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نقش حذف ظرفیتهای سیالبی در فعالشدن کانونهای
گرد و غبار استان خوزستان
سمانه

مه
مقمقدد
مه

رضویزاده*

بنابراین شناسایی مناطق سیلگیر ،تهیه نقشه محدوده سیلگیر و
پایش تغییرات سطوح سیلگیر در طی زمان ،از اقدامات اساسی و
برنامهریزیش دهای است که باید بهعنوان یک گزینه مهم در مقابله با
خطر طبیعی سیل و کاهش خسارتهای ناشی از آن در نظر گرفته شود.

جلوگیری از وقوع سیالب اگر غیرممکن نباشد ،بسیار دشوار است
اما مدیریت سیالب در جهت کاهش خسارتهای وارد شده ،نیاز
به برنامهریزی بلند مدت و جامع با هدف بهینهسازی کاربری
اراضی حوزههای آبخیز ،متناسب با استعداد و طبیعت اولیه آن،
عدم دستکاریهای غیرکارشناسانه در طبیعت ،حفظ و به رسمیت کانونهای گرد و غبار استان خوزستان
کانونهای گرد و غبار استان خوزستان در قالب  7کانون (کانون
شناختن حریم رودخانهها و غیره دارد.
استان خوزستان ازنظر مرفولوژی از دشتهای رسوبی-سیالبی جنوب غرب هویزه ،کانون شمال و شرق خرمشهر ،کانون شرق
و اراضی پست و شور (هورها) تشکیل شده است .ساختار اهواز ،کانون جنوب و جنوب شرق اهواز ،کانون بندر امام  -امیدیه،
شکلگیری این اراضی براساس سیالبهایی بوده که در گذشته در کانون ماهشهر-هندیجان و کانون شرق هندیجان) با سطحی حدود
این استان بهوقوع پیوسته است .وقوع سیل در استان خوزستان 750000 ،هکتار شناسایی شدند (شکل .)1
از  7کانون گرد و غبار استان خوزستان 5 ،کانون در حوزه
خسارتهای چند میلیاردی به کشاورزی ،تأسیسات زیربنایی
آبخیز زهره-جراحی واقع شده (کانون
و مناطق مسکونی وارد میکرد (بهارلویی
شرق اهواز ،کانون جنوب و جنوب
و همکاران .)1385 ،متأسفانه همواره
استان خوزستان ازنظر
شرق اهواز ،کانون بندر امام  -امیدیه،
اولین و سادهترین راهکار برای مقابله مرفولوژی از دشتهای رسوبی-
کانون ماهشهر -هندیجان و کانون شرق
با خسارت سیل ،مهار سیالب به وسیله
سیالبی و اراضی پست و شور
هندیجان) و  2کانون در حوزههای آبخیز
سدها و بندهای خاکی بوده است .طبق
(هورها) تشکیل شده است.
کرخه و کارون واقع شده است (کانون
آمار موجود از سال  1378تا ،1386
جنوب غرب هویزه ،کانون شمال و شرق
تعداد  109بند خاکی در استان خوزستان
احداث شده است (درگاهیان و همکاران .)1397 ،همچنین از خرمشهر) .این کانونها دشتهای سیالبی هستند که در معرض
سال  1375تا  ،1395تعداد  14سد جدید در حوزه آبخیز سیالبهای فصلی رودخانههای زهره ،جراحی ،رودخانه فصلی
