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 خالصه

نابع آبی میت یردر مد وم بازنگريافزوده است و لزهاي اخیر بر بحران کم آبی در بسیاري از نقاط کشور هاي بی رویه از منابع آبی در سالبرداشت
و  هکارهاي مهمبی یکی از راآشود. پایش و نظارت بر بهره برداري از منابع احساس می گذشتهآبی و کشاورزي بیش از  هاي توسعهو همچنین طرح

ی در حوضه حارف آب سطاثرگذاري  مص ،باشد. در این تحقیقحفظ وضعیت کنونی و بهبود آن در آینده می ،مدیریت صحیح منابع آبی برموثر 
ات مار و اطالعه روزترین آب بر جریان رودخانه قزل اوزن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.  بزرگ حوضه سفیدرود واقع درخلخال  –طارم آبریز 

 العات ایستگاهو اطچنین آمار و هم سرشاخه فرعی منتهی به رودخانه قزل اوزن 22 مربوط به تعداد جریان تخلیه مقدارنهر و سردهنه،  550بیش از 
ون متر مکعب میلی 200ود نه در حدها با حجم بهره برداري ساالهیدرومتري گیلوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، نهر و سردهنه

یدرومتري هگاه ار ایسترودخانه قزل اوزن گردیده است. بررسی آمهاي فرعی منتهی به در سرشاخهاي سبب کاهش جریان به طور قابل مالحظه
وزن کاهش اصلی قزل ا ر رودخانهها، میزان جریان دهاي گذشته و با افزایش تعداد نقاط برداشت آب از سرشاخهگیلوان نیز نشان داد، در طول سال

  چشمگیري داشته است. 
 

 برداريقزل اوزن، سردهنه، سرشاخه فرعی، حجم بهرهپایش، کلمات کلیدي: 
 
 

   مقدمه  .1
 
 یب يها. برداشتدباشیم از مناطق کشور ياریبحران کمبود آب در بس شود،یمشکالت موجود که روز به روز بر شدت آن افزوده م نیراز مهمت یکی

رت و کنترل و عدم نظا هنیت بهکش يعدم استفاده از الگو رکشت،یتوسعه سطح ز ح،یناصح ياریآب هاياستفاده از روش ،یاز منابع آب یاصول ریو غ هیرو
در  هایاله وقوع خشکسبا توجه ب گرید ي. از سوباشندیم یبحران کم آب جادیعوامل ا نیکشور از مهمتر هاياز دشت ياریدر بس ینابع و مصارف آببر م
جه به وبا ت. استه شد یاسیو س یحقوق ،یاجتماع هاياز مناطق منجر به بروز چالش یاحساس شده و در برخ شیاز پ شیب یمشکل کم آب ،ریاخ هايسال
، بع آبهاي حفاظت کمی و کیفی مناچالش نتوایمنابع آب را م تیریموجود در مد هايچالش نیدر کشور، مهمتر یمنابع آب یکنون تیوضع

  .بیان داشت هاي آب و کشاورزيچالشو  آبی منشأ با اجتماعی هايچالش
ابل آبیاري بزرگترین حوضه کشور است. مساحت این حوضه سفیدرود بعد از حوضه دریاچه نمک از نظر اراضی ق - اوزن حوضه آبریز قزل

درصدي حجم  45ي کاهش بیش از هاي مهم آن نشان دهندهبررسی وضعیت منابع آب حوضه سفیدرود در سرشاخهباشد. کیلومتر مربع می 64356
برداري از هاي ذینفعان در بهرهرفی تشدید رقابتاز ط .[3]باشد هاي زیرزمینی میچنین افت محسوس سطح ایستابی در آبخوانآوردهاي سطحی و هم

 زیحوضه آبر یهماهنگ يجلسه شورا نینخست يبرگزارسازد. منابع آب، لزوم حکمرانی خوب با مشارکت تمامی ذینفعان حوضه آبریز را برجسته می
آمار و  قیجلسه، تدق نیمصوبات ا نتریضه بود. از مهمحو نیمنابع آب در ا وستهیبهم پ تیریمد جادیا يمهم در راستا یو مصوبات آن، اقدام درودیسف
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 قیمذکور از طر آبریز توسعه منابع آب در حوضه هايطرح يربازنگ نچنی. همباشدیدر آن م نفعیذ هاياطالعات منابع و مصارف حوضه و سهم استان
اهداف  يبازنگر ایو توقف  یاجرائ يکنترل احجام سدها درصد)، 18به مقدار  صی(کاهش تخص برداريدر حال بهره يسدها صیتخص ریمقاد يبازنگر
 دگاهیمنابع آب با د وستهپینظام بهم  يدر اجرا رویوزارت ن يعزم جد دهنده	نشان از دیگر مصوبات مهم جلسه اشاره شده بود کهدر حال مطالعه  يسدها

