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 چکیده

باا   مطالعاتینمونۀ  عنوان بهدلیچای رودخانۀ با تمرکز بر  ها محیطی در رودخانه زیستبرآورد جریان الزامات  حاضر پژوهش در

شده به تخمای    ترابتدا با استفاده از دو روش مرسوم تنانت و محیط  .است شده بررسی های هیدرواکولوژیکی استفاده از روش

کماان در ایا  رودخاناه     رنگای  آالی  قزل ۀگونبودن  غالبمحیطی پرداخته شده است. سپس با توجه به اهمیت و  زیستجریان 

ه و ارزیابی زیساتگاهی واورت گرفتاه اسات. براسااس نتاایا، جریاان        شدبررسی  گونه ای خانه برای شرایط اکولوژیکی رود

و عماال  نتاایا ایا  دو     رددااختالف زیاادی  پژوهش در ای   شده استفاده شده با استفاده از دو روش  زدهمحیطی تخمی   زیست

شرایط مطلوبیت زیستگاهی بارای ساه گاروه سانی مختلا       بسیار مبهم خواهد بود. مطابق با نمودار سری زمانی زیستگاه نیز، 

هاای مختلا  ساال بسایار مت یار       های مطلوب در دسترس نیز در ماه کمان بسیار متفاوت است. میزان زیستگاه آالی رنگی  قزل

ط . در وورت استفاده از روش محیمحیطی کار مشکلی خواهد بود زیستاست. بنابرای  تخمی  یک میزان خاص برای جریان 

هایی مانناد حاداق     برداری از آن را نخواهند داشت، و در وورت استفاده از روش نفعان در رودخانه حق بهره شده عمال  ذی تر

بارای اکوسیساتم    ناپاییری  جبرانهای  محیطی طبق سری زمانی زیستگاهی عمال  تنش زیستحداق  جریان  تنانت برای تخمی 

ابتادا بایاد    مجماو   در د.شو مد نظر )اسفند و فروردی ( ایجاد می ۀگونریزی  نند تخمهای بحرانی ما خصوص در ماه بهرودخانه 

استخراج و سپس با توجه به نمودار سری زمانی مطلوبیات هار باازه میازان جریاان       رودخانهتوزیع مکانی زیستگاهی در طول 

 .محیطی تخمی  زده شود زیست
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 مقدمه

