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چکیده
احداث سدهاي مخزني موجب بروز مشكالت هيدرولوژیك و زیست محيطي در پایين دست خواهد شد .احداث سد چاشم با هدف تأمين آب شررب
استان سمنان بر روي سرشاخه هاي حوزه آبخيز رودخانه تاالر مازندران در دستور كار وزارت نيررو رررار فرهتره اسرت .تححيرر حا رر بره بررسري آ رار
هيدرولوژیك و زیست محيطي (نياز آبي) احداث سد مذكور در پایين دست حو ه پرداخته اسرت .ابتردا خصوصريات هيزیكري حروزه آبخيرز سرط ا رر
ایستگاههاي بارانسنجي منطحه و درصد ارا ي غيررابل نفوذ با بكارفيري دادهها و نحشههراي توپروفراهي  0005111و رابليرتهراي سيسرتم اعالترات
جغراهيایي تهيه شدند .سپس با بكارفيري روش  SCSبراي شبيهسازي هيدروفراف جریان روش كمبود اوليه و ابت براي برآورد ارتفاع رواناب و روش
هروكش نمایي براي برآورد آب پایه در محيط مدل  HEC-HMSیك مدل بارش -رواناب براي شبيهسازي رهتار هيدرولوژیك حو ه ارائه شد .سرپس
بهينهسازي و اتتباریابي مدل انجام پذیرهت .در مرحله بعد شبيهسازي خصوصيات هيزیكي سد چاشم و مخزن آن در مدل اتتباریرابي شرده بره من رور
روندیابي در مخزن و شبيه سازي تملكرد هيدرولوژیك مخزن سد انجام شد .همچنين نياز آبي منطحه با ميزان مشاركت مخزن سد در ترأمين آب شرهر
سمنان و جریان خروجي از مخزن سد محایسه و بررسي شد .نتایج نشان داد كه حجم آبدهي ساالنه حو ه سد چاشرم در حالرت نرمرال كمري كمترر از
مجموع نياز آبي نه ميليون متر مكعبي در ن ر فرهته شده است.
واژههای کلیدی :ا رات هيدرولوژیك مخزن سد مدل  HEC-HMSنياز آبي
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احداث سدها با اهداف ترامين آب برراي بخرشهراي كشراورزي
شرب و صنایع در ررن اخير رونر یاهته است ( )01اما تملكرد سردها
موجب ا رات نامطلوبي بر روي محيط زیسرت پرایين دسرت و ميرزان
دسترسي به منابع آب ميشود .احداث سد چاشم بر روي سرشاخههاي
رودخانه تاالر به من ور تامين آب شهرستان سمنان در ن ر فرهته شده
است .نكته حائز اهميت این مريباشرد كره رودخانره تراالر بره لحرا
مدیریت و آبدهي از شرایط حادي بر خوردار است .به دليل بهرهبرداري
بيرویه انهار زراتي بستر تادي رودخانه در پایين دست در سالهراي
اخير محدودتر شده است و این روند ادامه دارد .با وجود چنين شرایطي
احداث سد چاشم بر روي سرشاخههاي رودخانره تراالر و انتحرال برين
حو هاي آب حو ه مذكور براي تامين بخشري از نيراز آبري اسرتان
سمنان در ن ر فرهته شده است .آنچه مسلم اسرت احرداث ایرن سرد
مخزني موجب كراهش دسترسري بره منرابع آب كراهش دبري پایره
 -0استادیار فروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد تایباد تایباد
(Email:drmrkhaleghi@gmail.com
(* -نویسنده مسئول0
 -0استادیار فروه مرتع و آبخيزداري دانشكده منابع عبيعي دانشگاه فيالن
 -3مدیر مطالعات پایه منابع آب شركت آب منطحهاي مازندران ساري

تغييرات در اكوسيستم رودخانره كراهش رردرت حمرل رودخانره و در
نتيجه اهزایش رسوبگذاري و ا رات نامطلوب زیسرت محيطري خواهرد
شد ( 5و  .)01بنابراین جاي آن دارد كه ا رات احرداث ایرن سرازه برر
روي محيط زیست رودخانه تاالر آبدهي و رژیم جریان رودخانه تراالر
ربل از احداث بررسي و مطالعه فردد .از عرهي در سط حو ه تاالر
اهزایش جمعيت انسان با تخریب ارا ي جنگلي و مرتعي همراه بروده
كه ا رات نامطلوب آن تبارتند از 0اهزایش جریران سرطحي و روانراب
ساالنه اهزایش دبي اوج حوزه آبخيز كاهش زمان تأخير برين شرروع
بارندفي و ایجاد رواناب و اهزایش شيب هيدروفراف ( 0 1و  .)00مگ
لي فن 1و همكاران ( 03و  )01ذكر نمودند كه احداث سردها موجرب
تغييرات رابل مالح هاي در جریران رودخانره در پرایين دسرت ماننرد
هراواني و بزرفي جریانهاي حدارل و حداكثر و زمران جریران خواهرد
شد .آنها تغييرات را در دو محطع زماني ربل و بعد از احداث سد مرورد
تجزیه و تحليل ررار دادند .كاسرادو 5و همكراران ( )1بره بررسري ا رر
احداث سد بر روي رژیم دمرایي آب رودخانره پرداختنرد و نترایج آنهرا
نشان داد كه مخزن سدها موجب ایجاد تغييرات هاحش در رژیم دمایي
1- Maglligan
5- Casado
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رودخانه بخصوص در بعد مكاني خواهد شد .غالمري و همكراران ()1
مدیریت و تملكرد مخرزن یرك سرد را ترابع توامرل متعرددي ن يرر
و عيت آبدهي رودخانه نياز آبي مخزن و پایين دست اهداف كنتررل
سيالب برشمردند .تححير حا ر با هدف بررسري ا ررات احرداث سرد
چاشم (هيدرولوژیك و زیست محيطي) در سط حو ره آبخيرز تراالر
استان مازندران انجام فرهته است.

