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  چكيده
با  خوزستانگرد و غبار هايكانون ديتشد اي جاديكارون در ا هايانتقال آب سرشاخه هاياثرات پروژه يبا هدف بررس قيتحق نيا

 ديد، بارش، شامل(دما يمياقل يروزانه يمنظور ابتدا پارامترها نيبد. درآمد ريبه رشته تحر GIS & RS هايياز فناور يرگيبهره
. ديگرد يساله جمع آور 30 يدوره كيدر  يدرومتريه ستگاهيا 9و  كينوپتيس ستگاهيا 9 يبرا يو باد) و دب يرطوبت نسب، يافق

ذرات گردو غبار در منطقه مورد ، رطوبت خاك، ياهيپوشش گ تيوضع يسجهت برراي ماهواره رياز داده ها و تصاو نيهمچن
قبل  يمورد مطالعه به دو دوره هايدوره، 2015تا  1985 يهاسال يط دكربنياكس يبا توجه به روند گاز د. مطالعه بهره گرفته شد

 يآمارهاي سپس با استفاده از روش. ديگرد يبند مي) تقس2015-1996(يجهان شي) و بعد از گرما1995-1985(يجهان شياز گرما
 نشان داد كه آورد كارون كارونرودخانه  يدب يحاصل از بررس جينتا. مذكور پرداخته شد هايدوره يبررس و سنجش از دور اقدام به

دوم نسبت به  يدوره يط يمحل گرد و غبار. است افتهيكاهش  هيمترمكعب در ثان 171اول  يدوم نسبت به دوره يآمار يدر دوره
رطوبت خاك در شرق  زانيوسعت و م. مواجه بوده است 13/0) با كاهش NDVI(ياهياما شاخص پوشش گ افتهي شيدوره اول افزا
مؤثر بوده است؛ اما در غرب حوضه كارون (اطراف تاالب  راتييتغ نيدر ا يداشته است كه نقش سدساز يصعود يدحوضه رون
 يكاهش رطوبت خاك و چسبندگ ليبدل، باد از غرب حوضه انيبا عبور جر جهيدرنت، اجه بوده استروند با كاهش مو نيشادگان) ا

 نيبنابرا. در خوزستان و حوضه كارون شده است گرد و غبار داكثرجدا شده و موجب بروز ح نياز سطح زم زيذرات ر، خاك
كارون موجب  هايانتقال آب در سرشاخه هايحطر يو اجرا يسدساز، درست منابع آب تيريگرفت كه عدم مد جهينت توانيم

اثرات  توانديم امر نيدر استان خوزستان شده كه ا زگردهايگسترش كانون ر جهيو رطوبت خاك در غرب حوضه و در نت يكاهش دب
ت الكشت محصو ريكاهش سطح ز نيو همچن يويو ر ياز جمله ابتال به انواع امراض تنفس يو مخاطرات انسان يطيمح ستيز

  . داشته باشد يرا در پ ييغذا تيكاهش امن جهيو در نت يكشاورز

  . يماهواره ا ريتصاو، سنجش از دور، خوزستان، تاالب شادگان، گرد و غبار، كارون، : انتقال آبيديكلمات كل
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  مقدمه
ورد خود م يازهاين نيتام يرا برا عتيطب، دانست كه انسان ايوهيبارز ش ينمونه توانيرا م ايحوضه انيانتقال آب م

دو  نيب ياز منابع آب نهيبه برداريتفكر بهره، ايحوضه نيب تيريهدف از مد. دهديو بازساخت قرار م رييتغ، برداريبهره
لحاظ  و يفرا بخش تيريمد قيبه طر ستباييامر م نيا. گردد جاديا هاوضهكه حداقل چالش در ح يحوضه بوده به نحو

ه قدمت اگر چ. رديصورت گ ياسيسـ  يبر مالحظات اجتماع ديو با تأك يطيمح ستيو ز ياقتصادـ  يل فننمودن عوام
 حساسا رشتيتاكنون ب شيسال پ ستيموضوع از دو نيضرورت طرح ا يول گرددميبر شپي سال هاانتقال آب به صد

 ايهحوض نيو شناخت مسائل انتقال ب يهدف بررس با المللينيب هايشيو هما هانارسمي، هاكارگاه ياجرا. شده است
 يزيرتوسط گروه برنامه ايحوضه نيو كارگاه انتقال ب 1992در سال  كايمرآنوادا در  التيدر ا ايحوضه نيب شيچون هما

 با گذشت. )1383، رهيموضوع است(رستم افشار و پ نيبر ا يديتأك سيدر پار 1999در سال  ونسكوي) IHpمنابع آب (
 آب انتقال هاياز طرح اريبسي، آب منابع توسعه هايدر طرح يو اجتماع يطيمح ستيمسائل ز تيزمان و درك اهم

 هايروژهپ جرايو ا ياوج طراح. به كل از دستور كار خارج شدند زين ينظر قرار گرفت و برخ دتجدي مورد ايحوضه نبي
 عيتوز ليبه دل زيدر كشور ما ن. گرددمي باز 1970 و 1960هايههبه د شرفتهيو پ يانتقال آب در كشورهاي صنعت معظي

 نيرشتيب. شده است يمتفاوت يآب ريبا ذخا زيآبخ هايحوضه جاديبارش و رواناب موجب ا يو مكان يناهمگون زمان
دن تم ميرومي شيهرچه از غرب به شرق پ يعني .و زاگرس دارد برزال ياختصاص به حوضه يجو زشير افتيدر

