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برآورد جریان زیستمحیطی رودخانه با استفاده از روشهای هیدرولوژیکی تنانت ،تسمن ،انتقال
منحنی تداوم جریان و مدل ذخیرۀ رومیزی
سامان کریمی ،1میثم ساالری جزی ،*2خلیل قربانی
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 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب ،مؤسسۀ غیرانتفاعی المعیگرگانی
 .2استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکدۀ مهندسی آب و خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .3دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکدۀ مهندسی آب و خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت 1395/09/27؛ تاریخ تصویب )1395/10/30

چکیده
رویکردهای متفاوتی برای برآورد جریان زیستمحیطی رودخانه معرفی شده است که به رویکرد هیددروووییکی بدهدوید نیداز
دسترسی به دادههای محدود و زمان نسبتاً سریع ارزیابی توجه زیادی شده است .این رویکرد شام روشهای متندوعی اسدت،
بنابراین مقایسۀ بین نتایج روشهای مختلف این رویکرد ،ضروری اسدت .هدد

از تحقیدح ضاضدر بررسدی و مقایسدۀ نتدایج

روشهای تنانت ،انتقال منحنیهای تداوم جریان ،روش مددل ذخیدرۀ رومیدیی و تسدمن در بدرآورد جریدان زیسدتمحیطدی
رودخانۀ زهره در جنوب غربی ایران (ایستگاه آبسنجی دهمال) است .براساس بررسی داده هدای بلندد مدد

جریدان متوسد

ساالنه برابر  80/18مترمکعب بر ثانیه و دورۀ زمانی مردادد مهر و بهمند فروردین با جریان متوسد  22/5و  156/6مترمکعدب
بر ثانیه بهترتیب دوره های کمآب و پرآب سال هستند .بررسی نتایج روشهای مختلف نشان میدهد روش انتقال منحنی تداوم
جریان بهدالی ارائۀ مقادیر منطقی جریان زیستمحیطی در ماههای مختلف در مقایسه با دبی جریان متوس ماهانده و سداالنه،
تطابح مناسب اوگوهدای تیییدرا

درونسداوی جریدان متوسد زیسدتمحیطدی ماهانده و جریدان متوسد ماهاندۀ رودخانده و

تخصیصنیافتن همۀ جریان متوس ماهانه به جریان مورد نیاز زیستمحیطی در طول سدال اابد پدییرشتدرین روش بدرآورد
جریان زیستمحیطی در این مطاوعه است .با درنظرگرفتن نتایج روش انتقال منحنی تداوم جریان مقدار جریان زیسدتمحیطدی
ماهانه بین  6/8-53/2با متوس  27/79مترمکعب بر ثانیه در سال برآورد میشود .همچنین مقدار جریان متوس زیستمحیطی
متوس در دورههای کمآبی و پرآبی بهترتیب  7/7و  49/3مترمکعب بر ثانیه است.
کلیدواژگان :انتقال منحنیهای تداوم جریان ،تسمن ،تنانت ،جریان زیستمحیطی ،روش مدل ذخیرۀ رومییی.

