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کمیسازی خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم در
حوضه آبخیز گرگانرود

زهرا اسدالهی* ،1محمدصادق

نوروزینظر2

 1استادیار گروه محیطزیست و شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 2کارشناسی ارشد مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
(تاریخ دریافت1310/20/22 :؛ تاریخ تصویب)1311/20/21 :

چکیده
با تشدید تخریب محیطزیست در نتیجه تقاضای روزافزون خدمات اکوسیستمی ،اکوسیستمها در آیندهای نزدیک قادر به تامین خدمات
ضروری جوامع انسانی نخواهند بود .بنابراین ،پیشبینی اثرات تغییر اکوسیستم بر عرضه خدمات با فرایند مدلسازی امری اجتنابناپذیر به
نظر میرسد .در این میان مدلهای هیدرولوژیک از جمله  SWATبه عنوان ابزاری برای کمک به تخمین خدمات اکوسیستم در حوضههای
آبخیز پیشنهاد شدهاند .در سالهای اخیر تغییر اقلیم ،خشکسالی و فعالیتهای انسانی از جمله تغییر کاربری اراضی ،اثرات قابل توجهی بر
توان اکوسیستمها در حفظ و نگهداشت خاک در حوضه آبخیز گرگانرود گذاشته است .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف به کارگیری مدل
هیدرولوژیک  SWATدر کمیسازی خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم در این حوضه انجام شد .به این منظور بعد
از شبیهسازی جریان رودخانه و بار رسوب درگام زمانی ماهانه ،از الگوریتم  SUFI-2برای واسنجی و آنالیز عدم قطعیت از  1191تا 1112
استفاده شد .سپس مدل برای دوره زمانی  1111تا  1110اعتبارسنجی شد .حصول مقادیر  NS=2/9و  NS=2/10برای واسنجی جریان و
رسوب ماهانه در ایستگاه قزاقلی ،نشاندهنده عملکرد رضایتبخش مدل  SWATدر برآورد جریان و عملکرد خوب در شبیهسازی رسوب
ماهانه است .در ادامه شاخص خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش ) (ECIبه شکل مکانی کمیسازی شد .نتایج نشان داد که سطح عرضه
خدمت مورد نظر به شدت تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار دارد و با تغییر شرایط بارشی به مقدار قابل توجه تغییر میکند .همچنین نتایج
مطالعه نشان داد که میتوان مدل  SWATرا به عنوان ابزاری ارزشمند در کمیسازی خدمات هیدرولوژیک اکوسیستم به کار گرفت ،اگرچه
نیازمند پردازشهای پسین است.

کلید واژهها :گرگانرود ،خدمات تنظیمی ،واسنجی ،عدم قطعیتSUFI-2 ،

نویسنده مسئول:

Email: asadolahi.z@lu.ac.ir
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سرآغاز
خدمات اکوسیستم( )1منافع ملموس و ناملموسی هستند که افراد
از اکوسیستم به دست میآورند و به منظور ایجاد ارتباط میان
خدمات اکوسیستم و رفاه انسانی در چهار طبقه فراهمسازی(،)2
تنظیمی( ، )3فرهنگی( )0و حمایتی( )5طبقهبندی میشوند ) MEA,

 .(2005افراد به اکوسیستمها در جهت تامین بسیای از خدمات
مرتبط با آب وابسته هستند که در این میان میتوان به تولید آب
شیرین برای مصارف خانگی و آبیاری ،کاهش خسارت سیالب،
کنترل فرسایش ،تصفیه آب و حفظ مواد مغذی اشاره نمود
(جدول .)1

جدول ( :)1طبقهبندی خدمات هیدرولوژیک اکوسیستم )(MEA, 2005

خدمت اکوسیستمی
فراهمسازی
تنظیمی
فرهنگی
حمایتی

تعریف
کاال و محصوالتی هستند که مستقیماً از اکوسیستم به دست میآیند.
منافع حاصل از تنظیم فرایندهای طبیعی که از اکوسیستم حاصل میشود.
منافع غیرمادی و معنوی حاصل از اکوسیستم
آندسته از فرایندهای طبیعی که برای حفظ سایر خدمات ضروری هستند.

با تشدید تخریب محیطزیست در نتیجه تقاضای روز افزون
خدمات اکوسیستمی ،اکوسیستمها در آیندهای نزدیک قادر به
تامین خدمات ضروری جوامع انسانی نخواهند بود )Foley et
 .(al., 2005یافتههای محققان نشان میدهد که بخش عمدهای
از خدمات اکوسیستم ( )%12در حال تخریب هستند و
اکوسیستمهای خشکی ،آسیبپذیرترین محیط در حفظ خدمات
اکوسیستم هستند .پیشبینی اثرات تغییر اکوسیستمها بر خدمات
اکوسیستم با مدلسازی امکانپذیر است )& Vigrestol
 (Aukema, 2011و با این هدف ابزارهای مدلسازی توسعه
یافتهاند که از آن جمله میتوان به ،ARIES ،InVEST
 MIMESو  SWATاشاره نمود ) ;Arnold et al., 1993
Gomez-Baggethun et al., 2014; Boumans et al.,
 .(2015; Mulligan, 2015مدلهای هیدرولوژیک با توجه به

