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  1چکیده

است. سیل از جمله این بالیاي طبیعی است که  تأثیر فعالیت انسانی و تخریب طبیعی طبیعت در هر لحظه، تحت
جغرافیایی  موقعیت گل رودخانه زرین در حوضه حاضر پژوهش. گذارد میهاي فراوانی را در طبیعت به جاي  خرابی

یل س توجه بهبا  شمالی 37° 8́ 44˝تا  36° 43 ΄30˝شرقی و عرض جغرافیایی  55° 11 ΄36˝تا  °54 43́ 40˝
علت وقوع  و (طی عملیات میدانی) روند تغییرات منظور دستیابی به به 1396تابستان مخرب ثبت شده در فصل 

شهرستان  درگل  رودخانه زرینسیالب مخرب حوضه  ترین بیشنشان داد که  پژوهشانجام شد. نتایج این سیالب 
نه و با بستر غالب متر در محدوده باالدست رودخا 76عرض  ترین بیشمردادماه گزارش شده است.  درکتول  آباد علی
گیري کاهش داشته  طور قابل چشم اي رودخانه بعد از سیل به چنین درصد پوشش حاشیه ثبت شده است. هم سنگ تخته

 وقوع آن در بارش ساالنه و مدت، افزایش حداکثر طوالنی هاي سالی خشکوقوع  کاهش مجموع بارش ساالنه واست. 
به اراضی دیم،  دار شیبمرتعی  ، تبدیل مناطق جنگلی وبا شیب تند ها سر شاخهوجود ماه، مرداد در غیرمعمولفصل 

در  وقوع سیل در ثرؤانسانی م عوامل طبیعی و دلیل کوچک بودن از به ها پلدهانه  مسدود شدن و دام رویه بیچراي 
انه شده و کلی این عوامل باعث تخریب زیستگاه طبیعی موجودات بومی ساکن این رودخطور به. باشد می این منطقه

   .شود می ها آن باعث کاهش تنوع زیستی یا نابودي
  

    سیالب، گل حوضه رودخانه زرینتخریب زیستگاه،  شناسى، بهسازي بوم هاي کلیدي: واژه
  

                                                
 gholizade_mohammad@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
شرایط اقلیمی ایران و غیریکنواخت بودن توزیع 

ها در کشور، باعث بروز  زمانی و مکانی بارش
ال و وارد شدن هاي مخرب در فصول مختلف س سیل

شود.  خسارات فراوان در مناطق مختلف کشور می
اي باعث شده است  واقع شدن ایران در اقلیم مدیترانه

صورت ناگهانی و در  هاي جوي اغلب به که ریزش
  مدت زمان کوتاهی اتفاق بیافتد.

یک بخش طبیعی  ییآب و هوا اتچه تغییر اگر
هاي   دهه از تغییرات این میزانسیستم زمین است، اما 

بینی معمول براي  اخیر پیشی گرفته است. یک پیش
تواند نوسانات  روند کلی گرمایش آتی زمین می

روزافزون و شدید تغییرات بارش و احتمال باالي 
آب کلی،  طور به ).2012(اي پی سی سی،  سیل باشد

براي  ریزي برنامهاست، اما ضعف  باارزشیمنبع 
و غیراصولی  ناکارآمدوري از سرزمین و مدیریت  بهره

 هاي آسیبمنجر به آن شده است که وقوع سیل و 
آنان در پهنه  هاي فعالیتها و  مداوم آن بر انسان

ویژه زمانی که  بهرو به افزایش باشد.  سرزمینمان
هاي زمینی  ها و پوشش کشورها اجازه تغییر در کاربري

هاي سیالبی صادر نمودند. در  ها و دشت را در حوضه
هاي  خیز جهان در دهه نیز مانند سایر مناطق سیل ایران

هاي  ها و میزان خسارت اخیر، شدت وقوع سیالب
ناشی از آن در حد چشمگیري افزایش یافته است. 

تنها  1331که، وقوع سیل در ایران که در سال  طوري به
 هاي سالی خشکمورد گزارش شده بود، عالوه بر  4

مورد و  185به  1375اخیر، تا سال  هاي سالمکرر در 
(مهندسین  مورد فزونی یافت 215به  1387تا سال 

استان گلستان با توجه به  .)2011آب،  مشاور روان
خشک و گستردگی اراضی مستعد  اقلیم خشک و نیمه

ها و  دلیل تعدد رودخانه در مناطق میانی و شمالی و به
دلیل  ها به تر آن تمرکز روستاها در حاشیه آن که بیش

اند، باعث  به آب در این مناطق استقرار یافتهنیاز 

شود،  تري در هنگام وقوع سیالب می صدمات بیش
زیرا در محدوده استان چهل رودخانه هست که ساالنه 

ها جریان دارد و  میلیون مترمکعب آب در آن 1235
صورت سیالبی  ها به درصد آن 65چیزي در حدود 

