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چکیده

تالاب هامون بهعنوان بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران است .این تالاب در جنوبشرقی ایران و در مجاورت شهرستان
زابل قرار دارد .بهدلیل افزایش بارندگیها در افغانستان و شرق ایران در سالهای اخیر ،احتمال آبگرفتگی محل خط لوله انتقال
گاز به زابل در بخشی از تالاب هیرمند وجود دارد .مقادیر بارش و دبی آب رودخانههای سیستان و هیرمند نشان میدهد ،بیشترین
سیلاب رودخانهها و آبگرفتگی تالاب ،در بازه زمانی بهمن تا اردیبهشت رخ میدهد .بررسی سیلاب هیدروگراف واقعی ماهانه
رودخانه هیرمند نشان میدهد پیک این سیلاب ،دوره بازگشت حدود  132ساله دارد .لذا این پژوهش به تعیین میزان احتمال
آبگرفتگی در محدوده خط لوله ،برآورد و پیشبینی سطح آب تالاب هامون بعد سیلابهای با دوره بازگشت مختلف با استفاده
از مدلسازهای تغییر اقلیم و هیدرولوژی میپردازد .بر این اساس مبتنی بر  5مدل و دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه ،مقادیر
بارش و دما منطقه محاسبه شدند .نتایج پیشنمایی مدلهای تغییر اقلیم در آینده نشان میدهد احتمال افزایش دما و کاهش
بارش در منطقه سیستان وجود دارد .شبیهسازی سناریوی سیلابهای با دوره بازگشت مختلف در جهت شبیهسازی تغییرات
سطح آب در تالاب هامون در حالت جریان ناپایدار ،با استفاده از نرمافزار هک-راس انجام گردید و بیشینه عمق آب در هر نقطه
مکانی در تالاب هامون محاسبه شد .شبیهسازی نشان داده است آبگرفتگی خط لوله گاز در محلهای واقع در ،00 ،32 ،22
 02و  121کیلومتری از دوراهی دشتک و بهخصوص در محل آبراهه (مسیل) شیله رخ خواهد داد و عمق آب بین  1/5تا  5متر
متغیر خواهد.
واژههای کلیدی :سیلاب ،شبیهسازی ،مدل هک رأس ،هیدروگراف.
هیرمند در کشور افغانستان بر وخامت امر افزوده است .از

مقدمه

تالاب هامون شامل هامونهای پوزك ،صابری و هیرمند

طرفی در سالهای  1311تا  1311بهدلیل بارندگیهای

بهعنوان بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران و از تالابهای

قابلتوجه در افغانستان و شرق ایران سبب ورود حجم زیادی

بااهمیت بالای بینالمللی است .این تالاب در جنوبشرقی ایران

سیلاب به تالاب هامون شده است .بر این اساس آنچه اهمیت

و در استان سیستان و بلوچستان و در مجاورت شهرستان زابل

دارد ،آگاهی از وضعیت اقلیمی و هیدرولوژیکی آینده منطقه

قرار دارد .خشکسالیهای رخ داده در دهه  02و  12شمسی

است .امروزه بهمنظور دستیابی به این مهم مدلهای گردش

باعث خشک شدن بخشهای وسیعی و یا گاها تمامی تالاب

عمومی جو توسعه یافتهاند و مبتنی بر این مدلها و سناریوها

شده است که البته احداث سد بر روی سرشاخههای رودخانه

موجود میتوان شناختی از رفتار پارامترهای اقلیمی و درنهایت
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هیدرولوژیکی آینده بهدست آورد ()Safeeq and Fares, 2012؛

) Policelli et al. (2019) ،Zhu et al. (2017و

بنابراین اگر شرایط تغییر اقلیم در این منطقه بهسمت ترسالی

) (2019اشاره نمود.