زهره-جراحی 17 ،سد در حوزه آبخیز رودخانه کارون و  8سد کوپال و نهر مالح (در حوضه زهره-جراحی) و شاخههای ورودی
در حوزه آبخیز رودخانه کرخه احداث شده است (رضویزاده از کرخه به تاالب هورالعظیم (در حوضه کرخه) قرار داشتهاند.
و خسروشاهی .)1397 ،احداث این سازهها با کاهش
چشمگیر ظرفیت سیالبی دشتهای خوزستان ،بیتردید در پایش سیالب در محدوده کانونهای شرق ،جنوب شرق
فعالشدن کانونهای گرد و غبار استان تأثیر بسزایی داشتهاند .و ماهشهر-امیدیه-هندیجان
این در حالی است که پهنهبندی سیالب ،اقدام مهم و اصولی برای نتایج ب هدستآمده از پایش سیالبهای به وقوع پیوسته در
مقابله با خطر و بهویژه خسارتهای سیل است تا با تعیین نوارهای رودخانههای مشرف به کانونهای گرد و غبار استان خوزستان ،با
ساحلی سیلگیر در حاشیه رودخانهها ،نوع کاربری هر پهنه تحلیل تصاویر ماهوارهای لندست از گذشته تا حال ،نشان از روند
متناسب با میزان خطر سیلگیری تعیین شود و سرمایهگذاریها کلی کاهش شدت سیالب و سطوح سیلگیر در وقایع سیالبی در
در حاشیههای رودخانه با خطرات آتی سیل مواجه نباشند .منطقه موردِمطالعه دارد .این نتیجه با نتایج به دست آمده از آنالیز
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دا دههای دبی پیک ساالنه در ایستگاههای هیدرومتری مشرف
به کانونهای گرد و غبار نیز مطابقت دارد.
در شکل یک موقعیت مکانی ایستگاههای هیدرومتری مشرف
به کانونهای گرد و غبار نمایش داده شده است .آمار وقایع
سیالبی در ایستگاههای هیدرومتری مشرف به کانونهای
گرد و غبار و تغییرات دبیهای پیک سیالبی در ایستگاههای
هیدرومتری مشرف به کانونها ،در  5دهه اخیر (دهه اول یا -54
 ،1345دهه دوم یا  ،1355-64دهه سوم یا  ،1365-74دهه چهارم
یا  1375-84و دهه پنجم یا  )1385-94بررسی شد (شکل  .)2این
یدهد که دبی پیک سیالبی در هر چهار ایستگاه مشرف
نمودار نشان م 
به کانونهای گرد و غبار حوضه زهره-جراحی و در ایستگاههای
اهواز وحمیدیه در حوضههای کارون و کرخه در سه دهه اول (1345
تا  )1374از بازه زمانی مطالعه روند افزایشی داشته و در دو دهه
اخیر( 1375تا  )1394کاهش چشمگیری داشته است.
شدهنده پهنههای سیالبی در نتیجه پردازش
شکلهای  3تا  6نمای 
تصاویر ماهوارهای در وقایع سیالبی به وقوع پیوسته (در مناطق مشرف
به کانونهای شرق اهواز ،جنوب شرق اهواز ،هندیجان-ماهشهر-
امیدیه) از گذشته تا حال هستند.
در شدیدترین سیالب خوزستان ،در سال  ،1371آب حاصل
از سیالب رودخانه کوپال به کانون ( 3کانون شرق اهواز) ،کانون 4
(کانون جنوب و جنوب شرق اهواز) و هور منصوره و سیالب رودخانه

