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سیدموسی حسینی ،1دانشیار ژئومورفولوژی ،دانشکده حغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
سمانه ریاهی ،دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
عبدالکریم ویسی ،دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ،دانشکده حغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
دریافت مقاله 1396/09/15 :

پذیرش نهایی1397/02/05:

چکیده
در طول نیم قرن گذشته ،وضعیت هیدرولوژیکی رودخانهی دربند به دلیل افزایش جمعیت و توسعهی شهری تهران ،تحت تأثیر
قرار گرفته است .در این پژوهش با استفاده از عکسهای هوایی سالهای  1358 ، 1345و تصاویر  𝐄𝐓𝐌 +و  IKONOSسال،1390
میزان تغییرات پوشش و کاربری اراضی در دو حوضه آبریز باالدست ایستگاه هیدرومتری پس قلعه (به عنوان حوضه مرجع) و
باالدست ایستگاه تجریش برای سه دورهی زمانی شناسایی شده و با به کارگیری نقشههای مذکور ،با روش  SCS-CNبه تخمین
کمی تغییرات نگهداشت سطحی آب و حجم رواناب اقدام و از آمارهی منکندال به عنوان روشی برای بررسی روند دادههای داده-
های کمی و کیفی آب رودخانه استفاده شده است .در طول این سه دوره شمارهی منحنی و ضریب رواناب باالدست ایستگاه تجریش
از سال  1345تا  1390افزایش یافته و ضریب نگهداشت سطحی و تلفات اولیه در مقایسه با حوضه مرجع کاهش یافته است .این
تغییرات منجر به برهمخوردن رابطه بین بارش-شماره منحنی ( )CN-Pو بارش-تلفات اولیه ( )λ-Pو افزایش غلظت پارامترهای
شیمایی آب در حوضه تجریش شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از مدلهای هیدرولوژیک مرسوم به منظور
مدلسازی و پیشبینی وضعیت هیدرولوژیک حوضههایی که دستخوش تغییرات شدید کاربری و توسعه شهری میباشند ،میتواند
همراه با خطاهای زیادی باشد.
واژه های کلیدی :رودخانهی دربند ،پوشش و کاربری زمین ،نمودار پایپر.SCS-CN ،
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مقدمه
در سراسر تاریخ بشر ،جوامع و روخانهها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشتهاند به طوری که ظهور تمدن بشری از حاشیه
رودخانهها شروع شد(  .(Stevaux et al,2009وضعیت کمی و کیفی جریان آب در رودخانهها در برابر تغییرات کاربری
زمین بسیار آسیبپذیر هستند( .) Kang et al, 2010آرایش طبیعی فرایندهای انتقال و رسوب از حوضههای کوهستانی
در معرض تغییرات سریع کاربری اراضی میباشد ( .)Furusho et al,2013ازاین رو اهمیت کاربری اراضی به عنوان یک
متغیر محیطی باعث شده است تا تغییرات آن به عنوان یک موضوع مهم در تغییرات محیطی و توسعه پایدار مطرح
شود( .) Verburg et al,2009کمیت و کیفیت آب ،یکی از پایههای اصلی توسعه پایدار به شمار میروند .توسعهی
شهرنشینی و صنعتی شدن شهرها و جوامع تأثیرات نامطلوبی بر عملکرد حوضههای آبخیز میگذارد و باعث افزایش و
شدت رواناب و آلودگی ،کاهش جریان پایه و کاهش تغذیهی سفرههای آب زیرزمینی میشود .از این رو مسئوالن شهری
را بر آن می دارد که به اثرات مخرب محیطی این روند شهرنشینی و افزایش ساخت و سازها بیشتر توجه نمایند .در این
راستا توجه به اثر نوع پوشش و کاربری اراضی ب ر رواناب شهری و تغییرات هیدروشیمیایی آب حائز اهمیت میباشد.
تغییرات انسانی ناشی از تغییرات کاربری اراضی در رودخانههای کوچک تاثیرات بیشتری دارد( .)Fyodorova ,2002نتایج
این تأثیرات در حوضههای تحت تاثیر شهرسازی ،تخریب خطوط تقسیم آب ،قطعکردن مسیلهای زهکشی طبیعی و
افزایش سطوح نفوذناپذیر و تغییر در پارامترهای شیمیایی آب میباشد ( .)Shi et al,2007با توسعه اراضی شهری ،سطوح
زمین غیرقابل نفوذ به سرعت گسترش یافته ،ظرفیت نگهداشت بارش کم و ضریب رواناب افزایش مییابد .ناحیه شهری
شده در شرایط بارشهای با شدت باال ،مستعد خطر سیالب بیشتری میشود( .) Chen et al, 2007شناخت روابط بین
کاربری زمین و تاثیرات آن بر کمیت و کیفیت آب برای شناسایی تهدیدات اولیه آبهای سطحی مفید است چرا که
میتواند به کاهش مخاطرات در این مناطق کمک کند( .) Abler et al،2002مطالعات مختلف در سطح جهانی و داخلی
نشان داده است که تغییرات کاربری اراضی اثرات قابل توجهی بر ویژگیهای کمی و کیفی آب رودخانهها دارد که دارای
مکانیسم پیچیدهای هستند( .) Amiri and Nakane ,2009به طور کلی جنگلزدایی ،فعالیتهای کشاورزی و شهرسازی
باعث تغییرات ویژگیهای سطح زمین( ) White et al,2006و حجم رواناب( ،) Strayer et al,2003دمای آب

