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  )حوزه آبخیز طالقان: مطالعه موردي(هاي جریان کمینه  شاخصبررسی اثرات تغییر کاربري اراضی بر 
  

 1 و رضا بیات1رحیم کاظمی*
  ایران تهران، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، مانآبخیزداري، ساز و خاك حفاظت تحقیقات مربی پژوهشکده1

  16/3/96:  ؛ تاریخ پذیرش23/4/95: تاریخ دریافت
 ١چکیده

 بودهها  کیفی حوضه و کمی براي تحلیل نیاز مورد پارامترهاي هیدرولوژیکی ترین مهم هاي کم ازجریان :سابقه و هدف
متعددي در میزان جریان کمینه و روند تغییرات آن نقش دارند عوامل . مدیریت بهینه منابع آب دارند نقش مهمی در و

توان به کاربري اراضی و پوشش گیاهی اشاره نمود که متأثر از دخالت مستقیم و غیرمستقیم انسان ها می که از جمله آن
ریزي  رنامهاز جمله براي باي هاي گسترده در یک حوزه آبخیز براي فعالیتجریان کمینه، اطالعات .در طبیعت است

مباحث آلودگی آب  هاي آب شرب،ریزي نیازمنديسالی، بررسی وضعیت اکوسیستم، برنامهآبی و خشک هاي کم  زمان
 نتایج .گیردمحیطی مورد استفاده قرار می هاي توسعه تولید انرژي الکتریکی و در زمینه مطالعات زیست، طرحرودخانه

هدف از این پژوهش بررسی نقش تغییر . ها بر جریان پایه است أثیر کاربريتپژوهش پژوهشگران در سراسر دنیا بیانگر 
 .هاي جریان کمینه در حوزه آبخیز طالقان استکاربري اراضی بر تعدادي از شاخص

 اي  و تصاویر ماهواره20000/1 به مقیاس 1349هاي هوائی سال   این پژوهش با استفاده از عکسدر :ها مواد و روش
TM و ETMنقشه کاربري اراضی در چهار سطح کاربري مرتع، کشت دیم، کشت آبی و 1381 و 1366اي ه سال ،

شاخص جریان پایه با استفاده . ها در محیط رقومی محاسبه شد سپس تغییر مساحت کاربري زدگی سنگی تهیه و بیرون
فیلتر روش  به HydroOffice, 2012افزار  هاي روزانه جریان و پس از پاالیش و بازسازي آماري، توسط نرم از داده

 روزه با استفاده 60 و 30، 15، 7، 3 هاي  هاي حداقل با تداومشاخص جریان .پارامتره استخراج شد رقومی برگشتی تک
ها در دوره مورد هاي جریان کمینه با تغییر مساحت کاربري سپس روند تغییر شاخص. هاي روزانه استخراج شد از داده

  .رار گرفتمطالعه مورد بررسی ق
    و30-15-7-3هاي هاي حداقل با تداومهاي کمینه، شامل جریان نتایج نشان داد، روند تغییرات شاخص:ها یافته

این روند در .  روزه و شاخص جریان پایه در دوره اول بررسی یک روند افزایشی با شیب تند را تجربه کرده است60
در مقطع زمانی . دهدوند افزایشی ولی با شیب کم را نشان می نیز یک ر1366 الی 1349هاي دوره دوم طی سال

. اند هاي کمینه روند کاهشی را تجربه کردهها اعم از شاخص جریان پایه و سایر شاخصه شاخصهم 1381 تا-1366
  .ها در دوره مطالعه است  منطبق با روند افزایشی شاخص49 نسبت به سال 81افزایش سطح پوشش مرتع در سال 

ي کلی نتایج، مشخص شد که تغییرات کاربري اراضی ناشی از دخالت مستقیم و غیرمستقیم بند جمعدر  :گیري هنتیج
همچنین تطابق روند تغییرات جریان پایه و . هاي جریان کمینه تأثیر مستقیم دارد انسان بر روي روند تغییرات شاخص

هاي  ها با تغییر گامین است که روند تغییرات شاخصدهنده ا هاي مختلف، نشانهاي حداقل ساالنه با تداوم جریان
                                                

   ra_hkazemi@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*

 گزارش کوتاه علمی
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 با روند 49 نسبت به سال 81انطباق روند افزایشی پوشش مرتعی در سال . کند هاي حداقل تغییر پیدا نمی زمانی جریان
باشد،  هاي کمینه میدهنده نقش مثبت افزایش کاربري مرتع در افزایش شاخصهاي کمینه، نشانافزایشی شاخص

