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چکیده
تغییر اقلیم و فعالیتهاي انسانی ،از جمله سدسازي و برداشت آب براي مصاار

مختلا  ،دو كلیادواهه در مادیریت مناابع آب

هستند كه به طور مستقیم بر تبادالت آب بین منابع آب سطحی و زیرزمینی مؤثرند .تحقیا حاضار باه تعیاین ساهم تغییار اقلایم
(خشکسالی هیدرولوهیکی) و فعالیتهاي انسانی (سدسازي) بر منابع آب رودخانۀ كارون پرداخته است .به این منظور ،مناابع آب
سطحی و آبخوان محدودۀ مطالعاتی گتوند-عقیلی براي مطالعه انتخاب شد .با تجزیهوتحلیل ماتریس ایرانی آثار سدسازي بر مناابع
آب مشخص شد .نتایج نشان داد تعداد آثار میانگین جبري منفی در ستون برابر با  6عدد و تعداد پیامدهاي میاانگین جباري منفای
در ردی

برابر با  0عدد است كه در این بین ،تعداد پیامدهاي منفی كمتر از  -3/1در ستون ،به توسعۀ گردشگري و تفار مرباو

میشود .همچنین ،تعداد آثار منفی كمتر از  -3/1در ردی  ،مربو به كیفیت آب رودخانه است .در ادامه ،به منظاور تعیاین ساهم
تغییر اقلیم در تغییرات منابع آب ،شاخصهاي خشکسالی هیادرولوهیکی و هیادروهئولوهیکی در دورۀ آمااري  11سااله محاسابه
شدند .نتایج مقایسۀ میزان هدایت الکتریکی و  TDSدر نقا نمونهبرداريشده نشاندهندۀ افزایش درخور توجه بود كاه باا نتاایج
ماتریس ایرانی همخوانی داشت.

همچنین ،با توجه به آبگیري سد گتوند علیا در سال  1314و مقایساۀ شااخصهااي  SDIو GRI

نشان میدهد طی سالهاي  1311تا  1310خشکسالی هیدرولوهیکی و هیدروهئولوهیکی در منطقه وجود نداشته اسات و بار ایان
اساس ،میتوان بخشی از افت آبخوان را ناشی از احداث سد گتوند علیا و برداشتهاي منطقهاي دانست.
کلیدواژگان :ارزیابی آثار محیط زیست ،تغییر اقلیم ،توسعۀ پایدار ،سد ،منابع آب.