ه طبیعی . سیالب یک پدید)1998(وزارت نیرو،  است
تواند کامالً متوقف شود، بلکه باید خطر  نمی است و

طبق تعریف آن را براي مردم و محیط کاهش داد. 
یل عبارتست از افزایش فرهنگ آبشناسی یونسکو س

آب یک رودخانه تا  رازمدت در سطح ت کوتاه معموالً
تر  راز آب از آن اوج با آهنگی آهستهاوجی که سطح ت

رتست از ري سیل عباعریف دیگنشیند. طبق ت عقب می
رود یا  دوده معمولاضافه جریان آب نسبت مح

ر بروز یک حجمی از آب. سیل ممکن است در اث
ها  انی برفی شدید و یا مستمر و یا ذوب ناگهبارندگ

سته شدن یک در یک حوضه آبخیز و یا در نتیجه شک
وقوع بپیوندد. به هر حال بروز سیل و سیالب  سد به

یجاد خسارت و تلفات به مراکز و اب باعث تخری
 مقدم، (اصغري دباش یهاي مسیر سیالب م ازهانسانی و س

هاي کوتاه در محل  سیل ترکیبی از جریان .)2005
ها و  نگدر س اي با شیب تند است که معموالً ژهوی

شود و از  مقاوم ایجاد می نفوذ و کم قابلسازندهاي غیر
ه گیر، آبراهیابد: حوضه آب ه بخش اصلی تشکیل میس

ها در حوضه آبگیر  و مخروط افکنه. تمامی بارندگی
رسند تا دبی  هاي کوچک به هم می صورت آبراهه هب

جریان را در آبراهه بزرگ که به شکل مالحظه  لقاب
تا حدودي طوالنی است تامین نمایند. شیده باریک و ک

هاي  ز بارشی اهاي نامنظم ناش اس تشکیل دبیاس
ه در صورت رگباري است ک به کثراًانی و شدید اناگه

آید.  ي بسیار ضعیف و متناوب به وجود میاه جریان
ها با جریان تشخیص قوي مشخص هستند که  یالبس

هاي برهنه و ناپایدار و در  ر رگبار روي زمینپس از ه
در  ها و غالباً توسط جریان آب ایی که قبالًه آبراهه
ه راه ند با دار کوهستانی کنده شده هاي شیب دامنه
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سب شدت، اغلب حالت تخریبی افتند و بر ح یم
بار در  هاي فاجعه کلی سیالبطور به .باالیی دارند

 هاي طور جدي زیستگاه تواند به هاي کوهستانی می رودخانه
اي آن و جوامع ماهیان آسیب  درون رودخانه و حاشیه

چه جوامع اگر ).2015(جورج و همکاران،  برساند
ها با شرایط ژئومورفولوژیکی  انهماهیان بومی رودخ
اند و نسبت به وقایع شدید  پویا تکامل یافته

، )2004(لیتل و پوف،  هیدرولوژیکی مقاوم هستند
هاي شدید ممکن است تراکم و بیوماس ماهیان و  سیل

زي را کاهش داده و بر ترکیب  مهرگان کف درشت بی
ت اثرا .)2012(میلنر و همکاران،  گذار باشداثر جوامع

مستقیم شامل مرگ و میر مرتبط با جابجایی و تخریب 
مهرگان  مراحل هچ تخم ماهیان و فراوانی درشت بی

مستقیم آن به زیستگاه که اثرات غیر زي، در حالی کف
تواند بر ظرفیت حمل و نقل موجودات یا به نفع  می

 .)2003(ماریوت،  یک گونه یا به ضرر یک گونه است
مدت سیالب بر مدت و بلند تاهثیرات کوأدرك بهتر از ت

زي براي  مهرگان کف جوامع ماهیان و درشت بی
ها  پذیري آن ثر برمقاومت و انعطافؤشناسایی عوامل م

هاي تغییر آب  تر مدل جا که بیش از آن ضروري است.
وقایع در یک افزایش شدید  تواند می و هوایی

کند، چنین اطالعاتی  بینی می را پیش هیدرولوژیکی
مهرگان  مدیریت جوامع ماهیان و درشت بیبراي 

هاي در معرض خطر  زي و حفاظت از گونه کف
  باشد.  مند می ارزش
 قبل شده انجام هاي پژوهش و میدانی هاي بررسی با

   تقریباً تخریب نگارندگان، توسط از سیل پس و
. شد مشخص حوضه رودخانهمحدوده  صد درصدي

 بهسازي لهأمس هب نهاد که رو پیش را شرایطی امر، این
 از و شود پرداخته محدوده در این اکولوژیکی محیطی

 بستر آن، و گل زرین نهر اکولوژیکی ساختار که جا آن
 این پژوهش در بود، دیده سیل از فراوانی آسیب

