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تحلیل تغییرات شاخصهای هیدرولوژیک جریان رودخانه کارون در دورههای قبل و پس از
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چکیده
رژیمهای هیدرولوژیکی ،نقش عمدهای در تغییر ساختار و عملکرد فرآیندهای اکولوژیکی ،اراضی مرطوب و اکوسیستمهای رودخانهای ایفا میکنندد
تغییرات قابل مالحظه در رژیمهای هیدرولوژیکی جریان رودخانهها ناشی از احداث سد ،باعث ایجاد ناهمگونی مکانی و زمانی سیستمهای رودخاندهای و
تخریب خدمات طبیعی اکوسیستم و تهدید تنوع زیستی میشود از این نظر ،مدیریت مؤثر اکوسیسدتم رودخاندهای ،نیازمندد توصدی اارامترهدای رژیدم
هیدرولوژیکی جریان طبیعی و تعیین درجه تغییرات دبی جریان تنظیمی نسبت به آبدهی طبیعی میباشد در ایدن مطالعده  33ادارامتر هیددرولوژیکی بدا
عنوان شاخصهای تغییر هیدرولوژیک در انج گروه آماری در ایستگاههای هیدرومتری مالثانی و اهواز با اسدتفاده از ندر افداار  IHAبدا هدد ارزیدابی
تغییرات جریان رودخانه کارون در ااییندست سد گتوند از سال  2331تا  ،2331در دو دوره آماری قبل از احداث سد و رژیم جریدان تغییریافتده ساد از
احداث سد) ،استفاده شده است .بر اساس نتایج ،شاخصهای هیدرولوژیکی در ایستگاههای هیدرومتری مالثانی و اهواز در دوره رژیم جریان تغییریافتده،
تغییرات قابل توجهی داشته است؛ بهطوریکه مقادیر میانگین دبی در اکثر ماهها کاهش معنیداری داشته است درصد تغییر هیدرولوژیکی  13اارامتر در
ایستگاه هیدرومتری مالثانی ،زیاد و  22اارامتر دیگر ،درجه تغییرات آنها اایین بهدست آمد و همچنین در ایستگاه هیدرومتری اهواز ،درجه تغییدرات 12
اارامتر ،متوسط تا زیاد و  21اارامتر دیگر ،درجه تغییرات آنها اایین بهدست آمد و این نشاندهنده درجه زیداد تغییدرات هیددرولوژیکی حوضده رودخانده
کارون است نتایج حداکثر جریانهای روزانه ،هفتگی ،ماهانه و سهماهه نشان داد که احداث سد مذکور ،اثر منفی بر دبی جریان رودخانه کدارون داشدته
است در بررسی نتایج مربوط به رویکرد دامنه تغییراذیری رودخانه کارون ،این نتیجه نیا بهدست آمد که دامنه مناسب مقدادیر دبدی ماهانده در ایسدتگاه
هیدرومتری مالثانی برای شش ماه اول سال آبی با هد تأمین حیات رودخانه متناسب با دبی  132/2تا  231/3متر مکعب بر ثانیه و برای شش ماه دو
سال این محدوده بین دبی  322/2تا  2132/2متر مکعب بر ثانیه باید باشد؛ در حالیکه در ایستگاه هیدرومتری اهواز ،برای شش ماه اول سال آبی دامنه
مناسب مقادیر دبی ماهانه بین  111/1تا  231/8متر مکعب بر ثانیه و برای شش ماه دو سال این محدوده بین دبی  322/1تا  2122/3متر مکعدب بدر
ثانیه تعیین شد در نهایت به منظور حفظ شرایط اکولوژیکی مطلوب و یکپارچگی اکوسیستم رودخانه کارون ،مدیریت منابع آب سنقش تنظیمی سد گتوند
بر رژیم جریان) باید به گونهای صورت اذیرد تا محدوده مقادیر ساالنه هر یک از شاخصهای هیدرولوژیکی رودخانه در دوره ا از احداث سدد تدا حدد
امکان در تعادل با دامنه دبی گاارششده در اهدا رویکرد دامنه تغییراذیری باشد
واژههای کلیدی :احداث سد ،رژیم هیدرولوژیکی جریان ،متوسط دبی ماهانه ،مدیریت اکوسیستم رودخانه ،منابع آب
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در سراسر جهان ،رودخانهها به طور فاایندهای در معرض سدطو
مختل تغییرات فیایکی و بهرهبرداری از آن قرار میگیرند تا خدماتی
نظیر تأمین نیروی برقآبی ،آب شیرین ،کنترل سیل ،آبیاری و تفدری،،
را فراهم سدازند درک خدوب از رژیدم جریدان طبیعدی در بسدیاری از
مطالعات هیدرولوژیکی ،نقش مهمی ایفدا مدیکندد س Richter et al.,
 )1996; Ang et al., 2008; Jia et al., 2013ارائده خددمات مهدم
اکوسیستم رودخانهای به رژیم جریان بستگی دارد در اکثر نقاط جهان
به دلیل عد توازن مکانی و زمانی بین دسترسی به منابع آب و تقاضا
برای مصر آن ،نیاز به ذخیدره و تنظدیم جریدان طبیعدی بدا سداخت
سازههای هیدرولیکی مانند سدها انجا میشدود سرزاقدی و همکداران،
2331؛ Zhang et al., 2015؛ صادقی و همکاران )2331 ،در اغلدب

677

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،3جلد  ،14مرداد  -شهریور 1399

نقاط کشور ایران ،رودخانهها بر اثر دخالتهای انسدانی مانندد احدداث
سد ،انتقال آب بین حوضهای ،افاایش میاان بهرهبرداری از مندابع آب
برای مصار کشداورزی و شدهری ،تغییدرات چشدمگیدری یافتدهاندد
ساسماعیلی و همکاران2333 ،؛ نادری و همکاران )2338 ،نکتده حدائا
اهمیت این است که سدسازی در برخی مقداطع زمدانی در ایدران سبده
ویژه در رژیم خشک و نیمه خشک حاکم بر کشدور) ،بندا بدر الاامدات
تأمین منابع آبی و کنترل سیالب ،به عنوان یکدی از زیرسداختهدای
اصلی و محوری توسعه در نظر مدیران برنامهریای ،محسوب مدیشدد
سفرهادیان و همکاران2333 ،؛ دشدتی و همکداران2333 ،؛ صدادقی و
همکاران )2331 ،با افاایش نیاز به تولید انرژی ،و ایجاد رقابدت بدین
مصر کنندگان در استفاده از منابع آب رودخانهها ،کاربرد رویکردهایی
مبتنی بر واکنش های اکولوژیکی به تغییرات جریان درون رودخانهای،
که بتوانندد تعدادل بهتدری را بدین تدأمین نیازهدای زیسدتمحیطدی،
اقتصادی و اجتماعی برقرار نمایندد ،منجدر بده کدارایی مخدان سدد و
مدیریت اکوسیستم رودخانه میشود سLegleiter, 2015؛ Zhang et
al., 2018؛ ختددار و شددکوهی )2333 ،شدداخصهددای هیدددرولوژیک
جریان ،خصوصیاتی هستند که از دادههای ثبدت شدده دبدی رودخانده
می توان استخراج نمود تغییرات هیدرولوژیکی در سدها از طریق تغییر
در سرعت جریان ،حجم و فراوانی جریانهای حداقل و حداکثر ،تدأثیر
عمدددهای بددر رژیددم هیدددرولوژیکی جریددانهددای آبددی دارنددد و رژی دم
هیدرولوژیکی جدیدی را بهوجود میآورند که بهطدور عمدده بدا رژیدم
طبیعی جریان قبدل از آبگیدری سدد ،متفداوت اسدت س Sojka et al.,
2016؛ Shi et al., 2019؛  )Song et al., 2020بارزترین اثر سدها،
تغییر رژیم هیدرولوژیکی مناطق مجاور خود است ،کده از جملده ایدن
تغییرات میتوان به تأمین دبی اایه دائمدی و تغییدر در سدط ،اسداس
آبخوانهای مجاور اشاره کرد .محققان مختلفی گاارش کدردهاندد کده
تغییر شاخصهای هیددرولوژیک جریدان در اثدر سددها ،مدیتواندد در
تحلیل کاهش جریان سیل و یا جریانهای حداقل رودخاندهای ،مدوثر
واقع شدود سLi et al., 2013؛ Li et al., 2017؛ Zou and Liang,
)2015
در برخی مطالعات گاارش شده است تغییرات در الگوهای زمدانی
رژیمهای رودخانهای ناشی از سدسازی و شدیوههدای تنظدیم جریدان،
ممکن است عواقب منفدی بدرای اکوسیسدتمهدای آبدی داشدته باشدد
سKumar and Jayakumar, 2020؛ اکبریددان و شددایان2333 ،؛
علدددیاوغلدددی2338 ،؛ عایدددای و همکددداران )2338 ،مطالعدددات
اکوهیدددرولیکی در کشددورهای مختلد  ،فرآینددد حددذ سددد را بددرای
بازگرداندن رودخانهها به دل طبیعدت و بده تبدع آن افداایش جمعیدت
مدداهی در رودخانددههددا و حتددی ماهیددان مهدداجر بدده اکوسیسددتمهددای
رودخانهای مفید میداند ،اما هندوز قطعیدتهدای الز در زمینده ایدن
مطالعات حاصل نشدده اسدت سLi et al., 2015؛ Legleiter, 2015؛
نددادری و همکدداران2338 ،؛ نددادری و رجبددیزاده2338 ،؛ نددادری و