  .هاي مرتعی براي تامین تداوم جریان در منطقه پژوهش، الزم و ضروري استاین حفاظت از کاربريبنابر
  

 کاربري کشاورزي کاربري مرتع، هاي رقومی،جریان کمینه، فیلتر اي، شاخصتصاویر ماهواره :هاي کلیدي واژه

  
  قدمهم

هاي جریان  شاخص شناخت چگونگی تغییرات
ژي ت، براي توسعه استرار آنگذار ب عوامل تأثیر کمینه و

 .مدیریت کیفی و کمی منابع آب، مورد نیاز است
 در یک حوزه آبخیز براي جریان کمینه، اطالعات

ریزي  از جمله براي برنامهاي هاي گسترده فعالیت
سالی، بررسی وضعیت هاي کم آبی و خشک زمان

 هاي آب شرب،ریزي نیازمندياکوسیستم، برنامه
مباحث آلودگی آب رودخانه یطی، مح مطالعات زیست

 طریق، کاربرد داردو چگونگی پخش آلودگی از این 
بینی تأثیر تغییرات  در خصوص بررسی و پیش). 15، 6(

 هاي پژوهشهاي جریان، لفهؤپوشش گیاهی بر روي م
توان به  متعددي صورت گرفته است که از جمله می

 و ژائو و همکاران) 2010(  وي و ژانگهاي پژوهش
کاربري اراضی و  تأثیر). 18، 17( اشاره کرد) 2010(

صورت تلفیقی بر روي هیدرولوژي  تغییر اقلیم به
هاي ساحلی  حوضه توسط روین و همکاران در حوضه

سازي هیدرولوژیکی مورد بررسی  آالباما توسط مدل
هاي کمینه با  ایشان نتیجه گرفتند که جریان. قرار گرفت

 .اند اهشی را تجربه کردهافزایش پوشش گیاهی، روند ک
 ، تان)2015( مشابهی توسط مهديهاي  پژوهش

به انجام رسیده ) 2015( و رحمان و همکاران) 2015(
). 16، 14، 13، 12( اند و نتایج مشابهی را منتشر کرده

ی مستقیم ناش بسیاري اثرات مستقیم و غیرپژوهشگران
را  و نقش آن اراضیبري از عملکرد انسانی در تغییر کار

کاشیگلی و . اند مورد مطالعه قرار دادهبر منابع آب 
، نقش )2010( و دلگادو و همکاران )2008( همکاران

تغییر کاربري اراضی را بر رژیم هیدرولوژیکی رودخانه 

سازي هیدرولوژیکی و با استفاده از  با استفاده از مدل
سناریوهاي مختلف مورد بررسی قرار داده و بر تأثیر 

   ).8 ،3( اندکید کردهأب اراضی تمنفی تخری
جنگل و تأثیر آن در جریان پایه تغییر کاربري به 

 منفی و نقش بررسی) 2005(  براون و همکارانتوسط
اثرات . )1( هاي کم مشخص شده استآن در جریان

افزایشی و کاهشی از بین بردن پوشش گیاهی بر روي 
طور هم زمان اي کم از نظر تئوري بهه جریان

 پذیر است که این مورد متناقض توسط مطالعات انامک
در کاربري  .)9( ارائه شده است )2007( الین و وایت

 برداشت آب نیز داراي تأثیرات کاهنده در ،کشاورزي
روند تغییرات جریان پایه در . استآبی  هاي کم زمان

نتیجه تغییر کاربري و همچنین تغییر الگوي کشت 
ورد مطالعه قرار گرفته و م) 2007( توسط دیبیا جیوتی

گزارش داده است که افزایش جریان پایه در نتیجه 
هدف از این ). 4( افزایش کشت متمرکز بوده است

پژوهش بررسی تأثیر تغییر کاربري اراضی بر تعدادي 
  .باشد هاي کمینه در حوزه طالقان می از شاخص

  
  ها مواد و روش

ژوهش محدوده این پ:  منطقه مورد پژوهشهاي یژگیو
 کیلومتري 120شامل حوزه آبخیز طالقان واقع در 

 درجه 36غربی شهر تهران بین عرض جغرافیایی  شمال
 50 وعرض شمالی   دقیقه20 درجه و 36 دقیقه تا 5و 

