مقایسهی زمانی تغييرات كاربري اراضي و تأثیر آن در افزایش روانآب
با استفاده از تصاویر ماهوارهای در حوضهی آبخيز تنگ سرخ شيراز
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براي شناسايي عرصههاي سيلخيز حوضهی آبخیز تنگ سرخ
شیراز از دو نوع تصوير ماهوارهاي اسپات ( )1384و لندست ()1367
و روش SCS 1استفاده شد .ابتدا نقشهی كاربري تهيه و از ترکیب
نقشهی گروههای هيدرولوژيكي خاک و كاربري  ،نقشهی شمارهی
منحني براي بازهی زماني مورد نظر تهيه شد .بر اساس نقشهی
شمارهی منحنی مقادير ضريب نگهداشت خاك برآورد شد .با استفاده
از مدل رقومی ارتفاع 2به روش  3 TPSsو رابطهی گراديان بارش
حداکثر  24ساعته  ،نقشهی همباران تهيه شد .از آنجایی که امکان
دسترسی به بارشهای  6ساعته امکانپذیر نبود  ،برای برآورد عمق
روانآب از بارشهای  24ساعته استفاده شد .مقایسهی نقشههای
کاربری برای فاصله زمانی  18سال نشان داد بیشترین كاهش
سطوح کاربری مربوط به مراتع و جنگلها به ترتيب  1402و 224
هكتار و بیشترین افزايش سطوح مربوط به اراضي باير و ديمزارهاي

كم بازده به ترتيب  986و 603هكتار است .براي ارزيابي صحت
اليههاي كاربري تهيه شده از ضريب كاپا استفاده شد كه به ترتيب
براي تصاویر اسپات و لندست  0/91و  0/86محاسبه شد .نتايج
نشان داد كه بيشترين افزایش مقدار شمارهی منحنی 4در تغییر
کاربری از مرتع به دیمزار و بیشترین كاهش در نمایهی نگهداشت
خاک در تغییرکاربری دیمزار به بایر رخ داده است .نقشهی پهنهبندی
پتانسیل سیلخیزی حوضه نشان داد که در طی بازهی زمانی 18
ساله  ،سیلخیزی حوضه  22درصد افزایش و دبی پیک نیز حدود
 10درصد افزایش داشته است .نتیجه اینکه با کاهش درصد پوشش
گیاهی طبیعی عمق روانآب افزایش یافته است.
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آب به عنوان مایهی حيات در مواردی به دليل مديريت نادرست،
حضور و فعاليتهاي انسان را تهديد ميکند [ واین و همکاران
 .]2000سيل  ،طغيان رودخانهها  ،فرسايش آبي اراضي حاصلخيز،
رسوبگذاري و آلودگي پسابهاي خانگي و صنعتي از جملهی
اين تهديدات است که در حوضههاي آبخيز با تغيير و تحول در
کاربري اراضي  ،متراکم شدن خاک  ،غير قابل نفوذ شدن اراضي و
از بين بردن پوششهاي طبیعی مضاعف ميشود [ بورتون و پیت
 .]2001بررسي عوامل زيستی که زمينهساز اين حوادث هستند ،
نشان ميدهد دخالت انسان در چرخهی طبيعي آب از طريق تخريب
پوششهای طبیعی در عرصههاي آبخيز  ،استفادهی غير اصولي
از اراضي  ،توسعهی سطوح غيرقابل نفوذ و امثال آن  ،احتمال
سيلخيزي را افزايش میدهد .در نتیجه  ،پهنهی جريان سيالبها
گسترش يافته و زمينهاي بيشتري را در هنگام طغيان تحت تأثير
قرار ميدهد [ گیل  [ ، ] 2004برهیر و همکاران [، ]2004گومز و
همکاران  ]2004و [ آکان  .]2002سطوحي که باعث سيلخيزي در
حوضههاي آبخيز ميشود  ،عموم ًا اراضي با شيب باال  ،خاکهاي
سنگين با گروههای هيدرولوژيکي  Dو  Cو اراضي با پوشش گياهي
کم هستند .قابليت نگهداري رطوبت و نفوذپذيري مربوط به پهنه و
عرصههاي گفته شده به مراتب پايينتر از اراضي طبيعي با ميزان تاج
پوشش باال و دست نخورده است [ آکان  ]2002و [ والکر و هاوکینز
 [ . ]2003آهنی و همکاران  1387الف ].
روانآب حاصل از بارش  ،بخصوص در شرایط خشک و نیمه
خشک مانند حوضهی تنگ سرخ شیراز  ،یکی از عوامل تعیین ،
تشخیص و پهنهبندی عرصههای سیلخیزی است .با بررسی
منابع مختلف [ چاو و همکاران  ، ]1988مدل  SCSبرای تعیین
روانآب در سطح كاربريهاي مختلف مدنظر قرار گرفت .بررسیها