همکاران )2333 ،برخی مطالعات نشان میدهد ،فقددان جریدانهدای
حداکثر در رودخانهها ،با از بین رفتن زیستگاههای رودخاندهای مدرتبط
اسدت سZhang et al., 2015؛ Talukdar and Pal, 2018؛ Li et
 ،)al., 2015بنابراین باید تالش بیشدتری بدرای محاسدبه متغیرهدای
جریان اکولوژیکی در حفظ اتصال بین سیالبدشت و بستر رودخانه و
تنوع زیستگاههای مورفولوژیکی صورت گیرد سدها در رودخانهها ،بده
عنوان مهمترین عوامل فیایکی ساخته انسان وجود دارندد س Song et
al., 2020؛ رزاقی و همکاران2331 ،؛  .)Jia et al., 2013قطع ارتباط
زیستی و ژنتیکی گونههای باالدست و ااییندست سد سدر صورت عد
وجود سازههای راه ماهی) ،تغییرات بستر رودخانه و در ای آن تغییر در
زیستگاه آبایان ،از جمله تغییرات منفی ناشی از سدد و نگهداشدت آب
رودخاندههدا اسدت سLi et al., 2013؛ )Zou and Liang, 2015
بررسی دیگر اژوهشها نشان میدهد اروژههای سدسازی میتواند از
طریق کاهش یکپارچگی و افاایش از همگسیختگی منطقه بر عملکرد
سیمای سرزمین تأثیر بگذارد و در ای آن ساختار محیط زیست منطقه
را متدأثر کندد سعایدای و همکداران2338 ،؛ Zhang et al., 2018؛
اسفندیاری درآباد و همکاران )2338 ،از طرفی ،نتایج دیگر اژوهشها
نشان میدهد که احداث سدها ،تأثیر مثبت بر تأمین جریانهای کمینه
دارد که بدرای حفاتدت از زیسدتبدو هدای رودخاندهای اهمیدت دارد
سZhang et al., 2018؛ Kuriqi et al., 2019؛ نصدیری خیداوی و
رجبی )2338 ،و همچنین موجب کنترل سیالب و تأمین آب مورد نیاز
بخش های صنعت ،کشاورزی و شرب مدیشدود سرزاقدی و همکداران،
2331؛ فرهادیددان و همکدداران2333 ،؛ دشددتی و همکدداران2333 ،؛
صادقی و همکاران )2331 ،بسیاری از مطالعات تأثیرات عملکرد سدد
در هیدرولیک جریان و فرآیندهای اکولوژیکی را مورد بررسی قرار داده
و بیان داشته اند تأثیر آنها به مناطق جغرافیایی بستگی دارد و از لحاظ
مکدانی و زمدانی متفداوت اسدت سYang et al., 2008؛ Li et al.,
2013؛ Kuriqi et al., 2019؛ علیاوغلی )2338 ،با توجه بده اینکده
بررسی میاان تغییرات دبی جریان رودخانه در برابر مولفه فعالیتهدای
انسانی ساحداث سد) از اهمیت خاصدی در مطالعدات داخلدی و خدارجی
مدیریت منابع آب و بررسی تأثیرات گسترده احدداث سدد بدر شدرایط
جریان رودخانه برخوردار است ،لذا سعی میشود با مدرور تحقیقدات و
یافتههای علمی انجا شده در این محور ،به جنبههای مختلد نتدایج
بعضی از آنها در ادامه ارداخته شود
یانگ و همکاران س )1008در بررسدی تغییدرات هیددرولوژیکی در
رودخانه زرد چین تحت تأثیر سد بیان کردند مخان سدد باعدث تغییدر
چشمگیری در رژیم طبیعی جریان رودخانه در ااییندست به میاان 23
درصد شده است س )Yang et al., 2008لگلیتر س )1022در تحقیقدی،
اثرات سد مخانی را در ااییندست رودخانه ساوری آمریکا مطالعه کرد
و نتیجه گرفت که احداث سد ،موجب کاهش بارگی جریدانهدای اوج
بهداری و افداایش جریدان اایده شدده اسدت س )Legleiter, 2015در
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اژوهشی لی و همکاران س ،)1022اثرات تغییرات رژیدم جریدان در اثدر
بهرهبرداری و تنظیم مخان سد بر روی زیستگاههای ماهیهای جوان
گونه س )Spinibarbus hollandiرا شبیهسازی کردند نتایج ادژوهش
آنها نشان داد ،در ماههای اکتبر تدا دسدامبر ،نیداز بده رهاسدازی دبدی
بیشتری از مخان سدد چینگشدیتان در بدرآورده کدردن رژیدم جریدان
اکولوژیکی بوده و تخلیه جریان فعلدی از سدد در فصدول خشدک80 ،
درصد اتانسیل زیستگاه مطلوب را تأمین میکند س)Li et al., 2015
در ارزیابی اثرات احداث سد بر روی تغییدرات هیددرولوژیکی رودخانده
اووا با استفاده از مدل  IHA2و رویکرد محدوده تغییراذیری ،1سدوجکا
و همکاران س )1023بیان داشتند که احداث سد مخانی ،تأثیر متوسطی
بر رژیم هیددرولوژیک رودخانده داشدته و از طرفدی نیدا باعدث تدأثیر
چشمگیری در تغییر شاخصهای هیدرولوژیک جریدان رودخاندهای آن
داشته است س )Sojka et al., 2016لی و همکاران س )1021با بررسی
روند تغییرات هیددرولوژیکی جریدان در حوضده رودخانده مکوندگ در
کشور ویتنا دریافتند بدا احدداث سدد و سررریاشددن در بخدشهدای
باالدست ایستگاه های هیدرومتری ،کداهش جریدان سداالنه را نشدان
میدهد بر اساس نتایج آنها ،ارزیابی هیدرولوژیکی جریان ااییندسدت
سد موردنظر ،کاهش جریدان را در فصدول مرطدوب سدال و افداایش
میاان جریان را در فصول خشک سال نشدان داده اسدت س Li et al.,
 )2017شطی و آخوندعلی س )2331در مطالعهای ،با بررسی سریهای
زمانی دبی رودخانه کارون برای دورههای آماری  2380تا  2332نشان
دادند ،کاهش شدید در میاان دبی رودخانه از  3سال قبدل از آبگیدری
سد گتوند رخ داده است آنها همچنین بیان کردندد کداهش شددید در
میاان دبی رودخانه از سال  2383در کلیه ایسدتگاههدای هیددرومتری
ااییندست سد گتوند ،نیدا مشداهده شدده اسدت در اژوهشدی دیگدر
اسفندیاری درآباد و همکاران س )2338دریافتندد کده احدداث سددها در
رودخانههای زرینهرود و ساروقچای در استان آذربایجان غربی ،باعدث
بهم خوردن تعادل هیددرولوژیکی و موجدب تغییدرات قابدل توجده در
شاخص های هیدرولوژیکی جریان سجریان حدداقل ،جریدان حدداکثر و
تداو جریان) شدهاند و همچنین میداان بدینظمدی در شداخصهدای
هیدرولوژیک جریان در دورههای ترسالی و خشکسالی افداایش یافتده
است همچنین نصیری خیاوی و همکاران س )2338تدأثیر احدداث سدد
یامچی بر روی دبی جریان رودخانه بالخوچدای اردبیدل بدا اسدتفاده از
مدل  IHAرا در ایستگاه هیدرومتری ال المداس مدورد ارزیدابی قدرار
دادند نتایج اژوهش آنها نشان داد کده در دوره اد از احدداث سدد،
حدود  31درصد دبیهای حداقل جریان و حدود  12درصد دبدیهدای
حداکثر را به خود اختصاص دادهاند که بیانگر کاهش مقدار جریدان در
اثر احداث سد مذکور اسدت در اژوهشدی دیگدر ،کومدار و جایاکومدار
1- Indicator of Hydrologic Alteration: IHA
2- Range of Variability Approach: RVA

س )1010ویژگی های هیدرولوژیکی جریان رودخانه کریشدنا هندد را در
دو دوره قبل و ا از احداث سد ،با استفاده از مدل  RVAبرای درک
اارامترهای حساس جریان از نظدر زیسدت محیطدی ،مدورد مقایسده و
ارزیابی قرار دادند نتایج اژوهش آنها نشان داد تغییرات هیددرولوژیکی
در فصول کمآبی به صورت مثبت و در فصول ار آبی جریان ،تغییرات
منفی را از شرایط رژیم طبیعی جریان نشان میدهدد آنهدا همچندین
بیان کردند چنین تغییراتدی روی زیسدتگاه آبایدان و روی گوندههدای
کلیدی رودخانه و محیط اطرا  ،تأثیر منفی میگدذارد س Kumar and
 )Jayakumar, 2020نصیری خیاوی و رجبی س )2338در بررسی اثدر
سد شهید کاتمی بوکان بر جریان محیط زیسدتی رودخانده زریندهرود
دریافتند که احداث سد تنظیمی تأثیر مستقیمی بر نوسانات دبی محیط
زیستی رودخانه مذکور داشته و باعث تغییر دبی جریان زیستی در دوره
ا از احداث سد بوکان شده است
یافتههای علمی موید آن است به سبب مطالعدات متعددد ،داندش
کافی در خصوص اثدرات احدداث سدد بدر فرآینددهای مورفولدوژیکی
اایین دستی فراهم آمده ،لیکن ناکافی بدودن ایدن مطالعدات در تبیدین
اثرات سد در تغییرات هیدرولوژیکی-اکولوژیکی سدطو اداییندسدتی
مشهود بوده و نیازمند توجه مدیران و ارگانهدای ذیدربط بده مسدائل
زیست محیطی ناشی از احداث سد در حوضههای آبخیا اسدت آنچده
مسلم است با مطالعه افاایش و کاهش جریانات آبدی در طدول سدال،
میتوان به جنبههای اقتصادی و مقرون به صرفه بدودن احدداث آنهدا
دست یافت بنابراین مطالعه روند تغییرات هیددرولوژی جریدان آب در
سدها میتواند از جنبههای مختل نظیر احدداث سدد ،حفدظ اایدداری
اکوسیستم مفید باشد از این رو تغییرات در رژیمهای جریان میتواندد
بسیاری از ویژگی های زیستگاه رودخانه را تغییر دهد و بده ایوسدتگی
اکوسیستم آسیب رساند سMoazed et al., 2012؛ Salarijazi et al.,
2012؛ Zou and Liang, 2015؛ ندادری و همکداران2338 ،؛ علدی
اوغلی2338 ،؛ عنایتی و همکاران2338 ،؛ ختار و شکوهی )2333 ،در
چهار دهه گذشته بسیاری از سدهای بارگ برای تولید انرژی ،کنتدرل
سیالب ،تدأمین آب آشدامیدنی و اهددا آبیداری در رودخانده کدارون
ساخته شده است سد گتوند از جمله سدهای ار اهمیت و اسدتراتژیک
در زمینه تأمین منابع آبی استان خوزستان است احدداث ایدن سدد ،در
راستای دستیابی به اهدا توسعه اقتصاد ملدی و بده منظدور اسدتفاده
بهینه از اتانسیلهای منابع آب سطحی رودخانه کارون و نیا استراتژی
کنترل سیالبهای فصلی ،تنظیم آب کشاورزی ااییندست و نیدا بده
عنوان یک جاذبه گردشگری مطر میباشدد در ایدن راسدتا بررسدی
تغییرات رژیم جریان هیدرولوژیکی در دو دوره آماری قبدل از احدداث
سد و بعد از تأثیرات احداث سد سرژیم جریان تغییر یافته) با اسدتفاده از
 33اارامتر تغییرات هیددرولوژیکی بدا روش محددوده تغییرادذیری در
اایین دست سد گتوند در رودخانه کارون به عنوان هد اصلی تحقیق
حاضر مدنظر قرار گرفته است شدایان ذکدر اسدت در تحقیدق حاضدر
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بررسی و تحلیل شاخصهای تغییدرات هیددرولوژیکی ،در دو ایسدتگاه
هیدرومتری اهواز و مالثانی واقع بر رودخانه کارون انجا شده است

