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چکیده
جریان رودخانهای یکی از منابع مهم آبی است که برای مصارف مختلف حائز اهمیت ب وده و رون د تيیی راآ آن در م دیریت
منابع آب ضروری است و از طرفی ،جریان رودخانهای توسط سدها ،انحرافها ،جریانهای برگشتی و توس عۀ ش هری تح ت
تأثیر قرار میگیرد و منجر به مسائل مختلفی از جمله وقوع خشکسالی ،کاهش آبدهی و مسائل محیط زیستی میشود .با توجه
به اهمیت رودخانهها در تأمین آب ،شناخت شرایط جریان و رژیم هیدرولیکی آنه ا از اهمی ت ب هس زایی برخ وردار اس ت.
بنابراین ،سازههای هیدرولیکی تأثیراآ گستردهای بر شرایط هیدرولیکی رودخانه در پاییندس ت خ ود دارن د .ه دف تح ی
حاضر ،ارزیابی اثر احداآ سدهای بوستان ،گلستان و وشمگیر بر تيییراآ رژیم جریان پاییندست آنها است .به ای نمنظ ور،
واسنجی و اعتبارسنجی مدل هیدرولوژیک  HBVدر دورۀ قبل از احداث سدهای بوستان ،گلس تان و وش مگیر انج ام ش ده و
م دار دبی روزانه در دورۀ بعد از احداث سدها شبیهسازی شد .در مطالعۀ حاضر ،با اس تفادۀ ن رماف زار  IHAنس خۀ  7/1و ب ا
رویکرد مح دودۀ تيییرپ یری ( 33 ،)RVAش اخ

تيیی راآ هی درولوژیک ( )IHAدر پ ن گ روه اص لی (م دار؛ ت داوم؛

زمانبندی؛ فراوانی و میزان تيییراآ) در ایستگاههای تحتتأثیر سدهای بوستان ،گلستان و وشمگیر در دورههای قبل و بع د از
احداث این سدها مورد بررسی قرار گرفتند .نتای حاصل از شبیهسازی ایستگاههای تحتتأثیر سد با مدل  HBVنشان داد مدل
در هر دو دوره (واسنجی و اعتبارسنجی) در دورۀ قبل از احداث سدها دارای کارایی خوبی هس تند .نت ای نش ان داد در دورۀ
واسنجی ایستگاههای آبسنجی اوغان ،گنبد ،قزاقلی و آققال بهترتیب با ضریب نش-ساتکلیف  0/67 ،0/52و  0/80و  0/61و
همچنین ،در دورۀ اعتبارسنجی ایستگاههای آبسنجی اوغان ،گنبد ،قزاقلی و آققال بهترتیب با ضریب ن ش-س اتکلیف ،0/59
 0/41و  0/58و  0/54بهترین کارایی را دارند .براساس نتای  ،شاخ