 50حادور     90 ۀرها شاد  ر    انجاا   هاا   پژوهشبراساس 

ها  سطحی ر  زمان  ووساب ب ار ر  با ا       از آب ر صد

و ای   با  واا ساال     رشو بررا   می ها  مختلف بهر  پروژ 

ور از حاد  .]25[ خواهاد  ساند   ر صد 70به حدور  2025

محنطای ر    زیستعنوان جریان  باسال پنش مفهومی  50

کناون ر  بحا     ر  ایاران واا  ها وعریف شد  است.   ورخانه

هاا  وعنان  حاداب      محنطی ونهاا باه  و    زیستجریان 

ننارو ر   ت   اوز شادۀ یندأو جریان ووجه شد  اسات و  و   

 محنطی  و  ونانت اسات  زیستوخمن  جریان آب  ۀزمنن

 ا مللای مناابآ آب   بان   ۀسسا ؤمبند   ن . براساس وقس]2[

(IWMI)  چهاا  محنطی باه   زیستها  وعنن  جریان   و 

ساااز   کلاای هنااد و وژیهید هنااد و نهید شاا نه   ۀرساات

و همچنان  اااهی باا     شاوند  وقسن  میزیستگاهی و جامآ 

هااا  ورکن اای ر  وعناان  جریااان  ووجااه بااه شاارایب  و 

وژیهی که ها  هند و   و . ]1[ کا برر را رمحنطی  زیست

ها  ماهاناه یاا    از رار اندد  معروفها   ومنز  ننز  به  و 

منظاو    باه زمان آماا   معقاول    مدتربی جریان ر   ۀ وزان

 .]32 و 26[ کنناد  محنطی استفار  می زیستوعنن  جریان 

هاا    ر   و  هند و نهی از ا و اط بن  یهای از م خهاه  

ن  هند و نهی کاناال  ورخاناه و ربای جریاان بارا  وعنا      

محنطی مو ر ننااز  ورخاناه اساتفار      زیستحداب  جریان 

 یمساتقنم ۀ  ابطا  که کند می فرض  و  ای  .]9[ رشو  می

 زیساتی  شارایب  و خنازآب  زیستگا  ر  شد  ور محنب بن 

 ا و ااط  نماورا    س ۀ پای بر  و  ای . را ر وجور  ورخانه

 کاه  ا  نقطاه . اسات  استوا  جریان ربی و شد  ور محنب بن 

 ر  معناا  ۀ نقطا  عناوان  باه  ا را ر  منحنی ر  انحنا ثرحداک

 و شاور  مای  اساتفار   محنطای  زیست جریان حداب  وعنن 

 حفا   بارا   کاه  است جریانی منزان نقطه ای  معارل ربی

 م ااهداوی  و اخن  . اسات  نناز مو ر  ورخانه اکوسنست 

 ایا   و اخن   بارا    و  رو وننسات   صاحن   نقطه ای 

ۀ معار ا  اول م ات   اول  و  ر  را ر وجور شهستۀ نقط

 باا  ا  تاه  کاه  شاور  می برا رار  1 برابر شد  ور محنب ا ربی

 نناز  یا   جاز  باه  ریگار   اعادار  مدیریتی شرایب به ووجه

 حااداکثرۀ  ابطاا بااه ووجااه بااا رو   و  ر  ورا ر  کااا برر

بن اتری    معاارل  ربای  دشاد   وار  محنب ا ربی وابآ انحنا 

 حاداب   عناوان  باه   مقادا  ایا   و شد  محاس ه وابآ انحنا 

ر  . شاور  می ارفته نظر ر  نناز مو ر محنطی زیست جریان

ساز  زیستگا  بان  پا امترهاا  هناد و نهی و      و  ش نه

شاور و مسااحت    هدف ا و اط بربارا  مای   ۀاوناکو وژیهی 

1) وزنی ۀاستفارباب  
(WUA  ر شاو   برا  اونه م خ  مای

نر وماامی  ثأنگر وا  ها  جامآ با ی  رید جامآ ر   و . ]7[

ایا    .شاور  محنطی ریاد  مای   زیستجریان  ثر بر ؤعوام  م

هنااد و نهید  نظاارهااا ننازمنااد ات عااات کاااملی از    و 

هنااد و وژیهید ژمومو فو ااوژیهید زیسااتگاهید اکو ااوژیهی 

ها  زیرزمننی و ات عات اجتمااعی و   آبزیان و اناهاند آب

 بارا   اً هنافت هناد و وژیهی عموما   .]4[ ندهستابتهار  

ر  . ]14[ منابآ آب مناس  است ۀووسع یز   برنامه ۀمرحل

ها  اکو اوژیهی موجاور    ا ز  برتو  مستقن   بهای   و  

هاسات   ایا   و   ۀجملونانت که از   و  شور. ومرکز نمی

عنوان جریاان   بهر صد  از منانگن  جریان ساالنه  ا  ]31[

 وژیهی ومحنطی مو ر نناز برا  حف  شارایب هناد    زیست

 هاا   رار ۀ پایا  بار   و  انارر. ایا    خانه ر  نظار مای   ور

 ماننااد مناااتقی ر   ورخانااه 11 از شااد  برراشاات مناادانی

 ر صاد  10ای اان . است متحد ایاالت  ر  ن راسها و مونتانا

 جریااان حااداب  عنااوان بااه  ا ساااالنه جریااان متوسااب

 ووسب شد  اع   جریانۀ آستان .راشت اع   محنطی زیست

. اسات  شاد   ارفتاه  کا  به ننز ریگر  ا ه بضاوت با ونانت

 متوساب  ر صاد  25 کاناارا  آو نتن ۀ منطق ر  مثال برا 

 محنطای  زیسات  جریاان  حاداب   عناوان  باه  سااالنه  جریان

  ا ونانات   و  صاحت ( 2006)مان . است شد  کا ارفته به

 ها آن ر  ونانت که مناتقی شام ) آمریها غربی ایا ت 7 ر 

 وحقنا   نتایج ساسا بر. کرر  سیبر (بور کرر  بررا   رار 

 کاه  اسات  کاا برر   منااتقی  ر  ونانات  ها  ووصنه ای ان

 باارا  و باشااد ر صااد  1 از کمتاار آن ر  هااا آبراهااه شاان 

 غربای  مناات   ر  ر صاد  1 از بانش  شان   باا  ها  آبراهه

 براسااس  اسات  ووضان   شایان. ]18[ ننست مناس  آمریها

 انجریااا عناااوان باااه  ا ا  محااادور  مااادیریتی شااارایب

 هاا   ووصانه  باه  ووجه با که داست رار  ا امه محنطی زیست

 سااالنه  جریاان  ر صاد  100واا  ر صاد  60 ۀمحادور  ونانت

 شاد   وعریاف  محنطای  زیست جریانۀ بهنن منزان عنوان به

کند أهایی که و ها  هند واکو وژیهی ) و   و  ۀپای. است

عمناا  باار اکو ااوژ  آبزیااان را نااد( ر  باارآو ر وضااعنت   

 ۀفاصال ر  باو   ها   ورخانه براساس و  محنطی  زیست

                                                 
1. Weighted Usable Area 
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نناز   پژوه اگران کنون بور  است. سایر  وا 1980ها   سال

