تحلیل اثرات عملیات آبخیزداری بر خصوصیات
هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز عنبرانچای با استفاده از مدل
نیمه توزیعیSWAT
علی احمدآبادی ،*1طیبه کیانی ،2پرستو

غفورپورعنبران3

 .1استاد ،ژئومورفولوژی ،دانشگاه خوارزمی
 .2استاديار ،ژئومورفولوژی ،دانشگاه خوارزمی
 .3دانشآموخته ،کارشناسیارشد ،ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
دريافت59/1/31:

پذيرش59/12/19:

چکیده
انجام عملیات آبخیزداری مناسب ترين گزينه جهت کنترل سیالب با توجه به شرايط و استعداد
حوضه آبريز است که تأثیرات مختلفی را در عوامل هیدرولوژيکی اعم از میزان تولید رواناب
سطحی ،میزان رسوب ويژه و میزان نفوذپذيری در حوضه آبريز دارد .هدف تحقیق حاضر
شبیهسازی و برآورد تغییرات میزان تولید رواناب سطحی ،میزان رسوب ويژه و میزان
نفوذپذيری با استفاده از مدل نیمه توزيعی  SWATدر دو مقطع قبل و بعد از عملیات
آبخیزداری در حوضه آبريز عنبرانچای است .نتايج تحقیق نشان میدهد میزان رسوب ويژه در
قسمت باالدست پیش از عملیات  22/11تن در هکتار بوده و پس از عملیات ،مقدار رسوب به
میزان  1/41تن در هکتار کاهش يافته است ،همچنین نتايج نشان داد میانگین 59/84 CN
پیش از عملیات به  81/21در حال حاضر تغییر کرده است که در نتیجه آن افزايش در
نفوذپذيری و جريانهای زيرقشری مشاهده میشود .قابل ذکر است میزان تبخیر و تعرق
پتانسیل برای حوضه آبريز عنبرانچای  195/1میلی متر برآورد شده است .تغییرات در چرخه
هیدرولوژی حوضه بیشترين تأثیرات را در بخش دشت رسوبی منطقه به جای گذاشته است.
بهنظر میرسد مدل  SWATبه خوبی توانسته فرايندهای چرخه هیدرولوژی را شبیهسازی
نمايد و اطالعات ارزشمندی برای مطالعات ژئومورفولوژی ارائه نمايد.
واژگان کلیدی :حوضه آبریز عنبرانچای ،شماره منحنی  ،CNعملیات آبخیزداری،
مدل نیمه توزیعی  ،SWATواحدهای پاسخ هیدرولوژیکی (.)HRU
* نویسنده ی مسئول مقاله:

ahmadabadi@khu.ac.ir
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مقدمه
اندازهگیری رواناب ورسوب به دلیل محدوديتهای مالی و زمانی و شرايط سخت فیزيکی
همواره دشوار بوده است .به منظور مقابله با اين مشکالت استفاده از مدلها ضروری مینمايد.
همچنین بیشتر آبخیزهای کشور ما به ويژه آبخیزهای کوهستانی و صعبالعبور فاقد
ايستگاههای اندازهگیری به میزان مورد نیاز است .از آنجا که از آمار و اطالعات اين ايستگاهها
در بخشهای مختلف مديريت آبخیز استفاده میشود شبیهسازی پديدههای هیدرولوژيکی
آبخیزها راه حل بهینهای برای اين فقدان است( .عارفی اصل و همکاران.)131:1352 ،
مدلهای زيادی برای شرح و پیشبینی هیدرولوژی آبخیز پیشنهاد شده که از نظر اهداف و
مقیاس زمانی و مکانی بسیار متفاوت است .شرايط فیزيکی و حوضه آبريز عنبرانچای واقع در
استان اردبیل مانند کوهستانی و پر شیب بودن و اراضی سنگالخی و بیرونزدگی سنگی به
صورت پراکنده در داخل حوضه ،زمینه را برای ايجاد سیل و تخريب خاک فراهم میکند .برای
کاهش خطرها و خسارات ناشی از اين امر و انجام دادن اقدامات مديريتی مناسب ،برآورد رواناب
و رسوب و پیشبینی شرايط آينده در اين آبخیز امری ضروری و الزم است.
با توجه به مسائلی که مطرح شد مدل  SWAT1يکی از مدلهايی است که در زمینههای
مختلف هیدرولوژی و مديريت آبخیز میتوان از آن استفاده کرد .محققان در کشورهای مختلف
از مدل  SWATدر زمینههای مختلف استفاده کردهاند از آن جمله میتوان به موارد زير اشاره
کرد:
(عباسپور و همکاران )2005 ،با استفاده از مدل  SAWTاقدام به شبیهسازی تمام
پروسههای مؤثر بر کمیت آب ،رسوب و بارهای مواد مغذی در حوضه تور واقع در شمال شرق
کشور سوئیس نمودند( .میشرا 2و همکاران )2005 ،از مدل  SWATجهت ارزيابی ساختارهای
کنترل رسوب در حوضه های آبخیز کوچک مقیاس در هند استفاده کرند .برآورد مدل نشان داد
که رسوب از دست رفته از حوضهها میتواند به بیش از  81%توسط سدهای کنترلی قابل قبول
به عنوان يک مانع رسوب را در حوضه موردنظر کاهش داده است( .فرامرزی 3و همکاران،
 )2005با اين ديدگاه که منابع تجديد آب در ايران از مهمترين اطالعات در برنامهريزیهای
بلندمدت ملی است از مدل  swatبه همراه برنامه  SUFI-2برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل
هیدرولوژيکی ايران براساس دبی رودخانهها و عملکرد گندم با در نظر گرفتن فعالیتهای
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سدهای بزرگ و شیوههای آبیاری استفاده کردند( .ريچناوسکی 1و همکاران )2010 ،از مدل
 swatجهت شبیهسازی رسوب انتقاليافته در حوضه آبخیز رودخانه استراويس 2استفاده
کردند .که هدف اصلی نشان دادن توانايی اساسی مدل به عنوان ابزاری جهت آنالیز فرسايش
خاک و رسوب انتقاليافته در حوضه آبخیز است( .ملونجکال 3و همکاران )2019 ،با استفاده از
مدل  Swatرواناب سطحی را برای حوضه آبخیز ماهشگاکل 1شبیهسازی کرد .که اين مطالعه
نشان داد که  swatيک مدل دقیق برای شبیهسازی رواناب سطحی در حوضههای کوچک
است.
(شايگان و همکاران )1350 ،جهت شبیهسازی هیدرولوژيک از مدل نیمهتوزيعی -فیزيکی
 swatدر حوضه طالقان با انواع خاک و کاربریهای مختلف استفاده کردند .بدين منظور
داده های آب و هواشناسی و کاربری ارضی و مدل رقومی ارتفاعی منطقه مطابق با استانداردهای
مدل تهیه شد و برای تحلیل حساسیت پارامترهای مدل و همچنین واسنجی و اعتبارسنجی
مورد استفاده قرار گرفت .در مجموع نتايج تحقیق حاکی از آن است که مدل قابلیت بااليی
برای پیشبینی دبی جريان ماهانه حوضه طالقان دارد( .عارفیاصل و همکاران )1352 ،جهت
برآورد دبی متوسط روزانه و غلظت رسوب از مدل  swatدر آبخیز چهل چای استان گلستان
استفاده کردند .نتايج حاکی از اين است که مدل  swatمدل مديريتی است که در حوضه
موردنظر کارايی مقبولی داشته و پیشنهاد شده که در بررسی اثر اقدامات مديريتی در آبخیز
چهل چای از آن استفاده شود.
(عثمانی و همکاران )1352 ،کارايی مدل ارزيابی آب و خاک ( )SWATو قابلیت استفاده
از آن را به عنوان شبیه ساز جريان در حوضه باالدست سد لتیان تهران مورد بررسی قرار
دادند .نتايج نشاندهنده اين است که ضريب آلفای آب زير زمینی ،ضريب تأخیر رواناب و
چگالی ظاهری خاک به عنوان حساسترين پارامترها در میزان دبی خروجی شناخته شدند .در
نهايت با توجه به ارزيابی عملکرد مدل شبیهسازی جريان در حوضه مورد مطالعه با توجه به
کوهستانی بودن منطقه توصیه میشود( .ولینژاد و همکاران )1352 ،از مدل مفهومی و
نیمهتوزيعی  SWATبرای برآورد رطوبت خاک حوضه آبخیز نومل مورد بررسی قرار دادند.
نتايج نشان داده که مقدار  r-factorدر بیشتر زير حوضهها از  1و در کل حوضه  1/01و مقدار
 p-factorدر زير حوضهها بین  55%-99%و در کل حوضه  50%بودند .براساس اين نتايج
1. Richnavsky
2. Ostravice River
3. Malunjkal
4. Maheshgacl
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میتوان از مدل  SAWTبه عنوان ابزاری برای تخمین رطوبت خاک در مطالعات مربوط به آب
و کشاورزی استفاده کرد( .دولتآبادی و همکاران )1352 ،از مدل  SAWTبرای شبیهسازی
هیدرولوژيکی حوضه فیروزآباد واقع در استان فارس استفاده کردند .توانايی مدل  SWATدر
شبیهسازی رواناب حوضه به کمک پارامترهای  p-factorو d-factorضريب نش ساتکلیف و
ضريب تعیین و تابع هدف مورد ارزيابی قرار گرفته است .نتايج نشان داده است که مدل
 SAWTابزار مناسبی در رابطه با شبیهسازی شدت جريان رودخانه است.
بنابراين در اين پژوهش سعی شده تا پارامترهای هیدرولوژيکی مانند میزان رواناب ،میران
رسوب و فرسايش ،تبخیر و تعرق و میزان نفوذپذيری از طريق مدل فیزيکی و نیمه توزيعی
( SAWTمدل ارزيابی آب و خاک) با در نظر گرفتن عملیات آبخیزداری اجرا شده در حوضه
آبريز عنبرانچای در دو مقطع پیش و پس از اجرای عملیات آبخیزداری شبیهسازی و برآورد
شود .درنهايت تأثیر تغییرات عوامل هیدرولوژيکی بر خصوصیات هیدروژئومورفولوژيکی دشت
رسوبی مورد بررسی قرار میگیرد.

