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Abstract:
In the present study the runoff resulted from snowmelt is
simulated using the SRM model in Taleghan basin.
Snow, as one of the main causes of water storage plays
an important role in removal of the challenges in water
resources management, especially in mountainous areas.
The water resulted from snow melting plays an
important role in the development of surface runoff and
ground water recharge. Snow coverage represents the
amount of water stored in mountain basins. Here, snow
is considered as an equivalent for water and has a great
effect on the hydrological simulation in Taleghan
watershed. According to the studies carried out in this
area, due to the natural and climatic characteristics of the
region, there exist relatively favorable conditions for the
development of horticulture, agriculture and urban
expansion. The present study has simulated the daily
yield model with the square of the correlation coefficient
of 45%. The results indicated that the SRM Simulation
Model is a suitable tool for estimating the amount of
runoff resulted from snow melting with a high degree of
accuracy. The applied model is a sufficient one to
estimate and predict the flow of snowmelt and efficient
management of water resources. The model is also very
important in physical development and enhancement of
the environmental conditions.
Keywords: simulation, Physical development, melting
snow, , SRM model, Taleghan
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:چكیده
در این مقاله شبیه ساازی رواااان ااشای از ون ار اا اساتزاده از مادل
 ر ه عناوان. در ارتزاعات حوضه آ خیز طالقان ررسی شده استSRM
یکی از عوامل اصلی خیره آن اقش مهمای در رعاچ لالااهای موجاود در
آن حاصال از.مدیریت منا چ آن خصوصأ درمناطق کوهساتاای ایزاا میکناد
 تغذیه آ هاای زیرزمینای را، اقش مهمی در ایجاد روااان سطحی، ون ر
 پوشااش اار مفاار میاازان آن خیااره شااده در حوضااه هااای.داراساات
 نا راین تاثیر آن ه عنوان آن مفادل ار اهمیات سایار.کوهستاای است
.االیی در شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه آ خیز طالقان دارد
 ا توجه ه ویژگیهای طبیفای و،ر اساس مطالفات ااجام شده در این منطقه
اقلیمی شرایط اسبتا مساعدی جهت رشد و توسافه اداداری و کاااورزی و
.تراکم شهری عراهم آورده است
 شابیه سااازی%48 مادل آ ادهی روزاااه را اا مجااذور ضاریگ همبسات ی
 ا زاری سیارSRM اتایج این تحقیق ااان میدهد که مدل شبیه ساز.کرد
مناسگ رای رآورد میازان رواااان حاصال از ون ار میباشاد و از دقات
 و این مدل جهت تخمین و پایش ینای جریاان ون.االیی رخوردار است
و همچناین در توساه کالبادی و.ر و مدیریت منا چ آن کارآمد می اشد
.هبود شرایط زیست محیطی سیار حائز اهمیت میباشد
، اقتصادسنجی عضایی، اا را ری درآمدی منطقهای:واژههای كلیدی
. هم رایی رشد،شاخص اا را ری تایل
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مقدمه