* نویسندۀ مسئول

Email: naeimi@rifr-ac.ir
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مقدمه
حوضۀ آبریز كارون بزرگ با مساحت  76276كيلومترمربع
به لحاظ آبي یكي از حوضههاي آبریعز مهع كشعور اسعت.
فراواني ریزشهاي جعوي بعهویعه در سرشعاهههعاي ایع
حوضه ،پتانسيل عظيمعي از منعاب آبسعححي را در ایع
حوضه ایجاد كرد است ،به گونهاي كه بيش از  27درصعد
از جریانهاي سححي كشور در آن جریان دارد .همچنعي ،
شرایط زمي شناسي و هيدروژئولوژیكي ایع حوضعه وزون
زاگرس) در كنار ریزشهاي جوي مناسع ،،ذهعایر درهعور
تععوجهي از منععاب آب زیرزمينععي را در مخععازن سععازندهاي
سخت و آبخوانهاي آبرفتي حوضۀ آبریزكارون بزرگ ایجاد
كرد است ] .[1بر ای اساس ،محالعات نشان ميدهد رونعد
بهر برداري از سدها در حوضۀ كارون طي سالهعاي 1677
تا  1637به ميزان  11برابر افعزایش داشعته اسعت ] .[2در
حد فاصل سد گدار لندر و گتوند ،سد گتوند عليا قرار دارد.
سد گتوند عليا یكي از طرحهاي بزرگ عمراني كشور اسعت
كه در استان هوزستان و روي رودهانۀ كارون بي مسعجد
سليمان و سد تنظيمي گتوند احداث شد است.
سدهاي بزرگ معموالً به صورت چندمنظور و بعا اهعدافي
همچون ذهيرۀ آب براي فصول ك آب ،كنترل سيالب ،توليعد
انرژي و استفادۀ تفریحي ساهته ميشعوند ] .[6تغييعر اقلعي و
فعاليتهاي انساني ،از جملعه سدسعازي و برداشعت آب بعراي
مصارف مختلف ،دو كليدواژ در مدیریت مناب آب هستند كعه
به طور مسعتیي بعر تدعادالت آب بعي منعاب آب سعححي و
زیرزمينعي مؤثرنعد ] .[4ضعرورت تعممي آب از یع طعرف و
تغييراتي كه سدها بر محيط اطراف دارند از طرف دیگر ،توجعه
به آثار طرحهاي سدسازي بر محيط زیست را الزامي معيكنعد
] .[7به طوري كه هزینۀ سرمایهگعااري بعه طعور نسعدي و یعا
كامل ضای شود و رسيدن به اهداف سد را غير ممكع سعازد
] .[7با توجه به ارائۀ گزارشهاي آثعار احعداث سعد بعر محعيط
زیست ] ،[6بررسي پيامدهاي ناشي از فعاليت پروژ هاي سعد و
ساز هاي جندي با شدت ،اهميت و دامنعۀ متفعاوت در مرحلعۀ
احداث و بهر برداري ضروري است ] 8و .[3
محالعات پيشي در ارتداط با ارزیابي آثار سد گتونعد عليعا
بر محيط زیست با اهداف مختلف صورت گرفته است .رحمتي
و نظریعععان در محالععععهاي آثعععار اقتصعععادي  -اجتمعععاعي و
زیستمحيحي سكونتگا هعاي مشعمول جابعهجعایي ناشعي از
احداث سد گتوند روي رودهانۀ كارون را بررسي كردنعد ].[11
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ارزیابي ریسع محعيط زیسعتي سعد گتونعد عليعا در مرحلعۀ
بهر برداري با استفاد از روش تلفيیي آناليز میعدماتي هحعر و
تكني نشان داد شور شدن آب به علت گندد نمكي و بعر اثعر
فعاليت آبگيري مخزن ،فرسایش و رسوب در پایي دست سد به
علت تممي مناب قرضه و ایجاد پسعاب و فاضعالب انسعاني بعه
علت فعاليت توریس داراي سحح ریس زیاد و كمتری ععدد
اولویت ریس مربوط ایجاد محيط مناس ،براي رشد و تكثيعر
حشرات به علت آبگيري مخزن سد و فشرد شعدن هعا بعه
علت توسعۀ كشاورزي و تردد ماشي آالت سنگي اسعت ].[11
سيدي و همكاران به ارزیابي آثار زیستمحيحي سد بعر آبعي
گتوند در سعه عنصعر محعيط زیسعت ،واحعدهاي بيولعوژیكي،
فيزیكي-شيميایي و فرهنگعي پرداهتنعد و نشعان دادنعد آثعار
مخرب بر جندهاي بيولوژیكي و فيزیكي بهترتي ،طوالنيمعدت
و كوتا مدت است ].[12
از طرفي ،محالعات پيشتر در ارتداط با آثعار هشكسعالي و
شرایط اقليمي سالهاي اهير بر منعاب آب زیرزمينعي صعورت
پایرفته است ] .[16 16بررسي آثعار بعالیوۀ تغييعر اقلعي روي
سحح آبهعاي زیرزمينعي نشعان معيدهعد تغييعرات اقليمعي
همدستگي شدیدي با سحح ساالنۀ آبهعاي زیرزمينعي دارنعد
] .[18نتایج محالعات هش سعاليهعاي آب زیرزمينعي دشعت
شهركرد نشان ميدهد روش زنجيرۀ ماركوف در هر سه مرتدعه
دقععت هععوبي در پععيشبينععي میععادیر شععاه آب زیرزمينععي
و )GRI1در یعع  ،دو و سععه مععا آینععد دارد ،بنععابرای از آن
ميتوان براي پيشبينعي هشع سعالي آب زیرزمينعي دشعت
شهركرد استفاد كرد ] .[17ارتداط هشع سعالي و منعاب آب
زیرزميني دشت تدریعز در هصعو  41حلیعه چعا عميع و
نيمهعمي طي دورۀ آماري  1681–1661بررسي شد اسعت.
نتایج پهوهش یادشد نشان ميدهد تراز آب زیرزميني دشعت
داراي روند منفي است و در دورۀ آماري بررسيشد حعدود m
 6/34افت دارد ] .[13بررسي آثار اقلي بر تغييرات كيفعي آب
سد گتوند طي سالهاي  1637-1681نشان ميدهد ه زمان
با شعرو هشع سعالي هيعدرولوژی و كعاهش شعدید دبعي
رودهانعععۀ كعععارون از سعععال  1687هعععدایت الكتریكعععي در
ایستگا هاي گتوند و اهواز افزایش داشته است ] .[21صالحونعد
و سدزواري بعه بررسعي آلعودگي زیسعتمحيحعي در ایسعتگا
گتوند در چند سال اهيعر پرداهتنعد و پع از بررسعي چهعار
1. Groundwater Resources Index
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دورۀ  11ساله و 41سال آمار) ،نشعان دادنعد در برهعي معوارد
تغييرات شدید در كيفيت آب از جمله افزایش ميعزان هعدایت
الكتریكي ،كلر ،سختي آب و سعدی در دورۀ چهعار مشعاهد
شد است ].[21
محالعات پيشي در ارتداط با حوضعۀ آبریعز كعارون نشعان
ميدهد فعاليعتهعاي انسعاني اثرگعاار بعر رودهانعۀ كعارون در
مناط كوهستاني شامل اجراي طرحها و پعروژ هعاي بعزرگ و
كوچ  ،سدسازي و انتیال بي حوضهاي آب از رودهانۀ كارون
به حوضههاي مجاور ،تعادل هيدرولوژیكي و اكولوژیكي كعارون
را در مناط باالدست به ه زد است ] .[22بنابرای  ،در حعال
حاضر ای رودهانه در حوضۀ آبریز باالدست هود با زنجيعر اي
از سدهاي ساهتهشد مدیریت ميشود.
از مرور مناب استنداط ميشود كه هر چند طي سالهعاي
اهير تحیيیات گسترد اي در هصعو كيفيعت آب رودهانعۀ
كارون صورت گرفته است؛ اما سه فعاليتهعاي انسعاني وسعد
گتوند عليا) و تغييرات اقلعي وهشكسعالي هيعدرولوژیكي) بعر
مناب آب وكميت و كيفيت) مشخ نشعد اسعت .از طرفعي،
تا كنون محالعاتي در ارتدعاط بعا آثعار سعد گتونعد بعر آبخعوان
گتوند-عیيلي صورت نگرفته است .بر ایع اسعاس ،در محالععۀ
حاضر به منظور تعيي سه فعاليتهاي انسعاني و طديععي در
تغييرات كيفيت و كميت منعاب آب ایسعتگا گتونعد ،پع از
شناسایي فعاليتهاي سد گتوند عليا ،براي ارزیابي آثار سعد بعر
مناب آب با استفاد از معاتری ایرانعي اقعدا شعد .در ادامعه،
مناب آب محدودۀ سد بررسي شد .ای بررسي شعامل كيفيعت
آب سععححي و زیرزمينععي و تغييععرات كمععي آب زیرزمينععي
ميشود تا در نهایعت ،سعه هعر یع در تغييعرات منعاب آب
منحیۀ محالعاتي مشخ شود.
منطقۀ مطالعهشده
گتوند ی سد تنظيمي به نا گتوند و ی سد بزرگ براي
توليد انرژي و ذهير سازي آب به نا گتوند عليا دارد .سد
گتوند عليا پایي دستتری سعد بعزرگ سعاهتهشعد روي
رودهانۀ كارون ،قدل از ورود به جلگۀ هوزستان اسعت و در
باالدست آن بهترتي ،سدهاي گدارلندر ومسجد سعليمان)،
شهيد عداسپور وكارون  ،)1كارون  6و كارون  4ساهته شد
و سدهاي دیگري نيز در دست محالعه یا اجرا هستند .سعد
گتونعد عليعا بعه لحعاظ جغرافيعایي در ميعان طعولهعاي
جغرافيعایي  43و  48تعا  76و  48شعرقي و ععر هعاي
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جغرافيایي  12و  62تعا  16و  62شعمالي قعرار دارد .محعل
سد در  27كيلومتري شمال شوشتر 7 ،كيلومتري گتوند و
با هدف تممي انرژي بر آبعي بعا آب قابعل تنظعي سعاالنه
 1711ميليون مترمكع ،و ظرفيت اسعمي نيروگعا 1111
مگاوات توسط شعركت توسععۀ منعاب آب و نيعروي ایعران
ساهته شد است .سد گتونعد عليعا سعنگریز اي بعا هسعتۀ
رسي بود كه با طول تاج 671متر ،ارتفا از پي  182متعر
و حج مفيد  6461ميليون مترمكع ،در سعال  1631بعه
بهععر بععرداري رسععيد اسععت .شععكل  1موقعيععت منحیععۀ
محالعهشدۀ در محدودۀ سد گتوند عليا را نشان ميدهد.
رود اصلي منحیۀ محالعهشد كارون است .رودهانۀ كعارون
در شمال شوشعتر وگتونعد) وارد دشعت هوزسعتان معيشعود.
كارون در ابتداي مسير هود در دشعت هوزسعتان بعه صعورت
شاههشاهه وشریاني) است و در فاصعلۀ كوتعاهي حالعت یع
پيچانرود را به هود ميگيعرد .همچنعي  ،آبخعوان آبرفتعي در
محدودۀ محالعهشد به مساحت  277كيلومترمرب با ضعخامت
متوسط  71متر است .درهعور یعادآوري اسعت مسعاحت كعل
محدودۀ بررسيشد  1147كيلومترمرب است.
مواد و روشها
ارزیابی آثار احداث سد بر محیط زیست