پایش، نظارت و کنترل بر بهره برداري از منابع و مصارف  یاز و ضروري،اقدامات مورد نمهمترین یکی از  .باشدیم نفعیذ هايو مشارکت استان ايحوضه
 باشد. ها میبه منظور دستیابی به اطالعات دقیق و شفاف از وضع موجود منابع و همچنین بهره برداري از آن

-یمفاده در تصمنظور استیدي به متواند نتایج مفاي میپایش وضع موجود بهره برداري از منابع آبی و همچنین وضعیت کشاورزي هر منطقه
مصارف آب  داري منابع وبربهره هاي پایش، نظارت و کنترلهاي کالن مدیریتی در اختیار مدیران و صاحب نظران قرار دهد. به همین منظور پروژهگیري

 آبریز حوضه آب نابعم هره برداري ازهاي بحرانی کشور شروع شده است. پروژه نظارت، پایش و کنترل باز حدود سه سال پیش در برخی از دشت
- ا میهن نوع طرحکی از ایی خلخال) –(بخشی از حوضه طارم  تا ایستگاه هیدرومتري گیلوان روستاي پاوه رودسفیدرود در محدوده مطالعاتی حدفاصل 

   باشد.شروع شده است و هم اکنون در حال انجام می 95باشد که از اوایل خرداد ماه سال 
ا تل اوزن بود دخانه قزهاي منتهی به روترین اهداف طرح مذکور، شناسایی و ثبت اطالعات نقاط برداشت آب سطحی از سرشاخهیکی از مهم

  تخاذ نمود. ارلی را ها و در نهایت رودخانه قزل اوزن شناسایی و راهکارهاي کنتبتوان اثر این مصارف آبی را بر کاهش جریان آب سرشاخه
قدم و میج بابایی نتا. شده استاثرات منفی بر وضعیت کشاورزي در حوضه سفیدرود  منجر به بروز ه قزل اوزنرودخاندر کاهش جریان 

نتایج به دست آمده . [1]باشد درصدي آورد دو سرشاخه اصلی سفیدرود در طول دوره آماري مورد مطالعه می 60همکاران نشان دهنده کاهش بیش از 
رود ودخانه سفیدرف حوضه بیانگر آن است که به طور متوسط کل منافع اقتصادي از دست رفته در مصار قزل اوزناز الگوي یکپارچه حوضه رودخانه 

ن رودخانه قزل اوزن هاي اخیر کاهش جریادر سال .[4] ریال می باشد 1138فیدرود برابر با س - به ازاي هر متر مکعب کاهش آورد آبریز قزل اوزن
حصوالت یفیت مکوص در فصل تابستان و در نتیجه کاهش کیفی منابع خاك و همچنین کاهش میزان تولید و موجب باال رفتن شوري آب به خص

-93هارسال آبی بر فصل د، متوسط شوري رودخانه قزل اوزن کشاورزي شده است. بر اساس گزارش دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران
  .[2]د افزایش داشته است درص 64نسبت به میانگین درازمدت حدود  94

وزن ادخانه قزل بر کاهش جریان رو هاي فرعی)(سرشاخه ها از منابع آب سطحیدر خصوص بررسی اثر برداشت جامعی بررسیتا کنون 
یان هش جری بر کاهاي فرعهدف از تحقیق حاضر، مطالعه و بررسی میزان اثرگذاري مصارف آب سطحی واقع در سرشاخهصورت نگرفته است. لذا 

   باشد. خلخال می –رودخانه قزل اوزن در بخشی از محدوده حوضه آبریز طارم 
  
 

