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چکیده
احداث سدها بهعنوان یکی از روشهای مدیریت منابع آب ،از جمله مهمتررین سراتتارهای دسرتسراز انارانی در طرو رودتانره
هاتند که میتوانند تغییرات عمدۀ هیدرولوژیک در رژیم رودتانه و در نهایرت ،در کر حوضرۀ زهکشری و در تنظریم جریرانهرای
سطحی را پدید آورند .بنابراین ،ارزیابی کمی تغییرات هیدرولوژیکی بر اثر فعالیتهای اناان از جمله ساتت سد مورد نیراز اسرت .از
اینرو ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی آماری شاتصهای تغییرات هیدرولوژیکی ( )IHAتحت تأثیر سردهای گلارتان و وشرمگیر در
دورههای قب و بعد از احداث این سدها با استفاده از نرمافزار  IHAناخۀ  7/1است .به این منظور ،ایاتگاههای هیردرومتری گنبرد و
قزاقلی در پاییندست سد گلاتان برای بررسی تأثیر احداث سد گلاتان و ایاتگاه هیدرومتری آققال بهمنظرور بررسری ترأثیر احرداث
سد وشمگیر در نظر گرفته شد .همچنین ،بهمنظور بررسی وضعیت تغییر اقلیم در منطقۀ مطالعهشده ،وجود روند در مقرادیر متغیرهرای
اقلیمی بارش ،دما و تبخیر و تعرق با استفاده آزمون من-کندا و شیب سن در سطح اطمینان یک و پنج درصد ارزیرابی شرد .سرس ،
تغییرات  33شاتص هیدرولوژیکی در پنج گروه اصلی (مقدار ،تداوم ،زمانبندی ،فراوانی و میرزان تغییررات) قبر و بعرد از احرداث
سدهای گلاتان و وشمگیر با رویکرد محدودۀ تغییرپذیری ( )RVAمحاسبه شد .با توجه به نترایج آزمرون رونرد ،تغییرر در متغیرهرای
اقلیمی اغلب بهصورت افزایش بارش و دما و کاهش تبخیر و تعرق بوده است .براساس شاتصهای گروه نخات (مقردار) مریتروان
این گونه نتیجه گرفت که مقدار متوسط دبی ماهانۀ جریان رودتانه در دورۀ بعد از احداث سد گلاتان نابت به دورۀ قب از احرداث
سد ،در ایاتگاههای هیدرومتری گنبد و قزاقلی کاهش داشته است ،در حالی که مقدار متوسرط دبری ماهانرۀ جریران رودتانره بعرد از
احداث سد وشمگیر از ماه مارس تا ژوئن کاهشی بوده و در باقی ماهها افزایشی بوده است .در مورد شاتصهرای گرروه دوم (مقردار
دبیهای حداق و حداکثر) ،میتوان بیان کرد که همۀ شاتصهای جریان بهجز شاتصهای حداق جریان سره ،هفرت و  30روزه و
شاتصهای حداکثر جریان یک ،سه و هفت روزه در ایاتگاه هیدرومتری گنبد و بهجز شاتصهای حداق جریان یرک و سره روزه
و شاتص حداکثر جریان سهروزه در ایاتگاه هیدرومتری قزاقلی در دورۀ بعد از احرداث سرد گلارتان کراهش یافتره ،در حرالی کره
شاتصهای حداکثر جریان یک ،سه و هفت روزه در ایاتگاه هیدرومتری آققال در دورۀ بعد از احداث سد وشرمگیر افرزایش یافتره
است .در نهایت ،میتوان نتیجه گرفت که تغییر رژیم جریان میتواند تهدیدهای مهمی برای گونرههرای گیراهی و جرانوری (آبزیران و
حیات وحش) ایجاد کند و به آثار محیط زیاتی نامطلوب منجر شود .درتور یادآوری است که تغییر در شاتصهرای هیردرولوژیکی
جریان بیشتر تحت تأثیر احداث سد بوده و نیز تغییر متغیرهای اقلیمی نیز در این تصوص تأثیرگرذار بروده اسرت و تفکیرک آثرار آن
نیازمند مطالعات بیشتری است.
کلیدواژگان :آب مورد نیاز محیط زیاتی ،رژیم جریان ،روند ،شاتصهای تغییرات هیدرولوژیکی ،متغیرهای اقلیمی.
 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
رژیم طبیعی جریان رودخانه ،یک اامکا لوهیکه در یعیکی
سکککاخ ار و ارد کککرد لموسیسکک مهکککاب وکککی و حاشکککیۀ
رودخانههاست و جریان طبیعی در حفک لموسیسک مهکاب
وی وسیار مهم لست و وکهانکولن لهگکویی وکرلب حفا کت و
وازسکازب لموهکوژی ی یوسک لموهوژیسکتهکا ،مهندسکان و
مدیرلن ب شناخ ه شده لست [1ک  .]3لگرچه دستمکارب
وشر روب جریانهاب رودخانه ،منفعتهاب لج راای در وکر
دلرد ،وهی موجب یخریکب خکدماط طبیعکی لموسیسک م و
یهدید ینوع زیس ی وهوسیدۀ یغییر رژیمهاب جریان طبیعی
میشود [ 1و 4ک  .]5لفزلیش لحدلث سدها و وه هرکرله ن،
لنحرلف ب ،وهرهوردلرب لز بهاب زیرزمینی ،مانکالمشکی
ورلهککههککا و لن لککال ب وککی حو ککهلب در جهککان ،سککبب
یغییرلط هیدروهوژی ی وزرگملیاس در محی زیست شده
لسککت [6ککک  .]8یغییککرلط هیککدروهوژی ی ناشککی لز سککد و
مش الط محی زیس ی مرووط وه ن سبب لیجاد یغییر در
سیس مهاب رودخانهلب شده لست [ .]9ی کی لز رو هکاب
لرزیاوی یأثیر سد در یأمی نیاز وی محکی زیسک ی ،رو
روی رد دلمنکۀ یغییرپکییرب  )1RVAلسکت .مبنکاب رو
یادشده لی لست مه رودخانه وه گونهلب مدیریت شود مکه
ملادیر ساالنۀ هری لز پارلم رهاب شکاخ هکاب یغییکرلط
هیککدروهوژی ی  )2IHAدر محککدودۀ یغییککرلط طبیعککی
پارلم رها ولقع شود .لهدلف مدیری ی واید ور مبناب لطالااط
لموهوژی ی موجود یعیکی شکوند .پک لز یعیکی محکدودۀ
دلمنۀ یغییرپییرب شکاخ هکاب یغییکرلط هیکدروهوژی ی،
محدودۀ لهدلف  RVAو درصکد یحلکآ ن پک لز لحکدلث
سد یعیی میشود [.]1
ورلب لرزیاوی ثار لحدلث سکد ،پکووهشهکاب م عکددب در
دلخا و خارج مشور صورط پییرف ه لسکت مکه وکه یعکدلدب لز
لی مطاهعاط پردلخ ه میشود Zuo .و  Liangوکا وررسکی یکأثیر
لحدلث سدها روب رژیم جریان رودخانۀ  Shayingدر چی وکه
لی ن یجه رسیدند مه لحکدلث سکدها یکأثیر زیکادب وکر رژیکم
جریان رودخانه دلرند ،وهطورب مه سبب ماهش میزلن جریکان
در دورۀ پ لز لحدلث سد لز  3/5یکا  181/5درصکد شکدهلنکد
[ Wang .]11و هر ککارلن یککأثیر مخککزن  Danjiangkouوککر
شککرلی لموهیککدروهوژی ی رودخانککۀ  Hanjiangدر چککی رل
)1. Range of Variability Approach (RVA
)2. Indicators of Hydrologic Alteration (IHA