براي بررسي سه آثار انساني وسدسازي) بعر منعاب آب ،از
روش مععاتری ایرانععي بععه منظععور نشععان دادن آثععار كليعۀ
فعاليتهاي طرح بر پارامترهاي زیستمحيحي و نيعز بعراي
تعيي ميزان كمي واردشد اسعتفاد شعد اسعت .در ایع
روش آثار ی فعاليت ه از نظر شدت و اهميعت و هع از
نظر ميزان و وزن مورد سنجش قرار مي گيرد كعه در ایع
بررسيها در محدودۀ  1تا  7تعریف شد و با ماهيعتهعاي
مثدت و منفي لحعاظ معيشعود وجعدول  .)1جمع جدعري
ارزشها و امتيازها ،تعيي كنندۀ وضععيت كلعي آثعار طعرح
است و چنانچه ماهيعت هعر یع از آثعار در جهعت تععادل
محيط زیست عمل كند ،بعه عنعوان آثعار مثدعت و در غيعر
ای صورت ،به عنوان آثعار منفعي تلیعي معيشعوند .نتيجعۀ
ماتری ممك است یكعي از پعنج حالعت «پعروژ معردود
است»« ،پروژ تمیيد است»« ،پروژ با گزینههاي اصعالحي
قابل تمیيد است» ،پروژ با ارائۀ طعرحهعاي بهسعازي تمیيعد
ميشود» و یا اینكه «پروژ بعا ارائعۀ طعرحهعاي بهسعازي و
گزینههاي اصالحي قابل تمیيد است» ،باشد.
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شکل  .9موقعیت منطقۀ مطالعهشده در محدودۀ سد گتوند علیا