نوع اطالعات مورد نیاز ،ابزاری کاربردی در کمیسازی خدمات
اکوسیستم محسوب میشوند ) .(Egoh et al., 2012مدلهای
هیدرولوژیک با رویکردی یکپارچه اجزای اکوسیستم شامل
پوشش گیاهی ،خاک ،آب ،اقلیم و نوع مدیریت را ادغام میکنند
و در نهایت متغیرهای خروجی تخمین زده میشود که بهعنوان
شاخص خدمات اکوسیستم قابل تفسیر هستند .به طورکلی
خدمات هیدرولوژیک نسبت به سایر خدمات اکوسیستم مانند
خدمات زیباشناختی راحتتر قابل مدلسازی هستند .بنابراین ،به
کارگیری ابزارهای مدلسازی هیدرولوژیک در مطالعات خدمات
اکوسیستم مرسوم است ).(Vigrestol & Aukema, 2011
عالوه بر این ،خدمات اکوسیستم مانند تامین آب نه تنها برای

مثال
تولید آب شیرین
کاهش خسارت سیالب ،کنترل فرسایش ،تنظیم اقلیم
تفرج و اکوتوریسم ،ارزشهای زیباشناختی
حفظ مواد مغذی

مدیریت منابعطبیعی مهم هستند ،بلکه کمبود و کاهش دسترسی
به آنها میتواند تعارضات اجتماعی آتی را ایجاد کند که از
مرزهای سیاسی فراتر رفته و به نزاع جهانی تبدیل شود
) .(Zeitoun & Warner, 2006; Gleick, 1993بنابراین،
مدلسازی خدمات مرتبط با آب ،از موضوعهای اصلی مدیریت
خدمات اکوسیستم بوده است )Glavan et al., 2013; Liersch
et al., 2013; Welderufael et al., 2013; Jayakrishnan

 .(et al., 2005مدل هیدرولوژیکی  SWATبه عنوان
مکانیسمی برای کمک به تخمین خدمات اکوسیستم در
)& Vigrestol
حوضههای آبخیز پیشنهاد شده است
 .(Aukema, 2011با توجه به ویژگی رایگان و متنباز بودن
نرمافزار و دستورالعمل دقیق آن ،کاربرد این مدل موفق و
گسترده بوده است ).(Krysanova & White, 2015
پارامترهای ورودی چندگانه و زیرمدلهای  ،SWATقابلیت
استفاده از آن را نه تنها در شبیهسازی جریان آب ،بلکه در برآورد
کیفیت آب و متغیرهای رشد گیاهی امکانپذیر کرده است .عالوه
بر این در مقایسه با سایر ابزارهای مدلسازی محیطزیستی،
کالیبراسیون صحیح مدل  SWATرویکردی موثر در بررسی
خدمات اکوسیستم است .همچنین نرمافزار  SWATبه طور
مداوم در جهت افزایش کاربرد جهانی آن بهبود مییابد
) .(Gassman et al., 2014تعداد مطالعههای انجام شده با
موضوع خدمات اکوسیستم و کاربرد  SWATدر دو دهه اخیر به
سرعت در حال افزایش بوده است ).(Fisher et al., 2009
تعدادی از آنها در جدول ( )2خالصه شده است .از مدل SWAT
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در مطالعههای داخلی در بررسی اثرات نگرانکننده تغییرات
کاربری اراضی و اقلیم بر حوضه آبخیز استفاده شده است
)Ghaffari et al., 2010; Salmani et al., 2012; Azari et
 .(al., 2013حوضه آبخیز گرگانرود یکی از مهمترین

حوضههای آبخیز تحت تاثیر فعالیتهای کشاورزی در شمال
کشور است .فعالیتهای انسانی ،تغییر اقلیم و خشکسالیهای

5

غرب آسیا در سالهای اخیر ،اثرات قابل توجهی توان
اکوسیستمها در حفظ و نگهداشت خاک در این حوضه گذاشته
است .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف کمیسازی خدمت
اکوسیستمی کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه
آبخیز گرگانرود انجام شد.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه
جدول ( :)2مطالعات انجام شده با ابزار  SWATبهمنظور تخمین خدمات اکوسیستم
محققان
(Welderufael et al.,
)2013

خدمت

رویکرد کلی

مکان انجام

متغیرهای خروجی

نوع خدمت

اکوسیستمی

تحقیق
مقایسه سناریوهای کاربری
اراضی برای برداشت آب
مرور منابع از مدلسازی
خدمات اکوسیستم

تحقیق

SWAT

آفریقای جنوبی

جریان آب ،جریان آب
زیرزمینی ،تبخیر و تعرق واقعی

اکوسیستمی
خدمت
فراهمسازی

-

-

-

کمیت آب

 (Vigrestol & Aukema,کمیت آب کیفیت آب
)2011
کنترل فرسایش
)(Secchi et al., 2007
)(Swallow, et al., 2009