 هايبه رودخانه ليتبد يدائم هايو رودخانه دهدمي هاو قنات و هامون خود را به تمدن چشمه و چاه يجا ايرودخانه
محروم  ايهبه آب در استان يمختلف و دسترس هايتعادل در استان جاديبه منظور ا بازرياز د نيبنابرا. شوديم يفصل
 راتييتغ نديرخ دادن فرا لدلي به امروزه اما. شد گرفته كارون جمله از هارودخانهاز  يدر انتقال آب برخ يماتيتصم
 هاياليس(برف به باران) و بروز خشك عيبارش از جامد به ما سميمكان رييو كاهش بارش و تغ يجهان شيو گرما يمياقل
، يكشاورز، مصارف شرب يد آب براوكمب با هاحوضه نيخود ا، مبداء انتقال آب ياهو مداوم در حوضه پيدريپ

، و همكاران ينمانده است(نام باقي هاحوضه ريانتقال به سا يبرا يكه آب مازاد ايگونه به اندمواجه شده. . . صنعت و
 و هابا توجه به زمان رانيمثل ا يكشور يهمه جانبه دارد و برا يبه مطالعات ازين هاييپروژه نيچن ياجرا. )7: 1391

وجه به با ت. نشود گريد ايمنطقه بيمنطقه منجر به تخر كيكه آباد كردن  طلبديرا م اطياحت يمختلف نوع هايانمك
. و يطمحيستيز، يفن، ياقتصاد، يمانند اجتماع ريتعداد عوامل درگ شيانتقال آب به علت افزا هايبودن پروژه دهيچيپ

 رينظ هايياريمع شنهاديپ 1999سال  در ونسكوي ليدل نهميبه. شوديمواجه م يشتريبا مشكالت ب هاپروژه نيا ياجرا. . 
داء و مقصد مب هايحوضه نيمنافع ب عيو توجه به توز ياجتماعـ  يفرهنگ، يطمحيستيز تيفيك، ياقتصاد يسودمند

  . )Cox, 1999را ارائه نمود(
گرفته صورت ن يقيتحق هازگرديكانون ر راتييآب در تغ انتقال هاياثرات طرح يالملل نيو ب يكنون در سطح داخلتا

ز جمله ا. گردديم يآن در ادامه بررس هاياشاره دارد كه نمونه هازگرديو كانون ر يابيبه منشا قاتيتحق شترياست و ب
در  يرد و غبارگ هايتوفان يو زمان يمكان هاييژگي) اشاره كرد كه و2003( ليبه پژوهش كوت توانيم قاتيتحق نيا

 يگرفت كه از نظر زمان جهينت )1993-1973ساله ( 21دوره  كيقرار داد و در  ليو تحل هيرا مورد تجز انهيخاورم
، لبنان، اردن، هيمانند غرب عراق و سور يدر مناطق. شوديم دهيدر فصل تابستان د دهيپد نيوقوع ا يفراوان نتريشيب

 كهير حالد، در فصل بهار گرد و غبار هايوقوع توفان يستان و جنوب مصر فراوانعرب رهيشمال شبه جز، ليشمال اسرائ
، )2003( لريم نيهمچن. در شمال مصر در فصل زمستان و بهارگزارش شده است ترانهيو در بخش مد ليدر جنوب اسرائ

 وانگ و همكاران. تفاده كرداس سيسنجنده مود هايدر هنگام روز از داده نيزمسطح آب و  گرد و غبار يبازساز يبرا
 كهچنان، ستدر ارتباط ا مياقل راتييو تغ يانسان هايتيبه شدت با فعال گرد و غبار هايكه وقوع توفان افتنديدر، )2003(
 هايژوهشپ. داشته است يو توسعه مراتع كاهش آن را در پ كاريو جنگل گرد و غبار شيدر فالت تبت افزا زاييابانبي
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 ينچ مونگولياي در بادي روزهاي تعداد از كمتر، گرد و غبار توفان با روزهاي تعداد كه داد نشان، )2004(همكاران و لي
 است ادب سرعت مثل اقليمي شرايط از متأثر كهاين بر عالوه هاطوفان اين شدت و پيدايش كه دهدمي نشان اين و است
، )2006( همكاران و ژو. باشدمقدار رطوبت خاك و غيره نيز مي، سطح زمين مثل پوشش گياهي هايگيويژ از متأثر
 1997-2000كاهش و از  1997-1980 هايسال نيب نيدر چ گرد و غبار هايتوفان يمتوسط ساالنه يفراوان افتنددري
 شيهام. ستده ابو ياهيو پوشش گ يبارندگ كاهش هاتوفان شيعلت افزا شانيا هايافتهيبراساس . داشته است شيافزا
نمودند و  يبررس HYSPLITرا با استفاده از مدل  Eyre اياسترال اچهياز در گرد و غبارحمل  يرهايمس، )2008( رواندو
از قاره  لومتريكوتاه مدت قادر است تا هزاران ك يدر ط يجو اناتيجر ريتحت تاث اچهيدر نيا گرد و غباركه  افتنديدر

و  افتهيرش گست نيپيلياز شمال تا جنوب ف رهايمس نيا اياسترال هايدرطول زمستان. دهدقرار  ريرا تحت تاث اياسترال
) 2010( نو همكارا ويل گريد يدر پژوهش. را دارد يونزانداز شيتا ب اياز مركز استرال گرد و غبار يرگذاريتاث ليپتانس