اناد.   ها  مساتمر  ر  ایا  زمنناه راشاته     زمان فعا نت ه 

کاه ووساب    (RHS)بررا   فنزی  زیساتگا     هنافت نق ه

زیست بریتاننا ووسعه رار  شد د شام  ث ات    آژانس محنب

ا  ر  کاناال  ورخاناهد ساواح  و    ها  فنزیا  زیساتگ   رار 

هاا     و  .]11[اسات  متار    500 ۀفاصلا اضی مجاو  وا 

منظااو  وخماان  جریااان   بااهننااز  BBMجااامعی ماننااد  

شد  است. ای   و  که  وشای    رار محنطی ووسعه  زیست

جامآ است ر  ک او  آفریقاا  جناوبی ووساعه رار  شاد       

 ثرؤمااو ومااامی عواماا   را رجامعناات مناسا ی   اسات کااه 

کنفنات   )آبز د پوشش اناهید هند و وژ د آب زیرزمننید

سااز   یاضای جاد  ر  ایا       اما مادل  دشور آب( رید  می

هااا   آو   رار  اناارر و پااس از جمااآ  و  صااو ت نماای

آو    هاا  باو  جماآ    وان   ووساب مندانی بسانا  وسانآ   

ها  علمی متعدر که بان    ها  مندانی براساس کا اا  رار 

هنااد و نهید هنااد و وژیهی و علااو  مختلااف ن امتخههاا

محنطی وعنان    زیستاکو وژیهی برازا  خواهد شد جریان 

نناز ناه ر    نی پژوه اگرا ر  ایا  مناان    .]15[خواهد شاد  

محنطی بلهاه بارا  شاناخت     زیستجریان  ۀمحاس عنوان 

ناد.  ا ها  راشات  هاا  ا زناد    هاا وا     محنب زیست آبراهه

بنااد   یاا  سنساات  منطقاای و پایاادا  ر  ت قااه  ۀووسااع

ا  همااوا   یاا  چااا ش باارا     هااا   ورخانااه  سااتگا یز

ا   ها و مادیران بخاش آبزیاان  ورخاناه     آبراهه پژوه گران

بناد    یا  سنسات  ت قاه   . ]23[ ها باور  اسات   برا  سال

ای  سنست   .بتواند اهداف مختلف  ا ا ضا کندعمومی باید 

اسااتاندا ر باارا  ا و اااط باان     یچااا چوب بایااد بتوانااد 

مدیران ایجار کند. همچنان  بایاد براسااس    و  پژوه گران

و ن پژوه اگرا مفاهن  اکو وژیهی وعریف شور وا ه  ووسب 

ر   . احتی باب  فه  و شاناخت باشاد   بهه  ووسب مدیران 

ها آمد  اسات.   شرح وفهنلی ای  ویژای ]33[ منابعی مانند

وغننر ر  ساختا  شرایب رینامنهی محانب فنزیهای او ان     

بر وو ند مث  و وناو  زیساتی آبزیاان ر     ثنراذا  أپا امتر و

 .]22[ آبراهه است

حاضر با استفار  از رو  و  مرسو  ونانات   پژوهشر  

محنطی پرراختاه   زیستشد  به وخمن  جریان  ورو محنب 

هاا     و رساتۀ  شاد  از   وار کاه  و  محانب   است شد  

ها  هند و وژیهی   و رستۀ هند و نهی و  و  ونانت از 

و  شاد  بر سای   ه ورخانا اکو اوژیهی  . سپس شارایب  است

ا زیابی زیستگاهی صو ت ارفته اسات. همچنان  ا زاماات    

 محنطای باا  و  هناد واکو وژیهی    زیستجریان  ۀمحاس 

ها  ای   و  به ه وا کنوننه  است. با ووجه به ایشدبر سی 

وحقنقااوی   ۀپایا استد ضارو   اسات   د   نووجه  ر  ایران

 . رشوایجار  ها   الز  برا  و ور به ای   و 

 ها مواد و روش

 شده مطالعهۀ رودخان مشخصات

 در  استان وهران و شهرستان رماوندوابآ  ر نچا ۀ خان  ور

 از کاه اسات    ور ح لاه  پارآب  و مها   ها  سرشاخه از یهی

 ر  واسات   ارفتاه  سرچ امه  وا  و هویرۀ ر یاچ رو  کش ز 

  ور ح لاه  آن از پاس . پنونادر  می  ور ح له به رشت سنمن 

 باه  ر نهایات  ورهد  می ارامه جنوب سمت به  ا خور مسنر

 ا وفاعاات  از ر نچا ۀ  ورخان. شور می وا ر ارمسا ۀ منطق

 کند می حرکت شربی ا غربی مسنر ر  منطقه متر  3500

ۀ جاار  باه  برخاو ر  مح  کنلومترر  9 مسافت تی از بعد و

 باه  متار  1480 ا وفاا   ر  و رهد می جهت وغننر فنروزکو 

 شاد   مطا عاه ۀ ی حوضیجغرافنا ۀمحدور.  یزر می ور  ح له

ربنقاه واا    22ر جاه و   35 یها  شما  وقری  بن  عرض  به

 15ر جاه و   52ها  شاربی   ربنقه و تول 30ر جه و  35

 ایا   آبریزۀ حوض .ربنقه برا  را ر 35ر جه و  52ربنقه وا 

. را ر کنلومترمربااآ 340براباار  وقری اااً مساااحتی  ورخانااه

 اسات  ارفتاه  انجاا    ورخاناه   و   کناون  وا که وحقنقاوی

 پا امترهاا  از نظار    ورخاناه  شارایب اکنون  رهد می ن ان

 و هند و نهی شرایب و ندا ر برا  بحران ر حا ت آب کنفی

 .رهد می خور به  ا ییخورپاال اجاز   ورخانه مو فو  وژیهی

 ن انشد   مطا عهۀ منطق ر   ورخانه کلی نما  2 شه  ر 

ۀ ساا   بنسات  آماا    هاا   رار  بر سای  باا  .است شد  رار 

 انتهاایی  بخاش  ر  وابآ رشت سنمن  هند ومتر  ایستگا 

 ر ازمادت  ر  سااالنه  متوسب ربی که شد م اهد   ورخانه

 حاداکثر  ربای  واسات   ثاننه بر مترمهع  11/1 برابر وقری اً

براباار ( فاارو ری )پرآباای  مااا  ر  ر ازماادت ر  ماهانااه

  ورخاناه  همچنان  . اسات  باور   نهثان بر مترمهع 813/2

 وجرباه  ساال  ار  ها  ما  ر  ننز  ا شدید آبی ک  ها  رو  

 مررارماا   ر   ورخاناه ر ازمادت  ۀ ماهانا  مناانگن   و کرر 

 شارایب  راشات   ر نا   باه  و اسات  ثاننه بر  نتر 182 حدور 

 بر ساای باارا  مناساا  ا  نماینااد  هنااد و وژیهی متغناار

 م اابه  کوهساتانی  ا ه  ورخانه ر  محنطی زیست وضعنت
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. ر صاد اسات   2 برابرننز   ورخانه ای  متوسب شن . است

هااا  مختلااف  رباای متوسااب ر  باااز  ۀمحاساا منظااو   بااه

شد د از  و   انجا باالرست  ورخانه ر  بازریدها  مندانی 

 1 شاه  اار ی  مقطآ  ا مطااب     یاضی زیر استفار  شد.