مواد و روشها
رودخانرره ترراالر از ارتفاتررات البرررز مركررزي در اسررتان مازنرردران
سرچشمه فرهته و با فذر از شهرهاي پل سفيد و رائم شهر به دریراي
خزر ميریزد .به من ور تأمين آب مورد نياز شهر سمنان احرداث سرد
چاشم در روي یكي از سرشاخههاي رودخانه تاالر به نرام كبيرررود در
دستور كار وزارت نيرو ررار فرهته است (شكل  .)0این در حرالي اسرت
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كه رودخانه تاالر داراي شرایط حادي از لحا هيدرولوژیك و زیسرت
محيطي ميباشد و دليل آن بهررهبررداريهراي غيرمجراز و بريرویره
(بخصوص انهار زراتي) در سرشاخهها و تجاوز به حریم بستر رودخانه
است .به من ور بررسري ا ررات هيردرولوژیك احرداث سرد چاشرم برا
بكارفيري یك مدل بارش -رواناب حروزه آبخيرر ترا محرل ایسرتگاه
هيدرومتري پل سفيد به مساحت تحریبي  0151كيلومتر مربع در ن رر
فرهته شد (شكل  .)0ارتفاع متوسط حو ره حردود  0012مترر عرول
آبراهه اصلي حردود  11كيلرومتر ترراكم زهكشري  0/12كيلرومتر در
كيلومتر مربع و متوسط شيب آبراهه اصلي  0/6درصد ميباشد .برارش
متوسط ساالنه در حو ه مطالعاتي از كمتر از  051ميليمتر در بخرش
جنوبي حو ه ( استان سمنان) تا حدود  611ميليمتر در بخش شمالي
در استان مازندران متغير است.

شکل  -1حوزه آبخیز مطالعاتي ،رودخانه ها ،ايستگاه های هیدرومتری و باران سنجي ،مکان احداث سد چاشم و نمای از مخزن سد چاشم و
رودخانه موجود
Figure 1- Study area, rivers, hydrometric and rain gauge stations, location of Chashm dam and a view of the dam reservoir
and the Talar River

یك مدل بارش -رواناب براي شربيهسرازي رهترار هيردرولوژیك
حو ه آبخيز سد چاشم و پایين دست آن با بكرارفيري مردل HEC-
 HMSارائه شد .دادههاي ارليمي شامل آمار بارش روزانه ایستگاههاي
باران سنجي زردفل شورآب و پرل سرفيد بصرورت جرز بره جرز یرا
اینكرمنتال در بخش زیر مردل ارليمري مردل برارش -روانراب وارد و
شبيهسازي فشت .به من ور اتمال توزیع زماني و مكاني غيریكنواخت
بارش سط ا ر ایستگاههاي بارانسنجي با روش تيسن و رابليتهاي
سيستم اعالتات جغراهيایي تعيين شد .در تعيين مرز زیرحو رههراي
حو ه مطالعاتي به محدوده ا ر ایستگاههاي بارانسنجي توجه شد ترا
بارش در سط زیر حو هها براساس سط ا ر ایسرتگاههرا اتمرال و
شبيهسازي شود .مدل هيزیكي حو ه مطالعاتي نيز با بكارفيري مردل

ارتفرراتي ررررومي  01متررر و الحاريرره  HEC-GeoHMSدر محرريط
سيستم اعالتات جغراهيایي شبيهسازي شد و در محريط مردل HMS
وارد و تكميل فشت (شكل  .)0شبيهسازي سد چاشم در مدل بصورت
هيزیكي شامل شبيهسازي ابعاد هيزیكي و حجم مخرزن سرازه پرس از
اتتباریابي مدل بارش– رواناب و تأیيد كرارایي مردل در شربيهسرازي
رهتار هيدرولوژیك حو ه آبخيز مطالعاتي انجام پذیرهت (شكل .)3
ارائه مدل هيدرولوژيك حوزه آبخيز