 يو اختالف دما MODIS ايماهواره ريداد با تصاورخ  2009را كه در سپتامبر  ايشرق استرال گرد و غبارتوفان  نيبزرگتر
گائو و . نمودند يبررس گرد و غبار هايتوده ييروش را در شناسا نيا ييقرار دادند و كارا يابيمورد ارز ييروشنا

 يريكارگو با ب 2007ـ  2004از ژوئن  نيشهر چ 81در  )DAPIهوا ( ي) بر اساس شاخص روزانه آلودگ2011( همكاران
 اي) درمطالعه2013و همكاران ( يبلوران يشيدرو. كردند بنديرا طبقه يهفت خوشه آلوده شهر، سنجش از دور هايداده
مدل  و گرد و غبار صتشخي دور از سنجش كيتكن يبياز روش ترك رانيغرب ا گرد و غبارمنابع  ييشناسا يبرا

HYSPLIT د و گرمنابع ، )يشرق و جنوب شرق عربستان (ربع الخالو  قاستفاده كردند و دو منطقه غرب دجله در عرا
 با استفاده از ايدر غرب آس گرد و غبارمناطق منبع  ييبه شناسا ) 2015(و همكاران ييهو. كردند يمعرف رانيغرب ا غبار
در منطقه ) گرد و غبار(توفان شن و  SDSاستخراج منابع  براي هاآن. پرداختند يطيمح ستيز هايمجموعه داده نيچند

خوشه  6استفاده كردند و  ايماهواره ريو تصاو HYSPLITمدل ، اجغرافي و هواوآب، يموضوع هاياز نقشه ايغرب آس
در دشت  يگريخوشه آن واقع در دشت دجله و فرات و د 3كردند كه  يمعرف گرد و غباررا به عنوان مناطق منبع  ياصل
به  ياسيچند مق يشبكه عصب بيترك يابيبا استفاده از مدل باز ايدر مطالعه، )2015( ونگ و همكاران. قرار دارد ستانيس

توفان  ييشناسا يروش برا كيمطالعه توسعه  نيا. )وانيو تا نيپرداختند(غرب چ ايدر آس گرد و غبارتوفان  ييشناسا
) و MTSATهواره (ما ري) و تصاوAERONETداده ، PM10(غلظت ينيزم ستگاهيمشاهدات ا بيبا ترك گرد و غبار

كم  ديد دهوا و برآور تيفينامطلوب ك طيبا شرا ييفضا هايمكان ييشناسا براي و است هواوآب ينبيشيپ داتيتول
 مقياس در كه دهد) نشان مي2015عليزاده و همكاران (. است ديبندر و فرودگاه مف يبرا گرد و غبارهمراه با حوادث 

كاهش دماي  گرد و غبارتابشي خالص در سطح ميشود و از اثرات  ژيانر كاهش باعث معدني هايگرد و غبار، جهاني
 يعدد سازيهيبا استفاده از مدل شب اي) در مطالعه2017و همكاران ( يديحم. را مطالعه كرده است سطحي است

WRF/Chem-D هاآن. رخ داد پرداختند هانيدر خاورم 2009 هيژوئ 8تا  3شمال كه در  گرد و غبارتوفان  يكمّ  يابيبه ارز 
ردند ك انيكرده و ب يمعرف گرد و غبارمراكز انتشار  نتريو شمال غرب اردن را به عنوان فعال هيشرق سور، غرب عراق

  . منتشر شده است رانياز ا گرد و غباردرصد از منابع  10مناطق و كمتر از  نياز ا گرد و غباردرصد ذرات  60از  شيب
و  طيو شرا گرد و غبار زين 2014؛ هوانگ و همكاران 2013؛ بلداسانو 2008سولمون و همكاران  مطالعات ديگري در

  . قرار دادند يمنشأ آن را مورد بررس
آن  يكينوپتيس ليو تحل راناي غربغرب و جنوب گرد و غبار يابيدر مطالعه منشأ، )1392فالح و همكاران( زين رانيا در

 و غرب هب ورودي گرد و غبار هاينشان دادند كه منشأ پديده يياياطالعات جغراف ستمسي و دور از با استفاده از سنجش
 مالش گرد و غبار منشاء هاآن ترينعمده و، باشدسعودي مي نعربستا از بخشي و عراق و سوريه از كشور غرب جنوب
در غرب  گرد و غباربررسي آماري روند به ، )1393( يباعقيده و احمد نهمچني. باشدمي سوريه و عراق مرز و عراق

 و فالح. است افزايشي سال گرم دوره در ويژهبه، كشور غرب در پديده اين روند كه دهندكشور پرداخته و نشان مي



  المللي انجمن جغرافياي ايران)جغرافيا (فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين                                                   24

  

مربوط به  گرد و غبار دهيمنشأ رخداد پد GIS و دور از با استفاده از سنجش يقاتيدر كار تحق زي) ن1393همكاران(
دجله و فرات نسبت  هايرودخانه اتصال محل را است داده رخ كشور غربغرب و جنوب يكه در نواح 2012ژوئن 18

به شناسايي الگوهاي ، )1393و همكاران ( يريم. باشدمي هيدادند كه در محدوده شمال و شمال شرق عراق و غرب سور
سـيرهاي نشان داد كه م شانيا قيتحق جينتا. ختندبه غرب ايران پردا گرد و غبارگردش جوي تابستانه و زمستانه ورود 

