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آبخیز کسیلیانحوزههاي هیدرولوژیک تغییر کاربري اراضی بر ویژگیتأثیرارزیابی 
4زادهحسن یعقوبرو می3کریم سلیمانی،2، کاکا شاهدي1ناصح رحمانی

چکیده 
آثار آن دارند که هاي عمده در قرن بیست و یکم مطرح خواهد بود و برخی حتی اعتقاد اراضی یکی از چالشتغییر کاربري 

هاي هیدرولوژیک مثل گیرش، نفوذ و لفهؤسایر متغییر کاربري اراضی بر تولید رواناب و .تر استبیشنسبت به پدیده تغییر اقلیم 
حوزهسال اخیر در 30هدف از این تحقیق بررسی آثار هیدرولوژیک تغییر کاربري اراضی طی .گذاردخیزي اثر میشدت سیل

به ترتیب LISSIIIو +MSS ،ETMهاي در این تحقیق از تصاویر سنجنده. باشدمیکیلومتر مربع8/343به مساحت کسیلیان
طی این دهدمینتایج نشان . استفاده گردیدحوزهی براي ارزیابی تغییرات کاربري اراض1386و 1380، 1356هاي مربوط به سال

از حوزههاي هیدرولوژیک ارزیابی اثر این تغییرات بر ویژگیبرايهاي منطقه کاسته شده و هکتار از سطح جنگل9/251دوره 
که طی این مشخص شد 1386و 1380، 1356هاي پس از واسنجی و اعتباریابی مدل براي دوره. استفاده گردیدHEC-HMSمدل 
کاهش تأثیردهنده مترمکعب به حجم رواناب افزوده شده، که نشان8/98مترمکعب برثانیه به دبی اوج و 2/11ساله 30دوره 

تغییرات اندك روي کاربري منطقه باعث تغییرات ،بنابراین. استحوزهاراضی جنگلی و افزایش مراتع بر دبی اوج و حجم رواناب 
. کسیلیان گردیدحوزهم رواناب محسوس بر دبی اوج و حج

HEC-HMSواسنجی، تغییر کاربري اراضی، سنجنده،رواناب،: هاي کلیديواژه

مقدمه 
دو عنصر کلیدي 2و کاربري اراضی1پوشش اراضی

یندهاي آهستند که وضع محیط را در ارتباط با فر
پوشش اراضی . دهندهاي بشر نشان میطبیعی و فعالیت

هاي یا سازه) طبیعی یا مصنوعی(به پوشش گیاهی 
دارد اشاره ساخته بشر که روي سطح زمین قرار دارند، 

اراضی به وضعیت خصوصیات در حالی که کاربري). 6(
کاري شده و نیز هدف اصلی از به بیوفیزیکی زمین دست

اقلیم و کاربري اراضی ). 19(دارد اشاره کارگیري زمین 
حوزهکننده رفتار هیدرولوژیک فاکتورهاي اصلی کنترل

حوزههاي ثابت در مقایسه با تعدادي از ویژگی. هستند
که تنها تحت - )مثل خصوصیات خاك و توپوگرافی(

گیرند، اقلیم و کاربري قرار میحوزهچرخه آب تأثیر
گیرند متغیرهاي کوتاه مدت قرار میتأثیراراضی تحت 

این به شده تغییر کاربري اراضی تغییر اقلیم سبب ).9(
هاي سیاسی مثل فعالیتر درکه باعث تغییدلیل

هاي مالی براي محصوالت تغییرات نسبت به کمک
و همچنین به دلیل ) سوخت فسیلیمثل (مشخص 

مثل افزایش (سیاسی و جمعیتی -تغییرات اقتصادي
ها به اراضی تقاضاي غذا که باعث تبدیل جنگل

در تعدادي از مناطق دنیا ) کشاورزي شده
تغییر کاربري اراضی معموالً سبب تغییرات . شودمی

تغییر کاربري ). 5(شود ها میحوزهپویاي هیدرولوژیک 
هاي هیدرولوژیک سایر مولفهبر تولید رواناب و اراضی 

در . گذاردخیزي اثر میمثل گیرش، نفوذ و شدت سیل

هیدرولوژیک اثر فرآیندهاي این آثار روي حوزهمقیاس 
قابل توجهی بر اکوتوریسم، محیط زیست و اقتصاد وارد 

