غربی بیشععتر بوده ،در نتیجه سععهم رابل
توههی از مقادیر آب آبی حوضععه را نیز به خود اختصععاص
دادهاند (شکل )4
مقعدارمؤلفعهی آبِ آبی در نیمعه بعاالیی حوضعععه؛ یعنی
بخشهای شمالغربی حوضه زایندهرود (دش.های بوچین-
داران و چهلخانه) بیشعتر از  50میلیمتر در سعال بود در

بخشهای مرکزی و شعرری حوضعه؛ با توهه به وهود بخش
کشععاورزی و صععنع.؛ از مصععرف کنندههای اصععلی آب در
طول مسعیر رودخانه زایندهرود (اصعلیترین منبع آبِ آبی)،
مقدار متوسعط سعاالنه آب آبی به کمترین حد خود رسعیده
که خود از دالیل وروع تنش آبی در پاییندسع .حوضعه و
عد ،توانایی در تأمین نیازهای پاییندسعع ِ.حوضعععه بوده
اسعع .این مناط از حوضععه ،عمدتاً دارای کاربری اراضعی
کشعاورزی آبی بوده و میزان بارندگی و برفگیری در طول
سعال نیز در این مناط بسعیار کم و سعهم بسعیار اندکی از
بارشهای آسمانی را دریات .کردهاند (شکل )4

(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل  .3تغییرات مکانی مقادیر میانگین مؤلفه منابع آب آبی در منطقه مورد مطالعه در طول دورههای  5ساله در بازه زمانی؛
الف)  ،1995-1999ب)  ،2000-2004ج)  ،2005-2009د) 2010-2014
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(الف)

(ج)

(ب)

(د)

شکل  .4تغییرات مکانی مقادیر میانگین بارش در منطقه مورد مطالعه در طول دورههای  5ساله در بازه زمانی؛
الف)  ،1995-1999ب)  ،2000-2004ج)  ،2005-2009د) 2010-2014

در مقایسعه با نواحی شعرری ،اراضعی کشعاورزی آبی وارع
در نزدیک سعد زایندهرود ،بهواسعحه مقادیر باالتر مولفه آب
آبی و برخورداری از ریزشهعای هوی نسعععبتعا بعاالتر ،بعا
کمبود آب کمتری روبرو بودهاند ناحیه هنوبی حوزه آبخیز
(دشعع .رمشععه) ،نیز به دلیل مقادیر باالتر آب آبی ( 30تا
 100میلیمتر) در دورههای  5سععاله مورد بررس عی ،دارای
شرایط نسبتا مناسبتری بودند (شکل )3
بررسعی نقشعه کاربری اراضعی حوضعه زایندهرود (شعکل
 ،)5نمایانگر آن اسعع .که دشعع .چلگرد-رلعهشععاهر ،

بیشعتر شعامل اراضعی مرتع خوب تا متوسعط بوده که مراتع
در وارع شعععامل زمینهایی با پوشعععش طبیعی از گیعاهان
مرتعی خودرو بوده کعه تجعدیعد حیعات آنهعا بعه طور طبیعی
انجا ،میپذیرد سح کمی از اراضی این منحقه به صورت
کشعععاورزی دیم بوده کعه آبیعاری آنهعا ،عمعدتعا از طری
نزوالت آسععمانی انجا ،میشععود و نیازی به منابع آب آبی
ندارند البته در این منحقه کشععع .پاییزه و ترکیبی نیز تا
حدودی رون دارد که با توهه به منابع آب رابل دسعترس،
مشعععکعل آبی در این منحقعه ایجعاد نمیکننعد در رسعععمع.
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هنوبی حوضعه زایندهرود ،مشعابه سعایر نواحی پاییندسع.
سععد زایندهرود ،بخش کشععاورزی؛ از نوعِ کشعع .ترکیبی و
باغات مهمترین مصعععرف کننعده آب میباشعععنعد ،که البتعه
سععح رابل توههی از رسععم .هنوبی حوضععه ،از اراض عی

مرتع متوسععط پوشععیده شععده که از ل اظ منابع آب آبی
نسعب .به نواحی شعرری و مرکزی ،در شعرایط بهتری ررار
دارند