امروزه در اکثر کاورها ه ویژه کاورهایی که ه لحاظ موقفیت
مکاای در مناطق خاک قرار دارااد در رااماه توسافه کالبادی
خود هبود منا چ آن را گنجااده اااد تاا از ایان طریاق توااناد
عرآیند توسفه پایادار را هماوار ساازاد .از طرعای دی ار رشاد و
گسترش شهرااینی و ایاز جوامچ شاهری اه مناا چ آن سابگ
سرازیر شدن خیل عظیمی از جمفیت شهراااین اه ااواحی و
مکااهای دارای منا چ آن مطلاون شاده اسات .ایان جا جاایی
عظیم جمفیت می توااد مناعچ و مضرات زیادی را رای جواماچ
میز ان داشته اشد .ا توجه ه موقیت جغراعیایی حوضه آ خیاز
طالقان که در خش شامال در ای در عاصاله  621کیلاومتری
تهران قرار گرعته است ،از اظر موقفیت جغراعیایی این حوضه از
شمال ه حوضه آ خیز الموت و از جنون ه زیاران و صمغ آ ااد
واز شرق ه خای از حوضه آ خیز کرج و از دارن اه حوضاه
آ خیز شاهرود محدود میاود در اتیجه منا چ آ ی این منطقه ااه
تنها در توسفه کالبدی طالقان موثر است لکه میتوااد در توسفه
کالبدی شهرهای همجوار ازجمله تهران ایز تاثیر گذار اشد.
در عصر حاضر ه طور عزاینده ای ر ارزش آن اه عناوان
یک عنصر گراابها و کمیان اعزوده می شود .در این میان حیات
اقتصادی سایاری از روساتاهای کااور اه خاش کاااورزی
وا سته است ،کمبود آن و عدم مدیریت هینه آن ه عنوان اهاد
اصلی خش کااورزی می توااد ه صورت لالای اساسای ار
سر راه تحقق کااورزی پایدار ه عدم امنیت دذایی اه عناوان
پایه رعاه اجتماعی و ااکامی در دسات یاا ی اه توسافه پایادار
شهری و روستایی منجر شود .تحقیق حاضر اا هاد ررسای
اقش مادیریت مناا چ آن در توسافه پایادار در حوضاه آ خیاز
طالقان ااجام گرعته است.
ر ه عنوان یکی از ااواع ارش های مطرح  ،در مناطق
سردسیر وده که اارش آن دارای عوایاد زیاادی ارای جواماچ
میباشد .تغذیه منا چ آن  ،سدها ،آن های سطحی و زیرزمینی ،
تفاادیل آن و هااوا  ،حماال واقاال  ،کااااورزی  ،توریساام و
اکوتوریسم و توسفه کالبدی از مهمترین عواملی هستند که اه
طااااور مسااااتقیم از اااار تاااااثیر می ذیرااااادPanahi-( .
)Helaly,2001
تغییرات پوشش ر در  TPیکی از عوامل مهم در تغییار
سطح آن دریاله هااعووه ار اارش و آن شادن یخچالهاای
طبیفی میباشد.)Zhang et al,2012(.
در مطالفه حاضر شبیه سازی روااان ااشی از ون ر اا
استزاده از مدل  SRMدر حوضه آ خیز طالقاان ماورد ررسای
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قرار می گیرد .هد این مقاله ،شبیه سازی روااان ا استزاده از
اادازه گیری و داده های ایست اه های پوشش رعی در طاول
دوره 2166و HY 2162در حوضه آ خیز طالقان تا ا تدای ساد
طالقان می اشد.که تاثیر گرماایش جهااای زماین ار تغییارات
سطح پوشش ر ماهود است  .امید است این مطالفاه تواااد
کمکی ه هره وری از مدل  SRMو گسترش قا لیت های آن
در سایر اقاط جهان داشته اشد.
داده ها و روشهای كار
رای مطالفه حاصل از ون ار در حوضاه آ خیاز طالقاان از
مادل  SRMاساتزاده شاد کاه از داده هاای ایسات اه هاای
هواشناسااای و اطوعاااات سااانجش از دور در طاااول دوره
 HY2010-2011استزاده شده است .در جادول  6اطوعاات
ایست اه های مورد استزاده آورده شده است.
جدول  1مشخصات ایستگاه های هیدرومتری حوضه
طالقان
اام ایست اه

