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محمدهادی مشکاتی

 .1استادیار پژوهشی مؤسسۀ تحقیقات آب ،وزارت نیرو
 .2کارشناس پژوهشی مؤسسۀ تحقیقات آب وزارت نیرو
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چکیده
سدهای احداثی به عنوان سازۀ غیرطبیعی در بستر رودخانهها اگرچه به عنوان یک ابزار مدیریتی و برنامهریززی مطزر اسزت ،امزا
عدم مدیریت و پایش کمی و کیفی آن میتواند مشکالت محیط زیست را در بر داشته باشد .سد سیمره در حوضۀ آبریز کرخه بزا
هدف تولید انرژی برقآبی ،افزایش قدرت تنظیم سدهای پاییندست و کنترل سیالب از سزال  1390آبگیزری شزد .بزا توهزه بزه
فرایندهای آبی در شبکۀ منابع آب سد و ارزیابی کمی و کیفی نقش آبگیری ،نمونهبرداری کمی و کیفی پیش و پس از احداث سد
در یک دورۀ  10ساله انجام گرفت .بررسی نتایج کیفی نشان داد نقش سازندهای زمینشناسی بهخصوص سازندهای گچسزاران و
آسماری در افزایش غلظت امال و انحالل مؤثر بوده و چشمههای ساحل چپ با توهه به ضزاامت و حجزم بیشزتر سزازندهای
گچساران و آسماری ،روند تغییرات بیشتر کیفی را داشته است .از طرفی نیز همبستگی بزین تزراز آب ماززن در دورۀ آبگیزری و
پارامترهای کیفی نشان داد آبگیری مازن سد بیشترین تأثیر را در چشمههای ساحل راست داشته و ارتبزا بیشزتری در تغییزرات
داشته است .نتایج آنالیز کیفی در رودخانۀ سیمره نیز نشان داد آنومالی در پارامترهزای کیفزی ایسزتگاه  R4بزا توهزه بزه دو عامزل
نزوالت آسمانی در فصل بهار و اضافه شدن آب خروهی از نیروگاه در تغییر کیفیت آب تأثیرگذار داشته است.
کلمات کلیدی :سد سیمره ،چشمه ،آنومالی ،سازند گچساران و آسماری ،شبکۀ پایش کیفی.
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مقدمه
رشد و توسعههای انجامشده در چند دهۀ اخیر بحث عرضهه
و تقاضای آب را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و این موضهو
نیاز به استفاده از ابزارهای سازهای را برای ذخیهرهسهازی آب
بهشدت افزایش داده است .از چند دهۀ اخیر احداث سدهای
بزرگ با توجه به قابلیت ذخیرهسازی زیاد و پایهداری بیشهتر
مورد استفاده قرار گرفته است .این موضو اگرچه از دیهدگاه
بهرهبرداری با توجه به ایجاد یه سیسهت انعطها پهییر در
تخصیص و تأمین منابع آب بسیار حهازز اه یهت اسهت ،امها
ایجاد ی سازه در مسهیر رودخانهه ت ییهرات اکولهو یکی در
منطقۀ پیرامون خود ایجاد میکند .ت ییرات ک هی رودخانهه،
تأمین نیازهای زیستمحیطهی و ت ییهرات کیفهی در مسهیر
رودخانه بر اثهر احهداث سهد از ج لهه مهه تهرین ت ییهرات
اکولو ی شناخته میشوند .افزایش تراز آب در مخازن سهد
باعث تأثیرپییری بیشتر سازندهای زمینشناسی و ت ییهرات
اکولو ی در رودخانهها میشهود ] .[1مهه تهرین موضهو و
دغدغۀ ایجادشده در بحث کیفیهت آب بحهث شهوری اسهت
] .[2تبههادل آب بهها سههازندهای شههور کههه ناشههی از شههرای
زمینشناسی ،چینخوردگیها و فعالیتهای تکتونیکی است
ی بعد ایجهاد شهوری و کیفیهت آب و نقهش فعالیهتههای
انسانی در افزایش غلظت امالح بعد دیگری در ایجاد شهوری
و کاهش کیفیت آب تلقی مهیشهود .مطالعهات مختلفهی در
خصوص نقش سازندهای زمینشناسی بر کیفیت منهابع آب
انجام شده است ،اما در بحث تأثیر آبگیری سهد بهر وضهعیت
کیفی منابع آب میتهوان بهه سهد گتونهد کهه بررسهیههای
متعددی انجام شده است ،اشاره داشت .این سد کهه یکهی از
سدهای بزرگ کشور است تحت تأثیر سازندهای شور منطقه
قرار داشته و مطالعات مختلف نشان داده که ارزیهابی کیفهی
ناشهی از عوامه ببیعهی منطقهه نقهش ا هلی در ت ییهرات
کیفیت آب داشته است .دهرآزما و ه کاران ( )1393بررسی
زوشی ی سازندهای زمینشناسی مخهزن سهد گتونهدعلیا را
بر کیفیت منابع آب این سد مورد بررسی قرار دادنهد .نتهای
ارزیابی نشان داد سازندهای گچساران و میشان در سهه تهراز
 200 ،150و  250متری بعهد از آبگیهری سهب آزاد شهدن
آنیونها و کاتیونها شده و هدایت الکتریکی مخهزن سهد در
این ترازها به بیش از  25هزار میکروزی نس بهر سهانتیمتهر
میرسد ] .[3ناظریتهرودی و شههیدی ( )1396بها ارزیهابی
کیفی دو ایسهتگاه هیهدرومتری سوسهن و گتونهد اثربخشهی
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احداث سد گتوند بر وضعیت کیفی پاییندسهت ایهن سهد را
انجام دادند .نتای تحلی آماری با روش آزمون منهه کنهدال
نشان داد غلظت ک امالح محلهول در آب ( )TDSو ههدایت
الکتریکی در ایسهتگاه سوسهن بیهانگر معنهادار نبهودن رونهد
افزایشی ت ییرات است .ه چنهین ،نتهای حا ه از آزمهون
منه کندال ا الحشده نشاندهندۀ کاهش معنهادار کیفیهت
آب رودخانۀ کارون بعد از سهد گتونهد اسهت .از برفهی نیهز
مطالعات برای ارزیابی کیفی منابع آب موجود در حوضۀ ی
سد بیانگر تو یف کالن وضعیت آبی و بهرهبرداری منابع آب
در آن است ] .[4ه چنهین ،نقهش و بررسهی عهواملی نظیهر
خشکسالی توس آزیش و ه کهاران ( )1398روی رودخانهۀ
دز مورد بررسی قرار گرفت که نتای مطالعه در ایستگاهههای
هیههدرومتری بیههانگر افههزایش  15در ههد شههوری در شههرای
خشکسالی است ] .[5مطالعات نیسی و تیشهزن ( )1397بها
استفاده از روشهای آمهاری مهنکنهدال ،اسه یرمن ،تجزیهۀ
واریانس ،حداق اختال معنادار ) (LSDو تحلی خوشههای
اثر احداث سد جره را بهر وضهعیت کیفهی آب رودخانهۀ زرد
مورد بررسهی قهرار دادنهد ] .[6نهدیری و ه کهاران ()1394
ارزیابی هیدروشی ی منابع آب سهد سههند را مهورد بررسهی
قرار دادند .نتای پایش کیفی آب در مخزن سد با استفاده از
روشهای تحلی مؤلفههای ا هلی و ت ییهرات سهری زمهانی
نشان داد دو عام مه آنومهالی آرسهنی و شهوری آب بهر
کیفیت آب این مخزن تأثیرگیار اسهت ] .[7رضهایی مقهدم و
ه کههاران ( )2017اثههر عوامهه هیههدرو زومورفولو ی روی
کیفیت آب سهی ینهرود و رونهد ت ییهرات آن بهین دورۀ 10
ساله  1382تا  1392را ارزیابی کردند .نتای مطالعهه نشهان
داد عوام ه هیههدرو زومورفولو ی روی وجههود داشههتن و یهها
نداشتن منابع آالینده و ت ییرات فصلی کیفیهت سهی ینهرود
اثر داشته و کیفیهت آب بهرای مصهار شهرب و کشهاورزی
مناسهه اسههت ] .[8مطالعههات در حوضههۀ سههد سههی ره و
ارزیابیههای ک هی و کیفهی در رودخانهه و دریاچهۀ سهد در
سالهای اخیر رشهد زیهادی داشهته اسهت کهه از آن ج لهه
میتوان به ارزیهابی نشهت آب از جنهاح راسهت سهد سهی ره
توس چش ی و ه کاران ( ،)1393اثر ت ییر اقلی بر جریان
ورودی به سد سی ره توسه گهودرزی و ه کهاران  1399و
ارزیههابی کیفههی منههابع آب سههطحی بهها اسههتفاده از تصههاویر
ماهوارهای در مخزن سد سی ره توس جههانگیر و مشهیدی
( )1400اشاره داشت [9ه .]11
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بررسیهای انجامشهده بیهانگر ضهعف شهدید مطالعهات
ک یه کیفی در بهرهبرداری از سدها در زمان آبگیری است.
بررسیهای انجامشده بیانگر پهایش ک هی و کیفهی بیشهتر
مت رکز بوده و بحث اثر آبگیهری از نظهر ک هی و کیفهی و
نقش آن در پاییندست ک تر مورد توجه قرار گرفته اسهت.
در این مطالعهه بهه ارزیهابی ک هی و کیفهی شهبکۀ پهایش
پاییندست سد سی ره که سطحی حدود  70در د حوضۀ
آبریز کرخه را زهکشی میکند ،بررسی شده است .مطالعات
ک ی و کیفی در حوضۀ سدها نشان میدهد ارزیابی شبکۀ
پایش منابع آب در ی سد تها کنهون مهورد بررسهی قهرار
نگرفته است .این مطالعه با ههد ارزیهابی ک هی و کیفهی
آبگیری سد سهی ره بهر وضهعیت شهبکۀ پهایش منهابع آب
رودخانه و چش ههای منطقه انجام شده است.
مواد و روشها
سد بتنی دو قوسی سی ره در مسیر رودخانهۀ سهی ره کهه
یکی از سه زیرحوضه ،حوضۀ آبریهز کرخهه اسهت در سهال
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 1390آبگیری شد .ایهن سهد در بخهش شه الی تاقهدیس
راوندی واقع در جنوب غربی زون زاگرس چهینخهورده در
فا لۀ  30کیلومتری ش ال غربهی شهرسهتان درهشههر در
استان ایالم احداث شده است .ساختگاه سد در یه درهای
 Uشک با ارتفا  130متر بها قابلیهت حجه  2/8میلیهارد
مترمکع در تراز نرمال  723متر دارد .این سهد بها ههد
کنترل سیالب و ذخیرهسازی آب و تأمین انر ی بهر آبهی
مورد بههرهبهرداری قهرار گرفتهه اسهت .بخهش ع هدهای از
ساختگاه سد و نیروگاه سی ره در سازند آس اری واقع شده
که توسعۀ کارست در آن ،کیفیهت و حجه آب موجهود در
منطقه را تحت تأثیر قهرار داده (درزهها و شکسهتگیهها) و
حتی منجر به فرار آب از مخزن نیز شهده اسهت .در زمهان
آبگیری سد به منظور کنترل نشت در جناح راسهت ،پهردۀ
تزریق در دو جهت ایهن جنهاح سهاخته شهده اسهت .ایهن
وضعیت باعث شده تا آنالیز ک هی و کیفهی منطقهه تحهت
تأثیر فرار آب بسیار حازز اه یت شود .در شک  1موقعیت
سد سی ره نشان داده شده است.