ه ای هی درولوژیک جری ان ماهان ه نش ان م یده د در

ایستگاه اوغان تحت تأثیر سد بوستان حدود  30درصد ،در ایستگاههای گنبد و قزاقلی تحت تأثیر سد گلستان بهترتیب ح دود
 52و  30درصد و در ایستگاه آققال در پاییندست سد وشمگیر  49درصد م دار دبی جری ان رودخان ه در دورهه ای بع د از
احداث سدها کاهش داشته است .نتای حاصل از این تجزیهوتحلیل میتواند در تصمیمگیری در مورد مسائل م دیریت پای دار
منابع آب برای تدوین برنامۀ مدیریت حوضه در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :احداث سد ،اعتبارسنجی ،رویکرد محدودۀ تيییرپ یری ،مدیریت منابع آب ،واسنجی.
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مقدمه
بهرهبرداری خردمندانه از منابع آبی به گونهای که کارکردهاا
و ارزشهاای اکوسیسام هاای آبای حفا شاود هماواره از
مه ترین اهداف مدیریت جامع منابع آب به شامار مایرود.
رودخانهها در اغلب نقاط کشاور ایاران بار اثار دخالاتهاای
انسانی مانند احداث سد افااایش بهارهبارداری از آب بارای
مصااارف کشاااورزی و شااهری انمقااال آب ب این حوضااهای
تغییرات زیادی یافمهاند .این دخالتها به بروز آثاری از جمله
کاهش کل جریان رودخانه و تحت تأثیر قرار دادن تغییارات
فصلی و نیا انادازه و تنااوب سایالب منجار شاده اسات .در
بس ایاری مااوارد ای ان تغیی ارات آثااار منف ای روی خاادمات
هیدرولوژیکی و اکولوژیکی حوضۀ آبخیا دارناد کاه باه نوباۀ
خود میاان آسیبپذیری مارد وابسامه باه ایان خادمات را
افاایش میدهد [ .]1دستانادازی در محایطهاای طبیعای
حضور سااخمارهای ممعادد و نباود مقاررات مناساب بارای
محافظت از این محیطها شارایط رویاداد سایالب را فاراه
میکند .افاایش فراوانی و شدت سیالبها در سالهای اخیار
بیانگر آن است که بیشمر منااط کشاور در معار تهااج
سیالبهای ادواری و مخرب قرار دارند و ابعاد خساارتهاا و
تلفات جانی و مالی سیل افاایش یافمه است [ .]2اگرچاه در
موارد ضروری احداث سدها برای تولید برق کنمرل سایالب
و تأمین آب شرب انکارناپذیر است اما جدای از ایان ماوارد
هرگونه احاداث ساد مایتواناد مشاکالت و مساالل محایط
زیساامی زمااینشناساای اقلیماای اجممااا ی و اقمصااادی
جبرانناپذیر را به دنبال داشمه باشد [ .]3سدها باار تارین
تأثیرات هیدرولوژیک را بر وضعیت رودخانه ا مال مایکنناد
و مقدار جریان را در مقیاسهای زمانی مخملا سساا ت تاا
سال) تحتتأثیر قرار میدهند [ 4و  .]5بارزترین اثار سادها
تغییر رژی هیدرولوژیکی مناط مجااور خاود اسات کاه از
جمله این تغییرات میتوان به تأمین دبی پایه دالمی و تغییر
در سطح اساس آبخاوانهاای مجااور اشااره کارد .محققاان
مخملفی گاارش کردهاند که تغییر شاخصهای هیدرولوژیک
جریان بر اثر سدها میتواند در تحلیل کاهش جریان سیل و
یا جریاانهاای حاداقل رودخاناهای ماثثر واقاع شاود [.]6
روشهای مبمنی بر شاخصهای هیدرولوژیکی ساادهتارین و
پرکاربرترین روشهای ارزیابی رژی هیادرولوژیکی و بارآورد
جریان محیط زیسمی در سطح جهان هسمند .ایان روشهاا
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معموالً به نوان روش جدولهای در دسامرس 1مشاهورند و
بیشمر بار آمارهاای تااریخی جریاان رودخاناه تکیاه دارناد.
روشهای قدیمی از این دسامه فقاط باه حاداقل نیااز آبای
رودخانه اکمفا مایکنناد در حاالی کاه روشهاای جدیادتر
چندین ویژگی جریان مانناد مقادار فراوانای مادت زماان
تداو جریان و میاان تغییرات را در نظر میگیرناد .از جملاه
مرسو ترین این روشها شاخصهای تغییرات هیدرولوژیکی
س )2IHAاست کاه ایان روش پاراممرهاایی را بارای مقایساۀ
ویژگیهای هیدرولوژیکی در دو دورۀ زمانی قبل و بعد از آثار
مداخالت انسانی و تغییر اقلی در رویکرد دامنۀ تغییرپاذیری
س )3RVAارالااه م ایدهااد س 7 1و  .)8باارای ارزی اابی اثاارات
احداث سد پژوهشهای ممعددی در داخال و خاار کشاور
صورت گرفمه است که به تعدادی از این مطالعاات پرداخماه
مایشااود .در تحقیقای خاااددور 4و همکاااران [ ]9بااه تاأثیر
احداث ساد در مادیریت سایل در حوضاۀ آبخیاا غوغاا 5در
جنوب خلیج طنجه سشمالغربی مراکش) با اسمفاده از مادل
 6HEC-HMSپرداخمند .مادل تحات دو ساناریوی مخملا
اجرا شد که شبیهسازی تحت سناریوی اول با در نظر گرفمن
نبود سد شبیهسازی و تحت سناریوی دو با در نظر گارفمن
وجود مخان آیین مکالوا 7در دورۀ بازگشتهاا مخملا از 2
سال تا  200سال انجا شد .نمیجه نشان داد بارگی دبی او
سیالب در پاییندست به طور چشا گیاری کااهش یافماه و
حج سیالب با افاایش دورۀ بازگشت کااهش یافماه اسات.
برای دورههای بازگشت  100و  200ساال کااهش بارگای
دبی او تحت سناریوی  1و سناریوی  2بهترتیاب  52/06و
 52/17درصد و برای کاهش حج سیالب  22/46و 22/82
درصد بود .سرانجا نمایج بررسیها کاارایی خاوب مادل در
8
برآورد دبی او سیالب در خروجی ساد را نشاان داد .جایاا
[ ]10به بررسی اثربخشی سد سابو 9در کاهش سیل رودخانۀ
وای لیمان 10پرداخت و نمایج شبیهسازی نشاان داد کااهش
قابل توجهی در دبی سیل با جریان ناپایدار وجود دارد که در
1. Look-up or Desktop Tables
2. Indicators of Hydrologic Alterations
3. Range of Variability Approach
4. Khaddor
5. Mghogha
6. Hydrologic Engineering Center’s Hydrological Modelling
System
7. Ain Mechlawa
8. Jaya
9. Sabo
10. Way Leman
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نمایج شبیهسازی نشان داده شده که با توجه باه مشخصاات
تراز آب سد از نظر ارتفاع اصلی تراز آب بادون احاداث ساد
بیش از  26/75ممر و بعد از احداث سد باه بایش از 25/16
ممر یا حادود  70/67درصاد کااهش یافماه اسات .نیسای و
تیشهزن [ ]11با بررسی تأثیر احداث سد جره بر کیفیت آب
رودخاناۀ زرد در جنااوب غربای کشااور ایاران بااا اساامفاده از
تحلی الهااای ناپاااراممری نشااان دادنااد کااه بااا اساامفاده از
آزمااون  1LSDدر مقایسااه بااا سااال  1394سسااال شاااهد)
پاراممرهااای  Cl Na SARو  pHتااا سااال  1389سقباال از
احداث سد) در سطح اطمینان  95درصد معنادار باودهاناد و
بعد از احداث سد تغییرات معنادار نداشمهاناد .طبا آزماون
ناپاراممری من-کنادال  Ca pHو  SO-2دارای روناد معناادار
صااعودی بااهترتیااب بااهمیاااان  0/393 0/037و  0/376و
 Na SAR Clو دماا دارای رونااد ناولای معناادار بااه ترتیاب
بهمیاان  -0/386 -0/417 -0/387و  -0/1هسمند .آزماون
اسپیرمن نشان داد احداث سد باه میااان  90درصاد با ا
بهبود کیفیت آب رودخانه از نظار شاوری شاده اماا طبا
آزمون  LSDاین اخمالف معنادار نبوده اسات .نماایج تجایاۀ
واریانس نیا نشاان داد پاراممرهاای  Ca pH Cl Na SARو
 SO-2دارای اخمالف معنادارند .کعبزاده و همکاران [ ]12به
اثرات احداث و بهرهبرداری ساد مخانای کرخاه بار کااربری
اراضی و کیفیت آب منطقه پرداخمند و نمایج مطالعه حاضار
نشااان داد پاراممرهااای ش ایمیایی و فیایک ای آب و کاااربری
اراضی حوضۀ پایاب سد در دورههای زماانی بعاد از احاداث
سد دچار تغییر شده است .پاراممرهایEC ,TDS ,SAR ,Cl-
 1 ,So4-2 ,Mg+2 ,Na ,Ca+2و  Na+1روند افاایشی داشمهاند و
pHتغییر محسوسی نداشمه است .تغییرات کااربری اراضای
نشان میدهد زمینهای بایر اراضای مرتاع و مرتاع مشاجر
کاهش و کشماارها و اراضی کشت آبی و دی افااایش یافماه
است .مه ترین منابع محیط زیسمی تأثیرپذیر از احداث سد
کرخه بهترتیب تغییر کاربری اراضی و تغییرات ناوع و تاراک
پوششگیاهی طبیعی و کاهش محسوس و معناادار کیفیات
آب است .حیاتغیبای و همکااران [ ]13باا بارآورد حاداقل
جریان آب محایط زیسامی ماورد نیااز رودخاناۀ کاارون در
باالدست و پاییندست سد بهشتآباد به این نمیجه رسایدند
که بر اساس نمایج حاصل در باالدست ساد حاداقل جریاان