 .1داده ها و روش
 -1-2منطقه مورد مطالعه
حوضه آبريز عنبران دارای مساحتی معادل  85/40کیلومتر مربع که در مختصات طول
جغرافیايیَ 14°‚ 21′الی  14°‚ 30′و عرض جغرافیايیَ 34°‚24′الیَ 34°‚ 39′واقع شده است.
اين حوضه از شمال به جمهوری آذربايجان ،از شرق به حوضه نمین چای که از کوههای تالش
سرچشمه میگیرد و از غرب به حوضه پیرزان و از جنوب به رودخانه قره سو منتهی میشود.
روستای عنبران باال در شمال ،گلشن در غرب ،روستاهای عنبران پايین و امینجان در جنوب
حوضه از روستاهای محدوده مورد نظر هستند .اين حوضه بخشی از حوضه های استان (حوضه
ارس) محسوب شده که رواناب حاصل از نزوالت آسمانی را در ابتدا به رودخانه قره سو و پس از
پیمودن مسافتی بسیار طوالنی توسط دره رود نهايتا به رودخانه مرزی ارس در شمال استان
اردبیل میپیوندد .حداقل ارتفاع حوضه  1145متر در جنوب و حداکثر ارتفاع نیز  2323متر در
شمال حوضه است .اين منطقه در واقع قسمتی از دنباله رشته کوههای تالش است که در اين
منطقه تقريباً امتداد شرقی– غربی به خود میگیرد .از نظر مرفولوژی حوضه از شمال به سمت
جنوب شیب دارد (مطالعات توجیهی– اجرايی عنبرانچای.)1355 ،
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جدول  .1مشخصات فیزيوگرافی حوضه مورد مطالعه
طول آبراهه
اصلی
)(km
13/18