کیفیت آب

ترسیب کربن

آمریکا

کنترل فرسایش

پایش خدمات اکوسیستم
تغییر کاربری /پوشش
اراضی
مدیریت آبخیز

شرق آفریقا

تولید رسوب ،بار مواد مغذی و
بار فسفر
تولید رسوب

تنظیمی

اسپانیا

جریان آب

فراهمسازی

برزیل

کمیت آب و زیستگاه

تغییر اقلیم

آمریکا

کنترل فرسایش
کمیت آب ،کنترل
فرسایش ،غذا،
سوخت

فرایندهای فرسایش

اسپانیا

جریان آب
تبخیر و تعرق بلقوه ،تبخیر و
تعرق واقعی ،رواناب سطحی و
آب خاک
تولید رسوب ،جریان آب

فراهمسازی

تنظیمی

پایش سناریوهای مدیریت

آمریکا

فسفر کل ،غلظت نیترات ،کل
جامدات معلق

تنظیمی و
فراهمسازی

)(Salmoral, 2015

کمیت آب

)(Rodrigues, 2014

کمیت آب

)(Qiao, 2015

)(Palazón, 2014
& )Logsdon, 2013
(Chaubey

حوضه آبخیز گرگانرود تا ایستگاه هیدرومتری قزاقلی با مساحت
 1150کیلومتر مربع در شمال ایران حد فاصل طولهای
جغرافیایی شرقی " 55° 2' 53و " 51° 29' 21و عرضهای
جغرافیایی شمالی " 31° 05' 21و " 39° 09' 15واقع شده است
(شکل  .)1کاربری اراضی بیشتر در منطقه ،جنگل ،کشاورزی و
مرتع است .از نظر ویژگیهای اقلیمی ،اقلیم منطقه مورد مطالعه
جزو اقلیم مدیترانهای با تابستانهای گرم و زمستانهای معتدل
و بارانی محسوب میشود .فصل بارش از آبان تا اردیبهشت و
فصل خشک از خرداد تا مهر است که بیشتر از  02درصد بارش
در فصل مرطوب رخ میدهد .میانگین بارش ساالنه حوضه از

تنظیمی

فراهمسازی و
حمایتی

 231میلیمتر تا  000میلیمتر تغییر و میانگین کمینه و بیشینه
دمایی حوضه به ترتیب  11و  10/1درجه سانتیگراد است
) .(Azari et al., 2013تقریبا  %52از حوضه در محدوده
ارتفاعی  1222متر %00 ،بین  1222تا  2222متر و  %2از آن
باالتر از  2222متر قرار گرفته است و ارتفاع متوسط کل حوضه
 139متر است .در منطقه مورد مطالعه عمدهترین رودخانههای
فرعی ،رودخانههای دوغ ،اوغان و قرهسو و اصلیترین سدهای
مورد بهرهبرداری ،سدهای گلستان و بوستان هستند که از آنها
برای مصارف کشاورزی و صنعت استفاده میشود.
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(ب)

(الف)

شکل (( :)1الف) مدل رقومی ارتفاع و موقعیت ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری،
(ب) نقشه کاربری اراضی و موقعیت حوضه آبخیز در ایران
معرفی مدل SWAT

مدل  SWATیک مدل مفهومی نیمه توزیعی در مقیاس حوضه
است که دارای بازده محاسباتی باال میباشد ) Arnold et al.,
 .(1993در این مدل هر حوضه به چند زیرحوضه و هر یک از
زیرحوضهها به چند واحد پاسخ هیدرولوژیک( (HRU) )1تقسیم
میشود که از ترکیب نقشههای طبقات شیب ،خاک و کاربری

اراضی حاصل میشود .آب موجود در خاک ،رواناب سطحی،
رسوب و عناصر شیمیایی ابتدا برای هر  HRUو سپس هر
زیرحوضه و در نهایت کل حوضه آبخیز محاسبه میشود.
شبیهسازی بخش زمینی چرخه هیدرولوژیک در مدل ،SWAT
بر پایه رابطه بیالن آبی رابطه ( )1صورت میگیرد.

رابطه ()1
مقدار نهایی آب در خاک (میلیمتر)،
در رابطه فوق:
مقدار بارندگی
مقدار اولیه آب در خاک (میلیمتر)،
مقدار رواناب سطحی در روز  iام
در روز  iام (میلیمتر)،
مقدار تبخیر و تعرق در روز  iام (میلیمتر)،
(میلیمتر)،
مقدار آبی که در روز  iام از پروفیل خاک به ناحیه
مقدار جــریان برگشتی (میلیمتر)
غیراشباع وارد میشود و

در روز  iام است.
در مدل  SWATشبیهسازی فرسایش در گام زمانی روزانه قابل
انجام است .برآورد فرسایش در این مدل با استفاده از روش
معادله جهانی فرسایش خاک اصالح شده( (MUSLE) )9طبق
رابطه ( )2انجام میشود.