طول جغراعیایی

عرض جغراعیایی

ارتزاع

زیدشت

81-46

91-61

2623

میناواد(گلینک)

81-48

91-61

2611

هراج

81-47

91-61

2611

جوستان(آلیزان)

81-89

91-62

2116

دوك پل

81-84

91-66

2116

دیزان

81-87

91-69

2981

منبع :وزارت ایرو

شکل  .1حوضه آ خیز طالقان تهیه شده از  demو محل ایست اه
های هواشناسی و هیدرولوژی زیدشت و سیاه دشت
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شرح و تفسر نتایج
درك عرآیند توسفه شهری در رااماه ریازی توسافه شاهری و
مدیریت توسفه شهری پایادار اقاش تفیاین کنناده ای دارد .در
تحقیق پیش رو عرایند توسفه کالبدی  -عضاایی طالقاان ماورد
ررسی قرار گرعتاه و پاا از مااخص شادن پتااسایل هاا و
محدودیت های توسفه ا محاسبه میزان عضای مورد ایاز رای
جمفیت اضاعه شده در دهه های اتی ،راهبردهای هیناه ارای
توسفه آتی شهر ارایه شده است.
حوضه آ خیز طالقان یکی از زیر حوضه هاای مهام سازید
رود در ایران است که در دامنه جنو ی رشته کوه های البرز  ،در
خش شمال در ی در عاصله  621کیلومتری شهر تهاران قارار
گرعته است این حوضه ین عرض هاای ˝ 91° 8´ 96و
˝ 91° 29´ 97شاامالی و طااول هااای ˝ 81° 26´ 11و
˝ 86° 6´ 61شرقی قرارگرعته است .مساحت حوضاه آ خیاز
طالقان 6983 /8کیلومترمر اچ میباشاد.ارتزاع حوضاه از ساطح
دریا  6611تا  4411متر متغیار اسات  .رودخاااه طالقاان در
مرکااز ایاان حوضااه از گرداااه عساالک ودر داارن از کناادوان
سرلامه می یرد و ه سمت درن در جریان است این رودخااه
پا از دریاعت شاخه های پر آ ای مااناد علای زان  ،مهاران ،
خچیره  ،حسنجون  ،اورازان و ...طی لندین کیلومتر ه رودخااه
الموت می یوادد و پا از آن ا اام رودخااه شاهرود ه در یالاه
سد سزید رود میریزد(.ساازمان زماین شناسای ایاران ) ارتزااع
متوسط حوضه حدود  2272متر و ارتزاع ا عراوااای  81درصاد
 2978متر است  .ه علت ارتزاع زیاد حوضه  ،دمای آن در دوره
سرد سال زیر صزر است .ضریگ گراولیوس حوضه  6/88اوده
که ااان میدهد شکل حوضه کایده است و عرم حوضه 1/264
میباشد که لون از واحد کمتر است  ،احتمال سیو ی و طغیاای
ودن ایز کم است .زمان تمرکز حوضه ا توجه ه عرماول جیاا
دتلی  3/17ساعت میباشد .متوسط ریزش های سااالاه حوضاه
حدود  781میلیمتر است .این مقدار در ارتزاع  2272متاری اه
 766/9میلیمتر میرسد .حدود  73درصد از ریزش هاای حوضاه
در دوره سرد  Novemberتاا  Aprilااازل میااود(.حجام –
شرعی پور  .( 6982،تفداد ایست اه های واقچ در حوضاه آ ریاز
طالقان  1ایست اه میباشد .حداکثر و حداقل ارتزاع  ،مر اوط اه
ایست اه های زیدشات و خچیاره اا  6711و  2411متار از
سطح دریاست .مدل ( )SRMکه توسط ()Martinec 1975
توسفه یاعته یکی از مدل های تجر ی هتر شناخته شده است و
در میان مدلهای ون ر متفاددی کاه از اطوعاات پوشاش
رعی استزاده می کنند یکی از مدلهایی است که طور گساترده

در شبیه سازی و پیش ینی روااان حاصل از ون ار ماورد
استزاده قرار می گیرد ( را او و ماارتینا  -6373،ماارتینا و
را و  - 6338،لی و همکاران  .) 2119،ایان مادل ار اسااس
شاخص درجه -روز رای شبیه سازی رواااان روزاااه و پایش
ینیها در مناطق کوهستاای که ون ر عامل اصالی رواااان
است ه کار می رود(را و و مارتینا – 6386،مارتینا 6338،
– لی و همکاران  .)2119،روش درجه روز که توسط این مادل
کار رده شده است ه طرق مختلا ارای ایش از  11ساال
است که مورد استزاده قرار گرعته است(.لی و همکاران )2119،
همچنین مدل ( )SRMاز درصد حوضه و یا زواهاای ارتزااعی
تحت پوشش ر ه عنوان ورودی اولیاه ارای شابیه ساازی
جریان رودخااه روزااه استزاده می کند .این مادل از دو خاش
تاکیل شده است که در عرمول ( )2ااان داده شدهاست.
()6
] +C .

