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 چکیده
در طرو  رودتانره    یسراز اناران   دسرت  یسراتتارها  نیترر  از جمله مهم های مدیریت منابع آب، عنوان یکی از روش احداث سدها به

هرای   ی و در تنظریم جریران  زهکشر  ۀحوضر در کر    ،تیر رودتانه و در نهارژیم در هیدرولوژیک ۀ عمد راتییتوانند تغ یهاتند که م
از  .مورد نیراز اسرت  ساتت سد جمله  های اناان از اثر فعالیتبر کمی تغییرات هیدرولوژیکی   ارزیابی، نیبنابرا. آورند دیپدرا  سطحی

های گلارتان و وشرمگیر در   سرد  ریثأت  تحت( IHA) یکیدرولوژیه اترییتغ یها شاتص یآمار یحاضر، بررس پژوهشهدف  ،رو نیا
گنبرد و  های هیردرومتری   ایاتگاه ،منظوربه این است.  1/7ناخۀ  IHA افزار های قب  و بعد از احداث این سدها با استفاده از نرم دوره

احرداث  ترأثیر  منظرور بررسری    قال به گلاتان و ایاتگاه هیدرومتری آق احداث سدتأثیر بررسی  رایگلاتان ب دست سد قزاقلی در پایین
، وجود روند در مقرادیر متغیرهرای   شده مطالعه ۀاقلیم در منطق منظور بررسی وضعیت تغییر به ،. همچنینه شدگرفتدر نظر سد وشمگیر 
 ،. سرس  شرد ارزیرابی   کندا  و شیب سن در سطح اطمینان یک و پنج درصد-با استفاده آزمون من دما و تبخیر و تعرقاقلیمی بارش، 

میرزان تغییررات( قبر  و بعرد از احرداث      و  فراوانی، بندی زمان، تداوم، )مقدار اصلی گروه پنج در هیدرولوژیکی شاتص 33تغییرات 
ا توجه به نترایج آزمرون رونرد، تغییرر در متغیرهرای      ب. محاسبه شد (RVA) ییرپذیریتغۀ محدودسدهای گلاتان و وشمگیر با رویکرد 

 تروان  مری  (مقردار )نخات  گروه های شاتص براساسبوده است. و کاهش تبخیر و تعرق افزایش بارش و دما صورت  بهاغلب اقلیمی 
 احرداث  از قب  دورۀ به نابت گلاتان سد احداث از بعد دورۀ در رودتانه جریانماهانۀ  دبی متوسط مقدار که گرفت نتیجه گونه این
جریران رودتانره بعرد از    ماهانرۀ  که مقدار متوسرط دبری     در حالی ،است داشته کاهش گنبد و قزاقلی های هیدرومتری در ایاتگاه سد،

)مقردار   مهرای گرروه دو   در مورد شاتص ها افزایشی بوده است. ماهباقی و در بوده از ماه مارس تا ژوئن کاهشی  احداث سد وشمگیر
و روزه  30های حداق  جریان سره، هفرت و    جز شاتص بههای جریان  شاتصهمۀ  که کرد توان بیان می ،های حداق  و حداکثر( دبی

یرک و سره روزه   های حداق  جریان  شاتص جز بهو در ایاتگاه هیدرومتری گنبد یک، سه و هفت روزه های حداکثر جریان  شاتص
 کره   گلارتان کراهش یافتره، در حرالی     بعد از احرداث سرد  دورۀ در ایاتگاه هیدرومتری قزاقلی در روزه  سه انجری و شاتص حداکثر

افرزایش یافتره    وشرمگیر  بعد از احداث سددورۀ قال در  آقهیدرومتری در ایاتگاه های حداکثر جریان یک، سه و هفت روزه  شاتص
 و )آبزیران  جرانوری  و گیراهی  هرای  گونره  برای مهمی تهدیدهای تواند جریان می رژیم تغییر که گرفت نتیجه توان می ،نهایت در. است
 یهیردرولوژیک  هرای  شاتص در تغییر که است درتور یادآوری .شود منجر نامطلوب زیاتی  محیط آثاربه  و کند ایجاد وحش( حیات
 آن آثرار  تفکیرک  و اسرت  بروده  تأثیرگرذار  تصوص این در نیز اقلیمی متغیرهای نیز تغییر و بوده سد احداث تأثیر  تحت بیشتر جریان
 .است بیشتری مطالعات نیازمند

  .متغیرهای اقلیمی، یتغییرات هیدرولوژیک های شاتص زیاتی، رژیم جریان، روند، آب مورد نیاز محیط :گانواژکلید
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 مقدمه
رژیم طبیعی جریان رودخانه، یک  اامکا لوهیکه در یعیکی      