ارتفاع حوضه ()m

مساحت حوضه

متوسط شیب
حوضه %

هکتار

))km2

حداکثر

متوسط

حداقل

14/21

8540

85/40

2323

1509

1145

شکل  . 1موقعیت حوضه مورد مطالعه

 -2-2معرفی مدل نیمهتوزیعی SAWT
مدل  SAWTيک مدل فیزيکی و نیمه توزيعی است که برای پیشبینی اثر تغییر کاربری،
تغییر اقلیم و مديريتها در حوضههای آبريز بزرگ و پیچیده توسعه داده شده است .اين مدل
يک مدل فیزيکی است و به جای آنکه از معادالت رگرسیونی جهت توصیف رابطه بین
متغیرهای ورودی و خروجی استفاده نمايد اطالعات ويژهای راجع به هوا ،خاک ،توپوگرافی،
پوشش گیاهی و پوشش ارضی در حوضه آبريز دريافت میکند .فرآيندهای فیزيکی مرتبط با
حرکت آب ،حرکت رسوب ،رشد گیاه ،چرخه مواد مغذی در اين مدل به طور مستقیم از روی
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پارامترهای ورودی شبیهسازی میشوند .مزايای اين روش آن است که  -1حوضههای فاقد
دادههای برداشت شده (اطالعات اندازهگیری جريان) نیز قابل شبیهسازی است؛  -2تأثیر نسبی
اطالعات ورودی (تغییر در روشهای مديريتی ،آب و هوا و پوشش گیاهی) بر کیفیت آب و
ديگر متغیرهای مورد نظر قابل کمّی کردن است .مدل  SWATاز پارامترهای ورودی آسان و
قابل دسترس استفاده میکند و از نظر محاسباتی بسیار کارآمد است .شبیهسازی بزرگ و
پیچیده با استراتژیهای مختلف مديريتی بدون صرف زمان و هزينه زيادی در آن قابل
اجراست .کاربر را قادر به مطالعه بلند مدت تأثیرات میکند .دراين مدل زير حوضهها به
بخشهای پاسخ هیدرولوژی ( )1HRUتقسیم میشوند (ذهبیون و همکاران.)1345 ،
( )HRUSبراساس نقاط متقاطع اليههای رستری يا وکتوری مربوط به کاربریهای زمین،
انواع خاکها ،زمینشناسی و زير حوضهها فراهم میآيند .از نقشههای خطی مربوط به نهرابها
و شبکههای زهکشی رودخانهها نیز میتوان برای ايجاد ( )HRUSاستفاده کرد ( Lagacherie
.)2010 ،et al
بخشهايی از زير حوضهها با پوششها ،مديريت و خصوصیات خاک است .برای هر HRU
رابطه ( )1محاسبات در مدل  Swatانجام میگیرد ( ذهبیون و همکاران.)1345 ،
𝑡

()1

i

) 𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊0 + ∑(R day − Qsurf − Ea − Wseep − Qgw
𝑖=1

 =SWtمقدار نهايی آب خاک ()mm
 =SW0مقدار اولیه آب خاک در روز -iام()mm
 =tزمان (روزانه)
 =Rdayمقدار بارش در روز -iام ()mm
 =Qsurfمقدار رواناب سطحی در روز -iام ()mm
 =Eaمقدار تبخیر و تعرق در روز -iام ()mm
 =Wseepمقدار آب ورودی از زون غیراشباع در نیمرخ خاک در روز -iام ()mm
 =Qgwمقدار جريان بازگشتی در روز -iام ()mm
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اين مدل همچنین از روش عدد منحنی اصالح شده يا روش نفوذ گرين– آمپت جهت
محاسبه حجم رواناب سطحی برای پاسخ هیدرولوژيکی استفاده می کند (گودرزی و همکاران،
.)1351
 -3-2اطالعات ورودی و آمادهسازی مدل
اطالعات و دادهی مورد نیاز جهت اجرای مدل  SWATشامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی
( ،)DEMنقشه کاربری ارضی ،نقشه خاک و دادههای هواشناسی از قبیل بارش ،حداقل و
حداکثر دما ،تابش خورشیدی ،سرعت باد و رطوبت نسبی که به صورت اطالعات روزانه است.
در اين تحقیق از مدل رقومی ارتفاعی با دقت  30متر استفاده شده است .طبق نقشه کاربری
اراضی برای حوضه چهار نوع کاربری قابل تشخیص شامل کاربری مراتع ،باغ ،اراضی زراعی و
مناطق مسکونی است.
اطالعات بارندگی منطقه با دوره آماری  30ساله از سه ايستگاه اردبیل ،موشیران و سرعین
دريافت شد .پس از گردآوری اطالعات اولیه و تهیه فايلهای ورودی مراحل اجری مدل به
صورتی که در زير شرح داده شده است اجرا شد.
−

وارد کردن مدل رقومی ارتفاعی و تعیین زير حوضهها و مشخصات فیزيکی از قبیل
مساحت ،طول آبراهه اصلی و...

−

وادر کردن نقشه کاربری ،خاک و اطالعات شیب و تولید واحدهای پاسخ هیدرولوژيکی
براساس اطالعات مورد نظر

−

معرفی دادههای هواشناسی به صورت روزانه

−

استخراج پارامترهای هیدرولوژيکی به صورت شماتیکی و جداول

نتایج و یافتههای پژوهش
1DEM

در اين پژوهش با توجه به روند اجرای مدل  ARC SWATبا استفاده از نقشه
(مدل رقومی ارتفاعی) حوضه مورد مطالعه زير حوضهها و آبراههها و زمان تمرکز برای هر
حوضه به طور مستقل مشخص شد .بر اين اساس تعداد  15زير حوضه برای حوضه آبريز
عنبرانچای حاصل شد(شکل .)2

