
 اکوهیدرولوژی

 177-189، ص 1396، بهار 1، شمارۀ 4دورۀ 

هیدرولوژیکی تنانت، تسمن، انتقال  های روشرودخانه با استفاده از  محیطی یستزجریان  برآورد

 رومیزیذخیرۀ و مدل جریان منحنی تداوم 

*2میثم ساالری جزی ،1سامان کریمی
 3خلیل قربانی، 1

  گرگانی غیرانتفاعی المعیمؤسسۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب،  ۀآموخت . دانش1

  گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی آب و خاک، دانشکدۀ ار گروه مهندسی آب، استادی .2

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمهندسی آب و خاک، دانشکدۀ دانشیار گروه مهندسی آب،  .3

 (30/10/1395تاریخ تصویب ؛ 27/09/1395)تاریخ دریافت 

 چکیده

 نیداز  دوید   بده  هیددروووییکی  رویکردبه  که است شده  یمعرفرودخانه  یطیمح ستیز جریان برآورد یبرا متفاوتی رویکردهای

 ،اسدت  متندوعی  های روش شام  این رویکرد. است هشد زیادی توجه ارزیابی سریع نسبتاً زمان و محدود یها داده به دسترسی

نتدایج  مقایسدۀ  بررسدی و  هدد  از تحقیدح ضاضدر    . اسدت  ضروری ،رویکرد این مختلف های روش نتایج بین مقایسۀ بنابراین

 محیطدی  زیسدت  جریدان  بدرآورد  در تسدمن  و رومیدیی  ذخیدرۀ  مددل  روش جریان، تداوم های منحنی انتقال تنانت، یها روش

 متوسد   انید جرمدد    هدای بلندد   اساس بررسی داده بر. است (دهمال سنجی آب ایستگاه) ایران غربی جنوب در زهره رودخانۀ

 مترمکعدب  6/156 و 5/22 متوسد   انیجر با نیفروردد  بهمن و مهرد  مرداد یزمان ۀدور و هیثان بر مترمکعب 18/80 بربرا ساالنه

 تداوم یمنحن انتقال روش دهد می نشان مختلف های روش جینتا یبررس. هستند سال  پرآب و  آب کمهای   هدور بیترت به هیثان بر

مختلف در مقایسه با دبی جریان متوس  ماهانده و سداالنه،   های  محیطی در ماه زیستان مقادیر منطقی جریارائۀ دالی   به انیجر

رودخانده و  ماهاندۀ  محیطدی ماهانده و جریدان متوسد       سداوی جریدان متوسد  زیسدت     درونتطابح مناسب اوگوهدای تیییدرا    

تدرین روش بدرآورد    پدییرش   بد  محیطی در طول سدال اا  زیست ازین موردجریان متوس  ماهانه به جریان همۀ  نیافتن تخصیص 

محیطدی   گرفتن نتایج روش انتقال منحنی تداوم جریان مقدار جریان زیسدت  نظر درمحیطی در این مطاوعه است. با  جریان زیست

محیطی  . همچنین مقدار جریان متوس  زیستدشو  مترمکعب بر ثانیه در سال برآورد می 79/27با متوس   8/6-2/53ماهانه بین 

 مترمکعب بر ثانیه است.   3/49و  7/7ترتیب  بهو پرآبی  آبی های کم دورهمتوس  در 
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 قدمهم

ککاربریی یر   یابکاار  سکو  یک  از  محیطی زیستارزیابی جریان 

ی بکرای  چالش ز سوی ییگرو ا منابع آب ریای برنامهمدیریت و 

یککی از مسکا      .]2و  1[ اسکت  ریاان حوضکه  برنامهمحققان و 

محیطی ایک  اسکت    های زیست تعریف جریانزمینۀ  یر اساسی

 یسکت و سکی ب   که رژیم جریکان بییعکی چگونکه بکه نکایی      

های اکوسیستم حفظ شوی  ها ایامه یاشته باشد تا ویژگی یشت 

احکدا  سکدها هاکوار      هکان بسیاری از منابق جیر  .]4و  3[

نظر بوی   استحصال آب مد  مطائ  های یکی از گاینه  عنوان به

ب برای مقاصد مختلف، از مصکار  کشکاورزی   آاست. بریاشت 

و  را کاهش رویخانهجریان  تأمی  آب شربگرفته تا صنعت و 

برگکاک  و   .]7 ک 5[ یهکد  زیستگا  یرون رویخانه را تغییر مکی 

به  حوضه یر سراسر جهان 225مطالعۀ  با( 2000) شهاکاران

هکا   یرصکد( از رویخانکه   37مکوری )  83ای  نتیجه رسیدند ککه  

 آسکی  متوسک    بکور  بهیرصد( ییگر 24موری ) 54و شدت  به

 عنکوان  بهاخیر مفهوم رژیم بییعی جریان یهۀ یر  .]8[ اند یید  

هکا ندیکد آمکد  اسکت.      حفاظت و نگهداری رویخانکه برای الگو 

اصکلی یر نایکداری   محرککۀ  رژیم جریکان نیکروی   تغییرنذیری 

محیطککی  جریککان آب زیسککت .]9[ اکوسیسککتم رویخانککه اسککت

شد  برای ی  رویخانکه، تکا ب    عیارت است از رژیم آب فراهم

هکا و منکافع    حفاظکت از اکوسیسکتم   منظور بهساحلی ناحیۀ یا 

کننککد  وجککوی یارنککد و  ریابککتا، یر مککوایعی کککه مصککار  نهککآ

یر حال حاضر یر سطح جهکانی   .]10[ اند شد   ها تنظیم جریان

روش بکککرای تعیکککی  جریکککان   207کشکککور،  44و بکککرای 

تعیی  جریکان   های روش .]11[است  شد   ثیت محیطی زیست

 هکای  روش رویکری متاایا شام ننج را یر یال   محیطی زیست

ها،  سازی زیستگا  شییه هیدرولیکی، بندی یرجه هیدرولوژیکی،

هاکۀ  هکد    .]11[ کری بندی بیقهترکییی  جامع و های روش

محیطی  جریان زیستکاتری  تعیی  هیدرولوژیکی  های روش

تعیکی    .]13و  12 [ حیات اکولوژیکی رویخانه استایامۀ برای 

حیکات اکولکوژیکی   ایامکۀ  محیطی بکرای   جریان حدای  زیست

ارتیاط مسکتقیم و توجکه بکه     نظر ازها  ای  روشرویخانه است. 