اکولوژیکی  بهسازي مورد در مهم زیستگاه یک عنوان به

 این اصلی اهداف .است شده بحث آن زیستی غناي و
اثرات تخریب زیستگاه بر اساس  از رتعبا پژوهش
 شناسایی ،هاي فصلی و مدیریت آن سیالب

 بهسازي چنین و هم احیا براي طبیعی عملکردهاي
   .باشد می رودخانهحوضه   محدوده درطبیعت 

آبریز رودخانه و حریم  هاي حوزه، ها رودخانه
داراي باالترین تنوع زیستی در جهان  ها رودخانه

تمرکز جمعیت انسانی در  ترین بیشچنین  هستند و هم
تخریب  .قرار دارد ها رودخانهحاشیه و نزدیک به 

زیستگاه فرایندي است که در آن زیستگاه طبیعی 
توانایی خود براي پشتیبانی از زیستن جانداران درون 

دهد. در این فرایند، یاختگانی که  ز دست میاخود را 
شوند؛ چنین  یاند جابجا یا نابود م در محل بوده تر پیش

تخریب  چیزي کاهش تنوع زیستی را در پی دارد.
منظور  هاي انسانی اغلب به زیستگاه توسط فعالیت

گیري از منابع طبیعی براي تولیدات صنعتی و  بهره
ها براي  زمین سازي پاكشود.  شهرسازي انجام می

هاي کشاورزي یکی از دالیل اصلی نابودي  فعالیت
توان به  ر عوامل مهم میها است. از دیگ زیستگاه

بري، ترال و گسترش شهرها اشاره  ، چوبکاري معدن
عنوان نخستین عامل  اکنون به کرد. تخریب زیستگاه هم

با این  .شده استانقراض جانوران در جهان معرفی 
گل و  دالیل، مطالعه ساختار فیزیکی رودخانه زرین

تواند براي بررسی اکولوژیکی  تعیین عوارض آن می
توان  د باشد زیرا با آگاهی از این اطالعات میمفی

تر را در راستاي اهداف  تر و صحیح مدیریت مطلوب
  محیطی ارائه داد. شیالتی و زیست

  
  ها مواد و روش

مطالعه حاضر با روش آماري، اسنادي و تحلیلی، 
انه موضوع عوامل مؤثر بر روند تغییرات رودخ

 ن رودخانه درایدهد.  گل را مورد بررسی قرار می زرین
آباد کتول، استان  منطقه حاصلخیز و پربرکت علی
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هاي عمده کشاورزي قرار  در منطقه فعالیت گلستان و
آب  برداري از گرفته است. به همین منظور براي بهره

سیالبی در  هاي اضافی و ذخیره آب روخانه مزبور و
در افزایش بازدهی کشاورزي،  فصول بارندگی و

آبخیز   حوضه .استد احداث شده سدست  منطقه پایین
تا  54° 43΄ 40˝جغرافیایی  موقعیتگل از نظر  زرین

 36° 43΄ 30˝شرقی و عرض جغرافیایی  °55 11΄ 36˝
گل  نهر زرین شمالی واقع شده است. 37° 8΄ 44˝ تا

دائمی است که به رودخانه  هاي شاخهسریکی از 
قی شمالی البرز شر هاي دامنهو از  ریزد میگرگان رود 

کیلومتر طول داشته که  22. این نهر گیرد میسرچشمه 
 وزارت نیرو،( باشد میشنی  - داراي بستر سنگی

 82/342). مساحت حوزه آبریز آن در حدود 1370
متر و حداقل  2800کیلومتر و حداکثر ارتفاع حوزه 

گل از مسیرهاي  . نهر زرینباشد میمتر  280ارتفاع آن 
روستا و چندین کارگاه کشاورزي،  هاي زمینجنگلی، 

  .کند میپرورش ماهی عبور 
کیلومتري  22مطالعه حاضر در طول مسیر حدود 

 نوع کاربري اراضی مختلف از جمله با توجه به
ورودي منابع آالینده روستایی و خروجی پساب 

گل انجام  زرین رودخانهپرورش ماهی از  هاي کارگاه
ر ت بیش حوضه رودخانه دست پایینمنطقه . گرفت
 محدوده روستایی و فعالیت کشاورزيتأثیر  تحت

خروجی  از متأثردست حوضه  منطقه میان .باشد می
منطقه  و پروري دام، فعال پرورش ماهی هاي کارگاه

 20عمق (متر) در  .)1، جدول 1 (شکل جنگلی است
طور تصادفی، عمق رودخانه  نقطه از هر ایستگاه، به

ن متوسط عمق در نظر عنوا گیري و میانگین آن به اندازه
گرفته شد. عرض خیسی رودخانه (متر) در سه ناحیه 