  هامواد و روش  .2
 
  عرفی محدوده مطالعاتیم -2-1

و  يچاشهر ،قرنقو  يمجموع رودخانه ها( انهیرودخانه م یقرا که در حد فاصل تال سفیدرود زیاز حوضه آبر یخلخال بخش - طارم  زیحوضه آبر
آن  دهعم يمربع و شاخه ها ومترلیک 8/8836. مساحت آن برابر با ردگییقرار دارد را در بر م درودیسد سف اچهیبا رودخانه قزل اوزن و در) دوغموشیآ

ه محدوده مورد مطالع. دهدیرا نشان م همچنین مطالعاتی طرح و خلخال-) محدوده حوضه طارم1شماره ( شکلو شاهرود طارم است.  یگرم ،يآرپاچا
د محدوده مور زل اوزن درقباشد. طول رودخانه پاوه رود تا ایستگاه هیدرومتري گیلوان می روستايخلخال حد فاصل  –از حوضه آبریز طارم  بخشی

ارم قع بخش زیادي از شهرستان طدر واباشد. کیلومتر مربع می 2500باشد. مساحت محدوده مورد مطالعه در حدود کیلومتر می 70حدود مطالعه برابر با 
باشد. گراد میدرجه سانتی 9/17بر هاي ایستگاه سینوپتیک آبدر محدوده طرح حاضر قرار گرفته است. متوسط دماي محدوده مطالعاتی بر اساس داده

ت نسبی ثبت شده در . میانگین رطوبباشدمتر میمیلی 248) تاکنون برابر با 2003میانگین بارندگی سالیانه ثبت شده در این ایستگاه از ابتداي تاسیس (
در  ه طرح)(خروجی محدود نلوایگ ستگاهیرودخانه قزل اوزن در ا انهیمتوسط سال یدرازمدت دب نیانگیم باشد.درصد می 55در حدود  مذکورایستگاه 

  . آب کشور) معطرح جا ي(برگرفته از مطالعات بهنگام ساز باشدیمترمکعب م اردیلیم 3/3 يو حجم عبور هیمترمکعب بر ثان 8/104حدود 
طول سرشاخه هاي جانبی رودخانه قزل اوزن در . وجود دارد محدوده مطالعاتیدر  منتهی به رودخانه قزل اوزن سرشاخه جانبی 22تعداد 

ه اي این کیلومترمربع می باشد. دبی لحظ 198تا  4) و مساحت حوضه آبریز آنها از کیلومتر 417کیلومتر (مجموعاً  35تا  8محدوده مورد مطالعه بین 
هاي جوي هرسال می باشد و لیتربرثانیه متغیر می باشد. مقدارجریان تخلیه ساالنه رودخانه هاي جانبی به شدت وابسته به ریزش 500تا  15رودخانه ها از 
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ي آبدهی و حجم تخلیه هاي دارامیلیون مترمکعب درسال متغیر است. از سرشاخه 9/27میلیون مترمکعب تا  4/6براساس دبی ویژه و وسعت حوضه از 
  هاي شیت، قالت، شیرین سو، قانقلی چاي، دستجرده، تشویر و هزار رود اشاره داشت.توان به رودخانهقابل توجه می

 

  
  محدوده مطالعاتی طرح – 1شکل 

  
  برداشت اطالعات مصارف آب سطحی -2-2

قزل اوزن در محدوده  سرشاخه فرعی منتهی به 22نهر و سردهنه بر روي  556نقاط برداشت آب سطحی عمدتا به صورت نهر و سردهنه بود. تعداد 
هاي اسو اراضی تر رتفاعاتاهاي شناسایی شده در حاشیه رودخانه قزل اوزن و بخش عمده آن در بخشی از نهر و سردهنه مطالعاتی طرح شناسایی شد.

متر از سطح دریا قرار داشتند که  2000ي تا باال 300وقعیت نهرها و سردهنه ها رقوم بین باالتر از رودخانه قزل اوزن قرار داشتند. محدوده رقوم ارتفاعی م
ب قبیل دبی آ ت الزم ازاطالعاشد. بر و هزینه بر بودن عملیات آمار برداري میها و در نتیجه زمانهمین موضوع سبب دسترسی سخت به محل آن

زان حجم ر برآورد میه منظوبسال، میزان سطح اراضی، الگوي کشت و ... برداشت و ثبت گردید.  برداشتی، تعداد ساعات بهره برداري در فصول مختلف
ی جریان، دبی ابطه پیوستگس از رگیري و سپبهره برداري سالیانه، ابتدا سرعت جریان با استفاده از دستگاه مولینه و همچنین سطح مقطع جریان اندازه