* نویسندۀ مسئول

Email: meysam.salarijazi@gau.ac.ir

178

مقدمه
ارزیابی جریان زیستمحیطی از یک سکو ابکااری ککاربریی یر
مدیریت و برنامهریای منابع آب و از سوی ییگر چالشی بکرای
محققان و برنامهریاان حوضکه اسکت ] 1و  .[2یککی از مسکا
اساسی یر زمینۀ تعریف جریانهای زیستمحیطی ایک اسکت
که رژیم جریکان بییعکی چگونکه بکه نکایی یسکت و سکی ب
یشتها ایامه یاشته باشد تا ویژگیهای اکوسیستم حفظ شوی
] 3و  .[4یر بسیاری از منابق جهکان احکدا سکدها هاکوار
بهعنوان یکی از گاینههای مطائ استحصال آب مد نظر بوی
است .بریاشت آب برای مقاصد مختلف ،از مصکار کشکاورزی
گرفته تا صنعت و تأمی آب شرب جریان رویخانه را کاهش و
زیستگا یرون رویخانه را تغییر مکییهکد ]5ک  .[7برگکاک و
هاکارانش ( )2000با مطالعۀ  225حوضه یر سراسر جهان به
ای نتیجه رسیدند ککه  83مکوری ( 37یرصکد) از رویخانکههکا
بهشدت و  54موری (24یرصد) ییگر بهبکور متوسک آسکی
یید اند ] .[8یر یهۀ اخیر مفهوم رژیم بییعی جریان بهعنکوان
الگو برای حفاظت و نگهداری رویخانکههکا ندیکد آمکد اسکت.
تغییرنذیری رژیم جریکان نیکروی محرککۀ اصکلی یر نایکداری
اکوسیسککتم رویخانککه اسککت ] .[9جریککان آب زیسککتمحیطککی
عیارت است از رژیم آب فراهمشد برای ی رویخانکه ،تکا ب
یا ناحیۀ ساحلی بهمنظور حفاظکت از اکوسیسکتمهکا و منکافع
آنه کا ،یر مککوایعی کککه مصککار ریابککتکننککد وجککوی یارنککد و
جریانها تنظیم شد اند ] .[10یر حال حاضر یر سطح جهکانی
و بکککرای  44کشکککور 207 ،روش بکککرای تعیکککی جریکککان
زیستمحیطی ثیت شد است ] .[11روشهای تعیی جریکان
زیستمحیطی را یر یال ننج رویکری متاایا شام روشهکای
هیدرولوژیکی ،یرجهبندی هیدرولیکی ،شییهسازی زیستگا ها،
روشهای جامع و ترکییی بیقهبندی کری ] .[11هکد هاکۀ
روشهای هیدرولوژیکی تعیی کاتری جریان زیستمحیطی
برای ایامۀ حیات اکولوژیکی رویخانه است ] 12و  .[13تعیکی
جریان حدای زیستمحیطی بکرای ایامکۀ حیکات اکولکوژیکی
رویخانه است .ای روشها از نظر ارتیاط مسکتقیم و توجکه بکه
موجویات یرون رویخانه ضکعفهکای بنیکایی یارنکد و بیشکتر
بککرای مراحکک اولیککۀ اختصککاآ آب بککه محککی زیسککت یر
رویخانههای کنترلنشکد بکهککار مکی رونکد ] .[14روشهکای
هیدرولوژیکی معاو ً بهعنوان روش جکدولهکای یر یسکتر
مشهورند و بیشتر بر آمارهای تکاریخی جریکان رویخانکه تکیکه
یارند .یر ای روش جریان زیستمحیطی بهصورت یرصدی از
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آوری سا نۀ رویخانه یا بکهصکورت جریکان بکا احتاکال تجکاوز
مشککخا از روی منحنککی تککداوم جریککان یر مقیککا زمککانی
سالیانه ،فصلی یا ماهانه تعیی میشوی ] .[12یر ایامکۀ توسکعۀ
روشها یر رویکری هیدرولوژیکی هیوز و هنارت ( )2003بکرای
ارزیابیهای اولیۀ نیازهای جریان زیستمحیطی رویخانههکا یر
آفریقککای جنککوبی ی ک روش بککه نککام مککدل ذخیککرۀ رومیککای
) (DRMرا توسعه یایند ] .[15ای روش ک هکای مختلکف
مدیریت زیستمحیطی را یر نظر میگیری و ت ش میکنکد تکا
رژیم جریان را نسیتاً حفکظ کنکد ] .[16روش انتقکال منحنکی
تککداوم جریکان توسک اسکااختی و آنپوتککا ( )2006بککرای
برآوری جریان زیستمحیطی رویخانهها توسعه یای شکد و یر
ای روش بی محاسیات گامبهگکام یک رژیکم هیکدرولوژیکی
مناس برای حفظ شرای اکولوژیکی رویخانه ارا که مکیشکوی
]17ک  .[20روشهای توسکعه یای شکد بکرای بکرآوری جریکان
زیستمحیطی رویخانه یر منابق مختلف ارزیابی شد اسکت.
واتس ( )2007یر مطالعهای روی رویخانهها یر آنتکاریو کانکایا
به ای نتیجه رسید که یو روش تنانکت و تسکا بکا وضکعیت
رویخانههای آنتاریو سازگار نیستند و کاربری ای روشهکا را یر
صککورت اسککتفای از مطالعککات بیشککتر و اصکک آنهککا بککرای
رویخانههای آنتاریو مناس یانست ] .[21یر میکان روشهکای
اسککتفای شککد یر رویکککری هیککدرولوژیکی بککرآوری جریککان
زیسکککککتمحیطکککککی رویخانکککککه روش تنانکککککت ()1976
شناختهشد تری روش است که یر مطالعات فراوانکی اسکتفای
شد اسکت ]22ک  .[25بکا هکد توسکعۀ روش هیکدرولوژیکی
تنانککت بککرای بککرآوری جریککان زیسککتمحیطککی یر الگوهککای
متنوعتری از جریکان روش تسکا ( )1980معرفکی شکد ککه
یروایع ی روش تنانکت بهیوییافتکه یکا اصک شکد اسکت و
بهعلت انعطا بیشتر یر مقایسه بکا روش تنانکت مکوری توجکه
محققان یرار گرفته است ]26ک  .[29هیکوز و هنکارت ()2003
بککرای ارزیککابیهککای اولیککۀ نیازهککای جریککان زیسککتمحیطککی
رویخانهها یر آفریقای جنوبی ی روش رومیای بهنکام «مکدل
ذخیرۀ رومیای» ) (DRMرا توسعه یایند .کاربر یک شکاخا
هیدرولوژیکی را (ضکری تغییرنکذیری جریکانهکا تقسکیم بکر
نسیت جریان ک که جریان نایه است ( (CV/BFبکا اسکتفای
از یای های جریان رویخانه یر مح محاسیه میکنکد .سکپس،
منحنیهکایی بکرای تعریکف یرصکدی از حجکم میکانگی آوری
سککالیانه ) (MARکککه بککرای م لفککههککای مختلککف (کککمآبککی و
سی بها) رژیم جریان زیستمحیطی موری نیاز است ،بکهککار

کریمی و همکاران :برآورد جریان زیستمحیطی رودخانه با استفاده از روشهای ...

می روند ] .[30جاشی و هاکارانش ( )2014یر مطالعهای روی
رویخانۀ سانه یر ناییکی ف ت آمارکانتاک با اسکتفای از روش
زیسکتمحیطکی نسکیتاً
تغییر منحنی تداوم جریان ،یر ک
تغییریافته مقکدار  19/8یرصکد میکانگی آوری سکالیانه را بکرای
جریان زیستمحیطی آن رویخانه بکرآوری ککری انکد ] .[19یر
مطالعۀ ییگر نتایج کاربری یو روش تنانکت و تسکا بکراسکا
کاربری یای های سه رویخانه یر لهستان نشکان یای اسکت ککه
روش تسا نتایج یاب ییولتری برای رویخانکههکای یایشکد
یاشته است ] .[29هاان بور که اشار شد تا کنون روشهکای
متنککوعی بککرای بککرآوری جریککان زیسککتمحیطککی بککا رویکککری
هیککدرولوژیکی ارا ککه شککد اسککت کککه هری ک بککه برآوریهککای
متفاوتی منجر میشوی .بنابرای  ،لاوم مقایسه بکی نتکایج ایک
روشها ضروری است .هد ایک مطالعکه مقایسکۀ روشهکای
تنانت ،تسا  ،مدل ذخیرۀ رومیکای و انتقکال منحنکی تکداوم
جریککان یر بککرآوری جریککان زیسککتمحیطککی رویخانککۀ زهککر
(ایستگا هیدرومتری یها ) یر جنوب غربی ایران ،بکراسکا
کاربری کاتری یای های یر یستر یعنی فق یای های یبکی
رویخانککه و بحککو و تحلی ک یربککارۀ تفککاوتهککای برآوریهککای
صورتگرفته توس روشهای اشار شد است.
مواد و روشها
حوضۀ آبریا رویخانۀ زهر یر یامنکۀ جنکوبی رشکتهککو هکای
زاگککر و یر محککدویۀ جغرافیککایی  49°و ´ 30تککا  52°و ´16