(Li et ،2002

 ،)alایجاد آلودگی ( ، ) Li et al,2009افزایش تولیدات جلبکی ( ) Allan,2004و کاهش غلظت اکسیژن محلول در آب
میشود ( .) Vega et al,1998در همین راستا عبدالستار و همکاران( ) Abdel-Satar et al,2017نشان دادند که کیفیت
آب رودخانهی نیل به مواد غیرارگانیک و فلزهای سنگین در مکانهایی که متأثر از بار متمرکز شهری ،کشاورزی و صنعتی
است ،مرتبط است که کاهش جدی کیفیت آب در مقایسه با مکانهای دیگر را نشان میدهد.زیمرمن و همکاران(,2016

 )Zimmermannدر پژوهش خود در گام اول به بررسی تأثیر زیرساختهای فضای سبز شهر رزاریو 1آرژانتین بر ضریب
رواناب پرداختهاند و در گام بعدی راهی برای ارتباط شاخص با خطر سیل پیشنهاد نمودند .نتایج ایشان نشان داد که
افزایش نفوذناپذیری خطر سیل را از  1/9تا  4برابر افزایش میدهد و توسعهی زیرساختهای فضای سبز ،سیاست قوی
برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و شهری است بیرهانا و همکاران( ) Birhanua et al,2016عامل سیلخیزی از سال
 1988به بعد در شهر آدیس آبابا را عامل اقلیم و شهرنشینی دانسته است و یافتههای مدل  SWATنشان داد که افزایش
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جریان پیک  10و  25درصد به ترتیب ناشی از عامل اقلیم و شهرنشینی میباشد .کوستا و همکاران ()Costa et al,2016

به بررسی رودخانهی سیوونگ در شهر جاکاراتا اندونزی پرداختهاند که رودخانهی مذکور بسیار سیلخیز و آلوده است و
دولت با احداث سد باعث کاهش میانگین رواناب و افزایش میزان آلودگی آب سطحی و آبخوان شده است .ژو و لی(,2014

افزایش جریان سطحی به توسعه ی شهری بسیار مرتبط است و هیچ افزایش روانابی در باالدست حوضه به دلیل وجود
پارک ملی وجود ندارد .در حالیکه افزایش  10درصدی رواناب در پایین دست حوضه به خصوص نزدیک به شهر رخ داده
است .ژو و همکاران( ) Zhou , et al,2013با بررسی هیدرولوژیکی دلتای رود یانگتس 1دریافتهاند که قابل توجهترین تأثیر
شهرسازی در رواناب سطحی ،دبی پیک ،سطح سیالب میباشد .یا و همکاران ( )Yaa et al,2012به بررسی تأثیر شهرنشینی
بر شبکهی رودخانه و فرایندهای هیدرولوژیکی حوضهی رودخانهی کینهو 2با استفاده از تکنولوژی  GISو آنالیز تغییرات
کاربری با استفاده از تصاویر  RSو نقشههای توپوگرافی پرداختهاند و نتایج بررسی نشان داده است که در بازهی زمانی
 1991تا  ،2006نفوذناپذیری ارتباط لگارتیمی و با ضریب همبستگی  99درصدی با رواناب دارد.

هی و همکاران(,2011

 )He et alبا استفاده از تصاویر  SPOTاز سال  2002تا  2009تغییرات الگوی چشمانداز را که ناشی از عوامل انسانی و
طبیعی در باالدست رودخانهی زرد بوده است را مشخص نمودند که این تغییرات موجب کاهش مساحت رودخانهی زرد
و تاالب شده است که به دلیل کاهش آب باالدست بوده است و نویسندگان بر این باور هستند که تأثیر شهرسازی در این
تاالب به مراتب بیشتر از عامل طبیعی است .سلگی و شیخزاده( )1395در مطالعه کیفیت آب رودخانه ارس با استفاده
از متغیرهای فیزیکی

شیمیایی به این نتیجه رسیدهاند که نیترات ،نیتریت و هدایت الکتریکی بیشتر از استاندارد WHO