لرزیاوی مردند [ .]11ن ایج پووهش نها نشکان دلد مخکزن سکد
 Danjiangkouوکککهطکککور درخکککور یکککوجهی رژیککم جریککان
لموهیدروهوژب وهخصکو زمکان یخکمریکزب مپکور مکاهی در
پایی دست سد رل یغییر دلده و یکا حکد زیکادب ینکوع زیسک ی
وزیان و جولمع ماهیان رل ماهش دلده لست Sojka .و هر ارلن
یکأثیر مخکزن  Stare Miastوکر یغییکرلط رژیکم هیکدروهوژی ی
رودخانۀ  Powaدر مشور ههس ان لرزیکاوی مکردنکد [ .]12نهکا
ن یجه گرف ند مکه مخکزن  Stare Miastoیکأثیر م وسکطی وکر
رژیم هیدروهوژی ی رودخانکۀ  Powaدلشک ه و سکاخت مخکزن
یأثیر مثب ی در پایکدلرب جریکانهکاب حکدلقا دلرد مکه وکرلب
حفا ت لز لموسیس م رودخانه لهریت زیادب دلرد .هرچنکی ،
لی مخزن سبب من رل سیاها میشود Lu .و هر ارلن یکأثیر
ساخت سدهاب موچ ور یغییکرلط هیکدروهوژی ی در حو کۀ
رودخانۀ  Jiulongدر جنکوب شکرقی چکی رل وررسکی مردنکد
[ .]13ن ایج پکووهش نهکا نشکان دلد یغییکر در شکاخ هکاب
یغییرلط هیکدروهوژی ی ( )IHAدر دو رودخانکه م فکاوط وکوده
لست ،وهطورب مه ثار لموهوژی ی ور رودخانۀ شراهی وکهدهیکا
وجود نیروگاههاب وکر وکی ویشک ر لز رودخانکۀ غروکی لسکت.
وناورلی  ،حدلقا ب مورد نیاز محی زیسک ی نکهینهکا وایکد در
ساخت سدهاب وزرگ ،ود ه در ساخت سدهکاب موچک هکم
مککورد یوجککه قککرلر گیککرد Uday Kumar .و  Jayakumarطککی
پووهشی دروارۀ یغییرلط هیدروهوژی ی ناشکی لز فعاهیکتهکاب
لنسانی رودخانۀ مریشنا در هند وکه لیک ن یجکه رسکیدند مکه
یغییککرلط هیککدروهوژی ی در رودخانککه لز اولقککب فعاهیککتهککاب
لنسانی لست و در فصول ممجریان ،یغییرلط مثبت و در فصول
پرجریان ،یغییرلط منفکی رل لز شکرلی جریکان طبیعکی نشکان
میدهد [ .]14چنی یغییرلیی روب زیس گاه وزب و سکاحدی و
گونککههککاب مدی کدب رودخانککه و مح کی لطککرلف یککأثیر منف کی
میگیلرد .یأثیر سد  PD Juralaور رژیکم هیکدروهوژی ی نسکب ا
مم لست ،میانگی جریان ماهانکۀ سکدهاب  Srisailamو NSP
در ماههاب ژوئیه ،گوست و سپ امبر وهمیزلن درخکور یکوجهی
مککاهش یاف ککه لسککت و م وس ک جری کان سککاالنه در رودخان کۀ
مریشنا وکیش لز  31درصکد مکاهش یاف که لسکت .هرچنکی ،
ماهش جریان مدی سد ورلب یأمی نیاز ویکارب و یلا کاب ب
خانگی مشاهده شد و لی مر لست وا یغییرلط بوهولیی و
رشد جرعیکت در ینکده وکدیر شکود .سکدها یکأثیر زیکادب در
یغییرپکییرب هیکدروهوژی ی و فصککدی وکودن جریکان رودخانککه
دلرند .در لیرلن نیز ،نصیربخیاوب و هر ارلن یغییر مؤهفههکاب
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جریان محی زیسک ی یحکت یکأثیر سکد سکبالن در رودخانکۀ
قرهسو در لس ان لردویا رل مطاهعه مردنکد [ .]1ورلسکاس ن کایج
پککووهش نهککا ،فرلولنککی جریککانهککاب حککد پککایی در لیس ک گاه
دوستویگدو نسبت وه لروکابمنکدب ،لفکزلیش  59درصکدب رل
نشان میدهد .لز طرفی ،م غیکر دوکی لوج جریکان در لیسک گاه
دوستویگدو روند م عادلیرب رل نشان میدهد ،م غیرهاب دوی
لوج و فرلولنی سیالبهاب وزرگ و موچ  ،یدلوم و زمانونکدب
سیالبهاب موچ در لیس گاههاب دوسکتویگدکو نسکبت وکه
لروابمندب ماهش دلش ه لست مه دهیا ن رل مییولن وا یأثیر
ینظیری سد مخزنی سبالن مریب دلنست .نصیرب و رجبی وا
وررسی یأثیر سد وومان وکر جریکان محکی زیسک ی رودخانکۀ
زرینهرود ویان مردند مه ملدلر جریان محی زیس ی ورلسکاس
رو هاب ینانت و یسکر در دورۀ وعکد لز لحکدلث سکد رونکد
ماهشی دلش ه و لیک در حکاهی لسکت مکه رو  EFC1ویکان
میمند مه ملدلر جریان محی زیس ی در دورۀ وعد لز لحکدلث
سد روند لفزلیشی دلش ه لست [ .]15لحدلث سد وومکان یکأثیر
مس لیری ور نوسان هاب دوی جریان محی زیسک ی رودخانکۀ
یادشده دلش ه و موجب یغییر جریکان زیسک ی رودخانکه شکده
لست .لسفندیارب در واد و هر ارلن وا وررسی یأثیر لحدلث سکد
وومان ور شکاخ هکاب هیکدروهوژی رودخانکۀ زرینکهرود وکر
لساس منحنی یدلوم جریان ،وه لی ن یجه رسیدند مکه ملکادیر
شاخ هاب دوی حدلمثر یک روزه و دوکی م وسک روزلنکه در
دورۀ وعد لز لحدلث سکد وکهیرییکب 13 ،و  7/5درصکد مکاهش
یاف ه لست [ .]16در حاهی مکه ملکادیر شکاخ دوکی حکدلقا
ی روزه در دورۀ وعد لز لحدلث سد  4/7درصد لفکزلیش دلشک ه
لست .ن ایج پووهش نها نشان دلد در  51درصکد زمکان یکدلوم
جریان در مدط پک لز لحکدلث سکد میکزلن دوکی  41درصکد
ویش ر شکده لسکت مکه یکأثیر سکد حا کر روب دوکی جریکان
رودخانۀ زرینهرود رل نشان میدهکد .ملکدلر م وسک دوکی لوج
جریان در دورههاب قبا و وعد لز لحدلث سکد وکهیرییکب ،ورلوکر
 97/71و  79/18م رم عککب وککر ثانیککه لسککت مککه مککاهش 18
درصدب دوی لوج جریان رودخانه در دورۀ وعد لز لحدلث سد رل
نشان میدهد .در دورۀ وعد لز لحدلث سد ،ملدلر م وسک دوکی
در فصا یاوس ان لفزلیش یاف ه لست.
وا یوجه وه رشد و یوسعۀ سدسازب در جهان و وکهویکوه
در لیرلن و لز نجا مه لحدلث سکد یکأثیرلط گسک ردهلب وکر