و بیشکتر  یارنکد  هکای بنیکایی    ضکعف  ن رویخانهموجویات یرو

یر  محککی  زیسککتاختصککاآ آب بککه اولیککۀ بککرای مراحکک  

 هکای  روش .]14[ رونکد  مکی  ککار  بکه نشکد    کنترلهای  رویخانه

یر یسکتر   هکای   ول جکد روش  عنوان بههیدرولوژیکی معاو ً 

 تکیکه تکاریخی جریکان رویخانکه     آمارهای بربیشتر مشهورند و 

یرصدی از  صورت بهمحیطی  جریان زیست . یر ای  روشیارند

جریکان بکا احتاکال تجکاوز      صکورت  بکه رویخانه یا سا نۀ آوری 

قیککا  زمککانی مشککخا از روی منحنککی تککداوم جریککان یر م 

توسکعۀ   ۀیر ایامک  .]12[ شوی انه تعیی  میسالیانه، فصلی یا ماه

( بکرای  2003) یر رویکری هیدرولوژیکی هیوز و هنارت ها روش

هکا یر   محیطی رویخانه نیازهای جریان زیستاولیۀ  های ارزیابی

رومیککای ذخیککرۀ نککام مککدل  آفریقککای جنککوبی یکک  روش بککه 

(DRM)  مختلکف   هکای  ک  ای  روش  .]15[را توسعه یایند

تکا   کنکد  میو ت ش  گیری میرا یر نظر  محیطی زیستمدیریت 

روش انتقکال منحنکی    .]16[کنکد  حفکظ   نسیتاًرژیم جریان را 

( بککرای 2006ااختی  و آنپوتککا  )ان توسکک  اسککتککداوم جریکک

و یر  شکد    یای توسعه  ها رویخانه محیطی زیستجریان  برآوری

یک  رژیکم هیکدرولوژیکی     گکام  به گامای  روش بی محاسیات 

 شکوی  مکی  ارا که مناس  برای حفظ شرای  اکولوژیکی رویخانه 

جریکان   بکرآوری بکرای   شکد   یای توسکعه   های روش .]20 ک 17[

اسکت.  شد  ارزیابی  رویخانه یر منابق مختلف یطیمح زیست

ها یر آنتکاریو کانکایا    روی رویخانه ای یر مطالعه (2007) واتس

یو روش تنانکت و تسکا  بکا وضکعیت      کهی  نتیجه رسید ه اب

هکا را یر   و کاربری ای  روش ندیستهای آنتاریو سازگار ن رویخانه

رای ا بککنهککصککورت اسککتفای  از مطالعککات بیشککتر و اصکک   آ  

 هکای  روشیر میکان   .]21[ یانستهای آنتاریو مناس   رویخانه

جریککان  بککرآورییر رویکککری هیککدرولوژیکی   شککد  اسککتفای 

( 1976 رویخانکککککه روش تنانکککککت ) محیطکککککی زیسکککککت

 اسکتفای   نکی اکه یر مطالعات فراو استروش  تری  شد  شناخته

روش هیکدرولوژیکی  توسکعۀ   هکد   بکا  .]25 ک 22[اسکت  شد  

یر الگوهککای  محیطککی زیسککتجریککان  رآوریبککتنانککت بککرای 

ککه  شکد  ( معرفکی  1980 از جریکان روش تسکا  )   تری متنوع

اسکت و   شکد   اصک   یکا   بهیوییافتکه ی  روش تنانکت   یروایع

 توجکه  مکوری علت انعطا  بیشتر یر مقایسه بکا روش تنانکت    به

( 2003) هیکوز و هنکارت   .]29 ک 26[است  گرفته یرارمحققان 

محیطککی  نیازهککای جریککان زیسککتولیککۀ اهککای  بککرای ارزیککابی

مکدل  »نکام    بهها یر آفریقای جنوبی ی  روش رومیای  رویخانه

را توسعه یایند. کاربر یک  شکاخا    (DRM)« رومیایذخیرۀ 

 بکر  تقسکیم هکا   هیدرولوژیکی را )ضکری  تغییرنکذیری جریکان   

بکا اسکتفای     CV/BF) ) نسیت جریان ک  که جریان نایه است

کنکد. سکپس،    ویخانه یر مح  محاسیه میهای جریان ر از یای 

هکایی بکرای تعریکف یرصکدی از حجکم میکانگی  آوری        منحنی

و  آبککی کککمهککای مختلککف ) کککه بککرای م لفککه (MAR)سککالیانه 

ککار   هاست، بک  نیاز موریمحیطی  ها( رژیم جریان زیست سی ب
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روی  ای مطالعه( یر 2014) شجاشی و هاکاران .]30[ روند می

ییکی ف ت آمارکانتاک با اسکتفای  از روش  سانه یر نارویخانۀ 

 نسکیتاً  محیطکی  زیسکت تغییر منحنی تداوم جریان، یر ک   

یرصکد میکانگی  آوری سکالیانه را بکرای      19/8مقکدار   تغییریافته

یر  .]19[ انکد  ککری   بکرآوری آن رویخانه  محیطی زیستجریان 

اسکا    بکر ییگر نتایج کاربری یو روش تنانکت و تسکا    مطالعۀ 

سه رویخانه یر لهستان نشکان یای  اسکت ککه     های یای ری کارب

 ی یایشکد  هکا  رویخانکه تری برای  ییول  یاب روش تسا  نتایج 

 یهکا  روش کنون تاکه اشار  شد  بور  هاان .]29[ته است یاش

بککا رویکککری  محیطککی زیسککتجریککان  بککرآوریمتنککوعی بککرای 

بککه برآوریهککای  هریکک اسککت کککه  شککد   ارا ککههیککدرولوژیکی 

لاوم مقایسه بکی  نتکایج ایک      ،بنابرای  .شوی می منجر وتیمتفا

 هکای  روشمقایسکۀ  . هد  ایک  مطالعکه   استضروری  ها روش

رومیکای و انتقکال منحنکی تکداوم     ذخیرۀ تنانت، تسا ، مدل 

زهککر  رویخانککۀ  محیطککی زیسککتجریککان  بککرآوریجریککان یر 

اسکا    بکر )ایستگا  هیدرومتری یها ( یر جنوب غربی ایران، 

یبکی   های یای یر یستر  یعنی فق   های یای کاتری  ری کارب

 برآوریهککای هککای تفککاوت بککارۀو بحککو و تحلیکک  یر رویخانککه

 است. شد  اشار  های روشگرفته توس   صورت

 ها مواد و روش

 هکای  ککو   رشکته جنکوبی  یامنکۀ  زهر  یر رویخانۀ آبریا حوضۀ 

 ´16و  52°تککا  ´30و  49°جغرافیککایی محککدویۀ زاگککر  و یر 

عکر  شکاالی    ´57یرجکه و   30°تا  ´50و  29°ول شریی و ب

معکرو   نکام هنکدیجان نیکا     بکه ککه   ۀ یایشد رویخان. یاری یرار

هکای فهلیکان و آب شکیری      نکام  بکه اصکلی  شکاخۀ   از یو است،

آبریکا ایک  رویخانکه یر سکرآب بکه      حوضۀ شد  است.   تشکی 

و یر جنکوب   آغکا  و شکاهپور ناییک      های یر  رویخانهۀ حوض

خرسکان وایکع اسکت. ایک  حوضکه یر      حوضکۀ رویخانکۀ   بی غر

های جنکوبی زاگکر  میکانی یکرار یاری. بخکش       خوریگی چی 

یهکد. یر بخکش    آن را منابق کوهسکتانی تشککی  مکی   بیشتر 

آبریکا  حوضکۀ  متکر   3615کو  سفید بکا ارتفکاع    ۀشاالی حوض

 .کنکد  های کارون و مارون جکدا مکی   زهر  را از حوضه  رویخانۀ

گنیککدان،  یو)سککپیدان(، نورآبککای ماسککنی،  انشککهرهای اریککک

های مهکم شکهری ایک  حوضکه      هندیجان و یهدشت از کانون

نام اریککان نامیکد     بهای  رویخانه شاخۀ اولیۀ  آیند. شاار می به

یهکد. ایک  شکاخه از     شوی و سپس به فهلیان تغییر نام مکی  می

اریککان را  منطقکۀ  ، گیری میارتفاعات ابرا  اریکان سرچشاه 

یابکد. مسکاحت ایک      بر  غرب جریان می و بهکند  میراب سی

یر  سکنجی  آبحوضه تا ایستگا  یهاک  ککه آخکری  ایسکتگا      

بکا   .اسکت کیلومترمربکع   13073 ،خروجی ایک  حوضکه اسکت   

مشخا شد که جریکان   شد  ثیت های یای گرفت  سری  نظر یر

یورۀ بکر ثانیکه اسکت و     مترمکعک   18/80 متوس  سا نه برابر

 1/24تکا   21بازۀ مهر با جریان متوس  ماهانه یر ک  ریایزمانی م

فککروریی  بککا جریککان ک  بهاکک یورۀ سککال و یورۀ  تککری  آب کککم

بکر ثانیکه    مترمکعک   5/167تکا   2/140بازۀ متوس  ماهانه یر 

   یور  سال است. تری  نرآب

 Tennant روش

مقطککع  58 هککای یای ( بککا بررسککی اب عککات و 1976تنانککت )