میل کند احتمال داده میشود در طی سالیان آینده

مواد و روشها

سیلابهای متعدد دیگری وارد تالاب شود و سطح آب در تالاب

منطقه موردمطالعه

بالاآمده و قسمتهایی از دریاچه که سالیان سال خشک بوده

هامون فرونشست تکتونیکی کمعمقی است که بهصورت

است به زیر آب رود و سبب آسیب رسیدن به راههای مواصلاتی

دشتی هموار میان گسلهای اصلی هریرود در غرب گسل

و تأسیسات موجود در تالاب گردد؛ بنابراین پیشبینی

چمن افغانستان در شرق قرار گرفته است و پایانه تجمع

آبگرفتگی تأسیسات در محدوده تالابهای مشابه با هامون با

آبهای هندوکش و شاخههای سرچشمه گرفته از ایران

استفاده از مدلسازهای تغییر اقلیم و هیدرولوژی میتواند در

میباشد .بررسیها نشان میدهد که این دریاچه در دوره

برنامهریزی تعیین محل احداث جاده و تأسیسات بسیار

پلیوستوسن گسترش بیشتری داشته که دلیل عمده آن ذوب

کاربردی باشد .بر این اساس چنین نیازمندی در منطقه

یخچالهای رشتهکوههای هندوکش بوده است (سیف و

سیستان و تالاب هامون دیده میشود .در این منطقه جهت

پورخسروانی .)1301 ،بخش پاییندست رودخانه هیرمند

گازرسانی به شهر زابل قسمتی از طول مسیر خط انتقال گاز

شامل هامونها و مجموعه اطراف آن از دید زمینساختی به

از ایستگاه لانچر دشتک در بخشی از تالاب هیرمند درنظر

نام باوك هیلمند یا هلمند معروف است .در اثر حرکات

گرفته شده است (شکل  1الف)؛ بنابراین مطابق شکل  1الف

تکتونیکی و فعالیت کوهزایی آلپی (پاسادنین) اواخر ترشیاری

احتمال آبگرفتگی این بخش از مسیر انتقال گاز وجود دارد.

و اوایل کواترنری فرورفتگی بهوجود آمد که محل تخلیه بار

در صورت رخداد چنین اتفاقی ،باید تمهیدات لازم توسط

جامد آبهای جاری اطراف بهویژه رودخانه هیرمند گردید و

کارشناسان و شرکتهای مربوطه در جلوگیری از تخریب

درنهایت دشت نسبتا مسطح سیستان (هامونها و مجموعه

لولههای گاز اتخاذ گردد .ازاینرو در تعیین میزان احتمال

اطراف آن) پدید آمده است .شیب این دشت از جنوب شرق در

آبگرفتگی در محدوده خط لوله ،مطالعه برآورد و پیشبینی

حوالی مرز افغانستان بهطرف شمال غرب در نزدیکی هامونها

سطح آب تالاب هامون بعد سیلابهای با دوره بازگشت مختلف

کاسته میشود (پور کرمانی و زمردیان .)1301

لازم و ضروری است .مباحث مختلف مرتبط با هامون در دشت

مجموعه تالابهای هامون در دشت سیستان شامل  )1هیرمند

سیستان و کشور افغانستان از دیدگاه متفاوتی مورد توجه

در غرب و جنوبغربی )2 ،هامون صابری یا صابور در شمال

محققین بوده است که میتوان به برنامه محیطی بهوسیله

غربی )3 ،هامون پوزك در شمالشرقی )1 ،شعبات فرعی

) ،UNEP (2005ماکویی ( ،)1303پارس ویستا (،)1315

متعدد که مهمترین آنها چنگ سرخ و برینجک مابین پوزك

خسروی ( ،)1301 ،1301ضیاء توانا ( ،)1311تجریشی و

و صابری ،است؛ که در مواقع پرآبی بههم میپیوندند و در یک

همکاران ( ،)1311تهران سحاب ( Burger (2005) ،)1311و

تراز همسطح مجموعه تالاب را تشکیل میدهند .مازاد آب

) Yazdandoost et al. (2006اشاره کرد .علاوه بر آن در رابطه

هامون از طریق رودخانه شیله به سمت جنوب شرق

با اثر تغییر اقلیم بر رواناب و آب دریاچه پژوهشیهایی همانند

هدایتشده و پس از طی مسافتی در گودال طبیعی بزرگی به

محمدپور و همکاران ( ،)1311خزاعی فیضآباد و همکاران

نام گودزره در داخل افغانستان میریزد .تالابهای هامون

( ،)1310آشفته و بزرگ حداد ( ،)1313پورمحمدی و

شامل پوزك ،صابری و هیرمند بهعنوان پهنههای آبی ناپایدار

همکاران ( ،)1315ثانی خانی و همکاران ( ،)1312دلاور و
همکاران ( ،)1313مساح بوانی و مرید ( )1301و

محسوب شده و از سالی به سال دیگر نوسانات شدیدی دارد.

Persaud et

تغییرات آبهای سطحی و پایداری هامون و گودزره از دوره

) al. (2020و مطالعات شبیهسازی سطح آب تالاب و دریاچهها
میتوان به برخی پژوهشها همچون

Li et al.

 1112الی  2221با استفاده از دادههای سنجشازدور نشان

Coe and Birkett

داده است که در  02درصد موارد سطح دریاچه خشک و کم

)،Lemoalle et al. (2012) ،Delclaux et al. (2008) ،(2004
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آب بوده است (خسروی .)1301 ،شکل ( 1ب) موقعیت

در فصول کمآب و پرمصرف ،جهت تأمین آب شرب شهرهای

تالابهای هامون و جریانات ورودی را نشان میدهد.