در این تححير یك مدل بارش -رواناب براي شبيهسرازي رهترار
هيدرولوژیك حوزه آبخيز ارائه شد .ابتردا خصوصريات هيزیكري حروزه
آبخيز با بكارفيري الحاريه  HEC-GeoHMSو مدل ارتفاتي رررومي
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( )DEMده متر در محيط سيستم اعالتات جغراهيایي شبيهسازي شد
( .)6سپس مدل هيزیكي حو ه بره محريط نررم اهرزار HEC-HMS
وارد شد و در مرحله بعد اعالتات بارش ایستگاههاي برارانسرنجي و
هيدروفرافهاي بت شده ایستگاه هيدرومتري پرل سرفيد وارد مردل
شد .استفاده صحي از رابليتهاي سيستم اعالتات جغراهيایي و مدل
 HEC-HMSنتایج مطلوبي در شبيهسازي رهترار هيردرولوژیك یرك
حوزه آبخيز بره همرراه خواهرد داشرت ( .)1سرط ا رر ایسرتگاههراي
بارانسنجي جهت شبيهسازي بارش روزانه با شدت غير یكنواخرت در
سط حو ه مطالعاتي تعيين شرد .همچنرين روش  SCSبره من رور
شرربيهسررازي هيرردروفراف جریرران روش كمبررود اوليرره و ابررت
( )Initial/Constantجهت برآورد ارتفاع رواناب و روش مدل هروكش
نمایي ( )Recessionبراي شبيهسازي آب پایه در مدل بارش– رواناب
استفاده فردید .روش كمبود اوليه و ابت بر این اصل استوار است كره
حداكثر نرخ پتانسيل تلفات بارش در عرول یرك وارعره برارش ابرت
ميماند .در صورتي كه تلفات یا هدر رهت اوليره جهرت ارائره ذخيرره
چاالبي و فيرش فياهي به مدل اهزوده فرردد ترا زمراني كره برارش
تجمعي بر روي سطوح نفوذناپذیر از حجم تلفرات اوليره هراترر نررود
روانابي نخواهيم داشت .این مدل در ححيحت داراي دو پرارامتر ورودي
اصلي شامل نرخ ابت تلفات و ميزان تلفات اوليره مريباشرد .ایرن دو
پارامتر بر اساس خصوصيات خاک حو ه كراربري ارا ري و پوشرش
فياهي و شرایط رعوبت پيشين خاک تعيين ميفردند ( 3و .)00
روش مدل هروكش نمایي اغلب براي تشری زهكشري از ذخيرره
عبيعي در یك حو ه استفاده ميفردد .این مدل رابطره برين جریران
پایه در هر زمان با محدار اوليه آن را بصورت زیر مشخص مينماید0
Qt= Q0Kt
()0
 :Qtجریان پایه در زمان مورد ن ر
 0Q0جریان پایه اوليه در زمان صفر
 0Ktیك ابت كاهشي یا خشكيدفي نمایي
یك پارامتر دیگر این روش جریان پایه آستانه ميباشد كه بعد از
دبي اوج رواناب مستحيم خواهيم داشت .روش ساده تعيين پارامترهاي
مدل هروكش نمایي ترسيم هيدروفراف جریان و تفسير آن ميباشرد.
جریان پایه اوليه آبدهي ربل از شروع رواناب یا شاخه اوج ميباشرد و
دبي پایه آستانه نحطه تطف شاخه خشكيدفي است .همچنرين برراي
روندیابي در آبراههها روش ( Lagزمان پيمایش) بكار فرهتره شرد .از
عرهي با استفاده از نحشرههراي توپروفراهي  0005111درصرد ارا ري
غيررابل نفوذ در محيط سيستم اعالترات جغراهيرایي بررآورد فشرت.
براي تهيه نحشه پوشش فياهي و كاربري ارا ي از تصاویر ماهوارهاي
 ETM+استفاده شد .بنابراین آمار بارش روزانه سه ایستگاه بارانسنج
ذخيره اي برر اسراس سرط ا رر آنهرا و هيردروفراف جریران سراالنه
(دبيهاي متوسط روزانه) دهه هشتاد در مدل بارش -رواناب وارد شد.
بر اساس دادههاي موجود پنج سال اول دهره هشرتاد مردل برارش-

رواناب براي شبيهسازي رهتار هيدرولوژیك حوزه آبخيز ارائه فشرت و
سپس بهينهسازي مدل با پارامترهاي هدر رهت اوليه ميزان آب پایه و
زمان تاخير زیر حو هها انجام پذیرهت .در مرحله بعد با بكارفري آمار
چهار سال انتهاي دهه هشتاد اتتباریابي مدل هيدرولوژیك حو ره از
عریر محایسه هيدروفرافهاي شبيهسازي شده و مشراهداتي صرورت
پذیرهت كه نتایج داللت بر كارایي مدل داشته است.
شبيهسازي سد چاشم و عملكرد مخزن آن