گیري و میانگین  ابتدا، وسط و انتهاي هر ایستگاه اندازه

عنوان متوسط عرض رودخانه براي آن ناحیه در  آن به
نظر گرفته شد. سرعت جریان (متر بر ثانیه) رودخانه 
بر اساس روش جسم شناور تخمین زده شد. براي 

ش خطاي احتمالی در این روش، در هر ایستگاه کاه
گیري سرعت جریان سه بار تکرار شد و میانگین  اندازه
عنوان متوسط سرعت جریان رودخانه براي آن  آن به

میزان  ناحیه در نظر گرفته شد. ساختار بستر با توجه به
گیري قطر  هاي غالب بستر رودخانه و اندازه قطر سنگ

) 12و  4بر اساس ( صورت تصادفی سنگ به 20
هاي غالب  طوري قطر سنگ بندي شد. به طبقه
تر از  شده در محدوده سنگ بستر (بزرگ گیري اندازه
متر) و  میلی 4000-256سنگ ( متر)، تخته میلی 4000
  متر) بودند. میلی 256-64فرش ( سنگ

، ساختار خاك محدوده 1396بر اثر سیل مرداد 
کل و جنس بستر ویژه ش (به گل حوضه رودخانه زرین

 منطقههاي شده است. خاك این  دچار آسیب رودخانه)
شسته شده و مواد آلی آن  نواحیدر بعضی 

و در برخی مناطق در زیر گل و الي و  یافته کاهش
چنین،  شده است. هم دفنسنگی  حتی رسوبات قلوه

پوشش جنگلی محدوده، درختان واژگون شده و یا 
 هایی سنگو  شده خشکشاخ و برگ  باهاي  تنه

هستند، با وجود گذشت  درشت در اطراف درختان
مطرح  مطالعهعنوان موارد مورد  ، هنوز بهماهچندین 

و تخریب  گل زرین رودخانهاست. بستر عریض شده 
و  ها گودالدرشت،  هاي سنگ(وجود مسیر نهر 

عنوان پناهگاه آبزیان موجود  هاي بستر که به برجستگی
اثر سیل مهیب مرداد  بر )شدند در آن محسوب می

 دیده آسیب سازگان آبی بومعنوان  ، همگی به1396
  مطرح است.
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   گل. موقعیت منطقه تحقیقاتی از رودخانه زرین -1 شکل
  

 .برداري و برخی از پارامترهاي محیطی در منطقه مورد مطالعه هاي نمونه موقعیت ایستگاه -1جدول 

  ثرؤعوارض م  جنس بستر  ارتفاع (متر)  مکعب بر ثانیه)(متردبی  E ییعرض جغرافیا  N طول جغرافیاي   ایستگاه

1  

یین
پا

 
ست

د
 

40˚77'27'' 32˚70'70'' 26/1 9/260  

  آب کشاورزي زه  سنگریزه
  فاضالب روستایی

2  40˚76'94'' 32˚56'71'' 14/1 3/294  

3  40˚76'80'' 32˚56'71'' 06/1 7/312  

4  40˚76'10'' 32˚44'39'' 24/1 1/332  

5  

یان
م

 
ست

د
 

40˚77'40'' 32˚26'89'' 18/1 1/400  

  پساب پرورش ماهی  سنگی قلوه

6  40˚77'48'' 31˚15'04'' 15/1 2/466  

7  40˚77'66'' 32˚07'26'' 2/1 2/496  

8  40˚79'38'' 31˚94'76'' 3/1 1/537  

9  40˚81'63'' 31˚83'08'' 35/1 1/627  

10  40˚82'17'' 31˚79'51'' 23/1 8/689  

باال  11
ست

د
 

40˚82'82'' 31˚77'36'' 2/1 9/721  
  پساب پرورش ماهی  سنگی قلوه

12  40˚83'44'' 31˚75'77'' 01/1 5/748  
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 موضوع دیده آسیبهاي  شناختی سرزمین بهسازي بوم
طبیعی در معرض انواع  هاي محیطعلمی مهمی است. 

عی یا ها ممکن است طبی آشفتگی قرار دارند. آشفتگی
جمله  هاي طبیعی از از جانب انسان باشند. آشفتگی

همواره بخشی از عملکرد  سوزي آتشطوفان، سیل و 
زیست بوده است. برخی از این  و رفتارهاي محیط

اند که گیاهان و  ها چنان قدیمی و باسابقه آشفتگی
(بارد و  اند سازگاري یافته ها آنجانوران نسبت به 

  ).2003همکاران، 
  

  نتایج
صورت تجربی و تحلیلی، به  در این مقاله به

 دیده آسیب سازگان بومبهسازي یک  هاي روشبررسی 
 هاي ویژگیتوجه به  و با شده پرداختهبر اثر سیل 

و کاربردي  توجه قابلهاي  طبیعی و ذاتی منطقه روش
مختلفی براي بهسازي  هاي روش. اند شدهمعرفی 