عما  آب  وقسن  کنن  و  b n, …. , b2 ,b1 به چند بسمت

باشاد باا     dn,….,d2 ,d1 ر  محا  هار یا  از وقسانمات    

 ,Vn   ناز نقاط وقس  یانر  سرعت متوسب ر  هر  انداز 

… V2 ,V1 ز هر یا  از  جریان ع و   امقدا  ربی  ووان یم

)جریاان هار    ااذ ر  شد  ساط  مقطاآ مای    وقسن بطعات 

  :زیر محاس ه کرر  ابطۀاز  مقطآ( زیر

 
i

i i i i
i

V V d d
q b     

     
   

1 1

2 2
 

qi:  از مقطآ که بن  رو خب عمور ا  ناحنهر  ربی  i 

m) . برا  ارفته است i+1 و
3
/s) 

 :Viمتوسب سرعت آب ر  خب عمور  i د(m/s)  

 :Vi+1متوسب سرعت آب ر  خب عمور  i+1 د(m/s) 

di :عم  آب ر  خب عمور  i د(m) 

: di+1 عم  آب ر  خب عمور  i+1 د(m)  

 : bi  برو خعرض سط  آب بن i  و i+1 د(m) 

ر  هر ی  از اجزا  سط  مقطاآ مقادا    qi ۀ محاس  با

 :ع ا ت خواهد بور از (Q) ربی ک 
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i

i
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 مقاتآ است. زیروعدار  n که
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مقطآ  8ر  بازریدها  مندانی مختلف ربی  ورخانه ر  

 21و  19 د17 د14 د12 د9 د6د 3باااه فواصااا     ورخاناااه

نهایات   ر انار  شاد و    اناداز   کنلومتر از ابتدا   ورخاناه 

خروجاای حاصاا  از ایاا  بازریاادها و ات عااات موجااور ر  

شاد  ر    رار رشات )ن اان    سانمن  ایستگا  هناد ومتر   

ت عات کاملی از منزان ربای جریاان ر  اختناا     ( ا2شه  

ن ان رار  شد   3 ر نچا  ر  شه  ۀآبراهپروفن  رار.  برا 

 . است

 
 دلیچایآبراهۀ پروفیل . 3 شکل

سنگ واا شا  ر شات     محدورۀ بلو ر   بستر آبراهه عمدواً

رست آبراهه ای  بساتر   پاین برا  راشت که با حرکت به سمت 

مجمو  ک  بستر  ورخاناه بارا  حناات و     ر اما د شد  یزور می

 مناس ی برا  راشت.محدورۀ هدف ر  اونۀ وو ند مث  

  کمان آالی رنگین قزل

ها  مهزیا د واا جناوب     کمان بومی  ورخانه آال   نگن  بزل

واا   0اونه ر  ا وفا  ساط  ر یاا     ای . ]5[است غربی آالسها 

اونااه یهاای از  ایاا . ]17[ متاار م اااهد  شااد  اساات  4500

ا  اسات کاه ر  بسانا   از     هاا  بسانا  مها   ورخاناه     اونه

 یشاخها  عناوان  بهوواند  و میاست  شد  ووجهبه آن وحقنقات 

ر. شاو ووجه به آن ها  محنطی آبراهه زیستمناس  ر  مطا عات 

شد  ر  بسانا   از مناات     انجا ر  ایران با ووجه به مطا عات 

 یاز    ر و وخا  شاو  سا گی با غ می 2وا  1محدورۀ اونه ر   ای 

ایا  مااهی   انادازۀ  بن اتری   . اسات آن ر  اسفند و اوای  بها  

ها  ر  رسترس متفااوت   بسته به جمعنت و مساحت زیستگا 

هاا    خهوص ر  ارو  بهکمان  وغذیه  نگن  . از نظر]29[است 

. فراهمای  را روسانعی از وغذیاه   محادورۀ   سنی با غ و جاوان 

تگی را ر. فاکتو هاا  غذاها  مختلف به فاکتو ها  زیاار  بسا  

 یاز    وخا   .]19[ مااهی اسات  انادازۀ  شام  نو  آبد فه  و 

 و 10[ افتاد  ها اوفاق می کمان ر  عمو  منات  ر  آبراهه  نگن 

راناه و   بساتر ر شات   ها  صاف و سرر که  مجمو  آب ر . ]24

د را ناد ها  خنازآب و بنناابننی    ها  مناس  زیستگا  محدور 

 .]27[ شاوند  کمان وعریف می نگن ها    وری  زیستگا  مطلوب

آال  ها  بازل  ضرو   و زیستگا اجزا  عنوان یهی از  بهپوشش 

آمادن از   بنارون عموماً وا رو هفته بعد از  .]6[ شور محسوب می

 مانناد  ها  ای  نو  ماهی ر  بستر شنی بابی می ماهی بچهوخ  

اذا   سر از بساتر    وز از وخ  75وا  45د و پس از حدور ]29[

آو ند. که بسته به رما  آب ای  زماان ر  ایا     ی بنرون میشن

هااا اعماااق و  ماااهی بچااه. ]16 و 8[ کنااد محاادور  وغنناار ماای

هاا  سانی وارجن      ر  ا نس ت به سایر اارو  متها  ک سرعت

ساانتی متار ر     8 ر ازمتها  ک و سرعت د]21 و 13[رهند  می

ار  ها  مندانی ووسب ای  ارو  سنی ورجن  ر ر  بر سیثاننه 

شاد د   اشا  مانند موا ر هایی  پژوهشاساس  بر .]12[ شد  است

ها  معنا هاا  مطلوبنات ساه پاا امتر اصالی عما د        منحنی

 ]27[ سرعت و زیرالیه استخراج شد  است و ر  منابعی مانناد 

 اشا   شد  است.  