برداري از  ، بهرهطبه طور متوس برداري بدست آمد.بی در تعداد ساعات بهره برداري سالیانه، میزان حجم بهرهشد. در نهایت از حاصلضرب دمحاسبه می
 است اطالعات نهر و الزم به ذکرگرفت. توسط کشاورزان صورت می و به صورت شبانه روز ماه از سال 9هاي پایش شده در حدود نهر و سردهنه

در اشت آب سطحی انجام پذیرفت. گیري در نقاط برداندازه 1600گیري شد که در مجموع بیش از اییز و بهار اندازهها در سه نوبت تابستان، پسردهنه
  هاي پایش شده در محدوده مطالعاتی طرح نشان داده شده است.) موقعیت سردهنه2شکل (

  هاي فرعی به رودخانه قزل اوزنبرداشت دبی تخلیه سرشاخه -2-3
ده شاي از جریان تخلیه اي دورههگیرياندازه ،سرشاخه فرعی منتهی به رودخانه قزل اوزن 22زان حجم آب تخلیه سالیانه از طریق به منظور برآورد می

-ینشان م ودخانه قزل اوزن راهاي فرعی به رگیري دبی در محل تخلیه سرشاخهاندازه) 3شماره ( ها به رودخانه قزل اوزن انجام گرفت. شکلسرشاخه
ها انجام گرفت. میزان حجم گیري دبی در محل تخلیه سرشاخهاندازه 264سرشاخه فرعی و در مجموع تعداد  22گیري از نوبت اندازه 12عداد ت .دهد

یانه جم تخلیه سالح ،هاآن جمعگیري از حاصلضرب تعداد ساعات در متوسط دبی برداشت شده محاسبه و در نهایت از حاصلتخلیه در هر دوره اندازه
  بدست آمد. 

 محدوده طرح

 قزل اوزن
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   ها) موقعیت نقاط برداشت آب سطحی (سردهنه -2 شکل

  
  هاي فرعی گیري دبی در سرشاخهاندازه -3 شکل

  نتایج و بحث  .3

  برداري از طریق نقاط برداشت آب سطحیحجم بهره -3-1
ا شد. سپس ب بتثو  گیريهساعات بهره برداري در فصول مختلف سال اندازها و همچنین تعداد دبی آب برداشت شده از طریق نهر و سردهنهمقادیر 

مقادیر حجم بهره  )1دول (جمحاسبه گردید. در  و در نهایت براي کل سال آبی سالیانه براي هر فصل حجم بهره برداري ،استفاده از مقادیر مذکور
ره هاي ته دشاخهسردر رتیب به تها گردد کمترین و بیشترین تعداد سردهنهمیهاي پایش شده در فصل بهار آورده شده است. مالحظه برداري سردهنه

رین عوامل اضی کشاورزي مهمتهاي فرعی و همچنین موقعیت جغرافیایی ارمقدار جریان در سرشاخهقرار دارد.  رشته)  130(بیش از  و شیت(یک رشته) 
ر سرشاخه فرعی شیت بوده و دها ) بیشترین تراکم نهر و سردهنه2شوند. مطابق شکل (یها محسوب مبر تعداد نقاط برداشت آب سطحی یا همان سردهنه

 115دود حصل بهار در فرداري در بافتد. مجموع حجم بهرههاي واقع در این محدوده اتفاق میسردهنه از طریقبه همین دلیل بیشترین حجم بهره برداري 
نه توسط نهر م تخلیه ساالجموع حجبستان و پاییز نیز محاسبات مشابه فصل بهار انجام گرفت. در نهایت مهاي تامیلیون مترمکعب برآورد شد. براي  فصل

و  گیردنجام میاها هر و سردهنهها از طریق نطرح، بیشترین برداشت ورد گردید. در محدوده مطالعاتیآمیلیون متر مکعب بر 196ها در حدود و سردهنه
  منابع آبی و به خصوص جریان رودخانه قزل اوزن دارند.  بیشترین اثرگذاري را بر لذا

  

 سرشاخه شیت
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  ها در فصل بهار (هزارمترمکعب)مقادیر حجم بهره برداري از طریق نهر و سردهنه -1جدول 