رابطه ()2
دبی اوج
پارامتر  Qارتفاع رواناب سطحی به میلیمتر،
به
مساحت هر
رواناب به متر مکعب در ثانیه،
هکتار K ،فرسایشپذیری خاک C ،پوشش و مدیریتLS ،
فاکتور قطعات درشت
توپوگرافی P ،اقدامات حفاظتی و
در خاک است ).(Neitsch et al., 2011
دادههای ورودی و اجرای مدل SWAT

 SWATبه اطالعات بسیاری از قبیل دادههای مکانی ،اقلیمی و
هیدرولوژیکی برای اجرا و واسنجی نیاز دارد .پس از جمعآوری

دادههای مورد نیاز از منابع مختلف (جدول  ،)3هیدرولوژی حوضه
توسط مدل شبیهسازی شد .در ابتدا حوضه مورد مطالعه بر اساس
مدل رقومی ارتفاع(( )0شکل  )1و تعریف مساحت آستانه 0222
هکتاری به  11زیر حوضه تفکیک شد .سپس با رویهمگذاری
الیههای شیب ،کاربری اراضی و خاک هر کدام از زیر حوضهها
به تعدادی  HRUتقسیم شدند .برای تخمین پتانسیل تبخیر و
تعرق بر مبنای دادههای اقلیمی ،از مدل هارگریوز()1
) (Hargreaves & Samani, 1985استفاده شد .دوره آماری
این پژوهش بین سالهای  1192تا  1110بوده است که تعداد
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چهار سال اول برای گرم کردن مدل( )12جهت کاهش اثرات
نامطلوب عدم قطعیت ناشی از شرایط مرزی و مقادیر اولیه در
نظر گرفته شد .قبل از انجام فرایند واسنجی ،موقعیت مکانی
شبکه زهکشی جریان ،سدها و ایستگاههای هیدرومتری معرفی
شده به مدل ،با استفاده از نرمافزار  Google Earthبررسی و
خطاهای احتمالی رفع شد (شکل  .)2یکی از مشکالتی که

7

ممکن است در واسنجی مدل SWATایجاد شود عدم قرارگیری
سدها و ایستگاههای مشاهداتی در موقعیت صحیح خود بر روی
شبکه رودخانه است .به دلیل عدم دقت مناسب مختصات
ایستگاههای مشاهداتی ،مدل  SWATممکن است این نقاط را
بر روی رودخانههای مجاور قرار دهد.

شکل ( :)2بررسی موقعیت سدها ،شبکه جریان و ایستگاه هیدرومتری در Google Earth

جدول ( :)3منابع دادههای مورد استفاده در مدلسازی
متغیر

نوع داده
DEM

مکانی

اقلیمی
هیدرولوژیکی

الیه کاربری اراضی
الیه خاکشناسی
خصوصیات خاک
الیه شبکه جریان
دادههای مشاهداتی
جریان رودخانه
رسوب

منبع
حد تفکیک 32متر
سازمان زمینشناسی آمریکا
کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای سال 1101
سازمان زمینشناسی آمریکا
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد نقشه جهانی خاک فائو با مقیاس )1190( 1/5222222
)(Schuol et al., 2008
الیه شبکه جریان اصالح شده به کمک نرم افزار Google Earth
سازمان جهاد کشاورزی گلستان
بارش و دمای هوای روزانه در  23ایستگاه در دوره زمانی  1192تا 1110
سازمان هواشناسی استان گلستان
جریان روزانه در ایستگاه قزاقلی از  1191تا 1110
شرکت سهامی آب منطقهای گلستان
رسوب روزانه در ایستگاه قزاقلی از  1191تا 1110
شرکت سهامی آب منطقهای گلستان

آنالیز عدم قطعیت و واسنجی مدل SWAT
برای واسنجی ،اعتبارسنجی و آنالیز عدم قطعیت مدل SWAT

در شبیهسازی جریان و رسوب ،از الگوریتم  SUFI-2در نرمافزار
 )11( SWAT_CUPاستفاده شد .در  ،SUFI-2تمام منابع عدم

توضیحات

قطعیت شامل عدم قطعیت متغیرهای ورودی ،دادههای
اندازهگیری شده ،ساختار مدل و پارامترهای مدل با در نظر
گرفتن عدم قطعیت برای پارامترها لحاظ میشوند .عدم قطعیت
در پارامتـرها با تعـریف بازههایـی با تـوزیع یکنواخت برای آنـها
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جدول( :)4ارزیابی ضریب  NSEبرای جریان و رسوب
ماهانه ()Moriasi et al., 2007
NSE