 ۀحاشکککیهکککاب  وکککی و  سکککاخ ار و ارد کککرد لموسیسککک م

هکاب   هاست و جریان طبیعی در حفک  لموسیسک م   رودخانه

لهگکویی وکرلب حفا کت و     انکولن   وی وسیار مهم لست و وکه 

و ن امهندسککهکا،   لموهوژیسکت  وازسکازب لموهکوژی ی یوسکک   

مکارب   لگرچه دست .[3ک 1] مدیرلن  ب شناخ ه شده لست

 در وکر  هاب لج راای منفعت ،هاب رودخانه وشر روب جریان

وهی موجب یخریکب خکدماط طبیعکی لموسیسک م و      ،دلرد

هاب جریان طبیعی  یغییر رژیم ۀوسید یهدید ینوع زیس ی وه

 ،سدها و وه هرکرله  ن لفزلیش لحدلث . [5ک 4و  1]شود  می

مشکی   هاب زیرزمینی، مانکال  وردلرب لز  ب لنحرلف  ب، وهره

 سککببلب در جهککان،  هککا و لن لککال  ب وککی  حو ککه  ورلهککه

زیست شده   ملیاس در محی  وزرگیغییرلط هیدروهوژی ی 

یغییککرلط هیککدروهوژی ی ناشککی لز سککد و  . [8ککک 6]لسککت 

غییر در لیجاد ی سببزیس ی مرووط وه  ن   مش الط محی 

هکاب   ی کی لز رو  . [9]لب شده لست  هاب رودخانه سیس م

زیسک ی، رو     نیاز  وی محکی  می  أیسد در ر یثیأ لرزیاوی

RVAیغییرپکییرب    ۀدلمنک روی رد 
 رو  مبنکاب . لسکت  (1

 مکه  شود مدیریت لب گونه وه رودخانه مه لست لی یادشده 

 لطرییک یغ بهکا  شکاخ  پارلم رهاب  لز هری  ۀساالن ملادیر

IHA  ی یدروهوژیککه
 طبیعککی یغییککرلط ۀمحککدود( در 2

 لطالااط مبناب ور واید مدیری ی شود. لهدلف ولقع پارلم رها

 ۀمحکدود پک  لز یعیکی     شکوند.  یعیکی   موجود لموهوژی ی

ی،  یدروهوژیک ه لطرییک یغ بهکا  شکاخ  یغییرپییرب  ۀدلمن

لحکدلث  و درصکد یحلکآ  ن پک  لز     RVAلهدلف  ۀمحدود

 .[1] شود سد یعیی  می

 در م عکددب   هکاب  پکووهش  ،لحدلث سکد  ثار  لرزیاوی لبور

 لز یعکدلدب وکه   مکه  لسکت  پییرف ه صورط و خارج مشور دلخا

Liang و Zuo. شود می پردلخ ه مطاهعاط لی 
یکأثیر  وکا وررسکی    

وکه   در چی  Shaying ۀرودخان انیجر میرژ روب هاسدلحدلث 

 میک وکر رژ  بادیک ز ریثأسکدها یک  لحکدلث  مه  لی  ن یجه رسیدند

ماهش میزلن جریکان  سبب طورب مه  وه ،رودخانه دلرند انیجر

 لنکد  شکده درصکد   5/181یکا   5/3پ  لز لحدلث سد لز دورۀ در 

[11]. Wang مخککزن  رییککأث و هر ککارلنDanjiangkou وککر 

رل   یچککدر  Hanjiang ۀرودخانکک ی یدروهوژیککلموه  یشککرل

                                                           
1. Range of Variability Approach (RVA) 
2. Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) 

 سکد  مخکزن  دلدنشکان    نها پووهش جین ا. [11لرزیاوی مردند ]

Danjiangkou انیکککجر میکککرژ ییکککوجه درخکککورطکککور  وکککه 

در مپکور مکاهی    بزیک ر خصکو  زمکان یخکم    وه بدروهوژیلموه

 یسک  یز ینکوع ب ادیک یکا حکد ز   و دلده رییدست سد رل یغ  ییپا

 هر ارلن و Sojkaدلده لست. رل ماهش  انیلمع ماهوو ج انی وز

 ی یدروهوژیک ه میک رژ رلطییک وکر یغ  Stare Miast مخکزن  رییکأث 

.  نهکا  [12نکد ]  لرزیکاوی مکرد  ههس ان مشور در  Powa ۀرودخان

وکر   یم وسکط  رییکأث  Stare Miastoمخکزن   ن یجه گرف ند مکه 

سکاخت مخکزن   و  شک ه دل Powa ۀرودخانک  ی یدروهوژیه میرژ

 بحکدلقا دلرد مکه وکرل    بهکا  انیک جر بدلریک در پا یمثب  رییأث

 ،هرچنکی  . زیادب دلرد تیلهر رودخانه س میحفا ت لز لموس

 ثیرأیک  هر ارلن و Lu .شود ها می ن رل سیام لی  مخزن سبب

 ۀحو ک  موچ  ور یغییکرلط هیکدروهوژی ی در   هابساخت سد

رل وررسکی مردنکد    در جنکوب شکرقی چکی     Jiulong ۀرودخان

 هکاب  در شکاخ   یغییکر  دلدنشکان   نهکا  پکووهش   جین ا. [13]

 دو رودخانکه م فکاوط وکوده    در (IHA)یغییرلط هیکدروهوژی ی  

دهیکا   شراهی وکه رودخانۀ ور لموهوژی ی   ثار مه  طورب وه، لست

 ی لسکت. غروک  ۀرودخانک ویشک ر لز   وکی   وکر  هاب  وجود نیروگاه

 ینهکا وایکد در   نکه  زیسک ی   مورد نیاز محی وناورلی ، حدلقا  ب 

 هکم  موچک  هکاب   ساخت سد ود ه درساخت سدهاب وزرگ، 

 طککی  Jayakumarو  Uday Kumarگیککرد.  قککرلر مککورد یوجککه

هکاب    یغییرلط هیدروهوژی ی ناشکی لز فعاهیکت   دروارۀ یپووهش

مریشنا در هند وکه لیک  ن یجکه رسکیدند مکه      رودخانۀ لنسانی 

هککاب  یغییککرلط هیککدروهوژی ی در رودخانککه لز اولقککب فعاهیککت

یغییرلط مثبت و در فصول  ،جریان مملنسانی لست و در فصول 

نشکان   یغییرلط منفکی رل لز شکرلی  جریکان طبیعکی     ،پرجریان

و  یو سکاحد  ب وز س گاهیز برو یرلییییغ  یچن. [14] دهد می

 یمنفکک ریلطککرلف یککأث  یرودخانککه و محکک بدیککمد بهککا گونککه

نسکب ا    ی یدروهوژیک ه میک ور رژ PD Juralaسد  رییأث گیلرد. یم

 NSPو  Srisailam بسکدها  ۀماهانک  انیجر  یانگیم لست، مم

 ییکوجه  درخکور   زلنیم ،  گوست و سپ امبر وهژوئیه بها در ماه

 ۀرودخانککسککاالنه در  انجریکک م وسکک و  لسککت اف ککهیمککاهش 

هرچنکی ،  لسکت.   اف که یدرصکد مکاهش    31لز  شیوک  شنایمر

 ب  بو یلا کا  باریک  و ازین  ییأم بسد ورل یمد انیماهش جر

و  ییوهول  ب رلطییمر   لست وا یغ  یمشاهده شد و ل یخانگ

در  بادیک ز ریوکدیر شکود. سکدها یکأث     نکده یدر   تیک رشد جرع

رودخانککه  انیککوکودن جر  یو فصککد ی یدروهوژیککه بریرپکی یییغ

هکاب   یغییر مؤهفه و هر ارلن خیاوب نصیرب لیرلن نیز،در دلرند. 
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رودخانکۀ  سکبالن در   یکأثیر سکد    زیسک ی یحکت   جریان محی 