1. Environmental Flow Component

شرلی جریان رودخانکه در پکایی دسکت خکود دلرد ،هکزوم
وررسی یأثیرلط سد لهریت زیادب مییاوکد .حو کۀ وخیکز
گرگانرود زمی هاب حاصکاخیکز درخکور یکوجهی دلرد .لز
نجا مه رودخانۀ گرگان رود یأمی منندۀ ب لسک فاده شکده
ورلب ویارب ،دلمکدلرب و مشکاورزب در طکول مسکیر خکود
لست و وه دهیا وجود دو نکوع لموسیسک م مکامال م فکاوط
موهس انی و دشک ی ،وجکود سکه سکد ووسک ان ،گدسک ان،
وشرگیر) در طول مسیر ن ،لهریت ویوهلب دلرد .در ر ،
حو ۀ وخیز گرگکانرود محکا مناسکب یخکمریکزب لنکولع
ماهیان خاویارب مهاجر وهخصو یاسماهیکان در سکاهیان
نهچندلن دور ووده لست .رودخانۀ گرگانرود وهدهیا سرات
جریان و دوی زیاد هررله وا طغیان ب ،در مکاههکاب پکر ب
سال وهشکدط گکا هکود مکیشکود .وسکعت و لهریکت لیک
رودخانه سبب شد در پووهش حا ر لرزیاوی شکاخ هکاب
یغییرلط هیدروهوژی ی ( )IHAیحت یأثیر لحکدلث سکدهاب
گدس ان و وشرگیر ور دوی جریکان رودخانکۀ گرگکانرود وکا
لس فاده لز روی رد دلمنۀ یغییرپییرب ( )RVAمطاهعه شود.
مواد و روشها
معرفی منطقۀ مطالعهشده

در پووهش حا ر ،حو ۀ وخیز گرگان رود وی ارضهکاب
جغرلفیککایی΄ 36˚ 33یککا  37˚45شککراهی و طککولهککاب
جغرلفیایی  45˚13یا ΄ 54˚13شرقی در لس ان گدس ان وکا
مساحت  11381میدوم رمروع در شرال مشور و در جنوب
شرقی دریاچۀ خزر ور لساس مکرز هیکدروهوژی وکهانکولن
منطلۀ مطاهعه شده در نظر گرف ه شد .حدلمثر لریفکاع لیک
حو ه حدود  2887م ر و حدلقا ن شکش م کر لز سکط
دریاست [ 17و  .]18وار ساالنۀ حو که لز  231یکا 848
میدیم ر یغییر میمند .م وسک دمکا وسک ه وکه منکاطآ و
لیس گاهها  11/2و  17/5درجۀ سکان یگکرلد لسکت .حو کۀ
وخیز گرگانرود لز هحاظ لقدیری وسیار م نوع ووده و طبکآ
طبلهوندب دوماری لی حو ه دلرلب لقدیمهکاب مرطکوب،
نیرهمرطوب ،مدی رلنهلب ،نیرهخش و خش لست [ 19و
 .]21ش ک ا  1موقعیککت منطل کۀ مطاهعککهشککده در لسکک ان
گدسکک ان و لیککرلن و هرچنککی  ،پککرلمنش لیسکک گاههککاب
هیدروم رب و م ان سدهاب موجود رل نشان میدهد.
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شکل  .9موقعیت ایستگاههای هیدرومتری و سدهای مطالعهشده در استان گلستان

روش پژوهش
در پووهش حا ر مار وارنکدگی ،دمکا ،یبخیکر و یعکر و دوکی
روزلنه لز شرمت یحلیلاط مناوع ب یراب) ،شکرمت سکهامی
ب منطلکهلب لسک ان گدسک ان و سکازمان هولشناسکی مشککور
دریافت شد .وه منظور وررسی و عیت یغییر لقدکیم در منطلکۀ
مطاهعهشده ،وجود رونکد در م غیرهکاب لقدیرکی وکار  ،دمکا و
یبخیککر و یعککر در دورۀ زمککانی مطککاوآ وککا دلدههککاب دوککی وککا
لس فاده لز نرملفزلر  MATLABو زمکونمک -منکدلل 21[ 1و
]22وشیب س  23[ 2و  ]24در سط لطرینان یک و پکنج
درصد زمایش شد .لو دل موقعیکت لیسک گاههکاب هیکدروم رب
یحت یأثیر سدهاب ووسک ان ،گدسک ان و وشکرگیر در منطلکۀ
مطاهعهشده وا لس فاده لز نرملفکزلر  Google Earthیعیکی شکد.
سپ  ،لیس گاههکاب هیکدروم رب دلرلب مکار مامکا لن خکاب
شدند .در نهایت ،ملکادیر  33شکاخ هیکدروهوژی ی در دورۀ
قبا و وعد لز لحدلث سدها وا لس فاده لز نکرملفکزلر  IHAنسکخۀ
 7/1و حدهاب واال و پایی روی رد دلمنۀ یغییرپکییرب )RVA
لس خرلج شد .وا لس فاده لز نرملفزلر  IHAپکنج ویوگکی لساسکی
رژیم جریان شاما ملکدلر ،3یکدلوم ،4زمکانونکدب ،5فرلولنکی 6و
میککزلن 7وررسککی شککد و ن ککایج مروککوط وککه  33شککاخ
هیدروهوژی ی در دورۀ لول و دوم وهصکورط جکدول لرلئکه شکد
1. Mann-Kendall Test
2. Sen’s Slope
3. Magnitude
4. Duration
5. Timing
6. Frequency
7. Rate