بول شریی و  29°و ´ 50تا  30°یرجکه و ´ 57عکر

شکاالی

یرار یاری .رویخانۀ یایشد ککه بکهنکام هنکدیجان نیکا معکرو
است ،از یو شکاخۀ اصکلی بکهنکامهکای فهلیکان و آب شکیری
تشکی شد است .حوضۀ آبریکا ایک رویخانکه یر سکرآب بکه
حوضۀ رویخانههای یر آغکا و شکاهپور ناییک و یر جنکوب
غربی حوضکۀ رویخانکۀ خرسکان وایکع اسکت .ایک حوضکه یر
چی خوریگیهای جنکوبی زاگکر میکانی یکرار یاری .بخکش
بیشتر آن را منابق کوهسکتانی تشککی مکییهکد .یر بخکش
شاالی حوضۀ کو سفید بکا ارتفکاع  3615متکر حوضکۀ آبریکا
رویخانۀ زهر را از حوضههای کارون و مارون جکدا مکیکنکد.
شککهرهای اریک کان (سککپیدان) ،نورآبککای ماسککنی ،یوگنیککدان،
هندیجان و یهدشت از کانونهای مهکم شکهری ایک حوضکه
بهشاار میآیند .شاخۀ اولیۀ ای رویخانه بهنام اریککان نامیکد
میشوی و سپس به فهلیان تغییر نام مکییهکد .ایک شکاخه از
ارتفاعات ابرا اریکان سرچشاه میگیری ،منطقکۀ اریککان را

179

سیراب میکند و بهبر غرب جریان مییابکد .مسکاحت ایک
حوضه تا ایستگا یهاک ککه آخکری ایسکتگا آبسکنجی یر
خروجی ایک حوضکه اسکت 13073 ،کیلومترمربکع اسکت .بکا
یرنظرگرفت سری یای های ثیتشد مشخا شد که جریکان
متوس سا نه برابر  80/18مترمکعک بکر ثانیکه اسکت و یورۀ
زمانی مریایک مهر با جریان متوس ماهانه یر بازۀ  21تکا 24/1
کککمآبتککری یورۀ سککال و یورۀ بهاک ک فککروریی بککا جریککان
متوس ماهانه یر بازۀ  140/2تکا  167/5مترمکعک بکر ثانیکه
نرآبتری یور سال است.
روش Tennant

تنانککت ( )1976بککا بررسککی اب عککات و یای هککای  58مقطککع
عرضی از  11رویخانه یر مونتانا 1نیراسکا 2و وایومینگ 3نتیجه
گرفککت کککه  10یرصککد متوسکک جریککان سککالیانه،)MAF( 4
کاتری جریان برای بقای کوتا مدت ماهیهاست 30 .یرصکد
متوس جریان سکالیانۀ یر نظکر گرفتکهشکد یکایر بکه حفکظ
وضعیتهای بقکای نسکیتاً خکوب بکوی و  60یرصکد متوسک
جریان سکالیانه بکرای زیسکتگا مطلکوب مناسک اسکت ].[31
بنابرای  ،تنانت از میان روشهای نسیتاً نیچید  ،روشی سکای ،
کاربریی و استانداری که میتواند با یای های بسیار کم اسکتفای
شوی ،ارا ه یای .ای تکنی فق متوس جریان سالیانه را برای
رویخانه بهکار میبری؛ جدول  1به متخصصان اجکاز مکییهکد
که جریان موری نیاز زیسکتمحیطکی را بکا اسکتفای از یرصکد
متوس جریان سالیانه بکدون جاکعآوری یای هکای بیشکتر یر

مح تنظیم کنند.
روش Tessman

تسا ( )1980بکا ایتیکا از نیشکنهایهکای فصکلی روش
تنانت از ترکییکی از متوسک جریکان ماهیانکه ( 5)MMFو
متوس جریکان سکالیانه ( 6)MAFبکرای تعیکی کاتکری
جریان ماهیانۀ موری نیاز استفای کری ].[27
اگر  40 < MMFیرصد  MAFباشد MMF ،بکهعنکوان
کاتری جریان ماهیانه یر نظر گرفته میشوی.
اگر  40 < MMFیرصد  MAFباشد 40 ،یرصکد MAF
بهعنوان کاتری جریان ماهیانه یر نظر گرفته میشوی.
1. Montana
2. Nebraska
3. Wyoming
4. Mean Average Flow
5. Mean Monthly Flow
6. Mean Average Flow
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جدول  .1جریان زیستمحیطی برای ماهیان ،حیات وحش و مقاصد تفریحی در روش تنانت
رژیمهای پیشنهادی جریان پایه
توصیف جریانها
شستوشوی سریع یا حداکثر
محدویۀ بهینه
بسیار عالی
عالی
خوب
یاب ییول
ضعیف
بسیار ضعیف

(درصدی از متوسط جریان سالیانه)
اکتبر  -مارس
200
60ک 100
40
30
20
10
10
>10

آوریل  -سپتامبر
200
60ک 100
60
50
40
30
10
>10

شکل  .1فلوچارت تعیین جریان زیستمحیطی بهروش تسمن ][27
اگر  MAF < MMFباشد 40 ،یرصد  MMFبکهعنکوان
کاتری جریان ماهیانه یر نظر گرفته میشوی.
ای مراح بکهصکورت فلوچکارتی یر شکک  1ارا که شکد
است.
روش مدل ذخیرۀ رومیزی )(DRM

