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چکیده
جريان رودخانهاي يكي از منابع آبي مهم است كه براي مصارف مختلف اهميت دارد و روند تغييرات آن در مديريت منابع آب
ضروري است و از طرفي ،جريان رودخانهاي توسط سدها ،انحراف جريان ،جريان برگشتي و توسعۀ شهري تحت تأثير قرار
ميگيرد و منجر به مسائل مختلفي از جمله وقوع خشكسالي ،كاهش آبدهي و مسائل محيط زيستي ميشود .هدف تحقيق حاضر،
برآورد  43شاخص جريان محيط زيستي در پاييندست سدهاي گلستان و وشمگير با استفاده از نرمافزار  IHAنسخۀ  7/1است.
براي انجام اين كار ،ايستگاههاي هيدرومتري گنبد و قزاقلي در پاييندست سد گلستان براي بررسي اثر احداث سد گلستان و
ايستگاه هيدرومتري آققال بهمنظور بررسي اثر احداث سد وشمگير مد نظر قرار گرفتند .همچنين ،بهمنظور بررسي وضعيت تغيير
اقليم در منطقۀ مطالعهشده ،وجود روند در مقادير متغيرهاي اقليمي بارش ،دما و تبخير و تعرق با استفاده آزمون من-كندال و شيب
سن در سطح اطمينان  1و  5درصد ارزيابي شد .نتايج آزمون روند نشان داد تغيير در متغيرهاي اقليمي اغلب بهصورت افزايش
بارش و دما و روند معنادار افزايشي و كاهشي تبخير و تعرق است .همچنين ،نتايج نشان داد دبي اوج پالسهاي باالي جريان در
ايستگاههاي هيدرومتري گنبد ،قزاقلي و آققال بهترتيب  42 ،82و  43/5مترمكعب بر ثانيه با فراواني صفر ،دو و يک روزه در دورۀ
بعد از احداث سدها است .دبي اوج شاخص سيالبهاي كوچک در ايستگاههاي هيدرومتري گنبد ،قزاقلي و آققال بهترتيب ،34
 137و  131/2مترمكعب بر ثانيه با فراواني صفر روزه ،سدهاي گلستان و وشمگير به دليل اثر خودتنظيمي سبب روند كاهشي اين
شاخص شدهاند .با توجه به شاخص سيالبهاي بزرگ ميتوان نتيجه گرفت كه در ايستگاههاي گنبد و قزاقلي دبي اوج شاخص
سيالبهاي بزرگ با مقدار صفر مترمكعب بر ثانيه روند كاهشي و در ايستگاه آققال دبي اوج با مقدار  873مترمكعب بر ثانيه،
روند كاهشي نشان ميدهد .در نهايت ،به دليل اثر خودتنظيمي سدهاي گلستان و وشمگير باعث كاهش تغييرات ماهانه و
سيالبهاي بزرگ و كوچک جريان شده و در بيشتر ماههاي سال ،دبي جريان در دورههاي بعد از احداث سدها كمتر است .نتايج
حاصل از اين تجزيهوتحليل ميتواند در تصميمگيري در مورد مسائل مديريت پايدار منابع آب براي تدوين برنامۀ مديريت حوضه
در آينده استفاده شود.
کلیدواژگان :آب مورد نياز محيط زيستي ،رژيم جريان ،روند ،شاخصهاي جريان محيط زيستي ،متغيرهاي اقليمي.

 نویسندۀ مسئول

Email: vafakhah@modares.ac.ir
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مقدمه
رودخانهها یکی از منابع مهم تجدیدشونده و حیاتی آب
شیرین برای استفاده در امور کشاورزی ،شرب و صنعت به
شمار میروند و برای مدیریت بهتر منابع آب مصرفی ،اطالع
از روند دبی و عوامل ایجادکنندۀ آن ضروری است و
تغییرپذیری زیادی در مقیاسهای زمانی و مکانی مختلف
دارند .بخش عمدۀ این تغییرات بر اثر عوامل جوی است و
تغییرپذیری ،جزء ذاتی جریان رودخانههاست [ 1و  .]2اگرچه
دستکاری بشر روی جریانهای رودخانه منفعتهای
اجتماعی در بر دارد ،ولی موجب تخریب خدمات طبیعی
اکوسیستم و تهدید تنوع زیستی بهوسیلۀ تغییر رژیمهای
جریان طبیعی میشود [4ـ  .]6افزایش احداث سدها و
بههمراه آن ،انحراف آب ،بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی،
کانالکشی آبراههها و انتقال آب بین حوضهای در جهان،
باعث تغییرات هیدرولوژیکی بزرگمقیاس در محیط زیست
شده است [6ـ  .]11تغییرات هیدرولوژیکی ناشی از سد و
مشکالت محیط زیستی مربوط به آن باعث ایجاد تغییر در
سیستمهای رودخانهای شده است [ 6و  .]11احداث سدها با
اهداف تأمین آب برای بخشهای کشاورزی ،شرب و صنایع
در قرن اخیر رونق یافته است .اما عملکرد سدها موجب اثرات
نامطلوبی روی محیط زیست پاییندست و میزان دسترسی به
منابع آب میشود [ 12و .]13
برای ارزیابی نیازهای جریان محیطی با استفاده از یک
مدل آب سطحی و زیرزمینی همراه با وضعیت کیفیت
بهداشتی جریان میتوان به مطالعۀ  Josephو همکاران []14
در رودخانۀ  Sonدر حوضۀ  Gangaاشاره کرد .پژوهشگران
یادشده با استفاده از شاخص «نمرۀ سالمت جریان» (،1)FHS
بر اساس نوعی ابزار بهداشت رژیم جریان محیطی را ارزیابی
کردند .ارزیابی سالمت جریان نشان داد مخازن و انحرافهای
آبیاری بر جریان زیاد در باالدست (جریان زیاد و باالترین
شاخص ماهانۀ جریان کمتر از  )1/2و جریان کم در
پاییندست (شاخص جریان کم کمتر از  )1/2تأثیر زیادی
گذاشته است .شبیهسازی مدل با روشهای مدیریتی
اصالحشده FHS ،را در باالدست از  1/4به  1/7و در
پاییندست  1/4در  1/6افزایش داد .این مطالعه نشان داد
مدل  SWAT-FEMهمراه با ابزار سالمت جریان ،میتواند
برای ارزیابی نیازهای جریان و برای طراحی برنامههای
مدیریت جایگزین و تأمین نیازهای جریان ،به طور مؤثر
1. Flow Health Score