و سایر متغیرها (سدیم ،پتاسیم ،کلسیم) دارای مقایری کمتر یا در دامنه این استاندارد بودند .به نظر میرسد ورود
روانابهای کشاورزی و فاضالبهای شهری عامل مهم تأثیرگذار بر کیفیت آب رودخانه ارس هستند .صمدی( )1394بر
اساس نتایج بدست آمده  ،کاربری اراضی ،فعالیتهای صنعتی و کشاورزی بیشترین تأثیر آلودگی نیترات را بر آبهای
زیرزمینی کاشان را ایجاد کرده و با توجه به مستعد بودن آبخوان برای احداث واحدهای صنعتی جدید ،باید در مکانیابی
اینگونه صنایع دقت شود و سعی گردد در مناطقی با آسیبپذیری کمتر ،توسعه و تخصیص داده شوند .میرزایی و
همکاران( )1395در نتایج بدست آمده از این مقاله به این نتیجه رسیدهاند که احداث شهرکها و جنگلکاری به ترتیب
میتواند باعث کاهش و افزایش کیفیت آب خروجی از حوضه موردنظر (واقع در استان مازندران) شود .با فرض عدم تأثیر
سایر عوامل ،در صورتی که مناطق مسکونی یکپارچه نباشد و در قطعات کوچک توزیع شود ،تراکم حاشیه بیشتر خواهد
شد که منجر به کاهش اسیدیته رودخانههای استان مازندران شده است در حالیکه در صورت مساوی بودن مساحت
جنگل در دو سیما ،جنگلهای یکپارچه و وسیع توانایی بیشتری در تعدیل  PHدارد .مردیان و همکاران( )1392روند
منفی آبدهی و رسوبدهی در خروجی حوضهی رودخانهی تیره در طی دورهی  1354تا  1382علیرغم روند صعودی
بارش ساالنه و عدم احداث سازههای مهندسی از جمله سد را ناشی از عوامل درون حوضهای و مدیریتی همانند افزایش
سطح زیر کشت متناسب با تغییرات کاربری اراضی ،افزایش جذب و ربایش آب در ارتباط با سفرههای آبهای زیر زمینی
و تغذیه آبخوان و عملیات بیو-مکانیک حفاظت آب و خاک در دامنهها میداند .جعفربیگلو و همکاران( )1393با استفاده
از عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای ،میزان تغییرات پوشش و کاربری اراضی حوضهی رودخانهی دربند را مشخص
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کردهاند و افزایش دبی ایستگاه مقصودبیک را ناشی از تغییرات پوشش و کاربری زمین در منطقه دانستهاند .دنوهو و
همکاران( ) Donohue et al,2006که زمینهای شهری ،بایر و مرتعی ازفاکتورهای مهم تاثیرگذار بر ویژگیهای کیفی آب
رودخانه آیریش 1میدانند .لی و همکاران() Lee et al,2009دریافتند که کاربری شهری نسبت به کشاورزی اهمیت
کشاورزی به منظور کاهش آلودگی غیرنقطهای منابع آب سطحی در حوضه جورجیای آمریکا باید در مدیریت منابع
طبیعی در اولویت قرار گیرد .علیرغم مطالعات بسیاری که ارتباط بین تغییرات کاربری اراضی و ویژگیهای کمی و کیفی
آب صورت گرفته است اما ارتباط سیستماتیک این تغییرات بر وضعیت هیدرولوژی حوضه آبریز به طور کامل درک نشده
است( .) Huang et al,2013برای مثال؛ با توجه به تاثیر کاربری کشاورزی و شهری در ویژگیهای کمی و کیفی آب در
مقیاس حوضهای ،میزان اهمیت آنها تاکنون نامشخص باقی مانده است.
شهر تهران به عنوان بزرگترین کالن شهر ایران به دالیل افزایش جمعیت و پیامدهای آن ،با روند رو به رشدی از تغییر
پوشش و کاربری اراضی روبهرو میباشد .در این تحقیق تأثیر توسعه شهری بر وضعیت هیدرولوژی حوضهی تجریش
(رودخانه دربند) واقع در شمال شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است .این رودخانه نقش کلیدی در تخلیه رواناب
سطحی حوضه باالدست و بویژه حوضه شهری مرتبط ایفا میکند .جمعیت تهران پس از اصالحات ارضی و انقالب اسالمی
به مرور افزایش یافته است و به دلیل وجود منابع طبیعی و فرهنگی و تاریخی ،جمعیت بهویژه اقشار مرفه و تحصیلکرده
گرایش بیشتری به اسکان در این منطقه داشتهاند که رشد ساالنه جمعیت آن بیش از متوسط رشد جمعیت تهران
میباشد (مهندسین مشاور بافت شهر .)1384،طی دوره  47ساله به دلیل افزایش جمعیت ،تغییرات عمدهای در پوشش
و کاربری اراضی منطقه رخ داده است که به صورت افزایش ساخت و ساز نمود پیدا کرده است .به نظر میرسد که رودخانه
دربند به دلیل نیاز انسان به فضای زیست در معرض آسیب و تجاوز به حریم میباشد و تغییر پوشش و کاربریهای ایجاد
شده باعث شده است که محدوده مورد بررسی با کاهش سطح نفوذپذیر ،افزایش ضریب رواناب (معضل تغییر در رژیم
آبدهی) و تغییر در پارامترهای کیفی آب روبه رو شود .از این رو به منظور مدیریت محیطی و ارائه راهکارهای مناسب در
جهت کاهش اثرات نامطلوب تغییرات کاربری اراضی بر منابع آب منطقه مورد مطالعه ،بررسی ویژگیهای کمی و کیفی
این رودخانه در نتیجه تغییرات کاربری اراضی الزم میباشد که هدف اصلی از انجام این تحقیق را نیز تشکیل میدهد.
داده ها و روش کار
حوضه رودخانهی دربند شامل دو رودخانه دربند و گالبدره میباشد که از رودخانههای بزرگ حوضه آبریز تهران -کرج
به حساب میآید  .این رودخانه از کوههای توچال واقع درشمال شهر تهران سرچشمه گرفته است .حوضه مورد مطالعه
در محدوده طول جغرافیایی ´ 51°24الی ´ 51°28و عرض جغرافیایی ´ 35°47الی ´ 35°53واقع شده است .طول دره
دربند در محدوده مورد مطالعه 4723متر و عرض متوسط آن  7متر است حوضه رودخانه دربند درمحدوده مورد
مطالعه دارای مساحت  39/88کیلومتر مربع میباشد(شکل  .)1این محدوده شامل دو بخش میگردد که بخش شمالی
آن کوهستانی و مرتفع و بخش دیگر آن دشتی کمشیب میباشد که جزء منطقهی یک تهران میباشد و از نظر کاربری
زمین دستخوش تغییرات عمدهای شده است .در این تحقیق به منظور بررسی دقیقتر اثر تغییرات کاربری زمین بر
وضعیت هیدرولوژی منطقه ،ایستگاه هیدرومتری مقصودبیک به عنوان ایستگاه خروجی و ایستگاه هیدرومتری پس قلعه
1

.Irish
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بیشتری در جهت کاهش کیفیت آب در کرهجنوبی دارد .فیشر و همکاران( ) Fisher et al,2000بیان کردند که اثرات
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که یک حوضه طبیعی محسوب شده و تغییر کاربری آن بسیار ناچیز است ،به عنوان حوضه مرجع انتخاب گردید .لذا هر
گونه انحراف در وضعیت هیدرولوژی این دو منطقه به تغییر کاربری پایین دست این ایستگاه منسوب است.