جدول  .9ارزشهای کمی در ماتریس ایرانی ][21

اثر مثبت

امتیاز

اثر منفی

امتیاز

سودمندي هيلي هوب
سودمندي هوب
سودمندي متوسط
سودمندي ضعيف
سودمندي ناچيز

+7
+4
+6
+2
+1

تخری ،هيلي زیاد
تخری ،زیاد
تخری ،متوسط
تخری ،ضعيف
تخری ،ناچيز

-7
-4
-6
-2
-1

بررسی سهم تغییر اقلیم و سدسازی بر کیفیت منابع آب
سطحی

براي بررسي سه فعاليتهعاي انسعاني وسعد) بعر كيفيعت
مناب آب سححي ،عمليات نمونهبرداري از آب از سه نیحعه
شععامل فرازبنععد ،1باالدسععت و  711متععر پععایي دسععت بنععد
تنظيمي سد گتوند عليا انجا شد .نمونعهبعرداري از مركعز
رودهانه صورت گرفت .بعراي هعر نمونعه یع ليتعر نمونعۀ
مرك ،برداشت شد و از نظرميعزان كعل هعدایت الكتریكعي
و ،)EC2ميععزان كععل جامععدات معلعع و pH ،(TDS6و
اكسيهنهواهي شيميایي ) (COD4و سختي آنعاليز شعدند.
پ از نمونهبرداري ،نمونههعا بعه یكعي از آزمایشعگا هعاي
 .1سد انحرافي موقت كه در مسير جریان آب ساهته ميشود .
2. Electrical Conductivity
3. Total Dissolved Solid
4. Chemical Oxygen Demand

معتمد سازمان حفاظت محيط زیست در استان هوزسعتان
منتیل شدند تا آزمایشهاي مربوطه انجا شود.
در ادامه ،به منظور بررسي تغييرات ساليانۀ كيفيت آب
رودهانۀ كارون ،آمار و اطالعات مربعوط بعه كيفيعت آب در
ایسععتگا گتونععد از شععركت مععدیریت منععاب آب ایععران
درهواسععت شعد .طععول دورۀ آمععاربرداري انتخععابي در ایع
محالعه از سعال آبعي  1686-84تعا  36-1637معيباشعد.
شایان یادآوري است اطالعات مربوطه شعامل میعادیر ، EC
 ،TDSنسدت جاب سدی و )SAR7و  THبه همرا ميعزان
یونهاي كلسي و منيزی بود.
براي بررسي سه تغييعر اقلعي بعر كيفيعت منعاب آب
سععححي ،از شععاه

هشكسععالي هيععدرولوژیكي 7و)SDI
5. Sodium Adsorption Ratio
)6. Stream-flow Drought Index (SDI
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استفاد شد .به ای منظور ،آمار و اطالعات مربوط به مناب
آب سححي از شركت مدیریت مناب آب ایعران درهواسعت
شد .پ از دریافت اطالعات ،ضم بررسي دقت و صعحت
آمار و اطالعات جم آوريشد و رف نواق آماري ،نسدت
به تكميل آمار و انجا تجزیهوتحليلهعاي الز اقعدا شعد.
طول دورۀ آماربرداري انتخابي از سعال آبعي  1686-84تعا
 1637-36ميباشد.
شععاه هشكسععالي هيععدرولوژیكي در سععال 2113
SDI
توسط نالدانتي و همكاران ارائه شعد ] .[27شعاه
میدار دبي ماهانعۀ هعر ایسعتگا هيعدرومتري را بعر توزیع
آماري مناسدي برازش ميدهد .در ایع هصعو شعاه
 SDIبا استفاد از داد هعاي دبعي ماهانعه در ایسعتگا هعاي
هي عدرومتري رودهانععههععاي حوضععه ،طد ع روابععط  1و 2
محاسده شد.
و)1
و)2

i = 1, 2, …; k= 1,
2,3,4; j=1,2,…,12

كه در آن  iسال هيدرولوژیكي؛  jما وبه طور مثعال ،بعراي
ما مهر  j=1و براي ما شعهریور )j=12؛  kدورۀ زمعاني؛ Q
دبي رودهانه.
بررسی سههم تغییهر اقلهیم و سدسهازی بهر منهابع آب
زیرزمینی