شکل  .5نقشه کاربری اراضی حوضه زاینده رود

شعععکل  ،6نمایانگر تغییرات مؤلفهی آبِ آبی در چهار
نوع کاربری اراضعی مهم ،در سعح حوضعه در چهار دورهی
زمانی مورد محالعه اسعع .همانگونه که مشععخ اسعع،.
رونعد تغییرات مکعانی آبِ آبی کعامالً متنعاسعععب بعا پراکنش
مکعانی بعارش در سعععح حوضعععه بوده بعه گونعهای کعه در
دورههعای مختلف زمعانی و در چهعار نوع کعاربری اراضعععی؛
کشععاورزی آبی ،کشععاورزی دیم ،مرتع و هنگل؛ این امر به
خوبی رابل تشععخی اسعع .در مناط شععرری و مرکزی
حوضعععه ،که مراتع تقیر و زمینهای بایر بخش عمدهای از

مسعاح .آن را تشعکیل دادهاند ،مقادیر بارش و مقادیر آبِ
آبی بسعیار م دود بوده لیکن به سعبب مسعاح .زیادِ ت .
پوشععشِ این نوع کاربری ،مقادیر مؤلفهی آبِ آبی ،متناظر
با کاربری مراتع ،بیشععتر از سععایر کاربریهای حوضععه در
شعکل  ،6نشعان داده شعده اسع .که چناننه نتایج شعکل ،6
نسعب .به مسعاح .سعنجیده میشعد ،مقادیر کمتری برای
مؤلفعهی آبِ آبی ،متنعاظر بعا کعاربری مراتع در منعاط
مرکزی و شععرری حوضععه بدسعع .میآمد از دگرسععوی ،به
سععبب وهود منابع عمدهی آبِ آبی در مناط باالدسعع.
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حوضه ،سح رابل توههی از اراضی کشاورزی آبی ،در این
مناط گسعترده شعده ،که پراکنش این نوع کاربری با نیاز
آبی بعاال ،کعامال منحب بر پراکنشِ میزانِ بعارش در این
مناط میباشععد کمترین مقادیر آبِ آبی در هر چهار نوع
کاربری اراضعی در دوره  5سعالهی چهار،)2010-2014( ،
اتفاق اتتاده اسعع( .شععکل  ،)6که این نتیجه در راسععتای

نتعایج محعالععه [ ]8ررار گرتع .از طرتی ،عمعده تععالیع.هعای
کشعععاورزی در حوضعععهی زایندهرود در مناط مرکزی به
سعم .شعرق گسعترده شعده ،که با توهه به مقادیر کم بارش
و کمبودِ منابع آبِ آبی در این رسعم.ها ،مناط یاد شعده
به شععدت ت  .تأثیر عد ،دسععترسععی به منابع آب ررار
گرتتهاند
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شکل  .6تغییرات آبِ آبی و بارش در چهار نوع کاربری اراضی؛ جنگل ،کشاورزی آبی ،دیم و مرتع و در دوره های  5ساله

آبِ سبز
تغییرات مکانی و زمانی مؤلفه هریانِ آب سععبز در یک
بعازه  20سعععالعه و برای دورههعای  5سعععالعه مورد محعالععه،
درشکل  ،7رابل مشاهده اس .در طی دوره دو ،و دورهی
سعععو ،در بازهی  20سعععاله ،به ترتیب؛ بیشعععترین مقادیر
میانگین  5سعاله هریان آب سعبز در سعح کل حوضعه با
حجمی بعال بر  4200میلیون متر مکععب ( 160میلیمتر)
و کمترین مقععادیر بععا حجمی معععادل  700میلیون متر
مکععب ( 26میلیمتر) اتفعاق اتتعاده اسععع .یکی از دالیعل
اتزایشِ هریانِ آبِ سعبز در دوره سعو ،)2005-2009( ،به
سعببِ اتزایش رابل توهه کشعاورزی در این دوره بوده ،زیرا
با اتزایش اراضعی کشعاورزی ،مقدار آبیاری اتزایش یاتته و
در نتیجعهی آن ،تبخیر و تعرق (هریعان آبِ سعععبز) نیز
اتزایش مییابد
بیشععترین مقدار هریان آب سععبز ،در بخشهای غربی

