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ارزیابی روند تغییرات زمانی و مکانی سالمت رودخانه با استفاده از نرمافزار
( Flow Healthمطالعۀ موردی :رودخانۀ قرهسو)
علی سالجقه ،1شهرام خلیقی سیگارودی ،2شراره پورابراهیم ،3حامد بیگی
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 .1استاد تمام گروه احیای مناطق خشک و بیابانی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار گروه احیای مناطق خشک و بیابانی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار گروه محیط زیست ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .4فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 14۰۰/۰۷/۰1؛ تاریخ بازنگری 14۰۰/۰۸/3۰؛ تاریخ تصویب )14۰۰/11/11

چکیده
کیفیت آب رودخانهها از عوامل مهمی است که با سالمت انسان و موجودات زنده ارتباط دارد و بهشدت متأثر از شرایط حاکم
بر حوضۀ آبخیز است که این فعالیتها به صورت طبیعی یا مصنوعی و با دخالت انسان انجام میگیرد .به این منظور ،پژوهش
حاضر به بررسی شاخصهای هیدرولوژیکی و ادافیکی رودخانۀ قررهسرو پرداختره اسرت .در مرورد رونرد دادههرای سرالمت
بهدستآمده از نرمافزار ،روند در هر ایستگاه به صورت جداگانه بررسی شد .با توجه به نتایج برهدسرتآمرده از ایسرتگاههرای
مطالعهشده ،سه ایستگاه روند کاهشی و دو ایستگاه دارای روند افزایشی است .ایستگاه نهارخوران روند کاهشی در سطح ۰/۹۵
داشته و دو ایستگاه پل اردوگاه و غاز محله روند کاهشی در سطح  ۰/۹۹داشتهاند .نتایج بهدستآمده نشران مریدهرد ایسرتگاه
یساقی کمترین میزان سالمت را داشته و ایستگاه غاز محله نیز در بین دیگر ایستگاهها دارای بیشترین امتیراز شراخص سرالمت
بوده است .ایستگاه غاز محله با امتیاز  ۰/۸۶بیشترین امتیاز سالمت را در برین ایسرتگاههرای مرورد مطالعره دارد و سرالمتررین
ایستگاه از نظر سالمت هیدرولوژیکی است و ایستگاه یساقی با امتیاز  ۰/۷2کمترین امتیاز را در بین ایسرتگاههرا داشرته اسرت.

سالمت در ایستگاههای نهارخوران ،پل اردوگاه و غاز محله دارای روند کاهشی در سرطح  ۹۹درصرد هسرتند و ایسرتگاههرای
یساقی و ورودی سد کوثر روند افزایشی داشتهاند .ایستگاه غاز محله بیشترین شیب کاهشی را دارد.
کلیدواژگان :رودخانه ،سالمت ،Flow Health ،منر کندال ،کیفیت آب.

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
کیفیت آب رودخانهها از عوامل مهمی استت کته تا ست مت
انستتاو و مودتتوداد زنتتدا ارارتتا دارد و تتهشتتدد مت تأثر از
فعالیتهای حوضۀ آ خیز است که این فعالیتهتا ته وتورد
طریعی یا مصنوعی و ا دخالت انساو انجام میگیرد .از طرف
دیگر ،در وضعیت اقلیم خشک و نیمهخشک کشتور و کمرتود
منا ع آب شیرین ،حساسیت نسرت ه کیفیت آب رودخانههتا
و عوامتل متؤثر تتر آوهتا ضتتروری استت [ .]1رودخانتتههتا،
سیستمهای پیچیتدا و پویتای اکوهیتدرولوییک هستتند کته
هشدد احت اأثیر فعالیتهای انسانی قرار دارند [ .]2امروزا،
فعالیتهای اقتصادیت ادتماعی و اغییر اقلیم ستر اخریت
اکوسیستمهای رودخانهای و اغییر در کمیّت و کیفیتت آوهتا
شدا است و احیا ،حفاظت و نگهداری رودخانهها امری ضروری
القتی متیشتود [ ]3طرت اعریت نتوری ،،رودخانتۀ ستالم
اکوسیستمی است که یکپارچگی یولوییکی و پایداری داشتته
اشد .ست مت رودخانته را تر تا یکپتارچگی هیتدرولوییک،
یکپتارچگی اکولتوییکی ،شترای زیستتگاهی و پارامترهتای
شیمیایی است ] .[۴ییائویاو 1و همکاراو ] [۵د ی رودخانته از
مهمارین ویژگیهای هیدرولوییکی رودخانههتا استت و اتأثیر
مستقیم و غیرمستقیمی ر س مت اکوسیستم دارد ،در حتالی
که د ی رودخانه ه طور مستقیم نیازهای زیستتی گونتههتای
گیاهی و دانوری رودخانه را اأمین میکند ه طور غیرمستقیم
نیز کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب را اغییر میدهد .یزدیاو و
همکاراو [ ،]6طرقته نتدی ست مت رودخانته ترای اهتداف
استاندارد استفادا میشود که هریک از دسته ندیهای س مت
رودخانه ا  1سطح از س مت اکوسیستم وا سته است .وانت ]
 [۷2از طری شاخصهای شیمیایی ،اکولوییک و محی زیست
در حوضۀ آ خیز میامی در آمریکا اط عاد مختلفی را در زمینۀ
سنجش س مت ه دست آورد .ر اساس نتایج هدستآمتدا از
پژوهش یادشدا ،شاخصهای رنامهریزی آب ،زمین و پراکنش
انستانی اط عتاد ختو ی را در اختیتار متدیراو ادرایتی قترار
میدهد .ییائویاو و همکاراو [ ]۵س مت رودخانۀ زرد چین را
ا استفادا از شاخصهتای ست مت رودخانته ،ماننتد دریتاو
حتداقل ،ظرفیتت د تی دریتاو حتداکرر ،شتی عرضتی
سی بدشتها ،دردۀ کیفیت آب ،مناط ااالبها ،اکوسیستم
آب ظرفیت ذخیرۀ آب ا استفادا از داداهای هیتدرولوییکی و
1. Xiaoyan
2. Wang