براي تعيي سه آثار تغيير اقلي و فعاليتهاي انسعاني بعر
كميعععت و كيفيعععت منعععاب آب زیرزمينعععي از شعععاه
هيدروژئولوژیكي و ميزان تخليه از آبخوانها اسعتفاد شعد.
بععه ای ع منظععور ،آمععار و اطالعععات مربععوط بععه منععاب آب
زیرزميني از شركت معدیریت منعاب آب ایعران درهواسعت
شد .پ از دریافت اطالعات ،ضم بررسي دقت و صعحت
آمار و اطالعات جم آوريشد و رف نواق آماري نسعدت
به تكميل آمار و انجا تجزیهوتحليلهعاي الز اقعدا شعد.
طول دورۀ آماربرداري انتخابي در ای محالعه از سعال آبعي
 1686-84تا  1637-36ميباشد.
سپ  ،در مرحلۀ اول به بررسعي تغييعرات سعحح تعراز آب
زیرزميني پرداهتعه شعد .بعه منظعور تهيعۀ نیشعۀ هحعوط
ه تراز از داد هاي ما حداقل سال آهر دورۀ آمعاري بعراي
آبخوان استفاد شد .همچني  ،به منظور بررسي ميزان افت
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سحح آب ،تراز آب زیرزميني چا هاي مشاهد اي مربوط به
مهرما  1637از تراز آب در مهرما  1631و نيعز تعراز آب
در مهرما  1631از تراز آب در مهرما  1687كسر شعد و
نیشۀ پهنهبندي تغييرات پنجسالۀ آب زیرزميني تهيه شد
است .درهور یادآوري است پهنهبنديها توسعط درونیعابي
در محيط نر افزار  Arc GIS 10.3.1رس شد اند.
در نهایععت ،بععراي تعيععي سععه آثععار تغييععر اقلععي و
فعاليععتهععاي انسععاني بععر كميععت منععاب آب زیرزمينععي از
شاه هيدروژئولوژیكي و تراز آب زیرزميني استفاد شعد.
شععاه هشكسععالي هيععدروژئولوژیكي 1و )GRIبععه عنععوان
الگوي معتدر و كاربردي ،براي تعيي سه تغيير اقلعي بعر
مناب آب استفاد شد .شاه  GRIدر سال  2118توسط
مندسينو و همكاران به عنعوان شاهصعي قابعل اعتمعاد بعه
منظور پایش وضعيت هشكسعالي آب زیرزمينعي پيشعنهاد
شد .میدار شعاه GRIبعا اسعتفاد از رابحعۀ  6محاسعده
ميشود.
و)6
میادیر تراز سحح آب زیرزمينعي در سعال
كه در آن
بعهترتيع ،ميعانگي و انحعراف
و
 yو ما ،m
معيار میادیر تراز آب زیرزميني در ما  mطي دورۀ آمعاري
هستند .طدیهبندي میادیر شاه  GRIدر جدول  2نشان
داد شد است.
جدول  .2طبقهبندی شدت خشکسالی با توجه به مقادیر
شاخص GRI

طبقات خشکسالی

GRI

ترسالي بسيار شدید
ترسالي شدید
ترسالي متوسط
ترسالي مالی
نرمال
هشكسالي مالی
هشكسالي متوسط
هشكسالي شدید
هشكسالي بسيار شدید

≥2
1/7 - 2
1 - 1/7
1/7 - 1
-1/7 - 1/7
-1/7 - -1
-1 – -1/7
-1/7 - -2
≤ -2

)1. Groundwater Resources Index (GRI
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كه تعداد آثار ميانگي جدري منفي در ستون برابر با  7ععدد و
تعداد پيامدهاي،ميانگي جدعري منفعي در ردیعف برابعر بعا 4
عدد است كه در ای بي تعداد پيامد هاي منفي كمتر از -6/1
در سععتون ،مربععوط بععه توسعععۀ گردشععگري و تفععرج اسععت.
همچني  ،تعداد آثار منفي كمتر از  -6/1در ردیف ،مربعوط بعه
كيفيت آب رودهانعه اسعت .بعر ایع اسعاس ،نتيجعهگيعري از
ماتری نشان ميدهد كه پروژۀ مورد نظر در حالت پنج قعرار
ميگيرد .در ای حالت تعدادي از ميانگي هاي رد بنعدي هع
در ستون و ه در ردیفها كمتر از – 6/1است؛ در حالي كعه
تعداد آنها به  71درصد نميرسد .در ای حالت پعروژ بعا ارائعۀ
طرحهاي بهسازي و گزینههاي اصالحي مورد تمیيد اسعت .بعر
ای اساس ،نتيجعه گرفعت كعه كعاهش كيفيعت آب رودهانعۀ
كارون و كميعت و كيفيعت آب زیرزمينعي آبخعوان گتونعد بعه
بررسي دقي تر به منظور تعيي دقي سه اقلي و سدسعازي
نياز دارد.

یافتهها و بحث
ارزیابی آثار فعالیت انسانی بر منابع آب

در محالعۀ حاضر به بررسي سه تغيير اقلي و فعاليت انسعاني
واحداث سد) بر منعاب آب ،محالععۀ معوردي رودهانعۀ كعارون
پرداهته شد است .بر ایع اسعاس ،بعا توجعه بعه پارامترهعاي
یادشد فعاليتهاي معؤثر انتخعاب و در جعدول  6نشعان داد
شد است .با توجه بعه قرارگيعري محعل سعد گتونعد عليعا در
منحیععهاي بععا حرععور سععازند گچسععاران ،پععيشبينععي آثععار
فعاليتهاي زمان بهر برداري نشان ميدهد كه عمد تری آثعار
پروژ بر پارامترهاي محيط زیست منحیه بر منعاب آبعي اسعت
كه شامل كيفيت آب رودهانه ،كيفيت آب مخزن ،كيفيعت آب
زیرزميني و تغييرات كمي آب زیرزميني ميشود .ارزیابي آثعار
سد گتوند عليا با بهر گيري از معاتری ایرانعي و بعا تكيعه بعر
پارامترهاي محيط زیستي در مرحلۀ بهر برداري ،در جعدول 6
ارائه شد است .با تجزیهوتحليل ماتری ایراني مشعخ شعد

جدول  .9نتایج ارزیابی سد گتوند بر محیط زیست

آبگیری مخزن

تنظیم جریان رودخانه

رهاسازی جریان آب

توسعهگردشگری و تفرج

الیروبی و زهکشی اراضی–

کنترل سیالب

تعداد ارزشها

براي تعيي سه تغيير اقلي در كاهش كيفيعت منعاب آب
سححي محعدودۀ محالععاتي گتونعد-عیيلعي ،بعا توجعه بعه
محالعات پيشي  ،میایسۀ روند هشكسالي با كيفيت منعاب
آب در دورۀ آمععاري 1686 -1637در شععكل  2نشععان داد
شد است .بررسي تغييعرات میعادیر هعدایت الكتریكعي در