استفاده شود Karimi .و همکاران [ ]11ارزیابی مقایسهای
جریان محیط زیستی 2را با استفاده از روشهای
هیدرولوژیکی شاخصهای جریان کم ،Smakhtin ،تنانت 3و
منحنی مدت جریان مطالعه کردند و نشان دادند روشهای
 Smakhtin ،7Q2 ،7Q10و تنانت منجر به برآورد مقادیر ثابت
 1/9 ،12/6 ،26/2و ( 6و  )24سانتیمتر شد ،بهطوری که
بهطور متوسط  12/3 ،27/9 ،12/6و  37/6درصد از جریان
ماهانه به جریان محیط زیستی اختصاص مییابد .بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که  Smakhtin ،7Q2 ،7Q10و تنانت
نمیتوانند در فرم اولیه استفاده شوند .استفاده از منحنی
مدت زمان جریان منجر به ارزیابی جریان محیط زیستی در
محدودۀ  36-7/6سانتیمتر در ماههای مختلف میشود که
الگوی زمان آن کامالً با الگوی جریان ماهانه مطابقت دارد .در
این روش ،بهطور متوسط  31/6درصد ( 46-16درصد) از
جریان ماهانه به جریان محیط زیستی اختصاص یافته ،که
مقادیر معقول و قابل قبولی است .نادری و همکاران [ ]17با
حفاظت اکوسیستم رودخانۀ قرهسو در استان گلستان براساس
تنظیم رژیم جریان محیط زیستی با کاربرد روشهای
هیدرولوژیکی مشخص کردند که روش تنانت ،دبی 1/16
مترمکعب بر ثانیه را برای فروردین تا شهریور و 1/19
مترمکعب بر ثانیه را برای مهر تا اسفند برآورد میکند.
همچنین ،روش منحنی تداوم جریان در شرایط نسبتاً مناسب
) (Q90و مناسب ) (Q75بهترتیب  1/16و  1/393مترمکعب
بر ثانیه ،روش جریان پایۀ آبزیان دبی  1/16مترمکعب بر ثانیه
برآورد کرده و روش انتقال منحنی تداوم جریان در شرایط
نسبتاً تغییریافته ،با میانگین ساالنه  1/94مترمکعب بر ثانیه و
همچنین ،روش کمبود جریان اکولوژیکی  1/66مترمکعب بر
ثانیه و مدل ذخیرۀ رومیزی در کالس  1/79 ،Bمترمکعب بر
ثانیه را برآورد میکنند .بر این اساس ،با تأمین رژیم
اکولوژیکی رودخانۀ قرهسو با استفاده از روش انتقال منحنی
تداوم جریان در کالس مدیریتی ( Cمعادل  46/1درصد
جریان طبیعی رودخانه) ،میتوان شرایط مناسبی را برای
حفظ سالمت اکوسیستم فراهم کرد .در تحقیقی دیگر،
کریمی و همکاران [ ]16برآورد جریان محیط زیستی
رودخانه را با استفاده از روشهای هیدرولوژیکی تنانت،
تسمن ،انتقال منحنی تداوم جریان و مدل ذخیرۀ رومیزی
بررسی کردند .پژوهشگران یادشده دریافتند که روش انتقال
2. Environmental Flow
3. Tennant
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منحنی تداوم جریان به دالیلی ارائۀ مقادیر منطقی جریان
محیط زیستی در ماههای مختلف در مقایسه با دبی جریان
متوسط ماهانه و ساالنه ،تطابق مناسب الگوهای تغییرات
درونسالی جریان متوسط محیط زیستی ماهانه و جریان
متوسط ماهانۀ رودخانه و تخصیص نیافتن همۀ جریان
متوسط ماهانه به جریان مورد نیاز محیط زیستی طی سال
قابل پذیرشترین روش برآورد جریان محیط زیستی در این
مطالعه است .با در نظر گرفتن نتایج روش انتقال منحنی
تداوم جریان مقدار جریان محیط زیستی ماهانه بین -13/2
 7/6با متوسط  26/69مترمکعب بر ثانیه در سال برآورد
میشود .همچنین ،مقدار جریان متوسط محیط زیستی در
دورههای کمآبی و پرآبی بهترتیب  6/6و  49/3مترمکعب بر
ثانیه است .پیروزیان و همکاران [ ]16در پژوهشی به بررسی
روشهای مختلف تخمین نیاز محیط زیستی در رودخانۀ
الندچای پرداختند .نتایج پژوهش یادشده نشان داد دقت
روش  FDC shiftingبا کالس زیستمحیطی  Cکه در
ایستگاه مطالعهشده برابر با  1/17مترمکعب در ثانیه است،
بهعنوان کالس مدیریت زیستی برای رودخانۀ الندچای را
نشان میدهد .این نتایج نشان میدهد روشهای سریع
محاسبۀ جریان زیستمحیطی بهکاررفته در ایران ،بیشتر
بدون در نظر گرفتن شرایط زیستمحیطی ایران به کار برده
میشود .این امر دقت نتایج حاصل را بهشدت کاهش میدهد
و گاهی حتی نتایج معکوسی به دست میدهد .شاکریزارع و
همکاران [ ]19نیاز جریان محیط زیستی بستر رودخانۀ مرزی
هریرود بعد از احداث و آبگیری سد سلمای افغانستان را (با
روشهای هیدرولوژیکی) ارزیابی کردند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد نیاز محیط زیستی رودخانۀ هریرود ایران در طبقۀ
مدیریت زیستی ( Cحفظ حداقل شرایط زیستی رودخانه)
بهطور متوسط  31درصد دبی متوسط ساالنه است .بهگونهای
که مردادماه تا مهرماه دورۀ بحرانی رودخانۀ مرزی هریرود
ایران تعیین شده و این دوره با کمآب شدن رودخانۀ یادشده
بعد از احداث و آبگیری سد سلما در افغانستان (سال 1392
شمسی) افزایش یافته است که بیشک اثرات سوء طبیعی و
محیط زیستی برای منطقۀ هریرود و همچنین ،چالشهایی بر
زندگی مرزنشینان ایجاد خواهد کرد.