براي شبيهسازي سد چاشم از روش سط  -ارتفاع (
 )Areaو سط – ارتفاع– جریان خروجري (Elevation- -Outflow
 )Areaاستفاده فردید .برا اسرتفاده از ایرن روشهرا برراي ارتفاترات
مختلف با فامهاي مشخصي سط و حجم مخزن در محيط سيسرتم
اعالتات جغراهيایي با بكارفيري پالن رررومي مخرزن سرد (محيراس
 )000111محاسبه شد .مزیت این روش توانایي به هنگام شردن مردل
در عي زمان در ارتباط با انباشرت رسروبات و كراهش حجرم مخرزن
ميباشد .پس از انجام محاسابات حجم مخزن سد ارردام بره شربيه-
سازي سد چاشم در مدل بارش -رواناب اتتباریابي شده شامل 0سرریز
ابعاد هيزیكي ميزان تخليه حو ه باالدست و حجم مخزن سد فردید.
در مرحله بعد با اجراي مدل بارش– رواناب اتتباریابي شرده كره سرد
چاشم در آن نيز شبيهسازي فشته است مراحل زیر دنبرال شرد 0الرف)
روندیابي در مخزن سد چاشم و شبيهسازي هيدروفرافهاي ورودي و
خروجي سد .ب) تعيين حجم ذخيرره در مخرزن سرد و تعيرين ميرزان
كاهش دبي و حجم جریان در پایين دست در ا ر احداث سرد (اتمرال
نياز آبي سمنان).
Elevation-

بررسي تأثير احداث سد چاشم در رژيم جريان پائين دست
رودخانه تاالر

براي بررسي تأ ير احداث سد در رژیم جریران رودخانره در پرائين
دست مدل در دو محطع زماني با احداث سد و بردون آن اجررا شرد و
معيارهاي جریانهاي حداكثر جریانهراي حردارل دبري اوج حجرم
رواناب تداوم جریان یا تورف جریان و تغييرات در جریران رودخانره از
عریر محایسه هيدروفرافها بررسي شد (.)03
بررسي اثرات احداث سد چاشم بر محيط زيس (نياز آبي)
اكوسيستم پايين دس

با در ن ر داشتن ميزان ححابه زیست محيطي تعيين شرده توسرط
مطالعات وزارت نيرو (مهندسين مشاور كمنردآب  )0321بره بررسري
ا رات كاهش آبدهي رودخانه در ا ر احداث سد بر حو ه پایين دسرت
سد پرداخته شد .در این مطالعه با بكارفيري مردل برارش -روانراب و
شبيهسازي تملكرد مخزن سد چاشم رهتار هيدرولوژیك حو ه آبخيز

اثرات هيدرولوژیك احداث سد چاشم در پایين دست حوزه آبخيز رودخانه تاالر

مطالعاتي (دبي اوج دبي متوسط حجم جریان و هيدروفراف جریران)
در دو محطع زماني ربل و بعد اجداث سد بررسي شد .براي برآورد نيراز
آبي كشاورزان پایين دست سد ابتدا سط ارا ي كشاورزي (باغرات و
شرراليزارها) بررا اسررتفاده سررنجش ( )RSاز دور و سيسررتم اعالتررات
جغراهيررایي ( )GISبررا بكررارفيري تكنيررك تفسررير بصررري تصرراویر
ماهوارهاي تعيين شد .برا ساس مطالعات سط ارا ي كشاورزي تحت
پوشش شبكه آبياري سد  061كيلومتر مربع ميباشد .برآورد نيراز آبري
در بخشهاي مختلف توسط مهندسرين مشراور كمنرد آب ( )0321در
مطالعات پایه سد چاشم انجام و مورد تایيد وزارت نيررو رررار فرهرت.
احداث سد چاشم با توجه به انتحال بين حو هاي آب از حو ه آبخيرز
تاالر مازندران به استان سمنان بحث برانگيز برود و در نتيجره انجرام
تححير حا ر را روري نمود .هدف از مطالعه حا رر بررسري ا ررات
احداث سد مذكور و تملي بودن تامين نيازهراي آبري بررآوردي بروده
است .نياز جوامع انساني و صنایع نيز بر اسراس فرزارشهراي موجرود
برآورد فشت .در نهایت تغييرات در دسترسي به آب در ا ر احداث سرد
و تحليل آن با نياز آبي پایين دست (شرب صنعت كشاورزي و ححابه
زیست محيطي) صورت پذیرهت.