نتیجه  3و وایومینگ 2نیراسکا 1خانه یر مونتاناروی 11عرضی از 

(، MAF) 4یرصککد متوسکک  جریککان سککالیانه  10گرفککت کککه 

یرصکد   30. ستها مدت ماهی جریان برای بقای کوتا کاتری  

شکد  یکایر بکه حفکظ      یر نظکر گرفتکه  سکالیانۀ  متوس  جریان 

یرصکد متوسک     60های بقکای نسکیتاً خکوب بکوی  و      وضعیت

 .]31[یسکتگا  مطلکوب مناسک  اسکت     ه بکرای ز جریان سکالیان 

 ،نسیتاً نیچید ، روشی سکای   های روش تنانت از میان ،بنابرای 

های بسیار کم اسکتفای    تواند با یای  استانداری که می ی وکاربری

ای  تکنی  فق  متوس  جریان سالیانه را برای  .ارا ه یای شوی،

یهکد   اجکاز  مکی  متخصصان به  1 جدول ؛بری کار می هرویخانه ب

یرصکد   را بکا اسکتفای  از   محیطکی  زیسکت  یازموری نکه جریان 

هکای بیشکتر یر    آوری یای  متوس  جریان سالیانه بکدون جاکع  

 .مح  تنظیم کنند

 Tessmanروش 

هکای فصکلی روش    ( بکا ایتیکا  از نیشکنهای   1980تسا  )

و  5(MMFتنانت از ترکییکی از متوسک  جریکان ماهیانکه )    

بکرای تعیکی  کاتکری      6(MAFمتوس  جریکان سکالیانه )  

 . ]27[نیاز استفای  کری  جریان ماهیانۀ موری

 عنکوان  بکه  MMFباشد،  MAF یرصد MMF < 40اگر 

 شوی. کاتری  جریان ماهیانه یر نظر گرفته می

 MAFیرصکد   40باشد،  MAF یرصد MMF 40 >اگر 

 شوی. کاتری  جریان ماهیانه یر نظر گرفته می عنوان به

                                                           
1. Montana 
2. Nebraska 
3. Wyoming 
4. Mean Average Flow 
5. Mean Monthly Flow 
6. Mean Average Flow 
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 تنانت در روشوحش و مقاصد تفریحی   محیطی برای ماهیان، حیات . جریان زیست1 جدول

 

 ها توصیف جریان

 های پیشنهادی جریان پایه رژیم

  )درصدی از متوسط جریان سالیانه( 

 سپتامبر - لیآور مارس -اکتبر  

 200 200 شوی سریع یا حداکثر و شست 
 100ک  60 100ک  60 بهینهمحدویۀ  
 60 40 بسیار عالی 
 50 30 عالی 
 40 20 خوب 
 30 10 ییول  یاب  
 10 10 ضعیف 
 <10 <10 بسیار ضعیف 

 
  ]27[ روش تسمن بهمحیطی  فلوچارت تعیین جریان زیست .1شکل 

 عنکوان  بکه  MMFیرصد  40 باشد، MAF < MMFاگر 

 شوی. کاتری  جریان ماهیانه یر نظر گرفته می

شکد    ارا که   1فلوچکارتی یر شکک     صکورت  بکه ای  مراح  

 است.

 (DRM)رومیزی ذخیرۀ وش مدل ر

و هنکارت   هیکوز ( و 2000و مانسکتر )  هیکوز ای  روش توسک   

هکای   رویخانکه  محیطکی  زیسکت برای ارزیابی جریکان   (2003)

رومیای یککی  ذخیرۀ مدل  .]30[ آفریقای جنوبی توسعه یافت

نیکاز جریکان اکولکوژیکی را یر     تواند میها است که  روش  از ای 

 ند وهسکت هکای موجکوی محکدوی     یای  که برآوری کند طیشرای

هاکۀ  ایتصایی ک  اجتااعیتوسعۀ است.  نیاز موریارزیابی سریع 

هکای ناییک  بکه شکرای       تواننکد یر وضکعیت   ها ناکی  رویخانه

کک   مکدیریت   »چهکار  یر ایک  روش  بااننکد.   بییعی بکایی 

 Aشکوی. کک      ( تعریکف مکی  A-Dماکک  ) « محیطی زیست

 Bکک     شکوی،  های بییعی و تغییرنیافته مکی  شام  رویخانه

 Cهای تغییریافته ولی تا حد زیکایی بییعکی، کک       رویخانه

های تکا حکد    رویخانه Dهای نسیتاً تغییریافته و ک    رویخانه

زیای به زیستگا  بییعی، بیوتا های  ت خسارزیایی تغییریافته با 

 Cو  Bهای ک    و عالکری اساسی اکوسیستم است. رویخانه

هککا،  بنککدی یر ایکک  یسککته .گیرنککد بککی  ایکک  حککدوی یککرار مککی

( نیکا بکرای افکاایش    B/Cو  A/Bهای انتقالی )مث ً  بندی بیقه

ند، شکو  مکی  استفای  محیطی ماک  های زیست جریانمحدویۀ 

ککار   بکه رومیکای  ذخیکرۀ  بندی یر مکدل   که ای  سیستم بیقه

بکه   وی.شک  اسکا  آن محاسکیه مکی    برو نیازهای جریان  روی می

ک   با تر آب بیشتری بکرای حفکظ اکوسیسکتم تخصکیا     

 شوی. شوی و تغییرنذیری جریان بیشتر حفظ می یای  می

 (FDC Shifting) روش انتقال منحنی تداوم جریان

منظکور ارزیکابی جریکان     ( بکه 2006 ) اسااختی  و آنپوتا 

روش اسکتفای     رویخانکه از ایک   سکامانۀ  محیطی یر  زیست

ی  رژیکم هیکدرولوژیکی بکرای حفاظکت      روشکریند. ای  
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یر  .]20[ کند میارا ه  مناس رویخانه یر وضعیت اکولوژی 