به  گرد و غبارمسيرهاي ورود پديده  نيترمهم، در دوره گرم و غربي و در مواردي جنوبي در دوره سرد غربيشمال
ارتي فشار حرو خشكي منطقه با تقويت كم يدر دوره گرم سال ضمن پايين بودن رطوبت نسب. غرب ايران هستند

ر برابر قرارگيري د تدرنهاي و ايران غرببه جنوب و جنوب افتهي فشار انتقالا كمب آن ادغام و عراق رويگرفته برشكل
و ايجاد بادهاي پرسرعت بر روي عراق و سوريه  شارگرفته روي پهنه آبي مديترانه سبب شيو شديد فپرفشار شكل

 به دور از سنجش يها) با استفاده از روش1394ان (و همكار آبادييعل. رديگيشكل م گرد و غبارهسـته ، شوديم
جو و با  ايساختار گردش منطقه يپرداختند و با بررس راناي غربدر غرب و جنوب گرد و غبارتوفان  شيو پا يابارزي

 هوريس رقش و عراق غربشمال تا شمال، كشور گرد و غبارتوفان  ينشان دادند كه منابع اصل HYSPLITاستفاده از مدل 
به منظور  گرد و غبارتوفان  بنديدر پهنه NDDIشاخص  ييكارا يبه بررس اي) در مطالعه1394و همكاران( يمهراب. است
ه در مطالعه نشان داد ك نيشدت توفان در ا زانيم جيانت. در استان خوزستان پرداختند گرد و غبار هايتوفان ييشناسا
آورد شده بر يشدت توفان در منطقه كمتر از حد واقع زانيم، يو هواشناس آلودگيسنجش يهاستگاهيا هايبا داده سهيمقا

 اتي) و خصوص. . و ياراضـ  پوشش، ي(كاربر نيسطح زم هاييژگيبه و نييپا ييكارا نيكه ا رسدياست و به نظر م
  . شوديمنطقه مربوط م گرد و غبارهاي يكان ييايميش
 .ندشهر اهواز پرداخت يگرد و غبار طيدر شرا يمرز هيارتفاع و ضخامت ال راتييتغ يبه بررس ،)1395و همكاران( يرينص
ارد و وجود د يمرز هيو ارتفاع و ضخامت ال يگرد و غبار يروزها نيب يداريو معن مينشان داد كه ارتباط مستق جينتا

موجب  داريناپا يكينوپتيس طيشرا نير بوده و ابرقرا يداريپانا طيكه شرا شوديم جاديا يطياهواز در شرا گرد و غبار
تحت  يقيدر تحق، )1396و همكاران ( ينجف. را به دنبال داشته است يآلودگ شيشده كه افزا يمرزهيارتفاع ال شيافزا

ر منطقه د گرد و غبار يكه اثرات تابش افتنديدر نيچن رانيدر غرب ا گرد و غبار يتابش هايواداشت يساز هيعنوان شب
 5 زانيتابش موج بلند به م شي) و افزاWm-2( 50-زانيكه موجب كاهش تابش موج كوتاه به م يوجود ذرات انهياورمخ

(Wm-2) 46كاهش تابش خالص  نيو همچن- )Wm-2( يطيشرا نيچن. دهديشده را در منطقه نشان م نيدر سطح زم 
در مناطق متأثر  نينهان در سطح زم يار گرماش، محسوس يو كاهش شار گرما، جو نيريمنجر به كاهش دما در بخش ز

خش در ب نتابيكاهش تابش زم نيو همچن يفشار سطح شيافزا، ذرات نيوجود ا گرياز اثرات د. شوديم گرد و غباراز 
  . شوديجو باعث م يانيدما را در بخش م شيجو است كه افزا يفوقان
، (قدرتنما گريد زيآبر يبه حوضه زيآبر يحوضه كيآب از  يكيزيآب عبارت است از انتقال ف ايحوضه به حوضه انتقال
از  ديمبدأ و مقصد باشد كه با هايدر حوضه ياديز راتييمنشأ تغ تواندمي هارغم رفع كمبود يانتقال عل نيا. )1383

 هايساليو خشك ميلاق ريياز جمله: تغ يعوامل مختلف. رديقرار گ يابيمورد ارز يميو اقل شناختيبوم هايدگاهيد
 ديتشد ايو  جاديانتقال آب در ا هايو طرح ياز جمله سدساز يانسان هايتيفعال، ياهيكاهش پوشش گ، پي در يپ

 ليداشته است و به دل يرگيچشم شيافزا رياخ هايدر سال دهيپد نيكه رخداد ا ايمؤثرند به گونه گرد و غبار يدهيپد
انتقال  هايپروژه نكهيبا توجه به ا. محققان قرار گرفته است يژهيمورد توجه و كنديم جاداي هاسانان يكه برا يمسائل

 يطيحم ستياز نظر ز ياريتواند اثرات بسمي خوزستان زگردير هايكانون ديتشد اي جاديكارون در ا هايآب سرشاخه
  . درآمد ريرشته تحر هب قيتحق نيداشته باشد ا يو انسان
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  منطقه مورد مطالعه

آن را در  %67قرارگرفته است  رانيدر جنوب غرب ا لومترمربعيك 67257رودخانه كارون بزرگ با وسعت  زيحوضه آبر
حوضه در  نيا ياستان ماتيازنظر تقس. داده است ليمرتفع تشك هايآن را دشت % 33و  هيو كوهپا يمناطق كوهستان