نام 
 سرشاخه

تعداد 
  سردهنه 

متوسط 
دبی 

  برداشت

مجموع 
دبی 

  برداشت

مجموع حجم بهره 
برداري سالیانه (هزار متر 

  مکعب)
  4048  624,7  41,6  15  آببر

  6415  990  26,05  38  قانقلی چاي
  904  139,44  69,72  2  الر

  2108  325,26  81,31  4  پسار
  677  104,44  34,81  3  چرزه

  10061  1552,58  21,86  71  آق زوج
  8983  1386,25  37,46  37  تشویر

  9357  1444  23,29  62  خان چایی
  8935  1378,93  41,78  33  چايقوري 

  4854  749,12  37,45  20  ونیسر
  5549  856,4  34,25  25  قالت
  10435  1610,36  35,7  45  ایچ

  2472  381,48  31,79  12  عالرود
  21773  3360  25,85  130  شیت
  2635  406,56  23,91  17  درام

  2840  438,2  48,68  9  هزار رود
  181  28  28  1  وزنه سر
  78  12  12  1  ته دره
  2998  462,72  57,84  8  کلوییم
  4460  688,26  68,82  10  گوهر
  544  84  84  1  گیلوان

  5302  818,16  68,18  12  آلتین کش
  115609  17841  		  556  مجموع

  

  هاي فرعی به رودخانه قزل اوزنحجم تخلیه سرشاخه -3-2
شاخه سر هیم تخلجح يوره ادبرداشت ها و در نتیجه جریان رودخانه قزل اوزن، هاي سطحی بر میزان حجم تخلیه سرشاخهبه منظور بررسی اثر برداشت

هاي فرعی منتهی به هانه سرشاخهمقادیر حجم تخلیه ما. شدانجام  96 بهشتیتا ارد 95 خرداد و از دوره زمانی 12 یبه رودخانه قزل اوزن ط یمنته يها
سرشاخه  قیاز طر هیخلتحجم  نیشتریبگردد، ) آورده شده است. مطابق جدول مالحظه می2رودخانه قزل اوزن در محدوده مطالعاتی طرح در جدول (

ها رشاخهسشترین حجم تخلیه بی .ردگییصورت م برابر با صفر وزنه سرسرشاخه  قیاز طر هیحجم تخل نیو کمتر میلیون متر مکعب 7/11برابر با  قالت
چنین الگوي ها و همارشمانی بت زباشد. علت این موضوع عمدتا مربوط به تغییرامربوط به ماه فروردین و کمترین حجم تخلیه مربوط به ماه مرداد می

  باشد. برداري از منابع آب سطحی در محدوده مطالعاتی میموجود بهره
در حدود  محدوده طرحهاي فرعی، کل حجم تخلیه توسط سرشاخه هاي واقع در اي از دبی تخلیه سرشاخهبا توجه به اندازه گیري هاي دوره

هاي مختلف نشان داده شده است. کمترین و هاي فرعی در ماه) مجموع حجم تخلیه سرشاخه4کل (در ش گردد.میلیون متر مکعب برآورد می 134
ها یکی از عوامل مهم اثر گذار بر تغییرات هاي فروردین و مرداد مشاهده شده است. برداشت آب از طریق سردهنهبیشترین حجم تخلیه به ترتیب در ماه

ها به هاي آذر تا اواسط فروردین عمده جریان موجود در سرشاخهتوان بیان داشت در ماهتقریبا می باشد.هاي مختلف میحجم آب تخلیه شده در ماه
به قزل اوزن شده  شده ها منجر به کاهش حجم آب تخلیهها برداشت آب از طریق سردهنهشود. در سایر ماهسمت قزل اوزن منتهی شده و به آن تخلیه می
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ها میزان جریان تخلیه شده به رودخانه هاي قابل توجه در ماه اردیبهشت، به دلیل بهره برداري از نهر و سردهنهبا وجود بارشنکته قابل توجه اینکه  است.
  قزل اوزن نسبت به ماه فروردین کاهش یافته است.  