مشاهداای دورۀ آماری (19۵6ت  )200۴ارزیا ی کردند و ه این
نتیجته رستیدند تا هرتود ست مت رودخانتۀ زرد و اوستعۀ
ادتماعیت اقتصادی ،مناقشاد ر سر استفادا از رودخانه اغییر
خواهد کرد .یان و همکاراو [ ]8ارزیا ی س مت رودخانه را ه
عنواو ا زار مدیریت محی های آ ی و عنصر ضروری متدیریت
پایدار حوضههای آ خیز معرفی کردند .آوها یاو کردند مفهوم
س مت رودخانه و حوضۀ آ خیز در سامانههای سنجش محی
زیست در نظر گرفته نشدا و معرفی مجموعهای از سامانههای
ملی ارزیا ی س مت حوضۀ آ خیتز در کشتور چتین ضتروری
است .لو 3و همکتاراو [ ]9چتارچوب ددیتدی ترای ارزیتا ی
س مت اکوسیستم رودخانۀ شایین ا در نظر گرفتن اقاضای
خدماد انساو ارائه کردند .آوها ا تدا چندین نقطه را در طول
مسیر رودخانه انتختاب کردنتد و شتاخصهتای دمتا ،هتدایت
الکتریکی ،اسیدیته ،پتانستیل کتاهش اکسیداستیوو ،میتزاو
کلروفیل و همچنین ،کیفیت زیستگاا محی زیست رودخانه را
ا استفادا از شاخصهای فیتوپ نکتوو و زئوپ نکتوو ررستی
کردند ،نتایج نشاو داد وضعیت هیدرولوییکی آب در رودخانتۀ
شایین ه طور کلی ضعی ودا و الگوی اغییر اتدریجی در
طول رودخانه را نشاو میدهد .سطح س متی رودخانه ه طور
کلی در االدست متوس  ،اما در اغل موارد یماریزا در وس
و پاییندست را نشاو میدهد آلودگی آب در رودخانۀ شایین
یشتر در وس و پاییندست متمرکتز شتدا استت .قر تانی و
همکاراو [ ]10ارزیا ی وضعیت ست مت رودخانتۀ زیتارد در
استاو گلستاو را ر استاس شتاخص کیفتی  NSFWQIمتورد
ررسی قرار دادند .ه این منظور ،نمونه رداری از  10ایستتگاا
آبسنجی در طول آ راهۀ زیارد در هار و اا ستاو  1391انجام
گرفت و پارامترهای اکسیژو محلول ،اسیدیته ،اکستیژو متورد
نیاز زیستی ،آمونیاك ،نیتراد ،فسفاد ،دامداد کل ،دمای آب،
کدورد و کمیت اندازاگیری شدند .درمجموع ،ر اساس نتایج
هدستآمدا ،شرای کیفی آ راهۀ زیارد نامطلوب معرفی شد.
کومتتار ۴و همکتتارانش تترای شناستتایی رونتتد دریتتاو در
آمریکتتا ،آزمتتوو ناپتتارامتری متتن -کنتتدال را تتا چهتتار روش
مختل روی آمار کمینه ،میانگین و یشینۀ د تی دریتاو در
مقیاس زمانی فصلی و ساالنه انجام دادند .یافتههتای ایشتاو
یاوکنندۀ روند مررت و معنادار در کمینه و میانگین دریاو
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است ] .[11وزنیکی 1و همکاراو ا انتخاب پارامترهتای متدل
اکوهیدرولوییکی رای ارزیا ی س مت رودخانه ،شاخصهتای
هیدرولوییکی را ه پنج خش از رییم دریاو رودخانۀ شتامل
زرگی ،فراوانی ،اداوم ،زماو ندی و میتزاو اغییتراد دریتاو
اقسیم کردند و هر خش را تر استاس نتوع دریتاو در سته
طرقۀ متوس  ،کم و زیاد ک سه ندی کردند ،دادا شدا است
[ .]12پینتو 2و ماهشواری 3رای ارزیا ی س مت رودخانته در
چشماندازهای حومۀ شهری ه اوسعۀ ا تزاری ترای ارزیتا ی
خطر در ارارا ا س مت رودخانه رای فعالیتهای افریحی
و رشد دلرک ا استفادا از سه شاخص کلیدی پرداختتهانتد
[ .]13گنزال -،اینکا ۴و همکاراو ( )2016سریهای زمتانی
کیفی تت آب و تتار رستتو ی حوض تههتتای آ خی تز کشتتاورزی
یلنینجوکی ۵و پیهادوکی 6در دنوب غر تی فن نتد را ترای
اشخیص رونتد مطالعته کردنتد .آوهتا از آزمتووهتای رونتد
اکمتغیرا و چندمتغیرۀ من-کندال رای داداهتای کیفیتت
آب استفادا کردند که نتتایج همتۀ روشهتا ترای داداهتای
غلظت مواد مغذی مشا ه ود ،ولی رای داداهای ار رستوب
متفاود ود .ایشاو یاو کردند که روند افزایشی در غلظت و
ارهای مجموع نیترویو ،نیتراد -نیترویو و فسفر محلتول و
یک روند کاهشی در غلظتت متواد معلت ودتود دارد [.]1۴
یائو ۷و همکتاراو ( )201۷ستازگاری پایتداری زیستت توم و
ستت مت اکوسیستتتم را تتا رویکتترد ستتازگاری هیتتدرولیک
محیطی ،رای اخمتین دریتاوهتای محیطتی احتت اتأثیر
فعالیت های شدید انساو مورد ررستی قترار دادنتد .در ایتن
پژوهش گونههای کلیدی ماهی ،شاخص س مت یولوییکی،
سرعت دریاو و عم آب ه عنتواو شتاخص متورد ررستی
قرار گرفتند .نتایج پژوهش یادشدا نشاو داد مناط شتهری
االدستتت اثتتراد مخر تی تتر یئومورفولتتویی مس تیر دری تاو
رودخانه دارد که سر غیرنرمال شدو دریاو محی زیستی
میشود و ازاهای االدست یشترین نیاز ه دریتاو محتی
زیستتتی را دارنتتد [ .]1۵چنت  8و همکتتاراو ( )2018اثتتراد
اغییر کار ری و اوسعۀ ادتمتاعی -اقتصتادی را تر ست مت
اکوسیستم رودخانه مورد ررسی قرار دارنتد و شتاخصهتای
1. Wozniki
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کار ری ،هدایت الکتریکی ،نیترویو آمونیاك ،نیتترویو کتل،
فسفر و اکسیژو مورد نیاز را ررسی کردنتد .نتتایج پتژوهش
یادشدا نشاو داد وضعیت کلتی رودخانته از لحتا ست مت
ضعی است و کار ریهای دنگل و مراع اثتراد مررتتی تر
س مت اکوسیستم رودخانه دارنتد و کتار ری شتهری اثتراد
منفی دارد ] .[16در این پتژوهش اغییتراد زمتانی و مکتانی
س مت دریاو در دوراهای لندمدد ررسی شد و استتفادا
از نرمافزار  FLOW HEALTHو اقسیم ندی دورۀ مطالعاای
ه زیردوراها رای نشاو دادو دقی اتر اغییتراد ست مت از
نوآوریهای این پژوهش است .اهداف مد نظر این پژوهش را
میاواو ه وورد زیر خ وه کرد:
 .1ررستی رونتد اغییتراد زمتانی و مکتانی ست مت
هیدرولوییک رودخانۀ قراسو ا استفادا از شاخصهای مختل .
 .2شناستتایی منتتاط و مکتتاوهتتایی کتته ست مت
هیتدرولوییک در آوهتا نسترت ته ستایر نقتا افتاود
چشمگیری داشته اشد.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