1.Digital elevation model
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شکل  .2نقشه زير حوضههای استخراجی از مدل SWAT

گام بعدی در مدلسازی معرفی اليههای اطالعاتی موردنیاز برای تشکیل واحدهای پاسخ
هیدرولوژيکی ( )HRUبه مدل  ARC SAWTاست .اين اليهها عبارت از نقشه کاربری
ارضی ،نقشه خاک ،نقشه شیب است .برای اينکه تأثیر عملیات آبخیزداری در اين پژوهش مورد
بررسی قرار گیرد اليه عملیات آبخیزداری در مرحله بعدی به عنوان يک اليه مستقل عالوهبر
اليههای يادشده مورد استفاده قرار گرفت که با توجه به گزارشات سازمان آبخیزداری کشور،
يونجهکاری منطقه از موفق ترين عملیات آبخیزداری در سطح حوضه مورد مطالعه شناخته شده
است که با ريشه دواندن در خاک و افزايش مواد آلی موجب اصالح خاک میشود (شکل .)3
در اين مطالعه سه طبقه شیب برای حوضه آبريز تعريف شد که شامل 10-20 ،20-0و
بیش از  10است .کاربری ارضی منطقه که شامل چهار نوع کاربری ارضی زراعت ،مراتع ،باغات
و مناطق مسکونی است نیز به مدل معرفی شد .در نهايت با تلفیق سه اليه نقشه خاک ،شیب و
کاربری ارضی ،واحدهای پاسخ هیدرولوژيکی حوضه به تعداد  HRU 55برای حوضه مورد
مطالعه استخراج گرديد (شکل .)1

٤٢
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شکل  .3نقشه موقعیت عملیات آبخیزداری در سطح حوضه مورد مطالعه

شکل  .4نقشه  HRUاستخراجی توسط مدل ARC SWAT
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در مرحله بعد پارامترهای هواشناسی شامل بارش ،حداقل و حداکثر دما ،رطوبت نسبی ،سرعت
باد ،تابش خورشیدی به صورت روزانه تعريف شد .در اين پژوهش از دادههای هواشناسی 30سال
آماری سه ايستگاه سینوپتیک اردبیل ،ايستگاه باران سنجی موشیران و سرعین استفاده گرديد.
مدل پس از وارد کردن پارامترها آماده اجراست .نتايج مدل  ARCSWATشامل بخش
چرخه هیدرولوژيکی ،میزان رسوب و فرسايش به صورت شماتیکی و جداول حاصل شدکه در
زير ارائه شده است.
 -1-3بخش چرخه هیدرولوژیکی
عناصر مهم چرخه هیدرولوژيکی را بارندگی ،رواناب سطحی ،تبخیر و تعرق ،نفوذ و جريانهای
زير قشری را تشکیل میدهد .بیالن آبی با توجه به پارامترهای ورودی برای حوضه در دو مقطع
پیش و پس از عملیات آبخیزداری برآورد شد .نتايج چرخه هیدرولوژيکی شبیهسازی شده
توسط مدل  SWATنشان هد که میانگین  59/84 CNپیش از عملیات به  81/21در پس از
عملیات تغییر کرده است ،که نشاندهنده قابلیت نگهداشت آب در حوضه يا میزان نفوذپذيری
است .اين مقدار متأثر از شرايط هیدرولوژيکی خاک ،وضعیت پوشش گیاهی و شیب منطقه
است .میزان رواناب سطحی در سطح حوضه مورد مطالعه پیش از عملیات برابر با
38/53میلیمتر است ،اما اين میزان پس از عملیات آبخیزداری برابر با 11/82میلیمتر برآورد
شد که افزايش نفوذپذيری و جريانهای زيرزمینی (زير قشری) را به دنبال خواهد داشت .قابل
ذکر است که میزان تبخیر و تعرق پتانسیل برای حوضه عنبرانچای  195/1میلیمتر برآورد
شده است (شکلهای .)9،8

٤٤
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شکل  .5تحلیل شماتیک مدل /SWATپیش از عملیات (منبع نگارنده)

شکل  . 6تحلیل شماتیک مدل /SWATپس از عملیات (منبع نگارنده)

همچنین پارامترهای هیدرولوژيکی در ماههای مختلف سال توسط مدل  SWATدر دو
مقطع قبل و بعد از عملیات برآورد شده که در جداول  2نمايش داده شده است.
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جدول  . 2جدول پارامترهای هیدرولوژيکی /پیش از عملیات
تبخیر و
تعرق
پتانسیل
)(mm