).

( +

=

.
)

(1.

طوریکه :
 = Aمساحت حوضه آ ریز در هر زون Km
 = nتفداد روزها
= ضریگ تبدیل (  ) cm km2d-1ه ) )m3s-1
 = Qد ی روزااه (مترمکفاگ رثاایاه) = Cs ,ضاریگ رواااان
اار  = Cr ,ضااریگ روااااان اااران = a ,عاااکتور درجااه-
روز(سااتیمتر ر درجه ساااتی راد ار روز) = T ,درجاه حارارت
ایست اه مبنا (درجه سااتی راد) = T,تزاضال درجاه حارارت
ایست اه مبنا ا درجه حرارت در محال متناا ر متوساط ارتزااع
هی سومتریک حوضه = S ,پوشش اسبی ر  = p ,ارشی که
در تولید روااان شرکت می ند(سااتیمتر)  = A ,مساحت حوضه
یا ااحیه ااتخا ی(کیلومترمر چ) = n ,توالی روزهای در طی دوره
پیش ینی یا شبیه سازی و  = Kضریگ عروکش .
دمای حراای تفیین میکند که آیا ارش اادازه گیری شاده
یا پیش ینی شده ه صورت ر است یا ااران .مادلهایی کاه
ایجاد پوشش ر را شبیه سازی میکنند در اولین شبیه ساازی
روااان اه تنها در دوره عرسایش لکه در دوره تجماچ ایاز اه
شدت ه این پارامتر وا سته هستند .مدل  SRMرای تصامیم
گیری در این مورد که آیا ارش عوراً ه روااان تبدیل میاود(در
<  Tاشد ارش ر اتزااق
حالت ارش اران) ،یا اگر
اعتاده است ،عقط ه دمای حراای ایاز دارد(.دوال –راا و).
ا توجه ه مطالفاتی که قنبرپور و همکارن (  )6984تحت
عنوان تفیین مناطق مؤثر در ااباشت و ماادگاری سطح پوشاش
2
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ر و سهم ون ر در روااان در حوضاه آ ریاز کاارون اه
ااجام رساادهااد دمای صزر درجه سااتی راد را ه عنوان آستااه
ون ر و دمای  2/4درجه ساااتی راد را اه عناوان آساتااه
ریزش ر در اظر گرعته ااد لذا در مطالفه حاضر ایاز از ارقاام
عوق استزاده شده است.
عوامل عیزیکی و توپوگراعیک در رعتار سیستم هیادرولیک
آ خیز ه ویژه خیره موقات آن ،ااشای از اراادگی و سارعت
هدایت آن ه خاارج از حوضاه از طریاق سیساتم رودخاااه ای
اثرات ارزی داراد .این ویژگی حوضه ها ومحاسبه کمی عواملی
که ویژگی های عیزیکی ه ویژه اشکال اااهمواری هاای یاک
حوضه را وجود می آورد را صورت ضریگ هاای عاددی ارائاه
میکند( .موحد دااش ،علی اصغر (6979،

عرعی تماما ا شیگ های سیار تند در حال کندن ستر خود می
اشند و عموما مراحل جواای را پات سر می گذاراد .ستر ایان
رودها ه طور کلی عمیق و تنگ و دارای دامناه هاای پرشایگ
می اشند .تنها مئاادر طالقان رود در شرق شهراسر قرار گرعتاه
که در اتیجه تغییر جنا زمین شناسی ه وجود آمده است.