شکل  -2تغییرات دبی پیک در  5دهه اخیر در ایستگاههای مشرف به کانونهای
گرد و غبار

جراحی به کانون ( 5کانون بندر امام-امیدیه) وارد شده است.
دبی پیک سیالبی در این واقعه در ایستگاه هیدرومتری مشراگه
 5598و در ایستگاه هیدرومتری گرگر  482مترمکعب بر ثانیه گزارش
شده است .نسبت دبی متوسط ماه وقوع سیل (بهمن  )1371به متوسط
یدهد که دبی
ماه بهمن در دهه موردِمطالعه (در اینجا  ،)71-72نشان م 
متوسط بهمن  71در هر دو ایستگاه مشراگه و گرگر ،نزدیک به  2برابر
دبی متوسط ماه بهمن در دهه است (جدول .)1
یدهد که پس
نتایج به دست آمده از پایش تصاویر ماهوارهای نشان م 
از ساخت سد رامشیر در سال  ،1384یک کانال نیز جهت انتقال آب
مازاد رودخانه جراحی و زهاب کشاورزی ،ساخته شده که از پشت

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
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شکل  -3پهنههای سیالبی در سیالب به تاریخ ( 1993/04/02تاریخ معادل
شمسی )1371/11/15

شکل  -4پهنههای سیالبی در سیالب به تاریخ ( 1996/04/17تاریخ معادل
شمسی )1375/01/29

شکل  -5پهنههای سیالبی در سیالب به تاریخ ( 2008/12/06تاریخ معادل
شمسی )1387/09/16

شکل  -6پهنههای سیالبی در سیالب به تاریخ ( 2017/03/26تاریخ معادل
شمسی )1396/01/06

جدول  -1دبی جریان رودخانه در محل ایستگاه هیدرومتری مشراگه و گرگر مربوط به واقعه سیالبی

ایستگاه هیدرومتری

دبی پیک سیالبی ()m3/s

مش راگه

5598

دبی متوسط ماه وقوع سیل به
متوسط ماهانه دهه 65-74
2/12

گرگر

482

1/9

113/61

دهمال

2290

2/6

215/22

سد رامشیر به هور منصوره متصل شده است که در شکل  7به عنوان
کانال  3نامگذاری شده است .عالوهبر این کانال ،دو کانال دستساز
دیگر نیز رودخانه جراحی را از پاییندست سد انحرافی رامشیر از
دو نقطه به کانون  5متصل میکنند که در شکل  7با عنوان کانال  1و
 ،2نامگذاری ش دهاند .با توجه به وجود اراضی کشاورزی در اطراف
رودخانه جراحی ،در فصل کشت کانالهای مذکور (بهویژه دو کانال
 1و  ،)2زهاب کشاورزی را به هور منصوره و کانون  5منتقل میکند.
بررسی روند کلی تغییرات سطوح سیلگیر در کانونهای گرد و غبار