استاو گلستتاو تا وستعت  2۴60۷کیلومترمر تع در شتمال
شرقی ایراو واقع شدا است .حوضۀ آ خیز قراسوت گرگاو در
خش دنوب شرقی دریای خزر قرار دارد .استاو گلستاو ین
عرض دغرافیایی  36درده و  30دقیقته اتا  38دردته و 8
دقیقه شمالی و طول دغرافیایی  ۵3درده و  ۵۷دقیقته اتا
 ۵6درده و  22دقیقۀ شرقی از نصت النهتار گرینتوی واقتع
شدا است .دو رودخانۀ قتراستو و گرگتاو رود از مهتماترین
رودخانههای این استاو هستند .حوضۀ آ خیز رودخانۀ قراسو
 1۷61کیلومترمر ع مساحت دارد .میانگین سالیانه ارنتدگی
در حوضۀ گرگاورود -قتراستو از حتدود  300میلتیمتتر در
کناراهای دنو ی و شمالی حوضه اا حدود  1000میلتیمتتر
در خش مرکزی آو متغیر است .میانگین سالیانه دما حتدود
 1۷دردتۀ ستانتیگتراد در نتواحی پستت اتا  ۷/۵دردتۀ
سانتیگراد در ارافاعاد دنو ی حوضته کتاهش متییا تد .در
شکل  1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه نشاو دادا شتدا استت.
همچنتین در دتدول  1نتام و موقعیتت ایستتگااهتای متورد
ررسی در حوضۀ آ خیز رودخانۀ قراسو ارائه شدا است.
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شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده
جدول  .1مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه در حوضۀ آبخیز قرهسو
ایستگاه