تعداد ارزشهای مثبت

بررسی سهم تغییر اقلیم و سدسازی بر منابع آب سطحی

نسبت ارزشهای مثبت به کل

ارزشهاي مثدت

تعداد
ارزشهاي مثدت به كل

نسدت
جم جدري ارزش
ميانگي رد بندي

1
1
-3
-2/27

1
1
-8
-2

1
1/27
-3
-2/27

1
1
-16
-6/27

1
1/27
-3
-2/27

1
1
-1
-1/66

جمع جبری ارزش

ارزشها

تعداد

4

4

4

4

4

6

پارامترها

میانگین رده بندی

كيفيت آب رودهانه
كيفيت آب مخزن
كيفيت آب زیرزميني
كميت آب زیرزميني

-4
+1
-6
-6

-6
-1
-2
-2

-4
-1
-1
-6

-4
-7
-2
-2

-6
-6
-1
-2

-1
+1
1
-1

فعالیتها

7
7
7
7

1
2
1
1

1/17
1/66
1
1

-13
-6
-3
-16

-6/2
-1/17
-1/8
-2/17

سالهاي1681ع  1634نشاندهندۀ افزایش درهعور توجعه
 ECو  SARاز سال  1688است .ای نتایج بيعانگر افعزایش
درهور توجه هر دو فاكتور در منحیعۀ گتونعد اسعت .نتعایج
نشان ميدهد افعزایش درهعور توجعه  ECو  SARاز سعال
 1688آغاز شد است .به منظور بررسي دقي تر سه اقلي
بععر كععاهش كيفيععت منععاب آب سععححي ،میایسععۀ رونععد
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هشكسالي و كيفيت آب رودهانۀ كارون در محدودۀ گتوند
محالعه شعد .در شعكل  2میعادیر شعاه  SDIطعي دورۀ
آماري در محدودۀ گتوند  -عیيلي نشان داد شد است .بر
اساس ای نمودار ،شدیدتری هشكسالي بعا رقع شعاه
 -1/66در سال 1686به وقو پيوسته است .در عي حعال
پ از آبگيري سد گتوند عليعا در سعال  1631مهمتعری
هشكسععالي هيععدرولوژیكي در سععال  1634معععادل -1/78
گزارش شد است .بررسي كيفيت و كميت آب سححي در
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سال  1636نشان ميدهد كه كاهش محسوس كيفيت آب
به طور متوسط  71درصد بيشتر از سالهاي دیگعر همعرا
با شاه  SDIمثدت به وقو پيوسته است .بر ای اساس،
تغييرات اقلي بر تغييرات كيفيعت منعاب آب سعححي اثعر
گاار ندود است .در عي حال بررسي دور هعاي ترسعالي و
هشكسالي در سالهاي  1686الي  1637نشان ميدهد كعه
كيفيت آبهاي سححي متاثر از دور هاي هشكسالي ندود
و یا با تاهير ی ساله هود را نشان ميدهد.

شکل  .2تغییرات شاخص  SDIو کیفیت آب رودخانۀ کارون در محدودۀ گتوند در بازه زمانی 9999-9919

در ادامه ،به منظور شفافسازي اثر سدسازي بر كاهش
كيفيت آب سححي ،نتایج بررسعي فيزیكعي شعيميایي آب
رودهانۀ كارون در محدودۀ سعد گتونعد عليعا در جعدول 4
نشععان داد شععد اسععت .درهععور یععادآوري اسععت عمليععات
نمونه برداري آب از سه نیحعه شعامل فرازبنعد ،باالدسعت و
 711متر پایي دست بند تنظيمي سعد گتونعد عليعا انجعا
شد .هر نمونه از نظر ميزان كل هعدایت الكتریكعي،TDS ،
 pHو  CODو سختي آناليز شدند .میایسۀ ميعزان هعدایت
الكتریكععي و  TDSمنحیعۀ فرازبنععد ،باالدسععت و  711متععر
پایي دست سد گتوند عليا نشان ميدهد افزایش به ميعزان
 2/8برابر شد است .درهور یادآوري است با اهتالف اند
بيشتری ميزان  ECو  TDSدر  711متري پایي دست بند
تنظيمي گتوند عليا گزارش شد است .بررسي نتایج نشعان
ميدهد كاهش كيفيعت آب در طعول رودهانعه محسعوس
نيست و بعر اثعر اهعتالط در رودهانعه و بعه علعت قابليعت
هودپاالیي ميزان  ECو  TDSتنظي ميشود كعه بعا نتعایج