نتايج و بحث
یك مدل بارش -رواناب براي شربيهسرازي رهترار هيردرولوژیك
حو ه آبخيز سد چاشم و پایين دست آن با بكرارفيري مردل HEC-
 HMSارائه شد .دادههاي ارليمي شامل آمار بارش روزانه ایستگاههاي
باران سنجي زردفل شورآب و پرل سرفيد بصرورت جرز بره جرز یرا
اینكرمنتال در بخش زیر مردل ارليمري مردل برارش -روانراب وارد و
شبيهسازي فشت .به من ور اتمال توزیع زماني و مكاني غيریكنواخت
بارش سط ا ر ایستگاههاي بارانسنجي با روش تيسن و رابليتهاي

1901

سيستم اعالتات جغراهيایي تعيين شد .در تعيين مرز زیرحو رههراي
حو ه مطالعاتي به محدوده ا ر ایستگاههاي بارانسنجي توجه شد ترا
بارش در سط زیر حو هها براساس سط ا ر ایسرتگاههرا اتمرال و
شبيهسازي شود .مدل هيزیكي حو ه مطالعاتي نيز با بكارفيري مردل
ارتفرراتي ررررومي  01متررر و الحاريرره  HEC-GeoHMSدر محرريط
سيستم اعالتات جغراهيایي شبيهسازي شد و در محريط مردل HMS
وارد و تكميل فشت (شكل  .)0شبيهسازي سد چاشم در مدل بصورت
هيزیكي شامل شبيهسازي ابعاد هيزیكي و حجم مخرزن سرازه پرس از
اتتباریابي مدل بارش– رواناب و تأیيد كرارایي مردل در شربيهسرازي
رهتار هيدرولوژیك حو ه آبخيز مطالعاتي انجام پذیرهت (شكل .)3
مدلسازي براي پنج سال آبري از سرال  0310-10ترا 0315-16
انجام پذیرهت .در مرحله بعد اردام به بهينهسازي پنج سال مرذكور از
عریر انتخاب پارامترهاي مناسب بهينهسرازي و ترابع هردف مناسرب
انجام فرهت (از عریر محایسه و تطابر هيدروفرافهاي مشراهداتي و
هيرردروفرافهرراي شرربيهسررازي شررده) .نمونررهاي از محایسرره بررين
هيدروفرافهاي مشاهداتي و هيدروفرافهراي شربيهسرازي شرده در
مراحل مدلسازي و بهينهسازي مردل در اشركال شرماره  1و  5ارائره
شده است .پس از بهينهسازي مدل تست كارایي یا اتتباریرابي مردل
انجام پذیرهت كه نمونهاي از محایسه هيردروفرافهراي مشراهداتي و
شبيهسازي شده در مورد چهار سال آبي در مرحله اتتباریرابي مردل در
شكل  6ارائه شده است .آنچه كه در تححير حا ر مهم اسرت تعيرين
ميزان آبدهي رودخانه در محل سد چاشم و پایين دست آن و تغييرات
ناشي از آن پس از احداث سد چاشم ميباشد .ميزان آبردهي رودخانره
حو ه سد چاشم كه توسط مدل برآورد شده است در جدول شماره 0
ارائه شده است.

شکل  -2ساختار مدل بارش -رواناب حوضه مطالعاتي :مدل فیزيکي حوضه ،هايتوگراف بارش سه ايستگاه بصورت جزء به جزء ( )Incrementalو
هیدروگراف جريان ساالنه ايستگاه پل سفید)
Figure 2- The rainfall-runoff model in the study area: the basin physical model, rainfall hyetograph of three stations as
)incremental and annual flow hydrograph of Pole Sefid station
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شکل  -3ساختار فیزيکي مدل بارش -رواناب اعتباريابي شده حوضه مطالعاتي
Figure 3- The physical structure of validated rainfall-runoff model in the study area

شکل  -4مقايسه هیدروگرافهای شبیهسازی شده (رنگ آبي) و مشاهداتي (رنگ قرمز) مرحله مدلسازی ،سال آبي 4-58
Figure 4- Comparison of simulated hydrographs (blue color) and observed hydrographs (red color) in the modeling stage,
year 2004-2005

شکل  -8مقايسه هیدروگرافهای شبیهسازی شده (رنگ آبي) و مشاهداتي (رنگ قرمز) در مرحله بهینه سازی مدل ،سال آبي 1354-58
Figure 5- Comparison of simulated hydrographs (blue color) and observed hydrographs (red color) in the model optimizing
stage, year 2004-2005

شکل  -6مقايسه هیدروگرافهای شبیهسازی شده (رنگ آبي) و مشاهداتي (رنگ قرمز) در مرحله اعتباريابي مدل ،سال آبي 1355-58
Figure 6- Comparison of simulated hydrographs (blue color) and observed hydrographs (red color) in the model validating
stage, year 2008-2009.