[ .]25هرچنی  ،وا یوجه وه لین ه در محکدودۀ مطاهعکایی ،سکه
سککد وککزرگ ووسکک ان ،گدسکک ان و وشککرگیر روب رودخانککۀ
گرگانرود لحدلث شده لست ،یأثیرلط لی سه سد وکزرگ روب
رودخانۀ یادشده وهصورط جدلگانه وررسی شد.
ورلسککاس شکک ا  ،1لیسکک گاه هیککدروم رب ورودب سککد
گدس ک ان یحککت یککأثیر سککد ووس ک ان قککرلر دلرد .هرچنککی ،
لیس گاههاب هیدروم رب گنبکد و قزلقدکی یحکت یکأثیر سکد
گدس ان و لیس گاههاب هیدروم رب وصیر واد و قکال یحکت
یأثیر سد وشکرگیر هسک ند .در مکورد لیسک گاه ورودب سکد
گدس ان یحت یأثیر سد ووس ان شکایان یکاد ورب لسکت مکه
دورۀ مارب دوی روزلنه در لی لیس گاه لز سال وی  1381یکا
 1395و لیس گاه وصیر واد یحت یأثیر سکد وشکرگیر لز سکال
ب  1353یککا  1395هسک ند .ونککاورلی  ،وککا یوجککه وککه سککال
وهرهوردلرب سدهاب ووس ان و وشرگیر نرییولن ن رل وکه دو
دوره یلسیم مرد و فل در وحث وررسی ثار محی زیسک ی
سدهاب ووس ان و وشرگیر لز لی لیس گاهها لس فاده شد.
هرچنی  ،در خصو دالیا لن خاب سدهاب گدس ان و
وشرگیر در پووهش حا ر مییکولن وکه طکول دورۀ مکارب
مناسب لیس گاههاب هیدروم رب گنبکد ،قزلقدکی و قکال و
نیز یأثیر حجم مخازن سدها ور دوی پایی دست لشاره مرد.
سد گدس ان در سال  1379و سد وشرگیر در سکال 1349
وه وهرهوردلرب رسیدهلنکد .ونکاورلی  ،دلدههکاب دوکی روزلنکۀ
لیس گاههکاب هیکدروم رب گنبکد  ،)1395-1334قزلقدکی
 )1395-1352و قال  )1395-1329وه دو دورۀ قبا و
وعد لز لحدلث سد یلسیم شدند جدول .)1

داییچینی و همکاران :تأثیر سدهای گلستان و وشمگیر بر شاخصهای تغییرات هیدرولوژیکی رودخانۀ گرگانرود با 511 ...
جدول  .9مشخصات ایستگاههای هیدرومتری مطالعهشده در حوضۀ آبخیز گرگانرود
ردیف
1
2
3

نام سد

سال بهرهبرداری از سد

سد گدس ان

1379

سد وشرگیر

1349

یجزیککهویحدیککا  ،RVAمجرواککهلب لز اولمککا یغییککر
هیککدروهوژی ی رل لیجککاد مککیمنککد مککه میککزلن یغییککرلط
شاخ هاب جریان  33شاخ  )IHAرل ور ورد مکیمنکد.
هرچنی  ،روی رد  RVAفل ورلب پارلم رهکاب  IHAقاوکا
محاسبه لست و ورلب مؤهفکههکاب جریکان محکی زیسک ی
 )EFCلس فاده نریشود [ .]26وا یوجه وه نبکود لطالاکاط
لموهوژی ی لز منطلۀ مطاهعکهشکده ،محکدودۀ هکدف RVA
ورلب هر ی لز شکاخ هکاب هیکدروهوژی ی یک لنحکرلف
معیار لز ملادیر م وس در نظر گرف ه شد [.]11
یافتهها
ش ا  2ن ایج روند م غیرهاب لقدیرکی وکار  ،دمکا و یبخیکر و
یعر وا لس فاده لز زمون مک -منکدلل و شکیب سک رل نشکان
میدهد .وا یوجه وه ش ا  ،2روند وار  ،دما و یبخیکر و یعکر
در لغدب لیس گاههاب هولشناسی در سط پنج درصکد معنکادلر
لست .وهطورب مه وار و دما در لغدب لیس گاهها روند معنادلر
لفزلیشی دلشک ه ،در حکاهی مکه رونکد یبخیکر و یعکر لز پکنج
لیس گاه در سکه لیسک گاه معنکادلر لفزلیشکی وکوده لسکت .پک
مییکولن لن ظکار دلشکت وکا یوجکه وکه رونکد لفزلیشکی وکار ،
شاخ هکاب یغییکرلط هیکدروهوژی ی رونکد لفزلیشکی دلشک ه
واشند .جدول  ،2ملادیر یغییکرلط  33شکاخ هیکدروهوژی ی
در لیس گاههاب هیدروم رب گنبکد ،قزلقدکی و قکال رل نشکان
میدهد .در لی جدول شاخ هاب گروه نخست نشاندهنکدۀ
ملدلر جریان ماهانه لست مه وا یوجه وکه ملکادیر لیک گکروه لز
شاخ ها در لیس گاههاب هیدروم رب گنبد و قزلقدکی ،ملکدلر
دوی جریان در دورۀ قبا لز لحدلث سد هرۀ شاخ ها ویشک ر
لز ملککدلر ن در دورۀ وعککد لز لحککدلث سککد لسککت .در لیس ک گاه
هیدروم رب قال مییولن گفت مه وه غیر لز ماههکاب مکارس،
وریا ،مه و ژوئ ملدلر دوکی جریکان در دورۀ قبکا لز لحکدلث
سککد مر ککر لز ملککدلر ن در دورۀ وعککد لز لحککدلث سککد لسککت.
شاخ هاب گروه دوم شاما جریکانهکاب حکدلقا و حکدلمثر
روزلنککه ی ک روزه ،سککهروزه ،هفککتروزه 31 ،روزه و 91روزه) و
روزهکاب صکفر جریکان و شکاخ جریکان پایکه لسکت مکه در