برآورد انجام شده در شمال ایران در طبق ). 4(کند می
، سطح 1346- 1373و 1334- 1346هاي فواصل سال

درصد کاهش 1/7و 7/4هاي شمال به ترتیب جنگل
).15(یافته است 

یند آاثر کاربري اراضی را بر فر) 12(لیو و همکاران 
ستینسل حوزهدر زیرWetSpaسیل با استفاده از مدل 

ایشان نتیجه گرفتند که . لوکزامبورگ ارزیابی نمودند
کشاورزي، چراگاه، ،رواناب مستقیم براي مناطق شهري

، %8/22، %3/29ها به ترتیب جنگل  و دیگر کاربري
مند و همکاران بهره. باشدمی% 2/4و % 5/21، 2/22%
اثرات احیاي جنگل را WetSpaبا استفاده از مدل) 2(

در اسلواکی مورد 3مارگسانی-هورنادحوزهب روي سیال
بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که اجراي 

اوج درصدي دبی 12کاري باعث کاهش سناریوي جنگل
هاي تمام دورهاوج هاي شده که با بررسی دبی

ممکن است حتی این مقدار کاهش، به ،سازي شدهشبیه
اجراي سناریوي جنگلچنین با هم. درصد نیز برسد18

14سازي شده هاي شبیهکاري زمان اوج هیدروگراف
تر از زمان اوج کاربري فعلی اراضی ساعت طوالنی

اثر شهرسازي را بر دبی اوج ) 17(شی و همکاران . است
هاي کاربري اراضی تهیه و نقشهSCSبا استفاده از مدل 

چین بررسی 4شینزنحوزهاي در شده از تصاویر ماهواره
سال 20نموده و به این نتیجه رسیدند که شهرسازي در 

)nn.rahmani@gmail.com: نویسنده مسوول(آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،دانش-1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشیار و استاد، -3و 2

استادیار، دانشگاه ارومیه-4
12/9/92: تاریخ پذیرش9/11/91: تاریخ دریافت

1- Land cover 2- Land use 3- Margecany-Hornad 4- Shenzhen

انشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريد
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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)nn.rahmani@gmail.com: نویسنده مسوول(آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،دانش-1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشیار و استاد، -3و 2
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1- Land cover 2- Land use 3- Margecany-Hornad 4- Shenzhen

انشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريد
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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IRS-1Cو +ETMاي را از روي از تصاویر ماهواره1381
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درصد و شاخص پوشش گیاهی جنگل و مرتع 8/12
درصد کاهش یافته است، که افزایش رواناب 7/34و 8/9

غفاري و . باشدتر به دلیل کاهش جنگل و مرتع میبیش
هاي اثر تغییر کاربري اراضی را بر پاسخ) 8(همکاران 

رود با استفاده از مدل آبخیز زنجانحوزهوژیک هیدرول
SWATآوردن تغییر به دستبراي . بررسی نمودند

هاي هوایی و از عکس1386و 1346هاي کاربري سال
. ماهواره لندست استفاده نمودندTMتصاویر سنجنده 
هاي روزانه از دادهSWATسازي مدل ایشان براي شبیه

نتایج نشان داد که .نمودندو ماهانه دبی و بارش استفاده
منجر به 1386تا 1346تغییر در کاربري اراضی از سال 

درصد و 33افزایش مقدار رواناب سطحی در حدود 
22هاي زیرزمینی در حدود کاهش سطح سفره آب

. درصد شده است
هدف از این تحقیق تعیین اثر تغییر در ،به طور کلی

آبخیز حوزهکاربري اراضی بر پاسخ هیدرولوژیک 
شرایط تأثیرسال اخیر و تحت 30کسیلیان طی 

. باشدمدیریتی مختلف می

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه 

کیلومتر 8/343آبخیز کسیلیان با مساحت حوزه
تا35°58′44″هاي شمالی مربع که بین عرض

تا 52°53′04″هاي شرقیو طول″12′19°36
هاي آبخیز حوزهواقع شده یکی از زیر″50′15°53

و در ارتفاعات زون مرکزي سلسله جبال البرز، تاالر است
کیلومتري شهرستان قائمشهر در استان مازندران 19در 

کسیلیان در ایران حوزهموقعیت 1در شکل . واقع است
. و استان مازندران نشان داده شده است