هاي  حوضه مطالعاتی از جمله روش شناسی بوم
بهسازي در زمینه بازسازي جنگل و پوشش گیاهی و 
بهسازي بوم شناختی رودخانه از نظر بستر و غناي 

  در نظر گرفت. توان میزیستی 
این روش نیز عالوه بر سیر مراحل توالی توسط 

از طریق  کاري جنگلکه شامل  شود می طبیعت بررسی
از طریق بذرکاري  کاري جنگل کاشت نهال و یا

 ساختار. )2017میکائیلی و همکاران، ( باشد می
 نهر عرض از بخشی یا کل در تواند میچوبی  هاي کُنده
 بااهمیت آن تنوع و نهر دهی شکل که در گیرد قرار

 تعداد از جمله افزایش باشد می داراي مزایاي و است
افزایش سطح  رودخانه، باالدست در ویژه به ها گودال

سوبات و کمک به نشینی ر آب و بهبود الگوهاي ته
و فراهم  پاالیی رودخانه)(خود افزایش هوادهی آب

مهرگان  نمودن زمینه الزم براي باال رفتن تولید بی
در هاي خرد  زیستگاه آشفتگی ،و ماهیان زي کف

منظور رشد الرو ماهیان صفر ساله  به حاشیه رودخانه

ماهی، ماهی  (در این رودخانه ماهیانی از جمله سیاه
شده  گزارشماهی جویباري  ماهی، سگخیاطه، گاو

   . )2017زاده و همکاران،  (قلیاست 
با الگوبرداري از توان محیطی  سدهاي سنگی

استفاده  این روش جهت بهسازي از توان میمنطقه 
طور طبیعی از سنگالخ  مناطقی از نهر که بهنمود. 

با ایجاد  اند هوایی هپدید شده تشکیل(سدهاي سنگی) 
و گودالی موج تنوع زیستگاهی نهر عمق  مناطق کم

ماهیان و پناهگاهی  ریزي تخمشده که مناسب براي 
. استفاده از پوشش باشد زي کفبراي موجودات 

مئاندري جهت باال رفتن تولید  هاي حلقهگیاهی در 
هاي چوبی  ، پوشش گیاهی و کُندهشناسی زیست

حاصل از درختان در باالترین اولویت قرار دارند. 
سرعت جریان  دهنده کاهشدهنده و  م انحرافزیرا، ه

عمق و  ها و مناطق کم هستند و هم در ایجاد گودال
نقش منبع غذایی  تر مهممتنوع نقش داشته و از همه 

  و ماهیان دارند.  زي کفمهرگان  براي تولید بی
توسط نویسنده، قبل از  شده انجامهاي  بر اساس بررسی

در حاشیه نهر به  انداز سایهسیل گیاهان و درختان 
ها نیاز به  مقدار زیاد وجود داشته و با تخریب آن

ارزش تولیدي رودخانه باال رود و که  کاشت براي این
ماهیان در سایه افکنده شده به  هاي گونهضی از عب

رودخانه و ریشه درختان و شاخ و برگ آویزان شده 
 عنوان زیستگاه مناسب (از جمله فرار و پناهگاه  به ها آن

   .کنند می) استفاده آبزیان
ثر در تغییرات تدریجی و ناگهانی در ؤاز عوامل م

 توان میگل  ساختار فضایی و مساحتی حوضه زرین
شدید و  هاي بارشتغییرات دمایی و به همراه آن 

عوامل  تأثیر اشاره نمود. این تغییرات تحت دار مدت
این  ترین مهممختلفی به وقوع پیوسته است که از 

انسانی از  هاي فعالیت :اشاره داشت به توان مید موار
کشی و توسعه  ، انحراف آب و زهسازي راهجمله 

گل، شرایط  تر حوضه زرین کشاورزي در بیش
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هیدرولوژي متفاوت، تغییرات در میزان پوشش گیاهی 
در طول زمان در این منطقه، استفاده از بستر و حاشیه 

یرات کیفیت رودخانه براي برداشت شن و ماسه، تغی
 هاي آب دلیل ورود زه آبی به هاي کم آب در ماه

مزارع پرورش ماهی و  هاي پساب و کشاورزي
روستاهاي مستقر  انسانی هاي فاضالبو  پروري دام

آباد و خاك پیرزن به  گل، شیرین (روستاي زرین
  ).2رودخانه) (شکل 

  

  
  

  .ها مؤثر در حیات رودخانه پارامترهاي -2شکل 
  

شده در  گیري اندازهوصیات فیزیکی برخی خص
گل در  محدوده مناطق مورد بررسی از حوضه زرین

 شده است. آورده 2قبل و بعد از سیل در جدول 
عمل آمده از منطقه مطالعاتی نشان  به هاي بررسی

نظر باعث ایجاد تغییراتی  که وقوع سیل مورد دهد می
گل شده است. حداکثر و  در عرض رودخانه زرین

ترتیب  عرض رودخانه قبل از وقوع سیل به حداقل
دست رودخانه بوده  در میان 46/7در باالدست و  6/1

تا  دست پایینمتر در  16به ترتیب  که پس از سیل به
چنین  رسیده است. هم باالدستمتر در محدوده  80

افزایش  25/35متر به  22/4عرض متوسط رودخانه از 
هاي  از بخش کلی عرض رودخانه طور به یافته است.