کد ایستگاه

نام رودخانه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

طول دورۀ آماری

پل اردوگاا
نهار خوراو
غاز محله
یساقی
ورودی سد کوثر

12-08۵
12-0۴3
12-0۴9
12-09۵
12-109

گرما دشت
زیارد
کردکوی
یساقی
نومل

۵۴-3۵-00
۵۴-28-32
۵۴-0۷-32
۵۴-1۴-00
۵۴-32-۵0

36-۴۷-12
36-۴۵-۵۴
36-۴3-۵1
36-۵0-0
36-۴۷-۴۷

۴6۵
۵۵0
260
6
2۵0

1362ت 1393
1362ت 1393
1362ت 1393
138۵ت 1393
13۷۴ت 1393

معرفی نرمافزار Flow Health

نرمافزاری رای ارزیا ی انحراف دریتاو رودخانته و طراحتی
یک رییم دریاو ماهانه محیطی است .این نرمافزار در سال
 2012اوس گیپل و همکاراو ] [1۷اهدف ارزیا ی طراحی
و مدیریت رییم دریاو رودخانه که هدف اولی آو محاسرۀ
امتیاز ساالنه رای س مت هیدرولوییک رودخانته استت در
کشور چین اوستعه یافتت .همچنتین Flow Health ،یتک
رنامۀ کمکی رای ارزیا ی و مدیریت رییم دریاو رودخانته
است که هدف اولی آو محاسرۀ یک امتیتاز ستاالنه ترای
ارزیتا ی ست مت هیتدرولویی رودخانته استت .همچنتین،
میاواند ه عنواو یک وسیله رای اعیین و ارزیا ی دریتاو
محی زیستی استفادا شود .در این نرمافزار رای محاسترۀ
س مت دریاو از داداهای د تی روزانته و ماهانته استتفادا
میشود که رای هتر یتک از معیارهتا یتک امتیتاز ستاالنه
محاسره میشود .اط عاای که این نرمافزار نشاو متیدهتد
شامل ددول موزاییک ،امتیاز ساالنۀ س مت دریاو ،نمودار
خطی سری زمانی امتیاز دریاو رای هرسال آزموو ،نمودار

ساختار اجمعی (ستری زمتانی امتیتاز ست مت دریتاو) و
ددول نمراد ساالنه دریاو است .را کار ر ه دو قستمت
اولی اقسیم میشود .ختش تاالیی را ت ترای اعیتین و
مشاهدۀ داداهای ورودی است .خش پایین رای مشتاهدۀ
نتایج است .خرودی را ه وورد یک فایل ارائه میدهد که
این فایل شامل متوارد زیتر استت :خ وتهای از داداهتای
ورودی ،ازدمله هر گزینهای که اعری شدا و سالهایی که
دادا ودود نداشته است ،کل امتیازهای ست مت دریتاو و
امتیاز رای هرسال که مورد اجزیهواحلیل قرارگرفته استت.
نتایج حداقل دریاو ماهانه ،ازدمله امتیاز زیرشاخص مرنا،
حجم دریاو ساالنه و ماهانه ،نتایج دریاو طراحتی ،حجتم
دریاو ساالنه و ماهانه و اووتی هتای آمتاری مختلفتی از
داداهای هکار رداشدا را شامل میشود.
معیارهای مورد نیاز برای محاسبۀ سالمت جریان