عملکرد شاخصNSE

خیلی خوب
خوب
رضایتبخش
نارضایتبخش

2/95 NSE 1
2/15 NSE 2/95
2/5 NSE 2/15
NSE 2/5

توصیف میشود .انتشار عدم قطعیت در پارامترها منجر به ایجاد
عدم قطعیت در متغیرهای خروجی در مدل میشود .در SUFI-
 ،2عدم قطعیت در خروجی مدل ،با باند عدم قطعیت %15
پیشبینی ) ، (95PPUتوصیف میشود .باند عدم قطعیت ،در
سطوح  %2/5و  %19/5توزیع تجمعی یک متغیر خروجی و با
نمونهبرداری به روش التین هایپرکیوب( )12محاسبه میشود
) .(Abbaspour et al., 2004در  SUFI-2برای ارزیابی آنالیز
عدم قطعیت و قدرت واسنجی ،دو معیار  P-factorو R-factor
محاسبه شود P-factor .درصد دادههای مشاهدهای در محدوده
عدم قطعیت  15درصد است .همچنین  R-factorمتوسط
ضخامت باند عدم قطعیت تقسیم بر انحراف معیار دادههای
مشاهدهای میباشد .به لحاظ تئوری ،مقادیر  P-factorدر بازه
صفر تا یک و مقادیر  R-factorدر بازه صفر تا بینهایت تغییر
میکنند P-factor .برابر با یک و  R-Factorبرابر با صفر
نشاندهنده تطابق کامل مقادیر پیشبینی شده و مشاهداتی
است .هر چقدر P-factorو  R-factorبه دست آمده ،از این
اعداد فاصله داشته باشند دقت شبیهسازی کمتر میشود .برای
جریان روخانه مقدار  P-factorباالی  2/9و  R-factorنزدیک
به یک و برای رسوب  P-factorکوچکتر و  R-factorبزرگتر
میتواند قابل قبول باشند ) .(Abbaspour et al., 2007عالوه
بر این دو معیار ،شاخصهای ضریب تبیین( (R2) )13و ضریب
نش -ساتکلیف ( (NSE) )10نیز برای ارزیابی نتایجِ واسنجی و
اعتبارسنجی مدل مورد استفاده قرار گرفتند .مقدار ضریب  R2بین
صفر و یک است که مقادیر بزرگتر نشاندهنده تطابق بیشتر

سیگنالهای شبیهسازی شده و مشاهداتی است .همچنین مقدار
ضریب  NSEبین ∞ -و یک تغییر میکند که در آنجا نیز مقادیر
بزرگتر نشاندهنده عملکرد بهتر مدل است .در این مطالعه فرایند
هم زمان واسنجی و آنالیز عدم قطعیت مدل با مقایسه جریان و
رسوب ماهانه شبیهسازی شده و مشاهداتی در ایستگاه
هیدرومتری قزاقلی برای دوره زمانی  1191تا  1112انجام شد.
پس از واسنجی ،عملکرد مدل در دوره  1111تا 1110
اعتبارسنجی شد .در این پژوهش از معیار ) Moriasi et al.,
 ،(2007برای ارزیابی عملکرد مدل در شبیهسازی جریان و
رسوب ماهانه استفاده شده است (جدول .)0
شاخص خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش ()ECI

کنترل فرسایش به عنوان یک خدمت اکوسیستمی به توان
اکوسیستمها در حفظ و نگهداشت خاک اشاره دارد .فرسایش و
رسوبزایی حوضههای آبخیز منجر به کاهش نیروی برقابی
تولیدی ،خسارتهای ساختاری به سدها ،ایجاد سیالب و کاهش
کیفیت آب میشود ) .(Sharp et al., 2014در این تحقیق
خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش به توان اکوسیستم در کنترل
میزان رسوب فرسایش یافتهای که به شبکه جریان وارد میشود،
اشاره دارد ) .(Bogdan et al., 2016پس از اجرا و کالیبراسیون
مدل  ،SWATکمیسازی خدمت کنترل فرسایش از طریق
رابطه زیر انجام شد ).(Logsdon & Chaubey, 2013
رابطه ()3
در رابطه ( ECI )3شاخص کنترل فرسایش Eann ،نرخ فرسایش
ساالنه بر حسب )(t/haو  Emaxحداکثر میزان مجاز (یا طبیعی)
فرسایش ) (t/haاست .با انجام مرور منابع ،میزان  12 ، Emaxتن
در هکتار در نظر گرفته شد )Ghafari et al., 2018; Sokouti
 .(& Arabkhedri, 2018با توجه به جدول ( )5رابطه میان
میزان شاخص  ECIو خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش
تعریف شد.

جدول ( :)5رابطه میان میزان شاخص  ECIو خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش
میزان فرسایش
فرسایش ساالنه کمتر از فرسایش حداکثر مجاز
فرسایش ساالنه برابر با فرسایش حداکثر مجاز
فرسایش ساالنه بیشتر از فرسایش حداکثر مجاز

میزان شاخص ECI
ERI > 1
ERI = 1

.ERI < 1

سطح خدمترسانی اکوسیستم
زیاد
متوسط
کم

کمیسازی خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

نتایج و بحث
آنالیز حساسیت پارامترها ،واسنجی و اعتبارسنجی
مدل SWAT

بهمنظور شناسایی پارامترهای حساس برای واسنجی ،آنالیز
حساسیت انجام شد .به این منظور  32پارامتر هیدرولوژیکی
مرتبط با جریان و رسوب با مرور منابع شناسایی )Abbaspour
 (et al., 2007; Zuo et al., 2016و با انجام آنالیز حساسیت
در نهایت  13پارامتر حساس به جریان و رسوب و پنج پارامتر
حساس به رسوب انتخاب شدند .در مرحله بعد ،ابتدا نتایج
شبیهسازی جریان از ژانویه  1191تا دسامبر  1112با تنظیم