1- Xitiaxi
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.آبخیز کسیلیان در ایرانحوزهموقعیت - 1شکل 

ها مواد و روش
با توجه به اهداف این تحقیق، ابتدا نقشه کاربري 

، 1356هاي آبخیز کسیلیان مربوط به سالحوزهاراضی 
تهیه و میزان و توزیع مکانی تغییرات 1386و 1380

براي تهیه نقشه کاربري . کاربري اراضی بررسی گردید
اي که از سازمان فضایی ایران هاي ماهوارهاراضی از داده

،استو سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح اخذ شده
).1جدول (استفاده گردید 

کسیلیانآبخیز حوزهاي مورد استفاده از هاي ماهوارهداده-1جدول 
ردیفگذرتاریخ)m(قدرت تفکیک مکانی ماهواره

17635)1356تیر 22(1977ژوئیه MSS5713سنجنده -2لندست 
16335)1380مرداد 8(2001ژوئیه 2/1430باند پانکروماتیک متر و 57باند حرارتی -ETM+5/28سنجنده -7لندست 

IRS-LISSIII5/236 7145)1386شهریور 15(2007سپتامبر

داراي تطابق +ETMو MSSتصاویر سنجنده 
ها و هندسی مناسبی بودند که تطابق دقیق نقشه آبراهه

هاي توپوگرافی با این هاي استخراج شده از نقشهجاده
براي تصحیح هندسی . تصاویر گواه بر این موضوع بود

و با 1به تصویراز روش تصویر LISSIIIتصاویر سنجنده 
با میزان خطاي جذر+ETMاستفاده از تصویر سنجنده 

انجام براي. پیکسل صورت گرفت23/0میانگین مربعات
از سويکه Cos(t)تصحیح اتمسفري تصاویر از مدل 

). 3(توسعه یافته استفاده گردید 1996در سال چاوز
این مدل عالوه بر اجزاي کاهش ارزش عددي 

روشی براي برآورد اثر جذب به وسیله 3هاي تیرهپیکسل
). 3(را نیز دارد 4لیگازهاي اتمسفر و پراکنش ري
به 1استفاده از رابطه مقادیر ارزش عددي هر باند با

سپس . گردیدتبدیل)lλ(مقادیر تابش در سنجنده
به قابلیت انتشار 2مقادیر تابش با استفاده از رابطه 

:براي هر باند تبدیل شد) بازتابندگی(
1- Image to Image 2- RMSE 3- Dark Object Subtraction=DOS 4- Rayleigh
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Lλ)1(رابطه  = DN + LMI
Pλ)2(رابطه  = π λ

λ θ

-Wm-2sr(رادیانس در سنجنده Lλ:ها که در آن
1µm-1( ،LMAX وLMIN: فاکتورهاي واسنجی براي هر

ارزش :DN، )هاي رقومیمقادیر تابش بین داده(باند 
=عددي هر باند،  π14/3 ،d : معکوس مربع نسبت

زاویه تابش خورشید و :θخورشید، - فاصله زمین ESUNλ : میانگین تابش فرودي خورشید در باالي جو
.است) Wm-2sr-1m 1µm-1(براي هر باند 

پس از انجام تصحیحات الزم روي تصاویر، براي 
بندي تصاویر و تهیه نقشه کاربري اراضی از طبقه
هاي بندي کننده حداکثر احتمال که یکی از روشطبقه

بندي هاي طبقهت و جزو روشبندي اسآماري طبقه
پس از . گیرد، استفاده شدقرار می1پایهکننده پیکسل

اي به سه طبقه مرتع، جنگل بندي تصاویر ماهوارهطبقه
و کشاورزي با توجه به ترکیب باندي مناسب که با 

انتخاب شد، سه نقشه 2استفاده از شاخص مطلوبیت
و 2001، 1977هاي کاربري اراضی مربوط به سال

با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال به دست 2007
اي مقایسه ها با نقشه واقعیت زمینی نمونهاین نقشه. آمد

ارزیابی صحت 3شده و پس از تشکیل ماتریس خطا
، 4بندي بر اساس معیارهاي صحت کلینتایج طبقه
و صحت 6، صحت تولیدکننده)3رابطه (5ضریب کاپا

