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 چکیده

شود. عواملل معدلددی در میلزان     عنوان عامل مهمي در مدیریت بهینه آب محسوب مي به ،جریان پایه و شاخص مرتبط

توان به کاربری اراضي و پوشش گیلاهي اشلاره نملود کله     ها مياز جمله آن ه و روند تغییرات آن نقش دارند،جریان پای

معأثر از دخالت مسعقیم و غیرمسعقیم انسان است. در این پژوهش، تغییرات کاربری اراضي در حوزه آبخیلز االقلان بلا    

و  1911، 1933هلای  ای و کاربری اراضي در سه مقطع زملاني سلا   های هوایي، تصاویر ماهوارهاسعفاده از تفسیر عکس

رقومي برگشعي للین و  مورد بررسي قرار گرفت. همچنین، شاخص جریان پایه با اسعفاده از جریان روزانه و فیلعر  1981

عنوان شاخص کل حوضه اسعفاده و روند تغییرات آن با روند تغییرات  به ج شد. سپس، از میانگین سالیانههالیک اسعخرا

روند افزایشي تغییر کلاربری اراضلي از دیلم و آبلي بله مرتدلي بلود.         دهنده قرار گرفت. نعایج نشانکاربری مورد بررسي 

کله بلرای    از خود نشان دادند، در صلورتي  یدرصد 83/11و  91/39 ، کاهشترتیب همچنین، سطح اراضي دیم و آبي به

تغییلر  دست آمد. تلأثیر   ( به1933های مشابه در سا  مبنا )درصد نسبت به وسدت کاربری 1/11اراضي مرتدي، افزایش 

گر روند منفي شاخص با درصد تغییرات وسدت اراضي دیم بوده اسلت. ایلن   کاربری در میزان شاخص جریان پایه نشان

بسعگي منفي را نشان داد. روند مثبت شاخص ملذکور بلا درصلد تغییلرات      شاخص با درصد تغییرات اراضي آبي نیز هم

 ،نشلان داد همچنین اخص جریان پایه است. نعایج پژوهش در افزایش ش این اراضيحاکي از نقش مثبت  ،اراضي مرتدي

 افزایش یافعه است. 335/1به  338/1های مورد بررسي از میانگین شاخص جریان پایه در دوره

 

 ای، فیلعرهای رقومي: اراضي آبي، اراضي دیم، اراضي مرتدي، تصاویر ماهوارههای کلیدی واژه

 

 قدمهم 

، شاخص یهجریان پا شناخت چگونگي تغییرات

 راهبرد، برای توسده مربواه و عوامل تاثیرگذار بر آن

 .مدیریت کیفي و کمي منابع آب، مورد نیاز است

های ی زیرزمیني در آباه  برآورد میزان مشارکت آب

 هایدورهریزی سطحي در یک حوزه آبخیز برای برنامه

آب  ،سازگانبومسالي، بررسي وضدیت آبي و خشک کم

آب رودخانه و چگونگي پخش آلودگي شرب، آلودگي 

مطالدات  ،های اخیردر سا اریق، کاربرد دارد. از این 

معدددی در خصوص ارزیابي منابع آب سطحي و 

مابین زیرزمیني با اسعقاده از بررسي روابط في

در این حوزه آبخیز انجام پذیرفعه است.  های ویژگي

 پژوهشي، در( 1111و همکاران ) Aranciba  رابطه،

را در برآورد جریان ای حوضهو  معغیرهای اقلیمينقش 

 ند،نعیجه گرفعها  ند. آنیه مورد بررسي قرار داداپ

 گیاهي، شیب، پوششلشامل شک حوضه های مشخصه

 ،میانگین بارش سالیانه نظیرکلیماتولوژی  معغیرهایو 

نعایج مشابهي . ثری در جریان پایه دارندونقش م

و همکاران  Santhiجمله  توسط پژوهشگران دیگری از

 ( ارائه شده است. 1113) Mazvimavi( و 1118)

محققین بسیاری اثرات مسعقیم و غیرمسعقیم 

بر منابع و  اراضيانسان در تغییر کاربری  نقشناشي از 

 ra_hkazemi@yahoo.comنویسنده مسئو :  1
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 Kashaigili، اند. از جملهمورد مطالده قرار دادهآب را 