شكل  .1موقعیت حوضهی آبخيز تنگ سرخ در استان فارس و ايران

نشان میدهد که با تغيير كاربري و كاهش پوشش گياهي  ،میزان
شمارهی منحنی افزايش مییابد [ ملکیان و همکاران  ;1382میشرا
و همکاران  .]2003نتایج کاربرد  SCSنشان داد که نسبت حداکثر
پتانسیل نگهداشت ( )Sبه مقدار بارش در مقابل مقدار روانآب تقریب ًا
معادل میانگین رطوبت فشار مکش مربوط به یک واحد بارش بوده و
در واقع  ،نمایانگر ضریب تخلخل است [ملکیان و همکاران .]1382
تحوالت هيدرولوژیکي ناشي از تغيير کاربريها را ميتوان
بهطورکلي به چهار دسته  :شامل تغيير حجم کل روانآب  ،تغيير
ميزان تغذيهی ناشي از بارش  ،تغيير حداکثر آبدهي سيالب و تغيير
کيفيت آب تقسيم کرد [لی و هیانی  .]2003رايجترين روش براي
ارزیابی تغييرات كاربرها  ،استفاده از فنآوریهاي سنجش از دور
است [ لفسکی و کاهن  ]2003که امکان و میزان تغییرات را در گذر
زمان نشان میدهد .تغيير كاربرها معمو ًال به دو شكل تبديل و تغيير
اتفاق ميافتد .تبدیل كاربري ( جنگلزدايي  ،شهرسازي وكشاورزي )
بهطور مستقيم با تصاوير ماهوارهاي قابل مشاهده است .ولي پديدهی
تغيير شامل تغييرات در داخل همان كاربري مانند تغييرات ناشي
از چراي مفرط دام  ،بوتهكني و تخريب ناشي از باران اسيدي به
سختی با تصاویر ماهوارهای قابل بررسی است [ یوستین .]2004
در این مقاله با بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر
ماهورهای و روش  ، SCSمیزان تغییرات شمارهی منحنی و تغییرات
سیلخیزی حوضهی آبخیز تنگ سرخ شیراز مورد ارزیابی قرار
گرفته است.
مواد و روشها

محدودهی مورد مطالعه در شمال شهر شيراز بین ״ 37׳ º29 40تا
״ 21׳ º 29 48عرض شمالی و ״ 17׳ º52 13تا ״ 51׳º52 28
طول شرقی در زون جغرافيايي  39با مساحت  140كيلومتر مربع
واقع شده است ( شکل  .)1حداقل و حداکثر ارتفاع به ترتيب

معادلهی 3

که در اين رابطه  Qpدبی پیک ؛  Aمساحت حوضهی ( هكتار)؛
 Rمقدار رونآب ( سانتيمتر ) ؛ و  Tpزمان رسيدن به دبي پيك
(ساعت ).
معادلهی 4
كه در آن  tcزمان تمركز به ساعت ؛  Lطوالنیترين آبراههی واقع در
حوضه بر حسب متر و  Hاختالف ارتفاع بين بلندترين و پایينترين
نقطهی در حوضه.
معادلهی 5
كه در آن

Tp

زمان رسيدن به دبي پيك ( ساعت ).