).3و2ل جداو(صورت گرفت 7کاربر

)3(رابطه 

:xiiها در ماتریس خطا، تعداد سطر:rکه در آن
جمع مشاهدات :+i ،xiتعداد مشاهدات در سطر و ستون 

تعدادکل :nو iجمع مشاهدات در ستون :i ،x+iدر سطر
.ه استدر نظر گرفته شدمشاهدات

تغییر سازي هیدرولوژیک و بررسی اثرات براي مدل
از مدلحوزههاي هیدرولوژیک کاربري اراضی بر ویژگی

HEC-HMSدر واسنجی مدل از دو . استفاده گردید
و براي اعتباریابی 1379- 1380و 1355- 1356دوره 

برآورد براي. استفاده گردید1385- 1386نیز از دوره 
از روش شماره منحنی سازمان حفاظت حوزهتلفات 

میزان بارش مازاد SCSروش . استفاده شد8خاك آمریکا
را تابعی از بارش تجمعی، پوشش گیاهی، کاربري اراضی 

نقشه شماره . کندبیان میحوزهو رطوبت قبلی خاك 
هاي منحنی مربوط به هر سال، از تلفیق نقشه گروه

هاي کاربري اراضی هیدرولوژیک خاك با هر یک از نقشه
عیین رواناب مستقیم در ت. به دست آمدGISدر محیط 

استفاده شد و SCSدر مدل، از روش هیدروگراف واحد 
. استدر این تحقیق فرض شد که مدل فاقد جریان پایه 

مکانی بارش در پاسخ هیدرولوژیک تأثیربراي بررسی 
استفاده 9دهی ایستگاه با عکس فاصلهاز روش وزنحوزه

ایستگاه 9این کار با استفاده از آمار روزانه بارش. گردید
پس از وارد . انجام شدحوزهسنجی داخل و اطراف باران

. ها، مدل براي دو دوره مورد نظر اجرا گردیدنمودن داده
هاي واقعی و دسترسی به نتایج همگون با دادهبراي

. شدطبیعی، پارامترهاي معرفی شده به مدل واسنجی 
یک. براي واسنجی در مدل از توابع هدف استفاده گردید

تابع هدف میزان تغییرات بین هیدروگراف مشاهده شده 
هر گاه هر دو . گیردشده را اندازه میسازيو شبیه

هیدروگراف کامالً یکسان باشند مقدار تابع هدف برابر 
سازي پارامترها با استفاده پس از بهینه. صفر خواهد بود

از تابع درصد خطاي حجمی، از پارامترهاي بهینه شده 
استفاده 1386-1385باریابی مدل در دوره براي اعت

ارزیابی کارایی مدل در دو دوره برايچنین هم. گردید
واسنجی و اعتباریابی از ضریب کارایی و متوسط خطاي 

. مطلق استفاده شد

و بحثنتایج
پس از انجام تصحیحات الزم روي تصاویر، نقشه 

و 2001، 1977هاي به  سالمربوط کاربري اراضی 
طی این دوره ). 4و 3، 2هاي شکل(تهیه گردید 2007

ها هکتار از جنگل27915ساله مشخص شد که 30
ها به اراضی هکتار از جنگل2/28اند، بدون تغییر مانده

هکتار از 9/1516کشاورزي تبدیل شده و نیز 
.اندهاي منطقه به مرتع تبدیل شدهجنگل

ها به صورت مجزا از براي برآورد دقت کالس
پارامترهاي دیگري نظیر دقت کاربر و دقت تولید کننده 

).3جدول (استفاده شد 

1- Pixel-Based 2- Optimum Index Factor= OIF 3- Error matrix
4- Overall Accuracy 5- Kappa Coefficient 6- Producer´s Accuracy
7- User´s Accuracy 8- SCS Curve Number 9- Gauge Weighting Inverse Distance
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.کسیلیانحوزه2001کاربري اراضی سالنقشه - 3شکل .کسیلیانحوزه1977نقشه کاربري اراضی سال- 2شکل 

.کسیلیانحوزه2007نقشه کاربري اراضی سال - 4شکل 

ضریب کاپا و دقت کلی مربوط به ترکیبات باندي تصاویر-2جدول 
صحت کلیضریب کاپابندي کنندهنوع طبقهترکیب باندينوع تصویر