محیط زیسمی ماورد نیااز رودخاناۀ بهشاتآبااد باین 1/22
ممرمکعب بر ثانیه برای شهریور تا  16/75ممرمکعب بر ثانیاه
برای فروردین برآورده شاده اسات .حاداقل جریاان محایط
زیسمی برآورده شده بارای رودخاناۀ کوهرنا نیاا از 3/69
ممرمکعب بر ثانیه برای شهریور تا  16/81ممرمکعب بر ثانیاه
برای فروردین ممغیر است .نمایج حاصل نشاان مایدهاد در
موارد ممعددی بهویژه در سالهایی که منطقه با خشکساالی
خفی تا مموسط مواجه بوده جریان آب مشاهداتی رودخانه
برای تأمین حداقل نیازهای محیط زیسامی آن کاافی نباوده
است .با جمعبندی نمایج بهدستآماده از مطالعاات مخملا
میتوان به این نمیجه رسید که اثر فعالیاتهاای انساانی بار
میاان تغییرات شاخصهای هیدرولوژیک جریان میتواناد در
تعدادی از رودخانههای اسمان گلسامان ماورد مطالعاه قارار
گیرد همچنین از بررسی این مطالعات میتوان نمیجه گرفت
که در ساالهاای اخیار پااراممرهاای هیادرولوژیک جریاان
رودخانهها بر اثر فعالیتهای انسانی مانند سدسازی انحاراف
آب و نیا تغییر اقلی در سراسر جهان دستخاوش تغییارات
بسیاری بوده است کاه ایان تغییارات باهشادت مایتوانناد
اکوسیسم رودخانهها را تحت تأثیر قرار دهند و این موضاوع
اهمی ات بررس ای می ااان تغیی ارات شاااخصهااای جری اان را
دوچناادان م ایکنااد .حوض اۀ آبخی اا گرگااانرود بااا داشاامن
زمینهای حاصلخیا و تأمینکننده آب مورد اسامفاده بارای
آبیاری دامداری و کشااورزی در طاول مسایر خاود باوده و
بهویژه آنکه محل مناسب تخ ریای اناواع ماهیاان خاویااری
مهاجر به خصوص تاسماهیان در سالیان نهچندان دور باوده
است .رودخانۀ گرگانرود به دلیل سر ت جریان و دبای زیااد
همراه با طغیان آب در ماههاای پارآب ساال کاه منجار باه
گلآلودگی شدید است .وسعت و اهمیت این رودخانه سابب
شد به بررسی اثارات احاداث سادهای بوسامان گلسامان و
وشمگیر بر شاخصهای تغییرات هیدرولوژیک باا اسامفاده از
مدل هیدرولوژیک  2HBVبهمنظور تخمین دبی روزاناه بعاد
از احااداث ساادها و سااپس محاساابۀ شاااخصهااا تغیی ارات
هیدرولوژیک در حوضۀ آبخیا گرگانرود مد نظر قارار گرفات.
نمایج پاژوهشهاای انجاا شاده بارای کااربرد در مطالعاات
شاااخصهااای تغییارات هیادرولوژیک در بخااش وسایعی از
شمال کشور حیاتی است لذا انجا این پژوهش از ایان نظار

1. least significant difference

2. Hydrologiska Byrans Vattenbalansavdelning
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کامالً کاربردی و ضروری است که در حوضۀ آبخیاا یادشاده
در محدودۀ زماانی  1380تاا  1399تعاداد هشات سایالب
مخاارب رخ داده اساات کااه آخاارین مااورد نی اا س 26اساافند
 )1397تقریباً بیسابقه بوده و خسارت های جبرانناپذیری را
در اسمان گلسمان به بار آورده است [.]14
مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه

حوضۀ آبخیا گرگانرود با مساحت  10197کیلوممر مرباع در
بخااش جنااوب شاارقی دریااای خااار و از نظاار موقعیاات
جغرافیااایی در شاامال شاارقی ایااران و بااین اار هااای
́
جغرافیایی
جغرافیایی΄́ 36˚ 33تا  37˚45شمالی و طول های

 45˚13تا ΄ 54˚03شرقی در اسمان گلسمان واقع شده است
[ .]15آبراهه یا رودخانۀ اصلی گرگاانرود پاس از طای 333
کیلوممر با تشکیل یک دلمای بار در شهرسامان گمیشاان
به دریای خار میریااد .باارش سااالنه ایان حوضاه از 231
میلیممر تا  848میلیممار تغییار مایکناد [ .]16براسااس
روش دومارتن این حوضه به دلیال گسامردگی دارای اقلای
ممنو ی شامل خشک نیمه خشک معمدل مدیمرانه ای نیمه
مرطوب و مرطاوب اسات [ .]17شاکل  1موقعیات منطقاۀ
مطالعهشده در اسمان گلسمان و ایران و همچناین موقعیات
ایسمگاههای آبسنجی را نمایش میدهد.

شکل  .1موقعیت ایستگاههای آبسنجی و سدهای مطالعهشده در استان گلستان

روش پژوهش
در پژوهش حاضر آمار بارندگی دما تبخیر و تعرق و دبای
روزانه از شرکت تحقیقات مناابع آب شارکت ساهامی آب
منطقااهای اساامان گلساامان و سااازمان هواشناساای کشااور
دریافت شد .ابمدا موقعیت ایسمگاه هاای آب سانجی کلیاۀ
رودخانااههااای حوضااۀ آبخیااا گرگااانرود و ایساامگاههااای
آبساانجی منطقاۀ مطالعااهشااده بااا اساامفاده از ناار افاااار
 earth Googleتعیین و ساپس ایسامگاه هاای آب سانجی
دارای آمااار کاماال انمخاااب شاادند .بااا توجااه بااه زمااان

بهرهبرداری از سدهاا دورۀ زماانی قبال از بهارهبارداری از
سدها بهمنظور واسنجی و ا مبارسنجی مدل مفهومیHBV
و دورۀ بعد از احداث سدها بهمنظاور شابیهساازی روانااب
اسمفاده شد .سپس مقاادیر  33شااخص هیادرولوژیک در
دورۀ قباال و بعااد از احااداث ساادهای بوساامان گلساامان و
وشمگیر با اسمفاده از نر افاار IHAنساخۀ  7/1باا رویکارد
دامنۀ تغییرپاذیری س )RVAاسامخرا شاد .باا اسامفاده از
نر افاار IHAپنج ویژگی اساسی رژی جریان شامل مقدار
تداو زمان بندی فراوانی و میاان مورد بررسی قرار گرفت

داییچینی و همکاران :اثرات احداث سد بر شاخصهای تغییرات هیدرولوژیک در حوضۀ آبخیز گرگانرود

و نمایج مربوط به  33شاخص هیدرولوژیک در دورۀ قبال و
بعد از احداث سد ها مورد بررسی و نمایج به صاورت جادول
اراله شد.
مدل هیدرولوژیک HBV