شکل  .3اقاه شیگ منطقه طالقان

شکل  .2اقاه  TINحوضه آ خیز طالقان

رای مطالفه پساتی و لنادی حوضاه از  DEMمحادوده
طرح رگرعتاه ساایت  SRTMاا ا فااد شابکه  88 ،متاری
استزاده شده است و اقاه هی سومتریک ا عاصاله تاراز یکصاد
متر ترسیم شده است .رود اصلی منطقه ،طالقان رود مای اشاد
که از کوه های کرج در شرق و از کوه های تخات سالیمان در
شامال سرلاامه مای گیاارد .ایان رود از شااخه هاای عرعاای
متفددی همااند حسنجون ،مرجان ،علی زان رود ،خچیره ،زالوی
لای تاکیل شده اسات .عملکارد رود اصالی حمال رساو ات
حاصله از شاخه های عرعی می اشد و ه دلیل ازدیاک شادن
ستر اصلی ه سطح اساس در حاال حاضار کمتار عمال حزار
ااجام می شود .در واقچ می تواایم وییم این رود ه مرحله ی
پیری ازدیک شده است .در مسیر این رود پادگااه های متفددی
در حد عاصل الت زیدشت تا شهرك مااهده می شود .ا توجه
ه شیگ سیار مویم ( )%2این رود یاترین ااارژی آن صار
عرسایش کناری می شود .ار عکاا رود اصالی ،شااخه هاای
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شکل .4اقاه جهت حوضه آ خیز طالقان

شکل  .5اقاه تزکیک زون حوضه آ خیز طالقان
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اشد ه روزااه) را در هر ااحیه ارتزاعی در اظر می یرد(.راا او-
دوال).

شکل .6منحنی مساحت – ارتزاع (هی سومتریک) و توزیچ ه
مناطق ارتزاعی ) (ABCحوضه طالقان از طریقdem

جدول  .2تقسیم ندی ارتزاعی دست آمده از  demحوضه
طالقان
Arae
)(km2

Mean
Elavation

Elevation
)(m

676
619
614

6881
6811
2881

981-6411
6416-2911
2916-9813

ZOON
A
B
C

شکل  .7اقاه ارش – دما – تبخیر حوضه آ خیز طالقان

عامل درجه – روز (  : ) aعامال درجاه – روز ( ،ساااتیمتر ار
درجه سااتی راد) تفداد درجه –روزها(( )Tدرجه ساااتی راد روز)
را اا اساتزاده از مفادلاه زیار اه عماق ون ار روزاااه M
(سااتیمتر) تبدیل میکند:
M=a.T

اعت محیطی دما ( : )γا توجه ه ررسیهای صاورت گرعتاه در
منطقه مقدار پیانهادی توسط مدل  SRMدر محادوده ماورد
مطالفه مناسگ نظر رسیده و حداکثر مفادل −0.21 ◦C 100
 ، m−1دراظر گرعته شدهاست.
ضریگ پسروی : ( K ) 2ا استزاده از آماار روزاااه و اا هاره
گیری از را طه ( ) 8اسبت ه محاسبه ضریگ عاروکش جریاان
اقدام گردیده است .الزم ذکر است ضرایگ دست آمدتوجه اه
مقدار آ دهی و ارش تفدیل شده است.

میاازان ارااادگی در ایاان منطقااه یکسااان ابااوده و دارای
اوساااتی در مناطق مختل می اش (گرشاسابی.)48 ، 6982 ،
رای مطالفه وضفیت ارش ر در یک منطقاه ایاد اه آماار
درازمدت قا ل اعتمادی دست یاعت رای دسات آوردن لناین
آمار قا ل اعتمادی عووه ر اطوعات دست اه های یر ط ایاد
ه ایست اه های موجاود در منطقاه روی آورد و ازاطوعاات آن
ایست اه ها استزاده اماود.در آااالیز آماار اارش ایسات اه هاای
موجااود منطقااه از دوره آماااری )6932-6931( 2162-2161
استزاده شده است کاه عبارتناد از؛ زیدشات ،گلیناک  ،هاراج ،
جوستان ؛ دوك پل  ،خچیره .ا توجه ه اینکاه فضای از ایان
ایست اه ها دارای تفداد سیار اادکی خوء آماری وداد میااا ین
ماهااه وساالاه ازوالت جوی در ایست اه هاای منطقاه طالقاان
ایز لحاظ شده است.
ضریگ روااان : ( C ) 6این ضریگ جهت در اظر گرعتن
تلزاتی است که این حجام آن موجاود ( اارش ااران ون
اار ) و جریااان خروجاای از حوضااه را ااااان میدهااد .راامااه
کام یوتری مقادیر جداگااه ای را رای ارش ر ( ) و اران (
) قبول کرده و تغییرات مقادیر آاها در وسط ماه (و اگر ایااز