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

رودخانه کارون با مساحتی بالغ بدر  31000کیلومترمربدع و طدول
 320کیلومتر ،بده عندوان ادر آب تدرین و طدوالنیتدرین رودخانده در
جنوب غربی ایران و بین مختصات جغرافیایی َ 28ْ 22تا َ 21ْ 30طول
شرقی و َ 30ْ 21تا َ 33ْ 23عرض شمالی ،در بارگترین حوضه آبریدا
رودخانهای ایران ،واقع شده است سفرهادیان و همکاران2333 ،؛ کرمی
و همکددداران2333 ،؛ Ansari and Akhoondzadeh, 2020؛
 )Golshan et al., 2020رودخانه کارون از دامنه کوههدای زاگدرس
در جندددوب اصدددفهان سرچشدددمه مدددیگیدددرد س Ansari and
 )Akhoondzadeh, 2020و سرشاخههای اصلی آن را رودخانههدای
خرسدان ،آب وندک ،بازفدت و رودخانده کوهرندگ تشدکیل مدیدهندد
سSalarijazi et al., 2012؛ شطی و آخوندعلی .)2331 ،متوسط بارش
ساالنه در جنوبشرقی حوضه آبخیا کارون حددود  322میلدیمتدر در
سال و در قسمتهای شمالغربی حوضه آبخیا ،حدود  2313میلیمتر
در سدال اسدت سYousefi et al., 2018؛ )Golshan et al., 2020
فراوانی ریاشهای جوی به ویژه در سرشاخههای شمالی این حوضده،
اتانسیل قابل توجهی از منابع آبهای سدطحی و زیرزمیندی را ایجداد
کدرده اسدت سSalarijazi et al., 2012؛ )Moazed et al., 2012
اقلیم این حوضه ،گر با تابستانهای خشک و زمسدتانهدای معتددل
است سSalarijazi et al., 2012؛ Yousefi et al., 2018؛ Ansari
and Akhoondzadeh, 2020؛ کرمی و همکداران )2333 ،رودخانده
کارون به عنوان منبع تولید نیروی برق آبی ،آبیاری ماارع کشاورزی و
کشت و صنعتها سبه بیش از  180000هکتار) ،تأمین نیازهای آبی 23
شهر ،چنددین روسدتا ،ادروژههدای ادرورش مداهی و نیدا تعددادی از
تأسیسات صنعتی و به عنوان یک آبراه تجاری مهم برای انتقال نفدت
به خلیج فارس مورد استفاده قرار میگیدرد س)Yousefi et al., 2018
قسمت باالدست رودخانه کارون در نادیکی یکی از بارگترین سدهای
ایران به نا سد گتوند واقدع شدده اسدت کده در سدال  2313مراحدل
سدداخت آغدداز شددده اسددت کدده ایددن سددد تنظیمددی در مختصددات
جغرافیایی َ 28ْ 23طول شرقی و َ 31ْ 22عرض شمالی و ارتفداع 200
متر از سط ،دریا واقع شده اسدت س Ansari and Akhoondzadeh,
 )2020حجم کل مخان سد خاکی گتوند 2/2 ،میلیارد متدر مکعدب و
ارتفدداع آن  281متددر اسددت سYousefi et al., 2018؛ شددطی و
آخوندعلی)2331 ،

روش تحقیق

دادههای مورد نیاز در این ادژوهش شدامل دادههدای مربدوط بده
میاان دبی روزانه جریان میباشد که از دو ایستگاه هیدرومتری واقعدر
اایین دست سد گتوند از سازمان آب و برق خوزستان ،اخذ شد در ایدن
اژوهش داده های دبی روزانه مربدوط بده ایسدتگاه هدای هیددرومتری
مالثددانی سبددا مختصددات جغرافیددایی " 28ْ 23َ 11طددول شددرقی و
" 32ْ 32َ 22عرض شمالی و ارتفاع  18متر از سط ،دریا) و اهدواز سبدا
مختصات جغرافیایی " 28ْ 33َ 10طول شدرقی و " 32ْ 28َ 11عدرض
شمالی و ارتفاع  10متر از سط ،دریدا) از سدال آبدی  2331-2333تدا
 2333-2331مورد استفاده قرار گرفت همچنین متوسط آورد ساالنه
رودخانه کارون در ایستگاههای هیدرومتری مالثانی و اهواز به ترتیدب
 28233و  28023میلیون مترمکعب با جریان متوسط ساالنه به ترتیب
 212/33و  212/11متر مکعدب بدر ثانیده ،در ایسدتگاههدای مدذکور،
محاسبه شده است مبنای انتخاب ایستگاههای هیدرومتری ،موقعیدت
آنها نسبت به سد تنظیمی احداث شده بدوده اسدت و نیدا طدول دوره
آماری مورد استفاده در تحلیلها بر اساس زمدان بهدرهبدرداری از سدد
مذکور ،انتخاب شده است چون بهرهبرداری از سد تنظیمدی گتوندد از
مرداد سال  2330شروع شده است سشدطی و آخونددعلی ،)2331 ،لدذا
این سال به عنوان نقطه شروع تغییرات هیددرولوژیکی درنظدر گرفتده
شد بنابراین جریانهای روزانه ثبت شده در ایستگاههای هیددرومتری
یادشده از سدال آبدی  2331-2333تدا  2383-2330بده عندوان دوره
جریان قبل از احداث سد و سدالهدای آبدی  2330-2332تدا -2331
 2333به عنوان دوره با رژیم جریان تغییر یافته سا از احداث سدد و
متأثر از فعالیتهای انسانی) تقسیم میشود
روش محدوده تغییرپذیری

روش محدوده تغییراذیری ،ارائه شده توسدط ریتچدر و همکداران
س2333؛  ،)2331نوعی نگرش کاربردی و ایچیدده و از مطلدوبتدرین
دسته از شاخصهدای هیددرولوژیکی اسدت سRichter et al., 1996؛
 )Richter et al., 1997هد روش محدوده تغییراذیری ،تهیه یدک
سری از ویژگیهای آماری ،جنبدههدای اکولدوژیکی رژیدم جریدان بدا
برجسددته کددردن نقددش مهددم تغییددرات هیدددرولوژیکی در حفاتددت از
اکوسیستمهای آبی است سZou and Liang, 2015؛ Zhang et al.,
 )2015این روش برای استفاده در رودخانههای تنظدیم شدده کداربرد
دارد که حفاتت از اکوسیستمهای طبیعی و بومی و حفظ تنوع زیستی
از اهدا اولیه مدیریت رودخانه اسدت ایدن روش ،نگدرش مددیریت
تطبیقددی را درون خددود دارد در اددژوهش حاضددر بددرای بررسددی
شاخصهای تغییرات هیدرولوژیکی ناشی از احداث سدد ،از ندر افداار
 IHA Software 7.1استفاده شد نر افاار  ،IHAبا هدد ادردازش
سریع داده های هیدرولوژیکی روزانه برای تعیین شرایط جریان طبیعی

تحليل تغييرات شاخصهاي هيدرولوژیک جریان رودخانه کارون در دورههاي قبل و پس از 677

و تسهیل ارزیابی تغییرات ایجاد شده در دو دوره زمانی قبدل و بعدد از
آثار مداخالت انسانی ساحداث سد ،تغییر کاربری اراضدی و ) و تغییدر
اقلیم در رژیمهای جریان رودخانه ،برای محاسدبه مقدادیر  33ادارامتر
تغییرات هیددرولوژیکی طراحدی شدده اسدت سZhang et al., 2018؛
 )Song et al., 2020از این اارامترها 21 ،اارامتر بده مقددار ،تدداو ،
تناوب ،زمان و مورفولوژی رودخانه مربوط میشود و بقیه شاخصهای
مرکدای ،شددت تغییدرات را در برمدیگیدرد سRichter et al., 1997؛
 )The Nature Conservancy, 2009اسدداس ایددده اسددتفاده از
شدداخصهددای هیدددرولوژیکی در روش محدددوده تغییراددذیری ،RVA

نگهداری شرایط جریان در محدوده تغییرات طبیعی آن و مرتبط کردن
شداخصهددای گیداهی و جددانوری رودخاندده بدا  2گددروه از متغیرهددای
هیدرولوژیکی می باشد ،به نحوی کده بدا حفدظ هدر کددا از آنهدا در
فاصددلهای منطقددی از میاندده یددا میددانگین جریددان رودخاندده ،شددرایط
اکولوژیکی تحت تأثیر اثرات انسانی ،حفدظ خواهدد ماندد س Zhang et
al., 2018؛  )Talukdar and Pal, 2018مشدرو ایدن اارامترهدا و
میاان تأثیرگذاری آنها بر اکوسیستم ،در جدول  2ارائه شده است

شکل  -1نقشه موقعیت حوضه رودخانه کارون و منطقه مورد مطالعه

روش محدوده تغییراذیری از  3گا اصلی به شدر زیدر تشدکیل
شده است:
گام اول :محدوده طبیعی تغییرات جریان رودخانه بدا اسدتفاده از
 33شاخص هیددرولوژیکی مدرتبط بدا اکولدوژی بدا اسدتفاده از روش
شاخصهای تغییرات هیدرولوژیکی س )IHAمشخص مدی شدود آمدار
بلندمدت سحداقل  10سال) جریان روزانه موجود برای مشخص کدردن
محدوده طبیعی تغییراذیری در رژیمهای هیددرولوژیکی رودخاندهای و

برای آنالیا روندها ،مورد استفاده قرار میگیرد سروش  IHAبدر مبندای
اقتباس آماری از  33اارامتر هیدرولوژیکی مرتبط با اکولوژیکی ،بدرای
هر سال از آمار جریدان بدرای سدری دادههدای انتخدابی اسدت) تدیم
مدیریت باید دوره آماری که نشاندهنده بهترین وضعیتهای طبیعدی،
تاریخی یا دستنخورده است را تعیین کنند
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جدول  -1پارامترهای تغییرات هیدرولوژیکی  IHAبه کار رفته در روش  RVAو تأثیرات آنها بر اکوسیستم ()The Nature Conservancy, 2009
گروه

پارامترهای IHA

ویژگیهای رژیم هیدرولوژیکی جریان

گروه 2

میاان آبدهی ماهانه

میانگین دبی جریان

گروه 1

مقدار و مدت وقایع حدی
سحداقل و حداکثر ساالنه)

حداقل و حداکثر میانگینهای یک ،سه ،هفت 30 ،و  30روزه
تعداد روزهای صفر سال
شاخص جریان اایه

گروه 3

زمان وقوع جریانهای
حدی

شماره روز وقوع حداقل و حداکثرهای جریان یک روزه

گروه 2

تناوب و مدت تداو
اال های کم و زیاد جریان

تعداد اال های کم و باال در هر سال آبی
میانگین مدت زمان تداو اال های کم و باال

گروه 2

میاان و فراوانی تغییرات
وضعیت جریان

میاان افاایش جریان سشاخه صعودی)
میاان کاهش جریان سشاخه ناولی)
تعداد برگشتهای هیدرولوژیکی
اارامترهدای IHA

گام دوم 33 :هد مدیریتی بدرای هریدک از
انتخاب میشود مبنای اساسی این روش این اسدت کده رودخانده بده
گونهای مدیریت شود که مقادیر ساالنه هر یدک از اارامترهدای IHA
در محدوده تغییدرات طبیعدی اارامترهدا واقدع شدود ،بندابراین اهددا
مدیریتی برای هر اارامتر معین به عنوان محددودهای از مقدادیر قابدل
قبول بیان میشود هد ممکن است هر دو محدوده بداال و ادایین را
داشته باشد سمثال  ±2انحرا استاندارد از میانگین) یدا اینکده ممکدن
است فقط یک حد ادایین س -SDمیدانگین) یدا بداال س +SDمیدانگین)
داشته باشد سRichter et al., 1996؛ The Nature Conservancy,
2009؛ )Zhang et al., 2015
گام سوم :بهکارگیری اهدا مدیریتی جریدان بده ندا محددوده
تغییرات س )RVAبرای تعیین قواعد مدیریتی که شدرایط جریدانهدای
هد را در اکثر سالها تأمین کند
گام چهارم :برنامه مدیریتی باید شامل شدر ویدژه ای از اهددا
بیولوژیکی قابل اندازهگیری و یک برنامه ادایش و تحقیدق باشدد کده
بررسی میکند آیا تالشهای مدیریتی در حال دسدت یدافتن بده ایدن
اهدا هستند یا نه این برنامه اایش و تحقیق همچندین بایدد شدامل
بررسیهای هیدرولوژیکی و دیگر نیازهای زنده و غیر زنده گونههدای
مهم در اکوسیستم باشد
گام پنجم :تغییرات جریان واقعی رودخانه با استفاده از همدان 33
اارامتر هیدرولوژیکی در اایان هرسال مشخص میشود و مقادیر ایدن
اارامترها با مقادیر اهدا  RVAمقایسه میشود هیدروگرا سدالیانه
ناشی از اجرای سیستم مددیریتی در سدال گذشدته بدا اسدتفاده از 33
اارامتر  IHAمشخص میشود و این مقادیر با مقدادیر اهددا RVA