مدل  HBVدر مؤسسۀ هواشناسی و هیدرولوژیکی سولد در
اوایل دهۀ  1970میالدی توسعه داده شد امکان اسمفاده از
این مدل برای طی وسیعی از حوضهها با شرایط اقلیمی
گوناگون وجود دارد .این مدل برای پیشبینی سیالب در
کشورهای اسکاندیناوی و بسیاری اهداف دیگر مانند
طراحی سرریا شبیهسازی سیالب و ارزیابی منابع آب
بهکار میرود .این مدل یااااااااااک مدل مفهومی و شامل
محاسبات مفهومی برای فرایندهای هیدرولوژیااااااااک در
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مقیاس حوضه است کاااااااااااااه میتواند در حک مدلی
نیمهتوزیعی با تقسی حوضه به چندین زیرحوضه اجرا
شود .هر زیرحوضه با توجه به ارتفاع دریاچه یخچالهای
طبیعی و پوششگیاهی به چندین ناحیه تقسی میشود.
کاربرد این مدل ساخمار ساده ولی انعطافپذیر اطال ات
زیادی نیاز ندارد و دادههای ورودی آن در دسمرس است و
همچنااااین در شرایط آبوهوایی ممفاوت قابلیت اسمفاده
دارد .این مدل دبی روزانه را با اسمفاده از بارندگی روزاناه
حداقل و حداکثر دما پمانسیل و تبخیر و تعارق باه ناوان
ورودی شبیه سازی می کند و از پاراممرهایی مانند روندیابی
داده ها آبوهوایی روال ذوب و پوشش برف روال خاا و
تابع واکنش تشکیل شده است [18ا .]20

جدول  .1پارامترهای مدل بارش -رواناب ]20[ HBV
پارامتر

توصیف

محدوده

واحد

routine Snow
TT

آسمانۀ دما

CFMAX

فاکمور درجه-روز

SFCF

-2-0

C
Cd mm

1-

0/5-4

فاکمور تصحیح برف

-

0/5-0/9

CFR

ضریب انجماد مجدد

-

0/05

CWH

ظرفیت ذخیرۀ آب

-

0/1

routine Soil
FC
LP
BETA

بیشینۀ ذخیره در خا
آسمانۀ کاهش تبخیر
ضریب ذخیره و نفوذ مقی خا

mm

-

100-550
0/3-1
1-5

routine Response
PERC
UZL
0K
1K
2K

جریان بیشینه از الیۀ باالیی به پایین
آسمانۀ خروجی از مخان پایین
ضریب فروکش سباالی مخان پایین)
ضریب فروکش سپایین مخان باالیی)
ضریب فروکش سمخان پایین)

mmd

1-

mm
d

1-

d

1-

d

1-

0-4
0-70
0/1-0/5
0/01-0/2
0/001-0/05

routine Routing
MAXBAS

روندیابی طول تابع وزنی

شاخصهای تغییرات هیدرولوژیک

شاخصهای تغییارات هیادرولوژیک س )IHAیاک مجمو اۀ
توسعه یافمۀ آماری هسمند که بارای ارزیاابی درجاۀ تغییار
هیاادرولوژیک جریااان رودخانااه اساامفاده ماایشااوند .ایاان
مجمو ه آماری شامل  67پاراممر است که باه دو زیرگاروه
شااامل  33شاااخص تغییاارات هیاادرولوژیک س )IHAو 34

d

1-2/5

مثلفۀ جریان محیط زیسمی س )1EFCتقسی می شود [ 21و
 .]22با اسمفاده از شاخصهااااای  IHAامکاااااان مقایسۀ
تغییرات جریان رودخانه در قبل و بعد از احداث سد وجود
دارد .بنااابراین بااا اساامفاده از شاااخصهااای تغییاارات
هیدرولوژیک س )IHAمی تاوان پانج ویژگای اساسای رژیا
جریان را بررسی کرد که شامل مقدار تداو زماان بنادی
1. Environmental Flow Component
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فراوانی و میاان هسمند [23ا  .]25همچنین باید گفت که
تجایهوتحلیل RVAتنهاا بارای شااخص هاای  IHAقابال
محاسبه است و برای مثلفاه هاای جریاان محایط زیسامی
س )EFCمورد اسمفاده قرار نمی گیرد [ .]26براساس IHAاز
رویکرد دامناۀ تغییرپاذیری س )RVAبارای بررسای اثارات
سادهاای بوسامان گلساامان و وشامگیر بار رژیا جریااان
رودخانۀ گرگانرود محاسبه شد کاه ایان  33شااخص یاک
نمایش دقی از رژی هیدرولوژیک بارای ارزیاابی تغییارات
هیدرولوژیک را فراه میکند.
واسنجی و اعتبارسنجی مدل هیدرولوژیک نیمهتووییعی
بارش -رواناب HBV

دورههای واسانجی و ا مبارسانجی مادل بایاد در شارایط
آبوهااوایی یکسااان قاارار داشاامه باشااند و هرچااه دورۀ
مدل ساازی طاوالنی تار باشاد رونادها در آن بهمار دیاده
میشاود و نماایج بهماری باه دسات مایآیاد [ .]20مادل
هیدرولوژیک ارالهشده می تواند باه راحمای در یاک صافحه
گساامرده اکساال ساااخمه یااا در یااک برنامااه MATLAB
برنامه ریای می شود [ .]27در مرحلۀ بعد با اسمفاده از ایان
پاراممرها بارای واسانجی مادل در محایط  MATLABباا
اسمفاده از جعبهاباار  NCRRTمورد اسمفاده قرار گرفمناد.
سپس با اسمفاده از  NCRRTبرای پاراممرهای مدل که در
مرحلۀ قبل برای ایسمگاه های آب سنجی تحت تأثیر سد هاا
تعیین شاده بودناد اسامفاده شاد .تواباع هادف مخملفای
میتوانند در امر بهینهسازی مورد اسمفاده قرار گیرند ولای
معیاری که بیش از همه مورد اسمفاده قرار گرفمه شااخص
نش-ساتکلی س 1)NSEاست .ایان شااخص روش مناسابی
باارای ارزیااابی ماادلسااازی هیاادرولوژیک بااوده و بااهطااور
گسمردهای مورد اسمفاده قرار گرفمه است [.]28

 o  O 
NSE  1 
 o  0 
n

2

س)1

e

o

2

e

i 1
n

i 1

براساس پژوهش های مخمل صورتگرفمه اگار مقادار
ضریب  NSEبیشمر از  0/5باشد مدل شبیه ساازی خاوبی
داشمه است [ 29و  .]30بنابراین برای نشاان دادن تصاویر
بهمری از نمایج الوه بر  NSEاز  2RMSEنیا برای تفسیر
نمایج این مطالعه اسمفاده شد .شاخص ریشۀ دو میاانگین
1. Nash-Sutcliffe Coefficient
2. Root Mean Square Error