رای محاسرۀ امتیاز س مت هیدرولوییک رودخانه در نرمافزار
یادشدا از پنج معیار مختل که از خصووتیاد دریتاو و تر
اساس د ی ماهانه استخراج متیشتود ،استتفادا شتدا استت.
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معیارهای یادشدا شتامل میتانگین د تی ماهانته ،د تیهتای
حداکرر و حداقل ،اغییراد زمانی د یهای حداقل و حتداکرر
در مقیاس زمانی ساالنه ،فراوانی اداوم و قا لیتت پتیش ینتی
د یهای زیاد و کم وقایع و شدد و فراوانی اغییراد در حجم
د ی است .ا تدا داداها ه فرمت متورد استتفادا در نترمافتزار
Flow Healthارتدیل شتد .ستپ ،،امتیتازدهی ست مت
هیدرولوییک رودخانه ا استتفادا از نترمافتزار Flow Health
وورد گرفت .قا ل یادآوری است که فرمتت داداهتای متورد
استفادا در این نرمافزار ه وورد  CSVاست.
روشهای تعیین روند در یک رودخانه طی زمان

ته منظتور اعیتین رونتد اغییتراد زمتانی امتیتاز ست مت
هیدرولوییک رودخانه طی دورۀ آماری مودود از دو آزموو
ناپتارامتری متن -کنتدال و اخمینگتر ستن استتفادا شتد.
آزمووهای ناپارامتری ه طور متداول و گستردا در احلیتل
روند سریهای زمانی هیدرولوییکی و هواشناستی ته کتار
گرفته متیشتود .آزمتوو ناپتارامتری متن-کنتدال ازدملته
روشهای احلیل روند داداها است که اولین تار ته وستیلۀ
2
من )19۴۵( 1استفادا شد و سپ ،در ستال  19۷۵کنتدال
] [18آو را ست دادا و ایتن آزمتوو دتزء متتداولاترین
روشهای ناپارامتری احلیل روند سریهای زمانی ه شتمار
میرود ،استفادا از این روش ه این دلیل است کته قا لیتت
کار رد رای انواع داداها غیر نرمال ناقص و فصتلی را دارد و
دارای یشتترین اوانتایی ذااتی در احلیتل داداهتا استت.
همچنین ،این آزموو نسرت ه دیگر آزمووهای روند ،ترای
اعیین روند سریهای زمانی هیدرولوییک مناس ار است.
در این احقی از داداهای لندمدد  30ساله استتفادا
شد و اغییراد س مت در منطقه مورد ررسی قرار گرفت و
سپ ،،رای دقی ار ودو اغییتراد تازۀ زمتانی ته چهتار
خش اقسیم شد و س مت در ایستگااهای متورد مطالعته
در هر ازا ه دست آمد .کاهش یا افزایش شاخص ست مت
ررسی شد .رای معنادار ودو یتا نرتودو ایتن اغییتراد از
روش اخمینگر سن و منت کندال استفادا شد ].[18
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آماری ارائه شدا است که در آو مقادیر انحراف در معیارهای
مورد مطالعه نشاو دادا شدا است .در این نمتودار موزاییتک
رن ها نشاودهندۀ میزاو انحراف معیارها هستند کته دامنتۀ
اغییراد از وتفر اتا یتک استت .در کتل دتدول موزاییتک
اط عاد کلی از وضعیت معیارها را در اختیار قرار میدهد .ر
اساس اط عاد مودود در شکل مقدار شاخص اداوم دریتاو
خیلی کم ) )PVL3در دورۀ مطالعتاای دارای انحتراف ستیار
کمی استت .مقتادیر شتاخصهتای دریتاو حتداکرر )،(HF۴
حداکرر دریاو ماهانته ) (HM۵اتداوم دریتاوهتای حتداقل
)(PL6و کمترین دریاو ماهانه ) (LF۷در انتهتای دورۀ متورد
مطالعه در ایستگاا پل اردوگاا دارای انحراف سیار زیاد ( 0اا
 )0/2هستند .تا اودته ته انحتراف شتاخصهتای یادشتدا
میاواو ه وقوع سی بهای شتدید ،افتزایش اولیتد روانتاب
سطحی و نیتز افتزایش هترا ترداری از دریتاو در متااهتای
خشکسالی اشارا کرد .مقدار شاخص اداوم دریتاو حتداکرر
)(PH8در میانتتۀ دورۀ مطالعتتاای ( )1993-1992انحتتراف
سیار زیاد دارد و از این مدد اا انتهای دورا دارای اغییتراد
سیار کم است .ر اساس ایتن شتاخص و اغییتراد آو طتی
دورا ،میاواو چنتین نتیجتهگیتری کترد کته در دوراهتای
گذشته امکاو وقوع دریاوهای ا د یهای ماهانه زیاد ودتود
داشته است ،در حالی که در سالهای اخیر ه علت افتزایش
آشفتگی و هرا رداری از دریاو رودخانه و نیز کنترل دریاو
و کمرود ارشها امکاو وقوع دریاوهای متوالی ا د ی زیتاد
کاهش پیدا کردا است .مقدار شاخصهتای اغییتراد فصتلی
دریاو ) (SFS9و دامنه وقوع دریاوهتا ستی ی )(FFI10کته
شاخص دریاوهای سی ی در پایاو دورا و سالهتای اخیتر
دارای انحراف سیار زیتاد تودا استت و همچنتین ،شتاخص
اغییراد فصلی در عضی از سالها انحراف از حالتت طریعتی
دارد که ممکن است ه دلیل اغییر و انحراف دریاو سطحی
و اغییراای که در هرا ترداری ایجتاد شتدا استت ،اشتد .در
شتتکل  2نمتتودار اجمعتتی زیرمعیارهتتای شتتاخص س ت مت
هیدرولوییک رودخانه (ایستگاا پل اردوگاا) ارائه شدا است.