1

پارامترها واسنجی شد .سپس ،پارامترهای رسوب در فرایند
واسنجی قرار گرفتند .پارامترهای حساس و مقادیر نهایی بهینه
شده آنها در جدول ( )1آورده شده است .عملکرد مدل در
شبیهسازی دبی و رسوب ماهانه در طول دوره واسنجی بهترتیب
 )2/15و رضایتبخش (NSE >2/15
خوب (2/95
 )2/5ارزیابی شد ( .)Moriasi et al., 2007این مدل همچنین
عملکرد رضایتبخش برای اعتبارسنجی جریان و رسوب در دوره
زمانی ژانویه  1111تا دسامبر  1110نشان داد .بهطورکلی،
عملکرد مدل برای واسنجی باالتر از اعتبارسنجی بود (شکل  3و
شکل .)0

جدول ( :)6پارامترهای SWATو مقدار نهایی واسنجی شده آنها در ایستگاه قزاقلی

][2/10 2/35

شماره منحنی
ظرفیت آب قابل دسترس خاک
جرم مخصوص ظاهری الیه های خاک
هدایت هیدرولیکی اشباع الیه های خاک ()mm/hr
ضریب برگشت آب زبرزمینی از الیه آبدار کم عمق
درصد تغذیه الیه آبدار عمیق از الیه آبدارکم عمق

R__SOL_AWC.sol
R__SOL_BD.sol
R__SOL_K.sol
v__GW_REVAP.gw
v__RCHRG_DP.gw

جریان پایه
ضریب آلفای جریان پایه برای ذخیره مخزن
هدایت هیدرولیکی موثر بستر رودخانه اصلی ()mm/hr
ضریب مانینگ رودخانه اصلی
ضریب جبران جذب آب توسط گیاه
حداکثر برگاب پوشش گیاهی جنگل )(mm H2O
حداکثر برگاب پوشش گیاهی مرتع )(mm H2O
ضریبی در معادله انتقال رسوب

] [1/1 1/25توان در معادله انتقال رسوب
][1/5 2
][2/19 2/30
][2/15 2/05

R__CN2.mgt

فاکتور تطبیق سرعت بیشینه
فاکتور پوشش کانال
فاکتور پوشش کانال

v__ALPHA_BF.gw

9

v__ALPHA_BNK.rte

0
1
12
11
12
13

v__SPCON.bsn

1

v__SPEXP.bsn

2

v__PRF.bsn

3

v__CH_COV1.rte

0

v__CH_COV2. rte

5

v__CH_K2.rte
v__CH_N2.rte
v__EPCO. hru
v__CANMX.hru__FRST
v__CANMX.hru__RNGE

پارامترهای حساس
بر رسوب

][2/1 2/0
][11 90
][ 2/2 2/20
][2/0 1
][11
][51
][2/225 2/220

تعریف

پارامترهای حساس بر جریان و رسوب

مقدار نهایی
][-2/3 2
][-2/2 2
][-2/29 2/29
][-2/39 2/19
][-2/21 2/15
][2 2/25

پارامتر

شماره
1
2
3
0
5
1

نتایج ارایه شده در مورد کارایی مدل با نتایج مطالعههای )Azari

توزیع مکانی فرسایش ساالنه و شاخص  ECIدر

 (et al., 2013; Salmani et al., 2012مطابقت دارد .پراکنش
مقادیر جریان و رسوب مشاهدهای و شبیهسازی شده ایستگاه
قزاقلی در شکلهای ( 5و  )1قابل مشاهده است .با توجه به نتایج
حاصل از آنالیز عدم قطعیت ،مقادیر مطلوب پیشنهادی برایP-
factorو  ،)Abbaspour et al., 2007( R-factorدر مراحل
واسنجی و اعتبارسنجی برای جریان و رسوب به دست آمد
(شکلهای  0و .)5

دوره زمانی ()1996-1991
توزیع مکانی متوسط فرسایش ساالنه و شاخص  ECIدر حوضه
آبخیز گرگانرود طی دوره زمانی  1191تا  1112در شکلهای
( 9و  )0نشان داده شده است .بخشهایی از مناطق مرکزی و
شمالی حوضه آبخیز گرگانرود با میزان فرسایش ساالنه  12تن
بر هکتار تا بیش از  92تن بر هکتار به عنوان نواحی بحرانی
فرسایش شناسایی شدند .میزان قابل توجه فرسایش در این
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مناطق که تقریبا  %32از منطقه مورد مطالعه را شامل میشود ،با
وجود پوشش غالب جنگلی و مراتع ،مقادیر بسیار کم شاخص
( ECIکمتر از  1و نزدیک به صفر) و خدمترسانی پایین کنترل

فرسایش را به دنبال داشت .براساس رابطه  MSULEمیزان
فرسایش تابعی از فاکتورهای پوشش گیاهی ،ویژگیهای خاک،
توپوگرافی ،شرایط بارش و میزان تولید رواناب میباشد.