 اند از: اصلی وجوی یاری که عیارتمرحلۀ ای  روش چهار 

 ؛های هیدرولوژیکی موجوی سازی وضعیت شییه. 1

 ؛محیطی های مدیریت زیست تعریف ک  . 2

 ؛یطیمح های تداوم جریان زیست تولید منحنی. 3

 .محیطی ماهیانه تولید سری زمانی جریان زیست. 4

 های هیدرولوژیکی موجود سازی وضعیت شبیه. 1

بکازۀ  منحنی تکداوم جریکان بییعکی یر    تهیۀ اولی  مرحله، 

جریکان  ماهیانکۀ  ی هکا  یای با استفای  از  نظر ای مد رویخانه

است. یر ای  روش، محور احتاا ت منحنی تکداوم جریکان   

، 1، 1/0، 01/0) مختلکف  یرصد احتاال ویوع 17با ناایش 

5 ،10 ،20 ،30 ،40 ،50 ،60 ،70 ،80 ،90 ،95 ،99 ،

کننکد   یمک ی. ای  نقاط تضای  شو ( تهیه می 99/99، 9/99

شکد  و    کافی نوشش یای  یدر بهها  یانجرهاۀ محدویۀ که 

 سازند. کار را یر مراح  بعدی آسان میایامۀ بور  ی ها

 محیطی مدیریت زیست های تعریف کالس. 2

محیطککی از روش اسککااختی  و   یر ارزیککابی جریککان زیسککت 

 رویخانه اسکتفای  ماهیانۀ ی جریان ها یای (، از 2006آنپوتا  )

مینککای منحنککی تککداوم جریککان بییعککی و موجککوی  بککرشککد  و  

محیطی برای هر کک     رویخانه، منحنی تداوم جریان زیست

هکد   . ]20[ یشو یممحیطی تعیی   نظر از مدیریت زیست مد

محیطکی حفکظ اکوسیسکتم یر )یکا      های زیسکت  یانجرتأمی  

حالکت  »عنکوان   نظر است، که به های مد یتوضعآن به(  یارتقا

 ۀری»، «2محیطکی  کک   مکدیریت زیسکت   »، «1مطلوب ۀآیند

 «محیطکی  سکطح حفاظکت زیسکت   »یکا   «3مدیریت اکولوژیکی

بکرای  محیطکی   شوند. ک   با تر مدیریت زیست شناخته می

خواهککد  نیکاز  آب بیشککتری بکه حفکظ و نگهکداری اکوسیسککتم   

هکا بایکد میتنکی بکر روابک        ، ایک  کک    آل ید ابور  . بهیاشت

نیونکد بکا    هکم هکای اکولکوژیکی    یتوضکع تجربی بی  جریکان و  

گیری یک  رویخانکه یر    یی باشند. جایشناسا  یاب های  آستانه

 یلۀوسک  بکه محیطکی معکی ، اغلک      ی  ک   مدیریت زیسکت 

شکش  از یر ایک  روش   گیکری.  یضاوت کارشناسانه صکورت مکی  

  تفصکی   هی که بشو میاستفای   محیطی ک   مدیریت زیست

 .اند شد   توضیح یای  2 یر جدول

                                                           
1  . Desire Future State 
2  . Environmental Management Class 
3. Ecological Management Category 

 محیطی های تداوم جریان زیست . تولید منحنی3

نس از ترسیم منحنی تداوم جریان بییعی، یر مرحلۀ بعکد بکا   

ضی بکه سکات چک  یر بکول     استفای  از تغییرات )انتقال( عر

محیطکی بکرای هکر     محور احتاال، منحنی تداوم جریان زیست

یرصککد احتاککا ت  17شککوی.  ککک   مککدیریتی محاسککیه مککی

های مختلف ای  انتقکال اسکتفای     عنوان گام شد  یر با  به اشار 

شککوند. یکک  انتقککال یر منحنککی تککداوم جریککان بییعککی   مککی

یای،  موایع رخ مکی  یرصد 99/99معناست که جریانی که  بدی 

یهکد؛ و جریکانی ککه یر     یرصد موایع رخ مکی  9/99اکنون یر 

یرصککد موایککع رخ   99یای، اکنککون یر  موایککع رخ مککی  9/99

یکابی خطکی    (. یک  بکرون  2ترتی  )شک   یهد؛ و به های  می

یر کاتکری  ینیالکه از   « آبی جدید های کم جریان»برای تعریف 

 ی.شو یافته استفای  می ی  منحنی تغییر

 محیطی ماهیانه تولید سری زمانی جریان زیست

محیطی برای هر ک   فقک    ی  منحنی تداوم جریان زیست

ییکول بکرای آن    محیطی یابک    زیست ای از رژیم جریان خ صه

تکوان   یابی فضکایی مکی   یهد. از بریق ی  میان ک   ارا ه می

های زمانی  محیطی را به سری های تداوم جریان زیست منحنی

منظکور از   محیطکی ماهیانکه تیکدی  ککری. بکدی       ان زیستجری

( ارا که  1996شوی که اسکااختی  و هیکوز )   روشی استفای  می

. اساسککاً از ایکک  روش بککرای تولیککد سککری زمککانی  ]32[یاینککد 

هکای یارای   هکای فایکد اب عکات بکا اسکتفای  از سکایت       سکایت 

 شوی. یر ای  روش برای هرما : اب عات استفای  می

صککد روی منحنککی تککداوم جریککان بییعککی  . یکک  یر1

 شوی؛ تشخیا یای  می

. سپس یر هاان یرصد، مقدار جریان ماهیانه از روی 2

 شوی. محیطی یرا ت می منحنی تداوم جریان زیست

شکد  اسکت. بکا اسکتفای  از      نشکان یای    3روند کار یر شک  

هکای زمکانی جریکان ماهیانکۀ بییعکی رویخانکه، متوسک          سری

محیطکی   شوی، متوس  جریان زیست محاسیه میجریان سالیانه 

هکای زمکانی جریکان     نیا با استفای  از سکری  (MAER) 4سالیانه

شکوی. سکپس بکا     محیطی تولیدشد ، محاسیه مکی  ماهیانۀ زیست

محیطی سالیانه بر متوس  جریکان   تقسیم متوس  جریان زیست

توان یرصکدی از متوسک  جریکان     می (MAER/MAR) سالیانه 

عنکوان   مدیریتی به کری که باید برای هر ک   حاسیهم سالیانه را

 .محیطی یر نظر گرفته شوی جریان زیست

                                                           
4  . Mean Annual Environmental Runoff 
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  ]FDC Shifting ]20محیطی در روش  های مدیریت زیست . کالس2جدول  

 تعریف اکولوژیکی از دیدگاه مدیریتی
محیطی  های مدیریت زیست کالس

(EMC) 

منابق  .شد  های حفاظت ها و حوضه رویخانه

جدید نروژۀ هیچ اجازۀ های ملی.  شد  و نارک ظتحفا

 شوی. ..( یای  نای.آبی )سدها، انحرا  آب و

نخوری  یا حدای  تغییرات زیستگا  ساحلی و  وضعیت یست

 ای رویخانه
: Aبییعی 

 آبیاری موجوی و یا مجازتوسعۀ های تأمی  آب یا  بر 
وجوی  نخوری  بیشتر با های یست تنوع زیستی و زیستگا 