نتایج
در شکل  2یک نمایش کلتی (دتدول موزاییتک) از شترای
هیتتدرولوییک رودخانتته در ایستتتگاا پتتل اردوگتتاا طتتی دورۀ
1. Mann
2. Kendall

3. Persistently Very Lower
4. Hight Flow
5. Highest Monthly
6. Persistently Lower
7. Low Flow
8. Persistently Higher
9. Seasonality Flow Shift
10. Flow Flood Interval
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شکل  .2نمای کلی از تمامی معیارهای ارزیابی تغییرات جریان طی دورۀ مطالعاتی در ایستگاه پل اردوگاه

رای هر ایستگاا یک ددول مانند ددول  2ته دستت
آمد که در اینجا فق یک ددول مر تو ته ایستتگاا پتل
اردوگاا ه عنواو نمونه ارائه شدا است.
ر اساس اط عاد ددول  2میاواو گفتت کته مقتدار
شتتاخص  PVLدر کتتل دورا یشتتترین امتیتتاز و کمتتترین
اغییراد را دارد.
ا اوده ه شکل  3اغییر روند در ایستتگاا غتاز محلته،
نهارخوراو و یساقی یتک رونتد وتعودی و نزولتی استت و

همچنین ،ایستگاا ورودی سد کوثر ین سالهایی که دادا
مودود ودا ،در عضی از سالها کمتترین امتیتاز را دارد و
نوساو این ایستگاا مشهودار است.
نتایج هدستآمتدا از دتدول  3نشتاو متیدهتد ایستتگاا
یساقی کمترین میزاو س مت را داشته و ایستگاا غاز محله نیز
در ین دیگر ایستگااها یشترین امتیاز شتاخص ست مت تودا
دارد.
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آزموو منت کندال یاوکنندۀ روند افزایشی و یا کاهشی
است و آزموو سن مقدار شی خت رونتد اغییتر را نشتاو
میدهد .ا اوده ه نتایج آزموو منت کندال و ستن کته در
دتتدول  ۴ارائتته شتتدا استتت ،ستت مت در ایستتتگااهتتای
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نهارخوراو ،پل اردوگاا و غاز محله دارای رونتد کاهشتی در
سطح  99درود هستند و ایستتگااهتای یستاقی و ورودی
سد کتوثر رونتد افزایشتی داشتتهانتد .ایستتگاا غتاز محلته
یشترین شی کاهشی دارد.