 . ورلسکاس ن کایج  [1مردنکد ] مطاهعه  سو در لس ان لردویا رل قره

پککایی  در لیسکک گاه هککاب حککد  ، فرلولنککی جریککانپککووهش  نهککا

رصکدب رل  د 59ش منکدب، لفکزلی   ویگدو نسبت وه لروکاب  دوست

جریکان در لیسک گاه    لوجدوکی   م غیکر دهد. لز طرفی،  نشان می

هاب دوی  م غیردهد،  یرب رل نشان می ویگدو روند م عادل دوست

ونکدب   هاب وزرگ و موچ ، یدلوم و زمان لوج و فرلولنی سیالب

ویگدکو نسکبت وکه     هاب دوسکت  لیس گاههاب موچ  در  سیالب

یأثیر یولن وا  مه دهیا  ن رل می لست مندب ماهش دلش ه لرواب

وا  ینظیری سد مخزنی سبالن مریب  دلنست. نصیرب و رجبی

 ۀرودخانک  یسک  یز  یمحک  انیک سد وومان وکر جر ر یثیأ یوررس

زیس ی ورلسکاس    ملدلر جریان محی مه  ویان مردندرود  نهیزر

وعکد لز لحکدلث سکد رونکد     دورۀ و یسکر  در   هاب ینانت رو 

EFC ماهشی دلش ه و لیک  در حکاهی لسکت مکه رو     
1 

ویکان  

وعد لز لحکدلث  دورۀ زیس ی در   مند مه ملدلر جریان محی  می

 ریلحدلث سد وومکان یکأث  . [15] سد روند لفزلیشی دلش ه لست

 ۀرودخانک  یسک  یز   یمح انیجر یدو هاب نوسانور  یریمس ل

رودخانکه شکده    یسک  یز انیک جر رییو موجب یغدلش ه  یادشده

 لحدلث سکد یأثیر وررسی وا  در واد و هر ارلن  . لسفندیاربلست

رود وکر   زرینکه رودخانکۀ  هکاب هیکدروهوژی     وومان ور شکاخ  

ملکادیر  وه لی  ن یجه رسیدند مکه   ،لساس منحنی یدلوم جریان

 در روزلنکه  م وسک   دوکی  و روزه یک   حدلمثر دوی هاب شاخ 

مکاهش   درصکد  5/7 و 13 یرییکب،  وکه  سکد  لحدلث لز وعد دورۀ

 حکدلقا  دوکی  شکاخ   ملکادیر  مکه   حاهی در. [16] لست یاف ه

 دلشک ه  لفکزلیش  درصد 7/4 سد لحدلث لز وعد دورۀ در روزه ی 

 یکدلوم  زمکان  درصکد  51 در دلد نشانپووهش  نها  ن ایج .لست

 درصکد  41 دوکی  میکزلن  سکد  لحکدلث  لز پک   مدط در جریان

 ریکان ج دوکی  روب حا کر  سکد  یکأثیر  لسکت مکه   شکده  ویش ر

 لوج دوکی  م وسک   ملکدلر . دهکد   می نشان رل رود زرینه رودخانۀ

 ورلوکر  یرییکب،  وکه  سکد  لحدلث لز وعد و قبا هاب دوره در جریان

 18 مککاهش مککه لسککت ثانیککه وککر  م رم عککب 18/79 و 71/97

رل  سد لحدلث لز وعد دورۀ در رودخانه جریان لوجدوی  درصدب

 دوکی  م وسک   ملدلر لحدلث سد، لز وعد دورۀ در. دهد مینشان 

 .  لست یاف ه لفزلیش یاوس ان فصا در

ویکوه   وکه و سدسازب در جهان  ۀیوسعیوجه وه رشد و وا 

لب وکر   لحدلث سکد یکأثیرلط گسک رده   مه   نجاو لز  در لیرلن

                                                           
1. Environmental Flow Component 

، هکزوم  دسکت خکود دلرد   شرلی  جریان رودخانکه در پکایی   

 وخیکز    کۀ حو. یاوکد  میزیادب لهریت  سدرلط یثیأوررسی 

لز  ی دلرد.یکوجه  درخکور خیکز   هاب حاصکا  زمی  رود گرگان

 شکده  لسک فاده   ب ۀمنند یأمی  رود گرگان ۀمه رودخان  نجا

 مشکاورزب در طکول مسکیر خکود     و ورلب  ویارب، دلمکدلرب 

وجود دو نکوع لموسیسک م مکامال  م فکاوط      وه دهیا و لست

 ، ان، گدسک ان موهس انی و دشک ی، وجکود سکه سکد  ووسک     

در ر ، . دلردلب  لهریت ویوه وشرگیر( در طول مسیر  ن،

ریکزب لنکولع    محکا مناسکب یخکم    رود گرگکان حو ۀ  وخیز 

ماهیکان در سکاهیان    یاس خصو  هوماهیان خاویارب مهاجر 

دهیا سرات  وه رود گرگان ۀرودخانچندلن دور ووده لست.  نه

هکاب پکر ب    در مکاه  ،جریان و دوی زیاد هررله وا طغیان  ب

وسکعت و لهریکت لیک      .شکود   مکی   هکود   گکا  شکدط  سال وه

هکاب   حا ر لرزیاوی شکاخ   پووهشدر رودخانه سبب شد 

 هابلحکدلث سکد   رییأث  یحت( IHA) ییغییرلط هیدروهوژی 

وکا   رود گرگکان  ۀرودخانک  انیک جر یور دو ریگدس ان و وشرگ

 . دشومطاهعه  (RVA) یغییرپییرب ۀدلمن  ردیرولس فاده لز 

 ها مواد و روش

 شده مطالعه ۀمعرفی منطق
هکاب   وی  ارض رود گرگان وخیز   ۀحوحا ر،  پووهشدر 

هککاب  طککول شککراهی و 37˚45  یککا  36˚ 33΄جغرلفیککایی

وکا  در لس ان گدس ان شرقی  54˚13΄یا  45˚13  جغرلفیایی 

  میدوم رمروع در شرال مشور و در جنوب 11381مساحت 

انکولن   هیکدروهوژی  وکه   ور لساس مکرز خزر  ۀدریاچشرقی 

. حدلمثر لریفکاع لیک    در نظر گرف ه شد شده مطاهعه ۀمنطل

م ر و حدلقا  ن شکش م کر لز سکط      2887حدود  حو ه

 848یکا   231حو که لز   ۀساالنوار  . [18و  17ست ]دریا

وسک ه وکه منکاطآ و     مکا مند. م وسک  د  م ر یغییر می یدیم

  کۀ حوت. گکرلد لسک   سکان ی  ۀدرج 5/17و  2/11ها  لیس گاه

طبکآ   لز هحاظ لقدیری وسیار م نوع ووده و رود گرگان وخیز 

هکاب مرطکوب،    وندب دوماری  لی  حو ه دلرلب لقدیم طبله

و  19] لستخش  و خش   لب، نیره مرطوب، مدی رلنه نیره

در لسکک ان  شککده مطاهعککه ۀموقعیککت منطلکک 1 . شکک ا[21

هککاب پککرلمنش لیسکک گاه  ،گدسکک ان و لیککرلن و هرچنککی  

 دهد. می شاننرل  موجودهیدروم رب و م ان سدهاب 
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 استان گلستان  در شده مطالعه های هیدرومتری و سدهای موقعیت ایستگاه .9 شکل

 پژوهشروش 

یبخیکر و یعکر  و دوکی      مار وارنکدگی، دمکا،   حا ر پووهش در

 شکرمت سکهامی  ،  یراب( روزلنه لز شرمت یحلیلاط مناوع  ب

مشککور و سکازمان هولشناسکی    لسک ان گدسکک ان  لب  ب منطلکه 

 ۀوه منظور وررسی و عیت یغییر لقدکیم در منطلک  دریافت شد. 