ای روش توسک هیکوز و مانسکتر ( )2000و هیکوز و هنکارت
( )2003برای ارزیابی جریکان زیسکتمحیطکی رویخانکههکای
آفریقای جنوبی توسعه یافت ] .[30مدل ذخیرۀ رومیای یککی
از ای روشها است که میتواند نیکاز جریکان اکولکوژیکی را یر
شرایطی برآوری کند که یای هکای موجکوی محکدوی هسکتند و
ارزیابی سریع موری نیاز است .توسعۀ اجتااعیک ایتصایی هاکۀ
رویخانهها ناکیتواننکد یر وضکعیتهکای ناییک بکه شکرای
مکدیریت
بییعی بکایی بااننکد .یر ایک روش چهکار «کک
A
زیستمحیطی» ماکک ( )A-Dتعریکف مکیشکوی .کک
B
شام رویخانههای بییعی و تغییرنیافته مکیشکوی ،کک

رویخانههای تغییریافته ولی تا حد زیکایی بییعکی ،کک
 Dرویخانههای تکا حکد
رویخانههای نسیتاً تغییریافته و ک
زیایی تغییریافته با خسارتهای زیای به زیستگا بییعی ،بیوتا
BوC
و عالکری اساسی اکوسیستم است .رویخانههای ک
بککی ای ک حککدوی یککرار مککیگیرنککد .یر ای ک یسککتهبنککدیهککا،
بیقهبندیهای انتقالی (مث ً  A/Bو  )B/Cنیکا بکرای افکاایش
محدویۀ جریانهای زیستمحیطی ماک استفای مکیشکوند،
که ای سیستم بیقهبندی یر مکدل ذخیکرۀ رومیکای بکهککار
میروی و نیازهای جریان براسکا آن محاسکیه مکیشکوی .بکه
با تر آب بیشتری بکرای حفکظ اکوسیسکتم تخصکیا
ک
یای میشوی و تغییرنذیری جریان بیشتر حفظ میشوی.
C

روش انتقال منحنی تداوم جریان )(FDC Shifting
اسااختی و آنپوتا ( )2006بکهمنظکور ارزیکابی جریکان
زیستمحیطی یر سکامانۀ رویخانکه از ایک روش اسکتفای
کریند .ای روش ی رژیکم هیکدرولوژیکی بکرای حفاظکت
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رویخانه یر وضعیت اکولوژی مناس ارا ه میکند ] .[20یر
ای روش چهار مرحلۀ اصلی وجوی یاری که عیارتاند از:
 .1شییهسازی وضعیتهای هیدرولوژیکی موجوی؛
 .2تعریف ک های مدیریت زیستمحیطی؛
 .3تولید منحنیهای تداوم جریان زیستمحیطی؛
 .4تولید سری زمانی جریان زیستمحیطی ماهیانه.
 .1شبیهسازی وضعیتهای هیدرولوژیکی موجود
اولی مرحله ،تهیۀ منحنی تکداوم جریکان بییعکی یر بکازۀ
رویخانهای مد نظر با استفای از یای هکای ماهیانکۀ جریکان
است .یر ای روش ،محور احتاا ت منحنی تکداوم جریکان
با ناایش  17یرصد احتاال ویوع مختلکف (،1 ،0/1 ،0/01
،99 ،95 ،90 ،80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10 ،5
 ) 99/99 ،99/9تهیه میشوی .ای نقاط تضای مکیکننکد
که هاۀ محدویۀ جریانها بهیدر کافی نوشش یای شکد و
های بور ایامۀ کار را یر مراح بعدی آسان میسازند.
 .2تعریف کالسهای مدیریت زیستمحیطی

یر ارزیککابی جریککان زیسککتمحیطککی از روش اسککااختی و
آنپوتا ( ،)2006از یای های جریان ماهیانۀ رویخانه اسکتفای
شککد و بککرمینککای منحنککی تککداوم جریککان بییعککی و موجککوی
رویخانه ،منحنی تداوم جریان زیستمحیطی برای هر کک
مد نظر از مدیریت زیستمحیطی تعیی میشوی ] .[20هکد
تأمی جریانهای زیسکتمحیطکی حفکظ اکوسیسکتم یر (یکا
ارتقای آن به) وضعیتهای مد نظر است ،که بهعنکوان «حالکت
مکدیریت زیسکتمحیطکی« ،»2ریۀ
آیندۀ مطلوب« ،»1کک
مدیریت اکولوژیکی »3یکا «سکطح حفاظکت زیسکتمحیطکی»
با تر مدیریت زیستمحیطکی بکرای
شناخته میشوند .ک
حفکظ و نگهکداری اکوسیسککتم بکه آب بیشککتری نیکاز خواهککد
یاشت .بهبور اید آل ،ایک کک هکا بایکد میتنکی بکر روابک
تجربی بی جریکان و وضکعیتهکای اکولکوژیکی هکمنیونکد بکا
آستانههای یاب شناسایی باشند .جایگیری یک رویخانکه یر
مدیریت زیسکتمحیطکی معکی  ،اغلک بکهوسکیلۀ
ی ک
یضاوت کارشناسانه صکورت مکیگیکری .یر ایک روش از شکش
مدیریت زیستمحیطی استفای میشوی که بهتفصکی
ک
یر جدول  2توضیح یای شد اند.
1. Desire Future State
2. Environmental Management Class
3. Ecological Management Category
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 .3تولید منحنیهای تداوم جریان زیستمحیطی