شکل ( :)3باند عدم قطعیت  % 95پیشبینی ،برای جریان ماهانه ایستگاه قزاقلی دورههای زمانی واسنجی و اعتبارسنجی

شکل ( :)4باند عدم قطعیت  % 95پیشبینی ،برای رسوب ماهانه ایستگاه قزاقلی دورههای زمانی واسنجی و اعتبارسنجی

شکل ( :)5پراکنش مقادیر جریان مشاهدهای و جریان

شکل ( :)6پراکنش مقادیر رسوب مشاهدهای و رسوب

شبیهسازی شده گام ماهانه ایستگاه قزاقلی

شبیهسازی شده گام ماهانه ایستگاه قزاقلی

بارش ساالنه در حوضه آبخیز گرگانرود از  102تا  052میلیمتر
در سال متغیر است .این مقدار در زیرحوضههای بحرانی مرکزی
و شمالی به ترتیب  922تا  052میلیمتر و  122تا  922میلیمتر
متغیر است که بهطور نسبی این مناطق زیرحوضههای پربارش

در منطقه مورد مطالعه محسوب میشوند .همچنین خروجیهای
مدل  SWATنشان داد که شاخص طول و تندی شیب()15
) (SL-factorدر حوضه آبخیز گرگانرود دارای مقادیر بین  1تا
 9/3میباشد .فاکتور  SLبهمیزان  3تا  9/3در زیرحوضههای

کمیسازی خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

بحرانی ،شرایط بحرانی فرسایشی این مناطق را نسبت به اراضی
کشاورزی (فاکتور  SLبین  2تا  )2پاییندست حوضه نشان

میدهد.

شکل ( :)9توزیع مکانی متوسط فرسایش ساالنه طی

شکل ( :)8توزیع مکانی متوسط شاخص  ECIطی دوره

دوره زمانی 1996-1991

زمانی 1996-1991

توزیع مکانی تغییرات ساالنه فرسایش و شاخص
 ECIدر دوره زمانی ()1996-1991
روند تغییرات ساالنه فرسایش و شاخص  ECIطی دوره زمانی
 1191تا ( 1112شکلهای  1و )12نشان میدهد که شدت
فرسایش و سطح عرضه خدمت کنترل فرسایش به شدت تابع
متغیرهای اقلیمی و هیدرولوژیکی مانند بارش و رواناب سطحی
است .همانطور که در شکلهای ( 1و  )12مشاهده میشود در
برخی از سالها شدت فرسایش به نسبت بیشتر بوده و به تبع آن
عرضه خدمت کنترل فرسایش در سطح پایینتری قرار دارد .از
آنجایی که تمامی دادههای مورد استفاده در شبیهسازی در
سالهای مختلف یکسان بوده و فقط متغیرهای اقلیمی تغییر
کرده است ،بنابراین تغییرات مشاهده شده ناشی از تغییرات اقلیم
است .شکلهای ( 11و  )12میزان بارش ،رواناب سطحی و ECI

11

و رابطه آنها با یکدیگر را در سطح حوضه آبخیز و برای سالهای
مختلف نشان میدهد .برای مثال در سال پربارش  ،1109با
میانگین بارش ساالنه  112میلیمتر و رواناب سطحی 95
میلیمتر ،شاخص  ECIبرابر با  1/2است در حالیکه در سال
متوسط بارش  1191با میانگین بارش و رواناب سطحی ساالنه
بهترتیب  092و  25میلیمتر ،شاخص  ECIبرابر با  1/0برآورد
شد .همچنین در سال کمبارش  1103با میانگین بارش و رواناب
سطحی ساالنه بهترتیب  332و  0میلیمتر ،شاخص  ECIبرابر با
 2/5بوده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که عرضه
خدمت کنترل فرسایش با میزان بارش در سالهای مختلف 10
 %و با رواناب سطحی  %90همبستگی دارد (شکلهای  13و
.)10

11
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شکل ( :)9توزیع مکانی فرسایش طی دوره زمانی  1996تا 1991

شکل ( :)11توزیع مکانی شاخص  ECIطی دوره زمانی  1996تا 1991

کمیسازی خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود
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نتایج بررسی مساحت نواحی با سطوح خدمترسانی کم ،متوسط
و زیاد در سالهای مختلف در جدول ( )9ارایه شده است .این
نتایج نشان میدهد که مساحت نواحی فوق در سالهای مختلف
متفاوت است .برای مثال مساحت نواحی با سطوح خدمترسانی
کم ،متوسط و زیاد در سال پربارش  1109با بارش ساالنه 112
میلیمتر بهترتیب  %5/5 ،%00/3و  ،%01/2در سال متوسط
بارش  1191با بارش ساالنه  092میلیمتر %9/3 ،%32/1 ،و
 %51/0و در سال کمبارش  1103با بارش  332میلیمتری،
 %2/2 ،%1/5و  %11/3است .این نتایج بیانگر این است که سطح
عرضه خدمت کنترل فرسایش به شدت تحت تاثیر شرایط
اقلیمی حاکم قرار دارد .در این راستا ) (Azari et al., 2013با
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت هیدرولوژی حوضه آبخیز
گرگانرود بر این نکته اشاره دارند که تغییر اقلیم سبب تشدید