( نقش تغییر 1111و همکاران ) Delgado( و 1118)

بری اراضي را بر رژیم هیدرولوژیکي رودخانه با کار

سازی و سناریوهای مخعلف مورد اسعفاده از مد 

بررسي قرار داده و بر تاثیر منفي تخریب اراضي تاکید 

ضریب رواناب  اند. تاثیر تغییر کاربری اراضي برکرده

سازی هیدرولوژیکي، توسط روش شبیه به

Sriwongsitanon  وTaesombat (1111 ) مورد

دست آمده حاکي از  بررسي قرار گرفت. نعایج به

افزایش رواناب در نعیجه تخریب اراضي است. تغییر 

و تأثیر آن در جریان پایه  جنگل  کاربری اراضي به

و نقش  بررسي (1115و همکاران ) Brown توسط

اي های کم مشخص شده است. آن در جریان منفي

افزایشي و اثرات  White (1113) و Linپژوهشي، 

ای هکاهشي از بین بردن پوشش گیاهي بر روی جریان

برداشت  ،کشاورزی در کاربریاند.  گزارش کرده را کم

ثیرات کاهنده در اکشاورزی نیز دارای ت منظور بهآب 

است. روند تغییرات جریان پایه در آبي های کمزمان

نعیجه تغییر کاربری و همچنین تغییر الگوی کشت، 

مورد مطالده قرار گرفت و  Dibyajyoti (1113)توسط 

مشخص شد که افزایش جریان پایه در نعیجه افزایش 

 کشت معمرکز بوده است. 

اثرات تغییر کاربری بر روی پارامعرهای نفوذ آب 

و همکاران   Ghorbani-Dashtakiخاک توسط  به

( بررسي شده است. نعایج نشان داد، نفوذ آب 1111)

ی و تخریب مرتع، کاهش قابل در نعیجه تغییر کاربر

یابد. در خصوص اثرات تغییر کاربری بر ای ميمالحظه

های پژوهش توان بهخیزی، ميهای سطحي و سیلآب

(، 1985و همکاران ) Barkhordaryانجام شده توسط 

Saghafian ( و 1111و همکاران )Saadati  و همکاران

ها مبعني بر ( اشاره کرد. این پژوهش1111)

بیني سازی هیدرولوژیکي بوده و بررسي و پیش مد 

ها بر مبنای سناریوهای مخعلف کاربری انجام شده  آن

ها، نشان داده است که  است. نعایج این پژوهش

ها و مراتع،  تغییرات کاربری اراضي و تخریب جنگل

تأثیر در  شود و این موجب افزایش دبي اوج سیل مي

 یشعری دارد.مدت اهمیت ب های کوتاه دوره بازگشت

های معدددی برای جداسازی جریان پایه از روش

جریان رودخانه توسده یافعه است که عمدتا در 

های  و ردیاب گفیلعرینهای گرافیکي،  های روش گروه

شود. جداسازی جریان پایه بندی مي شیمیایي ابقه

بر و غیردقیق است و نعایج روش گرافیکي اغلب زمان به

پژوهشگران مخعلف مشابه نیست. دست آمده توسط  به

ها دقیق و قابل اععماد است، های مبعني بر ردیابروش

بر و مسعلزم صرف وقت و هزینه زیادی است. ولي زمان

های رقومي و های مبعني بر الگوریعماز ارفي، روش

بر سهولت و قابلیت تشخیص مناسب  فیلعرینگ، عالوه

به  در تدیین دبي پایه، حساسیت باالیي نسبت

دلیل قابلیت خودکار کردن،  پارامعرها دارند و به

خواني نعایج را تا حدودی مشکالت ناشي از عدم هم

دلیل پیچیدگي و نامشخص بودن  اند. به برارف کرده

میزان واقدي مشارکت دبي پایه در رواناب و همچنین، 

ها، های مبعني بر ردیاببر بودن روش هزینه

ارزیابي و مقایسه  پژوهشگران بسیاری نسبت به

های مخعلف تفکیک هیدروگراف جریان اقدام  روش

های رقومي مخعلفي را پیشنهاد اند و الگوریعمنموده

ها، از ماهیت اند. ولي با توجه به اسعقال  این روشداده

جریان و نامشخص بودن مقدار واقدي جریان پایه، در 

 ز فیلعر رقومي برگشعي تک پارامعریاین پژوهش، ا

هالیک، اسعفاده شد. این روش توسط  ین ول

و  Ghanbarporپژوهشگران مخعلفي از جمله، 

( 1111و همکاران ) Teimouri( و 1118همکاران )

 مورد ارزیابي قرار گرفعه و توصیه شده است.