به من ور تحليل ا رات احداث سد چاشم نياز به برآورد نيراز آبري
پایين دست و نياز زیست محيطي منطحه ميباشد كه ایرن دادههرا برر
اساس مطالعات تایيد شده مهندسين مشاور كمندآب در جدول  0ارائره
شده است .در نهایت بررسي كمي ا رات احداث سرد چاشرم برر دبري
جریان و محایسه نياز آبي پایين دسرت برا ميرزان آبردهي رودخانره در

جدول شماره  3ارائه شده است .برا اسرتفاده از مردل برارش -روانراب
اتتباریابي شده آبدهي رودخانه در محل سرد چاشرم و حجرم جریران
براي هر ماه در عي دهه هشتاد برآورد فشت و بدین ترتيرب متوسرط
آبدهي رودخانه حو ه سد چاشم بررآورد شرد و محایسره نترایج آن برا
نيازهاي آبي ماهانه در شكل شماره  1ارائه شده است.
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) آبدهي حوضه سد چاشم در سالهای مختلف (تعیین ترسالي و خشکسالي بر اساس نسبت بازش ساالنه به بارش نرمال منطقه-1 جدول
Table 1- The Chashm Dam discharge in various years (Wet and dry years has been determined on the basis of rainfall
stations data and there is no unique condition on the study area)

سال آبي

وضعیت بارش

Water year

Precipitation

2001-2002

تحریبا نرمال

2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

دبي متوسط

حجم آبدهي

Average discharge
(m3/s)

Flow volume
(1000000m3)

0.26

8.301

0.32

10.156

0.21

6.733

.027

8.612

0.44

13.9

0.23

7.36

0.2

6.42

0.25

8.18

0.25

7.96

~Normal

ترسالي
Wet year

ترسالي
Wet year

ترسالي
Wet year

ترسالي
Wet year

خشكسالي
Dry year

خشكسالي
Dry year

2008-2009

تحریبا نرمال

2009-2010

تحریبا نرمال

~Normal
~Normal

 نیاز آبي ماهانه محیط زيست پايین دست سد چاشم و نیاز آبي اراضي پايین دست سد چاشم تا تالقي به رودخانه تاالر بر حسب میلیون-2 جدول
)16( متر مکعب
Table 2- Monthly water requirement of the Chashm Dam downstream environment and water requirement of the Chashm
Dam downstream lands to cross the Talar river (Kamandab Consulting Engineers, 2010)

ماه
Month

(October) مهر
(November) آبان
(December) آذر
(January) دي
(February) بهمن
(March) اسفند
(April) هروردین
(May) اردیبهشت
(June) خرداد
(July) تير
(August) مرداد
(September) شهریور
متوسط ساالنه
Annual average

مجموع نیاز آبي

نیاز زيست محیطي

نیازی آبي پايین دست

میلیون متر مکعب

میلیون متر مکعب

میلیون متر مکعب

0.015

Sum of water needs
1000000 m3
0.04

Environmental needs
1000000 m3
0.02

The downstream water needs
1000000 m3
0.02

0.014

0.037

0.037

0

0.028

0.075

0.075

0

0.033

0.087

0.087

0

0.034

0.09

0.09

0

0.051

0.128

0.123

0.005

0.161

0.433

0.283

0.15

0.389

1.042

0.572

0.47

0.401

1.076

0.426

0.65

0.316

0.848

0.258

0.59

0.216

0.701

0.251

0.45

0.141

0.38

0.23

0.15

0.156

4.932

2.452

2.48

دبي متوسط
متر مکعب بر ثانیه
Average discharge (m3/s)
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جدول  - 3اثر احداث سد چاشم بر آبدهي پايین دست بر فرض قبول نیاز آبي مطرح شده
Table 3- The effects of the Chashm Dam construction on downstream discharge assuming that raised the need for water

نیاز آبي پايین دست

دبي متوسط

حداقل دبي

))m3/s
Water shortage

بدون احداث سد ()m3/s

نیاز پايین دست ()m3/s

Average discharge

The minimum of
water needs

)(cum
The downstream
water needs

0.015

0.33

0.015

40000

0.014

0.47

0.014

37000

0.028

0.51

0.028

75000

0.033

0.44

0.033

87000

0.034

0.45

0.034

90000

0.051

0.55

0.051

128000

0.161

0.53

0.161

433000

0.389

0.52

0.389

1042000

Negative

0.38

0.401

1076000

0.04

0.35

0.316

848000

0.09

0.31

0.216

701000

0.189

0.33

0.141

380000

0.156

4932000

اختالف نیاز آبي و آبدهي

متوسط
جهار سال اعتباريابي
The mean of the
validated Yeers

مهر )(October
آبان )(November
آذر )(December
دي )(January
بهمن )(February
اسفند )(March
هروردین )(April
اردیبهشت )(May
خرداد )(June
تير )(July
مرداد )(August
شهریور )(September
متوسط ساالنه
Annual average

شکل  -7مقايسه مقادير متوسط آبدهي رودخانه درمحل سد چاشم و نیاز آبي پايین دست سد در طول سال
Figure 7- Comparison of river average discharge in the Chashm Dam site and dam downstream water needs throughout the
year

براي تحليل تملكرد مخزن سد چاشم محایسه هيردروفرافهراي
ورودي به مخزن سرد چاشرم (آبردهي رودخانره) و هيردروفرافهراي
خروجي مخزن (نياز آبي پایين دست) در عي سالهراي دهره هشرتاد
پس از شبيهسازي رهتار هيدرولوژیك حو ه سد و سد چاشم در مردل
بارش -رواناب انجام پذیرهت .نمودار ميزان ذخيرره جریران و جریران
خروجي مخزن (نياز آبي) سد چاشم در شكل شماره  1ارائه شده است.
محاعع زماني از سال كه هيدروفراف جریان ورودي زیرر هيردروفراف
جریان خروجي ررار ميفيرد آبدهي كمتر از نياز آبي ميباشد و تأمين