. )1و خوزستان گسترده شده است (شكل ياربختيوهارمحالچ، فارس، اصفهان، احمدربويوهيلويكهگ، لرستان يهااستان
 29 ييايجغراف يهاو عرض يشرق قهيدق 0درجه و  52 يال قهيدق 58درجه و  47 ييايجغراف يهاطول نيحوضه ب نيا

 بخش. دهديم ليور را تشكآب و آباد كش-پر هايشده و از بخشواقع يشمال قهيدق 7درجه و  34 يال قهيدق 59درجه و 
 گوناگون از گرم و يهاميحوضه گسترده شده است و اقل نيا شرقيتا جنوب غربيكوه زاگرس از شمالرشته ياصل

حوضه در  نيمختلف ا يهاكه در بخش ياگونهبه گردديمرطوب در مناطق مختلف آن مشاهده م مهيخشك تا سرد و ن
و  ليتشك ياريبه نام سزار و بخت يرودخانه دز از دوشاخه اصل. باشديمشاهده مهر زمان چهارفصل مختلف سال قابل 

رودخانه دز پس از عبور از . شوديوارد جلگه خوزستان م، و دزفول مشكياندشمال يپس از خروج از منطقه كوهستان
و  طيبا رودخانه شط ريند ق) در بري(دزفول ـ بند ق لومتريك 186 يبيبه طول تقر يوخم چيمسافت پرپ يشهر دزفول و ط

با كارون در حدود  يطول رودخانه دز از سرچشمه تا محل تالق. دهنديم ليشده و كارون بزرگ را تشك يكي گرگر
 نياز مهمتر يبرخ. گردديرا شامل م لومترمربعيك 22500به وسعت  ياآن منطقه زيبوده و حوضه آبر لومتريك 520
  . درج شده است 1ن بزرگ در جدول انتقال آب در حوضه كاروهاي طرح

 
  هاي مختلفموقعيت جغرافيايي حوضه كارون بزرگ در استان :1شكل 

  ي كارونهاي انتقال آب حوضهطرح :1 جدول

 مقصد مبدا سال بهره برداري نام طرح
 حجم انتقال

 (ميليون متر مكعب)
1كوهرنگ  300 زاينده رود رودخانه ماربر(كوهرنگ) 1332 
2كوهرنگ   3681 هاي ماربران و كلنچينچشمه   255 سدزاينده رود 
3كوهرنگ  300 سد زاينده رود كوهرنگ در دست اجرا 
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 580 قم اليگودرز 1395 قمرود
 195 رودخانه زاينده رود فريدون شهر 1384 چشمه لنگان
 67 اراك شازند 1390 سد كمال صالح

  يداده و روش شناس
 يما انتخاب شد كه برا يمورد مطالعه يكارون بزرگ به عنوان منطقه يرودخانه زيآبر يپژوهش حوضه نيانجام ا يبرا

بادان و اهواز و آ، مانيمسجدسل، دزفول، بروجن، گودرزيال، شهركرد، اسوجي، كوهرنگ كينوپتيس ستگاهيا 9انجام آن از 
كه  اتياهواز و فارس، گرگر، بامدژ، ادبهشت آب، تله زنگ، كوه سوخته، يبطار، دزك آباد يدرومتريه ستگاهيا 9 نيهمچن
 هايستگاهيا ييايجغراف تيموقع. دياستفاده گرد، در سطح حوضه و آمار بلندمدت بودند يپراكندگ نتريمناسب يدارا
  . ) ارائه شده است3در جدول ( يدرومتري) و ه2در جدول ( كينوپتيس

 سينوپتيكهاي موقعيت جغرافيايي ايستگاه :2جدول 

  ارتفاع از سطح دريا(متر)  طول جغرافيايي(درجه)  عرض جغرافيايي(درجه)  يستگاهنام ا
  2365 13. 50  46. 32  كوهرنگ
  3. 1816  33. 51  41. 30  ياسوج
  2050  84. 50  29. 32  شهركرد
  2022  42. 49  24. 33  اليگودرز
  2260  30. 51  98. 31  بروجن
  143  23. 48  24. 32  دزفول

  5. 320  17 .49  56. 31  مسجدسليمان
  5. 22  48. 40  20. 31  اهواز
  6. 6  15. 48  22. 30  آبادان

  هاي هيدرومتريموقعيت جغرافيايي ايستگاه :3جدول 
  ارتفاع ايستگاه عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه نام رودخانه

 ÿúđûăđûĂ  ýüđûþđÿĀ üûüü  دزك آباد  بيرگان
 ÿûđûÿđúā  ýúđÿûđþú ûÿĀú  بطاري كبكيان
 ÿúđþúđúú  ûăđýüđúÿ ûăāā  كوه سوخته كيار
 þĂđþĀđúú  ýüđþăđúú þþú  تله زنگ دز

 ÿúđýāđþĀ  ýüđúûđÿú ûĀĂú  بهشت آباد بهشت آباد
 þĂđþûđúú  ýûđþûđúú üú  بامدژ دز
 þĂđÿûđúú  ýüđúüđúú ýÿ  رگرگ-شوشتر گرگر
 þĂđþûđúú  ýûđüúđúú ûú  اهواز كارون
  þĂđüüđúú  ýúđÿăđúú  فارسيات  كارون

 
سرعت و ، يدافقيد، نسبيرطوبت نيانگيم، بارش، دما نيانگيم يروزانه يهواشناس ياز پارامترها قيتحق نيانجام ا يبرا