دبی متوسط سال آبی وقوع سیل
166/37

شرق ،جنوب شرق و ماهشهر-امیدیه-هندیجان و مناطق مشرف به
آنها ،نشان میدهد که بهطورکلی در دهه اخیر( )1387-1396کاهش
شدت سیالبها و سطوح سیلگیر مشاهده میشود .با توجه به اینکه
این کاهش در تمام بخشهای مشرف به کانونها (دشتهای سیالبی
رودخانه جراحی ،دشتهای سیالبی رودخانه زهره و دشتهای
سیالبی رودخانه کوپال) مشاهده میشود ،لذا به نظر میرسد این
کاهش متأثر از تغییرات اقلیمیباشد.
همچنین نتایج به دست آمده از آنالیز تصاویر ماهوارهای
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میدهد که دستکاری در نظام
(شکلهای  3تا  )6نشان 
طبیعی رودخانه با احداث بندها ،سدها و کانالهای انحراف
جریان منجر به ایجاد تغییر در روند طبیعی آبگیری پهنههای
سیلگیر شده است .رودخانه فصلی کوپال در گذشته و
پیش از احداث بندهای خاکی فراوان و مصارف چشمگیر
باالدست ،در مواقع پرآبی و سیالبهای فصلی تأمینکننده
آب هور شریفه و در انتها تأمینکننده آب هور منصوره
در پاییندست خود بوده است .هورهای شریفه و منصوره
که از کانونهای اصلی ریزگرد هستند ،بهواسطه آبگیری
از سیالبها از پوشش گیاهی یک ساله پوشیده میشوند
(عباسی .)1398 ،مسیر انتقال آب رودخانه کوپال به هور
منصوره از کانون جنوب شرق اهواز بوده است و هور شریفه
در دل این کانون واقع شده است .تمامی تصاویر ماهوارهای
آنالیز شده مربوط به سالهای بعد از  ،1387نشان میدهد که
متأسفانه حقابه سیالبی هور شریفه و هور منصوره از رودخانه
کوپال حذف شده است و بعد از این سال هیچ آبی در مواقع
سیالبی از رودخانه کوپال به این دو هور و در حقیقت به کانون
جنوب شرق اهواز وارد نشده است .این مسئله بدون شک در
فعالشدن کانون جنوب شرق اهواز نقش بسزایی داشته است.
از سوی دیگر در سال  1384سد انحرافی رامشیر بر
رودخانه جراحی آبگیری شده است .همان طور که گفته
شد پیش از حذف سیالب رودخانه کوپال از هور منصوره،
حقابه این هور از این رودخانه تأمین میشد .آنالیز تصاویر
ماهوارهای (شکلهای  4و  )5نشان میدهد که عالوهبر زهاب
اراضی کشاورزی ،در مواقع سیالبی نیز سیالب رودخانه جراحی
در محل مابین دو ایستگاه هیدرومتری مشراگه و گرگر ،توسط
یک کانال دستساز به کانون ماهشهر-امیدیه-هندیجان وارد
میشده است؛ اما پس از حذف ظرفیت سیالبی رودخانه کوپال
از هور منصوره ،حقابه این هور از سیالب رودخانه جراحی
و توسط کانال دستساز دیگری تأمین میشده که این کانال
آب ناشی از سیل را از محل سد رامشیر به هور منصوره منتقل
میکند .این مسئله نظام طبیعی منطقه را به هم ریخته و ظرفیت
سیالبی رودخانه جراحی در محل اصلی خود یعنی کانون
ماهشهر-امیدیه-هندیجان کاهش یافته است .شکلهای  6و 7
نشان میدهد که پس از احداث بندهای خاکی باالدست کوپال
و پس از احداث سد انحرافی رامشیر ،اولویت انتقال آب سیالبی
رودخانه جراحی دیگر کانونهای ماهشهر-امیدیه-هندیجان
نبوده و ظرفیت سیالبی رودخانه جراحی در درجه اول به هور
منصوره اختصاص یافته (توسط کانال  )3و آب سیالبی مازاد بر
آن به کانونهای ماهشهر-امیدیه-هندیجان منتقل میشود (توسط
کانالهای  1و  .)2این تغییرات که پس از حذف ظرفیت سیالبی
هور منصوره از رودخانه کوپال به وقوع پیوسته ،منجر به این
شده که با کاهش سهم کانون ماهشهر-امیدیه-هندیجان از سیالب
رودخانه جراحی ،این کانون نیز فعال شود.
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شکل  -7رودخانه جراحی ،کانالهای منتقلکننده زهاب و آب مازاد رودخانه
جراحی در مواقع سیالبی

شکل  -8موقعیت مکانی ایستگاههای هیدرومتری مشرف به کانونهای غرب
هویزه و شمال و شرق خرمشهر

شکل  -9پهنه سیالبی رودخانههای کارون و کرخه به تاریخ 1988/03/17
(تاریخ معادل شمسی )1366/12/27

پایش سیالب در محدوده کانونهای جنوب غرب
هویزه و شمال و شرق خرمشهر

شکل  -10پهنه سیالبی رودخانههای کارون و کرخه به تاریخ 1993/05/02
(تاریخ معادل شمسی )1372/02/12

شکل  -11پهنه سیالبی رودخانههای کارون و کرخه به تاریخ 2006/02/23
میالدی (معادل شمسی )1384/12/04