زاهدان ،زابل و سایر نواحی مسکونی سیستان و آب آبیاری

در زمان پرآبی وسعت کل هامونها  5002کیلومترمربع

بیش از  15هزار هکتار اراضی کشاورزی به منطقه ارائه

میباشد که از این مقدار  3022کیلومترمربع متعلق به ایران

میدهند (وزارت نیرو.)1312 ،

است .ظرفیت دریاچه هامون  5222میلیون مترمکعب است و

میانگین بارش سالانه در منطقه سیستان  55تا  02میلیمتر

برای حیات خود حداقل  1252میلیون مترمکعب آب از

(حدود یکپنجم میانگین بارش کشوری) میباشد .رژیم

رودخانه هیرمند نیاز دارد (سازمان محیطزیست .)1311 ،تالاب

بارندگی استان ،مدیترانهای و متأثر از رژیم موسمی است

هامون از سال  1301تا سال  1311پرآب بوده و از سال 1310

(سازمان هواشناسی .)1311 ،بر اساس درصد میانگین ماهانه

به بعد کمکم خشکشده و در سال  1301کاملا خشک گردید.

بارشهای جوی در سیستان طی دوره  11ساله ،بیشترین مقدار

آب هامون پوزك که در مواقع پرآبی به هامون صابری سرریز

بارش در فصل زمستان انجام میشود که  11درصد بارش

میگردد و در این هنگام پهنه آب واحد را تشکیل میدهند.

سالانه را شامل شده است .فصل بهار  11/0درصد و فصل پاییز

در  12کیلومتری جنوبشرقی زابل چهار گودال ،موسوم به

 13درصد بارش سالانه را به خود اختصاص میدهند .در این

چاهنیمه وجود دارد .مخازن چاهنیمه در شرق سیستان در

منطقه فصل تابستان تقریبا خشک و بدون باران میباشد.

مناطق تپهماهور ساحل چپ رودخانه هیرمند و در ارتفاع

همچنین بهطور متوسط حدود  15/0درصد بارش سالانه در

متوسط  522متر از سطح دریا واقع شدهاند (سردار شهرکی،

شش ماه آذر لغایت اردیبهشت نازلشده و پسازآن ،یک دوره

 .)1315این گودالهای طبیعی ،آبهای مازاد مصرف رودخانه

ششماهه تقریبا خشک بر منطقه حاکم است (سردار شهرکی،

هیرمند در فصول پرآب زمستان و بهار را جمعآوری نموده و

.)1315

ب)

الف)

شکل  -0الف) مسیر خط انتقال گاز به شهر زابل از ایستگاه لانچر دشتک در تالاب هیرمند و ب) موقعیت تالابهای هامون و جریانات
ورودی به آن (خسروی.)0831 ،
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 Ensembleمدلها با محاسبه متوسط آنها استفاده شده است.

مدلسازی تغییر اقلیم

در این پژوهش از دو گروه دادههای مشاهداتی و مدل

بهطوریکه بتوان پاسخ هر پنج مدل را در نظر گرفت .لذا ابتدا

بهصورت روزانه استفاده شد که در هر دو گروه دادهها شامل

اعتبار مدل با مقایسه با دادههای مشاهداتی در دوره تاریخی

دمای کمینه ،دمای بیشینه ،بارش و تابش خورشیدی

( )1111-2212مورد ارزیابی قرار گرفته است .پسازآن برونداد

میباشند .گروه اول شامل دادههای مشاهداتی است که این

ریزگرانی شده مدلهای برای آینده محاسبه گردید و بهمنظور

دادهها در دوره زمانی  1111-2212از سازمان هواشناسی

کاهش عدم قطعیت از متوسط مدلها استفاده شد.

کشور در ایستگاه زابل انتخاب گردید .علت انتخاب این ایستگاه

مدلسازی تغییرات سطح آب تالاب

طول دورهی آماری طولانی و همچنین تکمیل بودن دادههای

بهمنظور مدلسازی نحوه ورود آب رودخانه هیرمند و

آماری و مهم تر از همه قرار گرفتن در منطقه میباشد .برای

تغییرات سطح آب در تالاب هامون ،نخست هیدروگراف واقعی

شبیهسازیهای آینده از دادههای مدلسازی شده پروژه

ماهانه دبی رودخانه هیرمند (شکل  )2از سپتامبر  2222الی

 CMIP5استفاده گردید .در این پژوهش از برونداد  5مدل

سپتامبر  2212میلادی (معادل مهر  1301الی مهر 1311

گردش عمومی جو در دو سناریو حد نهایی خوشبینانه و

شمسی) مدنظر قرار گرفت .لازم به ذکر است بهدلیل کامل و

بدبینانه ( RCP4.5و  )RCP8.5استفاده شده است .درواقع

مناسب بودن دادهها طی مدتزمان ذکرشده ،محرمانه بودن

مدلهای گردش عمومی جو ( )GCMsمعمولا به دودسته کلی

دادههای دبی رودخانه در سالیان اخیر ،برآورد سطح آب و

بدبینانه و خوشبینانه تقسیم میشوند .در جدول  1خصوصیات

محاسبه سیلابهای با دورههای بازگشت کوتاهمدت و بلندمدت

مربوط به مدلهای مورد استفاده و همچنین مؤسسات

بر اساس سری زمانی فوقالذکر انجامشده است .در این پژوهش

توسعهدهنده آنها ذکر شده است .بر اساس گزارش هیئت

جهت شبیهسازی از نرمافزار هک-راس 1استفادهشده است.