نس از ترسیم منحنی تداوم جریان بییعی ،یر مرحلۀ بعکد بکا
استفای از تغییرات (انتقال) عرضی بکه سکات چک یر بکول
محور احتاال ،منحنی تداوم جریان زیستمحیطکی بکرای هکر
مککدیریتی محاسککیه مککیشککوی 17 .یرصککد احتاککا ت
کک
اشار شد یر با بهعنوان گامهای مختلف ای انتقکال اسکتفای
مککیشککوند .ی ک انتقککال یر منحنککی تککداوم جریککان بییعککی
بدی معناست که جریانی که  99/99یرصد موایع رخ مکییای،
اکنون یر  99/9یرصد موایع رخ مکییهکد؛ و جریکانی ککه یر
 99/9موایککع رخ مککییای ،اکنککون یر  99یرصککد موایککع رخ
مییهد؛ و به های ترتی (شک  .)2یک بکرونیکابی خطکی
برای تعریف «جریانهای کمآبی جدید» یر کاتکری ینیالکه از
ی منحنی تغییریافته استفای میشوی.
تولید سری زمانی جریان زیستمحیطی ماهیانه
فقک
ی منحنی تداوم جریان زیستمحیطی برای هر ک
خ صهای از رژیم جریان زیستمحیطی یابک ییکول بکرای آن
ارا ه مییهد .از بریق ی میانیابی فضکایی مکیتکوان
ک
منحنیهای تداوم جریان زیستمحیطی را به سریهای زمانی
جریان زیستمحیطکی ماهیانکه تیکدی ککری .بکدی منظکور از
روشی استفای میشوی که اسکااختی و هیکوز ( )1996ارا که
یاینککد ] .[32اساس کاً از ای ک روش بککرای تولیککد سککری زمککانی
سکایتهکای فایکد اب عکات بکا اسکتفای از سکایتهکای یارای
اب عات استفای میشوی .یر ای روش برای هرما :
 .1ی ک یرصککد روی منحنککی تککداوم جریککان بییعککی
تشخیا یای میشوی؛
 .2سپس یر هاان یرصد ،مقدار جریان ماهیانه از روی
منحنی تداوم جریان زیستمحیطی یرا ت میشوی.
روند کار یر شک  3نشکان یای شکد اسکت .بکا اسکتفای از
سریهکای زمکانی جریکان ماهیانکۀ بییعکی رویخانکه ،متوسک
جریان سالیانه محاسیه میشوی ،متوس جریان زیستمحیطکی
سالیانه )MAER( 4نیا با استفای از سکریهکای زمکانی جریکان
ماهیانۀ زیستمحیطی تولیدشد  ،محاسیه مکیشکوی .سکپس بکا
تقسیم متوس جریان زیستمحیطی سالیانه بر متوس جریکان
سالیانه ) (MAER/MARمیتوان یرصکدی از متوسک جریکان
مدیریتی بهعنکوان
سالیانه را محاسیهکری که باید برای هر ک
جریان زیستمحیطی یر نظر گرفته شوی.
4. Mean Annual Environmental Runoff

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،1بهار 1396
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جدول  .2کالسهای مدیریت زیستمحیطی در روش [20] FDC Shifting
کالسهای مدیریت زیستمحیطی
()EMC
: Aبییعی

 :Bاندک تغییریافته

:Cنسیتاً تغییریافته

 :Dتا حد زیایی تغییریافته

:Eبهشدت تغییریافته

 :Fبهبرز بحرانی تغییریافته

تعریف اکولوژیکی

از دیدگاه مدیریتی

وضعیت یستنخوری یا حدای تغییرات زیستگا ساحلی و
رویخانهای

رویخانهها و حوضههای حفاظتشد  .منابق
حفاظتشد و نارکهای ملی .اجازۀ هیچ نروژۀ جدید
آبی (سدها ،انحرا آب و )...یای نایشوی.

تنوع زیستی و زیستگا های یستنخوری بیشتر با وجوی
توسعۀ منابع آبی و یا تغییرات حوضهای
زیستگا ها و یینامی بیوتا مخت شد اند ،ولی عالکریهای
اساسی اکوسیستم هنوز یستنخوری اند .برخی گونههای
حسا از بی رفتهاند و یا تا حدی کاهش یافتهاند .گونههای
ناشناخته موجویند.
تغییرات وسیعی یر زیستگا بییعی ،بیوتا و عالکری اساسی
اکوسیستم رخ یای است .فراوانی گونهها بهوضو کاتر از
حد انتظار است .کاهش چشاگیر گونههای غیرمقاوم
(حسا ) ،افاایش و شیوع گونههای ناشناخته
تعدای و تنوع زیستگا ها کاهش یافته است .فراوانی گونهها
بهبرز شگفتآوری کاتر از حد انتظار است .فق گونههای
مقاوم بایی میمانند .گونههای بومی ،ییگر نایتوانند تولید
شوند .گونههای ناشناخته به اکوسیستم تهاجم کری اند.
تغییرات به ی سطح بحرانی رسید اند و اکوسیستم کام ً
یچار تغییرات شد و تقرییاً میتوان گفت که زیستگا های
بییعی و بیوتا یچار تخری کام شد اند .یر بدتری حالت
عالکریهای اساسی اکوسیستم از بی رفتهاند و تغییرات
جیراننانذیر هستند.

بر های تأمی آب یا توسعۀ آبیاری موجوی و یا مجاز
موانع و مشک ت زیای یر زمینۀ نیاز برای توسعۀ
ایتصاییک اجتااعی از ییی سدها ،نروژ های انحرا
آب ،تغییرات زیستگا و کیفیت کاهشیافتۀ آب
موانع کام ً مشهوی و مهم یر زمینۀ توسعۀ منابع آبی و
حوضهای شام سدها ،انحرا آب ،انتقا ت ،تغییرات
زیستگا ها و کاهش کیفیت آب

تراکم جاعیت انسانی زیای و بهر بریاری زیای از منابع
آبی
ای حالت از نظر مدیریتی یاب ییول نیست .یخالتهای
مدیریتی برای بازگریاندن الگوهای جریان ،زیستگا های
رویخانهای و( ...اگر هنوز ماک و شدنی باشد) برای
مدیریتی با تر
جابهجا کرین ی رویخانه به ک
ضروری است.