 پژوهشروش انجام 

 و هناد و وژیهی  هاا   ابتادا  و    ایا  وحقنا    انجاا   منظو  به

  اساتا  ایا   ر .  ورخانۀ مد نظار بر سای شادند    ر  یهند و نه
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 د(ساااالنه جریااان ر صااد 10) حااداب  حا اات ر  وناناات  و 

حاداکثر   و( سااالنه  جریاان  ر صاد  80)بهنناه   شارایب  متوسب

 25 منازان  همچنان  . بر سی شاد  (ساالنه جریان ر صد 200)

 نناز  آو نتنا  منطقاۀ   ر  پن نهارشاد   سااالنه  جریاان  ر صد

 ماد  بااز   ر  آب سط  ابتدا هند و نهی  هنافت ر . محاس ه شد 

 ر   همچنان   و  شاد  برراشات  متعادر  مقااتآ  باه  ووجه با نظر

 بعاد   ی  مدل ر  GIS افزا  نر  از و ور با  ورخانهشدۀ  برراشت

HEC-RAS وضااعنت و ابعااار بااه ووجااه بااا. شااد ساااز  شاا نه 

 ر   ا مناسا ی  هاا   جاواب  بعد  ی  مدل  ورخانه هند و نهی

 وار  بحرانای  وضعنت را ا  خنزآب مقاتآ سپس. رار برا  نا اخت

 ایا   ر  شاد   وار  محانب ا  ربی منحنی و( مقطآ 8) شد انتخاب

 محانب  ا ربای  واابآ  مناسا   باراز   باا  ر نهایت و  س  مقاتآ

 ر  شاد   رار   شارح  هاا    و  به ووجه با و شد استخراج شد  ور

 اتری   بنشان  و  بن اتری   ها   و استفار  از  و  ب   بخش

. اساتخراج شاد   ننااز  ماو ر  محنطای  زیست جریان انحناد حداب 

بعاد    ساز  زیستگا  و مدل ی  سپس با استفار  از  و  ش نه

. شاد ا زیابی  زیستگاهی شرایب اکو وژیهی  ورخانها  هند و نهی

خطی مناان مسااحت    ابطۀ حاضر با ر  نظر راشت  پژوهش ر  

صاو ت   بهاز  زیستگا  س ش نه وزن زیستیوزنی و استفارۀ باب  

. مادل  ارفات متغنار  انجاا     بعد  با اساتفار  از مادل وا     ی 

 .]3[است زیر  ابطۀ صو ت  بهمتغنر  ر  حا ت کلی  و 

(1) i

m
b

j i i

i

CSI a SI



1

 

 و SIj. اساات SIjشاااخ   دنمااا ضااری  و  bو  aکااه ر  آن 

CSIj مطلوبناات پااا امتر شاااخ  وروناا   هبااi و شاااخ   ا

 m ضارب  کاه از حاصا    اسات ا   jسلول ورکن یمطلوبنت 

 دحاضاارپااژوهش ر  ر. شااو شاااخ  مطلوبناات وعناان  ماای

برابار   نما با ر  نظر ارفت  ضرای  و ساز  زیستگاهی  مدل

 هاا  زیساتگاهی   وری   و  ر  بر سی عنوان معمول به واحد

  CSIj و SIjهاا    بادیهی اسات شااخ    .   استشداستفار  

یاا برابار باا     1صافر و  محدورۀ  مقاریر  ر  واست بدون بعد 

مقدا  شاخ  ی  پا امتر معان  واابعی     ضم  ر  ند.را ها  آن

   است. شد  بر سی زیستیاونۀ  شد مرحلۀ از نو  و 

ر   معان  وزنی ننز ر  ی  ربای   ۀاستفارمساحت باب  

 شور: زیر محاس ه می ۀ ابطاز  دLتول  هب باز   ورخانهک  

(2) 

k

j j

i

A CSI

WUA
L



  
  

   
 
 
 


1 1000

 

شااخ  مطلوبنات   ورون  سط  و  هب CSIjو  Ajکه ر  آند 

سلول  kکه از وعدار  استتول باز   Lو ا   jسلول  ورکن ی

 است.شد  و هن  

منظاو    باه شاورد   م ااهد  مای   2 ابطۀ تو  که ر   همان

وزنای  استفارۀ مقدا  مساحت باب  مقایسۀ شدن امهان  فراه 

شاد    محاس ه WUAا  ها  مختلفد مقد ها و  ورخانه ر  باز 

محاسا ۀ  شاد  و   اساتاندا ر تاول بااز     ۀوسنل بهووسب مدل 

WUA   متر از تاول   1000مربآ ر  هر  مترر  مدل برحس

m)  /(m 1000 ورخانه
ft)و یا  2

2
/1000 ft) است  . 