تأثیر بر اکوسیستم
مطلوبیت زیستگاه برای موجودات آبای
میاان رطوبت خاک برای گیاهان
ساختار مورفولوژی رودخانه و وضعیت فیایکی رودخانه
میاان تنش شرایط فوقالعاده آبی نظیر سیالب و خشکسالی
هوادهی بسترهای تولیدمثل در رسوبات کانال
استرس رطوبتی خاک در گیاه
اویایی جمعیت موجودات و فراهم کردن زیستگاه
تخمریای ماهیان و تولیدمثل
تبادل مواد مغذی و ارگانیک بین رودخانه و دشت سیالبی
ساختار رسوبات کانال
انتقال بار بستر
تنش خشکی بر گیاهان در دوره کاهش جریان
به دا افتادن و محصور شدن موجودات در دشت سیالبی
در دوره افاایش جریان

مقایسه شده تا مشخص گردد که کدا یک از اهدا به دست آمده و
کدا یک به دست نیامدهاند
گام ششم :تکرار گا دو تا انجم با دخیل کردن نتایج مددیریت
در سالهای اخیر و هرگونه نتایج تحقیقات اکولوژیکی کده منجدر بده
بازنگری در سیستم مدیریت یا اهدا  RVAشدود س Richter et al.,
1997؛ Richter et al., 1996؛ Yang et al., 2008؛ Shi et al.,
 )2019شکل  ،1نشان دهنده نمودار جریانی مراحدل تحقیدق حاضدر
میباشد
شاخص های تغییرات هیدرولوژیکی در روش محدوده تغییراذیری
می توانند با استفاده از آمار اارامتریک سمیانگین انحرا معیار) یدا آمدار
نااارامتریک سمیانه و صدک) محاسبه شوند برای اکثر وضعیتها ،آمار
نااارامتریک گاینه بهتری دارد ،زیدرا بیشدتر دادههدای هیددرولوژیکی،
چولگی غیرنرمال دارند ،اما برای مقادیری مانند میانگین دبی ماهانده،
آمار اارامتریک ،ترجی ،داده میشود س )Yang et al., 2008همچنین
ایشنهاد میشود که مدیریت طر های توسعه مندابع آب بده گوندهای
صورت گیرد که توزیع مقادیر سالیانه اارامترهای شاخصهای تغییرات
هیدرولوژیکی ،تا حد امکدان بده توزیدع اارامترهدا در شدرایط طبیعدی
نادیک باشد س )Sojka et al., 2016در تحلیل  ،RVAدامنده کامدل
مقادیر هر اارامتر در دوره رژیم طبیعی به  3طبقه عددی ساایین ،میانه
و باال) تقسیم میشود اایینترین طبقه شامل همده مقدادیر کمتدر یدا
مساوی صدک  33است طبقه متوسط شامل همه مقادیری است کده
در بازه صدک  32تا  31هستند ،میشود و باالترین طبقه ،همه مقادیر
بیشتر از  31را شامل میشود سپ فاکتور درجه تغییر هیددرولوژیکی
سمیاان عد دستیابی به اهدا  )RVAبدر حسدب درصدد از رابطده 2
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محاسبه میشود
س)2

𝑒𝑁 𝑁𝑜 −
× 100
𝑒𝑁
هیددرولوژیکی ادارامتر iا IHA

= 𝑖𝐷

و
که در آن  Diدرجه تغییدر
فراوانی مورد انتظار است که در دوره رژیم طبیعدی جریدان بدرای هدر
یک از  3طبقه هد  ،بر اساس تعداد سالهدایی کده رقدم ادارامتر iا
No

 IHAدر هر طبقه قرار دارد ،محاسبه میشود و  Neفراوانی مشاهداتی
یا تعداد سال هایی است که مقددار ادارامتر هیددرولوژیکی مربوطده در
دوره رژیم تغییر یافته در هر یک از  3طبقده ،هدد  RVAقدرار دارد
س)Richter et al., 1997
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نتایج و بحث
با استفاده از مددل  ،IHAتعدداد  33متغیدر هیددرولوژیکی بدرای
بررسی تغییرات هیدرولوژیکی محاسبه شد کده ایدن  33متغیدر ،یدک
نمددایش دقیددق از رژیددم هیدددرولوژیکی بددرای ارزیددابی تغییددرات
هیدرولوژیکی را فراهم میکند نتایج تغییدرات ادنج گدروه از تغییدرات
هیددرولوژیکی س )IHAدر محددوده تغییدرات  RVAدر ایسدتگاههدای
هیدرومتری مالثانی و اهواز در جدول  1و  3و شکلهای  2 ،2 ،3و 3
ارائه شده است در جداول  1و  ،3از رابطده  2بدرای بدهدسدت آوردن
درجه تغییرات هیدرولوژیکی در طبقده متوسدط  RVAاسدتفاده شدده
است همچنین درصد تغییرات هیدرولوژیکی  33ادارامتر در  3کدالس
سبین  0تا  33درصد ،بیان کننده میاان تغییدرات هیددرولوژیکی کدم)،
سبین  33تا  31درصدد ،نشداندهندده میداان تغییدرات هیددرولوژیکی
متوسددط) و سبددین  31تددا  200درصددد ،بیددان کننددده مقدددار تغییددرات
هیدرولوژیکی زیاد) طبقهبندی شده است با توجده بده جدداول  1و ،3
متغیرهای گدروه  ،2نشدان دهندده مقددار جریدان ماهانده مدیباشدند
به طوری که با توجه به طبقهبندی  3کالسه ،در ایستگاه هیددرومتری

مالثانی مقادیر میانگین دبی ماهانه در دوره ا از احداث سد سرژیدم
تغییر یافتده) در مداه هدای آبدان ،آذر ،دی ،بهمدن ،اسدفند ،فدروردین،
اردیبهشت و خرداد ،درصد تغییرات هیدرولوژیکی زیداد و در مداههدای
تیر ،مرداد ،شهریور و مهر ،به علت نادیدک بدودن دبدی رهاسدازی از
مخان سد گتوند در دوره رژیم تغییر یافته نسبت به دبی جریان قبل از
احداث سد ،درصد تغییرات هیددرولوژیکی کدم را دارندد همچندین در
ایستگاه هیدرومتری اهواز مقادیر میانگین دبی ماهانه در دوره اد از
احداث سد سرژیم تغییر یافته) در همه ماهها به جدا آبدان مداه ،درصدد
تغییرات هیدرولوژیکی زیاد همراه با روند کاهشی دبی ،را دارند شدکل
 3و  ،2میانگین تغییرات جریان ماهانه در دوره رژیدم طبیعدی جریدان
سخط سبا) و دوره رژیم جریان تغییر یافتده سخدط قرمدا) و حدد بداال و
اایین دامنه تغییراذیری س )RVAرا ایستگاه های هیدرومتری مالثدانی
و اهواز نشان میدهد
بر این اساس بدا توجده بده مقدادیر گدروه  2در جدداول  1و  3در
ایستگاههای هیدرومتری مالثانی و اهدواز ،مدی تدوان بیدان کدرد کده
جریانهای ماهانه در بیشتر ماههای سال سبا درجه تغییر هیدرولوژیکی
متوسط و زیاد) بهطور معنیداری ،کاهش یافته و نیدا مقدادیر حدداقل

667

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،3جلد  ،14مرداد  -شهریور 1399

جریان ماهانه به طور محسوسی ،همراه با تغییرات کاهشی دبدی بدوده
است همچنین متوسط حداقل جریانهای ماهانه در دورههای سیالبی
برای دوره با رژیم تغییر یافته ،بهطور قابل مالحظدهای در مقایسده بدا
دوره رژیم جریان طبیعی کاهش داشته است این مطلب در شکل  3و
 ، 2به خدوبی نشدان داده شدده اسدت بدا توجده بده مقدادیر تغییدرات
هیدرولوژیکی ،مشخص میشود که متوسط جریان ماهانه و همچنین
حداکثر و حداقلهای جریان ،در همه ماههدای سدال بده مقددار قابدل
توجهی و یا در حد کمی ،کاهش یافته است و نشان از این دارد که در
دوره ا از احداث سد اهددا  RVAحاصدل نشدده اسدت از نتدایج
مربوط به رویکرد دامنه تغییر ادذیری سمحددوده بداال و ادایین )RVA
مشاهده می شود که دامنده مناسدب مقدادیر دبدی ماهانده در ایسدتگاه
هیدرومتری مالثانی ،برای شش ماه اول سال آبدی سمهدر ،آبدان ،آذر،
دی ،بهمن و اسفند) ،اهدا تأمین حیدات رودخانده متناسدب بدا دبدی
 132/2تا  231/3مترمکعدب بدر ثانیده و بدرای شدش مداه دو سدال
سفروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور) این محددوده بدین
دبی  322/2تا  2132/2مترمکعب بر ثانیه است سجدول  ،)1در حالیکه
در ایستگاه هیدرومتری اهواز ،برای شدش مداه اول سدال آبدی دامنده
مناسب مقادیر دبی ماهانه بین  111/1تا  231/8مترمکعب بر ثانیده و
برای شش ماه دو سال این محدوده بین دبدی  322/1تدا 2122/3
مترمکعب بر ثانیه است سجدول  )3بندابراین هدد تنظیمدی جریدان
رودخانه کارون ،بایستی بر اساس دامنه دبدی مدذکور ،در نظدر گرفتده
شود
همچنین در جداول  1و  ،3وقدایع حددی کده گدروه  3 ،1و  2را
تشکیل میدهند ،شامل جریانهای حداقل و حداکثر ،روزهای جریدان
صفر ،جریانهای حداقل و حداکثر روزانه ،هفتگی ،ماهانه و سه ماهده
س2روزه 3 ،روزه 1 ،روزه 30 ،روزه و  30روزه) و اال های باال و اایین
می باشدد بدا توجده بده متغیرهدای گدروه  1مدیتدوان گفدت کده در
ایستگاه های هیددرومتری مالثدانی و اهدواز ،مقدادیر متوسدط سداالنه
حداقل و حداکثر دارای تفاوت میباشد ،بهطوری کده همده مقدادیر در
دوره قبل از احداث سد بیشتر از دوره بعد از احداث سدد مدیباشدد در
این گروه در دوره ا از احداث سد در ایستگاه هیدرومتری مالثدانی،
جریان های حداقل یک تا هفت روزه در کالس تغییرات هیدرولوژیکی
کم و جریان حداقل  30و  30روزه در کالس تغییدرات هیددرولوژیکی
زیاد قرار دارند سجدول  )1از طرفی جریانهای حداکثر یک تا  30روزه
در کالس تغییرات زیاد قرار دارند اارامتر حدی مهم در جددول 1و ،3
تحت عنوان جریان صفر ارائه شده است که انتظار میرود عامل مرگ
و میر قابل توجهی از ارگانیسمهدای آبدی و تهدیدد بدرای تغییدر دادن
کیفیت و ایوستگی اکولوژیکی در بلند مدت باشدد همدانطدوری کده
نتایج نشان داد در  200درصد اوقات چه قبدل از احدداث و چده بعدد از
احداث سد ،جریان صفری در ایستگاههای هیدرومتری مالثانی و اهواز
مشاهده نشده است در ایستگاه هیدرومتری مالثدانی در دوره اد از