  
  (هزارمترمکعب) طرح هاي فرعی منتهی به رودخانه قزل اوزن در محدوده مطالعاتیمقادیر حجم تخلیه ماهانه سرشاخه -2جدول 
  مجموع   شهریور  مرداد  تیر  خرداد   اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي   آذر  آبان  مهر  نام سرشاخه

 5264  0  0  112  429  746 996  682  145  1019  1019  58  58  آب بر

  11038  0  0  448  764  1080  2839  1814  775  1472  1472  187  187  قانقلی چاي
  3688  0  0  0  270  539  913  718  223  422  422  90  90  آب الر
  2751  0  0  0  34  68  493  762  443  280  280  195  195  پاسارد
  797  0  0  0  46  91  64  60  226  93  93  62  62  چرزه

  12587  0  0  0  791  1553  3600  2820  933  1358  1358  87  87  آق زوج
  5903  0  0  0  485  970  1478  1768  332  389  389  46  46  تشویر 

  19127  0  0  0  862  1674  7087  6286  695  1164  1164  98  98  خان چاي
  4326  0  0  0  284  567  1259  1102  285  415  415  0  0  چاي يقور

  2244  0  0  0  239  478  346  368  410  202  202  0  0  ونی سر 
  17857  0  0  0  876  1752  6150  4971  905  1602  1602  0  0  قالت

  4844  0  0  0  438  876  675  1218  223  583  583  124  124  لوان چاي
  4062  0  0  0  170  340  675  684  1488  353  353  0  0  عالرود
  15410  434  0  117  1222  2327  4135  4310  521  399  399  773  773  شیت

  14742  134  0  233  1641  3048  4093  2939  570  775  775  267  267  شیرین سو
  6361  0  0  0  467  933  2338  1037  358  614  614  0  0  هزار رود
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  وزنه سر
  194  0  0  0  0  0  0  0  194  0  0  0  0  ته دره
  203  0  0  0  20  -  67  70  8  6  6  13  13  گوهر 
  584  0  0  0  57  -  193  201  24  19  19  36  36  بنارود
  2046  0  0  0  199  -  675  704  85  65  65  126  126  گیلوان

  134030  568  0  910  9293  17043  38076  32514  8842  11231  11231  2162  2162  مجموع
  

  
   هاي فرعی منتهی به قزل اوزنمجموع حجم تخلیه ماهانه سرشاخه -4 شکل
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  تغییرات جریان رودخانه قزل اوزن -3-3
گیلوان  یدرومتريه ایستگاه هو ساالن تغییرات آبدهی ماهانه ،ها بر کاهش جریان رودخانه قزل اوزنها از طریق نهر و سردهنهبه منظور بررسی اثر برداشت

- یلوان را نشان میبه ترتیب مقادیر آبدهی ماهانه و سالیانه ایستگاه هیدرومتري گ 6و  5هاي شکلورد بررسی قرار گرفت. م 94-95تا  42-43از سال آبی 

ه ماه مرداد مربوط ب يبورعحجم  نیمتر مکعب و کمتر ونیلیم 822حدود  يبا حجم عبور نیمربوط به ماه فرورد یآبده نیشتریب گرددیمالحظه مدهد. 
زل اوزن در قد آورد رودخانه دهبررسی روند تغییرات آبدهی ساالنه ایستگاه گیلوان نشان می. باشدیمتر مکعب م ونیلیم 20کمتر از  يبا حجم عبور

در ت و ود رسیده اسخ آماري هاي اخیر به کمترین میزان در طول دورهمحل این ایستگاه از یک روند نزولی برخوردار بوده است به طوري که در سال
  رسد. میبه حالت خشک  ستگاهیا نیدر محل ا نرودخانه قزل اوز یسطح انیجر زییپا لیاوا یتابستان و حت هايماه

محاسبه شد که  1820در حدود  84-85تا  74-75و از سال آبی  990در حدود  94-95تا  84-85متوسط آورد رودخانه قزل اوزن از سال آبی 
ها در نتیجه رداشتبهاي مخزنی، افزایش باشد. احداث سدسال گذشته می 20درصدي جریان رودخانه قزل اوزن در طول  100ش نشان دهنده کاه

  گردد.  کشاورزي مهمترین عوامل موضوع اشاره شده محسوب می اراضی توسعه
هش جریان رگذار بر کال مهم و اثبه عنوان یکی از عوامباشند لذا ها داراي حجم بهره برداري قابل توجهی میبا توجه به اینکه نهر و سردهنه