LISSIII2باند ،NDVI3، باند
حداکثر احتمال

84/017/93
ETM+2باند ،NDVI585/001/87، باند

MSS2باند ،NDVI381/015/89، باند
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مقادیر دقت کاربر و تولید کننده مربوط به سه نوع کاربري-3جدول 
دقت تولید کنندهدقت کاربرنوع کاربريسال

1977کاربري اراضی سال 
3/958/94جنگل
6/809/85مرتع

0/972/90کشاورزي

2001کاربري اراضی سال 
1/910/89جنگل
3/827/80مرتع

4/796/83کشاورزي

2007اراضی سال کاربري 
4/982/97جنگل
0/740/78مرتع

4/857/87کشاورزي

هاي زمانی مورد مطالعهها طی دورهمقایسه مساحت و درصد تغییرات کاربري-4جدول 
1386سال 1380سال 1356سال نوع کاربري

درصد)هکتار(مساحت درصد)هکتار(مساحت درصد)هکتار(مساحت 
24/2942457/85688/2922298/8430/2917284/84جنگل
73/415909/12722/463247/1397/475081/13مرتع

37/80133/2947/52954/112/46234/1کشاورزي
357/34385357/34385357/34385مجموع

کسیلیان نشان حوزهنتایج واسنجی مدل در 
دهد که اختالف در زمان تأخیر و تلفات محاسبه می

شده و زمان تأخیر  و تلفات واسنجی شده، نسبتاً کم 
). 5جدول (باشد می

کسیلیانحوزهپارامترهاي محاسباتی و کالیبره شده در -5جدول 
)مترمیلی(تلفات اولیه )دقیقه(زمان تاخیر سازيهاي شبیهدورهحوزه

کالیبرهمحاسباتیکالیبرهمحاسباتی

کسیلیان
1977-197618/5675/569041/39454/40
2001-200018/56786/567795/36959/36

.آبخیز کسیلیانحوزه1977-1976هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی دوره - 5شکل 
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.آبخیز کسیلیانحوزه2001-2000هیدروگراف مشاهداتی و محاسباتی دوره -6شکل 

.کسیلیانحوزهدر 2007-2006واسنجی شده مربوط به دوره نتایج اعتباریابی مدل با پارامترهاي- 7شکل 

.1976- 1977دوره بستگی بین دبی مشاهداتی و محاسباتی مربوط بهمیزان هم- 8شکل 
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2000-2001میزان همبستگی بین دبی مشاهداتی و محاسباتی مربوط به دوره - 9شکل 

هاي واسنجی شده براي ارزیابی کارایی مدل در دوره
از معیارهاي ضریب کارایی، متوسط خطاي مطلق و

).6جدول (بستگی استفاده گردید ضریب هم

نتایج ارزیابی کارایی مدل در مقیاس روزانه براي دوره واسنجی شده -6جدول 
RNashMAEهاي واسنجیدوره

1976-19779/08/04/0
2000-20017/04/08/0

)2006- 2007(نتایج ارزیابی کارایی مدل در مقیاس روزانه براي دوره  اعتباریابی -7جدول 
RNashMAE
76/052/09/0

بحث نتایج و 
پیامدهاي بع طتغییر کاربري و پوشش اراضی، بال
اي و جهانی به هیدرولوژیک در مقیاس محلی، ناحیه

اگر این تغییرات در مقیاس مکانی در سطح . همراه دارد
قابل توجهی رخ دهد، این امکان وجود دارد که بر اقلیم 

براي انجام دقیق ). 7(بگذاردتأثیرمناطق نیز 
کسیلیان، تصاویر تصحیح حوزهآشکارسازي تغییرات در 

هندسی و زمین مرجع و سپس از نظر رادیومتري و 
و لیو و ) 18(ي تصحیح شدند که با نظر سینگ اتمسفر

چنین طی این دوره هم. مطابقت دارد) 12(همکاران 
هکتار از مناطق کشاورزي به مرتع تبدیل، 9/589
هکتار از اراضی مرتعی به جنگل تبدیل شده و 6/1129
. هکتار از اراضی کشاورزي بدون تغییر مانده است5/46

سال 30بري اراضی طی با توجه به روند تغییرات کار
درصد کاهش، 7/0مشخص شد که سطح اراضی جنگلی 

درصد کاهش و اراضی مرتعی 9/0اراضی کشاورزي 
در تحقیق حاضر با . استدرصد افزایش داشته71/1