بینالمللی تغییر اقلیم ( ،)IPCCسناریوی  RCP8.5دربرگیرنده

هک-راس (سیستم تحلیل رودخانه انجمن مهندسین ارتش

بحرانیترین وضعیت بوده و سناریوی  RCP4.5شرایط متوسط

امریکا) نرمافزاری است که به کاربر امکان انجام محاسبات

انتشار گازهای گلخانهای را نشان میدهد (حمیدیانپور و

هیدرولیک رودخانه در حالت جریان ماندگار و غیرماندگار یک

همکاران .)1315 ،برونداد مدلهای گردش عمومی جو از

بعدی ،مدلسازی انتقال رسوب-بستر متحرك و تحلیل دمای

قدرت تفکیک پایین برخوردار میباشند بهمنظور استفاده از

آب را میدهد .در این پژوهش جهت نقشه رستر توپوگرافی

برونداد آن در مطالعات محلی و هیدرولوژی باید اقدام به

(نقشهی دم) 52 ،عکس ماهوارهای در محیط  GISوارد شد و

ریزمقیاس نمودن آن نمود .مدل مورداستفاده در این خصوص
مدل  LARS-WG6میباشد

در نهایت مدل رقومی ارتفاع  1با دقت کنتورهای ارتفاعی

( ;Safeeq and Fares, 1998

 12/5متر تهیه گردید .تصویر مربوطه وارد محیط نرمافزار شده

 .)Safeeq and Fares, 2012لازم به ذکر است که مدل LARS-

و یک شبکه نودبندی به تعداد  215سلول با مساحت متوسط

 WG6مشتمل بر  5مدل است (جدول  .)1در جهت کمیسازی

 121/5کیلومترمربع بروی نقشه ترسیم گردید .سپس دادههای

و کاهش عدم قطعیت مدلها و دستیابی به یک اشتراك در

هیدوگرافهای واقعی و مصنوعی در محل مرز ورودی در بخش

نتایج پنج مدل اقلیمی در این مطالعه از مدل ترکیبی یا

HEC-RAS

شرایط مرزی ،به مدل معرفی شدند.

1

1
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شکل  -2هیدروگراف دبی سیلاب واقعی ثبتشده در رودخانه هیرمند از سپتامبر  2112الی سپتامبر  2102میلادی (معادل مهر  0830الی
مهر  0810شمسی).
جدول  -0خصوصیات مدلهای .CMIP5
دقت تفکیک (درجه)

ردیف

نام مدل

توسعهدهنده

1

EC-EARTH

)EC-EARTH2 (Europe

1/125

2

GFDL-CM3

)NOAA3 GFDL (USA

2/5

3

HadGEM2-ES

)(UK

1

MIROC5

)(Japan

5

MPI-ESM-MR

)(Germany

طول

عرض

1/1215
2

MOHC1

1/015

MIROC5

1/120

MPI-M0

1/05

1/25
1/1
1/01

نتایج و بحث

متوسط دمای ایستگاه زابل بر اساس دوره مبنا ()1111-2212

تغییر اقلیم

برابر با  22/21درجه سلسیوس است .بر مبنای پیشبینی مدل

قبل از پرداختن به شبیهسازی دادههای بارش و دما،

ترکیبی حاصل از مدلهای گردش عمومی جو ،میانگین دمای

ضروری است عملکرد مدل  LARS-WGبهمنظور شبیهسازی

در این ایستگاه در دوره  2212-2221نسبت به شرایط فعلی

پارامترهای مذکور ارزیابی گردد .شکل  3مقایسه بین دادههای

روند افزایشی دارد .البته وضعیت یادشده در سناریویهای

مشاهداتی و دادههای تولیدشده توسط مدل در دوره پایه

مختلف  RCP8.5و  RCP4.5متفاوت است؛ بهطوریکه

 1111-2212میباشد .همانطور که ملاحظه میگردد مدل

میانگین دما بر اساس سناریو خوشبینانه  RCP4.5حدود

بهترتیب با ضریب همبستگی  2/15و  2/00بین دادههای

 23/01و بر اساس سناریوی بدبینانه  RCP8.5حدود 23/10

مشاهداتی و شبیهسازی برای دما و بارش بهخوبی قادر به

تغییر خواهد یافت .درواقع مبتنی بر نتایج ترکیبی این دو

بازتولید دادههای بارش و دما است؛ بنابراین مدل مذکور از

سناریو به ترتیب حدود  1/03و  1/11درجه سلسیوس احتمال

عملکرد قابل قبولی جهت پیشبینی پارامترهای موردنظر در

افزایش دما وجود دارد.