ین افته است که فزایش یاهاي اخیر و با توسعه کشاورزي در منطقه، تعداد نقاط برداشت آب سطحی اگردند. در سالرودخانه قزل اوزن محسوب می
  ده است.ان گردیبع آبی به خصوص در فصل تابستتر شدن وضعیت مناموضوع سبب کاهش بیشتر جریان رودخانه قزل اوزن و در نتیجه بحرانی

  
   مقادیر میانگین درازمدت آبدهی ماهانه در ایستگاه هیدرومتري گیلوان -5 شکل

  
   تغییرات ساالنه آبدهی در ایستگاه هیدرومتري گیلوان -6 شکل
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  گیري نتیجه  .4
 

نظور رفت. بدین مگل انجام خلخا –یان رودخانه قزل اوزن در حوضه آبریز طارم ها از منابع آب سطحی بر جرتحقیق حاضر با هدف بررسی اثر برداشت
ن مهمترین مصارف ها به عنواسردهنه برداري از منابع و مصارف آب سفیدرود استفاده شد. نهر واز نتایج و اطالعات پروژه نظارت، پایش و کنترل بر بهره

هاي فرعی و منتهی وي سرشاخهمیلیون مترمکعب شناخته شد. عمده این مصارف بر ر 200ه در حدود آبی در منطقه مطالعاتی با حجم بهره برداري ساالن
- نشان داد، در سال هایج بررسیشد. نتاباها  به رودخانه قزل اوزن موثر میبه رودخانه قزل اوزن قرار گرفته است و در نتیجه بر میزان حجم تخلیه سرشاخه

شته سال گذ 20ل ه در طوهاي آب سطحی، میزان جریان رودخانه قزل اوزن نیز به شدت کاهش یافته است به طوري کهاي اخیر و با افزایش برداشت
  درصدي آورد رودخانه قزل اوزن در ایستگاه گیلوان ثبت شده است.  100کاهش بیش از 

ا اوخر مهر تاه خرداد یه به قزل اوزن از مهاي فرعی در محل تخلهاي اخیر منجر به خشک شدن بیشتر سرشاخهها در سالافزایش برداشت
- رخی از بازهبتیرماه در  ز اواسطایابد به طوري که گردیده است که متعاقب آن، مقدار جریان رودخانه اصلی قزل اوزن نیز در این بازه زمانی کاهش می

نه ت که متاسفاواري اسن در منطقه طارم، پدیده ناگگردد. خشک شدن جریان سطحی رودخانه قزل اوزهاي محدوده مطالعاتی به طور کامل خشک می
  افتد. سال قبل اتفاق می 10وجود نداشت و از حدود  80تا قبل از دهه 

  گیري نتیجه  .5
صارف آبی و م اري از منابعبردهرههاي میدانی پروژه نظارت، پایش و کنترل بر بآمار و اطالعات مورد استفاده در تحقیق حاضر برگرفته از نتایج پایش

ي محترم و وان کارفرماه به عنباشد که بدین وسیله از دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز دریاي خزر و دریاچه ارومیحوضه سفیدرود می
  شود. دسان مشاور کاوآب به عنوان مشاور محترم پروژه قدردانی مینشرکت مه

  
  مراجع  .6
 
مجله . اوزن و شاهرودهاي قزل  بینی دبی رودخانه بررسی و پیش). 1395پور، م. (اهنظري، ع. و مرتضی. بابایی مقدم، ا.، خالدیان، م.، ش1

  .204تا  195، ص 2، شماره 3، دوره اکوهیدرولوژي

گانه سیهاي آبریز هاي منخب کشور به تفکیک حوضههاي سطحی در رودخانهبررسی وضعیت کیفی آب). 1394( شرکت مدیریت منابع آب ایران. 2
  .  )94-93(بهار سال آبی 

  سازي بیالن منابع آب حوضه سفیدرود بزرگ.  ). مطالعات بهنگام1394نام (. بی3

اقتصاد  . مجله تحقیقاتالنارزیابی اثرات اقتصادي کاهش آورد رودخانه سفیدرود بر کشاورزي در استان گی). 1394. کاووسی، م. و پیکانی، غ. (4
  .47تا  25ره یک، ص ، شما7کشاورزي، دوره 

  

 