شکل  .1موقعیت سد سیمره
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یکی از اهدا مه این سد بحث بر آبی است کهه یه
نیروگاه روباز زمینی با سه توربین و انهر ی متوسه سهاالنه
 850گیگاوات ساعت در آن به کار گرفتهه شهده اسهت .ایهن
نیروگاه با ظرفیت  480مگاوات بها رانهدمان  94/5در هد از
سال  1394به مرور در مدار قرار گرفته است .تقسهی بنهدی
سازندهای زمینشناسی ابهرا سهد سهی ره بیهانگر وجهود
رسوبات در بخهش رودخانهه ،سهازند گچسهاران بها ضهخامت
و ی س به وجود آمهده کهه بهه هورت
متوس مارن ،ن
ه شی روی آهه ههای آسه اری فوقهانی قهرار مهیگیهرد
( .)Aghanabati, 2005سازند گچساران در محدودۀ ساختگاه
سد روی تکیهگاه چپ و بستر دریاچه گسترده است .سهازند
آس اری از آه های متبلور خاکستری روشهن و الیههبنهدی
متوس تا تودهای با تناوبی از الیههای مارنی تشهکی شهده
اسههت و آثههاری از پدیههدۀ کارسههتی شههدن بهههخصههوص در
بخشهای پایینی تودههای آهکی دیده مهیشهود .در بخهش
میانی این سازند ،آه های دولومیتی با توسعۀ کارست قهرار
دارد .آس اری پایینی در هستۀ تاقدیس راوندی داخ تنگهه
رخن ون با شدت کارستی شدن بسیار ضعیف اسهت .سهازند
پابده که شام مارن و شی های خاکستری و الیههای آه
رسی دریایی است که دو بخش غیر رس ی به نامهای بخش
شی ارغوانی و بخش آه های چرتهی دارد .ایهن سهازند در
ع ق هستۀ تاقدیس قرار گرفته و نقشی به لحاظ اجرایهی در
ساخت ندارد.
با توجه به وضعیت سازندهای زمینشناسهی سهاختگاه
سد سی ره شبکۀ پایش منابع آب بهرای ارزیهابی وضهعیت