، وجود رونکد در م غیرهکاب لقدیرکی وکار ، دمکا و      شده مطاهعه

هککاب دوککی وککا  زمککانی مطککاوآ وککا دلدهدورۀ یبخیککر و یعککر  در 

و  21] 1منکدلل -مک  و  زمکون  MATLABلفزلر  لس فاده لز نرم

22]و در سط  لطرینان یک  و پکنج   [ 24و  23] 2شیب س

 هیکدروم رب  هکاب  لیسک گاه  موقعیکت  لو دل .دشایش  زم درصد

 ۀسدهاب ووسک ان، گدسک ان و وشکرگیر در منطلک     یأثیر  یحت

شکد.   یعیکی   Google Earthلفکزلر   نرم لزوا لس فاده  شده مطاهعه

ب هیکدروم رب دلرلب  مکار مامکا لن خکاب     هکا  لیس گاه ،سپ 

دورۀ در هیکدروهوژی ی   شکاخ   33ملکادیر   شدند. در نهایت،

نسکخۀ   IHA لفکزلر  قبا و وعد لز لحدلث سدها وا لس فاده لز نکرم 

( RVA  یغییرپکییرب دلمنۀ واال و پایی  روی رد  حدهابو  1/7

 یلساسک  یوگک یو پکنج  IHA لفزلر نرم لز لس فادهشد. وا  لس خرلج

 و 6یفرلولنک  ،5بونکد  زمکان  ،4یکدلوم  ،3ملکدلر  شاما انیجر میرژ

شککاخ   33ن ککایج مروککوط وککه    و شککد یوررسکک 7زلنیککم

 لرلئکه شکد  صکورط جکدول    لول و دوم وهدورۀ هیدروهوژی ی در 

                                                           
1. Mann-Kendall Test 
2. Sen’s Slope 
3. Magnitude 
4. Duration 
5. Timing 
6. Frequency 
7. Rate 

مطاهعکایی، سکه   محکدودۀ   وا یوجه وه لین ه در ،هرچنی . [25]

  رودخانککۀسککد وککزرگ ووسکک ان، گدسکک ان و وشککرگیر روب    

لی  سه سد وکزرگ روب  یأثیرلط  ، لحدلث شده لست رود گرگان

   .شدوررسی  صورط جدلگانه وه ۀ یادشدهرودخان

 لیسکک گاه هیککدروم رب ورودب سککد  ،1 ورلسککاس شکک ا

 ،هرچنککی  یککأثیر سککد ووسکک ان قککرلر دلرد.  گدسکک ان یحککت

 یکأثیر سکد    گنبکد و قزلقدکی یحکت   هیدروم رب هاب  لیس گاه

 قکال یحکت   وصیر واد و   هیدروم رب  هاب گدس ان و لیس گاه

 د. در مکورد لیسک گاه ورودب سکد   نهسک  وشکرگیر   یأثیر سد 

لسکت مکه   یکاد ورب  شکایان  یأثیر سد ووس ان   یحتگدس ان 

یکا   1381 روزلنه در لی  لیس گاه لز سال  وی مارب دوی دورۀ 

لز سکال   یأثیر سکد وشکرگیر    یحت لیس گاه وصیر واد و 1395

وککا یوجککه وککه سککال  ،د. ونککاورلی نهسکک  1395یککا  1353 ب 

یولن  ن رل وکه دو   وردلرب سدهاب ووس ان و وشرگیر نری وهره

زیسک ی    محی  ثار دوره یلسیم مرد و فل  در وحث وررسی 

 لس فاده شد.   ها  ان و وشرگیر لز لی  لیس گاهووس هابسد

گدس ان و  هابخصو  دالیا لن خاب سد در ،هرچنی 

 مکارب   ۀدوریکولن وکه طکول     حا ر می پووهشوشرگیر در 

قکال و   هاب هیدروم رب گنبکد، قزلقدکی و      مناسب لیس گاه

 .دمردست لشاره  نیز یأثیر حجم مخازن سدها ور دوی پایی 

 1349وشرگیر در سکال   و سد 1379 گدس ان در سال سد

 ۀروزلنک هکاب دوکی    دلده ،لنکد. ونکاورلی    وردلرب رسیده وه وهره

(، قزلقدکی  1395-1334گنبکد    هکاب هیکدروم رب   لیس گاه

قبا و  ۀدور( وه دو 1395-1329قال   ( و   1352-1395 

  .(1ند  جدول وعد لز لحدلث سد یلسیم شد
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 رود گرگانآبخیز  ضۀحو در شده مطالعه های هیدرومتری . مشخصات ایستگاه9جدول 

 ردیف نام سد برداری از سد سال بهره نام ایستگاه هیدرومتری قبل از احداثدورۀ  بعد از احداثدورۀ 

 گنبد 1334-1379 1381-1395
 گدس ان سد 1379

1 

 2 قزلقدی 1352-1379 1381-1395

 3 وشرگیر سد 1349 قال    1329-1349 1351-1395
 

 رییککیغ اولمککا لز بل مجرواککه ،RVA ایککویحد هیککیجز

 رلطییککیغ زلنیککم مککه منککد یمکک جککادیل رل ی یدروهوژیککه

. منکد  یمک  ور ورد رل(  IHAشاخ  33  انیجر بها شاخ 

 قاوکا  IHA بپارلم رهکا  بورل فل RVA  روی رد ، یهرچن

 یسک  یز  محکی   انیک جر بهکا  مؤهفکه  بورل و لست محاسبه

 EFC) ود لطالاکاط  نبک وا یوجه وه . [26] دشو یرن لس فاده

 RVA هکدف  ۀمحکدود ، شکده  مطاهعکه  ۀللموهوژی ی لز منط

یک  لنحکرلف    هیکدروهوژی ی  هکاب  شکاخ  لز  ی  هر لبور

 .  [11] معیار لز ملادیر م وس  در نظر گرف ه شد

 ها یافته

و  روند م غیرهاب لقدیرکی وکار ، دمکا و یبخیکر    ن ایج  2 ش ا

رل نشکان  شکیب سک    منکدلل و  - زمون مک   یعر  وا لس فاده لز

دما و یبخیکر و یعکر     روند وار ،، 2وا یوجه وه ش ا دهد.  می

دلر  معنکا سط  پنج درصکد  هاب هولشناسی در  لغدب لیس گاهدر 

دلر  معناها روند  در لغدب لیس گاه و دما مه وار   طورب وه .لست

و یعکر  لز پکنج    مکه رونکد یبخیکر    در حکاهی  ،لفزلیشی دلشک ه 

پک   دلر لفزلیشکی وکوده لسکت.     معنکا لیس گاه در سکه لیسک گاه   

وکا یوجکه وکه رونکد لفزلیشکی وکار ،        لن ظکار دلشکت  یکولن   می

هکاب یغییکرلط هیکدروهوژی ی رونکد لفزلیشکی دلشک ه        شاخ 

شکاخ  هیکدروهوژی ی    33ملادیر یغییکرلط  ، 2 جدولواشند. 