همزمان كامل نياز آبي پنج ميليون متر مكعبي شهر سمنان و نياز آبي
پایين دست سد امكان پذیر نخواهد بود .هيدروفراف جریان ورودي و
خروجي مخزن سد چاشم برا رونردیابي در مخرزن و در ن رر فررهتن
تخليه نياز آبي متوسط  1/05متر مكعب بر انيه شبيهسازي و در شكل
شماره  2ارائه شده است .بر اساس نتایج شكل شماره ( )2كره ميرزان
دبي ورودي و خروجي را نشان ميدهد آبگيرري كامرل مخرزن سرد
چاشم با ظرهيت شش ميليون متر مكعب و تأمين نياز آبي پایين دست
امكان پذیر نخواهد بود.

اثرات هيدرولوژیك احداث سد چاشم در پایين دست حوزه آبخيز رودخانه تاالر
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شکل  -5نمودار میزان ذخیره جريان و جريان خروجي مخزن (نیاز آبي) سد چاشم
)Figure 8- Diagram of flow storage rate and outflow from the reservoir (water requirement

شکل  -8هیدروگراف جريان ورودی به مخزن سد و هیدروگراف جريان خروجي (نیاز آبي پايین دست) بر اساس شرايط سال آبي  .55-58مقاطع
زماني که هیدروگراف ورودی پايین تر از هیدروگراف خروجي قرار مي گیرد کمبود آب خواهیم داشت
Figure 9- Inlet and outlet (downstream water requirement) hydrographs of dam reservoir based on water year conditions of
2008-2009.Water shortages will be when the Inlet hydrograph is lower levels of outlet hydrograph

نتیجهگیری
شبيهسازي رهتار هيدرولوژیك حو ه آبخيرز مطالعراتي نشران داد
كه متوسط حجم آبدهي حو ه سرد چاشرم حردود  1/6ميليرون مترر
مكعب است .این ررم در عي دورههاي ترسالي و خشكسالي تغييررات
رابل توجهاي خواهد داشت .حدارل آبدهي ماهانه حو ه سد چاشم در
مرداد ماه حدود  1/30متر مكعب بر انيه و حداكثر در اسفند ماه حدود
 1/55متر مكعب بر انيه ميباشد .نياز آبي ماهانه حدارل و حداكثر به
ترتيب در ماههاي مهر و مرداد برابر با  1/105و  1/1مترر معكرب برر
انيه برآورد شده كه ميزان آبدهي رودخانه در خرداد ماه كمترر از نيراز
آبي پایين دست ميباشد .بر اساس مطالعات مصوب مهندسين مشراور
كمندآب نياز آبي شرب سمنان  1/51ميليون متر مكعب نيراز ححابره
بران  0/061ميليون متر مكعب و نياز زیسرت محيطري پرایين دسرت

 0/111ميليون متر مكعب برآورد شده است .مجموع نياز آبي حردود 2
ميليون متر مكعب است .این در حالي است كه حجم آبردهي سراالنه
حو ه سد چاشم در حالت نرمال كمي كمتر از این رررم مريباشرد .از
عرهي سط مخزن سد چاشم حدود  001هكتار ميباشد و با در ن ر
فرهتن حدارل تبخير وارعي  111ميليمتري در سرال حردود هفتصرد
هزار متر مكعب هدررهت آب ذخيره شرده در مخرزن سرد را خرواهيم
داشت .با توجه به اینكه در هصول فرم سال حداكثر نياز آبي حرداكثر
تبخير و حدارل ورودي آب همزمان رخ خواهد داد تامين ایرن نيازهرا
بر اساس مطالعات انجام شده محدور نميباشد و بدون شك در صورت
تامين نياز آبي استان سمنان تورف یا بند آمردن جریران رودخانره در
پایين دست سد را خواهيم داشت .نتایج مطالعه حا ر و سایر مطالعات
( )05نشان ميدهد كه احداث سدها در روي رودخانه موجرب كراهش

3059  آبان-  مهر،4  شماره،03  جلد،نشریه آب و خاك

 ميرزان.بررسي و پيشبيني نيست نحوه مدیریت مخزن سد ميباشرد
ذخيره آب در مخز سد و ميزان تخليه آب بره پرایين دسرت مسرتحيما
.تابعي از نحوه مدیریت مخزن خواهد بود