ک ی و کیفی مورد تحلیه قهرار گرفهت .شهبکۀ پهایش در
مخزن سد ،چش ههای پاییندست سهد ،رودخانهه ،گهالری
زهکشی و چاههای مشاهدهای مورد بررسی قرار گرفهت .دو
شبکۀ پایش بهرای رودخانهۀ سهی ره در پهاییندسهت در 4
ایستگاه و چش ههای پاییندست سد در این مطالعه مهورد
بررسی قرار گرفت.
به منظور بررسی و ارزیهابی ت ییهرات افهزایش یها کهاهش
کیفیت آب در چش ههای پاییندست سد سهی ره و شهناخت
عام مؤثر بر این ت ییرات با دو رویکرد ارزیابی شد .در رویکرد
اول با استفاده از ن ودارهای گیبس ( )Gibbsتحلی روند غال
فراینههدهای شههی یایی ت ییههر کیفیههت آب بررسههی شههد .ایههن
ن ودارها بیانگر سه دسته تعامالت شهی یایی اسهت .تعهامالت
مربوط با فراینهد انحهالل متهأثر از تبخیهر ،تعهامالت ناشهی از
ت ییههرات حجهه آب و تعههامالت ناشههی از تههأثیر سههازندهای
زمینشناسی به عنوان سه دستۀ کلهی ایهن فراینهدها معرفهی
میشوند .بهه منظهور آنهالیز مناسه از نظهر مکهانی و زمهانی
چش ههای منطقه به سه دسته تقسی شدند .دستۀ اول شام
 4دهنه چش ه در پاییندست ساختگاه سد ،دسته دوم شام
چش ههایی هستند که در یال راست سهاختگاه قهرار دارنهد و
دستۀ سوم چش ههایی هستند که در یهال چهپ قهرار دارنهد.
پراکنش مکانی این چش هها در شک  2ارازهه شهده اسهت4 .
ایستگاه مربوبه به ورت  R1تا  R4از مخزن سد سهی ره تها
پاییندست نیروگاه قرار دارنهد .بهر ایهن اسهاس ،در دورهههای
مختلف برای چشه هههای سهه منطقهه درنظرگرفتههشهده بها
استفاده از ن ودارهای گیبس تحلی انجام گرفت.

شکل  .2تقسیمبندی چشمههای مطالعهشده
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آماربرداری از شبکۀ پایش این سد از سال  1389قبه
از آبگیری سد تا پایان سهال  1397انجهام و مهورد تحلیه
قرار گرفته است .شبکۀ پایش براسهاس پارامترههای کیفهی
هدایت الکتریکی ( ،)Ecاسیدیته ( ،)pHک امهالح محلهول
( ،)TDSکاتیونهها (کلسهی  ،منیهزی  ،سهدی و پتاسهی )،
آنیونها (بیکربنات ،کلراید ،سولفات و کربنهات) و سهختی
آنالیز کیفی شده است.
با توجه به انجام ی دورۀ بلندمدت ن ونهبرداری کیفی
از منههابع آب در پههاییندسههت سههد سههی ره در مؤسسههۀ
تحقیقات آب ،روند انجام تحلیه در گهامههای زیهر مهورد
بررسی قرار میگیرد.
گام اول :ارزیابی عوام مؤثر بر کیفیت آب با استفاده
از ن ودار گیبس .ن ودار گیبس بیانکنندۀ نقهش عوامه
ببیعی و انسانی در ت ییر وضعیت کیفی آب است که بها
توجه به ببقهبندی مکانی چش ههای منطقه آنالیز شهد.
با توجه به نتای گیبس تحلیه منشهأ کیفهی آب در ههر
بخش از پاییندست ساختگاه سهد در چشه ههها تعیهین
میشود.
گام دوم :روند ت ییرات ک امالح محلهول در آب بهی
دورۀ زمانی براساس سری زمانی اندازهگیهریشهده تحلیه
میشود .ه چنین ،با توجه به آبگیری مخزن سهد سهی ره،
ه بستگی بین تهراز مخهزن و غلظهت که امهالح ()TDS
بررسی و ارزیابی میشود .در این حالت میزان تأثیرگهیاری
کیفیت آب در مقاب افزایش تراز آب مخهزن مهورد آنهالیز
قرار میگیرد .تحلی روند براساس آزمون ناپارامتری منه
کندال انجام میگیرد که فرض اولیه بر نبود روند در سهری
زمانی پارامترها ت رکز دارد و براساس این موضو  ،تحلیه
وجود داشتن یا نداشتن روند انجام میشود.
گهههام سهههوم :مقهههادیر حهههدی پارامترههههای کیفهههی
اندازهگیریشده در چش ههای مختلف شبکۀ پایش منطقه
براساس مقادیر آماری مورد تحلی قرار میگیرد و وضعیت
کیفی از این منظر آنالیز میشود .از برفی نیز با توجهه بهه
تأثیر ک ی آبگیری سد ،ارزیهابی وضهعیت نشهت و آبهدهی
چش ههای پاییندست انجام میگیرد.
گههام چهههارم :کیفیههت آب در  4ایسههتگاه آبسههنجی
پاییندست ساختگاه سد آنهالیز و ارزیهابی آنومهالی کیفهی
رودخانه انجام میشود.
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نتایج و بحث
 .1شناخت منشأ تغییرات کیفی آب چشمههای منطقه