منظاو  ا زیاابی    باه سااز  زیساتگاهی    پس از انجا  شا نه 

 زیساتگا   فنزیا   ا ربی هدفد نمورا اونۀ وضعنت زیستگاهی 

 ورخانه ورکن  و نماورا    ربی زمانی سر  ها  رار  با  ورخانه

مااهید   بچاه سر  زمانی زیستگا   ورخانه برا  سه ارو  سنی 

مرحلاۀ  کماان اساتخراج شاد. ر      آال   نگن  جوان و با غ بزل

بعاد وضااعنت ووزیااآ مهااانی مطلوبناات زیسااتگاهی ر  تااول  

 ر  طلوبنات م ووزیاآ  بر سای  اسات. ر   شاد  بر سی   ورخانه

 کماان   نگان   آال  بازل  سنی ارو  سه هر برا   ورخانه تول

 راشات   باا ( CSI) ورکن ای  مطلوبنات  شااخ   منزان متوسب

  ورخانااه تااول ر  عرضاای مقاااتآ از هریاا  ر  آن ووزیااآ

فاصالۀ هریا  از مقااتآ از     مقاب  ر  مقدا  ای  و شد محاس ه

هاا    یکه ای  امر برا  کا  ربا   دباالرست  ورخانه ورسن  شد

 است.   شد  انجا  شد  بر سی 

 بحث و نتایج

شد  با  هنافات هناد و وژیهی    برآو رها   ربی 1ر  جدول 

 ن ان رار  شد  است.

 شده با رهیافت هیدرولوژیکی برآوردهای  . دبی1جدول 

 روش برآورد شاخص
 شده برآوردمیزان 

 مکعب برثانیه( متر)
حداب  ربی 

 ونانت و  
 11/0 نه% متوسب جریان ساال10

بهننۀ متوسب 
 ونانت و  

 88/0 % متوسب جریان ساالنه80

 حداکثر ربی
 ونانت و  

 22/2 % متوسب جریان ساالنه200

حداب  ربی ر  
منطقه  و  

 آو نتن 
 27/0 % متوسب جریان ساالنه25
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بان  ربای و    ۀ ابطا شاد    انجاا  ها   با ووجه به وحلن 

ها  بن  ومامی رار خنزآب با براز   ۀناحنشد  ر   ورمحنب 

ربای   Qشاد  و   ورمحنب  pکه  صو ت زیر استخراج شد. به

 .جریان است

(3) / ( ) /P Ln Q 3 71 13 64  

محنطای باا  و     زیسات حاداب  جریاان    5و  4ۀ  ابط

انحناا ر   و  محانب    بن اتری  شن  منحنی و  بن تری 

 رهند. ورون  ن ان می بهشد   ا  ور

(4) 3/
/   m /s

dP
Q

dQ Q
   
3 71

1 3 71  

(5) 

 
.

3

/

/
( )

/  m /s

Q d

dQ

Q

Q






  
 
 

 

 

2

1 5
2

3 71

0
3 71

1

2 63

 

 5 ابطاۀ  ر   و پا امتر  3 ابطۀ شن  منحنی  4 ابطۀ 

 3 ابطاۀ  انحنا  منحنای یعنای م ات  رو     بن تری  ننز 

شور بن  نتایج حاص  از  و   تو  که رید  می همان. است

هاار رو  و  از  نهااهای ابااوناناات و  و  محاانب ورشااد د 

محنطی هستند  زیستجریان  ۀس محاها  مق ول ر    و 

اخت ف زیار  وجور را رد و عم ً نتایج ای  رو  و  بسنا  

نمورا  سر  زمانی مطلوبنات   2م ه  خواهد بور. ر  شه  

کماان ن اان    آال   نگن  زیستگا  برا  سه ارو  سنی بزل

 شاه   ایا   ر  کاه  اسات  ووضان   شاایان رار  شد  است. 

 سانی  اارو   سه برا  مختلف ها  جریان ر  WUA مقاریر

 آال  بازل  به مربوط که WUA منزان بن تری  بر وقسن  با

اسات   ثانناه  بار  مترمهع  813/2 ربی ر  با غ کمان  نگن 

 شاد   رار  ن ان  است سمت عمور محو  ر  و شد  بعد بی

 .است

شورد اوالً بارا  ساه اارو      م اهد  می 4بر اساس شه  

مطلوبناات کمااان شاارایب  آال   نگاان  ساانی مختلااف باازل

زیساااتگاهی بسااانا  متفااااوت اسااات. رو  اینهاااه منااازان 

هاا  مختلاف ساال     ها  مطلوب ر  رسترس ر  ما  زیستگا 

بسنا  متغنر است. بنابرای د وخمن  ی  منزان خااص بارا    

محنطی کاا  بسانا  م اهلی خواهاد باور. ر        جریان زیست

شاد  اساتفار  کنان د     صو وی که بخواهن  از  و  محنب ور

بررا   از آن  ا نخواهند  نفعان ر   ورخانه ح  بهر  عم ً ذ 

 10هایی مانناد ونانات )   راشتد و ر  صو ت استفار  از  و 

ر صد متوسب جریان ساالنه( برا  وخمان  حاداب  جریاان    

محنطاای ت اا  ساار  زمااانی زیسااتگاهی م اااهد    زیساات

بارا  اکوسنسات     ناپاذیر   هاا  ج اران   شور عم ً ونش می

 یز  اوناۀ   ها  بحرانی مانند وخ    ما خهوص ر  ورخانه به

مجمااو   شااور. ر  مااد نظاار )اساافند و فاارو ری ( ایجااار ماای

وااوان افاات بااا ووجااه بااه اینهااه شاارایب اکو ااوژیهی و  ماای

زیستگاهی  ورخانه ی  شرایب کاام ً رینامنا  اسات و باا     

هاا    کنادد اساتفار  از  و    شدت وغننر مای  وغننر فهول به

محنطاای )غنراکو ااوژیهی(  وخماان  حااداب  جریااان زیساات

ن ادن م اه     حا   اوناه واوجنهی نادا ر و عا و  بار       هنچ

نفعاان   محنطی  ورخانه ر  موا ر  مناب ات منان ذ  زیست

 رهد.   محنطی  ا افزایش می و مدیران بخش زیست

 