با توجه به رشد و توسعۀ سدسازی در جهان بهویژه در
ایران و از آنجا که احداث سد تأثیرات گستردهای بر شرایط
جریان رودخانه در پاییندست خود دارد ،لزوم بررسی اثرات
سد اهمیت زیادی مییابد .حوضۀ آبخیز گرگانرود با داشتن
زمینهای حاصلخیز قابل توجه و تأمینکنندگی آب رودخانۀ
گرگانرود برای آبیاری ،دامداری و کشاورزی در طول مسیر
خود و همچنین ،وجود دو نوع اکوسیستم کامالً متفاوت
کوهستانی و دشتی و وجود سه سد (بوستان ،گلستان و
وشمگیر) در طول مسیر آن ،اهمیت زیادی دارد؛ بهویژه آنکه
محل مناسب تخمریزی انواع ماهیان خاویاری مهاجر
بهخصوص تاسماهیان در سالیان نهچندان دور بوده است.
رودخانۀ گرگانرود بهدلیل سرعت جریان و دبی زیاد همراه با
طغیان آب در ماههای پرآب سال که منجر به گلآلودگی
شدید آن میشود ،همراه است .وسعت و اهمیت این رودخانه
سبب شد در پژوهش حاضر شاخصهای جریان محیط
زیستی ( 1)EFCتحت تأثیر احداث سدهای گلستان و وشمگیر
بر دبی جریان رودخانۀ گرگانرود ارزیابی شود.
مواد و روشها
معرفی منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبخیز گرگانرود در قسمت جنوب شرقی دریای خزر
با مساحت  11196کیلومترمربع و در محدودۀ مختصات
جغرافیایی بین عرضهای جغرافیایی΄ 37˚ 37تا 36˚46
شمالی و طولهای جغرافیایی  14˚11تا ΄ 17˚29شرقی در
استان گلستان قرار دارد [ 21و  .]21رودخانۀ گرگانرود
دارای  16سرشاخۀ اصلی است و  76درصد منابع آب سطحی
استان (حدود  626میلیون مترمکعب) در این حوضه جریان
دارد .کاربری عمدۀ حوضه بهویژه در جنوب و شرق جنگلی
بوده و در شمال و غرب منطقه ،دشتهای آبرفتی بهصورت
زراعت و مرتع در حال بهرهبرداری هستند .میزان بارندگی
متوسط ساالنه از  211تا  611میلیمتر متغیر است [.]22
شکل  1موقعیت منطقۀ مطالعهشده در استان گلستان و ایران
و همچنین ،پراکنش ایستگاههای هیدرومتری و مکان
سدهای موجود را نمایش میدهد.

1. Environmental Flow Component
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شکل  .0موقعیت ایستگاههای هیدرومتری و سدهای مطالعهشده در استان گلستان

روش پژوهش
در پژوهش حاضر آمار بارندگی ،دما ،تبخیر و تعرق و دبی
روزانه از شرکت تحقیقات منابع آب (تماب) ،شرکت سهامی
آب منطقهای استان گلستان و سازمان هواشناسی کشور
دریافت شد .به منظور بررسی وضعیت تغییر اقلیم در منطقۀ
مطالعهشده  ،وجود روند در متغیرهای اقلیمی بارش ،دما و
تبخیر و تعرق در دورۀ زمانی مطابق با دادههای دبی با
استفاده از نرمافزار  MATLABو آزمون من-کندال 23[ 1و
 ]24و شیب سن 21[ 2و  ]27در سطح اطمینان  1و  1درصد
مورد آزمون قرار گرفت .همچنین ،ابتدا موقعیت ایستگاههای
هیدرومتری تحت تأثیر سدهای گلستان و وشمگیر در منطقۀ
مطالعهشده با استفاده از نرمافزار  Google Earthتعیین شد.
سپس ،ایستگاههای هیدرومتری دارای آمار کامل انتخاب
شدند .در نهایت ،مقادیر  34شاخص جریان محیط زیستی در
پاییندست سدها با استفاده از نرمافزار  IHAنسخۀ 6/1
استخراج شد .با استفاده از نرمافزار  IHAپنج ویژگی اساسی
رژیم جریان محیط زیستی شامل جریانهای