آینده برخوردار است.

در بین ماههای مختلف سال بیشترین مقادیر افزایش دما
مربوط به ماه جولای بوده که در تمام مدلها مقادیر آن نسبت

2

EC-EARTH consortium
NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory
4 Met Office Hadley Centre
5
Atmosphere and Ocean Research Institute
6 Max-Planck-Institut für Meteorologie
3

5
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RCP8.5دما در فصول تابستان و پاییز افزایش چشمگیری

به دوره مشاهداتی تغییرات قابلتوجهی داشته است .پس از

نسبت به دوره پایه خواهد داشت (جدول .)2

جولای ،ماههای آگوست و سپتامبر در رتبههای بعدی قرار
میگیرند .مدل ترکیبی گویای این مهم است که در سناریوی

40

20
10

داده های مشاهده شده

دما (سانتی گراد)

الف)

30

0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

20

10
5

بارش (میایمتر)

ب)

داده های مشاهده شده
داده های مدل

15

0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

شکل  -8مقایسه میانگین الف) دمای مشاهدهشده و شبیهسازیشده و ب) بارش مشاهداتی و شبیهسازیشده در ایستگاه زابل.

مجموع بارش سالانه ایستگاه زابل در دوره پایه حدود

از دوره پایه کمتر است .بدین مفهوم که بهدلیل گرمایش

 50/23میلیمتر میباشد .مطابق جدول  3مجموع بارش سالانه

جهانی پیش رو بارش ایستگاه زابل کاهش مییابد .البته میزان

در مدل  Ensembleو دو سناریوی  RCP4.5و  RCP8.5مربوط

کاهش بسیار اندك است.

به دوره آینده  2222-2212به ترتیب  3/21و  3/33میلیمتر
جدول  -2مقایسه میانگین ماهانه پارامترهای اقلیمی دما (برحسب سانتیگراد) در دوره پایه ( )0190 -2101و آینده نزدیک (-2101
 )2120تحت دو سناریوی واداشت تابشی.
ماه

مدل ترکیبی RCP4.5

مدل ترکیبی RCP8.5

دادههای مشاهداتی

Jan

1/02
12/22
10/20
25/30
32/11
31/11
30/03
35/22
32/11
23/13
11/11
11/51
23/01
1/03

1/10
12/01
10/01
25/52
32/15
31/11
30/13
35/10
32/51
21/22
11/22
11/01
23/10
1/0

0/32
11/15
10/00
23/01
21/21
33/21
31/03
33/12
20/11
22/10
15/32
12/23
22/21

Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

سالانه
اختلاف دما با دادههای مشاهداتی

0
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جدول  -8مقایسه میانگین ماهانه پارامترهای اقلیمی بارش (برحسب میلیمتر) در دوره پایه ( )0190 -2101و آینده نزدیک (-2101
 )2120تحت دو سناریوی واداشت تابشی.
ماه
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

سالانه
اختلاف دما با دادههای مشاهداتی

مدل ترکیبی RCP4.5

مدل ترکیبی RCP8.5

دادههای مشاهداتی

13/11
12/25
12/21
0/15
2/15
2/23
2/22
2/23
2/22
1/55
2/11
1/33
55/10
3/21

13/51
1/21
11/52
0/10
2/10
2/21
2/21
2/23
2/22
1/52
3/11
0/02
51/11
3/3

15/22
1/10
15/01
1/13
2/02
2/21
2/21
2/21
2/22
1/02
2/21
0/31
50/25

 32و  05ساله برای دوره کوتاهمدت (دوران خشکسالی) و

برآورد و پیشبینی سطح آب در تالاب هامون

بررسی سیلاب بین بازه زمانی سپتامبر  2222الی سپتامبر

سیلابهای با دوره  202و  052ساله برای دوره بلندمدت

 2212میلادی نشان میدهد پیک (اوج) این سیلاب ،دوره

(دوران ترسالی) انتخاب گردید و هیدرگراف مصنوعی آنها

بازگشت حدود  132ساله دارد .لذا سیلابهای با دوره بازگشت

ساخته شدند (شکل .)1
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شکل  -0هیدروگراف ساختهشده (مصنوعی) از دبی سیلاب در رودخانه هیرمند طی  00سال با
(ه )

ج)  251سال و د)  561سال برای دبی پیک.
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شبیهسازی جریان در حالت ناپایدار و دوبعدی با تعدادی فرض

همچنین بهمنظور شناسایی محلهای آبگرفتگی خط لوله

در شرایط مرزی درنظر گرفته شده است:

انتقال گاز در اثر سیلابها ،عمق آب و ارتفاع سطح زمین ،در

 -1ازآنجاییکه تالاب هامون یک حوزه بسته است ،در شرایط

مقطع مسیر مربوطه محاسبه و در شکل  0ترسیم شده است.

مرزی ،مرز خروجی آب در نظر گرفته نشده است.