احداث سد جریانهای حدداقل یدک تدا  30روزه در کدالس تغییدرات
هیدددرولوژیکی کددم و جریددان حددداقل  30روزه در کددالس تغییددرات
هیدرولوژیکی زیاد قرار دارند سجدول  )3از طرفی جریانهای حدداکثر
یک تا  30روزه ،در کالس تغییرات زیاد قرار دارند
همانطور که از جداول  1و  3استنباط مدیشدود ،حدداقل مقدادیر
جریان چند روزه جریان ،بهطور متوسط کاهش غیرمحسوسی داشته سبا
درجه تغییرات متوسط) و مقادیر جریدان حدداکثر چندد روزه بده طدور
محسوسی در مقایسه با بقیه افاایش یافته اسدت سبدا درجده تغییدرات
زیاد) همچنین از محددوده  ،RVAمشدخص مدیشدود کده تغییدرات
جریان حداقل چند روزه ،محسوس میباشد بهطدور کلدی بدر اسداس
نتایج جدول  1و  ،3فراوانی جریانهای حد باال سدبی اوج) و نیا روندد
متعادل جریانهای حد اایین در ایستگاههدای هیددرومتری مالثدانی و
اهواز را می توان این گونه تشری ،کدرد کده چدون سدد گتوندد از ندوع
مخانی -تنظیمی میباشد ،بنابراین با ذخیره و تنظیم جریدانهدای بدا
دبی باال ،باعث متعادل شدن جریان خروجی در منداطق اداییندسدت
شده و فراوانی جریانهای اایین در این منداطق ،بده صدورت متوسدط
می باشد شاخص جریان اایه ،اارامتر دیگری از این گروه است بهطور
کلی شاخص جریان اایه سحداقل دبی هفت روزه تقسدیم بدر میدانگین
دبدی سداالنه) دوره اد از احددداث سدد در دو ایسدتگاه هیدددرومتری
مالثانی و اهواز ،تغییر چشمگیری ستغییرات هیدرولوژیکی زیاد) داشدته
است
متوسط زمان رخداد مقادیر حداقل جریان سداالنه در دوره قبدل از
احداث سد در ایستگاههای هیدرومتری مالثانی و اهواز بده ترتیدب در
محدوده روزهای  2تا  333و  2تا  321قرار دارد ،در حالیکده در دوره
رژیم جریان تغییر یافته ساد از احدداث سدد) متوسدط زمدان رخدداد
مقادیر حداقل جریان ساالنه در ایستگاههدای هیددرومتری مالثدانی و
اهواز به ترتیب در محدوده روزهای  232تا  231و  232تدا  231قدرار
می گیرد و به طور کلی درجه تغییر زمان رخداد آنهدا در دوره متدأثر از
فعالیتهای انسانی سا از احداث سد) در ایسدتگاههدای هیددرومتری
مالثانی و اهواز به ترتیب در کالس متوسط و زیاد قرار میگیدرد امدا
متوسط زمان رخداد مقدادیر حدداکثر جریدان سداالنه در دوره قبدل از
احداث سد در ایستگاههای هیدرومتری مالثانی و اهواز بده ترتیدب در
محدوده روزهای  3تا  328و  3تا  328قرار دارد ،در حالیکده در دوره
رژیم جریان تغییر یافته ساد از احدداث سدد) متوسدط زمدان رخدداد
مقادیر حداکثر جریان ساالنه در ایستگاههدای هیددرومتری مالثدانی و
اهواز بده ترتیدب در محددوده روزهدای  32تدا  12و  31تدا  12قدرار
میگیرد ،و به طور کلی درجه تغییر زمان رخداد آنهدا در دوره متدأثر از
فعالیتهای انسانی سا از احداث سد) در ایسدتگاههدای هیددرومتری
مالثانی و اهواز به ترتیدب در کدالس کدم قدرار مدیگیدرد بندابراین
جریددانهددای حدددی سدداالنه در رودخاندده کددارون در ایسددتگاههددای
هیدرومتری مالثانی و اهواز دچار آشفتگی و تغییرات متوسطی شدهاند
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همچنین با توجه به مقادیر گروه  ،2میتدوان نتیجده گرفدت کده
میاان نوسانات افاایشی در دبدی جریدان در دوره بعدد از احدداث سدد
سرژیم تغییر یافته) ،نسبت به دوره قبل از احدداث سدد سرژیدم جریدان
طبیعی) ،کمتر شده است از سوی دیگر ،متغیرهای نوسدانات کاهشدی
در دبی جریان و تعداد برگشت جریان در دوره بعد از احداث سد نسبت
به دوره قبل از احداث سد ،افاایش یافتده اسدت در حدالی کده متغیدر
میاان افاایش دبی در دوره ا از احداث سد ،حالت کاهشدی داشدته
است آنچه با بررسی مشخص مدیگدردد ،درجده تغییدرات  13متغیدر
متوسط تا زیاد و فقط  2متغیر دیگر ،درجه تغییرات آنها ،اایین بهدست
آمد که بیان کننده درجه باالی تغیرات هیدرولوژیکی در ایستگاههدای
هیدرومتری مالثانی و اهواز میباشد نتایج جدول  1و  ،3نشاندهندده
اخددتالل قابددل تددوجهی در رژیددم جریددان طبیعددی بددوده و متغیرهددای
هیدرولوژیکی که رابطه تنگاتنگی با اکوسیستم رودخانه کارون دارندد،
دچار تغییرات اساسی شدهاند مقدار منفی فاکتور تغییدر هیددرولوژیکی
در جدول  1و  ،3نشان میدهد کده در اکثدر ایدن مواقدع اارامترهدای
قرارگیری مقدار ساالنه آنها در محدوده  RVAکمتدر از مقددار مدورد
انتظار میباشد که این مطلب را میتدوان در شدکل  2و ،3بده خدوبی
مشاهده نمود
شکلهای  3و  ،2نشان دهنده تغییرات متوسدط دبدی ماهانده بده
ترتیب در ایستگاههای هیدرومتری مالثانی و اهواز در دورههای قبل و
ا از احداث سد گتوند میباشد آنچه از شکل  3مشخص اسدت ،در
ایستگاه هیدرومتری مالثدانی ،متوسدط دبدی ماهانده در دوره اد از
احداث سد از تیر ماه تا مهر ماه افاایش و از آبان مداه تدا خدرداد مداه،
کاهش یافته است همچنین بیشترین افاایش متوسط دبی ماهانده در
مرداد ماه و بیشترین کداهش متوسدط دبدی ماهانده در فدرودین مداه،
صورت اذیرفته است در ایستگاه هیدرومتری اهواز نیا در دوره ا از
احداث سد سرژیم جریان تغییر یافته) ،میانگین دبی ماهانه از تیر ماه تا
مهر ماه افاایش و از آبان ماه تا خرداد ماه ،کاهش یافته اسدت سشدکل
 )2مطابق شکل  ،2بیشترین افاایش متوسط دبی ماهانه در مرداد ماه
و بیشترین کاهش متوسط دبی ماهانه در فرودین ماه ،صورت اذیرفته
است بر اساس مطالعه کومدار و جایاکومدار س )1010میدانگین جریدان
ماهانه رودخانه کریشنای هند ،در دوره ا از احداث سد ،در ماههدای
جوالی ،آگوست و سپتامبر به میاان قابل توجهی کاهش یافتده اسدت
س)Kumar and Jayakumar, 2020
در خصوص مقادیر مثبدت و منفدی ارائده شدده در محدور عرضدی
نمودار سشکل  2و  )3نیا شایان ذکر است که این مقدار مثبت و منفی،
نشان دهنده تغییرات صعودی و ناولی مقدار شاخصهای هیدرولوژیک
میباشد به طوری که مقدار مثبت ،روند افاایشی و مقدار منفدی ،روندد
کاهشی شاخصها را نشان میدهد
با توجه به نتایج جداول  1و  ،3دلیل افاایش نرخ جریدان حدداکثر
در ایستگاههای هیدرومتری مالثانی و اهواز را میتوان بده ایدن نحدو
توضی ،داد که کمترین تغییر در دبی جریان رودخانه کارون ،به عنوان
نرخ افاایش در نظر گرفته میشدود همچندین بددیهی اسدت جریدان

حداکثر و فراوانی سیالبهدای بدارگ در ایسدتگاههدای هیددرومتری
ااییندست سد گتوند ،روند کاهشی داشته و دلیل آن را میتوان به اثر
تنظیمی سد مخانی مرتبط دانست که با نتایج لی و همکاران س)1021
مبنی بر کاهش میاان دبی جریان در اثر احداث سد در حوضه رودخانه
مکونگ در کشور ویتنا س )Li et al., 2017و نیا مطالعده اسدفندیاری
درآبدداد و همکدداران س )2338مبنددی بددر اثرگددذاری سدددهای باالدسددت
رودخانددههددای زرینددهرود و سدداروقچددای بددر تغییددرات شدداخصهددای
هیدرولوژیک جریان به میاان قابل توجهی ،در یک راستا است
اسفندیاری درآباد و همکاران س )2338در مطالعهشان دریافتند کده
شاخص تعداد روزهای صفر جریان در ایسدتگاه هیددرومتری صدفاخانه
واقع بر رودخانه ساروق چای افاایش یافته است که میتواند ناشدی از
سیستم متعادل سازی جریان توسط سد گوگردچی باشد و به صدورت
بالقوه نیا سبب افاایش مرگ و میر آبایدان در اایداب آن مدیشدود در
حالیکه در مطالعه حاضر تعداد روزهای صفر جریان در ایسدتگاههدای
هیدرومتری مالثانی و اهواز در دوره قبل و ا از احداث سدد گتوندد،
مشاهده نشده است
تالوکدار و اال س )1028در مطالعه شان بیان کردند ،دبدی متوسدط،
فراوانی جریانهای حداقل و حدداکثر در دوره اد از احدداث سدد در
حوضدده رودخاندده اوناربهابددا ،کدداهش یافتدده و از سددوی دیگددر تعددداد
اال های جریان ارآبی کاهش یافته ،امدا تعدداد ادال هدای جریدان
کمآبی افاایش یافته است س )Talukdar and Pal, 2018در مطالعده
حاضر ،در ایستگاه هیدرمتری مالثانی تعداد اال های جریان ارآبی در
دوره قبل از احداث سد  12درصد بیشدتر از دوره بعدد از احدداث سدد
میباشد در حالیکه تعداد اال های جریدان کدمآبدی در دوره اد از
احداث سد 31/2 ،درصد نسدبت بده دوره قبدل از احدداث سدد گتوندد
کاهش داشته است و در ایستگاه هیدرومتری اهواز تعدداد ادال هدای
جریان کمآبی در دوره ا از احداث سد 12 ،درصد نسدبت بده دوره
قبل از احدداث سدد گتوندد کداهش داشدته اسدت در حدالیکده تعدداد
اال های جریان ارآبی در دوره قبل از احداث سد  18درصد بیشتر از
دوره ا از احداث سد است نصیری خیداوی و همکداران س )2338در
مطالعه شان گاارش کردند که تعداد اال های جریدان ارآبدی در دوره
قبل از احداث سد  38درصد بیشتر از دوره بعد از احداث سد در ایستگاه
هیدرومتری ال الماس در رودخانه بالخوچدای مدیباشدد در حدالیکده
تعداد اال های جریان کمآبی در دوره ا از احداث سدد 30 ،درصدد
نسبت به دوره قبل از احداث سد کاهش داشته است محققان مختلفی
نیا در تحقیقاتشان گاارش کردند که میداان نوسدانات افاایشدی دبدی
جریان در دوره بعد از احداث سد ،کاهش یافته است س Zhang et al.,
2018؛ Zou and Liang, 2015؛  )Legleiter, 2015که این نتیجه
را می توان به مطالعه حاضر تعمیم داد و از دیدگاه دیگر ،جریدانهدای
مخرب و حداکثر احتماال تاثیرات مخربی نیدا روی گوندههدای آبدای
خواهند داشت و به شرط حفظ حیات این گونهها در ااییندست سدها،
بهنظر می رسد وجود سد البته با رعایت جریان زیستمحیطدی از ایدن
نظر مفید هم میتواند باشد
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جدول  -2نتایج تغییرات پارامترهای  IHAدر روش  RVAبرای ایستگاه هیدرومتری مالثانی در رودخانه کارون
رژیم جریان طبیعی
پارامترهای تغییرات IHA