در این پژوهش ،از دادههای دبی روزانه و ساالنه ایستگاههای پل تجریش (مقصودبیک) و پس قلعه ،دبی اوج لحظهای دو
ایستگاه (طی سالهای ،)1351-1390دادههای بارش روزانه و ساالنه ایستگاه شمال تهران ،در بازهی زمانی مذکور ،وقایع
ثبت شده بارش و رواناب در دو حوضه و عکسهای هوایی  1345و  1358و تصاویر  ETM +و  IKONOS 90استفاده
شده است.
به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای  ETM +با ضریب تفکیک مکانی 30متری استفاده شده
است .در این راستا ابتدا با استفاده از نقاط کنترل زمینی و نقشههای توپوگرافی  ،1:25000عکسهای هوایی زمینمرجع
و سپس موزائیک شده و سپس با همپوشانی آنها با تصاویر ماهوارهای ،زمین مرجع شدند و اصالحات ژئومتریک صورت
گرفت .سپس نقشهی کاربری و پوشش زمین برای محدودهی زمانی  1358 ،1345و  1393تهیه گردید .برای تهیهی
نقشهی پوشش و کاربری زمین ،ابتدا بر اساس دادههای سنجندههای  ETM +طبقهبندی نظارت شده 1در  Envi 5,5به
روش بیشترین شباهت 2انجام گرفت که پس از آن نتایج ارزیابی صحت طبقهبندی با استفاده از نمونهبرداری زمینی،
بیانگر آن بود که کلیهی طبقات محدودههای خارج از شهر به اضافهی محدودههای فضای سبز شهری دارای دقت 100
درصد بوده ولی در مورد سایر طبقات داخل محدوه ی شهری به علت تنوع سطوح و ترکیبی بودن طبقات انتخاب شده
در این تحقیق از دقت کافی برخوردار نبوده به همینجهت در طبقهبندی انواع کاربری محدودهی شهری به صورت توأمان
از روشهای کامپیوتری و تصاویر دیداری استفاده شده است و نهایتاً نقشهی کاربری تهیه گردید که با نمونهبرداریهای
زمینی و با دقت  97درصد تأئید گردید .بررسی روند دادههای دبی اوج لحظهای ،کمیت و کیفیت آب از طریق آمارهی
1

.Supervised Classification
. Maximum Likelihood

2
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من-کندال صورت گرفته است و پس از آن با استفاده از نمودار  Piperدر نرم افزار  ،aqQAتیپ آب مشخص شد و در
پایان تحلیل فراوانی دبیهای اوج با روش ویبول انجام شده است.


تخمین پارامترهای روش SCS-CN

و از ویژگیهای بارز آن میتوان به سادگی ،قابلیت پیشبینی در آینده ،ثبات و مدلسازی ویژگیهای رواناب حوضهی
آبریز و ممسک بودن آن به دلیل وابستگی به دو پارامتر شماره منحنی ( )CNو تلفات اولیه ( )λاشاره نمود (.)NRCS،1997
این روش برآورد رطوبت مناسب برای بسیاری از حوضههای کشاورزی و شهری با ابعاد و اقلیمهای مختلف را تولید
میکند()Hawkins et al,2009; Wang et al,2009; Yuan et al,2014در این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای این روش که
شامل شماره منحنی ( )CNو نسبت تلفات اولیه ( )λمی باشد از روش واسنجی مدل بر اساس داده های مشاهداتی استفاده
شد .نسبت تلفات اولیه بارش معموالً برابر  %20نگهداشت سطحی حوضه درنظر گرفته میشود که تنها برای سی حوضه
آبریز در آمریکا که روش بر اساس آنها توسعه داده شده است ،تقریب مناسبی است و اعمال آنها در سایر مناطق با خطای
زیادی همراه است( .)2012, Soulisv & Valiantzasبر این اساس برای تخمین مقدار مناسب این دو پارامتر ،تمامی وقایع
بارش -رواناب ثبت شده در دو حوضه آبریز پس قلعه و مقصودبیک یکبار بر اساس سال وقوع و یکبار دیگر بر اساس عمق
بارش دستهبندی شدند .سپس به کمک روش برازشی حداقل مربعات مقید ،1پارامترهای  CNو  λبرای هر دسته از داده
های عمق بارش-ارتفاع رواناب ( )R-Pبا حداقل نمودن مقادیر
2

)(1

 SSR iواسنجی شدند(Hosseini et al,2016

(𝑃𝑖 − 𝜆𝑖 × 𝑆𝑖 )2
= ((𝑅𝑖 )obs −
)
𝑖𝑆 × ) 𝑖𝜆 𝑃𝑖 + (1 −

]2

):

SSR i = [(𝑅𝑖 )obs − (𝑅𝑖 )est

(بر  SCS-CNبه ترتیب مقادیر عمق رواناب مشاهداتی و تخمین توسط روش  (𝑅𝑖 )estو (𝑅𝑖 )obsکه در آن
نیز نگهداشت سطحی حوضه برای واقعه موردنظر (بر حسب میلیمتر) میباشد𝑆𝑖 :حسب میلیمتر) و
−

25400
𝑖𝑁𝐶

= 𝑖𝑆
)(2

254

محدودیت مسئله برنامهریزی فوق شامل  30 < 𝐶𝑁 < 98و  0 < 𝜆 < 1برای هر دسته از دادههای مرتب شده میباشد.
شرح و تفسیر نتایج