زیاارا کساار (  )K+1قساامتی از ون اار روزااااه اساات کااه
وعاصله ه روااان تبدیل می شود( .دوال-راا و )2011،
زمان تأخیر :( L )،3ماخصات اوسااات روزااه روااان ون
ر  ،این امکان را عراهم می ساازد تاا زماان تاأخیر اه طاور
مستقیم از روی هیدروگرا های ساالهای قبال تفیاین شاواد.
داده های د ی مفموال ه عواصل زماای ایمه شگ ه ایمه شگ،
منتار میاوادو رای مقایسه ا مقادیر شبیه ساازی شاده ایاد
تنظیم شواد .در مقا ل ،مقادیر شبیه ساازی شاده ایاز میتوااناد
(شاعر و همکاران)،6386 ،
 :دمای حراای تفیین میکند کاه آیاا
دمای بحرانی

6. Runoff Coefficient

2. Recession Coefficient
9. Time Leg

=
ضریگ عروکش ( )Kپارامتر سیار مهمی در مدل  SRMاسات

ااریه علمی – پژوهای راامهریزی توسفه کالبدی ،سال دوم ،شماره ( 4سری جدید) ،پیاپی  ،8زمستان 6931

ارش اادازه گیری شده یا پیش ینی شده ه صورت ر است
یا اران .مدلهایی که ایجاد پوشش ر را شبیه سازی میکنناد
در اولین شبیه سازی روااان اه تنها در دوره عرسایش لکاه در
دوره تجمچ ایز ه شدت ه این پاارامتر وا ساته هساتند .مادل
 SRMرای تصمیم گیری در این مورد که آیا ارش عاوراً اه
<T
روااان تبدیل میاود(در حالت ارش اران) ،یا اگر
اشد ارش ر اتزاق اعتاده است ،عقط ه دماای حرااای ایااز
دارد(.دوال –راا و )2166
همااطور که مااهده میاود عاکتور  Sهمان سطح پوشش
اار از تصاااویر  8روزه ساانجنده  MODISااا اسااتزاده از
اادهای ( )4و ( )1و آساتااه گاذاریهای الزم اه دلیال قادرت
تزکیک زماای و طیزی مناسگ استخراج شده است و اقاه ر
تهیه شده ا مدل رقومی ارتزاعی ترکیگ و منحنی تخلیه ار
) (SCDCs6رای سالهای مورد اظار از اقااه رعای دسات
آمدهاست و درصد مساحت پوشش ر روزااه از منحنی تخلیه
ار ) (SCDCsکااه متغییاار اساسای ماادل ااامار ماای رود
محاسبه گردیدهاست .در خصوص پارامترهای ورودی ه مادل،
مقادیر ضریگ روااان ر ) (Csو اران ) (Crصورت متوسط
عصلی و عاکتور درجه روز ) ، (αدمای حراای و گردایان دماا و
زمان تاخیر رای تمام حوضه در اظر گرعته شدهاسات و ساطح
ماارکت کننده در ارش ) (RCAه صورت روزاااه اه مادل
وارد شده است و شبیه سازی روااان حاصال از ون ار اه
صورت روزااه) در عاصله ساالهای آ ای  2162 -2166در اارم
اعزار  SRMه منظور ررسی اقش پوشاش ار در تغییارات
د ی رودخااه در حوضه آ خیز طالقان ه وسفت  4881کیلاومتر
مر چ ،مورد ررسی قرار گرعت.