به منظهور بررسهی نقهش عوامه مختلهف در کیفیهت آب
چش ههای پاییندست سد سی ره از ن ودار گیهبس بهرای
تحلی استفاده شد .با توجه به تقسی بندی چش ههای بهه
سه منطقه ،مطابق شک  3ن ودار گیبس ترسی شد.
بررسی ت ییرات کیفهی در شهک (-3الهف) بیهانگر ایهن
موضو است که روند ت ییرات کیفی در چشه ههها ناشهی از
سازندهای زمینشناسی منطقه و بها توجهه بهه احهداث سهد
سی ره ،مربوط به ت ییۀ ناشی از سازندهای زمینشناسهی در
این منطقه است .بررسی سازندهای زمینشناسهی باالدسهت
این چش هها نشان میدههد ت ییهه از سهازندهای آسه اری
عبور میکند و در این سازندها با توجه بهه وجهود الیههههای
آه مارنی افزایش غلظت امالح در آب وجود دارد.
نتای استخراجی از ن ودار گیبس مطهابق شهک (-3ب)
نشههان داد بیشههتر چشهه ههههای سههاح راسههت بههی دورۀ
ن ونهههبههرداری تحههت تههأثیر سههازندهای زمههینشناسههی و
کریستالیزاسههیون تبخیههر قههرار دارنههد .بررسههی سههازندهای
زمینشناسی در بخش ساح راست رودخانه نشان مهیدههد
ت ییۀ این منطقه ناشی از عبور جریانهای زیرزمینی از سازند
آس اری اسهت و در فا هلۀ دورتهر از مسهیر رودخانهۀ سهازند
گچساران قرار دارد .با توجه به شبکۀ جریان آب زیرزمینی این
منطقه ،ت ییه ناشی از تراز آب مخزن سد از سهازند آسه اری
عبور میکند و ت ییهۀ ناشهی از روانهاب بیشهتر از سهازندهای
گچساران و در ادامه از سازندهای آس اری میگیرد .بنهابرین،
افزایش غلظت امالح که فرایند تبخیهر انحاللهی و سهازندهای
زمینشناسی است ،بسیار محت است.
بررسی ت ییهرات کیفهی در چشه هههای سهاح چهپ
بیانگر نقش مه فرسایش انحاللی آب و تعام کیفیت آب
چش هها بر اثر انحالل تبخیری سازندها را نشان مهیدههد.
این موضو با توجه به حج بیشتر جریهان آب زیرزمینهی
انتقالی از مسیر مخزن سد تا رودخانه در این بخش است و
ه چنههین ،تههأثیر سههازندهای آسه اری و گچسههاران را نیههز
مشهود میکند .میزان افزایش غلظت امالح در ساح چپ
نسبت به سایر منابق مورد سنجش بیشتر است که یکی از
دالی مه آن شاید ضهخامت و حجه بیشهتر آهه ههای
مارنی در الیهبندی سازند آس اری باشد.
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 .2روند تغییرات کل امالح محلول در چشمههای منطقه

پههارامتر کیفههی  TDSیکههی از پارامترهههای کیفههی مهه در
شناخت وضعیت کیفی آب در چش ههای منطقه بی دورۀ

الف) چش ههای پاییندست ساختگاه سد (دستۀ اول)

آماربرداری مورد آنالیز قرار گرفت .بر ایهن اسهاس ،مطهابق
شک  4ن هودار ت ییهرات  TDSبهرای سهه دسهته چشه ه
منطقه ترسی شد.

ب) چش ههای ساح راست سد (دستۀ دوم)

ج) چش ههای ساح چپ سد (دستۀ سوم)
شکل  .3نمودار گیبس در تحلیل منشأ کیفی آب

کاردان مقدم و همکاران :تأثیر آبگیری سد سیمره بر شبکۀ پایش کیفی منابع آب پاییندست

الف) چش ههای پاییندست ساختگاه سد (دستۀ اول)

ب) چش ههای ساح راست سد (دستۀ دوم)

ج) چش ههای ساح چپ سد (دستۀ سوم)
شکل  .4نمودارهای تغییرات  TDSبرای چشمههای پاییندست ساختگاه سد
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که با توجه به فرایند تعاملی فرسایش انحاللهی کهه ناشهی از
الیههای آه مارنی در سازند آس اری منطقهه اسهت ،ایهن
موضو را (نتای ن ودارهای گیبس) را نیز تأیید میکند.