در شکل  0الف دیده میشود در  22کیلومتری از دوراهی

 -2هرچند میزان تبخیر از آب رودخانه و تالاب بسیار بالاست،

دشتک در محل آبراههی شیله در اثر سیلاب واقعی ،عمق آب

در این مدلسازی فرض شده است در حین ورود آب به تالاب،

حدودا به  1/5متر رسیده است .همچنین در فاصله  00تا 02

بخشی از آب از طریق تبخیر خارج نمیشود و کلیه حجم آب

کیلومتری از طول مسیر لوله گاز از دوراهی دشتک نیز مناطقی

ورودی در تالاب جمع میگردد.

دیده میشود که در اثر آبگرفتگی تالاب عمق آب تا  2/5متر

 -3هرچند که مدل تغییر اقلیم منطقه نشان داد در آینده

رسیده است .در فاصله  121متری نیز یک محل با پتانسیل در

احتمال کاهش بارش و افزایش دما وجود دارد؛ اما در مدل

شناورسازی خط لوله وجود دارد .بهطورکلی در  3محل سیلاب

فرض شده است سیلابهای ترسالی (با دوره بازگشت بیش از

سالهای بین  2222لغایت  2212مناطق پرخطر در لوله

سیلاب ثبتشده) رخ خواهد داد و سناریوی آن تعریف گردید.

انتقال گاز ایجاد کرده است.

 -1فرض شده است جنس مواد تشکیلدهنده کف تالاب ازنظر

همانطور که پیشازاین گفته شد مدل تغییر اقلیم ،پایداری

مکانی و زمانی همگن هستند و لذا در مدل ضرایب

شرایط کم آب و خشکسالی را برای آینده منطقه پیشبینی

هیدرودینامیکی یکسانی برای همه بخشهای تالاب درنظر

کرده است و با درنظر گرفتن این خشکسالی و برآورد سیلابی

گرفته شده است.

با مقدار نصف و یکچهارم مقدار پیک سیلاب واقعی،

 -5بهدلیل عدم وجود داده دبی برای دیگر آبراهههای منتهی

شبیهسازی حداکثر عمق آب تالاب حاصل از سیلاب با دوره

به تالاب ،فرض شده است که آب فقط از رودخانه هیرمند وارد

 32و  05ساله نشان میدهد (شکل  0ب و ج) در طول مسیر

تالاب میشود.

لوله انتقال گاز در فاصله  00تا  02کیلومتری از دوراهی دشتک

بعد اتمام آمادهسازی مدل ،شبیهسازی سناریوهای ورود

مناطقی وجود دارند که پتانسیل در شناورسازی لوله را ایجاد

سیلابهای با دوره بازگشت مختلف انجام گردید و پهنهبندی

خواهند کرد.

سیلاب بهعنوان حداکثر عمق آب در هر نقطه مکانی در تالاب

شبیهسازی تغییر اقلیم در این پژوهش بر اساس دادههای بارش

هامون محاسبه و بهصورت نقشه تهیه گردید که در شکل 5

و دمای منطقه سیستان ،نشان داد در این منطقه احتمال رخ

نشان دادهشده است .شبیهسازی نشان میدهد عمق دریاچه

داد با سیلاب با دوره طولانیمدت ،کم است؛ اما باید به این

در قسمت شمالی یعنی هامون صابری و پوزك بیشتر از بقیه

موضوع توجه کرد که بهدلیل عدم آگاهی از دادههای بارش و

قسمتها است .در واقع هامون صابری چاله اصلی میباشد که

دما در سرمنشأ رودخانه هیرمند در کشور افغانستان و

با بالا آمدن آب آن ،دوهامون پوزك و هیرمند نیز به آن

همچنین تصمیمگیری افغانها در باز یا بسته بودن دریچههای

میپیوندند .پسازآنکه دو هامون مذکور تحت اشغال آب

سد کجکی ،ورود سیلابهای ناگهانی از طرف افغانستان به

درمیآید و بهویژه هنگامی سطح آب هامون هیرمند بهقدری

تالاب هامون قابل پیشبینی نیست؛ بنابراین باید احتمال رخ

بالا بیاید که حداقل از  115متر نسبت به سطح دریاهای آزاد

داد سیلاب با دوره بازگشت طولانیمدت را نیز مدنظر قرار داد.

متجاوز گردد ،آب دریاچه در بخش جنوبی سرریز نموده و از

لذا با ساخت هیدروگراف مصنوعی سیلاب با دوره بازگشتهای

طریق رودخانه یا مسیل شیله به هامون گودزره در خاك

 202و  052ساله و واردکردن آنها به مدل ،مناطق آبگرفته

افغانستان تخلیه میشود .بهاینترتیب آبراهه مذکور مازاد آب

و عمق آب در مسیر لوله انتقال آب تعیین شده است .مطابق

هامون را به باتلاق گودزره سوق میدهد و درنتیجه این امر،

با شکل  0د دیده میشود در سیلاب با دوره بازگشت 202

گودزره نیز دریاچهای به طول  12و عرض  0کیلومتر خواهد

ساله ،مشابه با سیلاب واقعی ،در فاصله  22کیلومتری و  00تا

بود.