 ای منابع آبی و یا تغییرات حوضهوسعۀ ت
B :اندک تغییریافته 

توسعۀ نیاز برای  زمینۀموانع و مشک ت زیای یر 

های انحرا   اجتااعی از ییی  سدها، نروژ  ک ایتصایی

 آبیافتۀ  آب، تغییرات زیستگا  و کیفیت کاهش

ولی عالکریهای  ،اند ها و یینامی  بیوتا مخت  شد  زیستگا 

های  اند. برخی گونه نخوری  سیستم هنوز یستاساسی اکو

های  اند. گونه یافته  اند و یا تا حدی کاهش حسا  از بی  رفته

 .ند ناشناخته موجوی

:Cنسیتاً تغییریافته 

منابع آبی و توسعۀ  زمینۀموانع کام ً مشهوی و مهم یر 

ای شام  سدها، انحرا  آب، انتقا ت، تغییرات  حوضه

 ش کیفیت آبها و کاه زیستگا 

تغییرات وسیعی یر زیستگا  بییعی، بیوتا و عالکری اساسی 

وضو  کاتر از  بهها  یای  است. فراوانی گونه  اکوسیستم رخ

مقاوم  های غیر حد انتظار است. کاهش چشاگیر گونه

 های ناشناخته )حسا (، افاایش و شیوع گونه

:D تا حد زیایی تغییریافته 

بریاری زیای از منابع  و بهر  زیایتراکم جاعیت انسانی 

 آبی

ها  یافته است. فراوانی گونه  ها کاهش تعدای و تنوع زیستگا 

های  آوری کاتر از حد انتظار است. فق  گونه برز شگفت به

توانند تولید  های بومی، ییگر نای مانند. گونه مقاوم بایی می

 .اند ی کرتهاجم  اکوسیستم به های ناشناخته  شوند. گونه

:Eشدت تغییریافته هب 

های  . یخالتیستییول ن  نظر مدیریتی یاب    ای  حالت از

های  مدیریتی برای بازگریاندن الگوهای جریان، زیستگا 

.. )اگر هنوز ماک  و شدنی باشد( برای .ای و رویخانه

 جا کرین ی  رویخانه به ک   مدیریتی با تر جابه

 است.ضروری 

اند و اکوسیستم کام ً  ید تغییرات به ی  سطح بحرانی رس

های  زیستگا  که توان گفت یچار تغییرات شد  و تقرییاً می

اند. یر بدتری  حالت  بییعی و بیوتا یچار تخری  کام  شد 

اند و تغییرات  عالکریهای اساسی اکوسیستم از بی  رفته

 .نانذیر هستند جیران

:F تغییریافته برز بحرانی به 

 
  ]20[ از طریق انتقال عرضی محیطی زیستهای مدیریت  برای کالس محیطی زیستتداوم جریان منحنی  برآورد .2 شکل
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  ]33[ یدشدهتول محیطی زیستاز منحنی تداوم جریان  محیطی زیستروند تولید یک سری زمانی کامل جریان  .3 شکل

 نتایج و بحث

 یبکرآور بکرای   یازن موری های یسرو  یبررسه اولی های یای ابتدا  

جریککان  ،یامککها. یر شککداسککتخرا   محیطککی زیسککتجریککان 

هیدرولوژیکی مکدل   های روشزهر  از رویخانۀ  محیطی زیست

رومیای، انتقال منحنکی تکداوم جریکان، روش تنانکت و     ذخیرۀ 

 تنانکت  روش یر. شکد  بکرآوری های مختلف  روش تسا  یر ما 

 جریکان  عنکوان  به سالیانه جریان متوس  از مختلفی یرصدهای

 یابک   حالکت  یر یرصدها ای . شوی می نیشنهای محیطی تزیس

( سکالیانه  آوری متوسک  ) سکا نه  آوری متوس  یرصد 10 ییول 

 سکا نه  آوری متوس  یرصد 30 و آبی سال اول ما  شش برای

بککا  .شککد گرفتککه نظککر یر آبککی سککال یوم مککا  شککش بککرای

میکاان   بکه مقکدار متوسک  جریکان سکا نه      آنککه گرفت   نظر یر

 محیطکی  زیسکت بر ثانیه است مقدار جریان  ترمکع م 18/80

بکر ثانیکه و یر    مترمکع  02/8 اسفند برابرک  زمانی مهربازۀ یر 

 ثانیکه  بکر  مترمکعک   06/24 شهریور برابرک  یی رزمانی فروبازۀ 

 محیطکی  زیسکت گکرفت  نسکیت جریکان     نظکر  یر. با شد برآوری

انکه  ماهجریکان  شد  با روش تنانکت بکه مقکدار متوسک       برآوری

یرصکد بکا    100تکا   5بکازۀ  ای  نسیت یر که شوی   میمشخا 

فصکک   هککای مککا  ،بککر ایکک  اسککا  یککرار یاری. 75/36میککانگی  

 7تککا  5بککازۀ زمسککتان یارای کاتککری  نسککیت تخصککیا )یر 

فصکک  تابسککتان یارای بیشککتری  نسککیت  هککای مککا یرصککد( و 

بککا توجککه بککه . اسککتیرصککد(  100تککا  77بککازۀ تخصککیا )یر 

مختلف سکال روش تنانکت بکه     های ما نسیت یر نراکنش ای  

یرصکککد جریکککان رویخانکککه بکککه جریکککان    100تخصکککیا 

ککه   شکوی  می منجر مریای و شهریور های ما یر  محیطی زیست

مشککک ت متعککدیی را بککرای ییگککر ایکک  تخصککیا یر عاکک  

 روش. کنکد  مکی منتفکع از جریکان رویخانکه فکراهم      های بخش

 ۀانیماه انیجر ۀسیمقا با و است تنانت روش از برگرفته تسا 

 یآبکک ازیککن کاتککری  انه،یسککال انیککجر متوسکک  بککا موجککوی

 شکنهای ین مختلکف  یهکا  مکا   یر را ازیک ن مکوری  یطک یمح ستیز

از ککاربری روش تسکا     آمکد   یسکت  بهاسا  نتایج  بر .کند یم

بکر   مترمکعک   67تا  21یامنۀ یر  محیطی زیستمقدار جریان 

مقکدار متوسک  جریکان    مختلکف یکرار یاری.    یهکا  ما ثانیه یر 

 شکد  بکا اسکتفای  از روش تسکا  برابکر      برآوری محیطی زیست

نتککایج جریککان مقایسککۀ بککر ثانیککه اسککت.   مترمکعکک  01/39

از روش تسا  با نتایج روش تنانکت   محیطی زیست ۀشد برآوری

سکال   یهکا  مکا  هاکۀ  روش تسا  یر  یهد مینشان  یروشن به

را بیشتر از  محیطی زیستما  شهریور مقدار جریان  یاستثنا به

کری  اسکت و نیکا یامنکه و بارگکی مقکاییر       برآوریروش تنانت 

 مراتک   بکه یر ایک  روش   محیطکی  زیسکت شکد  جریکان    برآوری

اسکا  نتکایج روش    بکر هاچنی  . استاز روش تنانت  تر بارگ

یورۀ فکروریی  یارای بیشکتری  و   ک  بها  ماهه سهیورۀ تسا  

شکد  جریکان    برآوری  مقاییر مهر یارای کاتریک  مریایۀ ماه سه

 محیطکی  زیسکت بررسی نسکیت جریکان   است.  محیطی زیست

مقدار متوس  جریان ماهانه نشان  بهشد  با روش تسا   برآوری

یرصکد بکا میکانگی      100تکا   39یامنکۀ  ای  نسیت یر  یهد می
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اریییهشت نسیت جریکان  ک  زمانی آذربازۀ . یر یرار یاری 29/64