نام ایستگاه هیدرومتری

دورۀ قبل از احداث

دورۀ بعد از احداث

گنبد
قزلقدی
قال

1379-1334
1379-1352
1349-1329

1395-1381
1395-1381
1395-1351

لیس گاه هیدروم رب گنبد وهغیکر لز شکاخ حکدلقا روزلنکه
سککهروزه ،هفککتروزه و 31روزه) و شککاخ حککدلمثر روزلنککه
ی ک روزه ،سککهروزه و هفککتروزه) و در لیس ک گاه هیککدروم رب
قزلقدی وهغیر لز شاخ حدلقا روزلنه یک روزه و سکهروزه) و
شاخ حکدلمثر سکهروزه ،هرکۀ شکاخ هکا در دورۀ وعکد لز
لحدلث سد مر کر لز دورۀ قبکا لز لحکدلث سکد و در هکر سکه
لیس گاه شاخ روزهاب صفر جریان ودون یغییر مانکده لسکت.
وا یوجه وه ملادیر لی گروه در لیس گاه قال وهغیر لز شکاخ
حدلمثر روزلنه ی روزه ،سهروزه و هفتروزه) هرۀ شاخ هکا
در دورۀ وعد لز لحدلث سد ویش ر لز دورۀ قبکا لز لحکدلث سکد
لست .ورلساس ن کایج وکهدسکت مکده لز ملکادیر شکاخ هکاب
هیدروهوژی ی گروه دو در پووهش حا ر ،مییکولن ویکان مکرد
مه شاخ هاب جریان در سد گدس ان وهصورط ماهشی وکوده
و وعضی لز شاخ ها وکهصکورط لفزلیشکی و در سکد وشکرگیر
شرلی هیدروهوژی ی لفزلیشی ووده ،وهطورب مکه در ورخکی لز
نها یأثیر لحدلث سد وه گونهلب ووده لست مکه سکبب مکاهش
نها در دورههاب وعد لز لحدلث سد شده لست و لیک یغییکرلط
رل مییولن ناشی لز ثار یرمیبی سدهاب گدسک ان و وشکرگیر و
نیز یغییرلط م غیرهاب لقدیری دلنست.
هرچنی  ،شاخ هاب گروه سکوم شکاما زمکان وقکوع
جریان حدلقا و حدلمثر لست ،ورلساس ن ایج مییولن گفت
مه روزهاب حدلقا جریان در دورۀ قبا لز لحکدلث سکد در
لیس ک گاه گنبککد ،قزلقدککی و قککال وککهیرییککب  211 ،219و
 189/5روز لست در حاهی مه در دورۀ وعکد لز لحکدلث سکد
وککهیرییککب  194/5 ،176/5و 189روز لسککت .هرچنککی ،
روزهاب حدلمثر جریان نشکان مکیدهنکد در لیسک گاههکاب
گنبد ،قزلقدی و قال در دورۀ قبا لز لحدلث سد وهیرییکب
 94 ،118و  112روز وهککی در دورۀ وعککد لز لحککدلث سککد
وهیرییب  115 ،147/5و  98روز لست .وا یوجکه وکه ن کایج
لی گروه لز شاخ ها ،سدهاب گدسک ان و وشکرگیر یکأثیر
خود رل در لی گروه لز شاخ ها وهصکورط ماهشکی نشکان
میدهند و درخصو لیس گاههاب گنبد و قزلقدی مییکولن
ادککت لفککزلیش زمککان وقککوع جریککان حککدلمثر رل وککه لیکک
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شکل  .2روند متغیرهای اقلیمی بارش ،دما و تبخیر-تعرق در منطقۀ مطالعهشده

داییچینی و همکاران :تأثیر سدهای گلستان و وشمگیر بر شاخصهای تغییرات هیدرولوژیکی رودخانۀ گرگانرود با ...

ش ا یفسیر مرد مه جریان ذخیرهشدۀ سد گدسک ان وکرلب
لس فادههاب معی رهاسازب میشود و سبب لفزلیش ملدلر
دوی جریان در مناطآ پایی دست سد میشود و هرچنی ،
مییولن ادت دیگر ن رل لفزلیش وار دلنست .شاخ هاب
گروه چهارم در سد گدس ان وا مکاهش دوکی جریکان یکأثیر
خودینظیری خود رل در لی شاخ وا مکاهش پکاه هکاب
زیاد و مم و روند م عادلیرب نشان دلده و سد وشکرگیر وکا
لفزلیش دوی جریکان سکبب لفکزلیش پکاه زیکاد و مکاهش
پاه مم در دورۀ وعد لز لحدلث سد شده مه نشکاندهنکدۀ
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نوسانهاب زیاد ور لثر لفزلیش دوی در لیس گاه هیکدروم رب
قال لست .در نهایت ،وا یوجه وه شاخ هاب گروه پکنجم
مییولن ن یجه گرفت مه در لیس گاه گنبد و قزلقدی میکزلن
نوسانهاب لفزلیشی و ماهشی در دوی جریان روند ماهشکی
و در لیس گاه قال میزلن نوسانهاب لفزلیشی و ماهشی در
دوککی جریککان رونککد صککعودب رل نشککان مککیدهککد .شک ا 3
نشاندهندۀ یغییرلط جریان حدلمثر و حکدلقا یک روزه در
دورههاب قبا و وعد لز لحدلث سدهاب گدس ان و وشکرگیر
در لیس گاههاب هیدروم رب گنبد ،قزلقدی و قال لست.