 

 شده مطالعه ۀبرای کل باز کمان رنگین آالی قزل سنی گروه سه برای رودخانه زیستگاه زمانی سری نمودار .4شکل 
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ووزیآ مهانی مطلوبنت زیستگاهی ر  تاول   5 ر  شه 

مهعا  بار    متار  11/1 ورخانه برا  ربی متوساب سااالنه )  

کمان ن ان  آال   نگن  ثاننه( و برا  هر سه ارو  سنی بزل

 رار  شد  است. 

 
 ا ف

 
 ب

 
 ج

کمان رنگین آالی قزل بالغ (ج ؛انجو (ب ؛ماهی بچه (الف: . توزیع مطلوبیت زیستگاه برای سه گروه سنی5 شکل  
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محو  عمور  ای   ابطاه شااخ  مطلوبنات ورکن ای     

با ووجه به شه   .ن ان رار  شد  است 1 ابطۀ است که ر  

شاور منازان مطلوبنات زیساتگاهی ر  تاول       م اهد  مای 

کااه ر   . ر  حااا یرا رشاارایب کااام ً متفاااووی    ورخانااه

وار  م ااهد     رست  ورخانه شرایب مطلوب پاین  ۀمحدور

باالرست عاد  مطلوبنات زیساتگاهی     ۀمحدورر   .شور می

شاور. بناابرای  بایاد ووجاه راشات کاه        وضوح رید  مای  به

و ناد  را هاا  فرعای    شاخه هایی که خهوص ر   ورخانه به

ابتادا بایاد ووزیاآ     کناد  ربی  ورخانه ر  تول آن وغننر می

 مهانی زیستگاهی ر  تول آن استخراج و سپس با ووجه به

نمااورا  ساار  زمااانی مطلوبناات هاار باااز  مناازان جریااان  

هایی کاه شارایب    محنطی وخمن  زر  شور و ر  باز  زیست

امهان اضافه برراشت بن تر و ر   دور است مطلوبنت مناس 

هااا  زیسااتی هسااتند بایااد  هااایی کااه وحاات واانش باااز 

ووزیآ  برراشت صو ت انرر. از نظرها  بن تر   محدوریت

هاا  مختلاف ن اان رار کاه      ر  ربای مطلوبنت زیستگاهی 

از ( 03/0باالرست آبراهه )را ا  شن   ۀمحدور دکلی تو  به

واری    ضاعنف  ها  مختلاف   وضعنت زیستگاهی ر  ربی نظر

از رسات آبراهاه    و با حرکت به سمت پااین    ا را رشرایب 

مطلوبناات پا امترهااا  فنزیاا  زیسااتگا  شاارایب     نظاار

ر  صاو ت حرکات   خواهد شد. به بناان ریگار     مساعدور

هاا  فنزیهای وا ر    ونش دها  باالرست آبراهه ماهی به باز 

ها  وا ر  بار جواماآ    و متعاب اً آسن  شور می بر آن بن تر

کمان ننز افزایش خواهاد یافات.    آال   نگن  ها  بزل ماهی

ها  مندانی موجور ر   ابطه با وعدار و پراکنش مااهی   رار 

هااا  مختلااف آبراهااه  کمااان ر  ایسااتگا  آال   نگاان  باازل

. نتایج حاص  از کررر نچا  ننز صحت ای  مطل   ا وأیند 

 6هدف ر  شه  اونۀ بررا   از  نمونهبررا   مندانی و  رار 

 ن ان رار  شد  است.

 
 آبی و پرآبی کمهای  دورهماهی در طول رودخانه در  جمعیت. تغییرات پراکنش 6شکل 

ر   [2]گ و هاناا یکااه ووسااب شااهوه هااایی پااژوهشر  

بخاش  ر   یو شهوه یننامصفا ور ر  شمال ک و  و  ورخانۀ 

کاه  و    دشا ثابات  نناز  انجا  شد  است جنوبی ر یا  خز  

 ازنا از حاداب  ن  وار   ینپا  ها مقدا  از  ورخانه یونانت ر  برخ

و اساتفار  از ایا   و  باا     [30] رهاد  یها ا امه م آن یمان زند 

وواناد انتخاابی    مای وحمن  وانش بار سنسات  هناد و وژیهی     

نامناسا  بارا  وعنان  جریااان حاداب  بارا  حفا  محاانب       

شاد  نناز بارا      وار ها باشدد  و  محانب   اکو وژیهی  ورخانه

ور از ربی متوساب   محنطی مقاریر  بسنا  بز گ زیستجریان 

وواند ر  مناتقی باا بحاران    کند که می  ورخانه  ا پن نهار می

بایاد از  وشای    دبناابرای   برانگناز باشاد.   آب مانند ایران ساؤال 

استفار  شور که بتوان با آن مقاریر مختلف جریان  ورخاناه  ا  

ا بر ساای و ها  هاا  ا بااا آن  و وغنناارات زیساتگا  ماااهی  بر سای 

 یغربا  ا ات یا 7ر   ا  و  ونانات   صاحت . ماان  کارر مقایسه 

کارر     باررا   هاا رار   که ونانات ر  آن  ی)شام  مناتق هایآمر

ونانات    ها هنووص اود پژوهش جیاساس نتا بر ؛رکر یبر س بور(
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 1ر از متا آبراهاه ر  آن ک   ناست که شا   کا برر یر  مناتق