بررسی روند ت ییهرات کیفهی  TDSدر  4دهنهه چشه ه
(دستۀ اول) نیز بیانگر روند افزایشی را نشان میدههد .نتهای
مطابق شک ( -4ب) در دستۀ دوم چش هها نشان میدههد
غلظت ک امالح ( )TDSبی زمهان و افهزایش تهراز مخهزن
افزایش داشته و این موضو با توجه بهه ت ییهۀ جریهانههای
زیرزمینی در سازندهای منطقه دور از ذهن نیست .به منظور
تحلی آماری تعدادی از چش هها بها پهراکنش مناسه کهه
دارای بول دورۀ آماربرداری کیفی بهوالنی بودنهد ،انتخهاب
شد .در چش ههای ساح چپ ساختگاه سد (دسهتۀ سهوم)
مطابق شک ( -4ج) نتای سری زمهانی ت ییهر غلظهت که
امالح بیانگر افزایش غلظت در چش ههای این منطقهه اسهت

 .3ارزیابی اثر آبگیری سد بر تغییرات کیفی چشمه

به منظهور ارزیهابی اثهر ت ییهرات تهراز آب مخهزن سهد بهر
ت ییرات کیفی چش ههای این منطقهه از ه بسهتگی بهین
غلظت ک امالح ( )TDSبا تراز آب مخزن مطابق جدول 1
تا  3برای سه دسته چش ه استفاده شد .ه بستگی برقهرار
شده بی دورۀ آماربرداری و با افزایش تراز آب در مخهزن و
غلظت ک امالح محلول در آب بررسی شد.

جدول  .1همبستگی بین تراز مخزن و  TDSدر چشمههای پاییندست ساختگاه (دستۀ اول)
چشمۀ دستۀ اول

همبستگی

D.T.1-SPR-1
0.47

مخزن

D.T.2.SPR/L1
0.47

SR0+377
0.85

SR0+363
0.82

جدول  .2همبستگی تراز آب مخزن سد و غلظت کل امالح محلول در آب در ساحل راست
همبستگی
مخزن

چشمۀ دستۀ دوم
SPR-01

SPR-01-1

SPR-05

SPR-06

SPR-074

SPR08

SPR09

SPR10

SPR13

SPRNEW1

0.75

0.79

0.75

0.80

0.84

0.79

0.82

0.80

0.86

0.90

جدول  .3همبستگی تراز آب مخزن سد و غلظت کل امالح محلول در آب در ساحل چپ
چشمۀ دستۀ سوم
همبستگی

SP-23B

SP-22

SP-19

SP-17B

S-24

S-08

S-03,04

S-02

SL3+894

SL5+334

SL1+184

SP-25

SP-24

SP-30

SP-29

مخزن

0.80

0.73

0.73

0.72

0.74

0.77

0.68

0.87

0.49

0.75

0.68

0.83

0.82

0.70

0.75

بررسی نتای بهدستآمده از میزان ه بستگی نشهان
میدهد دو چش ه  SR0+377و  SR0-363کهه در دسهتۀ
اول چش ههای مورد آنالیز هسهتند ،دارای سهری زمهانی
کوتاهی در سالهای ابتدای آبگیهری و دارای ه بسهتگی
نسههبتاً مناسههبی اسههت .امهها دو چش ه ۀ  D.T.1-SPR-1و
 D.T.2.SPR/L1که دارای سری زمانی بوالنی و مناسبی
هستند ،عدم ه بستگی را نشهان مهیدههد .بنهابراین ،بها
توجه به نتای مورد تحلی در این بخش ،افزایش غلظهت
امالح در این چش هها بیشتر تحت تأثیر ت ییهۀ ناشهی از
سههازندهای زمههینشناسههی بههر اثههر آبگیههری سههد سههی ره

شناخته میشود .ه بستگی بین افزایش تهراز آب مخهزن
سد و غلظت ک امالح محلول در آب چش هههای دسهتۀ
دوم ه بستگی مناسبی دارد و ت ییرات ه بستگی ک هی
در این چش هها مشاهده میشود .میانگین ه بستگی در
این چش هها  0/81است که با توجه به حداق ( )0/75و
حداکثر ( )0/9مناس ارزیابی مهیشهود .در چشه هههای
دسههتۀ سههوم نتههای بهههدسههتآمههده بیههانگر پههایین بههودن
ه بستگی بهین تهراز آب مخهزن سهد سهی ره و افهزایش
غلظت امهالح آب ( )TDSدر چشه هههای مهورد مطالعهه
است .بنابراین در این منطقه ،تأثیر فرسهایش انحاللهی در

کاردان مقدم و همکاران :تأثیر آبگیری سد سیمره بر شبکۀ پایش کیفی منابع آب پاییندست

سازندهای منطقه تأثیر بیشتری بر کیفیت آب و افهزایش
غلظت امالح داشته است.
 .4تحلیل مقادیر حدی غلظت چشمههای منطقه