جدول  .2مقدارتغییرات میانۀ شاخص های هیدرولوژیکی قبل و بعد از احداث سدهای گلستان و وشمگیر
شاخصهای هیدرولوژیکی
شاخ گروه 1
لم بر
نولمبر
دسامبر
ژلنویه
فوریه
مارس
وریا
مه
ژوئ
ژوئیه
لوط
سپ امبر
شاخ گروه 2
حدلقا  1روزه
حدلقا  3روزه
حدلقا  7روزه
حدلقا  31روزه
حدلقا  91روزه
حدلمثر  1روزه
حدلمثر  3روزه
حدلمثر  7روزه
حدلمثر  31روزه
حدلمثر  91روزه
یعدلد روزهاب صفر
شاخ جریان پایه
شاخ گروه 3
زمان وقوع جریان حدلقا
زمان وقوع جریان حدلمثر
شاخ گروه 4
یعدلد پاه مم
مدطزمان پاه مم
یعدلد پاه زیاد
مدطزمان پاه زیاد
شاخ گروه 5
میزلن نوسانهاب لفزلیشی دوی
میزلن نوسانهاب ماهشی دوی
یعدلد ورگشت جریان

ایستگاه هیدرومتری گنبد
9315-9350
9371-9333

ایستگاه هیدرومتری قزاقلی
9315-9350
9371-9352

ایستگاه هیدرومتری آققال
9315-9350
9331-9321

2/8
4/22
4/6
4/91
7/16
13/1
16/7
7/52
2/94
1/4
1/22
1/2

1/63
1/66
1/69
1/58
1/84
1/16
3/48
1/115
1/26
1/32
1/46
1/73

6/14
7/55
8/25
9/98
15/8
29/8
25/8
14/5
3/75
1/5
2/48
3/93

2/22
2/66
3/94
3/35
8/47
15
12/81
6/39
1/66
1/57
1/68
3/13

3
3/87
4/85
5/2
6/35
16
33/75
8/4
2/76
1/17
1/41
1/51

4/28
6/45
9/16
8/11
11/12
14/6
8/71
5/19
1/83
1/37
1/34
2/38

1/13
1/13
1/15
1/17
1/51
51
41/77
31/89
22/52
15/87
1
1/118

1/119
1/15
1/18
1/19
1/62
55/2
51/95
37/4
17/85
11/42
1
1/11

1/18
1/11
1/19
1/92
3/19
114
77/57
63/23
44/88
27/83
1
1/11

1/11
1/14
1/16
1/38
2/45
84/9
82/4
63/22
34/84
22/29
1
1/11

1/17
1/11
1/17
1/42
1/33
127
116/2
82/29
42/56
23/13
1
1/11

1/19
1/19
1/32
1/73
1/59
98/8
87/82
72/69
48/14
31/15
1
1/12

219
118

176/5
147/5

211
94

194/5
115

189/5
112

189
98

3
13/5
7
3

11
11/5
7
5

4
12/5
9
2/5

13
8
8/5
2/75

9
4/5
6
3

7/5
5
6/5
5/75

1/3
-1/35
111

1/19
-1/21
139

1/71
-1/6
96

1/63
-1/54
111/5

1/6
-1/7
96/5

1/69
-1/64
98
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الف -ایستگاه گنبد

ب -ایستگاه قزاقلی

ج -ایستگاه آققال
شکل  .3تغییرات جریان حداکثر و حداقل یکروزه در دورههای قبل و بعد از احداث سد وشمگیر و گلستان

وا یوجه وه ش ا  3مییولن ویان مرد مه ملکادیر جریکان
حدلمثر ی روزه در دورۀ وعد لز لحدلث سکد نسکبت وکه دورۀ
قبا لز لحدلث سد در لیس گاه گنبد وه غیکر لز سکال 1381و
در لیس گاه قزلقدی و قکال وکه غیکر لز سکال  1351مکاهش
یاف ککه لسککت .ویش ک ری ملککدلر دوککی حککدلمثر ی ک روزه در
لیس گاههاب گنبکد ،قزلقدکی و قکال وکهیرییکب مروکوط وکه
سککالهککاب  1371 ،1381و  1351لسککت و ملککدلر اککددب
وهیرییب  368 ،647و  755م رم عب ور ثانیه لست .ملکادیر

جریان حدلقا ی روزه در دورۀ وعد لز لحدلث سد نسبت وکه
دورۀ قبا لز لحدلث سد در لیس گاههاب گنبکد و در لیسک گاه
قزلقدی وه غیر لز سال  1391ماهش یاف که و قکال لفکزلیش
یاف ه لست .هرچنی  ،مر ری ملدلر دوی حدلقا ی روزه در
لیس گاه گنبد در سال  1384وا ملدلر ن  1/112م رم عکب
ور ثانیه لیفا لف اده و در لیس گاه قزلقدی در سالهکاب 1391
و  1394وا ملدلر اددب صفر م رم عب ور ثانیکه لسکت .لیک
ملدلر در لیس گاه قال در سالهکاب ،1378 ،1374 ،1349

داییچینی و همکاران :تأثیر سدهای گلستان و وشمگیر بر شاخصهای تغییرات هیدرولوژیکی رودخانۀ گرگانرود با 703 ...

در لیس گاه قال یأثیر خود رل در حدلمثر ی روزه وهصکورط
ماهشی نشان دلده و در حدلقا ی روزه نوسانهاب لفزلیشکی
دلش ه لست .ن ایج مروکوط وکه ملایسکۀ میکزلن نوسکان هکاب
لفزلیشی و ماهشی در دوکی جریکان رودخانکۀ گرگکان رود در
لیس گاههاب هیدروم رب گنبد ،قزلقدی و قکال در شک ا 4
لرلئه شده لست.

 1393 ،1391 ،1391 ،1387 ،1381و  1394وا ملدلر صفر
م رم عب ور ثانیه لیفکا لف کاده لسکت .لیک مو کوع نشکان
میدهد لحدلث سد سبب ور هم خوردن یعادل هیدروهوژی ی
و وروز یغییر و وینظری در شاخ هکاب جریکان رودخانکهلب
شده لست .سکد گدسک ان سکبب مکاهش حکدلقا و حکدلمثر
ی روزه در لیس گاههاب گنبد و قزلقدی شده و سکد وشکرگیر

الف -ایستگاه گنبد

ب -ایستگاه قزاقلی

ج -ایستگاه آققال
شکل  .3مقایسۀ میزان نوسانهای افزایشی و کاهشی در دبی جریان رودخانۀ گرگانرود در دورۀ قبل و بعد از احداث سدهای گلستان و
وشمگیر
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وا یوجه وه ش ا  4مییولن گفکت مکه میکزلن نوسکان هکاب
لفزلیشی دوی در دورۀ وعد لز لحدلث سد نسکبت وکه دورۀ قبکا لز
لحدلث سد در لیس گاههاب گنبد و قزلقدی مکاهش و در لیسک گاه
قال لفزلیش یاف ه لست .ویش ری ملدلر دوی میزلن نوسانهکاب
لفزلیشککی دوککی در لیسکک گاههککاب گنبککد و قککال مروککوط وککه
سال 1361و در لیس گاه قزلقدی در سکال  1359لسکت و ملکدلر
اددب وهیرییب  4/42 ،1/5و  2/6م رم عب وکر ثانیکه لسکت .در
حاهی مه میزلن نوسانهاب ماهشی دوی نشکان مکیدهکد ملکدلر
ماهش جریان در دورۀ وعد لز لحدلث سدها ویشک ر لز دورۀ قبکا