چرخه آب ،تغییر بارش و تغییر در مقدار و زمان بروز رواناب
میگردد .بهطوریکه در شرایط اقلیمی آینده برای دوره زمانی
 ،2292-2211کاهش میزان بارندگی ساالنه حوضه بهمیزان 3/2
تا  ،%1/9منجر به کاهش مقدار رواناب سطحی بهمیزان  2/0تا
 %9/9خواهد شد .نتایج به دست آمده صرفنظر از جهت تغییرات
هر یک از مولفههای هیدرولوژیکی ،داللت بر اهمیت الگوی
زمانی تغییرات در طول سال داشت .همچنین )Salmani et al.,
 (2012در نتایج بررسی آثار تغییر اقلیم حوضه آبخیز گرگانرود
بر متغیرهای هواشناسی (دما و بارش) و رواناب خروجی بر
انطباق زیاد بین تغییر بارش و تغییر در مقدار آب حوضه و رواناب
اشاره نمودهاند.
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جدول ( :)9تغیییرات مساحت نواحی با سطوح عرضه کم ،متوسط و زیاد خدمت کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم
مساحت نواحی با سطوح خدمترسانی مختلف کنترل فرسایش
بر حسب هکتار
کم
2201/1
1191/0
3331/2
2290/1
2102/9
1301/1
239/1
121/5
2529/1
201/1
109/1
3351/1
3351/1
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2220/3

متوسط
529/5
222/2
222/0
100/2
2
015/5
122/3
153/1
351/1
221/1
033/5
300/0
552/2
192/1
111/1
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بر حسب  %از کل حوضه
زیاد
0159/0
5212/5
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0511/1

متوسط
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سال
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نتیجهگیری
حصول مقادیر  NS=2/9و  NS=2/10برای واسنجی جریان و
رسوب ماهانه در ایستگاه قزاقلی ،نشاندهنده عملکرد
رضایتبخش مدل  SWATدر برآورد جریان و عملکرد خوب در
شبیهسازی رسوب ماهانه میباشد .همچنین حصول ضرایب قابل
قبول برای ضرایب  P-factorو  R-factorدر مرحله واسنجی،
حاکی از آن است که نتایج منطقی برای عدم قطعیت ایجاد شده
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است .براساس این نتایج میتوان نتیجهگیری کرد که مدل
 SWATمیتواند برآورد قابل اعتمادی از اجزای چرخه
هیدرولوژیکی در حوضه گرگانرود داشته باشد .همچنین این
مطالعه نشان داد که مدل  SWATرا میتوان به عنوان یک ابزار
ارزشمند مدیریتی در کمیسازی خدمات هیدرولوژیک اکوسیستم
به کار گرفت .مدل  SWATبر اجزا و فرایندهای اکولوژیک
سازنده خدمات اکوسیستم تاکید دارد ،اگرچه نیازمند پردازشهای
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عرضه خدمت کنترل فرسایش به شدت تحت تاثیر شرایط
اقلیمی قرار دارد و با تغییر شرایط بارشی به میزان قابل توجه
.تغییر میکند
یادداشتها
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ecosystem Services
Providing
Regulating
Cultural
Supporting
Hydrologic Response Unit
Modified Universal Soil Loss Equation
Digital Elevation Model

Hargreaves
Warm-up period
SWAT Calibration and Uncertainty Program

Latin hypercube
Coefficient of Determination
Nash-Sutcliffe(1970)
Topographic factor - L is for slope length & S
is for slope

 در این تحقیق.پسین برای ارزیابی خدمات اکوسیستم است
 با توجه به رابطه میان میزان فرسایش در حالECI شاخص
وقوع در مقایسه با میزان حداکثر مجاز (طبیعی) فرسایش
 فرسایش خاک و مقدار،محاسبه شد در سطح حوضه آبخیز
 تحت تاثیر همکنشی،رسوب وارد شده به شبکه جریان رودخانه
،پیچیده میان اجزای اکوسیستم از قبیل ویژگیهای خاک
 توپوگرافی و نوع کاربری اراضی قرار دارد که در نهایت،بارندگی
 میزان شاخص. را برای هر زیرحوضه تعیین میکندECIشاخص
 در زیرحوضههای برخی مناطق مرکزی و شمالی منطقهECI
 کمتر از یک،مورد مطالعه با وجود پوشش غالب جنگلی و مرتع
 پتانسیل فرسایشپذیری این زیرحوضهها با توجه به.برآورد شد
 باالتر منجر به تولید رسوب بیشتریSL میزان بارش و فاکتور
 با توجه به، بنابراین.در مقایسه با نواحی دیگر حوضه شده است
 مستعد فرسایش هستند و هرگونه تغییر،ویژگیهای اکوسیستمی
کاربری اراضی میتواند وضعیت بحرانی فعلی را از نظر فرسایش
 همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که سطح.تشدید کند
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