 نيهمچن. دياخذ گرد رانيمنابع آب ا تيريكارون از شركت مد يرودخانه يدب يپارامتر روزانه نيجهت باد و همچن
رطوبت خاك ، گرد و غبارشامل  ايماهواره هايآب از داده نتقالا هايطرح ايو  يجهان شياثر گرما يجهت آشكار ساز

 سازيجهت آشكار دور از و سنجش ياز دو روش آمار قيتحق نيدر ا نيبنابرا. )4استفاده شد جدول ( ياهيو پوشش گ
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 هستفادارون بزرگ مورد احوزه ك يزگردهايكانون ر ديو تشد جاديدر ا يجهان شيگرما ايانتقال آب و  هاياثرات طرح
  . قرار گرفت

هاي شد كه با توجه به روند داده يبررس )Co2كربن( دياكس يگاز د ديروند تشد، يجهان شيروند گرما صيتشخ جهت
Co2 به عنوان  1995) سال 1392و همكاران( ياري) و اسفند1394نژاد( ياز جمله (ناصرزاده و طوالب قاتيتحق يو برخ
 يبرا، ديگرد نيي) تع2015-1996( شيگرما ديبعد از تشد و) 1995-1985( شيگرما ديقبل از تشد يدو دوره نيب، مرز
 ،استفاده شد رنوفياز آزمون كلموگروف اسم يستگاهيا يها-اطالعات و نرمال بودن داده يو صحت همگن يبررس

 هشپژو يرهاينرمال بودن متغ يادعا، باشدمي 05. 0باالتر از  رهايآزمون مربوط به تمام متغ يسطح معنادار نكهيتوجه به ا
دوم بعد  ي) و دوره1995-1985(يجهان شيمورد نظر را به دوره اول قبل از گرما يزمان يرو بازه نياز ا. شد رفتهيپذ

  . ) در نظر گرفته شد2015-1996(يجهان شياز گرما
 مورد استفادههاي داده :4جدول 

داده
هاي 

روزانه
  

  سينوپتيك

  بارش
  ميانگين دما

  ميانگين رطوبت نسبي
  ديد افقي
  سرعت باد
  جهت باد

  گازهاي گلخانه اي  گرمايش جهاني
  ميانگين دبي رودخانه كارون  هيدرومتري

  تصاوير ماهواره اي
  رطوبت خاك
  پوشش گياهي
  گردو غبار

اول  هايسال يهاكه فاقد داده هاستگاهياز ا يبرخ يبرا ،است 2015تا 1985از سال  يآمار يدوره كهنيبا توجه به ا
 هيهمسا نيكتريمورد نظر ثبت نشده بودند با استفاده از روش نزد ياز روزها پارامترها يبعض ايبودند و  يآمار يدوره

، تانم، كربنداكسييدشامل  ايگلخانه يچهار نوع از گازها يبرا. شدند يبازساز يمفقود هايداده يرگينيانگيم ايو 
پنج  نيا نينشان داد ب جيكه نتا. صورت گرفت رسونياز نوع پ همبستگي آبو بخار گوگردداكسييد، دكربنيدروكسيه

 يجهان شيماگر اخصبه عنوان گاز ش دكربناكسيياز گاز د نيبنابرا. وجود دارد ييمثبت باال ميمستق يگاز همبستگ
  . )5جدول( دياستفاده گرد

 ايبين گازهاي گلخانه پيرسونهمبستگي  :5جدول 

 متان اكسيدكربندي اكسيدگوگرددي اكسيد نيتروژن  

 û  .ĕĕăăĀ  .ĕĕăþú  .ĕĕÿāĀ اكسيد نيتروژن
 ĕĕăăĀ û  .ĕĕăþû  .ĕĕÿĂû.  اكسيدگوگرددي
 ĕĕăþú  .ĕĕăþû û  .ĕĕÿüÿ.  اكسيدكربندي

 ĕĕÿāĀ  .ĕĕÿĂû  .ĕĕÿüÿ  û.  متان
**. Correlation is significant at the 0. 01 level (1-tailed).  
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  قيتحق هايافتهي
  كارون يدب آورد

 ) دراتيفارس يدرومتريه ستگاهيحوضه(ا يآبادان به عنوان خروج ستگاهيكارون در ا ي) رودخانه6اساس جدول( بر
مترمكعب بر  435دوم به  يآمار يكه در دوره بوده است هيمترمكعب بر ثان 606 يدب نيانگيم ياول دارا يآمار يدوره
. دهدي) را نشان مهيمتر مكعب در ثان 171(كاهش  يكاهش ينداول كمتر و رو يو حجم آن نسبت به دوره، دهيرس هيثان

مترمكعب  9430به  يدوم آمار يبوده كه در دوره هيمترمكعب بر ثان 3151اول  يدر دوره يحداكثر دب زانيم نيهمچن
 نيدر ا يمقدار حداقل دب. دوره دوم دارد يدرصد) آورد كارون ط 4/90(ياست كه نشان از نوسان باال دهيرس هيبر ثان

 يسهيبا مقا. است افتهيكاهش  هيمترمكعب در ثان 1/11دوم به  يمترمكعب و در دوره132اول  يدوره يط ستگاهيا
 شياول افزا يدوم نسبت به دوره يدر دوره يكه حداكثر دب افتيتوان درمي دو دوره نيدر ا يحداقل و حداكثر دب