ارزیابی تغییرات پوشش و کاربری اراضی

تغییرات کاربری اراضی حوضهی رودخانهی دربند در سالهای  1390 ،1358 ،1345به شرح زیر میباشد که در جدول
 1و در شکل  2آورده شده است .بر اساس جدول ،1در طول سه دوره مساحت طبقهی سطوح شهری با تولید روانابکم
(مانند منازل و مجتمعهای ویالیی) همانند پوششگیاهی کمتراکم و نیمهمتراکم و پرتراکم و اراضیبایر روند نزولی داشته
است ولی مساحت سطوح شهری با تولید رواناب متوسط در سال  1358در مقایسه با سال  1345افزایش یافتهاست اما
در سال  1390میزان آن کاهش یافته است که نشاندهندهی آن است که مناطقی با سطوح رواناب متوسط تبدیل به
سطوح دارای رواناب زیاد شده که علت آن تبدیل ساختمانهای ویالیی گذشته به آپارتمانها ،سطوح شیروانی و بزرگراهها

Constrained Least Square Fitting Method

1.
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روش شماره منحنی رواناب ) (SCS-CNبه وسیلهی سازمان حفاظت از منابع طبیعی آمریکا ( )NRCSپیشنهاد شده است
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در دورهی جدید بودهاند و نیز میزان مساحت اراضی بایر در سال  1345در مقایسه با  1358و  1390بیشتر بوده است و
در دو دههی اخیر کاربری آن به بخش ساخت و ساز شهری تبدیل شدهاست .میتوان عنوان کرد که میزان کاربری شهری
افزایش یافتهاست و با توجه به یافتههای حاصل از تغییر کاربری اراضی میزان اراضی بایر در سال  1345بیشتر بوده است.
کیلومترمربع تفاوت چشمگیری در مقایسه با سال  1345ایجاد شده است که دارای مساحت  1/78کیلومترمربع بوده
است(جدول.)1

شکل)2نقشههای تغییرات کاربری اراضی حوضه تجریش در سالهای (1345الف) (1358ب) و (1390ج)

جدول )1مقایسهی میزان و درصد تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبریز تجریش در سالهای 1390 ،1358 ،1345
کاربریهای اراضی

مساحت 𝟐𝒎𝑲

مساحت 𝟐𝒎𝑲

7/77

6/65

6/61

سطوح صخرهای

15/99

15/99

15/99

پوشش گیاهی متراکم

2/47

1/99

1/87

پوشش گیاهی نیمهمتراکم

0/89

0/53

0/39

پوشش گیاهی کمتراکم

6/49

6/44

6/45

سطوح شهری با تولید رواناب زیاد

1/78

4/60

5/02

سطوح شهری با تولید رواناب متوسط

1/45

1/79

1/76

سطوح شهری با تولید رواناب کم

3/05

1/91

1/79

اراضی بایر



سال 1345

سال 1358

سال 1390
مساحت 𝟐𝒎𝑲

میانگین وزنی CN

67/44

70/31

70/80

ضریب نگهداشت سطحی

122/66

107/26

104/7

بارش سالیانه به میلی متر

344/35

500/69

312/5

ارتفاع رواناب با روش (SCSمیلیمتر)

231/16

391/60

214/4

تغییرات پارامترهای روش SCS-CN
الف) روند زمانی تغییرات پارامترها

فعالیتهای انسانی و تغییرات کاربری اراضی در منطقه شمال تجریش ،چرخـه هیـدرولوژی و تولیـد رواناب را طی
سالهای 1345تا  1390بهشدت متأثر ساخته است .بهطوری کـه روند کاهشی ضـریب روانـاب و نسبت تلفات اولیه ()λ

و نگهداشت سطحی ( )Sدر ایستگاه مقصودبیک که در بخش پائیندست حوضه مشهود است .مقدار ضـریب روانـاب در
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سال  1345به  70/31و  70/80در سالهای  1358و  1390متغیر بوده است .ازاینرو نسبت میزان نگهداشت سطحی
که از  122/66در سال  1345به  107/26در سال  1358و  104/76در سال  1390روند کاهشی داشته است که در
واقع ناشی از افزایش سطوح غیر قابل نفوذ و کاهش ذخیره چاالبی در حوضه مقصودبیک میباشد .در مقابل تغییر ضریب
سطحی ( ، )Sدر ایستگاه پسقلعه عدم روند  ،قابل مشاهده است ..طبق روش  SCSکه به منظور برآورد ارتفاع رواناب
استفاده شده است ،ارتفاع رواناب در سال  1358نسبت به سال  1345افزایش یافته است اما در سال  1390به دلیل
کاهش بارش در آن سال ،کاهش یافته است در قسمت باالدست و در محدوهی حوضهی پسقلعه به علت ارتفاع و شیب
باالی منطقه ،امکان ساخت و ساز و تغییر کاربری زمین در آن وجود نداشته است .به همین دلیل میزان  CNو ضریب
نگهداشت سطحی و  λدر آن تغییری نکرده است (جدول .)1مقادیر  CNو  λدر ایستگاه مقصودبیک دارای نوسان
کمتری نسبت به ایستگاه پسقلعه است .میزان  CNدر ایستگاه مقصودبیک بین  53تا  62و میزان  λاز  ./15تا ./173
متغیر میباشد در حالیکه این مقادیر برای ایستگاه پسقلعه به ترتیب بین  48تا  64و  ./13تا  ./195در نوسان
است(شکل .)3
0.2