مربعات خطا نیا از رابطۀ  2محاسبه میشود که مقدار ایان
شاخص آماری بین صفر تا بینهایت ممغیر است.
س)2

1
2
Oo  Oe 

n

RMSE 

که در رابطۀ یادشده Ooجریان شبیهسازیشاده  Oeجریاان
مشااهدهشاده و ̅
 Oمیاانگین جریااان مشااهدهشاده را نشااان
میدهد [ 27و  .]29طول دورۀ آماری واسنجی و ا مبارسنجی
مدل  HBVدر ایسمگاههای آبسنجی تحات تاأثیر سادهای
بوسمان گلسمان و وشمگیر در جدول  2بیان شد.
برای بررسی تعیین دادههای دبای روزاناه بعاد از دورۀ
زمانی بهره برداری از سادها باا اسامفاده از مادل HBVدر
مطالعۀ حاضر با توجه به معیارهای ملکرد مادل در دورۀ
واسنجی و ا مبارسانجی در دورۀ قبال از احاداث سادهاا
شبیهسازی دبی ایسمگاههای آبسنجی تحت تأثیر سدهای
بوسمان گلسمان و وشمگیر در دورۀ بعاد از احاداث سادها
مورد بررسی قرار گرفت .سپس با اسمفاده از نمایج بهدست
آمده در ارتباط با بررسی اثرات سد هاا بعاد از دورۀ زماانی
بهره برداری با اسمفاده از نار افااار  1/7 IHAو بارآورد 33
شاخص هیدرولوژیک در پنج گروه اصلی در ایسامگاه هاای
آبسنجی تحت تأثیر سدها مورد بررسی و نمایج در جدول
 6اراله شد.
یافتهها
مطالعۀ ریاشهای جوی اسمان گلسمان نشان میدهد در این
اسمان پاییا و زمسمان پربارشترین فصول سال هسمند و پس
از آن فصل بهار پربارانترین فصل ساال شاناخمه مایشاود و
تابسمان کا باارشتارین فصال ساال اسات [ .]31مارادی و
میکاییلی تبریای [ ]32در بررسی رواناب در کل حوضۀ آبخیا
گرگانرود نشان دادند که میااان روانااب در کال حوضاه باه
خصوص در قسمت شرق و شمال شرق حوضه کاه بیشامرین
تغییرات کاربری ه در ایان منااط رخ داده افااایش یافماه
است .این افااایش در میااان روانااب بار اثار تغییار کااربری
اکوسیسم جنگلی به کاربری کشاورزی در این مناط صورت
گرفمه است .با توجه به جادولهاای  4و  5مایتاوان نمیجاه
گرفت که مقادیر ضریب نش-ساتکلی در بیشمر ایسامگاههاا
در دورۀ واسنجی خیلی خوب بودند سبیشمر از  )0/60و فقاط
در ایسمگاه آبسنجی اوغان مقدار آن  0/529است .باا توجاه
به معیار ضریب نش-ساتکلی در دورۀ واسنجی دارای مقادیر

داییچینی و همکاران :اثرات احداث سد بر شاخصهای تغییرات هیدرولوژیک در حوضۀ آبخیز گرگانرود

قابل قبولی باوده و در دورۀ ا مبارسانجی باهغیار از ایسامگاه
آبسنجی گنبد در همۀ ایسمگاهها دارای مقادیر قابال قباولی
هسمند .ریشۀ دو میاانگین مربعاات خطاا در ایسامگاههاای
آبسنجی در مرحلۀ واسنجی مدل از  2/14تا  14ممرمکعاب
بر ثانیه است که واسنجی مناسب مادل و قابال قباول باودن
دقت مدل در شبیهسازی بارش-رواناب در حوضۀ گرگانرود را
نشان میدهد .همچنین در مرحلۀ ا مبارسنجی  -13/56کاه
بیانگر ک برآورد بودن مدل در شبیهساازی باارش-روانااب در
ایسمگاه آبسنجی گنبد و با دقت نسبی قابل قبول و 28/90
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در ایسمگاه آبسنجی آققال بیانگر دقت خوب مدل اسات .باا
توجه به معیارهای کارایی مدل در دورۀ واسنجی سجدول  )4و
ا مبارسنجی سجدول  )5در دورۀ قبل از احداث سدها معیاار
کارایی ضریب نش-سااتکلی در دورۀ واسانجی نماایج قابال
قبول و ا مبارسنجی با نمایج مطلاوبتاری را باه هماراه دارد.
نمایج معیارهاا کاارایی خاوب و مناساب در دورۀ واسانجی و
ا مبارسنجی روشن ساخت که مدل با پاراممرهای بهینهشاده
می تواند به خوبی شبیه سازی باارش-روانااب را بارای حوضاه
ملی سازد.

جدول  .2طول دورههای آماری واسنجی و اعتبارسنجی ایستگاههای آبسنجی
دورۀ آمادهسایی
1984/09/23
تا
1986/09/22
1987/09/23
تا
1989/09/22
1984/09/23
تا
1986/09/22
1956/09/23
تا
1958/09/22

ایستگاه آبسنجی
اوغان

گنبد

قااقلی

آققال

دورۀ واسنجی
1986/09/23
تا
1989/09/22
1989/09/23
تا
1991/09/22
1986/09/23
تا
1989/09/22
1958/09/23
تا
1961/09/22

دورۀ اعتبارسنجی
1989/09/23
تا
1992/09/22
1991/09/23
تا
1993/09/22
1989/09/23
تا
1991/09/22
1961/09/23
تا
1963/09/22

دورۀ شبیهسایی
2005/07/12
تا
2015/09/22
2000/02/19
تا
2015/09/22
2000/02/19
تا
2015/09/22
1970/08/23
تا
2015/09/22

جدول  .3مقادیر شاخصها در دورههای قبل و بعد ای احداث سدها با استفاده ای RVA

ردیف
1
2
3
4

نام سد
سد بوسمان

سال بهرهبرداری ای سد
1384

سد گلسمان

1379

سد وشمگیر

1349

نام ایستگاه آبسنجی
اوغان
گنبد
قااقلی
آققال

دوره قبل ای احداث
1363-1384
1334-1379
1352-1379
1329-1349

دورۀ بعد ای احداث
1385-1395
1380-1395
1380-1395
1350-1395

جدول  .4نتایج واسنجی ایستگاههای آبسنجی تحت تأثیر سد با مدل HBV

معیار
ضریب نش-ساتکلی
ریشۀ دو میانگین مربعات خطا

اوغان
0/52
2/14

گنبد
0/675
4/12

قزاقلی
0/80
10/76

آققال
0/61
14

جدول  .5نتایج اعتبارسنجی ایستگاههای آبسنجی تحت تأثیر سد با مدل HBV

معیار
ضریب نش -ساتکلی
ریشۀ دو میانگین مربعات خطا

اوغان
0/59
2/89

مقادیر تغییرات  33شاخص هیدرولوژیک جریان با رویکارد
 RVAدر دورۀ شبیهسازی بعد از احداث سدها در ایسمگاههاای