به منظور بررسی مقادیر حدی ت ییرات پارامترههای کیفهی
چش هها ،حداکثر و حداق مقادیر اندازهگیریشهده آنهالیز
شد .بر این اساس ،نتای نشان داد بیشهترین میهزان TDS
اندازهگیریشده مربوط بهه چشه ۀ  SP-19در آبهان 1396
بوده است .روند ت ییهرات  TDSدر ایهن چشه ه بههشهدت
افزایشی بوده و بررسی چش ههای این منطقه (یهال چهپ)
بیانگر زیاد بودن غلظت ک امالح است .این منطقهه تحهت
تأثیر ت ییۀ جریانهای زیرزمینی و سازندهای مهارنی قهرار
داشته و این موضو بها افهزایش تهراز آب مخهزن سهد نیهز
تشدید شده است .از برفی ،با توجه به زیاد بهودن غلظهت
ک امالح محلول در آب در این چش ه و باال بودن شوری،
دو پارامتر سدی و کلراید نیز در ه ین چشه ه ،بیشهترین
میزان غلظت را ثبت کرده است که فرضیه تأثیر سازندهای
شور در افزایش غلظهت در کنهار افهزایش تهراز آب مخهزن
محت است.
بررسی مقادیر حداکثر آنیونها در چشه هههای منطقهه
نشان میدهد در ساح چپ غلظت کلراید و سولفات نسبت
به بیکربنات بیشتر است .با توجه به بررسیهای انجهامشهده
زیاد بودن این دو آنیون احت االً بر اثر ح شدن سهن گه
( ی س) و سایر رسوبات معدنی در منطقۀ تاقهدیس راونهدی
به وقو پیوسته اسهت .از برفهی ،در سهاح راسهت غلظهت
بیکربنات نسبت به ساح چپ بیشتر بوده که بیشتر ناشهی
از فرسایش انحاللی در سازندهای آس اری این منطقه است.
دامنۀ ت ییرات آنیونها در ساح چپ بسیار باال است و روند
افزایشی را نشان میدهد ،به بوری کهه غلظهت سهولفات در
چش ه  S-08به میزان  812میلیگرم در لیتر ،غلظت کلراید
در چش ۀ  S-19به میزان  1931میلیگرم در لیتر و غلظهت
بیکربنات در چش ۀ  SPR-NEW2به میزان  248میلیگرم
در لیتههر افههزایش داشههته اسههت .بررسههی مقههادیر حههداکثر
کاتیونها در چش ههای منطقهه شهبیه ت ییهرات آنیهونهها
است ،به بوری که در ساح چپ غلظت سهدی  ،منیهزی و
کلسی باالتر بوده که با توجه به خصو یات زمینشناسهی و
افزایش تراز آبگیری ایهن موضهو بهه وقهو پیوسهته اسهت.
ه چنین ،با توجه بهه زیهاد بهودن میهزان غلظهت کلسهی و
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منیزی در این منطقه سختی آب در چش ههای منطقه نیهز
باالتر بوده و وضعیت رسوبگیاری در منطقه وجهود خواههد
داشت .بررسی سختی آب در چش ههای منطقهه نشهان داد
چش ههای نزدی ساختگاه سد دارای سختی ک تر بهوده و
بیشترین میزان سختی اندازهگیریشده مربهوط بهه «رانهش
تلخاب چپ» بهوده و پهس از آن چشه هههای سهاح چهپ
دارای مقادیر حداکثری است .چش ههای سهاح راسهت بها
توجه به پایین بودن سطح غلظت کاتیونهای مربوبهه دارای
سختی پایین است و وضعیت مناسبی از ایهن نظهر دارنهد .از
این نظر بررسی پارامتر  pHآب در چش هههای منطقهه نیهز
نشان داد چش ههای ساح چهپ دارای مقهادیر حهداکثری
 pHبهههوده و از ایهههن نظهههر نتهههای آن بههها سهههختی که ه
اندازهگیریشده ه خوانی دارد .بر این اسهاس ،در جهدول 4
مقادیر آماری حداق  ،حداکثر و میهانگین کلیهۀ پارامترههای
اندازهگیریشده بی دورۀ ن ونهبرداری به ه هراه چشه ۀ آن
ارازه شده است.
 .5تحلیل وضعیت نشت سد سیمره

بررسی نتای بهدستآمده از تفسیر میزان آبدهی چش هها،
تراز آب مخزن سد سی ره و آبهدهی در رودخانهه مشهخص
میشود که با افزایش تراز آب مخزن میزان نشهت افهزایش
یافته که این موضو در آبدهی چشه ههها بهه بهور کهامالً
مشههخص مشهههود اسههت .بههی دورۀ  5سههاله ابتههدایی
اندازهگیری ،آبدهی چش هها نسبت به شی افهزایش تهراز
آب مخزن بیشتر است و در  5سالۀ دوم آبدهی چش هها با
وجود کاهش شی افزایش تراز آب مخزن ،افهزایش نشهان
میدهد یکی از دالی مه این موضو را میتهوان بهه بهاال
بودن سطح غلظت دو کاتیون کلسی و منیزی که در واقع،
باعث افهزایش سهختی آب مهیشهود ،نسهبت داد .افهزایش
سختی آب در جریانهای زیرزمینی که از مظهر چش ههها
خارج میشوند در مسیر احت االً دچار رسوبگیاری شده و
ایههن موضههو سههب شههده تهها ش هی افزایشههی دورۀ دوم
اندازهگیری ( 5ساله انتهایی) نسبت به شی افزایشی دورۀ
اول اندازهگیری که بعد از آبگیری بوده است ،کاهش داشته
باشد .در این تحقیق اشارهای به ثابت بهودن میهزان نشهت
نشده است که این موضو بها توجهه بهه بهاال بهودن سهطح
میزان عدم قطعیهت در انهدازهگیهریههای ک هی در واقهع
امکانپییر نیست.
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جدول  .4تحلیل آماری مقادیر حدی اندازهگیری در چشمههای منطقه
بیشترین تغییرات

حداکثر غلظت

248.8
SPR-NEW2
1931.6
SP-19
812
S-08
300.2
SPR-NEW2
957
SPR-NEW2
58
SPR-01
95
SP-30
385
S-23
3284
SP-19
1148
S-23
15.7
SL5+334
5360
SP-19
3.4
SP-25B

351.6
SPR-NEW1
2154.7
SP-19
963.5
SL5+334
300.8
SPR-NEW2
1102.2
SP-19
58.5
SPR-01
125.0
SL5+334
486.2
SL1+595
4134.4
SP-19
1516.4