مقدار
رسوب

تبخیر و
تعرق
)(mm

آبدهی
)(mm

جريان
زيرقشری
)(mm

جريان
سطحی
)(mm

بارش يرف
)(mm

بارش
)(mm

ما
ه

1/14

0/38

3/99

19/25

8/14

1/98

4/51

/40
25

1

3/05

2/59

2/84

21/22

5/99

1/58

15/11

/84
38

2

2/30

3/09

2/03

20/29

8/51

8/14

21/41

/54
38

3

1/51

9/35

3/35

21/25

8/51

9/15

11/91

/58
22

1

11/01

8/31

8/54

24/83

5/12

8/12

5/89

/09
21

9

21/55

1/93

5/51

15/15

2/19

1/84

0/04

5/09

8

25/15

0/18

5/53

4/49

0/28

0/20

0

5/19

5

25/55

0/14

12/55

9/83

0/52

1/11

0

19/88

4

23/19

0/24

13/53

5/95

2/45

2/29

0

29/55

5

18/25

1/03

12/05

13/12

1/15

9/24

0

31/05

10

5/42

0/28

4/19

11/81

1/54

1/15

0

28/51

11

8/21

0/30

9/12

11/13

1/02

0/58

1/85

15/85

12

جدول  .3جدول پاراjترهای هیدرولوژيکی  /پس از عملیات
تبخیر و
تعرق
پتانسیل
)(mm
1/14

مقدار
رسوب

تبخیر و
تعرق
)(mm

آبدهی
)(mm

جريان
زيرقشری
)(mm

جريان
سطحی
)(mm

بارش
يرف
)(mm

بارش
)(mm

ماه

0/02

3/23

15/28

18/13

0/30

4/51

25/40

1

3/05

0/25

2/92

23/45

21/24

1/89

15/11

38/84

2

2/30

0/30

1/51

21/14

20/18

2/49

21/41

38/54

3

1/51

0/93

3/13

21/34

20/11

2/11

11/91

22/58

1

11/01

0/19

8/02

32/03

25/82

٤٦

1/50

5/89

21/09

9
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21/55

0/19

4/10

10/21

8/55

0/80

0/04

5/09

8

25/15

0

5/44

3/59

2/18

0/01

0

5/19

5

25/55

0/02

10/53

5/14

8/18

0/13

0

19/88

4

23/19

0/01

11/52

13/30

12/88

0/31

0

29/55

5

18/25

0/09

10/11

20/81

14/52

1/38

0

31/05

10

8/42

0

5/23

18/52

19/42

0/28

0

38/51

11

8/21

0/01

1/45

21/31

11/35

0/04

1/85

15/85

12

جدولهای  2و  3میزان بارش باران و برف بر حوضه ،رواناب سطحی ،جريان زيرزمینی،
آبدهی ،تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل و میزان رسوب را در ماههای مختلف نشان میدهد .با
توجه به جدولها بیشترين رواناب در ماههای زمستان و بهار که بیشترين بارش (باران و برف)
را شاهد هستیم اتفاق افتاده که پس از عملیات آبخیزداری (عملیات بیولوژيکی) اين مقدار
کاهش يافته است .به تبع آن میزان رسوب و فرسايش نیز در دوره پیش از عملیات در ماههای
زمستان و بهار افزايش داشته ،اما پس از عملیات مقدار تلفات فرسايش و رسوب به میزان قابل
توجهی کاهش يافته است.
 -2-3بخش رسوب و فرسایش
فرسايش خاک و تولید رسوب يکی از مهمترين مسائل در کشورهای در حال توسعه از جمله
ايران است .با توجه به اينکه منطقه تحت تأثیر فرسايش آبی قرار دارد انواع مختلف فرسايش
در حوضه قابل مشاهده است که عبارت از فرسايش سطحی که در سراسر حوضه اين نوع
فرسايش قابل مشاهده بوده است .اين فرسايش معادل  13%از حوضه را دربرگرفته است.

فرسایش شیاری
در اثر گسترش هرز آبها روی دامنهها شیارهای باريکی تشکیل می شوند که ابعاد آنها از
چند سانتیمتر تا نیممتر میرسد .در اين حوضه اين نوع فرسايش براساس فاصله شیارها و
عمق آنها به چهار دسته تقسیمبندی شدهاند :فرسايش شیاری ضعیف ،متوسط ،شديد و خیلی
شديد.
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فرسایش خندقی
گالی يا خندق از اشکال پیشرفته فرسايش تشديدشونده است .از عاليم مشخصه آنها وجود
بريدگی عمودی در راس گالی که دارای شیب تند و کمی محدب بوده و يکی از عوامل مهم در
گسترش و توسعه گالی است .گالیها دارای عمق به نسبت زياد و عرض کم و پروفیل  vشکل
است .گالیهای حوضه به سه گروه متوسط ،کم و شديد با عاليم  G3 ،G2،G1مشخص
شدهاند.