بحث و نتایج

ارزیابی تغییرات پوششهای طبیعی و کاربریهای مختلف که از
عوامل تأثیرگذار در تغییر و نوسان روانآب هستند  ،میزان تغییرات
کاربری در دو مقطع زمانی تعیین و بر اساس آن نوسانات شمارهی
منحنیهای هر واحد در دو مقطع زمانی  1367و  1384ارزیابی شد.
چگونگی تهیه و نتایج نقشههای کاربری اراضی سالهای باال به
تفصیل  ،بررسی و صحت آنها مورد آزمون قرار گرفته است  ،آهنی
و همکاران (  1387ب ).
مقايسهی نقشهی كاربري اراضي سالهاي  1367و 1384نشان
داد كه تغيير و تبديل كاربري در سطوح اغلب كاربريها مشاهده
ميشود ؛ بهطوريكه بيشترين كاهش سطوح در كاربريهاي مراتع
و جنگلها به ترتيب 10/1و  1/6درصد كه معادل  1415و222
High Resolution Geometry (HRG) SPOT
)Landsat 4 Thematic Mapper (TM
)Optimum Index Factor(OIF
)Global Positioning Systems (GPS

5.
6.
7.
8.
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همباران تهیه شد .نقشهی گروههای هیدرولوژیکی خاک با استفاده
از  25نقطه که از نظر خاک خصوصیات همگنی داشتند  ،از طریق
استوانهی مضاعف و طی عملیات صحرایی تهیه شد .از ترکیب
نقشهی گروههای هیدرولوژیکی خاک و کاربری و تشکیل جدول
ماتریس دو طرفهی گروه هیدرولوژیکی و کاربری اراضی در محیط
 ، GISنقشهی شمارهی منحنی تهیه شد .با استفاده از معادلههای 1
و  2نقشهی مقادیر نمایهی نگهداشت و عمق روانآب حوضه برای
سالهای  1367و  1384برآورد شد .بر اساس عمق روانآب حاصل
از پهنههای مستعد سیلخیزی در  5کالس  ،شامل خیلی کم  ،کم ،
متوسط  ،زیاد و خیلی زیاد بر اساس جدول  1تعیین شد .برای برآورد
میزان تغییرات دبی پیک ناشی از تبدیل و تغییر پوشش گیاهی از
معادلهی  3استفاده شد .برای این منظور  ،از معادلههای  4و  5به

در این رابطه  R ،ارتفاع روانآب  P ،ارتفاع بارندگی  24ساعته و
ارتفاع مربوط به نمايهی نگهداشت  ،نفوذ عمقی در خاک و ذخیرهی
سطحی است که هر سه این پارامترها برحسب میلیمتر هستند.
معادلهی 2
S
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1640و 2940متر و اقليم آن خيلي مرطوب تا مديترانهاي با ميزان
تغييرات بارش بين  410تا  1070ميليمتر در نوسان است.
برای تعیین تغییرات کاربری  ،از تصاویر ماهوارهای اسپــــــات
( اچ – آر – جي )1384( 2005 ) 5و لندست ( تي – ام1988 )4 6
( )1367در یک بازهی زمانی  18ساله استفاده شد .با استفاده از
نقاط كنترل زميني و معادلهی آفاين ( وولبرگ  )1990كه يك تابع
خطي است براي تصاوير لندست و اسپات به ترتیب با  17و14
نقطهی تصحیح مكاني انجام گرفت .براي تصحيح راديومتري از
الگوريتم مستطيلهاي معادل ( متر  )2005استفاده شد .با استفاده
از شاخص  ( 7 OIFچاوز و همكاران  )1982بهترین ترکیب باندی
برای مرحلهی تفسیر تصاویر تعیین شد .سپس نمونههاي تعليمي
( کمپل  )2002تعیین شد .در انتخاب نمونههای تعلیمی سعی
شد اغلب از مناطق همگن نمونهبرداري شود تا ارزشهاي طيفي
پيكسلهاي تصوير با نمونههاي آموزشي مقايسه شود ( کمپل
 .)2002به این ترتیب  ،امکان اینکه پيكسلها در طبقات قابل
تفكيك قرار داده شوند  ،به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرد
[آهنی و همکاران  1387 .ب ] .با توجه به اطالعات موجود از منطقه
8
و تهيهی نمونههاي تعليمي به كمك سيستم موقعيتياب جهاني
و با استفاده از طبقهبندي نظارت شده به روش بيشترين احتمال ،
نقشهی كاربري حوضه برای سالهای  1367و  1384تهيه شد .با
استفاده از ماتريس درهمي واريانس – كوواريانس ( استهمن ،)2004
صحت اليههاي تهيه شده محاسبه شد .در این ارتباط از دو روش
صحت كلي ( دالپین و اسمیت  )1999و ضريب كاپا ( فودي )1992
استفاده شد .مدل رقومی ارتفاع با الگوریتم  ( TPSsهاچینسون
ودائولینگ  )1991با اندازهی سلول  5متری تهیه و با استفاده
از گرادیان بارش حداکثر  24ساعته و الگوریتم یاد شده ،نقشهی