CN
λ

CN
λ

65

0.18
0.17

0.15
0.14

)CN (-

0.16
55

60

0.16
55
0.14

50

)CN (-

60

65

0.18

)λ (-

0.19

)λ (-

0.2

70

70

50

0.13
0.12

0.12

45
70

68

66

64

الف)پس قلعه

60

62

58

56

54

45

82 84
ب)مقصود بیک

52

year

80

76 78
year

74

72

70

68

شکل  )3روند تغییرات ساالنه پارامترهای ( )λ( ،)CNدو حوضه آبریز پس قلعه(الف) و مقصودبیک(ب) که توسط مدل SCS
واسنجی شده
270

230
210
190

نگهداشت سطحی)(mm

Tajrish
Pasghale

250

170
84

82

80

78

76

74

72

70

68

66

64

62

60

58

56

54

52

سال
شکل  )4روند تغییرات ساالنه پارامترهای ( )Sدو حوضه آبریز پسقلعه و مقصودبیک که توسط مدل  SCSواسنجی شده

بررسی رابطه بین مقادیر شماره منحنی و عمق بارش و همچنین نسبت تلفات اولیه واسنجیشده و عمق بارش در دو
ایستگاه مورد مطالعه نشان میدهد که ضریب تبیین این روابط در ایستگاه پس قلعه بترتیب  0/94و  0/93است در
حالیکه این میزان در ایستگاه مقصودبیک  0/91و  0/89است که کمتر از ایستگاه پس قلعه است (شکل .)3در اغلب
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حوضهها معموأل یک همبستگی سیستماتیک بین  CNمحاسبه شده و عمق بارش وجود دارد به گونهای که  CNمحاسبه
شده نزدیک به یک عدد ثابت همراه با افزایش عمق بارش است که به ویژگیهای خاص حوضه برمیگردد (,2015

 .)Kowalik et alعلت پایین بودن ضریب تبیین در ایستگاه مقصودبیک به تغییرات کاربری اراضی برمیگردد که منجر
در این ایستگاه شده است .در حوضههای غیرهمگن یا در آن دسته از حوضههایی که دستخوش تغییرات کاربری اراضی
می شوند ،در نظرگرفتن یک مقدار واحد برای پارامترهای ذکرشده با خطای بسیار همراه

است(Grunwald and ,2000

 )Nortonو در نتیجه منجر به برآوردهای غیرقابل اعتماد میشود چرا که این پارامترها دارای تغییرات زمانی و مکانی
بسیار باالیی هستند .از این رو ،استفاده از این روابط برای استخراج  CNو  λمنجر به نتایج دقیقتری میشود.
در بسیاری از مطالعات پیشین ثابت شده است که مقدار  λباید  0/05باشد که با توجه به آن ،در  327حوضه در
آمریکا مقدار رواناب اندازهگیری شده

است(Woodward et al،2004

) .برخی مطالعات نیز نشان دادهاند که مقادیر

درنظرگرفته شده برای  λباید بین  0/01تا  0/05میتواند نتایج واقعیتر در همه مناطق ارائه دهد(.) Yuan et al,2014
با توجه به این روابط مقدار  λ=0,2Sتنها برای بارشهای بیشتر از  100میلیمتر در حوضه مورد مطالعه قابل استفاده
است و در بارشهای مختلف معادله تغییر میکند .از این رو برخالف تصور و به دلیل تغییرات زمانی بارش و شرایط
هیدرولوژیکی موثر در تولید رواناب ،مقادیر  CNبرای حوضههای شهری میتواند دامنه گستردهای داشته باشد.
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شکل  )5رابطه بین مقادیر واسنجی شده ( )CN-Pو ( )λ-Pدر حوضه آبریز الف) پس قلعه و ب) مقصودبیک.



کیفیت پارامترهای آب سطحی

در این تحقیق به منظور تشخیص تیپ آب ،رخسارههای هیدروشیمیایی و مسیر تکامل ژئوشیمیایی در دو حوضه مورد
مطالعه ،از نمودار پایپر استفاده شده است( .) Piper,1944نمودار پایپر مشخصات شیمیایی آب را برحسب غلظت نسبی
اجزاء آن و نه بر حسب غلظت مطلق آنها نشان میدهد ( .) Li et al,2014بر اساس نتایج آزمایش ژئوشیمیایی نمودار
پایپر برای نمونههای آب در سال های مختلف تهیه شده است .با توجه به نمودار پایپر توزیع یونها در نمودار مربوط به
کاتیونها در هر دو ایستگاه مقصودبیک و پس قلعه به طور کلی بیشتر به سمت سدیم است .در مثلث مربوط به آنیونها
هردو ایستگاه مورد مطالعه گرایش بیشتری به سمت بیکربنات کلسیم را نشان میدهند .از منظر آنیونی یون بیکربنات
در تمامی ایستگاهها غالب و تیپ آب بیکربناته میباشد .از منظر کاتیونی کاتیون غالب در ایستگاههای مورد مطالعه
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سدیم میباشد و دارای رخساره سدیمی است .رخساره سدیمی نشاندهنده تاثیرپذیری آبهای منطقه از سازندهای
آذرین است که در این منطقه برونزد دارد که سازند توف که بخش عمدهی منطقه را در برمیگیرد ،نمایندهی سازند
آذرین محسوب میشود .براساس این نمودار در ایستگاه پسقلعه در طی دوره آماری تراکم نمونهها در منطقه  9قرار
توجه به نمودار پایپر ایستگاه مقصودبیک تراکم نمونهها در منطقه  7قرار میگیرد که مربوط به تیپ آبهای شورمزه
است .تغییرات کاربری اراضی و در رأس آن افزایش کاربریهای شهری در طی سه دهه اخیر میتواند علت اصلی تغییرات
رخساره هیدروشیمیایی و تیپ آب در رودخانه دربند باشد (شکل.)5