قکال رل نشکان    هاب هیدروم رب گنبکد، قزلقدکی و      لیس گاهدر 

دهنکدۀ   نشاننخست هاب گروه  شاخ  جدوللی  در  دهد. می

مه وا یوجه وکه ملکادیر لیک  گکروه لز      لستملدلر جریان ماهانه 

، ملکدلر  و قزلقدکی  هیدروم رب گنبد هاب لیس گاه ها در شاخ 

ویشک ر   ها هرۀ شاخ  قبا لز لحدلث سددورۀ دوی جریان در 

در لیسکک گاه  وعککد لز لحککدلث سککد لسککت.دورۀ لز ملککدلر  ن در 

هکاب مکارس،    غیر لز ماه  وهمه یولن گفت  قال می هیدروم رب   

قبکا لز لحکدلث   دورۀ و ژوئ  ملدلر دوکی جریکان در    هم وریا، 

وعککد لز لحککدلث سککد لسککت. دورۀ سککد مر ککر لز ملککدلر  ن در 

هکاب حکدلقا و حکدلمثر     شاما جریکان  مدوهاب گروه  شاخ 

روزه( و  91روزه و 31روزه،  هفککتروزه،  سککهروزه،  یکک روزلنککه  

در مکه   لسکت روزهکاب صکفر جریکان و شکاخ  جریکان پایکه       

 غیکر لز شکاخ  حکدلقا روزلنکه     روم رب گنبد وهلیس گاه هید

روزه( و شککاخ  حککدلمثر روزلنککه  31روزه و  هفککت ،روزه سککه 

و در لیسکک گاه هیککدروم رب  روزه( هفککتروزه و  سککهروزه،  یکک  

روزه( و  سکه روزه و  یک  غیر لز شاخ  حدلقا روزلنه   قزلقدی وه

وعکد لز  دورۀ هکا در   شکاخ  هرکۀ   ه،روز سکه  شاخ  حکدلمثر 

قبکا لز لحکدلث سکد و در هکر سکه      دورۀ لحدلث سد مر کر لز  

لیس گاه شاخ  روزهاب صفر جریان ودون یغییر مانکده لسکت.   

غیر لز شکاخ    قال وه یوجه وه ملادیر لی  گروه در لیس گاه    وا

هکا   شاخ هرۀ روزه(  هفتروزه و  سهروزه،  ی حدلمثر روزلنه  

قبکا لز لحکدلث سکد    دورۀ  وعد لز لحدلث سد ویش ر لزدورۀ در 

هکاب   شکاخ   ملکادیر  لز  مکده  دسکت  وکه  ن کایج  ورلساس. لست

 مکرد  یکولن ویکان   می حا ر، پووهش گروه دو در یهیدروهوژی 

صورط ماهشی وکوده   گدس ان وه در سد جریان هاب شاخ  مه

 وشکرگیر  صکورط لفزلیشکی و در سکد    ها وکه  و وعضی لز شاخ 

 طورب مکه در ورخکی لز   وه ،شرلی  هیدروهوژی ی لفزلیشی ووده

 مکاهش سکبب  لب ووده لست مکه   لحدلث سد وه گونهیأثیر  نها 

 یغییکرلط  لیک   و هاب وعد لز لحدلث سد شده لست در دوره نها 

 و گدسک ان و وشکرگیر   هابسد یرمیبی ثار  لز ناشی یولن می رل

 .لقدیری دلنست هابم غیر یغییرلط نیز

شکاما زمکان وقکوع     ومهاب گروه سک  شاخ  ،هرچنی 

یولن گفت  ورلساس ن ایج می لست،جریان حدلقا و حدلمثر 

قبا لز لحکدلث سکد در    ۀمه روزهاب حدلقا جریان در دور

 و 211، 219یرییککب  قککال وککه لیسکک گاه گنبککد، قزلقدککی و   

وعکد لز لحکدلث سکد     ۀدر حاهی مه در دور لستروز  5/189

 ،روز لسککت. هرچنککی  189و  5/194، 5/176یرییککب  وککه

 هکاب  در لیسک گاه  دهنکد  روزهاب حدلمثر جریان نشکان مکی  

یرییکب   قبا لز لحدلث سد وه ۀقال در دور گنبد، قزلقدی و   

وعککد لز لحککدلث سککد    ۀروز وهککی در دور 112و  94، 118

ن کایج   . وا یوجکه وکه  لستروز  98و  115 ،5/147یرییب  وه

ر یثیکأ دسک ان و وشکرگیر   ها، سدهاب گ لی  گروه لز شاخ 

نشکان   صکورط ماهشکی   ها وه خود رل در لی  گروه لز شاخ 

یکولن   هاب گنبد و قزلقدی می دهند و درخصو  لیس گاه می

لیکک  ادککت لفککزلیش زمککان وقککوع جریککان حککدلمثر رل وککه  
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 سد گدسک ان وکرلب   ۀشد ذخیرهجریان  مه دمر یفسیر ش ا

 ملدلر لفزلیش سببشود و  می رهاسازب معی  هاب لس فاده

 ،شود و هرچنی  می دست سد پایی  مناطآ در جریان دوی

هاب  لفزلیش وار  دلنست. شاخ   ن رل یولن ادت دیگر می

ر یثیکأ گدس ان وا مکاهش دوکی جریکان     در سد مگروه چهار

هکاب   خودینظیری خود رل در لی  شاخ  وا مکاهش پکاه   

یرب نشان دلده و سد وشکرگیر وکا    و مم و روند م عادل زیاد

و مکاهش   زیکاد لفکزلیش پکاه     سکبب لفزلیش دوی جریکان  

 ۀدهنکد  سد شده مه نشکان وعد لز لحدلث  ۀدورپاه  مم در 

لثر لفزلیش دوی در لیس گاه هیکدروم رب  ر و زیاد هاب نوسان

 مهاب گروه پکنج  یوجه وه شاخ  وا ،. در نهایتلستقال    

در لیس گاه گنبد و قزلقدی میکزلن   یولن ن یجه گرفت مه می

روند ماهشکی   لفزلیشی و ماهشی در دوی جریان هاب نوسان

لفزلیشی و ماهشی در  هاب نوسانقال میزلن  و در لیس گاه   

 3 شکک ا دهککد. نشککان مککی رل دوککی جریککان رونککد صککعودب

روزه در  یک  یغییرلط جریان حدلمثر و حکدلقا   ۀدهند نشان

هاب قبا و وعد لز لحدلث سدهاب گدس ان و وشکرگیر   دوره

 قال لست. هاب هیدروم رب گنبد، قزلقدی و    در لیس گاه

 های هیدرولوژیکی قبل و بعد از احداث سدهای گلستان و وشمگیر شاخص ۀمیان. مقدارتغییرات 2جدول 

 ایستگاه هیدرومتری گنبد ایستگاه هیدرومتری قزاقلی قال ایستگاه هیدرومتری آق
 های هیدرولوژیکی شاخص

9350-9315 9321-9331 9350-9315 9352-9371 9350-9315 9333-9371 

 1شاخ  گروه       

 لم بر 8/2 63/1 14/6 22/2 3 28/4

 نولمبر 22/4 66/1 55/7 66/2 87/3 45/6

 دسامبر 6/4 69/1 25/8 94/3 85/4 16/9

 ژلنویه 91/4 58/1 98/9 35/3 2/5 11/8

 فوریه 16/7 84/1 8/15 47/8 35/6 12/11
 مارس 1/13 16/1 8/29 15 16 6/14
  وریا 7/16 48/3 8/25 81/12 75/33 71/8
 مه 52/7 115/1 5/14 39/6 4/8 19/5
 ژوئ  94/2 26/1 75/3 66/1 76/2 83/1
 ژوئیه 4/1 32/1 5/1 57/1 17/1 37/1
 لوط 22/1 46/1 48/2 68/1 41/1 34/1
 سپ امبر 2/1 73/1 93/3 13/3 51/1 38/2