1. Mann-Kendall test
2. Sen’s slope

حداقل ماهانه ،3جریانهای حد پایین ،4پالسهای باالی
جریان ،1سیالبهای کوچک 7و سیالبهای بزرگ 6بررسی
شده و نتایج مربوط به  34شاخص جریان زیستمحیطی در
پاییندست سدها بهصورت جدول ارائه شد .همچنین ،با توجه
به اینکه در محدودۀ مطالعاتی ،سه سد بزرگ بوستان،
گلستان و وشمگیر روی رودخانۀ گرگانرود احداث شده
است ،تأثیرات این سدهای بزرگ روی رودخانۀ یادشده
بهصورت جداگانه بررسی شد.
براساس شکل  ،1ایستگاههای هیدرومتری گنبد و قزاقلی
تحت تأثیر سد گلستان و ایستگاههای هیدرومتری بصیرآباد و
آققال تحت تأثیر سد وشمگیر هستند .در مورد ایستگاه
بصیرآباد شایان یادآوری است که دورۀ آماری دبی روزانه در
این ایستگاه از سال آبی  1313تا  1391هستند .بنابراین ،با
توجه به سال بهرهبرداری سد وشمگیر نمیتوان آن را به دو
دوره تقسیم کرد و فقط در بحث بررسی اثرات محیط زیستی
سد وشمگیر از این ایستگاهها استفاده شد.

3. Low Monthly Flows
4. Extreme Low Flows
5. High Flow Pulses
6. Small Floods
7. Large Flood

ندست761. ..
طزیستیدرپایی 
برآوردشاخصهایجریانمحی 

داییچینیوهمکاران:

مطالعهشدهدرحوضۀآبخیزگرگانرود

.مشخصاتایستگاههایهیدرومتری

جدول0
ردیف

نامسد

سالبهرهبرداریازسد


نامایستگاههیدرومتری

دورۀبعدازاحداث

1
2
3

سد گلستان
سد گلستان
سد وشمگیر

1369
1369
1349

گنبد
قزاقلی
آققال

1391-1361
1391-1361
1391-1311

شاخصها مقدار دبی جریان در دورۀ بعد از احداث سد روند
کاهشی داشته است .براساس نتایج بهدستآمده از مقادیر
شاخصهای جریان حد پایین در پژوهش حاضر ،میتوان بیان
کرد که شاخصهای جریان حد پایین شامل پیک جریان،
مدت زمان ،زمانبندی و فراوانی میشود که در سدهای
گلستان و وشمگیر کاهشی بوده است .این تغییرات را میتوان
ناشی از اثرات ترکیبی سدهای گلستان و وشمگیر و نیز
تغییرات متغیرهای اقلیمی دانست .همچنین ،شاخص
پالس های باالی جریان شامل پیک جریان ،مدت زمان،
زمانبندی ،فراوانی ،میزان افزایش و میزان کاهش است.
براساس نتایج میتوان گفت که دبی اوج در ایستگاه گنبد،
قزاقلی و آققال بهترتیب  36 ،26و  31/1مترمکعب بر ثانیه
است که مدت زمان در دورۀ بعد از احداث سد بهترتیب ،62
 36و  69روز است .همچنین ،فراوانی پالسهای باالی جریان
نشان میدهد که در ایستگاههای گنبد ،قزاقلی و آققال
بهترتیب صفر ،دو و یک روز در دورۀ بعد از احداث سد است.
با توجه به نتایج این گروه از شاخصها ،سدهای گلستان و
وشمگیر تأثیر خود را در این گروه از شاخصها در ایستگاه
گنبد بهصورت کاهشی گذاشتهاند ،بهطوری که در برخی از
آنها اثر احداث سد به گونهای بوده که باعث افزایش آنها شده
است .همچنین ،سدهای گلستان و وشمگیر تأثیر خود را در
این گروه از شاخصها در ایستگاههای قزاقلی و آققال
بهصورت افزایشی نشان میدهند که این نتایج بیانگر آن است
که سدهای احداثشده روی رودخانۀ گرگانرود تأثیرگذار
بوده است .شاخص سیالبهای کوچک شامل پیک جریان،
مدت زمان ،زمانبندی ،فراوانی است که دبی اوج در
ایستگاههای هیدرومتری گنبد ،قزاقلی و آققال بهترتیب ،47
 116و  149/6مترمکعب برثانیه با مدت زمان  116 ،313و
 173روز و با فراوانی صفر ،سدهای گلستان و وشمگیر با
کاهش دبی جریان اثر خودتنظیمی خود را در این شاخص
روند کاهشی نشان داده است.

همچنین ،درخصوص دالیل انتخاب سدهای گلستان و
وشمگیر در پژوهش حاضر میتوان به طول دورۀ آماری
مناسب ایستگاههای هیدرومتری گنبد ،قزاقلی و آققال و نیز
تأثیر حجم مخازن سدها بر دبی پاییندست اشاره کرد .سد
گلستان در سال  1369و سد وشمگیر در سال  1349به
بهرهبرداری رسیدهاند .بنابراین ،دادههای دبی روزانۀ
ایستگاههای هیدرومتری گنبد ( ،)1391-1334قزاقلی
( )1391-1312و آققال ( )1391-1329به دو دورۀ قبل و
بعد از احداث سد تقسیم شدند (جدول .)1
یافتهها