(سععرشععاخهها) و شععمال غربی حوضععه با مقادیری بیش از
 300میلیمتر در سعال ر داده (شعکل  ،)7که بیشعینه آن،
در شعمال غرب حوضعه و در حدود 450میلیمتر در سعال
میباشععد دلیلِ میزان تبخیر و تعرق باال در رسععم.های
غربی حوضععه ،میتواند به سععبب وهود منابع آب آبی باال،
دریات ِ.بارندگی سععاالنه بیش از  1000میلیمتر و آبیاری
زیعاد در این منعاط بعاشععععد بعدینترتیعب کعه ،در بین
بخشهای غربی حوضعععه؛ دشععع.های بوچین ،داران ،چهل
خانه و دامنه دارای باالترین مقادیر هریان آب سبز بودهاند
و دلیعل آن ،برداشععع .بیشعععتر از منعابع آب زیرزمینی بعه
منظور تأمین آب مصعرتی کشعاورزی (کشع .پاییزه ،کشع.
ترکیبی) در مقایسعه با سعایر دشع.های همجوار بوده اسع.
و اتزون بر عل .یاد شعده در این مناط کشعاورزی دیم نیز
رون دارد و مسعععاح .رابل توههی را به خود اختصعععاص
داده کعه در اتزایش میزان تبخیر و تعرق بیتعأثیر نبوده
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اسع .بنابراین ،طب نتایجِ بدسع .آمده ،در زیرحوضعههای
غربی ،شععمالیترین و هنوبیترین بخشهای حوزه آبخیز،
بیشترین میزان هریان آب سبز مشاهده گردید
در بیشعتر بخشهای نیمه شعرری حوضعه ،مقادیر هریان
آب سعبز کمتر از  130میلیمتر در سعال گزارش شعده که
یکی از عل.های بارزِ آن ،نوع پوشعش به صعورتِ مرتع تقیر
بوده که سعح گسعتردهای از منحقه را در برگرتته و اتزون
بر عد ،وهود منابع آب کاتی در پاییندسعع ِ.حوضععه ،بر
کاهش میزانِ تبخیر و تعرق در واحد سعععح اثرگذار بوده
اسعع .از دگرسععوی ،بخش مرکزی حوضععه دارای مقادیر

هریان آب سعبز نسعبتاً کمتری ،نسعب .به نقاط شعمالی بوده
ولی نسعب .به بخش شعرری حوضعه ،دارای مقادیر تبخیر و
تعرق بیشعتری بوده اسع .مهمترین دلیل این موضعوع آن
اسع .که ،بخشهای مرکزی حوضعه با متوسعط بارش 150
میلیمتر در سعال (شعکل  ،)3که عمدتاً کاربری کشعاورزی
آبی دارند در مقایسعه با بخشهای شعرری با متوسعط بارش
 50میلیمتر در سعععال ،کعه کعاربری زراعی کمتر و آیش
دارند ،در تصلهای مختلف سال (به ویژه تصلهای خشک
سعال) نیز عملیات آبیاری داشعته و بنابراین میزان تبخیر و
تعرق ،به تبع آن اتزایش یاتته اس.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  .7تغییرات مکانی مقادیر میانگین مؤلفه منابع جریان آب سبز در منطقه مورد مطالعه در طول دورههای  5ساله؛
الف)  ،1995-1999ب)  ،2000-2004ج)  ،2005-2009د) 2010-2014
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در شعععکل  ،8تغییرات هریانِ آبِ سعععبز در چهار نوع
کاربری اراضعی مهم در سعح حوضعه نشعان داده شعده اسع.
با توهه به ن وه تغییرات زمانی مؤلفه هریان آبِ سععبز در
مقعابعل تغییرات زمعانی بعارش در شعععکعل  ،8تغییرات بعارش
تعأثیر چنعدانی در تغییرات مؤلفعه هریعانِ آبِ سعععبز در طی
دورههای مورد بررسع عی نداشعععته اسععع .به عنوان مثال،
بیشععترین مقدار هریان آبِ سععبز در هر چهار نوع کاربری
در دوره  2010-2014اتفعاق اتتعاده ،در صعععورتی کعه،
بیشعترین مقدار بارش در طی سعالهای  2000-2004ر
داده اسععع .این یعاتتعه همراسعععتعا بعا نتعایج محعالععه [،]8
نشععاندهندهی آن اسعع .که در حوضععه زایندهرود ،هریانِ