 شرقی  طول دقیقه11 درجه و 51 دقیقه تا 39درجه و 
مساحت این حوزه آبخیز تا ). 1 شکل( واقع شده است

 8/80428تگاه گلینک، نقطه خروجی در محل ایس
.  متر است2735هکتار بوده و ارتفاع آن از سطح دریا 
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میزان بارش و درجه حرارت متوسط ساالنه منطقه 
گراد   درجه سانتی48/4متر و   میلی2/697ترتیب  به

 ماه حداکثر دبی ماهانه آب رودخانه در اردیبهشت. باشد می
اسی، شن از نظر زمین. ماه استو حداقل آن در شهریور

و زیر  البرز شناسیزمین زون در مورد مطالعه منطقه

 شناسی نظر زمین و از شده واقع مرکزي البرز زون
 که است متعددي تکتونیکی هايداراي زون ساختمانی،

 روند با بزرگ طولی هايگسل را غالباً ها زون این مرز
  ).2( دهدمی تشکیل شرقی غربی جنوب شمال

  

  
  

   . پژوهش منطقه مورد-1 شکل
Figure 1. Study area.  

  
  ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی:روش تحقیق

 و تعیین موقعیت ایستگاه هیدرومتري گلینک 50000/1
. در رودخانه طالقان، محدوده مورد مطالعه مشخص شد

 به 1349هاي هوائی سال سپس با استفاده از عکس
 ETM  وTM اي  و تصاویر ماهواره20000/1مقیاس 

، نقشه کاربري اراضی در چهار 1381 و 1366هاي  سال
زدگی  سطح کاربري مرتع، کشت دیم، کشت آبی و بیرون

ها در   سپس تغییر مساحت کاربري.سنگی تهیه شد
محیط رقومی محاسبه و شاخص جریان پایه با استفاده از 

هاي روزانه جریان و پس از پاالیش و بازسازي داده
روش   بهHydroOffice, 2012فزار ا آماري، توسط نرم

شاخص  .پارامتره استخراج شد فیلتر رقومی برگشتی تک
 روزه 60 و 30، 15، 7، 3هاي  هاي حداقل با تداوم جریان

سپس روند . هاي روزانه استخراج شد با استفاده از داده
هاي جریان کمینه با تغییر مساحت  تغییر شاخص

  .د بررسی قرار گرفتها در دوره مورد مطالعه مور کاربري

 نتایج و بحث
نتایج تفکیک جریان پایه، نشان داد که قسمت اعظم 
جریان رودخانه در منطقه مورد پژوهش، مربوط به 

هاي  اي از مشارکت آب است که نمایندهجریان پایه 
حداقل، حداکثر و . هاي سطحی استزیرسطحی در آب

نظر دشاخص جریان پایه در کل دوره مورمیانگین ساالنه 
دست   به789/0 و 843/0، 667/0برابر است با  ترتیب به

 درصدي منابع 70دهنده مشارکت بیش از که نشان. آمد
  .باشدهاي سطحی حوضه می هاي زیرسطحی در آب آب

 منظور تفسیر منطقی و علمی روند تغییرات شاخص به
تغییرات در ها، نمودار جریان پایه با روند تغییر کاربري

 نشان 2 صورت تفکیک شده در شکلمانی بهسه مقطع ز
  شاخص1349- 1339در مقطع زمانی . داده شده است

جریان پایه یک روند صعودي دارد و در مقطع زمانی 
هاي  که داراي یک افت اولیه در سال  با این1366- 1349
ها نیز یک روند   ساله است، روند بقی1350 و 1349
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در مقطع زمانی . ددهافزایشی با شیب مالیم را نشان می
 روند تغییرات یک روند کاهشی با شیب 1381- 1366

ولی در مجموع، روند کلی . مالیم را تجربه کرده است
میانگین شاخص ساالنه جریان پایه در کل دوره مورد 

  .دهدمطالعه یک روند افزایشی مالیم را نشان می
 1381 تا 1349هاي سطح اراضی دیم و آبی طی سال

 درصد کاهش یافته و 87/60 و 23/73میزان ترتیب به به
 62/20هاي مورد مطالعه، سطح اراضی مرتعی طی سال

زدگی  مساحت اراضی با بیرون. درصد افزایش یافته است
 ثابت بوده، اً تقریب81 تا 49هاي سنگی هم طی سال