نتایج مربوط به روند متغیرهای اقلیمی بارش ،دما و تبخیر و
تعرق با استفاده آزمون من-کندال و شیب سن در متغیر
اقلیمی بارش با  27ایستگاه هیدرومتری ،متغیر اقلیمی دما با
 6ایستگاه هیدرومتری و متغیر اقلیمی تبخیر و تعرق با 7
ایستگاه هیدرومتری با بررسی تفاوت معناداری در دورههای
مطالعهشده با سطح اطمینان  1و  1درصد مطابق جدول 2
است .با توجه به جدول  ،2روند بارش ،دما و تبخیر و تعرق
در اغلب ایستگاههای هواشناسی در سطح  1درصد معنادار
است .بهطوری که بارش و دما در اغلب ایستگاهها روند
معنادار افزایشی داشته ،در حالی که روند تبخیر و تعرق از
پنج ایستگاه در سه ایستگاه معنادار افزایشی بوده است .پس
میتوان انتظار داشت با توجه به روند افزایشی بارش،
شاخصهای تغییرات محیط زیستی روند افزایشی داشته
باشند.
جدول  ،3مقادیر تغییرات  34شاخص جریان محیط
زیستی در ایستگاههای هیدرومتری گنبد ،قزاقلی و آققال را
نشان میدهد .در این جدول با توجه شاخصهای مقدار
حداقل جریان ماهانه ،مقادیر این گروه از شاخصها در
ایستگاههای هیدرومتری گنبد و قزاقلی بهجز ماههای فوریه،
مارس ،آوریل و مه و در ایستگاه هیدرومتری آققال بهغیر از
ماههای نوامبر ،دسامبر ،ژانویه ،فوریه و مارس ،بیشتر
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جدول  .2روند متغیرهای اقلیمی بارش ،دما و تبخیر-تعرق در منطقۀ مطالعهشده
ایستگاه

روند

ایستگاه

روند

ایستگاه

روند

مراوه تپه
مینودشت

-1/61
**6/19

رامیان
رباط قرهبیل

**13/96
-1/13

تیلآباد
دو راهی دشت

1/34
1/61

نوده

**7/99

تمرگرگان

**4/63

آقبند

1/21

پارک گلستان
فارسیان
گالیکش
ارازکوسه
چپرقیمه
خروجی سد

**3/16
**1/11
**6/16
**2/99
-1/41
-1/66

تنگراه
قزاقلی
قشالق
چشمه خان
دشت شاد
لزوره

**11/61
1/112
-1/14
-1/16
**2/93
**4/79

آقسو
قلیتپه
گنبد
حق الخواجه
هوتن

**-2/76
**4/99
**1/41
1/29
1/116

دما

مراوهتپه
خروجی سد گلستان
تمرگرگان

**7/14
**6/17
**36/17

گنبد
کالله

**4/71
1/91

مینودشت
رامیان

**11/61
**-4/33

تبخیر و تعرق

ارازکوسه
چشمهخان

**-6/21
**-9/93

مراوه تپه
رامیان

**4/63
**11/34

رباط قرهبیل
تمرگرگان

**-11/64
**43/34

بارش

سطح اطمینان  1و  1درصد که بهترتیب * و **

در نهایت ،با توجه به شاخص سیالبهای بزرگ میتوان
نتیجه گرفت که در ایستگاه گنبد و قزاقلی شاخص
سیالبهای بزرگ در دبی جریان با مقدار صفر مترمکعب بر
ثانیه ،روند کاهشی و در ایستگاه آققال دبی اوج با مقدار 264
مترمکعب بر ثانیه و مدت  116روز و با فراوانی صفر در دبی
جریان ،روند کاهشی نشان میدهد .با توجه به نتایج این گروه
از شاخصها سدهای گلستان و وشمگیر اثر خود را در این

گروه از شاخصها بهصورت کاهشی نشان میدهند و
درخصوص ایستگاههای گنبد ،قزاقلی و آققال میتوان علت
افزایش دبی اوج را به این شکل تفسیر کرد که جریان
ذخیرهشدۀ سدهای گلستان و وشمگیر برای استفادههای
معین رهاسازی میشود و باعث افزایش مقدار دبی اوج جریان
در مناطق پاییندست سد میشود و همچنین ،میتوان علت
دیگر آن را افزایش بارش دانست.

جدول  .3مقدار تغییرات میانه شاخصهای جریان محیط زیستی پاییندست سدهای گلستان و وشمگیر
شاخصها

ایستگاه هیدرومتری گنبد
0393 -0381

ایستگاه هیدرومتری قزاقلی
0393 -0381

ایستگاه هیدرومتری آققال
0393 -0331

جریانهای حداقل ماهانه
اکتبر
نوامبر
دسامبر
ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
مه
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر

12/16
6/21
9/32
6/11
11/62
14/26
14/12
12/64
11/49
9
11/26
12/41

11/71
11/16
11/61
13/34
14/92
13/43
17/61
14/61
11/19
11/19
12/16
11/94

6/67
11/17
11/11
11/17
11/77
11/17
9/76
9/66
9/76
6/11
9/62
6/16

جریانهای حد پایین
پیک جریان

1

3

1
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شاخصها
مدت زمان
زمانبندی
فراوانی

ایستگاه هیدرومتری گنبد

ایستگاه هیدرومتری قزاقلی

ایستگاه هیدرومتری آققال

0393 -0381

0393 -0381

0393 -0331

214
342
1

21/1
161
1

19/1
163
1

پالسهای باالی جریان
پیک جریان
مدت زمان
زمانبندی
فراوانی

26
62
132/1

36
36
94

31/1
69
19/1

1

2

1

میزان افزایش
میزان کاهش

1/33
-1/33

1/26
-1/13

1/61
-1/17

سیالبهای کوچک
پیک جریان
مدت زمان
زمانبندی
فراوانی
میزان افزایش
میزان کاهش

116
116
91/1
1
3/16
-2/17

47
313
136
1
1/11
-1/21

149/6
173
91
1
1/61
-1/46

سیالبهای بزرگ
پیک جریان
مدت زمان
زمانبندی
فراوانی
میزان افزایش
میزان کاهش

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

الف .گنبد

264
116
111
1
9/76
-7/61
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ب .قزاقلی