رسد در نظر مي عمل آمده، به های بهبا بررسي

رابطه با تاثیر تغییر کاربری اراضي بر شاخص جریان 

جریان  در سطح کشور، پژوهشي انجام نشده باشد.پایه 

مل مخعلف مانند کاربری اثیرات عواعلت ت پایه به

اراضي، خاک، آب و هوا، پوشش، توپوگرافي و 

. شناسي از نظر زماني و مکاني معغیر است زمین

مطالده اثرات تغییر کاربری اراضي بر جریان پایه در 

اتي برای یابي به ااالعیک حوضه مدین، موجب دست

اسعفاده در مدیریت منابع آب حوضه خواهد شد. در 

های زیرزمیني به کل این پژوهش، سهم مشارکت آب

عنوان شاخص جریان پایه و تغییرات آن در  رواناب به

ش فیلعر رقومي دوره زماني مورد مطالده براساس رو

، اسعخراج و نقش تغییر کاربری برگشعي تک پارامعری

 قان مورد بررسي قرار گرفت. بر آن در حوضه اال
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 ها  مواد و روش

محدوده ایلن پلژوهش شلامل    منطقه مورد پژوهش: 

کیللللومعری  111حلللوزه آبخیلللز االقلللان واقلللع در 

  18″و  15′، 91° هران، با مخعصلات غربي شهر ت شما 

و  93′، 51° عللرش شللمالي و  31″و  11′، 91°الللي 

دارد  شللرقي قللرار اللو   11″و  11′، 51°الللي  ″99

(. مساحت این حوضله تلا نقطله خروجلي در     1ل )شک

هکعار بوده و ارتفلا    8/81318محل ایسعگاه گلینک، 

معر است. میزان بارش و درجه  1395آن از سطح دریا 

معلر و   میللي  1/133ترتیلب   حرارت معوسط ساالنه بله 

اهانله آب  گراد است. بیشینه دبلي م درجه سانعي 38/3

است. از  در شهریورو کمینه آن   رودخانه در اردیبهشت

هلای  شناسي، قسمت اعظم منطقه از سلنگ نظر زمین

هللای مقللاوم، سللنگ آتشفشللاني سللازند کللرج و ماسلله

کنگلومرای آهکي و برش، مارن آهکلي ریزدانله، ملارن    

نئلوژن پوشلیده شلده اسلت.     دارای امالح گچ و نملک 

 

 
 حوزه آبخیز االقان -1شکل 

 

بعلدا بلا   برای انجلام پلژوهش حاضلر، ا   روش پژوهش: 