  درصد منطقه را به4که سطح این اراضی حدود  طوري به
  ).1 جدول (خود اختصاص داده است

تغییر کاربري اراضی در سه مقطع زمانی مورد 
بررسی از جمله تغییرات محسوس در حوزه آبخیز 

که اوالً تغییرات ایجاد شده طوريطالقان بوده است، به
در این زمینه طی سه مقطع زمانی مورد مطالعه از نظر 

 اًها یکسان نبوده، ثانیها و وسعت هر یک از آن کاربري
 1349- 1366 مربوط به مقطع زمانی ترین تغییرات بیش

 هکتار کاهش در وسعت اراضی 21/5598میزان  به
 هکتار در سال 16/13707از (زارها تحت پوشش دیم

. بوده است) 1366 هکتار در سال 91/8108 به 1349
که جمع کل تغییر حاصله با روند کاهشی طی  نحوي به

 هکتار 60/10037 معادل 1380 تا 1349هاي  سال
این در شرایطی است که با کاهش . به شده استمحاس

توجه روستاییان از  دلیل مهاجرت قابلاراضی دیم به
حوزه آبخیز طالقان به مناطق شهري و روستایی خارج 
از حوزه آبخیز، بر وسعت اراضی مرتعی افزوده شده 

 هاي هاي کمینه، شامل جریان روند تغییرات شاخص. است
 روزه در سه 60  و30، 15، 7، 3هاي حداقل با تداوم

طور نمونه روند  دوره مطالعه تقریباً مشابه است که به
 ارائه شده 3ها در شکل تغییرات یکی از شاخص

در خصوص دوره اول بررسی که شامل، . است
طور که از  باشد، همان می1349 الی 1339هاي  سال

نمودار مشخص است، یک روند افزایشی با شیب تند 

هاي  این روند در دوره دوم طی سال. را شاهد هستیم
 نیز یک روند افزایشی را تجربه 1366 الی 1349

توجهی از خود نشان  کند ولی شیب آن کاهش قابل می
 1  که از مندرجات جدولدر این مقطع زمانی. دهد می

اراضی دیم و آبی با کاهش سطح  قابل دریافت است،
 سطح اند و برعکس اراضی مرتعی افزایشمواجه بوده
ه  هم1381  تا-1366در مقطع زمانی . داشته است

هاي  ها اعم از شاخص جریان پایه و شاخص  شاخص
تأثیر کاربري . اندکمینه روند کاهشی را تجربه کرده

هاي جریان یک امر تدریجی اراضی بر روي شاخص
   است، این روند افزایشی با توجه به افزایش

 81سال  درصدي سطح پوشش اراضی مرتعی در 20
نسبت به سال مبنا قابل توجیه است و با نتایج 

 ، ماه)1389(دشتکی و همکاران  مطالعات قربانی
، مبنی بر افزایش )2008( و النگوباردي) 2004(

میانگین نفوذ تجمعی آب به خاك در کاربري مرتع 
نسبت به کاربري مراتع تخریب شده و تأثیر تغییرات 

 گراف پهنه مطالعاتیمکانی نفوذپذیري خاك، در هیدرو
تر آب  ایجاد شرایط الزم براي نفوذ بیش. مطابقت دارد

این . شودها میدر خاك منجر به افزایش این شاخص
منطقه کاربري مرتعی در مورد با افزایش سطح پوشش 

با توجه ). 11، 10 ،5( مورد پژوهش ایجاد شده است
که، بسیاري از عوامل تأثیرگذار بر روي  این به

شناسی و کمینه، مانند عوامل زمین هاي جریان شاخص
هندسی حوضه، جزء صفات ذاتی و غیرقابل تغییر 

همچنین متغیرهاي کلیماتولوژي در منطقه . حوضه هستند
 ، تغییر)2012( هاي حسینی مورد مطالعه، حسب پژوهش

 با لحاظ احتیاط، این محسوسی نداشته است، بنابراین
 ).7( ت کاربري ارتباط دادتوان به تغییراتغییرات را می

هاي  البته تأثیر میزان تبخیر و تعرق بر روي شاخص
جریان کمینه با توجه به موضوع گرمایش جهانی را 

شود در  نباید از نظر دور داشت و پیشنهاد می
هاي آتی مورد توجه قرار گیرد که در این  پژوهش

 .پژوهش و در این سطح از مطالعه مقدور نبوده است
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 1339-81ساالنه در سه مقطع مورد بررسی جریان پایه  روند تغییرات میانگین شاخص -2شکل 