ج .آققال
شکل  .3نمودارهای جریانهای پیک در ایستگاههای تحت تأثیر سدهای گلستان و وشمگیر

همانطور که در شکل  3مشخص است جریانهای پیک
سیالبهای بزرگ در ایستگاههای هیدرومتری گنبد ،قزاقلی و
آققال روند کاهشی دارد که نشاندهندۀ تأثیر سدها روی این
شاخصها در رودخانۀ گرگانرود است .جریانهای پیک
سیالبهای کوچک در ایستگاه هیدرومتری گنبد به غیر از
سالهای  2117 ،2111 ،2114 ،2113و  ،2112در ایستگاه
هیدرومتری قزاقلی به غیر از سالهای 2112 ،2111 ،2111
و  2113در ایستگاه هیدرومتری آققال به غیر از سالهای
 1993 ،1966 ،1967 ،1961 ،1969 ،1966 ،1961و
 2111بهصورت کاهشی است .بیشترین مقدار جریان پیک در
ایستگاه گنبد ،قزاقلی و آققال بهترتیب در سالهای ،2113
 2111و  1961با مقدار آن  126 ،66و  169مترمکعب بر
ثانیه اتفاق افتاده است.
همچنین ،جریانهای پیک پالسهای باالی جریان در

ایستگاه گنبد بهغیر از سالهای  2111 ،2119 ،2111و
( 2111با مقدار عددی صفر متر مکعب برثانیه) روند کاهشی
داشته و در ایستگاه قزاقلی بهغیر از سالهای  2112و 2113
(با مقدار عددی صفر متر مکعب بر ثانیه) و در ایستگاه آققال
افزایش یافته است .جریانهای پیک جریانهای حد پایین در
ایستگاههای هیدرومتری گنبد ،قزاقلی و آققال روند کاهشی
دارد .البته کاهش جریانهای پیک جریانهای حد پایین
عالوه بر سدها و اثر خودتنظیمی آنها به عوامل دیگر چون
تغییرات اقلیمی در دورۀ مورد مطالعاتی وابسته است .نتایج
مربوط به مقایسۀ فراوانی در شاخصهای جریان محیط
زیستی رودخانۀ گرگانرود در ایستگاههای هیدرومتری گنبد،
قزاقلی و آققال در شکل  4ارائه شده است.
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شکل.0نمودارهایفراوانیایستگاههایتحتتأثیرسدهایگلستانووشمگیر



با توجه به شکل  4میتوان بیان کرد که فراوانی
سیالبهای بزرگ در دورۀ بعد از احداث سد در ایستگاههای
هیدرومتری گنبد و قزاقلی (در تمامی طول دورۀ آماری بعد
از احداث سد) و در ایستگاه هیدرومتری آققال بهغیر از
سالهای  1961 ،1963 ،1961و ( 1991با مقدار عددی
صفر متر مکعب برثانیه) روند کاهشی یافته است .بیشترین
مقدار فراوانی سیالبهای بزرگ در ایستگاه آققال مربوط به

سال  1963است و با مقدار عددی سه مترمکعب بر ثانیه
است که نشان از تأثیر سدها روی این شاخصها در رودخانۀ
گرگانرود است .فراوانی سیالبهای کوچک در دورههای بعد
از احداث سد در ایستگاه هیدرومتری گنبد بهغیر از سالهای
 2111 ،2114 ،2113 ،2112و  ،2111در ایستگاه
هیدرومتری قزاقلی بهغیر از سالهای ،2112 ،2111 ،2111
 2113و در ایستگاه هیدرومتری آققال بهغیر از سالهای
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 1993 ،1966 ،1967 ،1961 ،1969 ،1966 ،1961و
( 2111با مقدار عددی صفر متر مکعب برثانیه) کاهش یافته
است .بیشترین مقدار فراوانی سیالبهای کوچک در
ایستگاههای گنبد ،قزاقلی و آققال بهترتیب مربوط به
سالهای  2112 ،2111 ،2111( ،2114و  )2113و (1969
و  )1966و مقدار عددی بهترتیب دو ،یک و دو مترمکعب بر
ثانیه است .با توجه به نتایج بهدستآمده در سه متغیر بارش،
دما و تبخیر و تعرق اغلب روند معنادار افزایشی مشاهده شد
که این امر میتواند تأثیر قابل توجهی بر دبی جریان رودخانۀ
گرگانرود داشته باشد .بنابراین ،فراوانی سیالبهای کوچک
نشاندهندۀ این است که مقدار کاهش محیط زیستی جریان
در دورۀ بعد از احداث سدها بیشتر از دورۀ قبل از احداث
سدها بوده است .همچنین ،پالسهای باالی جریان در
ایستگاه گنبد بهغیر از سالهای ،2116 ،2117 ،2114
 2119و ( 2112با مقدار عددی صفر متر مکعب برثانیه) روند
کاهشی و در ایستگاه قزاقلی به غیر از سالهای  2112و