این روند  یابد، اما دست افزایش می باالدست به پایین
صورت منظم مشاهده نشده  گل به در رودخانه زرین

ها و نهرها نیز  توان گفت در اکثر رودخانه است و می
 )2014(هوانگ و همکاران،  چنین روندي حاکم است

هاي  که این باعث ایجاد تنوع فیزیکی در بخش
شود و بر ارزش زیستی آن  مختلف رودخانه می

چنین ضریب خمیدگی رودخانه پس از  همافزاید.  می
دلیل  به توان میوقوع سیل کاهش داشته که این امر را 

فرسایش زیاد و افزایش عرض رودخانه در بازه مورد 
عاملی جهت  ها سیالبمطالعه دانست، این نتیجه که 

 است با مطالعه ها رودخانهکاهش ضریب خمیدگی 
   مطابقت دارد.) 2002( تولدي و بیلیبار

 را گل رودخانه زرین طول درصد 76بیش از 
 تشکیل سنگالخی و سنگی قلوهبستر  با عمق کم مناطق

از  اساس مطالعات صورت گرفته بر بنابراین، دهد، می
 )،2014هوانگ و همکاران،  ؛1995(بروکس،  جمله
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 سرعت دبی، مانند آب فیزیکی هاي ویژگیاز  برخی
 مناطق در این نیز و غیره کدورت ،یان آبجر

و  زیستگاه کیفی هاي ویژگی و گرفته قرار تأثیر تحت
ساخته  مواجه تغییراتی با را شناسی زیست جوامع
جوامع جانوري و گیاهی  در تنوع نهایت، در. است

 از الگوبرداري. کند میرا ایفا  اي عمده نقش رودخانه
 توجه با بهسازي هاي طرح از بسیاري در این اطالعات

 عمق کم مناطق که این و گل رودخانه زریناولیه  توان به
داراي  آیند، می شمار به رودخانه غالب بستر عنوان به

  . باشد می اهمیت
  

  گل. در رودخانه زرین برداري نمونه هاي در ایستگاه 1396شده قبل و بعد از سیل  گیري اندازهپارامترهاي محیطی  -2 جدول

  ایستگاه
حدوده هر نقطه م

  مورد بررسی

  کدورت
)NTU(  

  کل عرض
  (متر)

  عمق 
  (متر)

  جنس بستر
  متر) (سانتی

 اي حاشیهپوشش 
  )درصد(

  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل  بعد  قبل
1 

  کشاورزي
8 16  11/4  14  13/0  15/0  4  49 -  -  

2 9 15  42/3  16  18/0  17/0  6  61 -  -  
3 7 15  1/2  22  24/0  15/0  8  55 -  -  
65/2  14 6  روستایی 4  25  33/0  19/0  10  50 15  -  
5   7 11  61/4  33  42/0  41/0  23  42 45  10  
47/7  10 7  پروري دام 6  35  48/0  59/0  35  44 60  10  
7 

  منطقه جنگلی
9 14  43/4  31  53/0  26/0  11  81 70  15  

8 7 10  47/4  68  33/0  25/0  14  56 80  25  
9 8 12  72/4  76  31/0  26/0  16  58 80  15  
85/5  14 9  استخر پرورش ماهی 10  44  28/0  23/0  22  49 70  20  
11 

  منطقه باالدست
5 13  17/5  23  25/0  19/0  21  35 85  40  

12 5 12  6/1  6/8  36/0  16/0  17  51 95  70  

  
ها، تخریب  پارامتر نابودي گونه ترین مهمیکی از 

 ، بیش از96 . بر اثر سیل مردادباشد می ها آنزیستگاه 
 چندین هکتار زیستگاه جنگلی و پوشش گیاهی

تخریب شد. آشیانه بسیاري از  اي رودخانه حاشیه
 گرفتگی و حشرات دچار آب ، آبزیانپرندگان، دوزیستان

. بروز سیل )3(شکل  طور کامل تخریب شد شد و به
هاي  سبب شد که بسیاري از کریدورها و نیچ

وحش  هاي حیات موجود در زیستگاه شناسی بوم
ل رودخانه چنین، تخریب کام تخریب شود. هم

، آباد علیعنوان یک زیستگاه آبی در منطقه  گل به زرین
استان گلستان سبب شده که تمامی آبزیان (حشرات 

، دوزیستان و غیره) آن از بین رفته و ها ماهیآبزي، 

زي وابسته به این  زندگی بسیاري از جانوران خشکی
توان  بنابراین می .ودرودخانه نیز با مشکل مواجه ش

هاي فرعی در مسیر رودخانه،  گفت که وجود شاخه
عنوان خردزیستگاه  مناطق خشک و فصلی زیادي به

مهرگان  (ماهی، بیشود که الروهاي آبزیان  مشاهده می
یستان) با توجه به نیاز آبی زي و دوز کف

محیطی (دبی آب و سرعت جریان) توان تحمل  زیست
ترین  عنوان بحرانی این زمان بهدر رودخانه ندارند. 