جدول  .2نمای کلی از تمامی معیارهای ارزیابی تغییرات جریان طی دورۀ مطالعاتی در ایستگاه پل اردوگاه
FH

FFI

SFS

PVL

PL

PH

LM

LF

HM

HF

سال

0٫98
0٫83
1
0٫8۴
0٫9۵
0٫98
1
0٫98
0٫9۷
0٫9
0٫8۴
0٫8۴
0٫88
0٫99
0٫9۷
0٫81
0٫93
0٫8۵
1
0٫۵2
0٫6
0٫9۴
0٫6۵
0٫83
0٫39
0٫۵8
0٫8
0٫62
0٫۷6
0٫9۵
0٫۷۴
0٫6۴

1
1
1
1
1
1
1
0٫92
0٫۷۵
1
1
1
1
0٫96
0٫81
1
1
1
1
1
0٫8۵
1
1
1
0٫92
0٫6۷
0٫۴2
0٫1۷
0
1
1
1

1
0٫۴3
1
0٫۴3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0٫۷1
1
1
1
1
1
0٫29
1
0٫86
1
1
0
1
1
0٫۴3
0٫6۷

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0٫83
1
1
0٫83
0٫83
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0٫82
0٫91
0٫82
1
0٫18
0
0٫82
0٫6۴
0٫۵۵
0٫09
0
0٫۵۵
0٫6۴
0٫۵۵
0٫82
0٫6۴
0٫۴۵

1
0٫2
1
0٫۴
0٫6
1
1
1
1
0٫2
0
1
0٫2
1
1
0٫8
0٫8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0٫86
1
1
0٫96
1
0٫82
1
1
1
1
0٫۷۵
0٫۷۵
0٫89
1
0٫93
1
1
1
1
0٫۵۷
0
0٫86
0٫۴3
0٫29
0٫1۴
0٫۷1
1
1
1
0٫91
1
1

1
1
0٫96
0٫۷۵
1
1
1
0٫89
1
1
0٫82
0٫۷9
0٫93
1
1
0٫86
1
1
1
0٫29
0٫1۴
0٫86
1
1
0
0٫۴3
0٫۷1
1
0٫۵۷
0٫86
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0٫۴3
1
0
1
1
0٫۵۷
1
0٫29
0٫1۴
0٫86
0٫۷1
1
1
0٫33
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0٫۵۷
1
0٫1۴
1
1
0٫29
1
0
0٫۷1
0٫68
0٫۴3
1
1
0٫۴9
0

1982
1983
198۴
198۵
1986
198۷
1988
1989
1990
1991
1992
1993
199۴
199۵
1996
199۷
1998
1999
2000
2001
2002
2003
200۴
200۵
2006
200۷
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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شکل  .3تغییر روند سالمت در ایستگاههای مورد مطالعه
جدول  .3امتیاز شاخص سالمت هیدرولوژیک جریان ایستگاههای مورد مطالعۀ استان گلستان
امتیاز سالمت جریان)(%

ایستگاه مورد مطالعه

0/۷66۵
0/8609
0/83
0/۷209
0/۷822

نهارخوراو
غازمحله
پل اردوگاا
یساقی
ورودی سد کوثر-نومل
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شکل  .4تعمیم تغییرات مکانی شاخص سالمت هیدرولوژیک رودخانه در ایستگاههای مورد مطالعه بهکل مساحت منطقه

جدول  .4روند تغییرات سالمت جریان ایستگاههای مطالعهشده با استفاده از روش منـ کندال و تخمینگر سن
ایستگاه