آبِ سعبز بیشعتر از بارش ،متأثر از نوع کاربری اراضعی اسع.
در مناط مرکزی حوضعه ،برخالف مناط شعرری ،مؤلفهی
هریان آبِ سبز بیشتر بوده در حالی که در هر دو منحقهی
نا ،برده ،مقعادیر بارش ناچیز ثبع .گردیده اسععع .بنابراین
به نظر می رسعد که عل .اصعلی این مسعئله ،وهود اراضعی
کشعاورزی زیاد در این مناط باشعد با در نظر گرتتن تأثیر
مسعاح .در مقادیر مؤلفههای منابع آبی؛ اراضعی کشعاورزی
آبی ،اراضعی کشعاورزی دیمی ،هنگلها که در مناط غربی
حوضعه گسعترده شعدهاند و مراتع (خوب ،متوسعط ،تقیر) به
ترتیب بیشترین مقدار هریانِ آبِ سبز را به خود اختصاص
دادهاند (شکل )8

۲۵۰

۱۰۰
۵۰
۰
دوره سو،

دوره چهار،
مرتع

دیم

دوره دو،

دوره اول

کشاورزی آبی

هنگل

دوره چهار،
مرتع

دوره سو،
دیم

دوره دو،
کشاورزی آبی

بارش (میلی متر)

۱۵۰

جریان آب سبز (میلی متر)

۲۰۰

۵۰۰
۴۵۰
۴۰۰
۳۵۰
۳۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰
دوره اول
هنگل

شکل  .8تغییرات جریان آب سبز و بارش در چهار نوع کاربری اراضی؛ جنگل ،کشاورزی آبی ،دیم و مرتع و در دوره های  5ساله

با توهه به نقشعععههای پراکندگی مکانی در شعععکل ،9
کمترین و بیشععترین مقادیر میانگین  5سععاله ذخیره آب
سعبز برای کل حوضعه زایندهرود به ترتیب؛ طی دوره اول با
حجمی بعال بر  850میلیون متر مکععب ( 30میلیمتر) و
دوره دو ،،بعا حجمی برابر بعا  1500میلیون متر مکععب
( 60میلیمتر) اتفعاق اتتعاده اسععع .بعه طور میعانگین مؤلفعه
ذخیره آبِ سعععبز در بخش غربی حوضعععه دارای مقادیری
بیش از  140میلیمتر در سعععال بوده کعه در بخشهعای
مختلفی از این ناحیه به مقادیر بیشععتر از  50میلیمتر در
سعال نیز رسعیده اسع .کاربری اراضعی مخلوط؛ کشعاورزی

آبی ،هنگل و مراتع متراکم و نیز رابلی .باالتر نگهداشعع.
آب در خعا این نواحی ،مهمترین دالیعل بعاال بودن مقعادیر
ذخیره آب در خا میباشععد اما در رسععم.های مرکزی
حوضعه ،میزان ذخیره آب سعبز کمتر از سعایر نواحی حوضعه
میبعاشعععد (کمتر از  10میلیمتر) کعه تفعاوت نوع خعا و
کاربری میتواند از مهمترین دالیل آن باشعد ،از دگرسعوی،
کاربری مسعکونی در مناط مرکزی حوضعه مسعاح .زیادی
را اشععغال کرده که با تبدیل شععدن سععح این مناط به
سععحو غیر رابل نفوذ ،سععبب کاهش نگهداشعع .رطوب.
خا گردیده اس.
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در زیرحوضعههای شعرری حوضعه و در بیشعتر بخشهای
زیرحوضعععههعای شعععمعالی ،مقعادیر این مؤلفعه کمتر از 30
میلیمتر در سعال برآورد شعد الز ،به ذکر اسع .که در این
بخش از حوضه ،میزان دریات .ریزشهای آسمانی پایینتر
از سعععایر نقاط بوده اسععع .اتزون براین ،وهود زمینهای
زراعی دیم و تمرکز باالی هوامع شعهری و همننین وهود
خا کم عم با پوشعععش گیاهی ضععععیف (مراتع تقیر)،
سعبب شعده که زیرحوضعههای این نواحی مقدار ذخیره آب