 2شاخ  گروه       
 روزه 1حدلقا  13/1 119/1 18/1 11/1 17/1 19/1
 روزه 3حدلقا  13/1 15/1 11/1 14/1 11/1 19/1
 روزه 7حدلقا  15/1 18/1 19/1 16/1 17/1 32/1
 روزه 31حدلقا  17/1 19/1 92/1 38/1 42/1 73/1
 روزه 91حدلقا  51/1 62/1 19/3 45/2 33/1 59/1
 روزه 1حدلمثر  51 2/55 114 9/84 127 8/98
 روزه 3حدلمثر  77/41 95/51 57/77 4/82 2/116 82/87
 روزه 7حدلمثر  89/31 4/37 23/63 22/63 29/82 69/72
 روزه 31حدلمثر  52/22 85/17 88/44 84/34 56/42 14/48
 روزه 91حدلمثر  87/15 42/11 83/27 29/22 13/23 15/31
 یعدلد روزهاب صفر 1 1 1 1 1 1
 شاخ  جریان پایه 118/1 11/1 11/1 11/1 11/1 12/1

 3شاخ  گروه       
 زمان وقوع جریان حدلقا 219 5/176 211 5/194 5/189 189
 زمان وقوع جریان حدلمثر 118 5/147 94 115 112 98
 4شاخ  گروه       
 یعدلد پاه  مم 3 11 4 13 9 5/7
 زمان پاه  مم مدط 5/13 5/11 5/12 8 5/4 5
 زیادیعدلد پاه   7 7 9 5/8 6 5/6
 زیادزمان پاه   مدط 3 5 5/2 75/2 3 75/5

 5شاخ  گروه       
 لفزلیشی دوی هاب نوسانمیزلن  3/1 19/1 71/1 63/1 6/1 69/1
 ماهشی دوی هاب نوسانمیزلن  -35/1 -21/1 -6/1 -54/1 -7/1 -64/1
 یعدلد ورگشت جریان 111 139 96 5/111 5/96 98
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 ایستگاه گنبد -الف

 
 

 ایستگاه قزاقلی -ب

 
 

 قال ایستگاه آق -ج

 گلستانوشمگیر و های قبل و بعد از احداث سد  روزه در دوره یکتغییرات جریان حداکثر و حداقل  .3شکل 

 جریکان  ملکادیر  مه مرد ویان یولن می 3 ش ا وه یوجه وا

 دورۀ وکه  نسکبت  سکد  لحدلث لز وعد دورۀ در روزه ی  حدلمثر

و 1381وه غیکر لز سکال   گنبد در لیس گاه  سد لز لحدلث قبا

مکاهش   1351وکه غیکر لز سکال    قکال   و   در لیس گاه قزلقدی 

در  روزه یکک  حککدلمثر دوککی ملککدلر ویشکک ری  لسککت. یاف ککه

وکه   مروکوط یرییکب   وکه  قکال    گنبکد، قزلقدکی و    هاب لیس گاه

ملککدلر اککددب و  لسککت 1351 و 1371 ،1381 هککاب  لسککا

 ملکادیر . لست ثانیه ور م رم عب 755و  368 ،647 یرییب وه

 نسبت وکه  سد لحدلث لز وعد دورۀ در روزه ی  حدلقا جریان

 و در لیسک گاه گنبکد   هاب سد در لیس گاه لز لحدلث قبا دورۀ

قکال لفکزلیش      و  یاف که  ماهش 1391قزلقدی وه غیر لز سال 

در  روزه ی  حدلقا دوی ملدلر مر ری  ،. هرچنی یاف ه لست

 م رم عکب  112/1وا ملدلر  ن  1384سال  لیس گاه گنبد در

 1391هکاب   لیفا  لف اده و در لیس گاه قزلقدی در سال ثانیه ور

. لیک   لسکت ثانیکه   ور وا ملدلر اددب صفر م رم عب 1394و 

، 1378، 1374، 1349ب هکا  در سالقال     در لیس گاهملدلر 
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 صفرا ملدلر و 1394و  1393، 1391، 1391، 1387، 1381

لیفکا  لف کاده لسکت. لیک  مو کوع نشکان        ثانیه ور م رم عب

ور هم خوردن یعادل هیدروهوژی ی سبب حدلث سد ل دهد می

لب  ن رودخانکه هکاب جریکا   نظری در شاخ  و وروز یغییر و وی

مکاهش حکدلقا و حکدلمثر    سکبب  گدسک ان   سکد  .شده لست

وشکرگیر   سکد هاب گنبد و قزلقدی شده و  روزه در لیس گاه ی 

صکورط   روزه وه ی خود رل در حدلمثر یأثیر قال  در لیس گاه   

لفزلیشکی  هاب  نوسان روزه ی ماهشی نشان دلده و در حدلقا 

هکاب   نوسکان  میکزلن  ملایسکۀ  وکه  مروکوط  ن ایج .لستدلش ه 

در  رود گرگکان  رودخانکۀ  جریکان  دوکی  در ماهشی و لفزلیشی

 4شک ا   درقکال   و    قزلقدی ،گنبدهیدروم رب  هاب لیس گاه

 .لست شده لرلئه

  
 ایستگاه گنبد -الف

  
 ایستگاه قزاقلی -ب

  
 قال ایستگاه آق -ج

گلستان و  هایقبل و بعد از احداث سد ۀدوردر  رود گرگان ۀرودخان افزایشی و کاهشی در دبی جریان های نوسانمیزان  ۀمقایس .3شکل 

 وشمگیر 
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 هکاب  نوسکان  میکزلن  مکه  گفکت  یولن می 4 ش ا وه یوجه وا