رژیم جریان تغییریافته

میانگین

حداقل

حداکثر

حداکثر

حداقل

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

223/1
322/3
330/2
322
201/1
282/3
233/3
223/3
288/2
131/2
333/1
213/2

212/3
233/3
231/2
233/1
213/2
212/3
212/2
212/2
220/1
230/2
222/2
211/3

گروه  -1میزان آبدهی ماهانه
321/1
188/1
301/2
811/1
303/2
300/3
302/2
122/1
302/2
132/2
138/3
333/2
331/1
121/3
111/3
282/3
322/2
122/2
118/2
822/2
311/2
121/2
131/2
2181/2
320/1
122/3
301/2
2331/1
118/2
111/2
118/2
1228/2
321/3
110/2
303/1
1283/3
232/2
303/2
310/2
1120/2
232/3
132/2
182/2
1122/2
133/2
111/2
130/3
338/2

331/2
300/1
183/2
138/2
132/2
380/2
222/3
332/1
330/3
218/1
211/3
322/2

221/3
212/8
332/2
311/2
280/3
231/3
132/3
323/3
832/3
2132/2
302/1
223/3

حداقل  2روزه
حداقل  3روزه
حداقل  1روزه
حداقل  30روزه
حداقل  30روزه
حداکثر  2روزه
حداکثر  3روزه
حداکثر  1روزه
حداکثر  30روزه
حداکثر  30روزه
تعداد روزهای جریان صفر
شاخص جریان اایه

281/1
102/3
130/2
110/3
331/1
1208/1
1233/2
1022/3
2283/2
123/3
0
0/2333

گروه  -2مقدار و مدت وقایع حدی (حداقل و حداکثر ساالنه)
232/2
212/2
233/2
223/2
321/3
30/1
212/3
282/1
231/3
213/2
318/3
30/31
232/2
233/2
230/2
232/8
321/3
32/23
120/3
111/3
122/1
123/2
211/2
222/8
181/1
133/3
120/8
122/3
232/1
218/3
2823/2 2208/1 181/3
322/3
2230/1
323/2
2103/3 322/1
122/3
831/8
2303/1
213/1
2332/3 123/2
283/3
321/3
2321/3
382/2
820/2
228/2
213/2
233/3
3211/2
101/1
332/1
310/3
320/2
330/3
1211/3
212/1
0
0
0
0
0
0
0/3212 0/3111 0/2813 0/3313
0/3302
0/1323

118/2
131/2
123/8
312/3
332/2
1383/3
1838/1
1302/2
2801/2
2232/3
0
0/2208

)31 (L
)31 (L
)31 (L
)-32 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)0 (L
)-200 (H

121

2

گروه  -3زمان وقوع جریان حدی
231
232
232
333

233

111

)31 (L

11

3

12

81

212

)-200 (H

1
1
8
1/2

گروه  - 4تناوب و مدت تداوم پالسهای کم و زیاد جریان
3/3
30
12
11/2
23
0
1
3
1
1/2
10
2
1
2
1
3
28
0
1
1
1
1
22
2

20/1
2/02
3/1
3/23

18
-13
228

گروه  -5میزان و فراوانی تغییرات وضعیت جریان
12
23
23
22/2
21
2
-21/3
-21
-23
-22
-3
-22/2
222/2
282
213
281/2
280
80

32/2
-11/3
232/3

شماره روز وقوع حداقل جریان ساالنه
شماره روز وقوع حداکثر جریان
ساالنه
تعداد اال
تداو اال
تعداد اال
تداو اال

جریان کمآبی
جریان کمآبی
جریان ارآبی
جریان ارآبی

میاان افاایش
میاان افت
تعداد برگشتهای هیدرولوژیکی

328

میانگین

21

حداقل

اهداف RVA

32

)H= High (> 67%), M=Middle (34-66%) , L=Low (< 33%

حداکثر

درصد تغییر
هیدرولوژیکی
)-200(H
)23 (L
)31 (L
)12 (L
)-200(H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)32 (L
)-200 (H
)-200 (H

)-200 (H
)23 (L
)-200 (H
)12 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
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شکل  -3میانگین جریان ماهانه در دو دوره قبل و بعد از تأثیرات و حد باال و پایین ( RVAخط سبز و قرمز به ترتیب نشاندهنده دوره قبل و بعد از
تغییر رژیم جریان) در ایستگاه هیدرومتری مالثانی

شکل  -4نمودار درجه تغییرات  33پارامتر  IHAدر  3طبقه هدف  RVAدر ایستگاه هیدرومتری مالثانی

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که احداث سد مخاندی گتوندد،
باعث ایجاد تغییرات هیدرولوژیکی جریان رودخانه کارون ،در محدوده
ایستگاههای هیدرومتری مالثانی و اهواز شده است که بدا نتدایج زو و
لیانگ س )1022در ارتباط با تأثیر احداث سد بر تغییر جریان رودخانهای
شدایینگ در اسدتان هندان چدین مطابقدت دارد س Zou and Liang,
 )2015در بررسی اثرات سد هوآیدیان روی رژیدم جریدان رودخانده

شددایینگ در اسددتان هنددان چددین بددا اسددتفاده از شدداخصهددای تغییددر
هیدرولوژیک ،زو و لیانگ س )1022به این نتیجه رسیدند که احداث سد
مذکور ،باعث کاهش میاان جریان رودخانه در دوره ا از احداث سد
از  3/2به  282/2درصد در ایسدتگاه هیددرومتری جیشدو شدده اسدت
س)Zou and Liang, 2015
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جدول  -3نتایج تغییرات پارامترهای  IHAدر روش  RVAبرای ایستگاه هیدرومتری اهواز در رودخانه کارون
رژیم جریان طبیعی
پارامترهای تغییرات IHA

رژیم جریان تغییریافته

میانگین

حداقل

حداکثر

حداکثر

حداقل

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

223/3
332/1
333/2
338/3
200/2
231/2
221/3
223/2
103/8
128/2
233/2
230/2

232/3
223/1
218/3
220/2
223/3
222/1
223/2
221/3
212/2
221/8
232/3
223/1

گروه  .1میزان آبدهی ماهانه
313/3
112/1
133/2
823/8
322/2
181/3
138/3
383/2
122/2
131/2
122/3
122/2
122/3
121/3
132/3
282/1
112/3
132/1
121/2
822/2
323/2
130/1
302/2
2232/3
233/2
120/2
133/3
2330/2
133/2
133/2
128/3
1118/2
330/2
121/2
308/2
1280/2
212/2
302/3
332/8
1121/2
320/2
130/2
182/2
3138/2
112/1
121/2
128/2
382/2

338/3
182/1
111/1
113/8
303/1
313/3
202/3
328/2
388/2
233/1
232/3
322/1

221/1
222/1
383/3
333/2
280/1
231/8
333/3
131/1
882/2
2122/3
321/8
233/2

حداقل  2روزه
حداقل  3روزه
حداقل  1روزه
حداقل  30روزه
حداقل  30روزه
حداکثر  2روزه
حداکثر  3روزه
حداکثر  1روزه
حداکثر  30روزه
حداکثر  30روزه
تعداد روزهای جریان صفر
شاخص جریان اایه

212/2
283/3
102/1
122/1
322/3
3022
1103
1123
2132
132/1
0
0/2222

گروه  -2مقدار و مدت وقایع حدی (حداقل و حداکثر ساالنه)
233/1
212/3
221/2
233/2
131/3
83/3
221/2
283/1
238/3
213/3
302/3
32/33
210/8
103/2
280/3
231/2
322/3
31/83
128/3
113/1
238/3
132/3
222/1
201/3
113/2
128/1
133/2
121/3
222/2
223/3
2302/3 330/3
122/2
821/2
3222/8
213/1
2112
332/3
388/1
822/1
2313/2
212/3
2112/3 103/3
231/2
332/1
2213/2
382/2
110/8
220/2
232/8
233/3
3218/1
102/3
331/3
333/3
333/3
323/1
1233/2
232/3
0
0
0
0
0
0
0/3022 0/333 0/3121 0/3218
0/331
0/2302

112/3
118/8
122/1
303/1
321/3
3288/3
3101/3
1832/3
2823/8
2102/2
0
0/282

)21 (L
)21 (L
)21 (L
)31 (L
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)0 (L
)-200 (H

شماره روز وقوع حداقل جریان ساالنه
شماره روز وقوع حداکثر جریان ساالنه

130
13

گروه  -3زمان وقوع جریان حدی
231
232
232
321
12
31
23
328

18
82

133
212

)23 (L
)-3 (L

جریان کمآبی
جریان کمآبی
جریان ارآبی
جریان ارآبی

2
3
8
3/12

گروه  -4تناوب و مدت تداوم پالسهای کم و زیاد جریان
3/3
12
22
21/2
28
0
1
1
1
2/2
22
2/2
2
3
2
1
22
0
1/8
3
1
1/2
32
2

8/2
3/8
8/2
2/2

)-200 (H
)22 (M
)-200 (H
)-22 (M

13
-18
222

گروه  -5میزان و فراوانی تغییرات وضعیت جریان
10/1
23/2
20
22/1
20
3
-32/02
-21
-21
-21
-3
-23
233/3
231
223
222/2
233
33