Figure 2 .Variation of annual base flow index in three period 1339-81 

  

  
  1339 -81جریان حداقل ساالنه با تداوم سه روزه در در سه مقطع مورد بررسی روند تغییرات  -3شکل 

Figure 3. Variation of annual low flow with three days duration in three period 1339-81 

 
  گیري کلی نتیجه

بندي کلی نتایج این پژوهش نشان داد،  جمع
تغییرات کاربري ناشی از دخالت مستقیم و غیرمستقیم 

هاي جریان کمینه  انسان بر روي روند تغییرات شاخص
بق روند تغییرات جریان همچنین تطا. تأثیر مستقیم دارد

 30، 15، 7، 3تداوم  هاي حداقل ساالنه با پایه و جریان
دهنده   روزه در مقاطع زمانی مورد پژوهش، نشان60 و

هاي  ها با تغییر گاماین است که روند تغییرات شاخص

. کند هاي حداقل تغییر پیدا نمیزمانی تداوم جریان
 نسبت 81 انطباق روند افزایشی پوشش مرتعی در سال

هاي کمینه،   با روند افزایشی شاخص49به سال 
دهنده نقش مثبت افزایش کاربري مرتع در افزایش  نشان

باشد، بنابراین حفاظت از  هاي کمینه میشاخص
هاي مرتعی براي تامین تداوم جریان کمینه در کاربري

  .منطقه پژوهش، الزم و ضروري است
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Abstract1 
Background and Objectives: Low flows are the most important parameters for the qualitative and 
quantitative hydrological analysis of the catchments and have a significant role in the planning and water 
resource management. Several factors are involved in low flow trend, including, land use and vegetation 
that directly and indirectly affected by the interference of humans. Low flow data, within a watershed is 
used for a wide range of activities including: drought planning, investigation of ecosystem status, 
planning water demand, water pollution issues, development projects in the field of power generation and 
environmental studies. Low flows from various aspects have been investigated. Some of these cases can 
be pointed to research Riggs (1990), Warner (2003) and McMahon and Nathan (1991). They were used a 
linear correlation and multivariate regression methods to estimate low flows. For prediction and 
investigation of the effect of land cover variation on flow parameters, several studies have been done, 
including research of Zhao (2010) and Wei and Zhang (2010). The impact of land use and climate change 
on the hydrology of Alabama coastal basins by Ruoyu et al. was evaluated by hydrological modeling. 
Direct and indirect effects of human in land use changing and its role on water resources have studied by 
some researcher. Including: Kashaigili (2008) and Delgado et al. (2010) the aim of this study was to 
investigate the role of land use change on a number of low flow indices in Taleghan catchment. 
Materials and Methods: In this research, by using topographical maps with the scale of 1:250000 and 
1:50000 and Positioning the Galinak gauging stations in Taleghan river, the study area was Determined. 
Then using aerial photographs with the scale of 1:20000 and TM and ETM satellite images of 1366 and 
1381, land use map in the four-level of rangeland, dry land farming, irrigated and rock outcrop were 
prepared. Then land use change was calculated. Base flow index using daily data and based on, one 
parameter recursive digital filter algorithm were extracted by HydroOffice, 2012. Low flow indices with  
3, 7, 15, 30 and 60 days duration using daily data were extracted. Then relationship between low flow 
indices and land use in the period of study were investigated. In this research, land use changes in the basin 
using the interpretation of aerial photographs and satellite imagery in three intervals of the years 1349, 1366 
and 1381 were investigated. Base flow index using daily data and one parameter recursive digital filter 
algorithm were extracted. Low flow indices with 3, 7, 15, 30 and 60 days duration using daily data were 
extracted. Then relationship between low flow indices and land use in the period of study were investigated. 
Results: The results showed that all of the low flow indices in the first period of study have experienced a 
steep upward trend. This trend in the second period during the years 1349 to 1366 also shows an 
increasing trend but with little slope. In the period 1366- 1381 all indices, including base flow index and 
other low flow indices a minimal decline have experienced. Increasing rangeland coverage of 81 with 
respect to 49 was in accordance with the increasing of indices in the period studied. 
Conclusion: Land use Changes due to direct and indirect human intervention has a direct impact on the 
trend of low flow indices.Conformity of vegetation cover trend in 49 to 81 years with trend of low flow 
indices, indicating a positive role of rangeland on increasing the low flow indices. So rangeland 
protection to ensure, base flow continuity in the research area, is essential. 
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