لز  قبکا  دورۀ وکه  نسکبت  سد لحدلث لز وعد دورۀ در دوی لفزلیشی

و در لیسک گاه   گنبد و قزلقدی مکاهش  هاب در لیس گاه سد لحدلث

 هکاب  نوسان میزلن دوی ملدلر ویش ری  لست. یاف هقال لفزلیش    

وککه  مروککوطقککال  و   گنبککد  هککاب در لیسکک گاه دوککی لفزلیشککی

ملکدلر  و  لسکت  1359سکال   و در لیس گاه قزلقدی در 1361سال

 در. لسکت  ثانیکه  وکر  م رم عب 6/2و  42/4، 5/1 یرییب وهاددب 

 ملکدلر  دهکد  مکی   نشکان  دوی ماهشی هاب نوسان میزلن مه  حاهی

 قبکا  دورۀ لز ویشک ر  هاسد لحدلث لز وعد دورۀدر  جریان ماهش

 هکاب  نوسان میزلن مر ری  ،هرچنی . لست ووده هاسد لحدلث لز

یرییکب   وکه  قکال    قزلقدکی و   گنبکد،  هاب در لیس گاه دوی ماهشی

و ملککدلر  لسککت 1359و  1361، 1348 هککاب لسککاوککه  مروککوط

 لسکت  ثانیکه  وکر  م رم عب -8/2 و -4/1، -7/1 یرییب وهاددب 

رل نشکان   رود گرگانرودخانۀ ها در  یأثیر سد روب لی  شاخ  مه

رودخانکۀ   جریکان  دوی ماهانۀ یغییرلط نرودلر ،هرچنی  .دهد می

 هاب گدسک ان و سکد  لحدلث لز وعد و قبا هاب دوره در رود گرگان

   لرلئه شده لست. 5 ش ا در وشرگیر

 
 ایستگاه گنبد -الف

 
 ایستگاه قزاقلی -ب

 
 قال ایستگاه آق -ج

 گلستانوشمگیر و های قبل و بعد از احداث سد  در دوره رود گرگان ۀرودخاندبی جریان  ۀماهانتغییرات  .5شکل 
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 وعکد  هاب دوره در جریان دوی ملدلر 5 ش ا وه یوجه وا

در سکد   لحکدلث  لز قبکا  هکاب  دوره وه نسبت سد لحدلث لز

 قکال  در لیسک گاه    هاب گنبکد و قزلقدکی مکاهش و     لیس گاه

گنبکد و   هکاب  در لیسک گاه  مکه  طورب وه ،لست یاف ه لفزلیش

 لز غیکر  وکه  و در لیس گاه قزلقدکی   وریا ماه لز غیر وه قال   

 ۀدور در رود گرگکان  ۀرودخانک  جریان دوی میزلن مارس، ماه

 .لسکت  سکد  لحکدلث  لز وعد ۀدور لز مر ر سد لحدلث لز قبا

و لثکر   هاماهش میزلن دوکی رودخانکه اکالوه وکر سکد      ،لهب ه

چون یغییرلط لقدیرکی  هروه اولما دیگر  هاخودینظیری  ن

 مورد مطاهعایی ولوس ه لست.  ۀدوردر 

 گیری بحث و نتیجه

  ب، منکاوع  تیریمکد  بها رو  لز ی ی انولن وه سدها لحدلث

در طکول   یسکاز لنسکان   دسکت  بساخ ارها  ییر لز جرده مهم

 میک رژرل در  بل ارکده  رلطییک یولنند یغ یرودخانه هس ند مه م

 میینظک  در و یزه شک  ۀحو ک در مکا   ،تیرودخانه و در نها

حا کر،   پکووهش هکدف لز   ورنکد.   دیک پد یسطح بها انیجر

هکاب لقدیرکی و لحکدلث     یعیی  یکأثیر یرمیبکی یغییکر مؤهفکه    

رودخانککۀ گدسکک ان و وشککرگیر وککر دوککی جریککان    هابسککد

 جین ککا ورلسککاس. لسککتدر لسکک ان گدسکک ان   رود گرگککان

 و یبخیر و یعکر  لغدکب   دما ،وار  ریم غ سه در  مده دست وه

 رییکأث  یولند یم لمر  یل مه شد مشاهدهلفزلیشی  دلر امعن روند

 دلشک ه  رود گرگکان  ۀرودخانک  انیک جر یدوک  ور ییوجه درخور 

وکا لحکدلث    دهکد  هاب هیدروهوژی ی نشکان مکی   شاخ  .واشد

، شکرلی   رود گرگانرودخانۀ گدس ان و وشرگیر روب  هابسد

 ،لنکد  لثکر لحکدلث سکد نوسکان دلشک ه     ور هیدروهوژی ی حامم 

لب  لحکدلث سکد وکه گونکه     نها یأثیر  طورب مه در ورخی لز وه

هاب وعکد لز لحکدلث    در دوره نها  لفزلیشسبب ووده لست مه 

وکه خکود گرف که    ماهشکی  حاهت  نها  و در ورخی لز سد شده

جریکان   هیکدروهوژی ی  هکاب  شکاخ   ن کایج،  ورلسکاس . لست

 گنبکد و قزلقدکی یحکت    هکاب  در لیس گاه دهد می ماهانه نشان

 هکاب  در دوره رودخانکه  جریکان  گدس ان ملدلر دوی یأثیر سد 

دلشک ه لسکت مکه     درصد ماهش 65حدود سد  لحدلث لز وعد

. در سکت ها گدسک ان وکر لیک  شکاخ      یأثیر سددهندۀ  نشان

 یانجر وشرگیر ملدلر دوی دست سد قال در پایی  لیس گاه   

درصکد لفکزلیش    79سکد   لحدلث لز وعد هاب در دوره رودخانه

وشرگیر و لفکزلیش   یولند ناشی لز یأثیر سد مه می لست یاف ه

وکا یوجکه وکه ن کایج یغییکرلط       . مکارب واشکد  دورۀ  طیوار  

هکاب   لحدلث سد گدس ان و وشرگیر در لیسک گاه یأثیر  ،ماهانه

در لیسک گاه گنبکد و    دهکد  نشکان مکی  قکال   و    قزلقدی گنبد،

صکعودب  رونکد  یا وعد لز لحدلث سد ودون روند و دورۀ قزلقدی 

لسکت   مر رلی  روند قبا لز لحدلث دورۀ دلش ه مه نسبت وه 

در قکال   و لیسک گاه     لستسد گدس ان در رودخانه یأثیر مه 

رونکد  وکه غیکر لز مکاه  وریکا مکه      لسکت  ماهشکی  ها  ماههرۀ 

لثکر سکد وشکرگیر    یکولن دهیکا  ن رل    دلش ه مه مکی  صعودب

گدسک ان و   هابلحکدلث سکد  لفزلیش وکار  در نظکر گرفکت.    

دورۀ روزه در  ی وشرگیر وا لفزلیش وار  در جریان حدلمثر 

درصد لفزلیش، لیس گاه  8وعد لز لحدلث سد در لیس گاه گنبد 

درصد مکاهش   22قال  درصد ماهش و لیس گاه    18قزلقدی 

در  صکفر جریکان   روزهکاب  یعدلد  شاخ ملادیردلش ه لست. 