و  51111/1و 151111/1اسعفاده از نقشه توپلوگرافي  

تدیللین موقدیللت ایسللعگاه هیللدرومعری گلینللک در   

عنوان نقطه خروجي آبخیز االقان، رودخانه االقان، به

محدوده مورد مطالده مشخص شد. سپس، با اسلعفاده  

و  11111/1مقیلاس  به 1933های هوایي سا  از عکس

ETM و  TMایتصلاویر ملاهواره  
+
و  1911هلای  سلا   

، نقشه کلاربری اراضلي در چهلار سلطح مرتلع،      1981

(، 1زدگي سنگي )شلکل  کشت دیم، کشت آبي و بیرون

 ArcGIS9.2سلازی مقیلاس در محلیط    پس از یکسان

هلا   صورت رقلومي تهیله و تغییلر مسلاحت کلاربری      به

محاسبه شد. سپس، شاخص جریان پایه با اسلعفاده از  

پلس از پلاالیش و بازسلازی     های روزانه جریلان و داده

Hydro Office  (1111 )افلزار آماری، با اسعفاده از نرم

فیلعر رقومي برگشعي مدرفي شده توسط للین  روش  به

و هالیک اسعخراج شد. در نهایت، رونلد تغییلر میلزان    

هلا در  شاخص جریان پایه بلا تغییلر مسلاحت کلاربری    

 مورد بررسي قرار گرفت. تحقیق،دوره 

: الگلوریعم  برگشتتی لتیو و هالیت    ی فیلتر رقوم

( قابلیلت  1333) Holick و Lynie مدرفي شده توسط

های جریان را دارد و چند بار عبور  باره از داده عبور سه

های جریلان باعلپ پلایین آوردن جریلان پایله      از داده

پلذیری در   کننده قابلیلت اندطلاف   شود و به اسعفاده مي

. بیشلعرین نعلایج   دهلد  تر دبي پایه را ميجدایش دقیق

زماني اسلت کله پلارامعر فیلعلر در دامنله       ،قابل قبو 

توصلیه   315/1 اسلت و مقلدار بهینله     35/1تا  31/1

 (.McMahon ،1331و  Nathanشده است )

( ) ( 1) ( ) ( 1)
( )1 / 2

f i f i i i
q q q q 

 
     (1)  

که در آن،
( )f iq  رواناب مسعقیم فیلعر شده در

)،iزمان 1)f iq   زمانرواناب مسعقیم فیلعر شده در 
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1i  ،a ارامعر فیلعر مرتبط با حوضه،پ
( )iq  جریان

، iکل در زمان 
( 1 )iq 

1iزمان جریان کل در    ،

b fq q q    جریان پایه و
( ) 0f iq  .است 

 

 
 (1981نقشه کاربری اراضي حوضه االقان ) -2شکل 

 

 نتایج و بحث 

مسعخرج  ،روند تغییرات مقادیر شاخص جریان پایه

لین و هالیک در کل دوره مورد مطالده، در  از روش

 ائه شده است. ار 9شکل 

 

 
روند تغییرات شاخص جریان پایه سالیانه در دوره  -3شکل 

1981- 1993 

 

شود، روند تغییرات  اور که مالحظه ميهمان

شاخص جریان پایه از یک روند افزایشي با شیب مالیم 

کند و مقادیر برآوردی روند افزایشي دارد. پیروی مي

پژوهش، قسمت اعظم جریان رودخانه در منطقه مورد 

ای از مشارکت  مربوط به جریان پایه است که نماینده

های سطحي است. حداقل، های زیرسطحي در آبآب

حداکثر و میانگین سالیانه شاخص جریان پایه در کل 

و  839/1،  113/1ترتیب شامل  دوره مورد نظر به

 31دهنده مشارکت بیش از که نشاناست  383/1

های سطحي  در آب های زیرزمینيدرصدی منابع آب

ای نمودار روند مالیم و حوضه است. فراز و فروده

کند، افت شاخص در سا   هم را تجربه مي نزدیک به

سنجي  های ایسعگاه باران دلیل عدم وجود داده ششم، به

های  قابل تفسیر نیست. اما سه فراز مربوط به سا 

های قبل  های بارش سا  هفعم، هشعم و یازدهم با داده

که بارش سالیانه مربوط  اوری د. بهنق مناسبي دارانطبا

کل دوره  به سا  دهم حداکثر میزان بارش سالیانه در

 معر داشعه است. میلي 835میزان  مطالده را به

روند تغییرات میانگین جریان پایه سالیانه و 

شاخص مربواه در مقااع زماني مورد پژوهش در 

مقطع زماني نشان داده شده است. در  5و  3های  شکل

یک روند  BFI جریان پایه و شاخص 1933-1993

که با این 1933-1911صدودی دارد و در مقطع زماني 

 1951و  1933های دارای یک افت اولیه در سا 

ایشي با شیب ها نیز یک روند افزسا  است، روند بقیه

 تغییرات 1911-1981. در مقطع زماني مالیم را دارد

ولي در  مالیم داشعه یک روند کاهشي با شیب

مجمو ، روند کلي میانگین شاخص سالیانه جریان پایه 

 دهد.روند افزایشي مالیم را نشان مي در کل دوره
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روند تغییرات میانگین شاخص جریان پایه سالیانه در  -4شکل 