بخشی از کانون جنوب غرب هویزه در قسمت شمال غربی با
بخش سیلگیر تاالب هورالعظیم همپوشانی دارد .این مسئله
نشان از اهمیت سیل در مهار تولید گرد و غبار این کانون دارد.
همچنین کانون شمال و غرب خرمشهر از شرق در مجاورت
رودخانه کارون و همینطور تاالب شادگان قرار دارد .شکل 8
موقعیت کانونهای جنوب غرب هویزه و شمال و شرق خرمشهر،
یدهد.
تاالب هورالعظیم و حوضه کارون و کرخه را نمایش م 
شدهنده پهنههای سیالبی خروجی
شکلهای  9تا  12نمای 
از پردازش تصاویر ماهوارهای در وقایع سیالبی به وقوع پیوسته
(در محدوده کانونهای جنوب غرب هویزه و شمال و شرق
خرمشهر) از گذشته تا حال است .در سیالب به وقوع پیوسته
در اسفند  ،1366دبی پیک سیالبی  4404مترمکعب بر ثانیه در
ایستگاه هیدرومتری اهواز واقع بر رودخانه کارون گزارش شده
است که طبق شکل  ،9درنتیجه وقوع سیالب از رودخانه کارون
آب به بخش جنوبی کانون ( 2کانون شمال و شرق خرمشهر)
وارد شده است .همچنین در این واقعه سیالبی دبی پیک سیالبی
1615مترمکعب بر ثانیه در ایستگاه هیدرومتری حمیدیه واقع
بر رودخانه کرخه گزارش شده است که درنتیجه وقوع سیالب
در این رودخانه نیز ،آب از رودخانه کرخه به بخش شمال
غربی کانون ( 1کانون جنوب غرب هویزه) وارد شده است
(شکل .)9
در واقعه سیالبی اردیبهشت  ،1372دبی حداکثر لحظهای
گزارش شده در ایستگاه حمیدیه ( 1641مترمکعب بر ثانیه)
تقریب ًا  7برابر دبی متوسط سال آبی  1371-72این ایستگاه
است ( 239/39مترمکعب بر ثانیه) است و بخش غربی کانون
ال از رودخانه کرخه آبگیری شده است (شکل .)10
 1کام ً
در سیالبهای به وقوع پیوسته در سال  1384و
 ،1392بهترتیب دبی پیک رودخانه کرخه در محل ایستگاه
حمیدیه  394/96و  115/8مترمکعب بر ثانیه بوده و دبی
پیک رودخانه کارون در محل ایستگاه اهواز  1574و 754
مترمکعب بر ثانیه است.

نتیجهگیری

شکل  -12پهنه سیالبی رودخانههای کارون و کرخه به تاریخ 2014/03/17
(تاریخ معادل شمسی )1392/12/26