رانش تلخاب چپ داخ چاله
30.6
SL5+334
6500
SP-19
9.9
SP-25B

 .6ارزیابی آنومالی کیفی رودخانه

بررسههی ت ییههرات کیفههی رودخانههه در  4ایسههتگاه در
پاییندست سهد سهی ره بررسهی شهد .موقعیهت مکهانی
ایستگاه های مورد پهایش در شهک  2ارازهه شهده اسهت.
نتای بهدست آمده از ت ییرات کیفی در ایهن  4ایسهتگاه
بیانگر یکسان بودن ت ییرات در  3ایستگاه و آنومهالی در
ایستگاه  R4است .ت ییرات غلظت پارامترهای کیفهی در
ایستگاه  R4رودخانه دارای ی آنومالی شدید در برخهی

متوسط غلظت
166.9
614.7
361.1
6.9
375.0
2.4
42.4
174.1
1657.8
608.8
19.8
2612.0
7.8

حداقل غلظت
46.0
SP-24
7.1
SPR-01
0.1
SP-30
0.0
S-20
10.8
SPR-01-1
0.1
SPR-11
6.7
S-08
35.1
D.T.1-SPR-1
110.3
SPR-01-1
184.9
D.T.1-SPR-1
12.7
D.T.1-SPR-1
168.9
SPR-01-1
5.8
SP-19

پارامتر کیفی
HCO3
Cl
So4
NO3
Na
K
Mg
Ca
TDS
TH
T
Ec
pH

دوره های ن ونه برداری را نشان میدهد .با توجه به تهأثیر
عوام مختلهف در ایهن آنومهالی ،ن هودار گیهبس بهرای
تحلی ه منش هأ ت ییههرات کیفههی بررسههی شههد .ت ییههرات
پارامترهههای کیفههی در سههه ایسههتگاه دیگههر در مسههیر
پایین دست رودخانۀ سهی ره مشهابه رفتهار ایسهتگاه R4
بوده و تنها آنومالی هایی زمانی در آنها اتفا ن ی افتهد.
در شک  5ن ودارهای مربوبه برای ایستگاه  R4در که
دورۀ ن ونه برداری ترسی شد.

شکل  .5نمودار گیبس برای ایستگاه R4

کاردان مقدم و همکاران :تأثیر آبگیری سد سیمره بر شبکۀ پایش کیفی منابع آب پاییندست

نتای بهدستآمده از ن ودارهای گیبس بیهانگر نقهش
مه سازندهای منطقه در کیفیت آب رودخانه در ایستگاه
 R4است .بنابراین ،با توجه به آنومهالی مشهاهدهشهده در
غلظت پارامترهای کیفی در ایستگاه  ،R4بررسهی زمهانی
این ت ییرات نیز بررسی شد که نتای نشان میدهد بهجز
بهار  1394در سایر سهالهها ،در فصه بههار آنومهالی در
کاهش شدید غلظت امالح (کلیۀ کاتیونها و آنیونها) در
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ایسههتگاه  R4انههدازهگیههری شههده اسههت .میههزان کههاهش
پارامترهای کیفی در سالهای اولیه که و در سهالههای
اخیر افزایش زیادی داشته اسهت .شهک  6سهری زمهانی
هههدایت الکتریکههی ( )Ecدر بههرای ایسههتگاه  R4نشههان
میدهد .ه چنین ،در انتهای دورۀ اندازهگیری که به بهار
 1398خت میشود ،این آنومالی کاهشی در پارامترههای
کیفی مشاهده میشود.

شکل  .6سری زمانی تغییرات هدایت الکتریکی در ایستگاه R4

ارزیابی روند ت ییرات هدایت الکتریکی در ایسهتگاه R4

با استفاده از آزمون منه کندال انجام گرفت که نتای نشان
داد میزان هدایت الکتریکهی اگرچهه دارای کهاهش مقهادیر
است ،اما از نظر آماری در سطح معناداری  95در د فاقهد
روند است .متأسفانه برای تحلی تهأثیر احت هالی ت ییهرات
آبدهی اندازهگیریشده در ایستگاه  R4بر ت ییهرات کیفهی
آب در این ایستگاه ،تنها در بهار  1393اندازهگیهری ثبهت
شده که نتای در فص بهار بیانگر روند افزایشی آبهدهی از
ابتدای سال تا ابتدای تابستان است .از برفهی ،ه بسهتگی
بین تراز آب مخزن سد سهی ره و آبهدهی در ایسهتگاه R4
مناس نیسهت و بررسهیهها نشهان مهیدههد از بها حهی
ابالعات قبه از سهال  ،1391ه بسهتگی  0/82محاسهبه
میشود که بیانگر ارتباط بین افزایش تراز آب مخزن سد و
افزایش آبدهی در ایستگاه  R4را نشان میدهد .ه چنهین،
با توجه به نقش مه چش ههای منطقه در تهأمین آبهدهی
ایستگاه  R4در تاریخهایی کهه کهاهش پارامترههای کیفهی