رود که آبزیان به این  شمار می ها به مرحله زندگی آن
تواند در  ها می مناطق وابسته و برآورد دقیق آن گونه

هاي بومی رودخانه نقش  حفاظت و مدیریت گونه
   .مهمی ایفا نماید
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  . 1396مرداد گل،  زرین در رودخانهاثرات سیل  -3شکل 

  
  بحث

آباد  گل علی در رودخانه زرین 1396داد سیالب مر
هاي به وقوع  ترین سیل استان گلستان یکی از بزرگ

بر اثر  .باشد میپیوسته در حوضه رودخانه گرگانرود 
 96مرداد  19-20هاي شدید که در روز  بروز بارندگی

باري به  در این حوزه آغاز شد، سیل عظیم و فاجعه
در این زیر وقوع پیوست که تلفات و خسارات آن 

الی  5گل مشاهده شد. پس از طی حدود  حوزه زرین
تخریب درختان و  باعثکیلومتر ابتدایی از مسیر  8

از قدرت تخریبی نیز چنین مقاوت بعضی درختان  هم
صورت که با نزدیک شدن  سیل کاسته شده است. بدین

گل و خاك پیرزن (منطقه میانه  روستاي زرینبه 

دن مسیر عبور سیل، حوضه رودخانه) و عریض ش
تري از خود پایداري نسبی نشان داده و  درختان بیش

اند  طور موضعی کاهش داده قدرت تخریبی سیل را به
شواهدي از جریان و تصویر ابتدایی).  -3(شکل 

ساختار فیزیکی رودخانه بر این است که عدم 
تر  شناختی سبب تخریب بیش پرداختن به بهسازي بوم

دات و پوشش گیاهی اطراف زیستگاه براي موجو
ترین پیامدهاي  یکی از مهمرودخانه خواهد شد. 

تخریب زیستگاه که عامل اصلی  محیط زیستی سیل،
  ها است.  نابودي گونه

 ههاي مخرّب در حوض بررسی آمار سیالب
ترین فراوانی  گل نشان داد که بیش رودخانه زرین
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در  هاي اردیبهشت و تیر وقوع در ماه مرداد است و ماه
دوم قرار دارند. از نظر پراکندگی مکانی در  هدرج

ترین فراوانی وقوع سیل در  رود، بیش حوضه گرگان
ها در فصل  تر سیالب شده و بیش  این منطقه گزارش

تابستان رخ داده است. در این شرایط، افزایش حداکثر 
ویژه در فصل غیرمعمول در مردادماه  بارش ساالنه به

به آب و هوایى در کشور است  نوساناتکه ناشى از 
افزایش رواناب و تشدید فرسایش و در نتیجه باال 
رفتن غلظت رسوب کمک کرده که نتیجه آن قدرت 

تر سیل در اثر افزایش وزن مخصوص  تخریبى بیش
). از طرفی 2001سیالب بوده است (مساعدى، 

ریزي و  هاي فصل تایستان باعث کاهش تخم آبی کم
شود. تغییر رژیم  کسب غذا میافزایش رقابت براي 

ثیر بر کاهش عمق و سرعت أجریان در این فصل ت
جریان آب دارد و باعث تقلیل خودپاالیی رودخانه 

 ،)2001( ، که با مطالعات میکائیلی و همکارانشود می
   در نهر مادرسو مطابقت دارد.

هاي  رودخانه در انسانی عنوان اکولوژي به چه آن
ه نحو به اول در وهله شود می یاد گلستان استان
بستر رودخانه از  حریم و به تجاوز و برداري بهره

هاي کشاورزي مربوط  جمله برداشت آب براي فعالیت
 در انسانی تصرف و دخل از ناشی تغییرات. است

 اختصاص شامل اه رودخانه بستر و حریم حاشیه،
 برداشت شالیکاري، به حاشیه رودخانه اراضی کاربري

 هدایت ها، رودخانه بستر ماسه از و شن اصولی غیر
 همراه با روستایی و شهري هاي پساب و فاضالب

 رودخانه به توریستی پسماندهاي و ها زباله تخلیه
 زیستی معضالت که است آورده وجود هب شرایطی را