 يدر دوره يحداكثر و حداقل دب نيب يعني. اول كمتر شده است يدورهنسبت به  يو حداقل دب نيانگيم يول، داشته است
  . الف و ب) 2(يشكل ها. وجود دارد ياديدوم نوسان ز

 آبادان هيدرومتري فارسيات آمار توصيفي دبي كارون در ايستگاه :6 جدول

  د)(درصضريب تغييرات  انحراف معيار  حداقل دبي  حداكثر دبي  ميانگين دبي  دوره آماري
 ĀúĀďü ýûÿû ûýü ýÿýďü ÿĂďü  دوره اول
 þýÿďü ăþýú ûûďû ýăýďĀ ăúďþ دوره دوم

 

   
  )2015-1996ي دوم((ب) دوره  )1995-1985ي اول(نمودار دبي كارون در (الف) دوره :2شكل 

 خاك رطوبت تغييرات

به طوري كه هر قدر سطوح پوشيده از آب و يا . است گرد و غباررطوبت خاك يكي از اجزاء مهم و مؤثر در ميزان 
واهيم خ گرد و غباري تر است و در آن مناطق كمتر شاهد بروز پديدهداراي رطوبت باشند ذرات ريز خاك به هم چسبيده

ي ورهسانتي متري خاك طي دو د 10-0منطقه نقشه آن در عمق  گرد و غبارت خاك بر ميزان جهت بررسي اثر رطوب. بود
ي در دوره، دهدالف و ب) نشان مي 3(هاي همانطوري كه شكل. ترسيم شد) 2015-1996) و (1995-1985آماري (

 1. 20ر مربع و حداكثر كيلوگرم بر مت 6. 15آماري اول مقدار رطوبت خاك موجود در حوضه كارون داراي حداقل 
خاك معادل  ي دوم آماري نيز حوضه كارون داراي حداقل رطوبتهمچنين در دوره. كيلوگرم بر متر مربع بوده است

ي دوم در دوره. كيلوگرم بر متر مربع بوده است 9. 19كيلوگرم بر متر مربع و حداكثر رطوبت خاك آن نيز برابر با  7. 16
ي ورهي دوم نسبت به دي قبل بوده ايم به صورتي كه در دورهرطوبت نسبي نسبت به دوره در اين مناطق شاهد كاهش

كاهش دوره اول كيلوگرم برمترمربع در  5/18به طي دوره دوم  1/20نسبي خاك از اول در تاالب شادگان مقدار رطوبت
رق حوضه شهمچنين در شمال. شده استخاك داخلي ايران تبديل ودر نتيجه اين منطقه به كانون اصلي گرد يافته است
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يم اي اول بودهنسبي خاك نسبت به دورهغرب اصفهان) شاهد كاهش حداكثر رطوبتبروجن و جنوب، (مناطق شهركرد
  . اما از نظر وسعت سطوح بيشتري از منطقه را در بر گرفته است

  )2015-1996اري دوم((ب) دوره آم   )1995-1985(الف)دوره آماري اول( رطوبت خاك :3 شكل

  )NDVIشاخص پوشش گياهي(

در دو  ياهيپوشش گ تيوضع، داستي) پ8مورد مطالعه(شكل  يدو دوره يط ياهيپوشش گ هايهمانگونه كه از نقشه
 4/0به  53/0اول از  يدر دوره ياهيكه حداكثر شاخص پوشش گ يداشته است به طور يريچشمگ رييتغ يآمار يدوره

الف  4هاي (شكلباشديمنطقه م يجنگل وششكشت و پ رياست كه نشان دهنده كاهش سطح ز دهيوم رسد يدر دوره
  . و ب)

  
  )1995-1985) در (الف)دوره اول(NDVIشاخص پوشش گياهي( :4شكل 

  
  )2015-1996(ب) دوره دوم(

 گرد و غبارفراواني رخداد  

غبار با منشأ  و ي گردهاي روزانهداده، ه مورد مطالعهغبار در منطق و ي گردجهت بررسي فراواني رخداد پديده
ايستگاه سينوپتيك مورد  9) در 2015-1996) و (1995-1985ي آماري() براي دو دوره06) و فرامحلي(كد07محلي(كد

 با منشأ گرد و غبارطي دوره آماري اول و دوم وقوع ، دهدگونه كه تصاوير نشان ميهمان. )5بررسي قرار گرفت شكل(
روز در دوره  1137روز به و  796اي كه در دوره اول از با منشأ محلي بوده است به گونه گرد و غبارخارجي بيشتر از 

ز ا خاك با منشأ محلي در دوره دوم است كه و اما نكته مهم در اين نمودارها افزايش وقوع گرد. دوم افزايش يافته است
افزايش بيشتري و در برخي  هادوم رسيده است كه در برخي از ايستگاه روز در دوره 1022روز در دوره اول به  1002

كه ايستگاه اليگودرز لرستان طي دوره اول روز همراه با گردو خاك نكته ديگر اين. ديگر اين افزايش كمتر بوده است
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ن گفت كه رخداد توادر كل مي. د)5روز رسيده است(شكل  90خاك فرامحلي به ونداشته است اما در دوره دوم گرد
  . ي اول داشته استي دوم افزايش بيشتري نسبت به دورهدر دوره گرد و غباري پديده

  بالف

  پ

 