32/2
-23/22
222

تعداد اال
تداو اال
تعداد اال
تداو اال

میاان افاایش
میاان افت
تعداد برگشتهای هیدرولوژیکی

2
3

میانگین

حداقل

اهداف RVA

)H= High (> 67%), M=Middle (34-66%) , L=Low (< 33%

حداکثر

درصد تغییر
هیدرولوژیکی
)-200(H
)32 (M
)-200(H
)-200(H
)-200(H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H
)-200 (H

)-200 (H
)-200 (H
)12 (L
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شکل  -5میانگین جریان ماهانه در دو دوره قبل و بعد از تأثیرات و حد باال و پایین ( RVAخط سبز و قرمز به ترتیب نشاندهنده دوره قبل و بعد از
تغییر رژیم جریان) در ایستگاه هیدرومتری اهواز

شکل  -6نمودار درجه تغییرات  33پارامتر  IHAدر  3طبقه هدف  RVAدر ایستگاه هیدرومتری اهواز

نتایج مطالعه حاضر موید این مطلب است که نوسانات در مقدادیر
شاخصهای هیدرولوژیکی رودخانه کارون در دورههای قبل و اد از
احداث سدگتوند ،نشان از تغییر دبی جریان میباشد و احداث این سدد
موجب ایجاد اختالل و بینظمی در شاخصهای هیدرولوژیک جریدان
شده است در اژوهش شطی و آخوندعلی س )2331این نتیجهگیری بده

عمل آمد که میانگین دبی رودخانه کارون در بازه سدالهدای -2332
 2381نسبت به سالهای  2380-2383در ایستگاههدای هیددرومتری
بامدژ ،مالثانی و اهواز بهترتیب با  23 ،32و 21درصد کداهش مواجده
بوده اند و بده تبعیدت از آن ،تغییدرات و کداهش کیفیدت آب رودخانده
کارون ،در بازه مالثانی تا اهواز ،نیا امری انکارنااذیر و ارتباط مستقیم
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با میاان دبی رودخانه دارد کومار و جایاکومار س )1010در مطالعهشدان
گاارش کردند متوسط جریان ساالنه رودخانه کریشدنا در اداییندسدت
سد سریسایال  ،بیش از  30درصد کاهش یافتده اسدت و دلیدل آن را
تأثیر قابل توجده سدد در تغییرادذیری هیددرولوژیکی و فصدلی بدودن
رودخانه دانستند س )Kumar and Jayakumar, 2020که نتدایج کدار
این محققان با مطالعه موردی حاضدر ،مطابقدت دارد عدالوه بدر ایدن
مورد ،اسماعیلی و همکاران س )2333در مطالعدهشدان بیدان کردندد بدا
احداث سد مخانی بر رودخانه گرگانرود ،میانگین دبدی روزانده کده در
دوره قبل از احداث سد 22 ،متر مکعب بر ثانیده بدوده اسدت ،در دوره
ا از احداث سد به  20/2مترمکعب بر ثانیه کاهش یافته و بدر ایدن
اساس میانگین دبی در طی دو دوره یاد شده ،تغییرات کاهشدی س12/3
درصد) داشته است همچنین باید عنوان نمود ،احداث سد که با اهدا
مختل د ساقتصددادی ،تددأمین آب شددرب ،کنتددرل سددیالب و ) ایجدداد
می شود ،عالوه بر دستیابی به اهدا موردنظر ،بر روی رژیدم جریدان
تأثیرگذار است ،لذا می تواند حیات زیستی قسمت ااییندست رودخانده
را تحت تأثیر قرار دهد از سوی دیگر ،سد گتوند در منطقه میتواند بر
کنترل سیالب ،دخالت مستقیم داشته باشد آنچه مسلم است ،تغییر در
شاخص های هیدرولوژیکی در اثر احدداث سدد ،بدرای حیدات زیسدتی
قسمت اایین دسدت رودخانده ،خطرنداک اسدت در شدرایط عدادی در
رودخانه ها ،گونه های مختلد گیداهی و جدانوری خاصدی رشدد ایددا
می کنند ولی تغییر رژیم هیددرولوژیکی جریدان ،ممکدن اسدت باعدث
نابودی و مرگ اکولدوژیکی خاصدی شدود نصدیری خیداوی و رجبدی
س )2338در مطالعه شان به این نتیجه رسیدند که مقادیر جریان محدیط
زیستی رودخانه زرینهرود در دوره قبل از احدداث سدد شدهید کداتمی
بوکان با استفاده از روش های هیدرولوژیکی تنانت ،تسمن و محددوده
تغییراذیری به ترتیب  12/33 ،20/23و  11/22متر مکعب بر ثانیده و
در دوره ا از احداث سد مذکور به ترتیب  12/13 ،3/3و  13/23متر
مکعب بر ثانیه در ایستگاه هیدرومتری ساریقامیش برآورد شده اسدت
و این در حالی است که در روش محدوده تغییرادذیری مقددار جریدان
محیط زیستی رودخانه زرینده رود در دوره اد از احدداث سدد ،روندد
افاایشی داشته است همچندین علدیاوغلدی س )2338در بررسدی آثدار
توسعه سد کمالخان افغانستان بدر رژیدم هیددرولوژیکی اداییندسدت
رودخانه هیرمند با کاربرد مدل  ،IHAاین نتیجه را به عمدل آورد کده
احداث سد مذکور می تواند موجدب کداهش  32/1درصددی جریاندات
زیستمحیطی شده و تا  28/3درصد ،موجب افاایش فراوانی ریاگردها
در منطقدده شددود همچنددین فرهادیددان و همکدداران س )2333جریددان
رهاسازی بهینه محیط زیستی از مخان سد گتوند برای ایجداد تعدادل
مناسدب و بدا رعایدت عددالت در میدان ذینفعدان بدا اسددتفاده از روش
هیدرولوژیکی تنانت ،مقدار  22/2متر مکعدب بدر ثانیده را بده عندوان
حداقل جریان محیط زیستی و جریان  111متر مکعب بر ثانیده را بده
عنوان بیشترین مقدار مناسب جریان محدیط زیسدتی و مقددار جریدان

 220/12متر مکعب بر ثانیه از روش جریان اایه آبایدان ،قابدل قبدول
دانستند
یکی از نقش هایی که جریانهای حداکثر سسیالبی) دارندد ،حفدظ
شکل آبراهه رودخانده و محافظدت از اوشدش گیداهی آبدای و کندار
رودخانه ای اسدت ژاندگ و همکداران س ،)1022کدوریکی و همکداران
س ،)1023نادری و همکاران س ،)2338ختار و شکوهی س )2333و ندادری
و همکاران س )2333در اژوهشهای صورت گرفته ،گداارش کدردهاندد
که دبی شستشو ،دبی شکلدهی بده کاندال و دبدی مدورد نیداز بدرای
برقراری ارتباط میان آبراهه اصلی و دشتهای سیالبی ،جریدانهدایی
هستند که برای حفاتت اکوسیستم رودخانه ،ضروری اسدت س Zhang
et al., 2015؛  )Kuriqi et al., 2019در ادژوهشهدای مختلفدی
نشان داده شده است که در مناطق نیمدهخشدک کده تغییدرات رژیدم
جریان بیشتر است ،به مقددار جریدانی نیداز اسدت تدا مقطدع عرضدی
رودخانه را ار کند تا رسوباتی که طی زمدانهدای طدوالنی روی هدم
انباشته شده است ،را شستشو دهد و عالوه بر آن هر چند سال یکبدار
وارد سیالبدشت شود و نیا رسوبات و مواد مغدذی در سدیالبدشدت
ترسیب و رطوبت آن ناحیه نیا افاایش یابد و همچنین محیط مناسدب
را برای رشد گیاهان کنار رودخانهای و زیستگاه ،اناهگاه و محلی برای
مهاجرت گونههای آبای و خشکیزی فراهم نماید سLi et al., 2013؛
نادری و رجبیزاده2338 ،؛ Kumar and Jayakumar, 2020؛ نادری
و همکاران )2333 ،بنابراین با توضیحات فوقالذکر ،مددیریت جریدان
رودخانه ،برای حفظ شرایط زیسدتی و مورفولدوژیکی ،زمدانی بهتدرین
عملکرد را خواهد داشت که با توجه به رژیم هیددرولوژی رودخانده ،از
تما اجاای اکوسیستم رودخانه ،نگهداری شود نتایج مطالعه حاضدر و
سدایر تحقیقدات سLi et al., 2017؛ اسدماعیلی و همکداران،2333 ،
اکبریدان و شدایان2333 ،؛ علدیاوغلدی2338 ،؛ عایدای و همکداران،
2338؛ نادری و همکاران )2333 ،بر این نکته تاکیدد دارد کده بدرای
حفظ منابع طبیعی ،باید روند اجرای طر های توسعه مندابع آب را بدا
محدودیتها و قابلیتهای اکوسیستم هماهنگ کرد بهطدوریکده بدا
ایجاد ارتباط بیشتر فرآیندهای زیسدتبدومی و منطقدهای از مطالعدات
دقیق زیست محیطی ،ارزیابی و توضی ،اروژهها بدر محدیط زیسدت و
ارائه روشهای کاهش و جبدران آثدار مخدرب ادروژههدای توسدعهای
میتوان به این هد دست یافت و آیندهای اایدارتر را رقم زد.