اندازهگیریشده نیز براساس کیفیت آب چش هها آنالیز شد
که نتای نشان میدهد ههی ارتبهابی از ایهن نظهر وجهود
نداشته است .روند افزایشی پارامترهای کیفی در چش ههها
بهخصوص در سالهای انتهایی اندازهگیری وجود داشهته و
در این دورۀ آنومالی برای ارتباط با کیفیت آب در ایسهتگاه
 R4رودخانه وجود ندارد .با توجه به تحلی های انجامگرفته
مشخص شد که سازندهای زمینشناسهی نقهش مه هی در
ت ییر کیفیت آب داشته و نقش چش هها و افزایش تراز آب
مخزن سد سی ره اگرچه از نظر ک ی مؤثر بوده ،اما از نظهر
کیفی در وضعیت ایستگاه  R4رودخانه ک تر تهأثیر داشهته
است .بنابراین ،دو عام نهزوالت آسه انی در فصه بههار و
اضافه شدن آب خروجی از نیروگهاه در ت ییهر کیفیهت آب
میتواند مطرح شود .اقلی منطقه در محدودۀ ساختگاه سد
به گونهای است که ذخیرۀ برفی زیادی ندارد ،اما در حوضۀ
آبریز سد سی ره این وضعیت وجود دارد .از برفی نیز ایهن
منطقه در فص بهار بارش قاب مالحظهای دارد که عهالوه
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بر افزایش آبدهی رودخانه سب بهبود وضعیت کیفهی نیهز
میشود که این موضو در کاهش یکباره پارامترهای کیفی
می تواند مؤثر باشد .از برفی ،با توجه به آبگیهری نیروگهاه
به ورت مستقی از مخزن و کیفیت مناس آب در مخزن
سد سی ره ،ورود جریان خروجی نیز میتواند دومین دلی
بر کاهش یکباره پارامترهای کیفی در ایستگاه  R4باشد .از
برفی نیز با توجه به افزایش غلظت نیترات در ایستگاه R4
بهخصوص در فصول بهار ،تأثیر دفع فعالیتهای کشهاورزی
و انسانی در منطقه نیز توس نزوالت مشخص میشود.
نتیجهگیری
توسعه در کنار رشد تکنولو ی باعث شده تها برنامههریهزی
برای تأمین آب جوامع مختلف بها اسهتفاده از رویکردههای
سازهای انجام گیرد .این موضو باعث شهده تها اسهتفاده از
سد جهت ذخیرهسازی و تهأمین آب و البتهه ،برنامههریهزی
برای بهرهبرداری چندمنظوره از این سازهها در اولویت قرار
گیرد .بنابراین ،ت ییرات ایجادشده برای بهرهبهرداری باعهث
ایجاد آنومالی ک هی و کیفهی در شهبکۀ آبراهههای منطقهه
میشهود .بنهابراین ،پهایش و برنامههریهزی بهرای شهناخت
ت ییرات ایجادشهده مهیتوانهد بسهتر مناسهبی بهه منظهور
برنامهریزی متولیان آب از منظر مدیریت کیفهی منهابع آب
به وجود آورد .این مطالعه به ارزیهابی نقهش آبگیهری سهد
سههی ره در ت ییههرات کیفههی چشهه هههها و رودخانههه در
پاییندست ساختگاه سد براساس یه دوره ن ونههبهرداری
 10ساله ت رکز داشته اسهت .بهر ایهن اسهاس ،بها رویکهرد
تعیین منشأ ت ییر کیفی آب با ن ودار گیبس مشخص شهد
که سازندهای زمینشناسی نقش مه ی در ت ییهر کیفیهت
آب چش ههای منطقه داشهته اسهت .سهازند آسه اری بهه
عنوان منشأ ا لی جریانهای ت ییهای عبهوری در حوضهۀ
آبگیر چش ههها شناسهایی شهده اسهت .ه چنهین ،نتهای
ن ونهبرداری کیفی نشان داد میزان افهزایش غلظهت امهالح
در ساح چپ نسبت به سایر منابق مورد سنجش بیشهتر
بوده کهه ضهخامت و حجه بیشهتر آهه ههای مهارنی در
الیهبندی سازند آس اری مه ترین عامه شهناخته شهد .از
برفی ،تحلی ت ییرات کیفی در چش ههای منطقه بیهانگر
افزایش غلظت امالح و پارامترهای کیفی در کلیۀ چش هها
منطقه است که نقش افزایش تراز آیگیری در مخزن سهد و
افزایش حج نست آب از بر سد کهامالً مشههود اسهت.
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بررسی آماری تراز آب مخزن سد و آبدهی در رودخانههای
منطقه بیانگر افزایش دبی رودخانه است کهه ایهن موضهو
فرضیه توسعۀ سازندهای کارست منطقه را تأیید مهیکنهد.
نتای آمهاری نشهان داد در دورۀ  5سهاله ابتهدایی آبگیهری
مخزن سد ،آبدهی چش هها نسبت به شهی افهزایش تهراز
آب مخزن بیشتر بوده و در  5سالۀ دوم آبدهی چش هها بها
وجود کاهش شی افزایش تراز آب مخزن ،افزایش داشهته
اسههت .بهها توجههه بههه غلظههت زیههاد سههختی آب فراینههد
رسوبگیاری محت بوده و سب شی افزایشی دورۀ دوم
ن ونهبرداری ( 5ساله انتهایی) نسهبت بهه شهی افزایشهی
دورۀ اول ن ونهههبههرداری شههده اسههت .ه چنههین ،ارزیههابی
ت ییرات پارامترهای کیفی آب در رودخانهۀ سهی ره نشهان
داد آنومالی در پارامترهای کیفی ایستگاه  R4وجود داشهته
که با توجه بهه موقعیهت ایهن ایسهتگاه ،دو عامه نهزوالت
آس انی در فص بهار و اضافه شدن آب خروجی از نیروگاه
در ت ییر کیفیت آب تأثیرگیار است .این موضو با توجه به
افزایش غلظت نیترات در ایستگاه  R4بهخصوص در فصول
بهار ،که تحت تأثیر دفع فعالیتهای کشاورزی و انسانی در
منطقه است نیز قاب تأییهد اسهت .بررسهی شهبکۀ پهایش
کیفی پاییندست سد سی ره نشان داد این احهداث سهد و
آبگیری آن باعث افزایش ت ییر کیفیت آب در ایهن شهبکه
شده است .نقش سازندهای زمینشناسی با توجه به ت ییهۀ
عبوری از آنها بسیار حازز اه یت است .از برفی نیز حج
زیاد آب و فرایند انحالل سازندهای کارستی منطقه سهب
افزایش توسعه کارستی شدن شده و ایهن موضهو بایهد در
مدیریت برنامهریهزی بههرهبهرداری ایهن سهد مهورد توجهه
برنامهریزان قرار گیرد.
سپاسگزاری
اعضای این مقاله بر خود واج میدانند از شرکت توسهعۀ
منابع آب و نیرو مؤسسۀ تحقیقهات آب در جههت تهأمین و
در اختیار گیاشتن آمهار و ابالعهات ن ونههبهرداری کیفهی
شبکه پایش سد سی ره تشکر و قدردانی کنند.
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