 1993-1981سه مقطع مورد بررسي 

 

تلا   1933هلای  سطح اراضي دیم و آبي الي سلا   

درصللد  83/11و  19/39ان میللز هترتیللب بلل بلله 1981

درصلد افلزایش    11/11، کاهش و سطح اراضي مرتدي

زدگي سلنگي هلم   یافعه است. مساحت اراضي با بیرون

کله  اوریتقریبا ثابت بوده، به 81تا  33های اي سا 

سطح این اراضي حدود چهار درصد منطقه را به خلود  

 (.1اخعصاص داده است )جدو  

 

 
در سه مقطع مورد  جریان پایه سالیانه ند تغییراترو -5شکل 

 1993 -1981بررسي 
 

تغییر کاربری اراضي در سله مقطلع زملاني ملورد     

بررسي از جملله تغییلرات محسلوس در حلوزه آبخیلز      

که اوال تغییلرات ایجلاد شلده در    اوری االقان بوده، به

این زمینه اي سه مقطع زماني ملورد مطالدله از نظلر    

ها یکسان نبوده، ثانیلا  از آنها و وسدت هر یک کاربری

-1911بیشعرین تغییلرات مربلوط بله مقطلع زملاني      

هکعلار کلاهش در وسلدت     11/5538میلزان   به 1933

هکعار در  11/19313زارها )از اراضي تحت پوشش دیم

( بلوده  1911هکعار در سا   31/8118به  1933سا  

کله جملع کلل تغییلر حاصلله بلا رونلد         نحوی است. به

مدللاد   1981تللا  1933هللای کاهشللي اللي سللا  

هکعار محاسبه شده است. این در شرایطي  11/11193

دلیلل مهلاجرت قابلل     است که با کاهش اراضي دیم به

توجه روسعاییان از حوزه آبخیز االقان رود به منلااق  

شهری و روسعایي خلارج از حلوزه آبخیلز، بلر وسلدت      

 (.1اراضي مرتدي افزوده شده است )شکل 

کله تلأثیر کلاربری اراضلي بلر روی      با توجه به این

شاخص جریان پایه یک املر تلدریجي اسلت، در ایلن     

پژوهش از میانگین سالیانه شاخص جریان پایه در اي 

سلله مقطللع زمللاني بللرای تحلیللل اسللعفاده شللد.      

ترتیب  در دوره زماني او ، دوم و سوم به  BFIمیانگین

است کله یلک رونلد     335/1و  335/1، 338/1برابر با 

دهد. این روند افزایشي بلا   شي مالیمي را نشان ميافزای

درصلدی سلطح پوشلش اراضلي      11توجه بله افلزایش  

نسبت به سا  مبنا قابل توجیله   1981مرتدي در سا  

و  Ghorbani Dashtakiدللات اسللت و بللا نعللایج مطال 

( و 1115و همکللللاران ) Mahe(، 1111همکللللاران )

Longobardi  وVillani (1118 مبنللي بللر افللزایش ،) 

میانگین نفوذ تجمدي آب به خلاک در کلاربری مرتلع    

ه و تلاثیر تغییلرات   نسبت به کاربری مراتع تخریب شد

مکللاني نفوذپللذیری خللاک، در هیللدروگراف پهنلله     

مطالداتي مطابقت دارد. ایجاد شرایط الزم بلرای نفلوذ   

بیشعر آب در خاک منجر به افلزایش سلهم مشلارکت    

ود. ایلن  شل های سطحي ملي های زیرسطحي در آبآب

مورد با افزایش سطح پوشش کاربری مرتدي در منطقه 

 مورد پژوهش ایجاد شده است.