محیطی از جمله  زیست خسارت و معابر آبگیري مانند
  . دده می افزایش را هاي موجودات نابودي زیستگاه

 عمده طور به را گلستان استان آب منابع اغلب
 که دهند می ها) تشکیل رودخانه( سطحی هاي آب

یکی . رسد می کشاورزي مصرف به آن از زیادي بخش

هاي  ثر بر تخریب زیستگاه وجود فعالیتؤاز عوامل م
انسانی از جمله تغییر کاربري اراضی و کشاورزي 

 شناسی، زمین لعوام به توجه باشد. با غیراصولی می
 و آب و هوایى منطقه و شناسی خاك زمین، شیب

 گیاهى هاى پوشش حوضه سطح در آن، تغییرات
 هاى جنگل توان می جمله آن از که دارند متنوعى وجود

 را بایر اراضى و کشاورزى اراضى شده، مراتع، حفاظت
 منطقه در قبل هده چند تا سنتى که کشاورزى. برد نام

 و است داشته با طبیعت را تقابل ینتر کم داشت، رواج
 و مراتع کشاورزى اراضى از مناسب بردارى بهره

 حد از بیش فشار که امروزه، درحالی. گرفت می صورت
 مشکالت بروز سبب کشاورزى اراضى و به مراتع

 در. است شده فرسایش و جمله سیل آن از و جدى
 قطع از پس دار شیب اراضى سیالبى، هاى حوضه
هوانگ و ( اند شده  اختصاص داده کشاورزى به درختان

). از موارد دیگر عدم تعادل بین 2014همکاران، 
گل دانست. این  ظرفیت مرتع و دام در حوضه زرین

عامل نیز سبب شده است دام موجود در مراتع بیش از 
چند برابر ظرفیت مرتع باشد که در نتیجه آن پوشش 

کوبیده  گیاهى بسیار فقیر شده و خاك بیش از حد
شده و فرسایش  شده و شرایط ایجاد رواناب فراهم

  تشدید یافته است.
 بر اثر سیل بیش از چندین هکتار زیستگاه جنگلی

طور کامل  تخریب شد. به ویژه در حاشیه رودخانه به
آشیانه بسیاري از پرندگان و پستانداران کفزي یا 

گرفتگی و  درختزي، حشرات و دوزیستان دچار آب
و هاي اکولوژیکی  نیچ. بسیاري از تخریب شد

دلیل  به وحش هاي حیات موجود در زیستگاهکریدورها 
با هاي  دلیل ایجاد دیواره به چنین همد. شتخریب  سیل

 رودخانه منطقه باالدستو عمودي در  عمق زیاد
وحش در بسیاري  امکان گذر و تردد حیات گل زرین

گل  رودخانه زریناز مناطق مختل شده است. تخریب 
سنگ، سنگالخ و  قلوهعلت حمل رسوبات زیاد و  (به
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عنوان  بهدست)  از باالدست به پایین هاي چوب کنده
یک زیستگاه آبی سبب شده که تمامی آبزیان 

آن از بین  )ها، دوزیستان و غیره حشرات آبزي، ماهی(
زي وابسته  رفته و زندگی بسیاري از جانوران خشکی

(زورن و  جه شودبه این نهر نیز با مشکل موا
   .)2002همکاران، 

گفت که کاهش مجموع بارش  توان میدر نهایت 
مدت، افزایش  طوالنی هاي سالی خشکساالنه و وقوع 

حداکثر بارش ساالنه و وقوع آن در فصل غیرمعمول 
ها، تبدیل  در مردادماه، شیب تند بعضى از سرشاخه

 دار به اراضى دیم، قاچاق مناطق جنگلى و مرتعى شیب
دام، مسدود  هروی سوزى جنگل، چراى بی چوب، آتش

کوچک بودن و عدم مقاومت  دلیل بهها  پل هشدن دهان

سدهاى خاکى از عوامل طبیعى و انسانى مؤثر در 
  باشد. گل می وقوع سیل در حوضه رودخانه زرین

ها و راهکارهایی براي مقابله با  پیشنهادنین چ هم
نمود از جمله  توان اشاره هاي سیل می کاهش خسارت

از تبدیل اراضی جنگلی و مرتعی به زراعی جلوگیري 
دیده احیا شود، بین ظرفیت جنگل و  و اراضی آسیب

مرتع و استفاده از آن تعادل برقرار گردد، از توسعه 
ها  ها در حریم رودخانه دیگر فعالیت مناطق مسکونی و

پذیر اقدامات امنیتی  نقاط آسیب جلوگیري شود، در
ها و مخازن ذخیره آب به وجود آید و  انالک مانند

سدها و بندهاي خاکی درهم شکسته، با مقاومت 
تر احداث شوند و فرهنگ مقابله با واقعه در بین  بیش

  مسئوالن و مردم ترویج شود.
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