ر    صاد ر 1از  شنبا   نباا شا    ها آبراهه  ر صد باشد و برا

م حظاه   دبناابرای   .]18[ نسات مناس  ن هایآمر یمنات  غرب

جریاان  محاسا ۀ  ها  بادیمی ر    شور که استفار  از  و  می

و ایا  موضاو  ر    ننسات  ورخاناهد مناسا    محنطای    زیست

 .شد  استوأیند حاضر و اذشته پژوهش 

 گیری نتیجه

محنطای ر    زیسات حاضر ا زامات بارآو ر جریاان    هشپژو ر  

 با ا   ر  هاا  هناد واکو وژیهی   ها با استفار  از  و   ورخانه

 ورخانۀ ر نچاا    .شد بر سی مطا عۀ مو ر   ورخانۀ ر نچا 

 زههش از کهاست   ور ح له پرآب و مه  ها  یهی از سرشاخه

 ر  و اسااات ارفتاااه سرچ ااامه واااا  و هاااویرر یاچاااۀ  رو

ابتادا باا   پاژوهش  ر  ای   .پنوندر می  ور ح له به رشت سنمن 

شد  باه وخمان     وراستفار  از رو  و  مرسو  ونانت و محنب 

محنطی پرراخته شد. سپس شارایب اکو اوژیهی    زیستجریان 

زیابی زیستگاهی صو ت ارفت. نتاایج  و ا  شدبر سی   ورخانه

ن ان رار بان  نتاایج حاصا  از  و  ونانات و  و  محانب      

هاا  مق اول ر     ه هار رو  و  از  و  نها  غا  ای  باه ورشد د 

محنطی هستند اخت ف زیاار  وجاور    زیستجریان محاس ۀ 

را رد و عماا ً نتااایج ایاا  رو  و  بساانا  ماا ه  خواهااد بااور. 

زیساتگا د شارایب مطلوبنات     مطاب  باا نماورا  سار  زماانی    

کماان   آال   نگن  زیستگاهی برا  سه ارو  سنی مختلف بزل

ها  مطلاوب ر  رساترس    بسنا  متفاوت است. منزان زیستگا 

 دهاا  مختلاف ساال بسانا  متغنار اسات. بناابرای         ننز ر  ما 

محنطای کاا     زیسات وخمن  ی  منزان خاص بارا  جریاان   

کاه بخاواهن  از  و    بسنا  م هلی خواهاد باور. ر  صاو وی    

نفعان ر   ورخاناه حا     شد  استفار  کنن  عم ً ذ  ورمحنب 

بررا   از آن  ا نخواهند راشاتد و ر  صاو ت اساتفار  از     بهر 

متوساب جریاان سااالنه(    ر صاد   10هایی مانند ونانت )  و 

محنطی ت   سر  زماانی   زیستبرا  وخمن  حداب  جریان 

بارا    ناپاذیر   ج اران ا  ه زیستگاهی م اهد  شد عم ً ونش

هاا  بحرانای مانناد     خهاوص ر  ماا    باه اکوسنست   ورخاناه  

ر. شاو  مد نظر )اسفند و فارو ری ( ایجاار مای   اونۀ  یز   وخ 

ه شرایب اکو اوژیهی و  نهووان افت با ووجه به ای مجمو  می ر 

و باا  اسات  زیستگاهی  ورخانه یا  شارایب کاام ً رینامنا      

هاا    اساتفار  از  و   دکناد  شادت وغننار مای    بهوغننر فهول 

اوناه   هنچمحنطی غنراکو وژیهی  زیستوخمن  حداب  جریان 

محنطای   زیسات م اه    ن ادن  ح  و ع و  برندا ر ووجنهی 

نفعان و مادیران بخاش     ورخانه ر  موا ر  مناب ات منان ذ 

رهد. ووزیآ مطلوبنت زیساتگاهی   محنطی  ا افزایش می زیست

ان مطلوبنات زیساتگاهی ر    ر  تول  ورخانه ن اان رار مناز  

د بناابرای  ضارو     را رشرایب کاام ً متفااووی    تول  ورخانه

ابتدا ووزیآ مهانی زیستگاهی ر  تول  ورخانه اساتخراج   است 

 دو سپس با ووجه به نماورا  سار  زماانی مطلوبنات هار بااز       

 دمحنطاای وخماان  زر  شااور. بنااابرای  زیسااتمنازان جریااان  

جریااان محاساا ۀ کو وژیهی ر  هااا  هنااد وا اسااتفار  از  و 

باه  ه واا کناون   نها و با ووجه به ایاست محنطی ضرو    زیست

پایاۀ  اساتد ضارو   اسات    ن اد   ووجه  ها ر  ایران ای   و 

مقایساۀ  . شاور ها ایجاار     وحقنقاوی الز  برا  و ور به ای   و 

ش ب ا  ا اماه   حاضر با وحقنقات ریگر که ر  بخپژوهش نتایج 

محنطای   زیسات   است وخمن  جریان ای  مطلمؤید شد ننز 

و از مناازان اساات   آو  ا اازا هااا  هنااد واکو وژیهی   بااا  و 

 کاهد. میا   ها   ورخانه بو  زیستخسا ات وا ر  بر 
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