 

ها در مقااع زماني مورد مطالده در حوزه آبخیز االقانمساحت و درصد انوا  کاربری -1جدول 

تغییرات در مقطع 

 33 -81زماني 

تغییرات در مقطع 

 11 -81زماني 
 1981سا  

تغییرات در مقطع 

 33 -11زماني 
 1933سا   1911سا  

نو  

 اراضي

 هکعار درصد هکعار درصد هکعار وضدیت هکعار درصد هکعار وضدیت هکعار وضدیت

 آبي 3113 13/5 1139 39/1 1115 کاهش 1151 15/1 531 کاهش 1518 -83/11

 دیم 19313 13/13 8118 13/11 5538 کاهش 9113 51/3 3393 کاهش 11193 -19/39

 مرتع 53191 19/33 13113 13/89 3989 افزایش 31318 93/83 3313 افزایش 11133 +11/11
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 نقشه گرایش تغییرات کاربری اراضي بزرگ حوضه االقان -6شکل 

  

بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر روی شاخص جریان 

شناسي و هندسلي حوضله جلز    پایه مانند عوامل زمین

معغیرهای صفات ذاتي و غیرقابل تغییر حوضه هسعند. 

کلیملاتولوژی در منطقله ملورد مطالدلله، بلا توجله بلله      

(، تغییللر 1111و همکللاران ) Hosseiniهللای پللژوهش

محسوسي نداشعه است، لذا با لحاظ احعیاط، تغییلرات  

تلوان بله تغییلرات کلاربری     شاخص جریان پایه را ملي 

ناشي از دخالت مسعقیم و غیرمسعقیم انسلان دخاللت   

ایش وسدت اراضلي مرتدلي بلا    افزبین داد. روند مثبت 

افزایش شاخص جریلان پایله در مقلااع زملاني ملورد      

مطالدلله، حللاکي از نقللش مثبللت کللاربری مرتدللي در  

 (. 3افزایش شاخص جریان پایه است )شکل 

 

 
تغییرات با  شاخص جریان پایهمعوسط  روند افزایشي -7شکل 

 مرتدي در سه مقطع زمانياراضي 

 

تلاثیر کلاربری مرتدلي در    دلیل  تواند بهاین امر مي

افزایش پارامعرهای نفوذ آب به خاک باشد. رابطه بلین  

تغییر درصد اراضي دیلم و شلاخص جریلان پایله یلک      

دهد. کاهش وسدت اراضي دیم روند منفي را نشان مي

موجب افزایش شاخص جریلان پایله شلده اسلت کله      

دلیل تبدیل اراضي دیم به اراضي مرتدلي و افلزایش    به

نفوذی معاثر از آن است و همچنین، مؤیلد   پارامعرهای

الذکر بین اراضي مرتدي و  شلاخص جریلان   رابطه فوق

هللای  پایلله اسللت. عملیللات شللخم و شللیار در زمللین  

کشاورزی منجلر بله کلاهش نفلوذ آب بله خلاک و در       

هللای زیرزمینللي نهایللت کللاهش سللهم مشللارکت آب 

دلیل کلاهش ایلن عملیلات در     شود که در اینجا به مي

وقلو    غییر کاربری، از اراضي دیم بله مرتلع بله   نعیجه ت

 (.8پیوسعه است )شکل 

 

تغییرات با  شاخص جریان پایهمعوسط  روند کاهشي -8شکل 

 دیم در سه مقطع زمانياراضي 

 

رابطه بین کلاهش درصلد اراضلي آبلي و شلاخص      

(. اراضي 3)شکل  استجریان پایه نیز یک رابطه منفي 

آبي، نقش دوگانه در افلزایش یلا کلاهش جریلان پایله      

دلیل برگشت بخشي از آب اسعفاده شده  دارند. یکي به

ریان پایله و دلیلل دیگلر برداشلت از     برای آبیاری به ج

منللابع آب زیرزمینللي و مصللرف آن در اراضللي تحللت  

دلیل تبدیل اراضي آبلي   بهکشت است. در این منطقه، 

مرتدي در درازمدت روند صلدودی شلاخص جریلان     به

شود. نعلایج مشلابه توسلط مطالدلات     پایه مالحظه مي

Saeidian ( 1113و همکاران )شده است. ارائه 
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 تغییراتبا  شاخص جریان پایهمعوسط  روند کاهشي -9شکل    

 در سه مقطع زماني اراضي آبي

 