شکل )5نمودار پایپر ایستگاههای مورد مطالعه در بازهی زمانی مورد مطالعه (الف) مقصودبیک (ب) پسقلعه



روند تغییرات آبدهی و ویژگیهای هیدروشیمیایی

به منظور تعیین روند دادههای بارش و دبی و متغیرهای کیفی آب از آمارهی من-کندال استفاده شده است .در آمارهی
من-کندال هر مقدار سری زمانی به صورت بهم پیوسته و پشت سر هم با بقیهی مقادیر سری ،مورد مقایسه قرار میگیرد.
به منظور مقایسه روند دبی در ایستگاه مقصودبیک در منتهی الیه حوضه و ایستگاه پس قلعه که در بخش طبیعی واقع
در بخش شمالی حوضه و نیز دادههای بارش ایستگاه شمال تهران از آمارهی من-کندال استفاده شده است و بر اساس
جدول فوق با در نظر گرفتن سطح معنی داری  0/05بارش ایستگاه مذکور دارای روند نمیباشد اما دادههای دبی ایستگاه
پل تجریش روند رو به باال و دبی ایستگاه پس قلعه همانند بارش روند نداشته است .ضریب رواناب که از تقسیم ارتفاع
متوسط رواناب ساالنه بر ارتفاع بارش ساالنه متناظر قابل محاسبه است ،در ایستگاه مقصودبیک دارای روند روبه باال و در
ایستگاه پسقلعه بدون روند میباشد .در ادامه روند دادههای کیفی ایستگاههای هیدرومتری ذکرشده با استفاده از آمارهی
من -کندال مورد مقایسه قرارگرفته است .یافتههای حاصل از این بررسی حاکی از آن است که دادههای سدیم و بیکربنات
کلسیم در هر دو ایستگاه دارای روند صعوی است که به دلیل تأثیر سازندهای زمینشناسی منطقه (سازندهای توف) بر
کیفیت شیمیایی منابع آب سطحی است .روند تغییرات کلر ،سولفات ،منیزیم PH ،EC ،و  TDSدر طی دوره آماری
بررسی شده در ایستگاه مقصودبیک دارای روند افزایشی میباشند در حالیکه در پارامترهای ذکرشده در ایستگاه پس
قلعه فاقد روند میباشند  .از این رو می توان افزایش آن را به عوامل انسانی از جمله تخلیه فاضالبهای انسانی ،صنعتی،
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گرفته است که منطقه خنثی محسوب میشود و در واقع هیچ زوج آنیونی و کاتیونی از  50درصد تجاوز نمیکند .اما با
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فضوالت کشتارگاهها و تخلیه زبالهها به محیط زیست نسبت داد .از آنجاییکه میزان منیزیم در آب به طور اساسی از
سنگهای آذرین و تخریبیهای حاوی منیزیم به دست میآید ،منشأ این یون در آب رودخانهی دربند در ارتباط با
تشکیالت آذرین این حوضه است .سدیم به طور عمده از فلدسپاتهای موجود در سنگهای آذرین و از تولیدات عمل
از آنجایی که اصوالً منشأ کلر در آبهای سطحی و زیرزمینی به فاضالب شهری و سازندهای تبخیری برمیگردد ،روند
افزایشی آن در ایستگاه مقصودبیک ناشی از تغییرات کاربری اراضی و تخلیهی فاضالبهای شهری به رودخانهی دربند
میباشد .میزان هدایت الکتریکی در ارتباط با غلظت نمکهای محلول در آب است .روند افزایشی هدایت الکتریکی نشان
دهندهی خطر شوری آب در نتیجهی افزایش مساحت کاربریهای شهری میباشد.
جدول )2نتایج آزمون من-کندال در تشخیص روند دادههای بارش ،دبی و کیفیت آب رودخانه تجریش در ایستگاه پس قلعه و
مقصودبیک ()α=0.05