 لز قبکا و وعکد   دورۀ قکال در  هاب گنبکد، قزلقدکی و      لیس گاه

 صکفر  و ملکدلر اکددب  ن   لسکت  ندلش ه بریییغ سد لحدلث

 ،طرفکی  لز .دهکد  رل نشان مکی خودینظیری سد یأثیر  ووده مه

 ۀرودخانک  جریکان  دوکی  زیاد هاب پاه  سد گدس ان یعدلد در

 لز وعکد دورۀ  لز ویشک ر  سکد  لحکدلث  لز قبا دورۀ شده مطاهعه

 من کرل  مخزنکی در  سکد  یأثیر وه مرووط مه لست سد لحدلث

دوکی  زیکاد  هکاب   ووده لست. سد وشرگیر یعدلد پاه  سیالب

وعککد لز دورۀ قبککا لز لحککدلث سککد مر ککر لز دورۀ جریککان در 

یکولن لثکر ینظیرکی سکد و لفکزلیش       مه مکی  لستلحدلث سد 

 دهنکدۀ  نشکان  جریان روزهاب حدلمثر شاخ  .وار  دلنست

 رل لمر لی  مه لست سد لحدلث لز وعد دورۀ در جریان شیلفزل

 رونکد  و وکار   لفزلیشکی  رونکد  و ینظیری سد  ثار وه یولن می

 شیلفزل وا ،طرفی لز. دلنست شده مطاهعه ۀدور در دما لفزلیشی

 وکوم  زیست پییرب لم ان لیجاد سیا،  سیب و رودخانه جریان

 یعادل  لیجاد هاسد یعدیدی یأثیر. دهد می لفزلیش رل رودخانه

 ۀمنطلکک در وککار  لفککزلیش و سککیالوی( هککاب جریککان در

 دوکی  در لفزلیشکی هکاب   نوسان میزلن شاخ  ور شده مطاهعه

 یکأثیر  سکبب قزلقدکی   و در لیسک گاه گنبکد   Rate Rise جریان

و  لسکت  شکده  زمان طی شاخ  لی  ماهش موجبو مثبت 

 لیک   شیلفکزل  موجکب  و دلش همنفی  قال، یأثیر لیس گاه    در

یکأثیر سکد روب لیک      دهندۀ مه نشان شده زمان طی شاخ 

 ملکادیر  وکه  یوجکه  وکا  .لسکت  رود گرگکان رودخانۀ شاخ  در 

 ن یجکه  گونکه  لیک   یولن می دوره دو هر در جریان دوی ماهانۀ

 21حکدود   و درصکد  81حکدود   حکدلقا  هکاب  دوی مه گرفت

 سکد  لحدلث لز وعد دوره وه مرووط حدلمثر هاب دوی لز درصد

 لفکزلیش  نیز و سد لحدلث لثرور  جریان ملدلر صعود مه لست
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 یکولن  می ،هرچنی . مند رل ویان می منطله لی  در وار  روند

 یغییکرلط  طرفکی  لز و سکد  لحکدلث  یرمیبکی  یکأثیر  مکه  گفت

 وکر  دمکا(  لفکزلیش  و وکار    لفزلیش  مارب دورۀ طی لقدیری

 لب گونکه   وه ،دلش ه لست یأثیر رود گرگان رودخانۀ جریان دوی

 در جریکان  م وس  دوی میزلن ماهشسبب سد گدس ان  مه

 لفکزلیش سکبب  و سد وشکرگیر   شده سد لحدلث لز وعد دورۀ

 شکده  سکد  لحدلث لز وعد دورۀ در جریان م وس  دوی میزلن

 و حکدلمثر  هکاب  جریکان  زمکان  و ملکدلر  یغییکر  سبب و لست

لحکدلث سکدهاب گدسک ان و     ،طور مدی وه .لست شده حدلقا

درخکور  موجکب یغییکرلط    رود گرگکان رودخانۀ وشرگیر روب 

 .لنککد هککاب هیککدروهوژی ی جریککان شککده یککوجهی در شککاخ 

هکاب   نظری در شاخ  لثر لحدلث سد، میزلن ویور  ،هرچنی 

و در سکد  یاف که   جریان در سد گدس ان ماهش یهیدروهوژی 

 Liang [11]و  Zuoوشرگیر لفزلیش یاف ه لست مه وا ن کایج  

مثبت اردیاط لحکدلث  یأثیر وه مه  [12] و هر ارلن Sojkaو 

 ورلسکاس  خولنی دلرد. هم، لند مردهسد ور ینظیم جریان لشاره 

 مکه  لسکت  شکده  انیو ،[27] هر ارلن و Zeng پووهش جین ا

 رلطییک یغ در سکد  لحکدلث  قاهکب  در یلنسان بها دخاهت سهم

 منکاطآ  در مکه  لسکت،  میلقدک  رییک یغ لز شک ر یو اریوس انیجر

 بهکا  تیک فعاه  ثار  ییف . واشد م فاوط لست مر   مخ دف

 وردلشت، زلنیم لز یاییجزئ ازمندین یریلقد رلطیییغ و یلنسان

 بشک ر یو هاب پووهش وه مه لست رهیذخ رلطیییغ ای و لن لال

ووسک ان،   سکد  یرمیبکی  یکأثیر  مکه  گفکت  یکولن  می .نیاز دلرد

 ۀمنطلکک در وککار  میککزلن لفککزلیش و گدسکک ان و وشککرگیر 

 یکأثیر  جریکان  شکرلی   وکر  لخیکر  هکاب  سکال  در ،شکده  مطاهعه

 و جریکان  شکرلی   در یغییرلط لی  و لست دلش ه گیرب چشم

 وکا . لسکت  شکده  مکنع    جریکان  هیدروهوژی  هاب شاخ 

 مکه  گفکت  یولن می دوره دو هر در جریان دوی ملدلر ملایسۀ

 جریککان هیککدروهوژی ی هککاب ویوگککی در  شکک ارب یغییککرلط

 گرفت ن یجه یولن می ،نهایت در. لست  مده وجود وه رودخانه

 یولنکد  مکی  وکار   ملکادیر  لفکزلیش  و جریکان  رژیکم  یغییر مه

 و  وزیکان   جانورب و گیاهی هاب گونه ورلب مهری یهدیدهاب

 زیسک ی   محکی    ثکار  وکه  منجکر  و منکد  لیجاد (وحش حیاط

 ناشکی  هیکدروهوژی   رژیم یغییر ، وایدوناورلی . شود نامطدوب

 لسک فاده  هاب ریزب ورنامه در لقدیری یغییرلط و سد لحدلث لز

 سکدها   ثکار  زیس ی  محی  مالحظاط نیز و سطحی جریان لز

 وکر  اکالوه  لقدیرکی  یغییرلط و سد لحدلث. رف ه شودگدر نظر 

 لفکزلیش  سکبب  مکه  دلش ه نیزمنفی  یأثیرلط ،مثبت یأثیرلط

رل وه وجود  مخرب هاب سیالب مه لست شده واالیی هاب دوی

 یکأثیر  وکر  اکالوه  مکه  گفکت  یکولن  مکی  ،مدی طور وه. د ورن می

 وکر  سکد  لحدلث مانند لنسانی هاب فعاهیت و لقدیری هاب مؤهفه

  ثکار  دقیکآ  ویحدیا یجزیه نیازمند رودخانه جریان دوی یغییر

 وردلشکت   ب، لنحکرلف  زمکی ،  پوشش و لرل ی مارورب یغییر

 وکا  مکریب   هاب فعاهیت دیگر و رودخانه لطرلف هاب چاه لز  ب
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