سبز کمتری نسب .به سایر زیرحوضهها داشته باشند
بیشعترین مقادیر میانگین سعاالنه بارش در دوره دو ،در
حعدود 220میلیمتر و کمترین مقعادیر میعانگین سعععاالنعه
بعارش در حعدود  190میلیمتر مربوط بعه دوره اول بوده
(شعکل  4مشعاهده شعود) ،که این نتایج در راسعتای نتایج
مقعادیر بیشعععینعه و کمینعه ذخیره آب سعععبز در دورههعای
مشابه میباشند

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  .9تغییرات مکانی مقادیر میانگین مؤلفه منابع ذخیره آب سبز در منطقه مورد مطالعه در طول دورههای  5ساله در بازه زمانی؛
الف)  ،1995-1999ب)  ،2000-2004ج)  ،2005-2009د) 2010-2014
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زیرا کعه منبع اصعععلی تعأمینِ آب کشعععاورزی دیم ،رطوبع.
موهود در خعا اسععع .از دگرسعععوی ،بعا توهعه بعه مقعادیر
باالی دریات .نزوالت آسعمانی و سعحو گسعترده هنگلها
و اراضعععی کشعععاورزی آبی در منعاط غربی ،مقعادیر رعابعل
توههی از مؤلفعه ذخیره آبِ سعععبز در این منعاط بعه ثبع.
رسیده اس.

با توهه به شعکل  ،10کمترین مقادیر ذخیره آبِ سعبز
به ترتیب در مراتع ،اراضی کشاورزی دیم ،اراضی کشاورزی
آبی و هنگلها ر داده اسع .مقادیر کم بارش و پوشعشِ
رابل توهه مراتع در مناط شعععرری ،در مقادیر کمِ ذخیره
آبِ سععبز ،در این مناط تأثیرگذار بوده اسعع .در اراض عی
کشاورزی دیم بعد از مراتع ،کمترین مقدار ذخیره آبِ سبز
گزارش شعده ،که این مسعئله با وارعی .همخوانی داشعته،
۸۰
۷۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰

ذخیره آب سبز (میلی متر)

۶۰

۰
0

0
مرتع

دیم

0
کشاورزی آبی

دوره چهار،

0

دوره سو،

مرتع

هنگل

دیم
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کشاورزی آبی

بارش (میلی متر)

۵۰۰
۴۵۰
۴۰۰
۳۵۰
۳۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰
دوره اول
هنگل

شکل  .10تغییرات ذخیره آب سبز و بارش در چهار نوع کاربری اراضی؛ جنگل ،کشاورزی آبی  ،دیم و مرتع و در دوره های  5ساله

سعاله در سح حوضه و به تفکیک کاربری اراضی انجا ،گردید
که نتایج آن در شکل  11و  ،12رعععابل مشعععاهده میباشد

در ادامعه محعالععات این پژوهش ،مقعایسعععهای میعان مقعادیر
ب سبز
ب آبی و هریان آ ِ
ن مؤلفههای منابع آبی شامل آ ِ
میانگی ِ
ب سعععبز در مقیاس سعععاالنه ،برای کل دوره 20
و ذخیرهی آ ِ
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شکل  .11مقایسه میانگین ساالنه مؤلفههای آبِ آبی ،جریانِ آبِ سبز ،ذخیره آبِ سبز و بارش در دوره  20ساله