محالعات گاشته نيز همخواني دارد ] .[26نتعایج جعدول 4
در ارتداط با سختي نشان معيدهعد بخعش اعظع سعختي
مرتدط با آزادسازي یون منيزی از سازند گچسعاران اسعت.
همچني  ،محالعات فاكتور  CODنشعان معيدهعد شعرایط
براي آبزیان به ميزان  8برابر سختتر شد است .بعا توجعه
به شكل  ،2روند كاهش كيفيت مناب آبهعاي سعححي از
سال  1631تا  1634را ميتوان به آبگيري سعد گتونعد در
سال  1631نسدت داد .محاب بررسيهاي بهعملآمد و بعا
توجه به شكل  ،6نزدیكي معدن نم عندر و سازند نمكعي
گچساران بعه محعل سعد گتونعد عليعا وگعزارش محالععات
زمي شناسي مهندسي تودۀ نمكي عندر )1686 ،در پعروژۀ
محالعاتي ایع سعد در نظعر گرفتعه نشعد اسعت .از منظعر
زمي شناسعي ،مخعزن سعد گتونعد بعا طعولي بعيش از 31
كيلومتر توسط سازند هعاي گچسعاران ،ميشعان ،آغاجعاري،
لهدري و بختياري احاطه شد است .با توجعه بعه شعكل ،2
حرور سازند گچساران در مخزن سد از منظر زمي شناسي
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زیستمحيحي قابل بحث است .ای سازند شامل الیههعایي
از مارن انيدریت و نمع اسعت .مهع تعری رهنمعون ایع
سازند حاوي حج درهور توجهي از نم بعه طعول چهعار
كيلومتر و در باالدست سد قرار دارد .در ای منحیه سعازند
گچساران به طول تیریدي  2/7كيلومتر پ از آبگيعري در
تماس با آب سد قرار هواهد گرفت ] .[26وجود ای مععدن

كه در فاصلۀ  7كيلومتري سد واق شد است ،سد ،شعد
كه به هنگا آبگيري و تشعكيل دریاچعۀ پشعت سعد ،ایع
معدن نم بهكلي به زیر آب دریاچعه فعرو رود و ایع امعر
شوري آب رودهانۀ كارون را به باالتری حد ممك برسعاند
] ]28كه نتایج محالعۀ حاضر نيز آن را تمیيد ميكند.

جدول  .4بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی رودخانۀ کارون در محدودۀ سد گتوند
پارامتر

واحد

هدایت الكتریكي و)EC

μs/cm

pH

-

كل جامدات محلول )(TDS

mg/L

سختي كل
سختي كلسي
سختي منيزی

mg/L
mg/L

COD

mg/L

mg/L

منطقۀ فرازبند سد گتوند

باالدست بند تنظیمی گتوند

 100متر پاییندست بند تنظیمی

علیا

علیا

گتوند علیا

1/8
8
481
261
172
67
12/3

2/24
8
1671
617
241
82
7/7

2/28
8
1661
611
187
127
1/7

شکل  .9موقعیت سازند گچساران و معدن عنبر در محدودۀ مطالعهشده ][24

بررسی سهم تغییر اقلهیم و سهد سهازی بهر منهابع آب
زیرزمینی

تعيي سه اثر اقلعي و فعاليعت انسعاني بعر كيفيعت آبهعاي
زیرزميني در محدودۀ گتوند-عیيلي بر اساس آنعاليز شعيميایي
صورت گرفت .بر ای اساس ،ابتدا اطالععات  63مندع موجعود
در شكل  4نشاندهنعدۀ افعزایش درهعور توجعه ميعزان  ECو
 SARدر سال  1631است .روند تغييرات پ از آن به صورت

كاهشي تا پایعان دور گعزارش شعد اسعت .همچنعي  ،رونعد
افزایشي  21درصدي فاكتور  SARدر محدودۀ محالعهشعد در
سال  1631و پ از آن گزارش شد است.
سپ  ،به منظور بررسي دقي تر سه اقلي بر كعاهش
كيفيت مناب آب زیرزميني ،میایسۀ روند هشكسالي مناب
آب زیرزميني و كيفيت آبخعوان محالععه شعد .در شعكل 4
میادیر شاه  GRIطي دورۀ آماري 1686ع  1637بعراي
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آبخوان گتوند  -عیيلي نشان داد شد است .بر اساس ای
نمودار ،شاه  GRIبه طور كلي روند نزولي مالیمعي دارد
و در سال  1634ایع رونعد بعه سعمت هشكسعالي شعدت
گرفته است .شدیدتری هشكسالي آب زیرزميني در سعال
 1637با رق شاه  -1/7به وقو پيوسته است.
بررسيها نشان ميدهد كعه ارتدعاطي بعي فاكتورهعاي
كيفيت آب و  GRIپ از سال  1631مشاهد نميگعردد.
به طوریكه ،افزایش قابعل مالحظعه ميعزان  ECو  SARدر
سال  1631محاب با  GRIمثدت گزارش شد است.
با توجه به بررسيهاي زمي شناسي ،ميتوان گفت كعه
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عامل اصلي شوري آب زیرزميني در ایع حوضعه ،انحعالل
هاليت است و تدخير ،تدادل یوني و هعوازدگي سعن هعاي
سيليكاته تمثير كمتعري دارنعد .نتعایج ایع محالععه نشعان
ميدهد فرضيۀ وجود معدن نمع عندعر در اطعراف سعد و
ایجاد مشكل محيط زیستي در فاز بهر برداري صحيح بعود
است ] .[23ای معدن در فاصلۀ  7كيلومتري از محور سعد
واق شد و هنگا آبگيري در حاشيۀ مخزن سد قرار گرفته
است .شوري آب دریاچۀ پشت سد و سرایت ای شوري بعه
كارون در پایي دست سعد ،كعاهش كيفيعت آب ایع رود
براي كشاورزي شد است.