شکل  .2برآورد منحنی تداوم جریان زیستمحیطی برای کالسهای مدیریت زیستمحیطی از طریق انتقال عرضی ][20
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شکل  .3روند تولید یک سری زمانی کامل جریان زیستمحیطی از منحنی تداوم جریان زیستمحیطی تولیدشده ][33

نتایج و بحث
ابتدا یای های اولیه بررسی و سریهای موری نیاز بکرای بکرآوری
جریککان زیسککتمحیطککی اسککتخرا شککد .یر ایامککه ،جریککان
زیستمحیطی رویخانۀ زهر از روشهای هیدرولوژیکی مکدل
ذخیرۀ رومیای ،انتقال منحنکی تکداوم جریکان ،روش تنانکت و
روش تسا یر ما های مختلف بکرآوری شکد .یر روش تنانکت
یرصدهای مختلفی از متوس جریان سالیانه بهعنکوان جریکان
زیستمحیطی نیشنهای میشوی .ای یرصدها یر حالکت یابک
ییول  10یرصد متوس آوری سکا نه (متوسک آوری سکالیانه)
برای شش ما اول سال آبی و  30یرصد متوس آوری سکا نه
بککرای شککش مککا یوم سککال آبککی یر نظککر گرفتککه شککد .بککا
یرنظرگرفت آنککه مقکدار متوسک جریکان سکا نه بکهمیکاان
 80/18مترمکع بر ثانیه است مقدار جریان زیسکتمحیطکی
یر بازۀ زمانی مهرک اسفند برابر  8/02مترمکع بکر ثانیکه و یر
بازۀ زمانی فروریی ک شهریور برابر  24/06مترمکعک بکر ثانیکه
برآوری شد .با یرنظکرگکرفت نسکیت جریکان زیسکتمحیطکی
برآوریشد با روش تنانکت بکه مقکدار متوسک جریکان ماهانکه
مشخا میشوی که ای نسیت یر بکازۀ  5تکا  100یرصکد بکا
میککانگی  36/75یککرار یاری .بککر ایک اسککا  ،مککا هککای فصک
زمسککتان یارای کاتککری نسککیت تخصککیا (یر بککازۀ  5تککا 7
یرصککد) و مککا هککای فص ک تابسککتان یارای بیشککتری نسککیت
تخصککیا (یر بککازۀ  77تککا  100یرصککد) اسککت .بککا توجککه بککه
نراکنش ای نسیت یر ما های مختلف سکال روش تنانکت بکه