مقادیر میانگین ساالنه (میلیون متر مکعب)
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بیشعینه مقادیر بارندگی ،آبِ آبی ،هریان آبِ سعبز و ذخیره
آبِ سععبز به ترتیب در سععالهای  2014 ،2006 ،2006و
 2012اتفاق اتتاده اسع .کمینه مقادیر بارندگی ،آبِ آبی،
هریان آبِ سعبز و ذخیره آبِ سعبز به ترتیب در سعالهای
 2008 ،2008 ،2008و  1998بوده اس.
بررسعععی تغییرات مؤلفعه هعای منعابع آب بعه تفکیعک
کاربریهای اراضعی در دوره زمانی  20سعاله نیز نمایانگر آن
بود که بیشععینه تغییرات آب آبی (شععکل  12الف) در این
بازه زمانی ،به ترتیب در کاربری اراضععی هنگل ،کشععاورزی
آبی  ،دیم و مرتع اتفعاق اتتعاده اسععع .تغییرات مؤلفعهی آب
آبی در راسعععتای تغییرات میزان بارش بوده که در هر چهار
نوع کاربری اراضعی مورد بررسعی نیز رابل رؤی .می باشعد از
دگرسعوی ،این یاتته با نتایج بدسع .آمده از تغییرات مکانی
آب آبی در سععح حوضععه (شععکل  )3نیز همخوانی داشععته
چراکعه کعاربریهعای هنگعل و کشعععاورزی (آبی و بعاغعات) در
منعاط شعععمعال و شعععمعال غربی و رسعععمع.هعای از نواحی
پاییندسعع .سععد زایندهرود که سععهم خوبی از ریزشهای
آسعمانی دریات .میکنند ،گسعترده شعدهاند گسعترش عمده
پوشعععش کاربری مرتع نیز در مناط شعععرری و تا حدودی
مرکزی حوضعه بوده ،که مقادیر بارش بسعیار کم و به تبع آن
آب آبی ،در آن به ثب .رسعیده اس .تغییرات این مؤلفه در
اراضعی کشعاورزی آبی و هنگلی ،می تواند بهسعبب تغییرات
بارش و به تبع آن ،آب آبی در مناط شعمال و شعمال غربی
حوضععه باشععد با کاهش میزان دسععترسععی به منابع آب و
مقعادیر بعارش بعه ترتیعب در منعاط هنوبی (اراضعععی دیم)،
مناط شعرری و مرکزی (مرتع) ،میزان تغییرات آب آبی نیز
کاهش یاتته اس.
بیشعععترین تغییرات هریعان آب سعععبز در دوره مورد
محالعه (شعکل  12ب) نیز ،در کاربریهای کشعاورزی آبی و
دیم بود یکی از دالیل این امر می تواند آبیاری در اراض عی
کشععاورزی آبی باشععد چراکه آبیاری ممکن اسعع .سععبب
اتزایش میزان تبخیر و تعرق و بنعابراین اتزایش هریعان آب
سعععبز گردد آبیاری در حوضعععه زایندهرود عمدتاً به روش
غررابی بوده که خود نقش بسزایی در اتزایش میزان تبخیر

885

و تعرق و بنابراین هریان آب سعبز در حوضعه دارد مدیری.
زمین و شععخم و ش عیار نیز میتواند سععبب اتزایش مقادیر
تبخیر و تعرق و لذا اتزایش هریان سعبز شعود از دگرسعوی،
کمترین میزان هریان آب سعبز در اراضعی مرتعی مشعاهده
شعد که با توهه به سعح پوشعش کم تا بسعیار کم و غیر
متراکم در این کاربری ،ثب .این مقادیر رابل انتظار اس.
همننین ذخیره آب سععبز (شععکل  12گ) در اراضععی
مرتعی نسعب .به سعایر کاربریهای مورد محالعه کمتر بود
که با توهه به عم کم خا  ،تاگ پوشععش کم در کاربری
مرتع و همننین مقعادیر بعارش کمتر در منعاط مرکزی و
شرری حوزه آبخیز زایندهرود که پوششهای مرتعی توسعه
بیشععتری دارند ،منحقی به نظر میرسععد بیشععینه مقدار
هریان آب سعبز در کاربری اراضعی کشعاورزی آبی مشعاهده
شععد که میتواند به سععبب آبیاری زمین و بنابراین اتزایش
ذخیره آب خا در این کاربری باشد
بررسعععی تغییرات میعانگین معاهعانعهی مقعادیر مؤلفعههعای
منابع آبی برای دوره  20سععاله نشععان داد که بیشععترین
ریزشهای آسععمانی در زمسععتان و ابتدای بهار در حوضععه
زاینعدهرود ر داده کعه متنعاسعععب بعا آن آبِ آبی ،ذخیرهی
آب سعبز نیز اتزایش یاتتهاند و به تدریج با نزدیک شعدن به
تابسععتان ،تنش آبی شععدیدی در منابع آبِ آبی مشععاهده
شععده اسعع .در ماههای تابسععتان با وهود کاهش شععدید
بعارش و منعابع آب آبی امعا بعه دلیعل وهود آبیعاری اراضعععی
کشععععاورزی آبی همننعان میتوان مقعادیر رعابعل توههی
هریان آبِ سبز مشاهده کرد که در میان ماههای تابستان،
کمترین مقادیر آبِ آبی و هریان آبِ سعبز در ماه شعهریور
اتفاق اتتاده اسع .به عنوان مثال در راسعتای نتایج شعکل
13؛ میتوان به مقادیرِ رابل توهه ذخیره رطوبتی خا در
نواحی غربی حوضعه نسعب .به سعایر مناط اشاره داش .که
بعا توهعه بعه رونعد تغییرات معاهعانعهی میزان ذخیره رطوبتی
خا (شکل  ،)13بهترین زمان برای کش .پاییزه و کش.
دیم در اوایل ماه مهر اسعع .که تا حدارل  6ماه بعد ذخایر
رطوبتی خا در سح رابل ربولی باری خواهد ماند
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شکل  .13مقایسه میانگین ماهانه مؤلفههای آبِ آبی ،جریانِ آبِ سبز ،ذخیره آبِ سبز و بارش در دوره  20ساله