شکل  .8همبست ی میان جریان محاسبه شده و اادازهگیری شده
درسال آ ی  2162-2166در حوضه طالقان

ا توجه ه این که داده هاای ماااهده ای و ااادازه گیاری
6. Snow Cover Depletion Curves
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شده رای خش قا ل توجهی از عوامال ماورد ایااز در منطقاه
تحقیق در دسترس قرار اداشت ،تفدادی از پارامترهای ماااهده
ای مدل ا سفی و خطا دست آمداد تا آاجایی که هیدروگرا
مااهداتی و محاسباتی هترین پرازش را ایجاد کند.
ا توجه ه این که داده هاای ماااهده ای و ااادازه گیاری
شده رای خش قا ل توجهی از عوامال ماورد ایااز در منطقاه
تحقیق در دسترس قرار اداشت ،تفدادی از پارامترهای ماااهده
ای مدل ا سفی و خطا دست آمداد تا آاجایی که هیدروگرا
مااهداتی و محاسباتی هترین پرازش را ایجاد کند.
اتایج شبیه ساازی و کالیبراسایون جریاان حاصال از ون
اار در حوضااه آ خیااز طالقااان در سااالهای مااورد مطالفااه در
شکلهای و میزان حجم روااان تجمفی ر و اران در شاکل
( )9ااان داده شده است.

شکل  .9امودار شبیهسازی روااان (اادازه گیری شده و محاسبه
شده) ((  )Runoff (Measured vs Computedدر سال آ ی
 6931-36درحوضه آ خیز طالقان SRM

بحث ونتیجهگیری
در این مقاله اقش مناا چ آن ار تغییارات کالبادی  -عیزیکای
ااحیه طالقان که شاخصی رای دستیا ی ه توسفه پایدار وده را
ررسی اموده تا اثرات موثر آن را در توسفه مورد ارزیاا ی قارار
دهیم  .استزاده از منا چ آن موجاود در ایان منطقاه کاه دارای
پتااسیل های الزم رای توسفه کالبدی گسترش شهراااینی و
ایاز جوامچ شهرااینی ه مناا چ آ ای موجاود میباشاد  ،سابگ
سرازیر شدن خیل عظیمی از جمفیت شهرااین ه این منااطق
گردیده است .این جا جایی عظایم جمفیات مای تواااد منااعچ
زیادی را رای جوامچ میز ان داشته اشد .صنفت گردش ری اا
اتکا ه ویژگی ها و تأثیرات اقتصادی خود می توااد ه گواه ای
کاموً مؤثر در تحرك و پویایی خش هاای مختلا اقتصاادی
جوامچ محلی اقش عمده ای ایزا کناد و در اهایات اه توسافه

84

اربابی و نجاری :اقش مدیریت منا چ آن در توسفه کالبدی ا استزاده ازمدل SRM؛ مطالفه موردی حوضه آ خیز طالقان