لز لحدلث سدها ووده لست .هرچنی  ،مر ری میزلن نوسانهکاب
ماهشی دوی در لیس گاههاب گنبکد ،قزلقدکی و قکال وکهیرییکب
مروککوط وککه سککالهککاب  1361 ،1348و  1359لسککت و ملککدلر
اددب وهیرییب  -1/4 ،-1/7و  -2/8م رم عب وکر ثانیکه لسکت
مه یأثیر سد روب لی شاخ ها در رودخانۀ گرگانرود رل نشکان
می دهد .هرچنی  ،نرودلر یغییرلط ماهانۀ دوی جریکان رودخانکۀ
گرگانرود در دورههاب قبا و وعد لز لحدلث سکدهاب گدسک ان و
وشرگیر در ش ا  5لرلئه شده لست.

الف -ایستگاه گنبد

ب -ایستگاه قزاقلی

ج -ایستگاه آققال
شکل  .5تغییرات ماهانۀ دبی جریان رودخانۀ گرگانرود در دورههای قبل و بعد از احداث سد وشمگیر و گلستان

داییچینی و همکاران :تأثیر سدهای گلستان و وشمگیر بر شاخصهای تغییرات هیدرولوژیکی رودخانۀ گرگانرود با 705 ...

وا یوجه وه ش ا  5ملدلر دوی جریان در دورههاب وعکد
لز لحدلث سد نسبت وه دورههکاب قبکا لز لحکدلث سکد در
لیس گاههاب گنبکد و قزلقدکی مکاهش و در لیسک گاه قکال
لفزلیش یاف ه لست ،وهطورب مکه در لیسک گاههکاب گنبکد و
قال وه غیر لز ماه وریا و در لیس گاه قزلقدکی وکه غیکر لز
ماه مارس ،میزلن دوی جریان رودخانکۀ گرگکانرود در دورۀ
قبا لز لحدلث سد مر ر لز دورۀ وعد لز لحکدلث سکد لسکت.
لهب ه ،ماهش میزلن دوکی رودخانکه اکالوه وکر سکدها و لثکر
خودینظیری نها وه اولما دیگر هرچون یغییرلط لقدیرکی
در دورۀ مورد مطاهعایی ولوس ه لست.
بحث و نتیجهگیری
لحدلث سدها وهانولن ی ی لز رو هاب مکدیریت منکاوع ب،
لز جرده مهمیری ساخ ارهاب دسکتسکاز لنسکانی در طکول
رودخانه هس ند مه مییولنند یغییکرلط ارکدهلب رل در رژیکم
رودخانه و در نهایت ،در مکا حو کۀ زه شکی و در ینظکیم
جریانهاب سطحی پدیکد ورنکد .هکدف لز پکووهش حا کر،
یعیی یکأثیر یرمیبکی یغییکر مؤهفکههکاب لقدیرکی و لحکدلث
سککدهاب گدسکک ان و وشککرگیر وککر دوککی جریککان رودخانککۀ
گرگککانرود در لسکک ان گدسکک ان لسککت .ورلسککاس ن ککایج
وهدست مده در سه م غیر وار  ،دما و یبخیر و یعکر لغدکب
روند معنادلر لفزلیشی مشاهده شد مه لی لمر مییولند یکأثیر
درخور یوجهی ور دوکی جریکان رودخانکۀ گرگکان رود دلشک ه
واشد .شاخ هاب هیدروهوژی ی نشکان مکیدهکد وکا لحکدلث
سدهاب گدس ان و وشرگیر روب رودخانۀ گرگانرود ،شکرلی
هیدروهوژی ی حامم ور لثکر لحکدلث سکد نوسکان دلشک هلنکد،
وهطورب مه در ورخی لز نها یأثیر لحکدلث سکد وکه گونکهلب
ووده لست مه سبب لفزلیش نها در دورههاب وعکد لز لحکدلث
سد شده و در ورخی لز نها حاهت ماهشکی وکه خکود گرف که
لست .ورلسکاس ن کایج ،شکاخ هکاب هیکدروهوژی ی جریکان
ماهانه نشان میدهد در لیس گاههکاب گنبکد و قزلقدکی یحکت
یأثیر سد گدس ان ملدلر دوی جریکان رودخانکه در دورههکاب
وعد لز لحدلث سد حدود  65درصد ماهش دلشک ه لسکت مکه
نشاندهندۀ یأثیر سد گدسک ان وکر لیک شکاخ هاسکت .در
لیس گاه قال در پایی دست سد وشرگیر ملدلر دوی جریان
رودخانه در دورههاب وعد لز لحدلث سکد  79درصکد لفکزلیش
یاف ه لست مه مییولند ناشی لز یأثیر سد وشرگیر و لفکزلیش
وار طی دورۀ مکارب واشکد .وکا یوجکه وکه ن کایج یغییکرلط