  ت

  ج  ث

  ح  چ

  خ

  
  )2015-1996) و (1995-1985ي آماري (غبار محلي و فرامحلي براي دوره و روزهاي همراه با گرد :5شكل 
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كيلوگرم  3/3الف) حداكثر مقدار آن در بلند مدت به ميزان  6ي آماري اول (شكل دورهبا توجه به نقشه گردوغبار در 
ب) عالوه بر  6ي دوم (شكل اند؛ اما در دورهدر متر مربع بوده است كه مساحت و مناطق كمتري درگير اين پديده بوده

ه بيش قدار ريزگردها در اين دوره بكه حداكثر مصورتيوسعت پراكنش ريزگردها نيز بيشتر شده است به، افزايش شدت
 . كيلوگرم در متر مربع رسيده است 4از 

  ب  الف

  )2015-1996) و (ب)دوره آماري دوم(1995-1985پراكنش گردوغبار در (الف) دوره آماري اول( :6شكل 

  نتيجه گيري

هاي ريزگرد د يا تشديد كانونهاي كارون در ايجاهاي انتقال آب سرشاخهاين تحقيق با هدف بررسي اثرات پروژه
، بارش ،ابتدا ارتباط بين پارامترهاي اقليمي شامل ميانگين دما، جهت بررسي اين اثرات. خوزستان به رشته تحرير درآمد

 ديدافقي و دبي با گرمايش جهاني مشخص شد كه نتايج آن بدين شرح است:، نسبيميانگين رطوبت
ه توان نتيجه گرفت كمورد مطالعه مورد مطالعه ميي نمودارهاي دبي در حوضهباتوجه به نتايج بدست آمده از بررسي 

ايستگاه هيدرومتري مورد مطالعه نشان داد كه  9ي آماري براي ي كارون طي دو دورهبررسي نمودارهاي دبي رودخانه
ه كصورتيدهد بهنشان مي ي اول روندي كاهشي راي آماري دوم نسبت به دورهي كارون در دورهميانگين دبي رودخانه

 يميانگين دبي رودخانه ي آماري نشان داد كهي كارون براي دو دورهنتايج حاصل از بررسي نمودارهاي دبي رودخانه
مترمكعب در ثانيه رسيده  63. 143ي دوم به متر مكعب در ثانيه بوده كه در دوره 86. 214ي اول آماري كارون در دوره

 23. 71توان نتيجه گرفت كه ي دوم ميي اول و دورهميانگين دبي كل حوضه كارون طي دوره با مقايسه سري. است
ي كارون با كاهش دبي روبرو بوده است كه اين كاهش باعث به وجود آمدن مترمكعب در ثانيه در بلند مدت رودخانه

ي در منطقه. . . ي زيرزميني وهاكاهش سطح آب، هاي ريزگردمخاطرات زيست محيطي همچون ايجاد و تشديد كانون
  . مورد مطالعه گرديده است

ي دوم نسبت به نشان داد كه ميانگين اين ضريب در دوره )NDVIنتايج حاصل از شاخص ضريب پوشش گياهي(
اين كاهش . كاهش يافته است4/0به  53/0كه اين ضريب از طوريمواجه بوده است به 13/0ي اول با كاهش دوره
ي همزمان گرمايش جهاني و مديريت ضعيف منابع آب و در نتيجه كاهش سطح زير كشت و از بين رفتن جهتواند نتيمي

  . ي مورد مطالعه باشدپوشش گياهي در منطقه
ه در كطوريبه. ي اول كمتر شده استي دوم نسبت به دورهبه صورت كلي مقدار رطوبت خاك كانون ريزگرد در دوره

شرق حوضه كه غربي حوضه(تاالب شادگان) بوده است اما در شمالك مربوط به جنوبدوره دوم حداقل رطوبت خا
 .باشند رطوبت خاك به صورت مكاني گسترش پيدا كرده استهاي انتقال آب و سدسازي ميي اصلي طرحمنطقه
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ده ايم ي قبل بوي دوم در مناطق ريزگرد خوزستان نيز شاهد كاهش شديد رطوبت خاك نسبت به دورهبنابراين در دوره
وان تدليل اين افزايش سطح را مي. كيلوگرم برمترمربع كاهش يافته است 5/18به  1/21كه مقدار آن خاك از صورتيبه

ي دوم نقش سدسازي در افزايش رطوبت خاك در شمال حوضه كارون و كاهش چنين استدالل كرد كه در دوره
هد كه دهاي گردوغبار نيز نشان ميهمچنين نقشه. ثيرگذار بوده استي شادگان(پاياب كارون) تأنسبي در منطقهرطوبت

د شوي گردوغبار مينسبي موجود در خاك كه مانع از بروز پديدهرطوبت، همزمان با روزهاي همراه با مخاطره گردوغبار
ه رات ريز خاك بذ، كافينيز با كاهش روبرو شده است به همين دليل با عبور جريانات از روي ميادين فاقد رطوبت

  . ي مورد مطالعه شده استي گردوغبار در منطقهشده و موجب گسترش و شدت پديده راحتي از سطح زمين جدا
توان نتيجه گرفت كه عمده تغييرات مربوط به كاهش دبي و رطوبت خاك و همچنين افزايش ريزگردها در دركل مي

هاي انتقال آب در اين حوضه ارتباط دارد و و اجراي طرح سدسازي، به عدم مديريت درست منابع آب، حوضه كارون
انتقال  نتيجه اين سوء مديريت و. ي تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني نقش كمتري در اين تغييرات داشته استپديده

   .هاي موجود شده استهاي جديد و گسترش كانونكارون منجر به ايجادكانونهاي غير كارشناسانه آب در سرشاخه
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