نعایج پژوهش حاضلر نشلان داد، گرچله تغییلرات     

مدت شاخص جریلان پایله بلا تغییلرات سلالیانه       کوتاه

ه اسلت، وللي در درازملدت، کلاربری     سو بلود  بارش هم

کننده در میزان شلاخص مربواله    اراضي، نقش کنعر 

عاملل   ،کله بلارش   داشعه است. البعه با عنایت بله ایلن  

باشلد،  هلا ملي  کننده در تدیین وسلدت کلاربری   کنعر 

تلری در انجلام   مالحظلات دقیلق   شلود تلا   پیشنهاد مي

کننلدگي کلاربری    های مربوط به نقلش کنعلر   قضاوت

ضي در میزان شاخص جریان پایه براساس مطالدلات  ارا

رواناب و ااالعلات  -های معناظر بارشدرازمدت با داده

 ها صورت پذیرد.کاربری

 

 تقدیر و تشکر

این پژوهش با اسعفاده از امکانات پژوهشکده 

انجام رسیده است.  حفاظت خاک و آبخیزداری به

وسیله از همراهي و مساعدت مسئولین محعرم  بدین

 شود. ژوهشکده قدرداني ميپ

 

 منابع مورد استفاده
1. Arancibia, J.L.P., A.I.J.M. Van Dijk, M. Mulligan and L.A. Bruijnzeel. 2010. The role of climatic and 

terrain attributes in estimating base flow recession in tropical catchments. Hydrology and Earth 

System Sciences, 14: 2193-2205. 

2. Barkhordary, J. and M. Khosroshahi. 2007. Investigation of effects of land cover and climate change 

on river flow, case study: Minab watershed. Pajouhesh and Sazandegi, 77: 191-199 (in Persian). 
3. Brown, A.E., L. Zhang, T.A. McMahon, A.W. Western and R.A. Vertessy. 2005. A review of paired 

catchment studies for determining changes in water yield resulting from alterations in vegetation. 

Journal of Hydrology, 310(1–4): 28-61. 

4. Delgado, J., P. Llorens, G. Nord, I.R. Calder and F. Gallart. 2010. Modeling the hydrological response 

of a Mediterranean medium-sized headwater basin subject to land cover change: The Cardener River 

basin (NE Spain). Journal of Hydrology, 383(1-2): 125-134. 

5.  Dibyajyoti, T. 2007. Changing climate and land-use impacts on Indiana's stream base flow. 

Geological Society of America Abstracts, 39(6): 432-441. 

6. Ghanbarpor, M., M. Teymori and S.A. Gholami. 2008. Comparison of base flow estimation methods 

based on hydrograph separation, case study: Karun Basin. Journal of Science and Technology of 

Agriculture and Natural Resources, Water and Soil Science, 1: 1-10 (in Persian). 

7. Ghorbani Dashtaki, S., M. Homaee and M.H. Mahdian. 2010. Effect of land use change on spatial 

variability of infiltration parameters. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 4: 206-221 (in 

Persian). 

8. Hosseini, M., A.M. Ghafouri, M.S.M. Amin, M.R. Tabatabaei, M. Goodarzi and A.A. Kolahchi. 2012. 

Effect of   land use changes on water balance and suspended sediment yield of Talegan Catchment, 

Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 14: 1159-1172. 

9. Kashaigili, J.J. 2008. Impacts of land-use and land-cover changes on flow regimes of the Usangu 

Wetland and the Great Ruaha River, Tanzania. Physics and Chemistry of the Earth, 23(1-8): 640–

647. 

10. Line, D.E. and N.M. White. 2007. Effects of development on runoff and pollutant export. Water 

Environment Research, 79(2): 185–190. 

11. Longobardi, A. and P. Villani. 2008. Base flow index regionalization analysis in a Mediterranean area 

and data scarcity context: role of the catchment permeability index. Journal of Hydrology, 355(1-4): 

63-75.  

12. Nathan, R.J. and T.A. McMahon. 1990. Evaluation of automated techniques for base flow and 

recession analysis. Water Resources Research, 26: 1465-1473. 