تخصکککیا  100یرصکککد جریکککان رویخانکککه بکککه جریکککان
زیستمحیطی یر ما های مریای و شهریور منجر میشکوی ککه
ای ک تخصککیا یر عا ک مشککک ت متعککدیی را بککرای ییگککر
بخشهای منتفکع از جریکان رویخانکه فکراهم مکیکنکد .روش
تسا برگرفته از روش تنانت است و با مقایسۀ جریان ماهیانۀ
موجککوی بککا متوسکک جریککان سککالیانه ،کاتککری نیککاز آبککی
زیستمحیطکی مکوری نیکاز را یر مکا هکای مختلکف نیشکنهای
میکند .براسا نتایج بهیسکتآمکد از ککاربری روش تسکا
مقدار جریان زیستمحیطی یر یامنۀ  21تا  67مترمکعک بکر
ثانیه یر ما هکای مختلکف یکرار یاری .مقکدار متوسک جریکان
زیستمحیطی برآوریشکد بکا اسکتفای از روش تسکا برابکر
 39/01مترمکعکک بککر ثانیککه اسککت .مقایسککۀ نتککایج جریککان
برآوریشدۀ زیستمحیطی از روش تسا با نتایج روش تنانکت
بهروشنی نشان مییهد روش تسا یر هاکۀ مکا هکای سکال
بهاستثنای ما شهریور مقدار جریان زیستمحیطی را بیشتر از
روش تنانت برآوری کری اسکت و نیکا یامنکه و بارگکی مقکاییر
برآوریشکد جریکان زیسکتمحیطکی یر ایک روش بکهمراتک
بارگتر از روش تنانت است .هاچنی بکراسکا نتکایج روش
تسا یورۀ سهماهه بها ک فکروریی یارای بیشکتری و یورۀ
سهماهۀ مریایک مهر یارای کاتری مقاییر برآوریشکد جریکان
زیستمحیطی است .بررسی نسکیت جریکان زیسکتمحیطکی
برآوریشد با روش تسا بهمقدار متوس جریان ماهانه نشان
مییهد ای نسیت یر یامنکۀ  39تکا  100یرصکد بکا میکانگی
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 64/29یرار یاری .یر بازۀ زمانی آذرک اریییهشت نسیت جریکان
زیستمحیطی برآوریشد با روش تسا بکه جریکان متوسک
ماهانه یر بازۀ  39تا  40یرصکد یکرار یاری ککه یارای کاتکری
مقدار یر بول سال است یرحالیکه یر بازۀ تیرک مهکر نسکیت
بیانشد برابر  100یرصد است .بدیهی اسکت تخصکیا 100
یرصد جریان رویخانه به جریان زیستمحیطکی یر یک بکازۀ
زمانی چهارماهه به شک نیوسته نایتواند عالی باشکد .روش
انتقال منحنکی تکداوم جریکان بکهمنظکور حفکظ الگکوی کلکی
تغییرنذیری جریان از انتقکال منحنکی تکداوم جریکان بییعکی
استفای کری و بر ای اسا نیاز آبی زیستمحیطکی را بکرای
ک های مدیریت زیستمحیطی  Aتا  Fنیشکنهای مکیکنکد.
مکد نظکر
مدیریتی  Cبکهعنکوان کک
یر ای تحقیق ک
انتخاب شد .یر ای ک  ،زیستگا ها و یینامی بیوتکا نسکیتاً
تغییر یافته است .بررسکی نتکایج روش انتقکال منحنکی تکداوم
نتایج مشخا مکیسکازی ککه مقکدار جریکان زیسکتمحیطکی
برآوریشد برای ما های مختلف سکال یر یامنکۀ  6/8تکا 53/2
مترمکع بر ثانیه با میانگی  27/79مترمکع بر ثانیه اسکت.
یامنۀ تغییکرات جریکان زیسکتمحیطکی بکرآوریشکد از روش
انتقال منحنی تداوم جریان نسیتاً شییه به نتکایج روش تنانکت
است ،اما میانگی نتایج روش انتقال منحنی تداوم جریکان بکه
مقدار کام ً محسکو از میکانگی نتکایج روش تنانکت بیشکتر
است .هاچنی مقاییر جریان زیسکتمحیطکی بکرآوریشکد از
روش انتقال منحنی تداوم جریان یر بازۀ مریایک مهر از مقکاییر
متناظر روش تنانت کاتر اسکت ،امکا یر سکایر مکا هکای سکال
روش انتقال منحنی تداوم جریکان بکه بکرآوری بیشکتر جریکان
زیستمحیطی نسیت بکه روش تنانکت منجکر شکد اسکت .یر
یورۀ زمککانی سککهماهککۀ اسککفندک اریییهشککت مقککدار جریککان
زیستمحیطی برآوریشد با روش انتقال منحنی تداوم جریکان
یر بککازۀ  42/5تککا  53/2مترمکعکک بککر ثانیککه یککرار یاری کککه
بیشتری مقاییر جریان زیستمحیطی یر سال است یر حکالی
که یر بازۀ زمانی مریایک مهکر مقکدار جریکان زیسکتمحیطکی
برآوریشد یر بازۀ  6/8تا  9/2مترمکعک بکر ثانیکه اسکت ککه
کاتری مقاییر جریان زیسکتمحیطکی بکرآوریشکد بکا روش
انتقال منحنی تداوم جریان بی سکال اسکت .بررسکی نسکیت
جریان زیستمحیطی برآوریشد با روش انتقال منحنی تکداوم
جریان به مقدار متوس جریکان ماهانکه نشکان مکییهکد ایک
نسیت یر بازۀ  29تا  57یرصد با میانگی  36/68یرصکد یکرار
یاری .مقدار میانگی ای نسیت مشابه نتایج روش تنانت اسکت،
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اما باید توجه یاشت که برخ روش تنانت یامنۀ مقاییر ایک
نسیت بسیار گستری نیست و یر هیچی از ما های سکال بکه
تخصیا کام جریکان رویخانکه بکه جریکان زیسکتمحیطکی
منجر نشد است .بررسی نسیت بیانشد نشان مییهکد بکی
بازۀ زمانی شهریورک فروریی ای نسیت یر محدویۀ  29تکا 32
یرصد است ،اما یر بازۀ اریییهشتک تیر ای نسیت به محکدویۀ
 44تا  57یرصد میرسد .اسا روش مکدل ذخیکرۀ رومیکای
بر ای نایه است که تحت وضعیتهای بییعکی ،یسکاتهکای
مختلف رژیم جریان نقشهای مختلفی یر عالکری اکولکوژیکی
ی رویخانه بازی میکنند .بنابرای  ،حفظ تفاوتهای اساسکی
بی جریانهای فصول تر و خشک  ،ضکروری اسکت .بنکابرای ،
م لفههای مختلف جریان با هم ترکی می شوند و یک رژیکم
جریان یاب ییول از نظر اکولوژیکی را ایجای میکننکد .یر ایک
روش نیا نیاز آبی زیستمحیطکی بکهصکورت ترکییکی از نیکاز
کمآبی و نرآبکی ارا که مکیشکوی .یر مکدل ذخیکرۀ رومیکای از
بیقهبندیهای اکولوژیکی استفای میشوی با ایک تفکاوت ککه
 Eو  Fیر روش انتقال منحنی تداوم جریان یر مکدل
یو ک
 B/Cیر
ذخیرۀ رومیای وجوی نکداری .یر ایک مطالعکه کک
مدل ذخیرۀ رومیای موری توجکه یکرار گرفتکه اسکت .بررسکی
مقدار جریان زیستمحیطکی یر روش مکدل ذخیکرۀ رومیکای
نشان مکییهکد مقکدار بکرآوریشکد یر مکا هکای مختلکف یر
محدویۀ  10/9تا  55/7مترمکع بر ثانیکه بکا متوسک 24/64
مترمکع بر ثانیه است که یر مقایسه بکا روش تنانکت مقکاییر
یامنه و متوس جریان زیستمحیطی برآوریشکدۀ بیشکتری را
ارا ه میکند .نیا مقدار جریان زیستمحیطکی بکرآوریشکد بکا
کاربری مدل ذخیرۀ رومیای یر مکا هکای خکریای و شکهریور از
مقاییر برآوریشد با ککاربری روش تنانکت کاتکر اسکت ،امکا یر
سایر ما های سال مدل ذخیرۀ رومیکای بکه بکرآوری بیشکتری
برای جریان زیستمحیطی نسیت به روش تنانت منجکر شکد
است .یر یورۀ سهماهۀ مهرک آذر مقدار جریان زیسکتمحیطکی
یر بازۀ 10/9ک  15مترمکع بر ثانیه برآوری شد ککه کاتکری
مقاییر تخای زی شد جریان زیستمحیطی اسکت یر حکالی
که یر ما مکریای بکرآوری جریکان زیسکتمحیطکی برابکر 55/7
مترمکع بر ثانیه است ککه بیشکتری مقکدار یر بکول سکال
است .بررسی نسیت جریان زیستمحیطی برآوریشد بکا روش
مدل ذخیرۀ رومیای به مقدار متوسک جریکان ماهانکه نشکان
مکییهکد ایک نسککیت یر بکازۀ 15ک  100یرصکد بکا میککانگی
 43/88است .هاچنی نتایج نشان مییهد نسکیت بیکانشکد
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یر یورۀ سهماهۀ تیرک شهریور یر بازۀ 84ک  100یرصکد اسکت
که بیشتری مقاییر ای نسیت یر بول سکال اسکت ،امکا ایک
نسیت یر یورۀ سهماهکۀ ییک اسکفند یر بکازۀ 15ک  16یرصکد
است که کاتری مقاییر ای نسیت بی ما های مختلف سکال
است .نیا باید ای نکته مد نظر یکرار گیکری ککه مکدل ذخیکرۀ
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رومیای بکرای یو مکا متکوالی مکریای و شکهریور  100یرصکد
جریان رویخانه را به جریان زیستمحیطی تخصیا مییهکد
و نیا  84یرصد جریان رویخانه را یر ما تیر مخکتا جریکان
زیستمحیطی یر نظر میگیکری ککه ایک نتکایج ککاربری روش
یایشد را یر عا محدوی میسازی.