کد ایستگاه

تخمینگر سن

منـ کندال

پل اردوگاا
نهار خوراو
غاز محله
یساقی
ورودی سد کوثر

12-08۵
12-0۴3
12-0۴9
12-09۵
12-109

-0/9
-0/2
-0/1
0
0

 -0/۴0۷کاهشی
 -0/32۷کاهشی
 -0/۵۴1کاهشی
 0/۵6دوو روند
 0/28دوو روند
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شکلهای 5ـ  .8تغییرات سالمت در بازههای مختلف دورۀ مطالعاتی در ایستگاههای مورد نظر
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ا اوده ه شکلهای ۵ت  ،8اغییراد مکانی ست مت در
منطقۀ مطالعهشدا مشهود است .یشترین اغییراد س مت
در دورۀ چهارم مشتاهدا شتد و کمتترین اغییتراد نیتز در
دوراهای اول و دوم در قسمت شرقی منطقته تودا استت.
خش اعظمی از منطقته در محتدودۀ  0/8۷اتا  0/9۴قترار
دارد که در دورۀ چهارم کاهش چشمگیری داشته است .ه
عنواو مرال ،ایستگااهای پل اردوگاا و غتاز محلته در دورۀ
اول در محدودۀ  0/9اتا  0/9۴ست مت هیتدرولوییک قترار
دارند ،در حالی که در دورۀ چهارم  0/۷قرار گرفتهاند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج هدستآمدا از نرمافزار نشاو داد ایستگاا غتاز محلته
تتا امتیتتاز  0/86یشتتترین امتیتتاز ستت مت را در تتین
ایستگااهای مورد مطالعه را دارد و ستالماترین ایستتگاا از
نظر س مت هیدرولوییکی است و ایستگاا یساقی ا امتیتاز
 0/۷2کمترین امتیاز را در ین ایستگااها داشته استت .تر
اساس زیرمعیارهایی که ر اساس نرمافزار  Flow Healthه
دست آمدا است در ایستگاا یساقی ،اداوم حداکرر دریتاو
انحراف زیاد از حد طریعی دارد ( )0-0/2کته امکتاو وقتوع
دریاوهای اال ا د تی ماهانته زیتاد ودتود داشتته استت.
همچنین ،مقدار شاخصهای اغییراد فصلی دریاو ()SFS
و دامنۀ وقوع دریتاوهتای ستی ی ( )FFHدر میانتۀ دورۀ
متتورد مطالعتته (1990تت  )200۴دچتتار انحتتراف از شتترای
طریعی شدااند .در خصوص فصلی تودو دریتاو رودخانته
میاواو ه اثراد احداث سد ،اغییتر رییتم هترا ترداری از
دریاو و انحراف دریاو سطحی اشارا کرد .در حالی که در
ایستگاا غاز محله غیرمعیار دامنۀ وقوع دریاوهای سی ی
( )FFHدر انتهتتای دورۀ متتورد مطالعتته (2008ت ت ،)2012
دارای انحتتتراف از حالتتتت طریعتتتی استتتت و همچنتتتین،
غیرمعیارهتتای اغییتتراد فصتتلی دریتتاو ( )SFSو حتتداقل
دریتتاو نیتتز انحتتراف کمتتی داشتتتهانتتد .تتر استتاس کتتل
شاخصهای مورد استفادا ،ایستگاا غتاز محلته ستالماترین
ایستگاا در ین ایستگااهای متورد مطالعته استت .کتاهش
شاخص ست مت هیتدرولوییک دریتاو متیاوانتد شترای
هرا رداری از آبهای سطحی را متأثر کند و اعث کاهش
استفاداهای اقتصادی از رودخانتههتا شتود کته ییائویتاو و
همکتتاراو ( )2006نیتتز تته اهمیتتت کتتاهش ستت مت
هیدرولوییک رودخانه و اأثیر آو ر فعالیتهتای اقتصتاد و
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ادتماعی اأکید کردااند .در مورد رونتد داداهتای ست مت
هدستآمدا از نرمافزار ،رونتد در هتر ایستتگاا ته وتورد
دداگانه ررسی شد تا اودته ته نتتایج تهدستتآمتدا از
ایستگااهای مورد مطالعه ،سه ایستگاا رونتد کاهشتی و دو
ایستگاا دارای روند افزایشتی استت ،ولتی از لحتا آمتاری
معنادار نیست ( دوو روند) و در ین ایستگااهایی که روند
کاهشی داشتهانتد ،ایستتگاا نهتارخوراو رونتد کاهشتی در
سطح  0/9۵داشته و دو ایستگاا پل اردوگتاا و غتاز محلته
روند کاهشی در سطح  0/99داشتهاند .یشتترین اغییتراد
س مت در دورۀ چهارم مشاهدا شد و کمترین اغییراد نیز
در دوراهای اول و دوم در قسمت شرقی منطقه ودا است.
خش اعظمی از منطقته در محتدودۀ  0/8۷اتا  0/9۴قترار
دارد که در دورۀ چهارم کاهش چشمگیری داشته است .ه
عنواو مرال ،ایستگااهای پل اردوگاا و غتاز محلته در دورۀ
اول در محدودۀ  0/9اتا  0/9۴ست مت هیتدرولوییک قترار
دارند در حتالی کته در دورۀ چهتارم  0/۷قترار گرفتتهانتد.
خروشی و همکاراو ] [19اغییر رونتد و اغییتراد زمتانی و
مکتتانی شتتاخص ستت مت رودخانتته در ایستتتگااهتتای
هیدرومتری استاو ارد یل را ررسی کردند .نتایج پتژوهش
یادشدا نشتاو داد تر استاس شتاخص ست مت اعتداد 21
ایستگاا روند کاهشی و سه ایستگاا رونتد افزایشتی داشتته
است و ته طتور کلتی ،رونتد کاهشتی در مقتادیر شتاخص
س مت مشاهدا شد .هسلر [20] 1در پژوهش خود ه نتایج
مشتتا هی دستتت یافتتت .او یتتاو کتتردا کتته کیفیتتت آب
رودخانههای ایالت کالیفرنیا احت اأثیر اوسعۀ کشتاورزی و
فعالیتهای دامداری و دامپروری آلودا ودا ،ه طوری کته
این اقداماد اعث کاهش کیفیت آب یشتر رودخانههتا در
این ایالت شدا است.
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