با روش تسا  بکه جریکان متوسک     شد   برآوری محیطی زیست

یرصکد یکرار یاری ککه یارای کاتکری       40تا  39بازۀ ماهانه یر 

مهکر نسکیت   ک  تیربازۀ یر  که یرحالیمقدار یر بول سال است 

 100. بدیهی اسکت تخصکیا   استیرصد  100 برابر شد  بیان

بکازۀ  یر یک    محیطکی  زیستیرصد جریان رویخانه به جریان 

 روش عالی باشکد.  تواند نایبه شک  نیوسته  چهارماههزمانی 

 یکلک  یالگکو  حفکظ  منظکور  بکه  انیک جر تکداوم  یمنحنک  انتقال

 یعک یبی انیک جر تکداوم  یمنحنک  انتقکال  از انیجر یریرنذییتغ

 یبکرا  را یطک یمح ستیز یآب ازین اسا   یا بر و کری  استفای 

. کنکد  یمک  شکنهای ین F تا A یطیمح ستیز تیریمد یها ک  

نظکر   عنکوان کک   مکد    بکه  Cی تیریک   مد قیتحق  یا یر

 نسکیتاً  بیوتکا  یینامی  و ها زیستگا  ک  ، ای  یر .انتخاب شد

بررسکی نتکایج روش انتقکال منحنکی تکداوم      . است یافته تغییر

 محیطکی  زیسکت ککه مقکدار جریکان     سکازی  مکی مشخا نتایج 

 2/53تکا   8/6یامنکۀ  مختلف سکال یر   های شد  برای ما  برآوری

بر ثانیه اسکت.   مترمکع  79/27ر ثانیه با میانگی  مترمکع  ب

شکد  از روش   بکرآوری  محیطکی  زیسکت تغییکرات جریکان   یامنۀ 

شییه به نتکایج روش تنانکت    نسیتاًانتقال منحنی تداوم جریان 

اما میانگی  نتایج روش انتقال منحنی تداوم جریکان بکه    ،است

تر بیشک محسکو  از میکانگی  نتکایج روش تنانکت      کام ً مقدار

از شکد    بکرآوری  محیطکی  زیسکت  جریان مقاییرهاچنی  . است

از مقکاییر  مهر ک  مریایبازۀ یر روش انتقال منحنی تداوم جریان 

سکال   هکای  مکا  امکا یر سکایر    ،اسکت  رکاتمتناظر روش تنانت 

بیشکتر جریکان    بکرآوری روش انتقال منحنی تداوم جریکان بکه   

یر  شکد  اسکت.   منجکر  نسیت بکه روش تنانکت   محیطی زیست

اریییهشککت مقککدار جریککان  ک  اسککفندماهککۀ  سککهزمککانی یورۀ 

انتقال منحنی تداوم جریکان  شد  با روش  برآوری محیطی زیست

بککر ثانیککه یککرار یاری کککه   مترمکعکک  2/53تککا  5/42بککازۀ یر 

 حکالی  یریر سال است  محیطی زیستبیشتری  مقاییر جریان 

 حیطکی م زیسکت مهکر مقکدار جریکان    ک  زمانی مریایبازۀ یر  که 

بکر ثانیکه اسکت ککه      مترمکعک   2/9تا  8/6بازۀ شد  یر  برآوری

شکد  بکا روش    بکرآوری  محیطکی  زیسکت کاتری  مقاییر جریان 

بررسکی نسکیت   . اسکت بی سکال   انتقال منحنی تداوم جریان

شد  با روش انتقال منحنی تکداوم   برآوری محیطی زیستجریان 

ایک    یهکد  مکی جریان به مقدار متوس  جریکان ماهانکه نشکان    

یرصکد یکرار    68/36یرصد با میانگی   57تا  29بازۀ نسیت یر 

 ،نتایج روش تنانت اسکت  . مقدار میانگی  ای  نسیت مشابهیاری

مقاییر ایک   یامنۀ روش تنانت  برخ  اما باید توجه یاشت که 

سکال بکه    های ما از  ی  هیچنسیت بسیار گستری  نیست و یر 

 محیطکی  زیسکت  تخصیا کام  جریکان رویخانکه بکه جریکان    

بکی   یهکد  مینشان  شد  بیانبررسی نسیت . نشد  است منجر

 32تکا   29محدویۀ ی  ای  نسیت یر یفرورک  هریورزمانی شبازۀ 

محکدویۀ  تیر ای  نسیت به ک  اریییهشتبازۀ اما یر  ،یرصد است

 یایک روم ۀریک ذخ مکدل  روش اسا . رسد مییرصد  57تا  44

 یهکا  یسکات  ،یعک ییب یها تیوضع تحت که است هینا  یا بر

 یکیاکولکوژ  عالکری یر یمختلف یها نقش انیجر میرژ مختلف

 یاساسک  یها تفاوت حفظ ، یبنابرا. کنند یم یباز رویخانه  ی

 ، یبنکابرا . اسکت  یضکرور  خشک ،  و تر فصول یها انیجر  یب

 میک رژ  یک  و شوند می  یترک هم با انیجر مختلف یها م لفه

  یک ا یر. کننکد  یم جاییا را یکیاکولوژ نظر از ییول  یاب  انیجر

 ازیک ن از ییک یترک صکورت  بکه  یطک یمح ستیز یآب ازین این روش

 از یایک روم ۀریک ذخمکدل   یر. شکوی  یمک  ارا که  ینرآبک  و یآب کم

 ککه  تفکاوت   یک ا با شوی یم استفای  یکیاکولوژ یها یبند بیقه

مکدل   یر انیجر تداوم یمنحن انتقال روش یر F و E ک   یو

یر  B/Cیر ایک  مطالعکه کک      . نکداری  وجوی یایروم ۀریذخ

اسکت. بررسکی    گرفتکه  یکرار  توجکه  موریرومیای ذخیرۀ مدل 

رومیکای  ذخیکرۀ  مکدل   روش یر محیطکی  زیستجریان مقدار 

مختلکف یر   هکای  مکا  شکد  یر   بکرآوری مقکدار    یهکد  مکی نشان 

 64/24بر ثانیکه بکا متوسک      مترمکع  7/55تا  9/10محدویۀ 

مقکاییر   ر مقایسه بکا روش تنانکت  که ی استبر ثانیه  مترمکع 

بیشکتری را   ۀشکد  برآوری محیطی زیستیامنه و متوس  جریان 

شکد  بکا    بکرآوری  محیطکی  زیستریان نیا مقدار جد. کن می ارا ه

خکریای و شکهریور از    هکای  مکا  رومیای یر ذخیرۀ کاربری مدل 

امکا یر   ،شد  با ککاربری روش تنانکت کاتکر اسکت     برآوریمقاییر 

بیشکتری   بکرآوری رومیکای بکه   ذخیرۀ سال مدل  های ما سایر 

شکد    منجکر  نسیت به روش تنانت محیطی زیستبرای جریان 

 محیطکی  زیسکت آذر مقدار جریان ک  مهرماهۀ  سهیورۀ است. یر 

شد  ککه کاتکری     برآوریبر ثانیه  مترمکع  15ک  9/10بازۀ یر 

 حکالی  یر اسکت  محیطی زیستجریان  شد  زی مقاییر تخای  

 7/55 برابکر  محیطکی  زیسکت جریکان   بکرآوری ا  مکریای  یر م که 

بیشکتری  مقکدار یر بکول سکال      ککه بر ثانیه است  مترمکع 

شد  بکا روش   برآوری محیطی زیستبررسی نسیت جریان است. 