نتیجهگیری
رژیم طبیعی جریان عامل مهمی است که بر سدالمت اکوسیسدتم
رودخانهای تأثیر میگذارد دخالتهای انسانی و احداث سد ،منجدر بده
تغییددر رژیددم جریددان مددیشددود و معمددوالع باعددث ایجدداد یددک سددری
تخریبهای اکولوژیکی رودخانهها میشود اندازهگیدری میداان تغییدر
رژیم جریان برای حفاتت و احیدای رودخاندههدا ،ضدروری اسدت .در
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تحقیق حاضدر بدا اسدتفاده از شداخصهدای تغییدرات هیددرولوژیکی،
تغییرات رژیم هیدرولوژیکی در دو دوره آماری رژیم جریدان طبیعدی و
رژیم جریان تغییر یافته در ایستگاههای هیدرومتری مالثدانی و اهدواز
واقع در اایاب سد گتوند در رودخانه کارون بررسی شد براساس نتایج،
شاخصهای هیدرولوژیک مورد بررسی در تحقیق حاضر در اثر احدداث
سد نوسان داشتهاند به طوری که در برخی از آنها اثر احداث سدد بده
گونهای بوده است که باعث افاایش آنها در دورههای بعدد از احدداث
سد شده است و در برخی از آنها حالت ناولی بده خدود گرفتده اسدت.
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد فعالیتهای انسانی و احداث سد ،در
حوضه آبخیا رودخانه کارون ،سبب کاهش مقدادیر جریدانهدای کدم،
دبی حدداقل و میدانگین ماهانده ،مددت زمدان تدداو جریدان ،تعدداد
اال های جریانهای زیاد ،مدت زمان تداو سدیالبهدای کوچدک و
بارگ ،میانگین حداقل جریانهای یک ،هفدت و  30روزه و همچندین
میانگین حداکثر جریانهای هفت و  30روزه در سالهای آماری شدده
اسددت و همچنددین کدداهش یددا افدداایش مدددت تددداو و زمددان وقددوع
رخدادهای جریان های خیلی زیاد و خیلی کم ساالنه را در ادی داشدته
است از طرفی ،متغیرهای میاان نوسانات کاهشدی در دبدی جریدان و
تعداد برگشت های هیدرولوژیکی جریدان در دوره بعدد از احدداث سدد
نسبت به دوره قبل از احداث سد ،افاایش داشدته اسدت در حدالیکده
متغیر درصد افاایش دبی در دوره ا از احداث سدد ،حالدت کاهشدی
داشته است به طور کلی احدداث سدد گتوندد ،موجدب تغییدرات قابدل
توجهی در شاخصهای هیدرولوژیکی جریان در رودخانه کارون شدده
است و بده همدین صدورت ،میداان بدینظمدی ،آشدفتگی و تغییدر در
شاخصهای هیدرولوژیک جریان افاایش یافته اسدت در نهایدت ایدن
نتیجهگیری به عمل میآید کده دامنده اهددا تعیدین شدده رویکدرد
محدوده تغییراذیری در این اژوهش بدین معندی اسدت کده عملیدات
احداث سد در منطقه مورد مطالعده بایسدتی در تعدادل بدا دامنده دبدی
گاارش شده در اهدا  RVAباشد و عد رعایت این اصل میتواندد،
به جریان اایه و زیستمحیطی رودخانه کارون ،تأثیر منفی وارد سدازد
یاد آور می شود روش تحلیل دامنه تغییرادذیری س ،)RVAبده مددیران
منابع آب اجدازه تعیدین اهددا مددیریتی -کداربردی را بده صدورت
مجموعهای از دسدتورالعملهدای اجرایدی یدا برنامده احیدا و بازسدازی
اکوسیستمهای رودخانهای را میدهد با توجه به اهمیت اثدرات مثبدت
سدها ،الز است اثرات منفی زیستمحیطی سد جهت توسدعه اایددار
به حداقل رسدانده شدود نتدایج مطالعده حاضدر مدیتواندد در ارزیدابی
سرزمین ،مطالعات محیط زیست و برنامدهریدای و مددیریت یکپارچده
منابع آب در حوضههای آبخیا به منظور بهرهبرداری مناسب و منطقی
از منابع طبیعی و کاهش تخریب منابع مدورد اسدتفاده قدرار گیدرد .در
ضمن ،ارزیابی تغییر رژیم جریان با استفاده از مفاهیم شباهت /تنوع با
توجه به روند تغییرات شاخصهای هیددرولوژیکی تحدت سدناریوهای
مختل اقلیمی در دورههای آماری در جهت مددیریت و برنامدهریدای

حوضه رودخانه ،به عنوان مطالعات آینده ایشنهاد میشود

منابع
اسدفندیاری درآبداد ، ،مصدطفیزاده ،ر  ،شداهمرادی ،ر  ،و نصدیری
خیاوی ،ع  2338تحلیدل تغییدرات شداخصهدای هیددرولوژیک
جریددان تحددت تددأثیر احددداث سددد در رودخانددههددای زرینددهرود و
سدداروقچددای ساسددتان آذربایجددان غربددی) هیدددروژئومورفولوژی،
2س21-11 :)28
اسددماعیلی ،ر  ،لرسددتانی ،ق  ،و بازیددار 2333 ،اثددرات احددداث سددد
مخانی بر ویژگیهای ایچانرودی قسمتهدای میدانی گرگدانرود
اژوهشهای جغرافیای طبیعی23 ،س321-333 :)2
اکبریان ، ،و شایان ،س  2333تحلیل ایامدهای اکوژئومورفولوژیک
احدداث سددد بددر اایدداب رودخانددههددای سدداحلی مطالعدده مددوردی:
جلگههای سدیچ ،گابریک و جگین هیددروژئومورفولوژی23 ،س:)3
33-18
ختار ،ب  ،و شکوهی ،ع  2333ارزیابی و اصدال روش تگدااس بده
عنوان به روش هیددرولوژیکی بدرای ارائده رژیدم اکولدوژیکی در
رودخانههای دائمی نشریه حفاتت منابع آب و خداک3 ،س-23 :)3
32
دشتی ،ر  ،ستاری ،ت  ،و نورانی و  2333ارزیابی عملکرد الگوریتم
تکاملی تفاضلی در بهرهبرداری بهینه از سیستم تک مخانده سدد
علویان نشریه حفاتت منابع آب و خاک3 ،س32-13 :)3
رزاقددی ، ، ،بابددازاده ، ،و شددوریان 2331 ،توسددعه سیاسددت
جیرهبندی بهرهبرداری از مخان چندمنظوره در شرایط محدودیت
منابع آب با استفاده از مدل  MODSIM 8.1حفاتت منابع آب و
خاک3 ،س22-13 :)1
شطی ،ص  ،و آخوندعلی ،ع  2331بررسی اثرات دوره خشکسدالی
هیدرولوژیک اخیر بدر میداان شدوری رودخانده کدارون آبیداری و
زهکشی ایران21 ،س2283-2101 :)2
صادقی ،ز  ،خداشناس ،س ر  ،ثنایینژاد ، ،و مفتا هلقدی2331 ،
بهرهبرداری از سد گلستان در شرایط سیالبی جهت حداقل نمودن
خسارات ناشی از سیل در ااییندست سد آبیاری و زهکشی ایران،
21س2320-2332 :)3
عایای ، ،خانمحمدی ، ،و اناهنده 2338 ، ،بررسدی ایامددهای
ساختاری احداث سد شفارود بر اوشش جنگلی حوزه آبخیا شفارود
با اسدتفاده از محاسدبه سدنجههدای اکولدوژی سدیمای سدرزمین
تحقیقات حمایت و حفاتت جنگلها و مراتع ایران21 ،س2-23 :)2
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 ارزیابی رژیم و جریان زیستمحیطی رودخانده2338  س،علیاوغلی
هیرمند تحت تاثیر بهرهبرداری از سدد کمدالخدان بدا اسدتفاده از
ترفیت کنوانسیونهای بینالمللدی اایداننامده کارشناسدی ارشدد
ص218 مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
 بررسددی2338 ،  و خددامچینمقددد،  ع، قالسددوفلو، ،عنددایتی
روشهای هیدرولوژیکی تعیین جریدان محدیط زیسدتی رودخانده
حفاتت شده کش رود در محدوده شهر مشهد آبیاری و زهکشی
2338-2108 :)3س23 ،ایران
 س، و سدی اللهدی آغمیدونی، ، اازکی،  ا، بارگحداد، ،فرهادیان
 تعیین جریان رهاسازی بهینه از مخان سد با درنظرگرفتن2333
233-280 :)2س23 ،نیازهای کمّی و کیفی رودخانه محیطشناسی
 ایشبینی اثر تغییر اقلیم2333  ر، و صبوری،  ر، سروستان، ،کرمی
بر دبی ماهانه رودخانه کارون با به کارگیری مددلهدای چندگانده
22-23 :)2س21 ،خطی مهندسی و مدیریت آبخیا
 بررسدی تدأثیر2338 ، و ساالریجدای، ، ذاکرینیا، ،نادری
شاخص های اکوهیدرولیکی در تحلیل رژیم جریان زیست محیطی
 با تکیهRiver2D و شبیه سازی مطلوبیت زیستگاه با کاربرد مدل
،بر باززنده سازی اکولوژیکی رودخاند زریدنگدل اکوهیددرولوژی
102-111 :)2س3
 طراحدی رژیدم جریدان مطلدوب2338  ی، و رجبیزاده، ،نادری
اکوهیدرولیکی برای حفظ اتانسیل اکولوژیکی رودخانده جداجرود
 سدیل و محدیط،دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعدی سآب
282-283 ، دانشگاه گنبد،)زیست
 اثدر سدد بوکدان بدر جریدان2338  ر، و رجبی،  ع،نصیری خیاوی
زیسددتمحیطددی رودخاندده زرینددهرود بددا اسددتفاده از روشهددای
 همایش ملی علو و مهندسی آبخیداداریEFC هیدرولوژیکی و
2-1 ، دانشگاه ارومیه،ایران
 ی، و رجبدی زاده، خدوش روش، ، اورغال آمیجی، ،نادری
 تحلیل جنبههای هیدرولوژیکی و هیددرولیکی در طراحدی2333
رژیم جریان ایده آل و بهینه زیست محیطی به منظدور حفاتدت از
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 و،  ا، غفارزاده،  ا، اسمعلی عوری،  ر، مصطفی زاده،  ع،نصیری خیاوی
 تغییر شاخصهای هیدرولوژیک جریان رودخانده2338 ،گلشن
بالخلوچای ناشی از تأثیرترکیبی تغییر مولفههای اقلیمی و احدداث
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Abstract
Hydrological regimes play a major role in restructuring and operating ecological processes, wetlands and
river ecosystems. Hydrological regimes of rivers flowing due to the construction of significant changes in the
dam cause spatial and temporal heterogeneity of river systems and degradation of natural ecosystem services and
threat to biodiversity. In this regard, effective management of the river ecosystem needs to describe the
parameters of the hydrological regime of the natural flow and determine the degree of changes in the two
statistical periods before dam construction and altered flow regime (after dam construction). In this study using
IHA software, 33 hydrological parameters as indicators of hydrological change, in five statistical groups at
Molasani and Ahvaz Hydrometric stations, to evaluate changes in Karun River downstream of Gotvand Dam
from 1983 to 2018 in two periods Statistical normal flow regime and modified flow regime were used.
According to the results, the hydrological indices at the Molasani and Ahvaz hydrometry stations changed
significantly during the changed flow regime, so that the mean discharge values significant decrease in most
months. Also, the percentage of hydrological change of 23 parameters in Molasani Hydrometry Station high, and
11 other parameters were low, and in Ahwaz Hydrometry Station, 24 parameter medium to high, and 12 other
their changes were low. This indicates the high degree of hydrological changes in the Karun River Basin. The
results of maximum daily, weekly, monthly and quarterly flows show that the construction of the dam has a
negative effect on the Karun River discharge. The results of the study on the variability of the river variability
approach also showed that the appropriate range of monthly discharge values at Molasani Hydrometric Station
for the first six months of the water year, provided river life goals proportional to 2231.4 to 532.3 m 3/s and for
the second six months of the year this range was between 345.5 to 1235.4 m3/s, while at Ahvaz Hydrometric
Station, for the first six months of the year, the appropriate range of monthly discharge ranges between 272.7 to
562.8 m3/s and for the second six months of the year this range was between 314.2 to 1255.6 m3/s. Finally, up to
the annual values of each hydrological index of the river after the dam construction as far as possible in
equilibrium with the flow domain reported inof the range of variability approach, in order to maintain optimal
ecological conditions and integrity of the Karun River ecosystem water resources management (Regulatory role
of Gotvand dam on flow regime).
Keywords: Dam Construction, Hydrological Flow Regime, Monthly Average Flow, River Ecosystem
Management, Water Resources

1- M.Sc. of Water Resources Engineering and Ecohydraulic Researcher of River Habitat, Gorgan University of Agricultural Science
and Natural Resources, Gorgan, Iran
1- M.Sc. Graduated of Water Resources Engineering Department, Tarbiat Modares Univesity, Tehran, Iran
3- Ph.D. Candidate, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources,
University of Tehran, Karaj, Iran
2- Associate Professor, Water Engineering Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2- Fisheries Group, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
(*- Corresponding Author Email: naderigau@gmail.com)