گنبد
0/41
-13/56

قزاقلی
0/58
8/64

آققال
0/54
28/90

آبسنجی اوغان گنبد قااقلی و آققال مطاب جادول  6اسات.
در این جدول شاخصهای گروه  1نشاندهنادۀ مقادار جریاان
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ماهانه است که با توجه به مقادیر ایان گاروه از شااخصهاا در
ایسمگاههای آبسنجی اوغان در بیشمر شاخصهاا مقادار دبای
جریان در دورۀ قبل از احداث سد بیشامر از مقادار آن در دوره
بعد از احداث سد است و در ایسمگاه آبسنجی گنبد قااقلای و
آققال در بیشمر شاخصها دورۀ قبل از احداث سد کممر از دورۀ
بعد از احداث سد است .شاخصهای گروه دو شامل جریانهای
حداقل و حداکثر روزانه سیکروزه سهروزه هفاتروزه  30روزه
و 90روزه) و روزهای صفر جریان و شاخص جریان پایاه اسات
که با توجه به مقادیر این گروه در ایسمگاه اوغان غیر از شاخص

حداقل روزانه سیک سه و هفت روزه) حداکثر سهفت  30و 90
روزه) در ایسمگاه آبسنجی گنبد غیر از شاخص حداقل روزانه
سیک سه و هفت روزه) حداکثر  90روزه و شاخص جریان پایه
در ایسمگاه آبسنجی قااقلای هماۀ شااخصهاا و در ایسامگاه
آققال باهغیار از شااخص حاداقل روزاناه سیاک و ساه روزه) و
حداکثر  90روزه و شاخص جریان پایه همۀ شاخصها در دوره
بعد از احداث سد بیشمر از دورۀ قبال از احاداث ساد و در هار
چهار ایسمگاه شاخص روزهای صفر جریان بادون تغییار ماناده
است.

جدول  .6مقایسۀ میانگین شاخصهای هیدرولوژیک شبیهسایی شده قبل و بعد ای احداث سدها
شاخصهای هیدرولوژیک

ایستگاه اوغان
بعد
قبل

شاخص گروه 1
اکمبر
نوامبر
دسامبر
ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
مه
ژولن
ژولیه
اوت
سپمامبر
شاخص گروه 2
0/31b
0/45a
حداقل  1روزه
0/39a
0/46a
حداقل  3روزه
0/46a
0/47a
حداقل  7روزه
0/68a
0/54a
حداقل  30روزه
0/83a
0/79a
حداقل  90روزه
b
20/90
10/52a
حداکثر  1روزه
13/73b
9/82a
حداکثر  3روزه
10/56b
8/32a
حداکثر  7روزه
6/86b
5/71a
حداکثر  30روزه
4/34a
4/29a
حداکثر  90روزه
0a
0a
تعداد روزهای صفر
0/24a
0/23a
شاخص جریان پایه
شاخص گروه 3
253/50b
248/20a
زمان وقوع جریان حداقل
144/20a
124/80a
زمان وقوع جریان حداکثر
شاخص گروه 4
9b
2/10a
تعداد پالس ک
10/80b
16/20a
مدتزمان پالس ک
7/60a
6/60a
تعداد پالس باال
a
2/60
8/60a
مدتزمان پالس باال
شاخص گروه 5
144/20a
124/80a
میاان نوسانات افاایشی دبی
253/50b
248/20a
میاان نوسانات کاهشی دبی
b
0/16
0/14a
تعداد برگشت جریان
حروف کوچک غیر مشابه معایداری را نشان میدهد س)p>0/05
0/85a
1/21a
1/97a
1/89a
4/05a
3/79a
3/53a
2/47a
1/71a
1/09a
0/88a
0/84a

1a
1/25b
1/33b
1/28b
2/97b
4a
4/02b
2/03a
1/28b
0/99a
0/93a
1/01a

ایستگاه گنبد
بعد
قبل

ایستگاه قزاقلی
بعد
قبل

ایستگاه آققال
بعد
قبل

0/28a
0/66a
1/28a
1/69a
5/13a
5/68a
5/03a
3/63a
1/90a
1/04a
0/60a
0/40a

1/52b
2/20b
1/19a
1/28a
3/35a
7/37b
7/85b
4/89b
1/04a
1/62b
3/97b
3/48b

0/21a
0/92a
2/85a
5/24a
15/77a
18/45a
15/67a
11/20a
3/79a
0/98a
0/30a
0/22a

3/18b
4/10b
3/93b
4/34b
11/28b
24/18a
18/54b
8/28a
1/31b
2/37b
1/54b
5/33b

1/12a
3/14a
6/50a
11/20a
19/41a
31/04a
33/20a
27a
11/63a
5/12a
2/34a
1/70a

6/31b
7/76b
9/93b
11/40a
15/68b
25/34b
25/70a
17/15a
5/85b
2/03b
2/42a
5/16b

0/16a
0/16a
0/17a
0/21a
0/33a
13/91a
12/98a
11/70a
8/75a
13/66a
0a
0/08a

0/03b
0/05b
0/08b
0/24b
0/89b
94/46b
63/62b
47/63b
23/63b
5/74b
0a
0/02a

0/04a
0/04a
0/05a
0/07a
0/16a
45/33a
42/42a
37/56a
28/81a
18/22a
0a
0/01a

0/12b
0/17b
0/24b
0/77b
2/36b
87/58b
77/82b
63/23b
39/46b
24/28a
3/18b
0/02b

0/37a
0/38a
0/41a
0/54a
1/34a
112/69a
101/91a
83/75a
55/38a
38/17a
0/02a
0/04a

0/27b
0/34b
0/46a
1b
2/15b
126/37a
111/30a
90/17a
56/21a
34/85a
7/28b
0/03b

273/43a
107/93a

162/12a
141/25a

279/06a
67a

197/75b
109/37a

274/75a
108/62a

180/02b
124/60a

2/56a
31/59a
2/43a
22/43a

11/56b
17/81b
8/87b
5/40b

1/31a
78/25a
1/43a
46/37a

12/93b
9/46b
9/37b
3/46b

2/28a
26/94a
2/33a
35/83a

8/20b
13/38b
7/08b
9/38b

107/93a
273/43a
0/17a

141/25a
162/12a
0/26b

67a
279/06a
0/15a

109/37a
197/75b
0/76b

108/62a
274/75a
1/01a

124/60a
180/02b
0/91a
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ال  -اوغان