( 2113با مقدار عددی صفر متر مکعب برثانیه) و در ایستگاه
آققال افزایش یافته است .که علت آن ،ورود سرشاخههای
فرعی و افزایش بارش است ،ولی در کل سدهای گلستان و
وشمگیر باعث کاهش تغییرات ماهانۀ جریان شده است.
بیشترین مقدار فراوانی پالسهای باالی جریان در
ایستگاههای گنبد ،قزاقلی و آققال بهترتیب مربوط به
سالهای  2114 ،2112و  2111با مقدار عددی چهار ،سه و
چهار متر مکعب بر ثانیه است .در نهایت ،فراوانی جریانهای
حد پایین در ایستگاه گنبد بهغیر از سالهای ( 2116با مقدار
عددی صفر متر مکعب برثانیه) روند کاهشی و در ایستگاه
قزاقلی به غیر از سالهای ،2119 ،2116 ،2111 ،2114
 2111و ( 2112با مقدار عددی صفر متر مکعب برثانیه) و در
ایستگاه آققال افزایش یافته است .همچنین ،نمودار تغییرات
ماهانۀ جریان محیط زیستی رودخانۀ گرگانرود در دورۀ بعد
از احداث سدهای گلستان و وشمگیر در شکل  1ارائه شده
است.

الف .گنبد

ب .قزاقلی
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ج .آققال
شکل  .3نمودارهای میانگین حداقل ماهانۀ ایستگاههای تحتتأثیر سدهای گلستان و وشمگیر

با توجه به شکل  1میتوان گفت که در ایستگاه
هیدرومتری گنبد به غیر از مارس ،آوریل و مه فقط در چند
واقعه افزایش یافته ،مقادیر ماهانۀ دبی جریان کاهشی بوده
است .منشأ اصلی رواناب ،مقدار بارش است و طبیعی است که
با کاهش بارش ،میزان رواناب نیز کاهش مییابد .از سوی
دیگر ،از این نتایج میتوان نتیجهگیری کرد که بارش بیشتر
در فصلهای بهار و زمستان در این ایستگاههای گنبد و
قزاقلی متمرکز میشود و از بارشهای پاییز و تابستان کاسته
میشود .بنابراین ،بهدلیل افزایش دما در این ایستگاه ،میزان
تبخیر نیز افزایش مییابد که این افزایش به طبع با کاهش
رواناب میتواند همراه باشد .وجود کاربری اراضی کشاورزی و
جنگلهای نیمهانبوه [ ]26در این ایستگاه که در بخش
باالدست این ایستگاه از پوشش نسبتاً خوبی برخوردارند ،اما
در پاییندست حوضه تغییر کاربری بیشتر مشهود است [.]26
بنابراین ،کاربری اراضی در ایستگاه هیدرومتری گنبد و
قزاقلی اثر مثبت خود را نشان داده است .همچنین ،در
ایستگاه هیدرومتری آققال در فصل پاییز بارش بیشتر
متمرکز میشود که علت آن به دلیل ورود سرشاخههای فرعی
و افزایش بارش است .افزایش دما در ماههای تابستان که
همزمان با کاهش بارش است در رشد و توسعۀ پوششگیاهی
و بقایای گیاهی نقش قابل توجهی دارد و چرخش هیدرولوژی
حوضه را تحت تأثیر قرار میدهد .از طرفی ،تغییرات دمایی
زمستان نیز میتواند زمان آغاز ذوب برف حوضه را تحت تأثیر
قرار دهد که این عوامل روی دبی اوج سیالب در پاییندست
تأثیر بسزایی دارد.
بحث و نتیجهگیری
احداث سدها بهعنوان یکی از روشهای مدیریت منابع آب ،از