یدهد که روند کلی تغییرات
نتایج به دست آمده نشان م 
سطوح سیلگیر در تمام منطقه مورد مطالعه (محدوده
کانونهای گرد و غبار شرق ،جنوب شرق ،ماهشهر-امیدیه-
هندیجان ،جنوب غرب هویزه و شمال و شرق خرمشهر و
مناطق مشرف به آنها) ،از گذشته تا حال کاهشی بوده و در
دهه اخیر ( )1396-1387کاهش بیشتری در میزان شدت
سیالبها و سطوح سیلگیر مشاهده شده است .با توجه به
اینکه این کاهش در بخشهای مشرف به تمامی کانونها
مشاهده میشود ،لذا به نظر میرسد این کاهش متأثر از
طبیعت ایران /جلد  ،5شماره  ،1پیاپی  ،20فروردین -اردیبهشت 1399
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تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای مداوم باشد (رضویزاده.)1397 ،
از سوی دیگر سازههای احداث شده بر رودخانههای مشرف
به کانونهای گرد و غبار (بندهای خاکی و سدهای مخزنی و
بدشتها ،همچنین
انحرافی) با حذف ظرفیتهای سیالبی از سیال 
با هدایت آب ناشی از سیل به مناطقی متفاوت با دشت سیالبی
طبیعی رودخانه ،نقش مخربی را بازی کرده و در طول زمان منجر به
فعالشدن کانونهای گرد و غبار ش دهاند .این مسئله به وضوح در کانون
جنوب شرق اهواز مشاهده میشود .در این میان نکته قابلتوجه حذف
ظرفیت سیالبی رودخانه فصلی کوپال است که احداث بندهای خاکی
در سرشاخههای کوپال ،همچنین مصارف و برداشتهای انجام شده در
باالدست توسط موتورپمپهای فراوان ،منجر به حذف این ظرفیت سیالبی
از کانون گرد و غبار جنوب شرق اهواز ،هور شریفه و هور منصوره شده
است .این مسئله را به وضوح با مقایسه سطوح سیلگیر در تاریخهای
سیالبی قبل از سال  1384و بعد از این سال میتوان مشاهده کرد.
همچنین از آغاز پایش تصاویر ماهوارهای (سال  )1363تا قبل از
آبگیری سد کرخه ( ،)1380پهنههای سیالبی تاالب هورالعظیم در
شرایط سیالب ،پوشیده از آب بوده است ،بهویژه در تاریخهای قبل
از سال  1370یعنی سال شروع به ساخت سد ،پهنه سیلگیر تاالب
هورالعظیم که مشرف با کانون ( 1کانون جنوب غرب هویزه) است،
در مواقع سیالبی پوشیده از آب رودخانه کرخه میشده که پس از
این سال ( )1370میزان آبگیری از رودخانه کرخه به وضوح کاهش
یافته و از سال ( 1380سال افتتاح سد کرخه) ،با وجود رخداد سیل و
گزارش دبی پیک باال در رودخانه کارون ،در کانون شماره  1هیچگونه
آبگیری از رودخانه کرخه مشاهده نشده است (این مسئله به وضوح
در تصاویر ماهوارهای پایش شده ،قابل مشاهده است) .آذرنگ و
همکاران ( )1396نیز بیان کردند که دبیهای مشخصه حداقل ،متوسط
و حداکثر رودخانه کرخه بعد از احداث سد کرخه کاهش چشمگیری
یدهد ،)2006( Graf .با بررسی  36سد از بزرگترین
را نشان م 
سدهای ایاالت متحده امریکا ،با مقایسه دبی رودخانه در باالدست
ندست سد در دو بازه زمانی قبل و بعد از احداث سدها ،به
و پایی 
بررسی تأثیر سدهای احداث شده بر دبی رودخانهها پرداختند .نتایج
به دست آمده از تحقیق آنها با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشته و
نشان از اثرگذاری سدهای احداث شده در کاهش ظرفیتهای سیالبی
دارد .همچنین نتایج به دست آمده از مطالعه  Meiو همکاران ()2016
نیز نشان داد که سدهای احداث شده منجر به کاهش شدید اندازه
سیالب در تقریب ًا تمامی ایستگاههای هیدرومتری بعد سد شده است.
نرخ کاهش بین  7/4تا  95/14درصد متغیر بوده است.
بهطور خالصه میتوان گفت که بههمریختگی سیستم طبیعی
هیدرولوژیکی در حوزههای آبخیز با تخریب و تغییر مسیر رودخانهها
و مسیلها و دستکاری بیمهابا در نظام طبیعی آبگیری تاالبها و
دشتهای سیالبی نقش بسزایی در فعالشدن کانونهای گرد و غبار
داشته است .سدها به عنوان یک ابزار مهم و مؤثر ،بهویژه در مناطق
خشک و نیمهخشک ،کارایی باالیی در تأمین نیاز آبی منطقه و مهار
سیالب داشته و دارند ،اما نکته مهم در این میان ،رعایت همهجانبه
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اصول آبخیزداری در حوزه آبخیزی است ،که در آن سد
احداث شده است ،ازجمله آن رعایت حریم سیالبی رودخانه
ندست سد ،رعایت حقابه
و الیروبی مرتب رودخانه در پایی 
تاالبها و محیطهای طبیعی همچنین توجه ویژه به آمایش
سرزمین در حوضه باالدست سد به منظور فراهم آوردن
نفوذ حداکثری آب باران است.

سپاسگزاری

این مقاله برگرفته از طرح مطالعات جامع مقابله با گرد
و غبار کانونهای داخلی استان خوزستان در مؤسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است که بدینوسیله از
همکاری معاونت پژوهشی مؤسسه قدردانی میشود.
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