ب -گنبد

 -قااقلی

د -آققال
شکل  .2تغییرات جریانهای حداکثر و حداقل یکرویۀ رودخانۀ گرگانرود در ایستگاههای آّبسنجی مطالعاتی برای دورههای قبل و بعد
ای احداث سدها
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همچنین شاخصهای گروه سه شامل زمان وقوع جریان
حداقل و حداکثر است .براسااس نماایج مایتاوان گفات کاه
شاخصها به غیر از ایسمگاه اوغان به صورت کاهشای باوده و
درخصوص ایسمگاههای اوغان گنبد قااقلی و آققال میتاوان
لت افاایش زمان وقوع جریان حداکثر را به این شکل تفسیر
کرد که ورود جریان از شاخههای فر ی به رودخاناۀ اصالی و
با افاایش مقدار دبی جریان در مناط پاایین دسات ساد
میشود و همچنین میتوان لت دیگر آن را افااایش باارش
دانست .شاخصهای گروه چهار در ایسمگاههای اوغان گنباد
آققال و ایسمگاه قااقلی با افاایش دبی جریان اثار خاود را در
این شاخص با افاایش پالسهاای بااال و کا در دورۀ بعاد از
احداث سدها شده که نشااندهنادۀ نوساانات بااال و کا در
ایسمگاههای آبسنجی اوغان گنبد قااقلی و آققال اسات .در
نهایت با توجه به شاخصهای گروه پنج میتوان نمیجه گرفت
که در ایسامگاههاای اوغاان گنباد قااقلای و آققاال میااان

نوسانات افاایشی افاایش یافمه و میاان نوسانات کاهشای باه
غیر از اوغان در دبی جریان روناد کاهشای نشاان مایدهاد.
شکل  2نشاندهندۀ تغییرات جریانهاای حاداکثر و حاداقل
یااکروزه رودخانااۀ گرگااانرود در ایساامگاههااای آّبساانجی
مطالعاتی برای دورههای قبل و بعد از احداث سدها است.
با توجه به شکل  2می توان بیان کرد که مقاادیر جریاان
حداکثر یکروزه در دورۀ بعد از احداث سد ها نسبت به دورۀ
قبل از احداث سدها در ایسمگاههای اوغان گنباد قااقلای و
در ایسامگاه آبساانجی آققااال ستاا سااال  )1366بااهصااورت
افاایشی و دورۀ قبل از احداث سد در آققاال از ساال 1366
تا  1394روند افاایشی یافمه اسات .مقاادیر جریاان حاداقل
یکروزه در دورۀ بعد از احداث سدها نسبت باه دورۀ قبال از
احداث سد ها در ایسمگاه های اوغان غیر از ساال  1391و در
ایسمگاه گنبد غیر از سال  1389کااهش و در ایسامگاههاای
قااقلی و آققال دارای نوسانات افاایشی بوده است.