فرسایش رودخانهای
با توجه به اينکه در قسمتهايی از رودخانه اين حوضه فعالیت انسانی (زراعت و )...موجبات
وقوع يا تشديد اينگونه فرسايش را فراهم کرده است .حدود  11/1کیلومتر از رودخانههای
منطقه طرح دارای فرسايش رودخانهای است .باتوجه به اين مباحث در اين پژهش میزان
رسوب و فرسايش برای حوضه آبريز عنبرانچای توسط مدل  ARC SWATشبیهسازی شده
است (شکلهای .)5،4

شکل  .7تحلیل شماتیک بخش رسوب /قبل از عملیات (منبع نگارنده)

٤٨

برنامهريزی و آمايش فضا ________________________________ دورة بیست و يکم ،شمارة  ،2تابستان 6931

شکل  .8تحلیل شماتیک بخش رسوب/بعد از عملیات(منبع نگارنده)

در حوضه آبريز عنبرانچای با توجه به شکل باال تخريب و فرسايش بیشتر در قسمت
باالدست حوضه صورت میگیرد که حوضه سیالبی را تشکیل میدهد و محل گردآوری هرزآها
و شروع تخريب و فرسايش است که نسبت میانگین رسوب ويژه پیش از عملیات  22/11تن/
هکتار /سال که اين مقدار در بعد از عملیات به  1/41تن /هکتار /سال در حال کاهش است .در
واقع عملیات بیولوژيکی (به صورت يونجهکاری) سبب تغییر در انرژی جنبشی و قطرات بارن و
جريان سطحی آب شده و در نتیجه فرسايش کاهش يافته است.
با توجه به اينکه در قسمت دشت رسوبی ،رسوبگذاری در کف بستر آنقدر ادامه میيابد
تا در نیمرخ و شیب دشت تغییراتی ايجاد میشود .اين تغییرات موجب انحراف مسیر رودخانه
از مسیر اصلی میشود .باال آمدن بستر دشت رسوبی به تدريج زمینهای رسوبی مجاور را
افزايش میدهد و رودخانه با کمترين طغیان آب مسیر خود را ترک کرده و در مسیر جديدی
جريان می يابد ،روند تغییر مسیر رودخانه در اثر رسوب گذاری مواد مشکالتی را در زمینه
راهسازی ،جادهسازی ،سدسازی و ...ايجاد می کند که ناآگاهی از تغییر و تحول میزان
رسوبگذاری و جريان سیالب در طرحهای آتی مشکلساز خواهد بود .با توجه به اين مباحث،
آگاهی از روند رسوبگذاری و میزان رسوب و همچنین فرسايش منطقه میتواند از مشکالت
آتی ناشی از رسوبگذاری مواد در قسمت دشت رسوبی در حوضه آبريز عنبرانچای جلوگیری
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کرد .تغییرات در عوامل هیدرولوژيکی به تدريج در چشمانداز ژئومورفولوژيکی دشت رسوبی
تأثیرات را نمايان میسازد و اين روند به يکباره صورت نمیگیرد؛ بنابراين برآورد میزان رواناب
و میزان رسوب ويژه و ساير پارامترهای هیدرولوژيکی مؤثر در ژئومورفولوژی جهت آگاهی از
روند و رفتار حوضه در برابر تغیرات ايجاد شده و تأثیرات مثبت و منفی آن در طول زمان الزم و
ضروری است.