اواحی روستایی و شهری کمک اماید.
در این پژوهش شبیه سازی روااان ااشی از ون ار اا
استزاده از مدل  SRMدر حوضه آ خیاز طالقاان ررسای شاد.
عرآیند ون ر  ،سیار پیچیده و اسبت اه شارایط محیطای
سیارحساس می اشد و دیهی است که شبیه سازی دقیق این
لنین عرآیندی ایز سیار ماکل و پیچیده می اشد .نا راین اا
استزاده از مدل  ،SRMمی توان این عرآیناد هاا را در اهایات
دقت و سرعت اسبت ه مدل های دی ر ون ر ااجام داد.
در شبیه سازی ا توجه ه کمبود داده های مااهده ای زمینی ،
و اینکه روااان ااشی از ون ر در حوضه هاای دارای ار
عصلی که ون ر در مواردی ا ارش اران ایاز هماراه مای
اشد شرایط دشواری ایجاد می کند  .لنین شارایطی در اکثار
حوضه های رع یر کاور حاکم می اشد .استزاده از داده هاای
ماهواره ای و کار رد آن در مدل های هیادرولوژیکی خاای از
این کمبود ها را جبران می کند .در ایان تحقیاق ارای تفیاین
سطح پوشش ر در منطقه مورد مطالفه از داده های مااهواره
ای و مااهداتی استزاده شد .و از داده های د ی و ااران وزارت
ایرو و ساازمان آن منطقاه ای تهاران ودماا درایسات اه هاای
هواشناسی ه عنوان ورودی های اصلی مدل ون ار ماورد
استزاده قرار گرعت .پارامتر های ورودی مادل ار اسااس داد ه
های مااهده ای در سطح حوضه طالقان تفیاین یاا واسانجی
شداد .و س ا ر اساس ارادگی و درجه حرارت ایست اه هاای
هواشناسی و مساحت رعی دست آمده از اطوعات ماهواره ای
جریان روزااه در خروجی حوضه شبیه سازی و پیش ینی شاده
و اتایج زیر دست آمد.
 -6اتااایج آورد محاساابه شااده در دو سااال آ اای ااه مقااادیر
مااهداتی ازدیک و قا ل قبول وده است .
 -2شبیهسازی روااان حاصال از ون ار در حوضاه آ خیاز
طالقان ااان میدهد که دما در شکل گیاری گارایش رواااان
شبیهسازی شده ه ااداره گیری شده ی تاثیر ایسات و ضاریگ

تبین حوضه رای سالهای شبیهسازی شده اسبتاً پائین است اما
ا این وجود مدل قادر اه مااخص کاردن و تخماین رواااان
روزااه است و همبست ی این د ای ماااهداتی و شابیهساازی
روزااه در عاصله سال آ ی  6931-36تا  6936-32این مطلگ
را تایید میکند.
 -9ا توجه ه هیادروگرا شابیه ساازی شاده میتاوان تااثیر
گرمایش کره زمین را در روااد ساریچ ون ار و کام شادن
سطح پوشش رعی را در حوضه طالقان طی دو سال آ ای -36
 6931و  6936 -32موحظه کرد.
 -4ا توجه ه هیدروگرا دست آماده میازان دماای حوضاه
االرعته و ه طبچ آن کاهش ارش ر را یان میکند.
منبچ مناسگ آن حاصل از ون ر و استزاده هینه ازآن تاثیر
سزایی در توسفه کالبدی منطقه مورد مطالفه میتوااد ایزا کناد.
اتایج ررسیهای ااجام شده ااان میدهاد کاه حادود  31%از
منا چ آن ،اویژه مناا چ آن زیرزمینای ،اه مصار کاااورزی
میرسد و حدود  32%از درآمد ساکنین این ااحیه ایز از تولیدات
کااورزی است 1همبست ی ین تغییارات دو عامال جمفیات و
منا چ آن ،مفنیدار وده و ه وضوح ااان میدهاد کاه توسافه
منا چ آن سبگ اعزایش جمفیت شهری در ااحیه تحات مطالفاه
شده است و الفکا اقش مدیریت منا چ و مصر آن و تااثیر
آن در توسفه سطح زیر کات ایز ماورد ررسای واقاچ شاده و
اتایج دست آماده ،همبسات ی مفنایدار و مطلاو ی را این دو
عامل مز ور ااان میدهد 1ا توجه ه کاهش ازوالت جاوی و
ه تبچ آن محدود ودن منا چ آن و اعت سطح آن زیرزمینی در
حوضه آ خیز طالقان و ایز ا علم ه اینکه کااورزی و تولیادات
آن در ااحیه مورد مطالفه محوریت دارد 1روشن است کاه تنهاا
راه توسفه پایدار ،توجه زیااد اه مادیریت مناا چ و مصار آن
می اشد و استزاده هیته از منا چ موجود میباشد.
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