ترتیب در برآورد زمان تمرکز و زمان پیک استفاده شد.
معادلهی 1

39

هكتار هستند .همچنين بيشترين افزايش سطوح در كاربريهاي
اراضي باير و ديمزار به ترتيب  7/2و 4/3درصد كه معادل با  1028و
 600هكتار بوده است ( جدول .) 2
با توجه به باال بودن شيب حوضه ( شيب وزني حوضه 34
درصد ) و حساسيت سازندهاي زمينشناسي ( كواترنري  ،گچساران ،
آغاجاري و بختياري ) و نيز سنگين بودن خاك كه اغلب در گروههاي
هيدرولوژيكي  Cو  Dقرار گرفته  ،كوچكترين تغييرات در درصد
تاج پوشش گياهي باعث افزايش عمق روانآب شده است .مقايسهی
شمارهی منحنيهاي به دست آمده از تصاویر سالهای  1367و
 ، 1384نشان داد كه با تغيير كاربري  ،چگونگی كشيدگي نمودارها
از حالت چوله به چپ به راست تبديل شده و بيشترين تغيير  CNبه
ترتيب در تغيير كاربري از مرتع به ديمزار  ،جنگل به مرتع و ديمزار
به اراضي باير با مقادير  13 ، 14و 11بوده است.

شكل  .2نقشهی پتانسيل سيلخيزي سال  1367حوضهی آبخيز تنگ سرخ
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نتايج پهنهبندي سطوح سيلخيز از سال  1367تا 1384نشان ميدهد
( شکلهای  2و  )3كه با تغيير كاربري و تخريب رويشگاههاي
طبيعي  ،روند سيلخيزي تشديد يافته ؛ بهطوريكه از سطوح با
پتانسيل سيلخيزي كمتر كاسته شده و به سطوح عرصههاي
سيلخيز افزوده شده كه از سال  1367تا  1384بهطور متوسط 22
درصد به عرصههاي سيلخيز با طبقات سیلخيزي متوسط به باال
اضافه شده است ( شکل  .) 4نتایج مشابه در مطالعات مختلف از
جمله [ گیل  [ ، ]2004برهیر و همکاران ]2004و [ آکان ]2002
تأیید کنندهی نتایج به دست آمده هستند که تغییرات کاربری در
حالتی که توأم با کاهش پوشش گیاهی و تخریب باشد  ،باعث
تشدید سیلخیزی میشود .از آنجاییکه کاهش پوشش گیاهی در
اثر تبدیل و تغییر کاربری در طی  18سال روند افزایشی داشته  ،بر
اساس نتایج جدول  2دبی پیک از  25/5متر مکعب بر ساعت به
 35/7متر مکعب بر ساعت افزایش داشته است .از این نتایج چنین
میتوان نتیجه گرفت که با کاهش درصد پوشش گیاهی طبیعی ،
شدت سیلخیزی و عمق روانآب در حوضهی تنگ سرخ شیراز
افزایش یافته است .این نکتهی هشدار دهنده نه تنها در این حوضه،
بلکه در سایر حوضهها نیز نگران کننده است که با عدم توجه به
تغییر کاربری و تخریب منابع اراضی و کاربریهای مختلف احتمال
سیلخیزی این حوضهها افزایش و تهدیدی برای منابع پاییندست
حوضهها بهویژه در حوضههای آبخیز شهری است.

شيراز
شكل  .3نقشهی پتانسيل سيلخيزي سال  1384حوضهی آبخيز تنگ سرخ
شيراز

شكل  .4درصد تغييرات عرصه هاي سيلخيز ازسال  1367تا 1384در
حوضهی آبخيز تنگ سرخ
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