شکل  .4تغییرات مقدار  ECو  SARمنابع آب زیرزمینی آبخوان گتوند-عقیلی در بازۀ زمانی 9999 9919

در نهایت ،براي تعيي سه آثعار تغييعر اقلعي بعر كميعت
منعاب آب زیرزمينعي از شعاه هيعدروژئولوژیكي و تعراز آب
زیرزميني استفاد شد .شكل  7پهنهبندي تغييعرات پعنجسعالۀ
تراز آب زیرزميني از مهر  1631تا مهر  1637و از مهعر 1687
تا مهر  1631را نشان ميدهد .نتایج نشان ميدهعد طعي پعنج
سععال اول و 1631تععا  )1637بيشععتری كععاهش تععراز آب
زیرزميني در بخشهاي شمال غربي و بيش از  16متر بعود و
در بخشهاي مياني منحیه افعزایش سعحح آب زیرزمينعي تعا
بيش از  11متر را بود است .اما طي پنج سال دو و 1687تعا
 )1631شدت تغييرات كمتر شد  ،به طوري كعه بخعشهعاي
غربي و مياني با حدود  11متر افت ،بيشتری كاهش تعراز آب
زیرزميني را داشته است .بررسي تغييرات تعراز آب زیرزمينعي
طي دورۀ آماري 1686ع  1637بيانگر آن اسعت كعه تعراز آب

زیرزمينععي بععه طععور كلععي رونععدي نزولععي دارد و سععحح آب
زیرزميني طي ای دور با افتعي برابعر  1/4متعر روبعهرو بعود
است .بنابرای  ،متوسط افت سعاليانۀ تعراز آب زیرزمينعي برابعر
 11/6سانتيمتر محاسده ميشود.
بععا توجععه بععه شععكل  ،7سععحح آب زیرزمينععي در دهعۀ
گاشععته بععهتنععاوب افععت داشععته اسععت .ارتفععا سععحح آب
زیرزميني در ابتعدا و انتهعاي دورۀ انعداز گيعري بعهترتيع،
 64/4و  66/1متر از سحح دریاست .به بيان دیگر ،آبخعوان
در  16سال گاشته  1/4متر افت داشته است .ایع میعدار
افت با منظور كردن  273/64كيلومترمرب سعحح تيسع و
متوسط ضری ،ذهيرۀ آبخعوان مععادل  7/7درصعد ،بيعانگر
 26/66ميليععون مترمكععع ،كععاهش حجعع مخععزن آب
زیرزميني در  16سال گاشته است.

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،4زمستان 9911
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شكل  7به بررسي تغييرات  SDIو  GRIآبخوان گتونعد-
عیيلي در بازۀ زماني 1686 1637معيپعردازد .نتعایج نشعان
ميدهد بيشتری هشكسالي هيعدرولوژیكي در سعال 1637
معععادل  -1/7صععورت گرفتععه اسععت .همچنععي  ،شععدیدتری
هشكساليهاي هيدروژئولوژیكي در سالهعاي  1631مععادل
 -1/36صورت گرفته است .بر ای اسعاس ،هشكسعاليهعاي

هيععدرولوژیكي و هيععدروژئولوژیكي در منحیععۀ محالعععهشععد
ارتداط معناداري با ه ندارند .با توجه به آبگيري سد گتونعد
عليا در سال  1631و بر اسعاس شعكل  7كعه نشعاندهنعدۀ
ميزان افت در بخش شمالي منحیۀ محالعاتي است ،بعه نظعر
ميرسد ميتوان افت آبخوان را ناشي از احعداث سعد گتونعد
عليا یا برداشتهاي منحیهاي دانست.

شکل  .1پهنهبندی تغییرات پنجسالۀ تراز آب زیرزمینی آبخوان گتوند -عقیلی از مهر (الف)  9999تا مهر  9919و (ب)  9919تا مهر 9919

شکل  .9تغییرات  SDIو  GRIآبخوان گتوند-عقیلی در بازۀ زمانی 9999 9919
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در ادامه ،براي تشعخي اثعر فعاليعتهعاي انسعاني بعر
كميت مناب آب زیرزميني ،وضعيت بهر برداري و مصعارف
از محععدودۀ محالعععاتي گتونععد -عیيلععي طععي دورۀ آمععاري
یادشد در شعكل  6نشعان داد شعد اسعت .بعا توجعه بعه
محالعات حج اصلي تخليۀ آبهاي زیرزمينعي محعدود از
چا هاي عمي است و طي سالها افت نشان ميدهنعد ،تعا
جایي كه ميزان تخليۀ كل مناب آبي را با شي ،كاهشي بعه
كمتر از  42ميليون مترمكع ،در سال آبي 1637عع 1637
رساند اند .بيشتری و كمتری ميزان تخليعۀ آبخعوانهعاي
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آبرفتي و سازندهاي سخت بهترتي ،مربعوط بعه سعال آبعي
1683ععع  1631بععه ميععزان  78/61ميليععون مترمكععع،
وبيشتری مصرف كل نيز در ای سال اسعت) و سعال آبعي
1637ع  1637به ميزان  41/36ميليون مترمكعع ،اسعت.
نتایج نشان ميدهد بيشتری تخليه و مصرف از آبخعوان در
سال  1631و مصادف با آبگيري سد صورت گرفتعه اسعت.
ای در حالي است كه پ از سال  1631تعا آهعری سعال
آماري نيز متوسط ميزان مصرف در منحیه افزایش داشعته
است.

شکل  .7نمودارهای مصارف کل و کشاورزی در محدوده مطالعاتی گتوند -عقیلی در بازه زمانی 9999-9919
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