 02کیلومتری مناطق مستعد در آسیبرسانی به لوله گاز

0
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شناسایی شده است .عمق آب در این محلها بین  1تا  5متر

کیلومتری از خط لوله گاز ،احتمال آبگرفتگی مسیر انتقال

متغیر خواهد بود .درنهایت سیلاب با دوره بازگشت  052ساله

وجود دارد.

نیز نشان میدهد (شکل  0ه) علاوه بر فواصل قبلی ،در 32
الف

ب

ج

ه

شکل  -6شبیهسازی حداکثر عمق سطح آب در تالاب هامون بر اساس الف) هیدروگراف سیلاب واقعی ثبتشده در رودخانه هیرمند
(مهر  0830الی مهر  0810شمسی) ،ب) هیدروگراف مصنوعی سیلاب با دوره بازگشت  81ساله ،ج) هیدروگراف مصنوعی سیلاب با دوره
بازگشت  56ساله ،د) هیدروگراف مصنوعی سیلاب با دوره بازگشت  251ساله و (ه) هیدروگراف مصنوعی سیلاب دوره بازگشت  561ساله
در طی  00سال

1
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الف

ج

ب

ه

شکل  -5حداکثر عمق سطح آب و ارتفاع سطح زمین در طول مسیر لوله خط گاز از ایستگاه لانچر دشتک به سمت زابل ،در بخش
هیرمند تالاب هامون ،بر اساس الف) هیدروگراف سیلاب واقعی ثبتشده در رودخانه هیرمند (مهر  0830الی مهر  0810شمسی) ،ب)
هیدروگراف مصنوعی سیلاب با دوره بازگشت  81ساله ،ج) هیدروگراف مصنوعی سیلاب با دوره بازگشت  56ساله ،د) هیدروگراف
مصنوعی سیلاب با دوره بازگشت  251ساله و ه) هیدروگراف مصنوعی سیلاب دوره بازگشت  561ساله در طی  00سال.

سد کجکی ،ورود سیلابهای ناگهانی از طرف افغانستان به

نتیجهگیری

تالاب هامون قابل پیشبینی نیست؛ بنابراین باید احتمال رخ

بررسی مقادیر بارش ،دبی آب رودخانههای سیستان و
هیرمند و شبیهسازی تغییرات سطح آب تالاب هامون نشان

داد سیلاب با دوره بازگشت طولانیمدت را مدنظر قرار داد.

میدهد ،سیلاب رودخانهها و آبگرفتگی تالاب ،سالانه در بازه

شبیهسازی نشان میدهد عمق دریاچه در قسمت شمالی یعنی

زمانی بهمن تا اردیبهشت بیشترین مقدار خواهد بود؛ بنابراین

هامون صابری و پوزك بیشتر از بقیه قسمتها است .درواقع

جهت سهولت دسترسی به خط لوله و سرویسدهی توسط

هامون صابری چاله اصلی میباشد که با بالا آمدن آب آن،

عوامل بهرهبرداری و تعمیرات بر روی خط باید به ماه سال

دوهامون پوزك و هیرمند نیز به آن میپیوندند .پسازآنکه دو

دقت کرد و مناسب است حتیالامکان در محدودهی زمانی

هامون مذکور تحت اشغال آب درمیآید و بهویژه هنگامی سطح

فوقالذکر نباشد.

آب هامون هیرمند بهقدری بالا بیاید که حداقل از  115متر

شبیهسازی تغییر اقلیم در این پژوهش بر اساس دادههای بارش

نسبت به سطح دریاهای آزاد متجاوز گردد ،آب دریاچه در

و دمای منطقه سیستان ،نشان داد در این منطقه احتمال رخ

بخش جنوبی سرریز نموده و از طریق رودخانه یا مسیل شیله

داد با سیلاب با دوره طولانیمدت کم است؛ اما باید به این

به هامون گودزره در خاك افغانستان تخلیه میشود.

موضوع توجه کرد که بهدلیل عدم آگاهی از دادههای بارش و

بهاینترتیب آبراهه مذکور مازاد آب هامون را به باتلاق گودزره

دما در سرمنشأ رودخانه هیرمند در کشور افغانستان و

سوق میدهد و درنتیجه این امر ،گودزره نیز دریاچهای به طول

همچنین تصمیمگیری افغانها در باز یا بستهبودن دریچههای

 12و عرض  0کیلومتر خواهد بود .در ادامه شبیهسازی از
سیلاب واقعی و سیلابهای مصنوعی با دوره بازگشت مختلف
12
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نشان میدهد در محلهای واقع در  02 ،00 ،32 ،22و 121

اقلیم بر رواناب رودخانه و ارائه راهکارهای سازگاری با

کیلومتری از دوراهی دشتک و بخصوص در محل آبراههی

اثرات آن (مطالعه موردی :حوضه آبریز تویسرکان همدان).