توجه به تغییرات فوق اقدام به بررسی اثر تغییر کاربري 
براي  واسنجی . گردیدحوزههاي هیدرولوژیک بر ویژگی

مدل از تابع هدف درصد خطاي حجمی استفاده گردید 
هاي آمده براي دورهبه دستکه مقدار تابع هدف 

باشد که نشانصفر می2000- 2001و 1977-1976
دهنده انطباق کامل حجم رواناب محاسباتی و مشاهداتی 

مقادیر ضریب کارایی و متوسط خطاي مطلق دبی . است
آمده براي دورهبه دستو محاسباتی مشاهداتی

و 4/0، 8/0به ترتیب2000- 2001و 1977-1976
آبخیز مورد مطالعه قابل حوزهباشد، براي می8/0، 4/0

، )10(، که با نظر هاتچینسون رسدبه نظر میقبول 
) 13(و محمدي و همکاران ) 14(موتویلوف و همکاران 

تغییرات کاربري اراضی تأثیربراي ارزیابی . مطابقت دارد
سال گذشته اقدام به بررسی تغییرات دبی اوج و 30طی 

1977حجم رواناب گردید، مشاهده شد که در سال 
مترمکعب 3/7ترتیب ه میزان دبی اوج و حجم رواناب ب

میزان دبی 2007مترمکعب و براي سال 1/64بر ثانیه و 
نیه و مترمکعب بر ثا5/28به ترتیباوج و حجم رواناب 

2/11طی این دوره ،بنابراین. استمترمکعب 9/162
مترمکعب به 8/98مترمکعب بر ثانیه به دبی اوج و 
کاهش تأثیردهنده حجم رواناب افزوده شده، که نشان

اراضی جنگلی و افزایش مراتع روي دبی اوج و حجم 
تر مساحت جایی که بیشاز آن. باشدمیحوزهرواناب 

دهد و با راضی جنگلی تشکیل میکسیلیان را احوزه
ها که کاهش مساحت این اراضی از نقش حفاظتی آن

گیاه، ایجاد مقاومت راهاز شامل برگاب، مصرف آب 
مکانیکی در مقابل جریان رواناب، تشدید نفوذپذیري 
. ناشی از افزایش هوموس و ریشه گیاهان کاسته شود

گردد که اراضی جنگلی نسبت به مشخص می،بنابراین
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تر اراضی کشاورزي و مرتعی دبی اوج و حجم رواناب کم
کنند و با کاهش اراضی جنگلی حجم رواناب و ایجاد می

عامل اصلی تغییرات ،یابد بنابرایندبی اوج افزایش می
، تغییرات کاربري اراضی حوزهدبی اوج و حجم رواناب 

از تحقیقات انجام که این نتایج با نتایج حاصل است
، غفاري و همکاران )7(زاده و فالحفرجاز سويشده 

و شی و ) 12(، لیو و همکاران )4(، چن و همکاران )8(
. ، مطابقت دارد)17(همکاران 

تشکر و قدردانی
هاي مالی و نتایج حاصل از این پژوهش با حمایت

به دانشکده منابع طبیعی ساري RSو GISفنی مرکز 
دانند نویسندگان بر خود الزم میبنابراین،؛آمدهدست

تا از دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 
.قدردانی نمایند
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Evaluation of the Land use Change Impact on Hydrologic Characteristics
(Case Study: Kasilian Watershed)

Naseh Rahmani1, Kaka Shahedi2, Karim Soleimani3 and Mirhassan Miryaghoubzadeh4

Abstract
The land use change is one of the major challenges of the human communities in this century

and even more its impacts are than the climate change phenomenon. Land use change influences
run-off as well as the other hydrologic factors such as interception, infiltration and the flood
intensity. This study is aimed to investigate the impact of last 30 years of land use changes on
hydrological behavior in the Kasilian watershed.  Satellite data of Land sat MSS, ETM+ and IRS
LISSIII were used to detect land use change for the years of 1977, 2001 and 2007 respectively.
The extracted results from this period a declination trend in the forest cover which was the cause
of the increase in the runoffs identified in HEC-HMS used model. After calibration and
validation of the used model for the indicated timescales, it shows that the deforestation impacts
was increased the peak discharge to 2.11 m3 and also the run-off volume to 98.81 m3.

Keywords: Calibration, HEC-HMS, Land use change, Runoff, Sensor
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