رومیای به مقدار متوسک  جریکان ماهانکه نشکان     ذخیرۀ مدل 

یرصکد بکا میککانگی     100ک  15بکازۀ  یر  ایک  نسککیت  یهکد  مکی 

 شکد   بیکان نسکیت   یهد میچنی  نتایج نشان ها. است 88/43
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یرصکد اسکت    100ک  84بازۀ شهریور یر ک  تیرماهۀ  سهیورۀ یر 

ایک   امکا   ،که بیشتری  مقاییر ای  نسیت یر بول سکال اسکت  

یرصکد   16ک  15بکازۀ  اسکفند یر  ک  ییماهکۀ   سهیورۀ نسیت یر 

مختلف سکال   های ما بی  است که کاتری  مقاییر ای  نسیت

ذخیکرۀ  یکرار گیکری ککه مکدل      نظر مدباید ای  نکته نیا . است

یرصکد   100رومیای بکرای یو مکا  متکوالی مکریای و شکهریور      

 یهکد  میتخصیا  محیطی زیستجریان رویخانه را به جریان 

یرصد جریان رویخانه را یر ما  تیر مخکتا جریکان    84و نیا 

 روش ککاربری  ککه ایک  نتکایج    گیکری  مییر نظر  محیطی زیست

 سازی. یر عا  محدوی می را یایشد 

 DRMاز روش  MARبرحسب درصدی از  شده مطالعه محیطی مقطع نیاز آب زیست .3 جدول

 (EWRمحیطی ) نیاز آب زیست
متوسط آورد 

 سالیانه
 نام مقطع

D C/D C B/C B A/B A   

 یها  80/0 57/3 46/9 37/3 30/8 24 19/6 15/4

 

 MARنۀ زهره برحسب درصدی از محیطی رودخا . نیاز آب زیست4جدول 

 MAR( درصدی از EWRمحیطی بلندمدت ) نیاز آب زیست

 F ک   Eک    Dک    Cک    Bک    Aک   متوس  آوری سالیانه نام رویخانه

 13/4 18/6 25/4 34/8 48/6 69/1 80/0 زهر 

 

 

 های مختلف محیطی با روش . توزیع ماهانۀ جریان زیست5جدول 

منحنی تداوم جریانانتقال  رومیزیذخیرۀ مدل    ماه متوسط یدب تنانت تسمن 

% Q % Q % Q % Q انهیماه انیجر  

33 7 48 9/10  100 4/22  36 8/02 4/22  مهر 

31 13/2 35 0/15  75 0/32  19 8/02 5/42  آبان 

32 25/2 19 0/15  41 0/32  10 8/02 2/77  آذر 

29 35/2 15 9/18  40 2/48  7 8/02 6/120  یی 

30 42/2 15 22 40 1/56  6 8/02 2/140  بها  

32 53/2 15 8/25  40 67 5 8/02 5/167  اسفند 

32 52/6 17 7/27  40 64 15 24/06 2/162   یفروری 

44 42/5 33 4/32  40 2/38  25 24/06 6/95  یهشتیاری 

49 28/6 41 7/23  55 0/32  42 24/06 8/57  خریای 

57 17/8 84 2/26  100 1/31  77 24/06 1/31  ریت 

38 9/2 100 7/55  100 24/1 100 24/06 1/24  مریای 

32 6/8 100 2/22  100 21/0 100 24/06 0/21  وریشهر 

68/36  27/79 88/43  64/24 29/64  01/39  75/36 04/16  18/80  ها یای   یانگیم 
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 یهکا  مکا  شکد  یر   بکرآوری  محیطکی  زیسکت مقاییر جریان 

اسکت. بررسکی ایک  شکک       شد   ارا ه 4مختلف سال یر شک  

خکریای مقکدار جریکان    ک  زمکانی آبکان  بکازۀ  یر  یهکد  مکی نشان 

کاتر از جریکان   ها روشهاۀ شد  توس   برآوری محیطی زیست

و مسکاوی جریکان    تر کوچ تیر ک  باز  مهرمتوس  ماهانه و یر 

مکدل   هکای  روششکهریور   اما یر ما  ،متوس  ماهانه بوی  است

رومیکای  ذخیکرۀ  مکدل   ما  مریای رومیای و تنانت و یرذخیرۀ 

را بیشتر از جریان متوس  ماهانکه   محیطی زیستمقدار جریان 

هاچنکی  بکا بررسکی بصکری ایک  شکک         کری  اسکت.  برآوری

خکریای تفکاوت بکی     ک  زمکانی آذر بکازۀ  مشخا اسکت ککه یر   

جریککان  یبرآوریهککارویخانککه و ماهانککۀ متوسکک  جریککان  

ک  زمکانی آبکان  بکازۀ   اگراست. یر با تری  سطح  محیطی زیست

بکازۀ  یر ایک    شکوی  یمک مشخا  ،فروریی  یر نظر گرفته شوی

جریککان  یبرآوریهککالگککوی مشخصککی بککی  نتککایج   ا زمککانی

مختلف بریرار است که بیق ایک    های روشیر  محیطی زیست

 محیطکی  زیسکت یبکی   ۀشکد  بکرآوری الگو ترتی  بارگی مقکاییر  

ذخیکرۀ  ل تسا ، انتقال منحنکی تکداوم جریکان، مکد    ترتی   به

از اریییهشت تکا مهکر یک      که  یحال یر استرومیای و تنانت 

مختلککف جریککان   یبرآوریهککاالگککوی ثابککت بککی  نتککایج    

 یکان نسکیت جر  ۀماهان توزیع .شوی ینامشاهد   محیطی زیست

یر یرصکد   برحسک  متوسک  ماهانکه    یانبه جر محیطی زیست

 یهکد  مکی بررسی ایک  ناکویار نشکان    است.  شد   ارا ه 5شک  

ذخیکرۀ  تنانت، تسکا  و مکدل    های روشی کلی یر نتایج یوالگ

ککه ایک  الگکو یر نتکایج روش انتقکال       شکوی  یمرومیای یید  

 . بیق ای  الگکو نسکیت  یشو ایمنحنی تداوم جریان مشاهد  ن

صعویی ک  ثابت نسیتاًک  ناولی صورت بهیارای تغییرات  شد  انیب

آذر ککاهش  ک  زمانی مهربازۀ بی  که ای  نسیت یا گونه بهاست 

بکازۀ  ثابت اسکت و یر   نسیتاًاسفند ک  زمانی ییبازۀ یر  ،ابدی یم

الگکوی تغییکرات نسکیت    شهریور روند افاایشی یاری. ک  فروریی 

 برحسک  بکه جریکان متوسک  ماهانکه )     محیطی زیستجریان 

رفتاری متفاوت  یرصد( برای روش انتقال منحنی تداوم جریان

ک  اسفند ثابکت، فکروریی   ک  مهر نیزمابازۀ که یر  یا گونه بهیاری 

نیکا بایکد یر نظکر     شهریور کاهشی استک  تیر افاایشی و مریای

ایک    هکا  روشهاکۀ  تابستان بکرای  ۀ ماه سه ،عویاشت. یر مجا

هاچنکی   . رسکد  یمک بی سال  نسیت به بیشتری  مقاییر خوی

مختلکف یر بکول    هکای  روشبررسی تغییرات ایک  نسکیت یر   

یی  ترتیک   رفکرو ک  زمکانی آذر بازۀ یر که آن است زمان بیانگر 

تسکا ،   صکورت  بکه مختلکف   هکای  روشبارگی ای  نسکیت یر  

تنانکت  رومیکای و  ذخیکرۀ  انتقال منحنی تداوم جریکان، مکدل   

هکای سکال الگکوی ککام ً      مکا   بکرای سکایر   ککه   یحال یر است

 شوی. متاایای یید  نای
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 (درصد برحسببه جریان متوسط ماهانه ) محیطی زیستجریان نسبت ماهانۀ توزیع  .5 شکل