(مسیل) شیله به تمهیدات لازم در جلوگیری از تخریب و

نشریه علمی-پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران،

آبگرفتگی لوله گاز نیازمند است .شبیهسازی نشان داده است

.12-1 :)31(11

عمق آب بین  1/5تا  5متر متغیر خواهد بود و این بار

تجریشی ،م ،.ابریشمچی ،ا ،.تفرج نوروز ،ع ،.طاهری ،ح،.

هیدرولیکی توانایی صدمه زدن به لوله انتقال گاز را خواهد

 .1311شبیهسازی تغییرات تراز آب دریاچه هامون.

داشت؛ بنابراین محلها فوقالذکر ،به تمهیدات مهندسی لازم

مجموعه مقالات مجله دانشکده مهندسی ،دانشگاه صنعتی

در جلوگیری از شناورسازی لوله گاز و خوردگی نیازمند

شریف.11-21 ،

هستند.

تهران سحاب .1311 ،بهرهبرداری بهینه از آب هیرمند ،جلد

درنهایت باید گفت در سالهای  1311تا  1311بهدلیل

دوم ،هیدرولوژی رودخانه سیستان .طرح پژوهشی سازمان

بارندگیهای قابلتوجه در افغانستان و شرق ایران سبب ورود

آب منطقهای استان سیستان و بلوچستان.

حجم زیادی سیلاب به تالاب هامون شده است .ولی متأسفانه
در حال حاضر بهدلیل محرمانه بودن دادهها ،دبی سیلاب در

ثانی خانی ،ه ،.دینپژوه ،ی ،.پور یوسف ،س ،.زمانزاد قویدل،

دسترس نبود و لذا پیشنهاد میشود در صورت دسترس بودن

س ،.صولتی ،ب .1312 ،.بررسی اثرات تغییر اقلیم بر

دادههای این سیلاب بزرگ ،دوره برگشت پیک آن تعیین شود

رواناب حوضههای آبریز (مطالعه موردی :حوضه آبریز

و مدلسازی با دادههای جدید انجام گردد.

آجیچای در استان آذربایجان) .نشریه آبوخاك:)0(21 ،
.1225-1231

سپاسگزاری

حمیدیان پور ،م ،.باعقیده ،م ،.عباس نیا ،م .1315 ،.ارزیابی

این تحقیق از حمایت مالی و معنوی شرکت دانیال پترو و

تغییرات دما و بارش جنوبشرق ایران با استفاده از

شرکت ملی گاز ایران بهرهمند شده است .بدینوسیله از

ریزمقیاس نمایی خروجی مدلهای مختلف گردش عمومی

همکاری مسئولین محترم قدردانی میگردد.

جو در دوره  .2211-2211پژوهشهای جغرافیای طبیعی،

منابع

.123-121 :)1(10

آشفته ،پ .س ،.بزرگ حداد ،ا .1313 ،.ارزیابی تقابلات بین

خزاعی فیضآباد ،ا ،.پودینه ،م ،.حمیدیان پور ،م.1310 ،.

نوسانات طبیعی اقلیم و فعالیتهای بشری بر رواناب.

بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه کارواندر .جغرافیا،

نشریه تحقیقات آبوخاك ایران.123-112 :)15(1 ،

.51 -12:)03(11

پارس ویستا .1315 ،مطالعات زیستمحیطی استان سیستان

خسروی ،م .1301 ،.تأثیرات محیطی اندرکنش نوسانهای

و بلوچستان ،کتاب اول :بررسی و بهرهبرداری از دریاچه

رودخانه هیرمند با بادهای  122روزه سیستان .فصلنامه

هامون مرحله دوم .طرح پژوهشی اداره کل حفاظت

تحقیقات جغرافیایی.11-10 :02 ،

محیطزیست استان سیستان و بلوچستان.

خسروی ،م ،.1301 ،.تحلیل زمانی-مکانی پایدار دریاچههای

پورکرمانی ،م ،.زمردیان ،م .ج .1301 ،.بحثی پیرامون

هامون ،تحقیقات منابع آب ایران.11-00 :)3(0 ،

ژئومورفولوژی استان سیستان و بلوچستان ،ویژهنامه

دلاور ،مجید ،.بابایی ،ا ،.فتاحی ،ا .1313 ،.بررسی اثرات تغییر

آبوخاك زابل .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی-01 :12 ،

اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه .نشریه

.122

پژوهشهای اقلیمشناسی.53-05 :)11(5 ،

پورمحمدی ،س ،.دستورانی ،م.ت ،.مساح بوانی ،ع ،.گودرزی،
م ،.جعفری ،ه ،.رحیمیان ،م.ح .1315 ،.بررسی اثرات تغییر
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