ال  -ایسمگاه اوغان

ب -ایسمگاه گنبد

 -ایسمگاه قااقلی

د -ایسمگاه آققال

شکل  .3تغییرات ماهانۀ دبی جریان رودخانۀ گرگانرود در ایستگاههای آّبسنجی مطالعاتی برای دورههای قبل و بعد ای احداث سدها
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با توجه به شکل  3مقدار دبی جریان در دوره های بعاد از
احداث سدها نسبت به دورههاای قبال از احاداث سادهاا در
ایسمگاههای اوغان سغیر از ماههای آبان و اسفند) گنبد سغیر از
ماههای شهریور مهر و آبان) و قااقلی از شهریور تاا فاروردین
دورۀ بعد از احداث سد افاایش یافمه و از فاروردین تاا مارداد
دورۀ بعد از احداث سد کاهش یافمه و در ایسمگاه آب سانجی
آققال دورۀ بعد از احداث سدها نسبت به قبل از احاداث ساد
افاایش یافمه است که لت آن به خاطر ورود سرشااخه هاای
فر ی و افاایش بارش است .منشأ اصلی رواناب مقادار باارش
است و طبیعی است که با کاهش باارش میااان روانااب نیاا
کاااهش مااییابااد .از سااوی دیگاار از ایاان نمااایج م ایتااوان
نمیجهگیری کرد که بارش بیشمر در فصلهای پاییا و زمسمان
در ایسمگاه اوغان مممرکاا مایشاود و از باارشهاای بهاار و
تابسمان کاسمه میشود .وجاود کااربری اراضای کشااورزی و
جنگلهای نیمهانبوه در این ایسمگاهها که در بخش باالدسات
این ایسمگاه از پوشش نسبماً خوبی برخوردارند اماا در پاایین
دست حوضه تغییر کااربری بیشامر مشاهود اسات .بناابراین
کاربری اراضی در ایسمگاه آبسنجی اوغان اثر مثبت خاود را
نشان داده است [ 33و  .]34افاایش دبی جریان در فصلهای
پاییا و تابسمان فقط در چند واقعه مشاهده شده است که باه
دلیل نبود شاخۀ فر ی به رودخانه افاایش بارش و دما در این
ایسمگاه پوشش مناسب کاربری اراضی می توان نمیجه گرفت
که وجود مقادیر ماهانۀ دبی جریان در دورۀ بعد از احداث سد
کاهش یافمه است .در ایسمگاه آبسنجی گنبد و قااقلی بارش
بیشمر در فصلهای پاییا و زمسمان در این ایسامگاه مممرکاا
میشود و از بارشهای بهاار و تابسامان کاسامه مایشاود .در
ایسمگاه آبسنجی آققال در چهار فصل بارش بیشمر مممرکاا
میشود .افاایش دما در ماههای تابسمان که ه زمان با کاهش
بارش است در رشد و توسعۀ پوشش گیاهی و بقایای گیااهی
نقش قابل توجهی دارد و چرخش هیدرولوژی حوضه را تحت
تأثیر قرار می دهد .از طرفای تغییارات دماایی زمسامان نیاا
میتواند زمان آغاز ذوب برف حوضه را تحت تأثیر قارار دهاد
که این وامل روی دبای او سایالب در پاایین دسات تاأثیر
بساایی دارد.
بحث و نتیجهگیری
در شبیه سازی رواناب حوضۀ آبخیا گرگانرود با اسامفاده از
مدل هیدرولوژیک نیمه توزیعی  HBVبارای ایسامگاه هاای
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تحاات تااأثیر ساادهااا بهماارین دورههااای واساانجی و
ا مبارسنجی برای به حداقل رساندن خطاهای شبیهساازی
انمخاب شدند .این انمخاب بارای مادل براسااس بیشامرین
ضریب نش-ساتکلی بین رواناب مشاهداتی و شبیهساازی
صورت گرفت .نمایج حاصال از شابیهساازی ایسامگاههاای
تحت تأثیر با مدل  HBVنشان داد مدل در دورۀ واسانجی
و ا مبارسنجی کارایی خوبی دارد و مایتاوان دریافات کاه
مقادیر رواناب پیشبینیشده برابار باا مقاادیر مشااهدهای
ممناظر با آن است .بر اساس نمایج داییچینای و همکااران
[ ]35روند ممغیرهای اقلیمی بارش دما و تبخیر و تعرق با
اسمفاده از آزمون من-کندال و شیبسن نشان داد در اغلب
ایسمگاه های هواشناسی در سطح  5درصد معنادار است .به
طوری که بارش و دما در اغلب ایسامگاه هاا روناد معناادار
افاایشی داشمه در حالی که روناد تبخیار و تعارق از پانج
ایسمگاه در سه ایسمگاه معنادار افاایشی باوده اسات .پاس
می توان انمظار داشت باا توجاه باه روناد افاایشای باارش
شاخص های تغییرات هیدرولوژیکی روناد افاایشای داشامه
باشند .شاخصهای هیادرولوژیک نشاان مایدهاد شارایط
هیاادرولوژیک حاااک روی رودخانااۀ گرگااانرود نوسااان
داشمهاند به طوری که در برخی از آنها باه گوناهای باوده
که با افاایش آن ها در دوره های بعاد از احاداث سادها
شده و در برخی از آنها حالات کاهشای باه خاود گرفماه
است .براساس نماایج شابیهساازی بادون در نظار گارفمن
ساادهای بوساامان گلساامان و وشاامگیر شاااخصهااای
هیدرولوژیک جریان ماهانه نشان می دهد در ایسمگاه اوغان
تحت تأثیر سد بوسمان تقریباً  30درصد در ایسامگاه هاای
گنبد و قااقلی تحت تأثیر سد گلسمان به ترتیب حادود 52
و  30درصااد و در ایساامگاه آققااال در پاااییندساات سااد
وشمگیر  49درصد مقدار دبی جریان رودخانه در دوره های
بعد از احداث سد ها کاهش داشمه است و با توجه به نماایج
تغییرات ماهانه در ایسامگاه هاای اوغاان گنباد قااقلای و
آق قال نشان می دهد مقدار دبی جریان در دوره های بعاد از
احداث سد ها نسبت به دوره های قبل از احداث ساد هاا در
ایسمگاههای اوغان گنبد و قااقلی سبا اخامالف کا از دورۀ
قبل از احداث سد افااایش یافماه) تحات تاأثیر ساد هاای
بوسمان و گلسمان با کاهش تغییرات ماهانه جریان شده
و در ایسمگاه آب سانجی آق قاال دورۀ بعاد از احاداث ساد
نسبت به قبل از احداث سد افاایش یافمه اسات کاه لات
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آن ورود سرشاااخههااای فر اای و افاااایش بااارش اساات.
همچنین جریان حداکثر یکروزه در دوره بعاد از احاداث
سدها در ایسمگاههای اوغان  33درصاد گنباد  76درصاد
قااقلی  45درصد و ایسمگاه آققال  27درصد افاایش داشمه
که نشان از تاأثیر وجاود شااخههاای فر ای باه رودخاناه
کااربری اراضای و افااایش باارش اسات .از طرفای تعااداد
پالس های باالی دبی جریان رودخانۀ مطالعهشدۀ دورۀ قبل
از احداث سدها کممر از دورۀ بعد از احاداث سادها اسات.
افاایش بارش در منطقۀ مطالعاهشاده بار شااخص میااان
نوسانات افاایشی در دبی جریاان در ایسامگاه هاای اوغاان
گنبد قااقلی و ایسمگاه آق قال با تأثیر منفای و موجاب
افاایش این شاخص طی زمان شده است که تاأثیر ساد هاا
روی این شاخص در رودخانۀ گرگانرود را نشاان مایدهاد.
براساس نمایج شبیهسازی بادون در نظار گارفمن سادهای
بوسمان گلسمان و وشمگیر و با توجه به نمایج داییچینای
و همکاران [ ]35که باا در نظار گارفمن احاداث سادهای
گلسمان و وشمگیر میتوان نمیجه گرفت که سد گلسمان بر
شاخص های هیدرولوژیک جریان ماهاناه جریاان حاداکثر
یکروزه تعاداد پاالس هاای بااالی دبای جریاان و میااان
نوسانات افاایشی تأثیر مثبت داشمه و بر شاخص تغییارات
ماهانااۀ جریااان تااأثیر منف ای داشاامه و سااد وشاامگیر باار
شاخص های تغییرات ماهانۀ جریان جریاان حاداکثر یاک
روزه تأثیر مثبت داشامه و بار شااخصهاای هیادرولوژیک
جریان ماهانه تعداد پالس های باالی دبی و شاخص میااان
نوسانات افاایشی تأثیر منفی داشمه اسات کاه لات تاأثیر
مثبت بر شاخص ها ناشی از تأثیر سدهای بوسمان گلسمان
و وشمگیر و اثر مثبت کاربری اراضی و لت تأثیر منفی بر
شاخصها میتواند ناشی از تأثیر سدهای بوسمان گلسامان
و وشمگیر وجود شاخه های فر ی به رودخانۀ اصلی نباود
کاربری اراضای و افااایش باارش طای دورۀ آمااری باشاد.
همچنین می توان گفت که تأثیر ترکیبی احداث سدها و از
طرفی تغییرات اقلیمی طی دورۀ آمااری سافااایش باارش و
افاایش دما) بر دبی جریان رودخانۀ گرگانرود تأثیر داشامه
است که نماایج ایان تحقیا باا نماایج تحقیقاات گااین و
گیوپونی ]36[ 1زو و لیانا  ]37[ 2ساوجکا 3و همکااران

1. Gain and Giupponi
2. Zuo and Liang
3. Sojka

[ ]38و نصیریخیاوی و رجبی [ ]22مطابقت دارد .با توجه
به تنوع مادل هاای هیادرولوژی انمخااب هار مادل بارای
شبیه سازی هیدرولوژیک دشاوار اسات .بناابراین نیااز باه
ارزیابی مقایسهای بین مدلها برای مشخص کردن تواناایی
و قابلیت هر مدل در شبیهسازی دبیهای حداقل و حداکثر
در منطقۀ مطالعاتی است .بنابراین تحقیقاات بیشامری در
حوضۀ مطالعهشده با اسمفاده از مثلفه های جریاان محایط
زیسمی در مطالعات آینده پیشنهاد میشود.
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