سپاسگزاری
در پایان الزم ميدانيم از همه كساني كه به نحوي ما را در این
تححير یاري نمودهانرد بخصروص پرسرنل محتررم بخرش مطالعرات
شركت آب منطحهاي مازنردران و شرركت مردیریت منرابع آب ایرران
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مدت زمان و هراواني آبگيري دشتهراي سريالبي و هراوانري و مردت
محطع پر رودخانه خواهد شرد كره ایرن تغييررات موجرب تغييررات در
 نتایج شبيهسرازي و بررسري ا رر سرد.اكوسيستم پایين دست ميشود
چاشم نشان داد كه احداث سد موجب ا رات زیر در پایين دست خواهد
 الف) تورف یا بند آمدن جریران رودخانره در پرایين دسرت محرل0شد
) پ. ب) كاهش شدید آبدهي رودخانهها در جریانهاي حدارل.احداث
 ج) تغييرررات در رژیررم.كرراهش دبرري و حجررم جریررانهرراي حررداكثر
هيدرولوژیك رودخانه از جمله جریان پایه تورف و بند آمردن جریران
هراواني محطع پر رودخانه و ردرت جریان رودخانه كه موجب تغييررات
هاحش در مرهولوژي رودخانه و اكوسيستم آن در پایين دسرت خواهرد
 نكته رابل توجه كه بوسيله مدلسازي و مطالعرات رابرل.)0  و5( شد
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Introduction: In the last century, dams have constructed with the objective of water supplies for agriculture,
drinking water and industry. However, the results from the performance review of dams show adverse effects on
the downstream environment and the availability of water resources. The purpose of the Chashm dam
construction on the TalarRiver's tributaries is the water supply for Semnan city.
Materials and Methods: This study was conducted in TalarRiver watershed. TalarRiveroriginatesfrom
AlborzMountains in Mazandaran province, in the southern Caspian Sea basin, in north of Iran and flows parallel
with the Firouzkooh-Ghaemshahr road and it arrives to the Caspian beach area in the Malek Kala village. In
order to supply the water requirements of Semnan city, the construction of Chashm dam on the TalarRiver's
tributaries placed on the agenda of the Ministry of Energy. However, because of the uncontrolled exploitation of
agricultural streams and invasion of privacy riverbed, the TalarRiver has acute and critical conditions from the
point of hydrologic and environmental. To study the hydrological impacts of Chashm dam, Talar watershed was
considered with an area of approximately 1057 square kilometers of the Pole Sefid gauging station using a
rainfall-runoff model.
Results and Discussion: Simulation of the study area hydrological behavior shows that the Chashm Dam
average water discharge is near to 8.6 million m3. This figure will be significant changes during wet and
droughtperiods. The minimum and maximum monthly discharge of the Chashm Dam watershed in August and
February is equal to 0.31 and 0.55 m3/s respectively. The minimum and maximum monthly water demand in
turn in October and August is equal to 0.015 and 0.4 m3/s respectively and this shows that the river discharge in
June is lower than the downstream water demand. Based on confirmed studies of the Kamandab Consulting
Engineers, drinking water requirement of Semnan province, water rights users' requirement and downstream
environmental requirements are 4.54, 2.164 and 2.448 million m3, respectively. This is despite the fact that the
volume of annual input water is slightly lower than this figure in normal.
Conclusion: Simulation of the study area hydrological behavior shows that the Chashm Dam average water
discharge is near to 8.6 million m3. This figure will be significant changes during wet and drought periods. The
minimum and maximum monthly discharge of the Chashm Dam watershed in August and February is equal to
0.31 and 0.55 m3/s respectively. The minimum and maximum monthly water demand in turn in October and
August is equal to 0.015 and 0.4 m3/s respectively, and this shows that the river discharge in June is lower than
the downstream water demand. Based on confirmed studies of the Kamandab Consulting Engineers, drinking
water requirement of Semnan province, water rights users' requirement and downstream environmental
requirements are 4.54, 2.164 and 2.448 million m3, respectively. This is despite the fact that the volume of
annual input water is slightly lower than this figure in normal. In addition, the Chashm Dam area is about 110
hectares and given the minimum annual actual evaporation equal to 700 mm, about seven hundred thousand
cubic meters of water stored in the reservoir will be lost. Due to the simultaneous occurrence of the maximum
water requirement, maximum evaporation and a minimum of water inlet to the Chashm Dam reservoir in warm
seasons, it seemsthat, it is not possible to provide needs based on these studies and no doubt, in the case of water
supply in Semnan province, we have to stop the flow of the river in downstream of the dam. The results of this
study suggest that on many rivers large headwater dams have reduced the frequency and duration of floodplain
inundation downstream and these changes lead to changes in downstream ecosystems. The results from the
simulation and analysis of the Chashm Dam in downstream are as follows: a) stop of the river flow in
downstream of the dam site, b) the sharp decline in river discharge in minimum (varied) flows, c) reduce in the
rate and volume of maximum flows, d) changes in the hydrological regime of the river such as base flow, flow
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stop, the frequency of the river full section and competency which will make dramatic changes in the
morphology of the river and downstream ecosystems. Note that is not verified by modeling and forecasting
studies, is how to manage the reservoir. The amount of water stored in the reservoir and discharge to
downstream is directly a function of the reservoir management.
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