ماهانه ،یأثیر لحدلث سد گدس ان و وشرگیر در لیسک گاههکاب
گنبد ،قزلقدی و قکال نشکان مکیدهکد در لیسک گاه گنبکد و
قزلقدی دورۀ وعد لز لحدلث سد ودون روند و یا رونکد صکعودب
دلش ه مه نسبت وه دورۀ قبا لز لحدلث لی روند مر ر لسکت
مه یأثیر سد گدس ان در رودخانه لست و لیسک گاه قکال در
هرۀ ماهها ماهشکی لسکت وکه غیکر لز مکاه وریکا مکه رونکد
صعودب دلش ه مه مکییکولن دهیکا ن رل لثکر سکد وشکرگیر
لفزلیش وکار در نظکر گرفکت .لحکدلث سکدهاب گدسک ان و
وشرگیر وا لفزلیش وار در جریان حدلمثر ی روزه در دورۀ
وعد لز لحدلث سد در لیس گاه گنبد  8درصد لفزلیش ،لیس گاه
قزلقدی  18درصد ماهش و لیس گاه قال  22درصد مکاهش
دلش ه لست .ملادیر شاخ یعدلد روزهکاب صکفر جریکان در
لیس گاههاب گنبکد ،قزلقدکی و قکال در دورۀ قبکا و وعکد لز
لحدلث سد یغییرب ندلش ه لسکت و ملکدلر اکددب ن صکفر
ووده مه یأثیر خودینظیری سد رل نشان مکیدهکد .لز طرفکی،
در سد گدس ان یعدلد پاه هاب زیاد دوکی جریکان رودخانکۀ
مطاهعه شده دورۀ قبا لز لحکدلث سکد ویشک ر لز دورۀ وعکد لز
لحدلث سد لست مه مرووط وه یأثیر سکد مخزنکی در من کرل
سیالب ووده لست .سد وشرگیر یعدلد پاه هکاب زیکاد دوکی
جریککان در دورۀ قبککا لز لحککدلث سککد مر ککر لز دورۀ وعککد لز
لحدلث سد لست مه مکییکولن لثکر ینظیرکی سکد و لفکزلیش
وار دلنست .شاخ روزهاب حدلمثر جریان نشکاندهنکدۀ
لفزلیش جریان در دورۀ وعد لز لحدلث سد لست مه لی لمر رل
مییولن وه ثار ینظیری سد و رونکد لفزلیشکی وکار و رونکد
لفزلیشی دما در دورۀ مطاهعه شده دلنست .لز طرفی ،وا لفزلیش
جریان رودخانه و لم ان لیجاد سیا ،سیبپییرب زیستوکوم
رودخانه رل لفزلیش میدهد .یأثیر یعدیدی سدها لیجاد یعادل
در جریککانهککاب سککیالوی) و لفککزلیش وککار در منطلککۀ
مطاهعه شده ور شاخ میزلن نوسان هکاب لفزلیشکی در دوکی
جریان  Rate Riseدر لیسک گاه گنبکد و قزلقدکی سکبب یکأثیر
مثبت و موجب ماهش لی شاخ طی زمان شکده لسکت و
در لیس گاه قال ،یأثیر منفی دلش ه و موجکب لفکزلیش لیک
شاخ طی زمان شده مه نشاندهندۀ یکأثیر سکد روب لیک
شاخ در رودخانۀ گرگکانرود لسکت .وکا یوجکه وکه ملکادیر
ماهانۀ دوی جریان در هر دو دوره مییولن لیک گونکه ن یجکه
گرفت مه دویهکاب حکدلقا حکدود  81درصکد و حکدود 21
درصد لز دویهاب حدلمثر مرووط وه دوره وعد لز لحدلث سکد
لست مه صعود ملدلر جریان ور لثر لحدلث سد و نیز لفکزلیش
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روند وار در لی منطله رل ویان میمند .هرچنی  ،مییکولن
گفت مکه یکأثیر یرمیبکی لحکدلث سکد و لز طرفکی یغییکرلط
لقدیری طی دورۀ مارب لفزلیش وکار و لفکزلیش دمکا) وکر
دوی جریان رودخانۀ گرگانرود یأثیر دلش ه لست ،وه گونکهلب
مه سد گدس ان سبب ماهش میزلن دوی م وس جریکان در
دورۀ وعد لز لحدلث سد شده و سد وشکرگیر سکبب لفکزلیش
میزلن دوی م وس جریان در دورۀ وعد لز لحدلث سکد شکده
لست و سبب یغییکر ملکدلر و زمکان جریکانهکاب حکدلمثر و
حدلقا شده لست .وهطور مدی ،لحکدلث سکدهاب گدسک ان و
وشرگیر روب رودخانۀ گرگکانرود موجکب یغییکرلط درخکور
یککوجهی در شککاخ هککاب هیککدروهوژی ی جریککان شککدهلنککد.
هرچنی  ،ور لثر لحدلث سد ،میزلن وینظری در شاخ هکاب
هیدروهوژی ی جریان در سد گدس ان ماهش یاف که و در سکد
وشرگیر لفزلیش یاف ه لست مه وا ن کایج  Zuoو ]11[ Liang
و  Sojkaو هر ارلن [ ]12مه وه یأثیر مثبت اردیاط لحکدلث
سد ور ینظیم جریان لشاره مردهلند ،همخولنی دلرد .ورلسکاس
ن ایج پووهش  Zengو هر ارلن [ ،]27ویان شکده لسکت مکه
سهم دخاهتهاب لنسانی در قاهکب لحکدلث سکد در یغییکرلط
جریان وسیار ویشک ر لز یغییکر لقدکیم لسکت ،مکه در منکاطآ
مخ دف مر لست م فاوط واشد .یف ی ثار فعاهیکتهکاب
لنسانی و یغییرلط لقدیری نیازمند جزئیایی لز میزلن وردلشت،
لن لال و یا یغییرلط ذخیره لست مه وه پووهشهاب ویشک رب
نیاز دلرد .مییکولن گفکت مکه یکأثیر یرمیبکی سکد ووسک ان،
گدسکک ان و وشککرگیر و لفککزلیش میککزلن وککار در منطلککۀ
مطاهعهشکده ،در سکالهکاب لخیکر وکر شکرلی جریکان یکأثیر
چشمگیرب دلش ه لست و لی یغییرلط در شکرلی جریکان و
شکده لسکت .وکا
شاخ هاب هیدروهوژی جریکان مکنع
ملایسۀ ملدلر دوی جریان در هر دو دوره مییولن گفکت مکه
یغییککرلط ش ک ارب در ویوگککیهککاب هیککدروهوژی ی جریککان
رودخانه وهوجود مده لست .در نهایت ،مییولن ن یجه گرفت
مه یغییر رژیکم جریکان و لفکزلیش ملکادیر وکار مکییولنکد
یهدیدهاب مهری ورلب گونههاب گیاهی و جانورب وزیکان و
حیاط وحش) لیجاد منکد و منجکر وکه ثکار محکی زیسک ی
نامطدوب شود .وناورلی  ،واید یغییر رژیم هیکدروهوژی ناشکی
لز لحدلث سد و یغییرلط لقدیری در ورنامهریزبهاب لسک فاده
لز جریان سطحی و نیز مالحظاط محی زیس ی ثکار سکدها
در نظر گرف ه شود .لحدلث سد و یغییرلط لقدیرکی اکالوه وکر
یأثیرلط مثبت ،یأثیرلط منفی نیز دلش ه مکه سکبب لفکزلیش
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دویهاب واالیی شده لست مه سیالبهاب مخرب رل وه وجود
می ورند .وهطور مدی ،مکییکولن گفکت مکه اکالوه وکر یکأثیر
مؤهفههاب لقدیری و فعاهیتهاب لنسانی مانند لحدلث سکد وکر
یغییر دوی جریان رودخانه نیازمند یجزیهویحدیا دقیکآ ثکار
یغییر مارورب لرل ی و پوشش زمکی  ،لنحکرلف ب ،وردلشکت
ب لز چاههاب لطرلف رودخانه و دیگر فعاهیتهاب مکریب وکا
مناوع ب لست.
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