13. Mahe, G., J.E. Paturel, E. Servat, D. Conway and A. Dezetter. 2005. The impact of land use change on 

soil water holding capacity and river flow modeling in the Nakambe River, Burkina-Faso. Journal of 

Hydrology, 300: 33–43. 

mailto:dtripath@purdue.edu
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjast.journals.modares.ac.ir%2F%3F_action%3DshowPDF%26article%3D584%26_ob%3D31863f382f14875e68bd00ac25c4ebcd%26fileName%3Dfull_text.pdf&ei=2WsoUcDyBMjLsgbJ4YGABg&usg=AFQjCNEGMCLuvI6INgpENnDCsKQCEEP5pw&bvm=bv.42768644,d.Yms
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221694
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_hubEid=1-s2.0-S0022169408X00113&_cid=271842&_pubType=JL&view=c&_auth=y&_acct=C000228598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=918d555ea9ffa66b85a25e0fb8bfb836


 

  8/   االقان زی: حوزه آبخیمطالده مورد ه،یپا انیبر شاخص جر ياراض یکاربر رییاثرات تغ يبررس

14. Mazvimavi, D., A.M.J. Meijerink and A. Stein. 2004. Prediction of base flows from basin 

characteristics, a case study from Zimbabwe. Hydrological Sciences Journal, 49(4): 703-715.  

15. Saadati, H., S.A. Gholami, F. Sharifi  and S.A. Ayoubzadeh. 2006. An investigation of the effects of 

land use change on simulating surface runoff using SWAT mathematical model, case study: Kasilian 

Catchment area. Iranian Journal of  Natural Resources, 2: 301-313 (in Persian). 

16. Saeidian, F., W.N.A.B. Sulaiman and S. Chavoshi. 2009. The effect of converting rangelands to dry 

farming on flood events in Kardeh drainage basin, Iran. European Journal of Scientific Research, 

36(4): 662-673. 

17. Saghafian, B., H. Farazjoo, A. Sepehry and A. Najafinejad. 2006.  Effects of land use change on 

floods in Golestan Dam drainage basin. Iran-Water Resources Research, 2: 18-28 (in Persian). 

18. Santhi, C., P.M. Allen, R.S. Muttiah, J.G. Arnold and P. Tuppad. 2008. Regional estimation of base 

flow for the conterminous United States by hydrologic landscape regions. Journal of Hydrology, 

351: 139–153. 

19. Sriwongsitanon, N. and W. Taesombat. 2011. Effects of land cover on runoff coefficient. Journal of 

Hydrology, 410(3-4): 226–238. 

20. Teimouri, M., M.R. Ghanbarpour, M. Bashirgonbad, M. Zolfaghari and S. Kazemikia. 2011. 

Comparison of base flow index in hydrograph separation with different methods in some rivers of 

West Azerbaijan province. Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, Water 

and Soil Science, 15: 219-228.(in Persian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 / Watershed Engineering and Management     Volume 5, Issue 1, 2013 

Investigating the effect of land use change on base flow index, case 

study: Taleghan watershed 
 

Rahim Kazemi
1
, Scientific Board, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, 

Iran 

Hamid Davoudi, MSc, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Iran 

Mohammad Jafar Soltani, Scientific Board, Soil Conservation and Watershed Management Research 

Institute, Iran 

Amir Sarreshtehdari, Scientific Board, Soil Conservation and Watershed Management Research 

Institute, Iran 

 

Received: 31 December 2012  Accepted: 23 January 2013 

 

Abstract 

Base flows and related indicator is an important factor in water resource management. 

Several factors have contributed in the base flow values and its changes. From which, 

land use and vegetation cover are affected directly and indirectly by human 

intervention. In this research, land use changes in the Taleghan watershed are 

investigated, using aerial photos interpretation, satellite imagery and land use map in 

three periods of 1970, 1987, and 2002. Also, base flow index was extracted by using 

daily discharge and Lynie and Hollick algorithm. Then, mean annual value was used as 

an overall index and its change trend was investigated with the land use change trend. 

Results showed an increasing trend of land use change from dry and irrigated lands to 

rangelands. Also, both dry and irrigated areas, showed a decrease of 73.23 and 60.87 

percent, respectively, while, in the rangelands, there was a rising of 20.6% compared to 

year 1970. The influence of land use change in the amount of base flow index, showed a 

negative trend with the dry land changes. This index was also negatively correlated with 

the percentage of irrigated land changes. The positive trend of base flow index with the 

change of rangeland, indicates their positive role in increasing the base flow index. The 

results also demonstrated that the mean base flow index increased from 0.778 to 0.795, 

during the period of research. 
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