مقصود بیک
پسقلعه
پارامتر
روند ایستگاه
مقصود بیک

پسقلعه



سولفات
افزایشی

افزایشی

افزایشی

افزایشی

افزایشی

p-value=0/008

p-value=0/003

p-value=0/000001

p-value=0

بدون روند

بدون روند

بدون روند

بدون روند

بدون روند

بی کربنات

سدیم

EC

PH

TDS

افزایشی

افزایشی

p-value=0/000001

p-value=0/0047

افزایشی

افزایشی

p-value=0/02

p-value=0/0008

افزایشی
p-value=0/0000009

بدون روند

افزایشی
p-value=0/0001
افزایشی
p-value=0/006

p-value=0/0006

افزایشی
p-value= 0/017
بدون روند
بارش
روند ایستگاه

افزایشی
pvalue=0/00001

شمال تهران

پارامتر
روند ایستگاه

دبی

ضریب رواناب

کلر

کلسیم

منیزیم

بدون روند

بدون روند

فراوانی دبی حداکثر روزانه

در این مرحله دبیهای لحظهای در دورهی بازگشتهای مختلف بر اساس رابطهی تجربی ویبول

m
(
n+1

=  )Pمحاسبه

شدند .در این تحقیق با توجه به کوتاه بودن طول دورهی آماری ایستگاه پس قلعه تحلیل فراوانی برای این ایستگاه انجام
نشد .اما با توجه به طول دورهی آماری  26سال برای ایستگاه مقصودبیک ،دورهی بازگشتهای  10، 5، 2و  25ساله
مد نظر قرار گرفته شده است .محدودیت طول دوره آماری در حوضهی انتخابی مانع از لحاظ کردن دوره بازگشتهای
باالتر از  25سال در تحلیل فراوانی شد .الزم به ذکر است که برآورد مقادیر مربوط به دوره بازگشتهای باالتر ( )>50در
این تحقیق مستلزم استفاده از توزیعهای آماری و انجام آنالیز فراوانی سیل بود که به دلیل تعداد محدود داده های ثبت
شده ،خود باعث وارد کردن خطا در محاسبات میگردد .لذا چون روشهای تجربی خود حالت برآورد داشته و گاهی
میزان خطای نسبتاً باالیی را در برآورد دبی سیل دارند ،بنابراین وارد کردن خطای دیگری به این علت (آنالیز فراوانی) در
محاسبات جایز نبود .در پایان دبی حداکثر لحظهای برای ایستگاههای مقصودبیک در جدول 3برآورد شده است .نتایج
جدول نشان میدهد که در ایستگاه مقصودبیک برای دوره های قبل از  1368و بعد از آن تفاوت معنی داری وجود دارد.

Downloaded from jsaeh.khu.ac.ir at 21:25 IRST on Tuesday October 22nd 2019
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جدول )3محاسبهی دورهی بازگشت دبی لحظهای در ایستگاههای مقصودبیک و پس قلعه
دورهی بازگشت

دوره آماری مورد بررسی
7/15

3/25

2

13/82

5/22

5

19/3

6/7

10

27/53

8/73

25

نتیجهگیری
نتایج حاصل از بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوضهی دربند نشان دهندهی آن است که سطح شهری با تولید رواناب
کم در سال  1345به سطوح با تولید رواناب متوسط یا زیاد در سالهای  1358و  1390تغییر یافته است و میزان تغییرات
قابل توجه بوده است ( 3/05کیلومتر در سال  1345به  1/91کیلومتر مربع در سال  58و  1/79در سال  1390تبدیل
شده است) و همچنین سطوح مربوط به اراضی بایر و پوشش گیاهی متراکم در طول دورهی مورد مطالعه کاهش یافته و
در مقابل سطوح شهری با تولید رواناب زیاد و پوشش گیاهی نیمهمتراکم و کمتراکم جایگزین آن شده است .فعالیتهای
انسانی و تغییر کاربری اراضی سیکل هیدرولوژی و تولید رواناب را در طی سالهای  1351-1390به شدت متأثر ساخته
است .به طوریکه آثار این تغییرات سبب افزایش شمارهی منحنی ( از  67/44در سال  1345به  70/31در سال 1358
و  70/80در سال  )1390و کاهش میزان ضریب نگهداشت سطحی (  122/66در سال 1345به 107/26در سال 1358
و  104/76در سال  )1390شده است.
بر اساس آمارهی منکندال ،دبی ایستگاه مقصودبیک روند رو به باال و بارش عدم روند در مشاهدات را نشان میداد .با
توجه به اینکه بسیاری از پارامترهای شیمیایی آب رودخانه دربند در ایستگاه مقصودبیک دارای روندی افزایشی بوده
است؛ بنابراین در آینده نیز همین وضعیت ممکن است ادامه یابد .مقادیر کلر ،سولفات ،سدیم ،هدایت الکتریکی و TDS

افزایش خواهند داشت و ممکن است در سال های آتی آب از نظر کشاورزی در کالس آبهای نامناسب قرار گیرد .با توجه
به مشکالتی که افزایش شوری بـه همـراه دارد از جمله سمیت برای گیاه ،مشکالت اسمزی ،پراکندگی ذرات خاک ،به
هم خوردن پایداری ذرات خاک ،پائین آمدن ضریب هدایت هیدرولیکی خاک ،ایجاد وضعیت ماندابی به هنگام آبیاری،
بنابراین باید راهکارهای مناسبی را بدین منظور اتخاذ کرد.
شهرنشینی با خود مجموعهای از چالشهای محیطی در مقیاس محلی ،منطقهای و محیطهای وسیعتر را به همراه دارد
که تأثیر مستقیم بر روی ویژگیهای فیزیکی و بیوشیمیایی سیستمهای هیدرولوژیکی دارد( .) Fletcher et al,2013در
حوضهی دربند ،توسعهی شهری طی دورهی  45ساله منجر به افزایش سطوح غیرقابل نفوذ و کاهش نفوذ چاالبی و در
نتیجه کاهش نگهداشت سطحی شدهاست .ازاینرو افزایش سطوح غیرقابل نفوذ ،افزایش میزان  CNو در نتیجه افزایش
حجم رواناب و همچنین کاهش  λرا در پی داشته است .این تغییرات منجر به برهمخوردن رابطه بین  CN-Pو CN-λ

شده است .وجود این شرایط باعث میشود تا مدلهای بارش-رواناب مانند  SCS-CNدقت باالیی نداشته باشد و
پیشبینی دقیق صورت نگیرد .از آنجایی که روش  SCSبه عنوان یکی از روشهای پرکاربرد در محاسبهی ارتفاع رواناب
در حوضه ،از بارش تأثیر میپذیرد .بنابراین بررسیهای به عمل آمده بیانگر این است که مدل  SCSرایج ،نتایج مطلوبی
را ارائه ننموده و تشخیص نقاط پیک را امکانپذیر نساخته است .نتیجه مذکور با یافتههای (Bansik et ,1989
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 نتایج تحقیق حاضر. ) همخوانی داردChen et al,2007  ؛Siriwardena et al,2006  ؛Overland et al,1991؛al
 استفاده از مدلهای مرسوم به،نشان داد در حوضههایی که دستخوش تغییرات شدید کاربری توسط انسان میباشد
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.منظور کمی نمودن رفتار هیدرولوژیک حوضه و پیشبینی برای وضعیت آینده میتواند همراه با خطای زیادی باشد
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