جمله مهمترین ساختارهای دستساز انسانی در طول
رودخانه هستند که میتوانند تغییرات عمدهای را در رژیم
رودخانه و در نهایت ،در کل حوضه زهکشی و در تنظیم
جریانهای سطحی پدید آورند .هدف از پژوهش حاضر،
تعیین تأثیر ترکیبی تغییر در متغیرهای اقلیمی و احداث
سدهای گلستان و وشمگیر بر شاخصهای محیط زیستی
جریان رودخانۀ گرگانرود در استان گلستان است .براساس
نتایج بهدستآمده ،تغییر در متغیرهای اقلیمی اغلب بهصورت
افزایش بارش و دما و روند معنادار افزایشی و کاهشی تبخیر و
تعرق بوده است که این امر میتواند تأثیر قابل توجهی بر دبی
جریان رودخانۀ گرگانرود داشته باشد .مطالعۀ ریزشهای
جوی استان گلستان نشان میدهد در این استان ،پاییز و
زمستان پربارشترین فصول سال هستند و پس از آن ،فصل
بهار پربارانترین فصل سال شناخته میشود و تابستان
کمبارشترین فصل سال است [ ،]21بهطوری که رژیم بارش
در فصل زمستان در حوضۀ آبخیز مورد مطالعه که بیشتر
بهصورت برفی است و بهعنوان منبع ذخیرهای مناسبی برای
آبهای زیرزمینی منطقه است ،بهدلیل افزایش دما تغییر
میکند و به باران تبدیل میشود .ولی آنچه مسلم است تغذیۀ
منابع آبهای زیرزمینی بیشتر از طریق ذوب تدریجی برف
انجام میشود تا باران [ .]29مرادی و میکاییلی تبریزی []31
در بررسی رواناب در کل حوضۀ آبخیز گرگانرود نشان دادند
که میزان رواناب در کل حوضه ،بهخصوص در قسمت شرق و
شمال شرق حوضه که بیشترین تغییرات کاربری هم در این
مناطق رخ داده ،افزایش یافته است .این افزایش در میزان
رواناب بر اثر تغییر کاربری اکوسیستم جنگلی به کاربری
کشاورزی در این مناطق صورت گرفته است .بنابراین ،میتوان
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اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،اثر ترکیبی احداث سدها و
نیز تغییر در متغیرهای اقلیمی بهصورت افزایش بارش و دما و
همچنین ،اثر کاربری اراضی بر مقادیر شاخصها تأثیرگذار
بوده است.
شاخصهای جریان محیط زیستی نشان میدهد با احداث
سدهای گلستان و وشمگیر روی رودخانۀ گرگانرود ،شرایط
هیدرولوژیکی حاکم بر اثر احداث سدها نوسان داشتهاند،
بهطوری که در برخی از آنها اثر احداث سدها به گونهای بوده
است که باعث افزایش آنها در دورههای بعد از احداث سدها
شده و در برخی از آنها حالت کاهشی به خود گرفته است.
براساس نتایج ،شاخصهای جریان محیط زیستی حداقل
جریان ماهانه نشان میدهد ایستگاههای گنبد ،قزاقلی و
آققال مقدار دبی جریان رودخانه در دورههای بعد از احداث
سد کاهش داشته که نشاندهندۀ تأثیر سدهای گلستان و
وشمگیر بر این شاخصها است .احداث سدهای گلستان و
وشمگیر با افزایش بارش باعث کاهش شاخصهای حد پایین
جریان شده است .از طرفی ،در ایستگاه گنبد تعداد پالسهای
باالی دبی جریان رودخانۀ مطالعهشده از دورۀ بعد از احداث
سد کاهش مییابد که مربوط به تأثیر سد مخزنی در کنترل
سیالب است .تعداد پالسهای باالی دبی جریان در
ایستگاههای قزاقلی و آققال در دورۀ بعد از احداث سد افزایش
یافته که میتوان بهدلیل اثر تنظیمی سد ،افزایش بارش و
وجود شاخههای فرعی به رودخانه دانست .از طرفی ،با
افزایش جریان رودخانه و امکان ایجاد سیل ،آسیبپذیری
زیستبوم رودخانه را افزایش مییابد .اثر تعدیلی سدها (ایجاد
تعادل در جریانهای سیالبی) و افزایش بارش در منطقۀ
مطالعهشده بر شاخص سیالبهای بزرگ و کوچک در
ایستگاههای گنبد ،قزاقلی و آققال باعث تأثیر مثبت و موجب
کاهش این شاخص طی زمان شده که نشاندهندۀ تأثیر
سدها روی این شاخص در رودخانۀ گرگانرود است .بهطور
کلی ،احداث سدهای گلستان و وشمگیر روی رودخانۀ
گرگانرود موجب تغییرات درخور توجهی در شاخصهای
محیط زیستی جریان شدهاند و همچنین ،بر اثر احداث سدها،
میزان بینظمی در شاخصهای محیط زیستی جریان در
سدهای گلستان و وشمگیر کاهش یافته است که با نتایج
پژوهشهای  Zuoو  ]1[ Liangو  Sojkaو همکاران [ ]31که
به تأثیر مثبت عملیات احداث سدها بر تنظیم جریان اشاره
کردهاند ،همخوانی دارد .براساس نتایج پژوهش Zengو
همکاران [ ،]32بیان شده است که سهم دخالتهای انسانی
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در قالب احداث سد در تغییرات جریان بسیار بیشتر از تغییر
اقلیم است ،که در مناطق مختلف ممکن است متفاوت باشد.
ولی در کل سدهای گلستان و وشمگیر باعث کاهش تغییرات
ماهانه و سیالبهای بزرگ و کوچک جریان شده است که
بهدلیل وجود شاخههای فرعی به رودخانه ،افزایش بارش و
دما در این ایستگاه ،تأثیر پوشش کاربری اراضی و اثر
خودتنظیمی سدها در بیشتر ماههای سال دبی جریان در
دورههای بعد از احداث سدها کمتر است .همچنین ،در دورۀ
بعد از احداث سد ،کاهش شاخصهای جریان را میتوان در
احداث سد و تغییر در مؤلفههای اقلیمی و نیز افزایش میزان
برداشت و دستکاری در رودخانهها جستوجو کرد که به این
منظور ،خسروی و همکاران [ ]33در رودخانۀ خرمارود-
استان گلستان ،تغییر جریان را بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که بر اثر فعالیتهای انسانی ،دبی جریان تغییر یافته
است و همچنین ،نتایج تحقیق عسگری و همکاران [ ]34که
با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .نتایج تحقیقات  Gainو
 Zuo ،]31[ Giupponiو  Sojka ،]1[ Liangو همکاران
[ ]31و نصیریخیاوی و رجبی [ ]37نیز بیانگر آن بود که
احداث سد روی شاخصهای هیدرولوژیکی و محیط زیستی
تأثیرگذار بوده است ،که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.
در نهایت ،دستاورد پژوهش حاضر ،ایجاد شرایط مطلوب و
مناسب برای تأمین سالمت اکوسیستم رودخانۀ گرگانرود از
نظر فراهم کردن زیستگاه مطلوب موجودات زنده ،با اعمال
میزان جریان اکولوژیک که بیشترین تشابه را با الگوی طبیعی
جریان رودخانه دارد ،است .این محاسبات ،اطالعات
ارزشمندی را برای برنامهریزی منابع آب و پروژههای حفاظت
از زیستگاه رودخانه ،ارائه میدهد .همچنین ،بهمنظور تعمیم
نتایج این تحقیق به حوضههای نیمهخشک ،باید تحقیق
مشابهی در حوضههای پرآب و کمآب مناطق خشک و
نیمهخشک دیگر کشور صورت بگیرد و نتایج آن با تحقیق
حاضر مقایسه شود.
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