 .4نتیجهگیری کلی
نتعایج این پژوهش ،نمعایعانگر تغییراتِ مؤلفعههعای منعابع
آب (آب آبی ،آبِ سعبز) از نظر زمانی و مکانی در چهار نوع
پوشعش کاربری اراضعی مهم در حوضعهی مورد محالعه بود
به گونهای که محاب با بررسعیهای انجا ،شعده در دورهی
 20سععاله مورد محالعه در حوضععه زایندهرود ،بیشععترین
مقعادیر مؤلفعهی منعابع آب آبی ،هریعانِ آبِ سعععبز و ذخیره
آبِ سعبز در بخشهایی ازحوضعه مشعاهده گردیده که اتزون
بر دریات .سعهم بیشعتر بارش؛ که تأثیر مسعتقیم بر مقدار
مؤلفهی آب آبی ،میزان تبخیر و تعرق (هریان آبِ سعبز) و
ذخیره رطوبتی خعا (ذخیره آبِ سعععبز) داشعععتعه ،وهود
اراضعی کشعاورزی آبی ،دیم و هنگلهای متراکم و مرتع در
تغییرات هریانِ آب سبز و ذخیره آبِ سبز بسیار تأثیرگذار
بوده اسععع .بعه عنوان مثعال میتوان بعه بخشهعای غربی
حوضععه اشععاره داشعع ،.که با توهه به دسععترسعی به منابع
کاتی آبِ آبی ،اراض عی کشععاورزی گسععترش یاتتهاند که با
مدیری .صع ی پوشععش زمین در این مناط  ،میتوان به
کعاهش هعدررتع .آب بعه میزان رعابعل توههی کمعک کرد از
دگرسععوی ،در بخشهایی از حوضععه که سععهم کمتری از

بارندگی داشععته و پوشععش کاربری آنها ،به صععورت مراتع
تقیر و یعا زمینهعای آیش بوده ،مقعادیر منعابع آبِ آبی،
هریعان آبِ سعععبز ،کم برآورد گردیعده ،کعه اتزون بر آن در
منعاطقی کعه مراتع تقیر بعا عم خعا کم وهود داشعععتعه،
مقعادیرِ ذخیره رطوبتی خعا نیز بعه همعان نسعععبع .کعاهش
یاتته اسعع .که نمونهی این اتفاق در بخشهای مرکزی به
سعم .شعرری روی داده اسع .در برخی از مناط حوضعه،
برخالف کمبود منعابع آبِ آبی و ذخیره رطوبتی خعا ،
تعالی.های انسعععانی از ربیل کشعععاورزی و صعععنع .رون
زیادی داشعععته اسععع .در این مناط گسعععترش کاربری
مسعکونی با کاهش سعحو نفوذپذیری ،برکاهش نگهداشع.
رطوب .خا (ذخیره آبِ سبز) ،مؤثر وارع شده اس.
نتایج محالعات حوضعه ،به خوبی نشعاندهنده تغییرات
مؤلفههای منابع آبی حوضععه در انواع پوشععشهای کاربری
اراضععی منحقه و در دورههای  5سععاله بوده اسعع .که در
راسعتای ادامه پژوهش انجا ،شعده ،میتوان نتایج تغییرات
مؤلفههای منابع آبی را در دورههای خشعکسعالی و ترسعالی
در سععح حوضععه زایندهرود را نیز مورد ت لیل و بررس عی
ررار داد بنعابراین بعا شعععنعاخع .کعامعل منعابع آب موهود و
پتانسعیلهای آبی منحقه و شعناسعایی نقاط ب رانی و نقاط
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