نتیجهگیری
حوضه آبريز عنبرانچای با بارندگی به نسبت خوب و خاکهای مستعد کشاورزی از پتانسیل
بااليی جهت انجام امور کشاورزی برخوردار است .با وجود اين وقوع سیالبهای ناگهانی و
فرسايش خاک بیشتر به واسطه عدم آگاهی از ظرفیت چراگاهها و نحوه و نوع کشت تشديد
شده است .وجود بیرون زدگی سنگی و توده سنگی به صورت پراکنده در سطح حوضه ،شیب به
نسبت زياد به صورت پراکنده در داخل اراضی مرتعی و خاک کم عمق روی شیبهای زياد و
اراضی سنگالخی به عنوان عوامل محدود کننده حوضه مورد مطالعه است .پس از بررسی با
توجه به توان محیطی و شرايط هیدرولوژيکی حوضه جهت کنترل سیالبها و حفاطت از منابع
آب و خاک و آمايش حوضه ،عملیات آبخیزداری به صورت عملیات بیولوژيکی (يونجهکاری)،
عملیات مکانیکی ،کودپاشی و درختکاری اجرا شده است .در اين پژوهش تأثیر عملیات مذکور
به دلیل موفق بودن اجرای عملیات بیولوژيکی بررسی شده است .استقرار پوشش گیاهی با
توجه به پتانسیل اکولوژيکی عرصهها هدف از انجام مطالعات در بخش بیولوژيک بوده تا با اين
عمل عالوبر اينکه میزان تولید در واحد سطح افزايش پیدا کند در کنار آن سبب نفوذپذيری و
کاهش هرزآب و درنهايت سیالب شود .عرصه مورد مطالعه از نظر دامداری و تولید علوفه و هم
از نظر سیالب و حفاظت آب و خاک حائز اهمیت است .اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه
آبريز عنبرانچای در سال 1355تغییرات قابل مالحظهای را در خصوصیات هیدرولوژيکی و در
نهايت در ويژگی های هیدروژئومورفولوژيکی حوضه داشته است .اين تغییرات در کاهش میزان
رواناب سطحی ،افزايش میزان نفوذپذيری و کاهش میزان رسوب ويژه و فرسايش ديده میشود.
با توجه به اين که واکنش و رفتار حوضه نسبت به اجرای عملیات آبخیزداری و کمّی کردن
میزان تأثیر پروژه های آبخیزداری امری مسلم و ضروری است .تأثیر عملیات آبخیزداری حوضه
عنبرانچای بر عوامل هیدرولوژکی از قبیل میزان نفوذپذيری ،میزان رسوب و فرسايش و میزان
رواناب سطحی از طريق مدل نیمهتوزيعی  SWATدر دو مقطع پیش و پس از عملیات
آبخیزداری شبیهسازی شد .نتايج به صورت شماتیکی و جداول ارائه شده است .نتايج
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شبیهسازی توسط مدل  SWATنشان میدهد که در دوره پس از عملیات میانگین شماره
منحنی ( )CNبرابر با  81/21که نشاندهنده میزان نگهداشت آب در سطح حوضه است ،نسبت
به دوره پیش از عملیات کاهش داشته ،در نتیجه میزان نفوذپذيری را در سطح حوضه افزايش
داده است که به تبع آن میزان روناب سطحی نیز کاهش چشمگیری را نشان میدهد .میزان
رواناب در مقطع پیش از عملیات برابر با  38/53میلیمتر بوده که پس از عملیات اين مقدار به
 11/82میلیمتر کاهش داشته است .در بخش رسوب و فرسايش نیز عملیات آبخیزداری تأثیر
مثبتی بر جای داشته که در قسمت باالدست حوضه میزان رسوب ويژه در دوره پس از عملیات
مقدار  22/11تن در هکتار و در سال را نشان میدهد ،ولی اين مقدار در مقطع پس از عملیات
آبخیزداری به میزان  1/41در قسمت باالدست حوضه تقلیل يافته که به دنبال آن در میزان
فرسايش و هدر رفت خاک در سطح حوضه و امتداد رودخانه و در نتیجه در میزان مواد تهنشین
شده و رسوبگذاری در قسمت دشت رسوبی تأثیر دارد و موجب کاهش رسوبگذاری میشود.
در نتیجه عملیات آبخیزداری تأثیر مثبتی را در روند فرسايش و رسوب و رواناب حوضه داشته
است که میتواند از هدر رفت خاک و کاهش حاصلخیزی خاک و به تبع آن میزان محصوالت،
تولید علوفه الزم برای دام و اجرای طرحهای سدسازی در قسمت خروجی حوضه و جلوگیری از
رسوبگذاری در مخزن سد در آينده مؤثر واقع شود .مدل نیمه توزيعی  SWATقابلیت و
کارايی زيادی در شبیهسازی میزان رواناب و رسوب و ...دارد و از اين مدل شبیهساز
هیدرولوژيک میتوان به عنوان مبنايی برای تحلیلها و تصمیمگیریهای مختلف مديريتی
مانند تغییرات کاربری و تأثیرات هیدرولوژيک آن استفاده کرد.
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