 گیری یجهنت

 هکای  روش از اسکتفای   بکا  محیطی زیست انیجر مقدار برآوری

 نسکیتاً  یابیارز محدوی، های یای  به ازین  ییل به یکیدرولوژیه

 یریهکا برآو یر یا گستری  شک  به کم ینسی ۀنیها و عیسر

  یمحک  و آب منکابع  ریکای  برنامکه  و تیریمد یها بر  یۀاول

 هکای  روش مطالعکه   یک ا یر. رییگ یم یرار توجه موری ستیز 

 تکداوم  یمنحنک  انتقکال  و تسا  ،یایروم ۀریذخ مدل تنانت،

 یهاک   یدرومتریک ه سکتگا  یا هکای  یای  از استفای  با انیجر

 سکی نتکایج  برر. اسکت   شد یابیارز و یبررس (زهر  ۀرویخان)

 شد  است:زیر منجر مختلف به نتایج  های روش

 انیککجر یبککرا شککد  بککرآوری ریمقککای ۀیامنکک یبررسککک  

 تنانکت  روش یبکرا  یامنکه   یک ا یهد می نشان محیطی زیست

ک  21) تسکا   روش یبرا ه،یثان بر مترمکع ( 06/24ک  02/8)

 یایک روم ۀریک ذخ مکدل  روش یبکرا  ه،یک ثان بر مترمکع ( 67

 انتقککال روش یبککرا و هیککثان بککر مترمکعکک  (7/55ک  9/10)

 بکوی   هیک ثان بکر  مترمکع ( 2/53ک  8/6) انیجر تداوم یمنحن

 تکداوم  یمنحنک  انتقکال  هکای  روش  یک ترت بکه   یبنابرا ،است

 بکر  مترمکعک   46) تسا  ،(هیثان بر مترمکع  4/46) انیجر

 و( هیک ثان بکر  مترمکعک   8/44) یایک روم ۀریک ذخ مدل ،(هیثان

 راتییک تغ ۀیامنک   یشتریب( هیثان بر رمکع مت 04/16) تنانت

 مشکخا  بور به الیته و یارند را ماهانه محیطی زیست انیجر

 یمحسوسکک کککام ً شککک  بککه تنانککت روش راتییککتغ ۀیامنکک

 .  است شد  یبررس گریی روش سه از تر کوچ 

 محیطکی  زیست متوس  انیجر مقدار گرفت  نظر یر باک  

 ککه  شکوی  یمک  شخام سال مختلف یها ما  یر شد  برآوری

 تسکا   صکورت  بکه  جینتکا   یک ترت مقکدار  یبارگک  اسکا   بر

 انیک جر تکداوم  یمنحنک  انتقال ،(هیثان بر مترمکع  01/39)

 64/24) یایک روم ۀریذخ مدل ،(هیثان بر مترمکع  79/27)

 بکر  مترمکعک   04/16) تنانکت  روش و( هیک ثان بر مترمکع 

 ابک  تنانکت  و تسکا   هکای  روش بیکان ییگکر،   به. است( هیثان

 و یایروم ۀریذخ مدل های روش به نسیت محسو  تفاوت

 و تریشب یبرآوریها به  یترت به انیجر تداوم یمنحن انتقال

 .  اند شد  منجر رکات

 ماهانکه  متوسک   انیجر به محیطی زیست انیجر نسیت ک 

 ککه  شکد  یبررسک  مختلکف  هکای  روش یبکرا ( یرصد برحس )

  یک ترت بکه  ریایمقک   یشتریب نسیت  یا راتییتغ ۀیامن اسا  بر

 ،(85) یایک روم ۀریک ذخ مدل ،(95) تنانت های روش به متعلق

. اسکت  بکوی  ( 28) انیک جر تداوم یمنحن انتقال و( 61) تسا 

 تکر  بکارگ  ریمقکای  اسکا   بکر  نسکیت   یک ا  یانگیم  یترت این

 ،(88/43) یایک روم ۀریک ذخ مکدل  ،(29/64) تسکا   صورت به

 بکوی  ( 68/36) انیک جر تکداوم  یمنحن انتقال و( 75/36) تنانت

 .است

 انیککجر بککرآوری هککای روش اگککر معاککول بککور بککهک  

 انیک جر هاکۀ  سکال  از یزمکان  یهکا  بکاز   یر محیطی زیست

  یا یهند، ایتخص محیطی زیست انیجر یبرا را رویخانه

 یابک   آب بکه  هکا  بخکش  ریسا ازین علت به عا  یر ایتخص

 مشکخا  اریک مع  یک ا گرفت  نظر یر با. بوی نخواهد ایتخص

 انیجر ایتخص با سال یها ما  تعدای  یشتریب که ویش یم

 مختلکف  های روش یر محیطی زیست انیجر به یرصد 100

 2) یایک روم ۀریذخ مدل ،(ما  4) تسا  صورت به  یترت به

 انیک جر تکداوم  یمنحنک  انتقکال  روش و( ما  2) تنانت ،(ما 

 . است بوی ( سال یها ما  از ی  چیه)
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 یر توان یم جینتا  یتحل یر هک یگریی یارهایمع از یکیک  

 ۀماهانکک متوسکک  انیک جر نسککیت ککه  اسککت  یک ا یاشککت نظکر 

( یرصکد  برحسک  ) سکا نه  متوسک   انیک جر به محیطی زیست

  یک ا بکر . ابکد ی یمک  رییتغ صورت چه به مختلف های روش یبرا

 مختلکف  هکای  روش یر ککه  است نکته  یا انگریب جینتا ،اسا 

 انیک جر تداوم یمنحن لانتقا ،(49) تسا   یترت به نسیت  یا

  یک ا بکر . است( 20) تنانت و( 31) یایروم ۀریذخ مدل ،(35)

 ییارا تنانککت و تسکا   هکای  روش یبککرا نسکیت   یک ا ،اسکا  

 انتقکال  هکای  روش یبکرا  و اسکت  مقکدار   یکاتکر  و  یشتریب

 ریمقکای  ۀانک یم یر یایک روم ۀریذخ مدل و انیجر تداوم یمنحن

 .  یاری یرار

 محیطککی زیسککتجریککان  بررسککی تغییککرات زمککانی ک  

مختلکف و جریکان متوسک  ماهانکه      های روششد  با  برآوری

ماهانککۀ  محیطککی زیسککتجریککان الگککوی  یهککد مککینشککان 

شد  با استفای  از روش انتقال منحنی تداوم جریکان   برآوری

 بیشتری  تشابه را با الگوی جریان متوس  ماهانه یاری. 

 تکوان  یم شد  یبررس گرفت  مجاوع معیارهای نظر یربا 

روش انتقال  شد  یبررس های روشنتیجه گرفت که یر بی  

روش   یتکر  مناسک   عنوان به تواند یممنحنی تداوم جریان 

 .  شویانتخاب مطالعه  یر ای  محیطی زیستجریان  برآوری
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