جدول  .3نیاز آب زیستمحیطی مقطع مطالعهشده برحسب درصدی از  MARاز روش DRM

نام مقطع

متوسط آورد

نیاز آب زیستمحیطی ()EWR

سالیانه
A
57/3

80/0

یها

B
37/3

A/B
46/9

C
24

B/C
30/8

D
15/4

C/D
19/6

جدول  .4نیاز آب زیستمحیطی رودخانۀ زهره برحسب درصدی از MAR
نیاز آب زیستمحیطی بلندمدت ( )EWRدرصدی از MAR
نام رویخانه

متوس آوری سالیانه

زهر

80/0

ک

A

B

ک

48/6

69/1

ک

C
34/8

D

ک

25/4

E

ک

18/6

F

ک

13/4

جدول  .5توزیع ماهانۀ جریان زیستمحیطی با روشهای مختلف
ماه

تنانت

دبی متوسط

مدل ذخیرۀ رومیزی

تسمن

انتقال منحنی تداوم جریان

جریان ماهیانه
مهر

22/4

Q
8/02

%
36

Q
22/4

%
100

Q
10/9

%
48

Q
7

%
33

آبان

42/5

8/02

19

32/0

75

15/0

35

13/2

31

آذر

77/2

8/02

10

32/0

41

15/0

19

25/2

32

یی

120/6

8/02

7

48/2

40

18/9

15

35/2

29

بها

140/2

8/02

6

56/1

40

22

15

42/2

30

اسفند

167/5

8/02

5

67

40

25/8

15

53/2

32

فروریی

162/2

24/06

15

64

40

27/7

17

52/6

32

اریییهشت

95/6

24/06

25

38/2

40

32/4

33

42/5

44

خریای

57/8

24/06

42

32/0

55

23/7

41

28/6

49

تیر

31/1

24/06

77

31/1

100

26/2

84

17/8

57

مریای

24/1

24/06

100

24/1

100

55/7

100

9/2

38

شهریور

21/0

24/06

100

21/0

100

22/2

100

6/8

32

میانگی یای ها

80/18

16/04

36/75

39/01

64/29

24/64

43/88

27/79

36/68
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مقاییر جریان زیسکتمحیطکی بکرآوریشکد یر مکا هکای
مختلف سال یر شک  4ارا ه شد اسکت .بررسکی ایک شکک
نشان مکییهکد یر بکازۀ زمکانی آبکانک خکریای مقکدار جریکان
زیستمحیطی برآوریشد توس هاۀ روشها کاتر از جریکان
متوس ماهانه و یر باز مهرک تیر کوچ تر و مسکاوی جریکان
متوس ماهانه بوی است ،اما یر ما شکهریور روشهکای مکدل
ذخیرۀ رومیای و تنانت و یر ما مریای مکدل ذخیکرۀ رومیکای
مقدار جریان زیستمحیطی را بیشتر از جریان متوس ماهانکه
برآوری کری اسکت .هاچنکی بکا بررسکی بصکری ایک شکک
مشخا اسکت ککه یر بکازۀ زمکانی آذرک خکریای تفکاوت بکی
متوسکک جریککان ماهانککۀ رویخانککه و برآوریهککای جریککان
زیستمحیطی یر با تری سطح است .اگر بکازۀ زمکانی آبکانک
فروریی یر نظر گرفته شوی ،مشخا مکیشکوی یر ایک بکازۀ
زمککانی الگککوی مشخصککی بککی نتککایج برآوریهککای جریککان
زیستمحیطی یر روشهای مختلف بریرار است که بیق ایک
الگو ترتی بارگی مقکاییر بکرآوریشکدۀ یبکی زیسکتمحیطکی
بهترتی تسا  ،انتقال منحنکی تکداوم جریکان ،مکدل ذخیکرۀ
رومیای و تنانت است یر حالی که از اریییهشت تکا مهکر یک
الگککوی ثابککت بککی نتککایج برآوریهککای مختلککف جریککان
زیستمحیطی مشاهد نایشوی .توزیع ماهانۀ نسکیت جریکان
زیستمحیطی به جریان متوسک ماهانکه برحسک یرصکد یر

شک  5ارا ه شد است .بررسی ایک ناکویار نشکان مکییهکد
الگویی کلی یر نتایج روشهای تنانت ،تسکا و مکدل ذخیکرۀ
رومیای یید میشکوی ککه ایک الگکو یر نتکایج روش انتقکال
منحنی تداوم جریان مشاهد نایشوی .بیق ای الگکو نسکیت
بیانشد یارای تغییرات بهصورت ناولیک نسیتاً ثابتک صعویی
است بهگونهای که ای نسیت بی بازۀ زمانی مهرک آذر ککاهش
مییابد ،یر بازۀ زمانی ییک اسفند نسیتاً ثابت اسکت و یر بکازۀ
فروریی ک شهریور روند افاایشی یاری .الگکوی تغییکرات نسکیت
جریان زیستمحیطی بکه جریکان متوسک ماهانکه (برحسک
یرصد) برای روش انتقال منحنی تداوم جریان رفتاری متفاوت
یاری بهگونهای که یر بازۀ زمانی مهرک اسفند ثابکت ،فکروریی ک
تیر افاایشی و مریایک شهریور کاهشی است نیکا بایکد یر نظکر
یاشت .یر مجاوع ،سهماهۀ تابستان بکرای هاکۀ روشهکا ایک
نسیت به بیشتری مقاییر خوی بی سال مکیرسکد .هاچنکی
بررسی تغییرات ایک نسکیت یر روشهکای مختلکف یر بکول
زمان بیانگر آن است که یر بازۀ زمکانی آذرک فکروریی ترتیک
بارگی ای نسکیت یر روشهکای مختلکف بکهصکورت تسکا ،
انتقال منحنی تداوم جریکان ،مکدل ذخیکرۀ رومیکای و تنانکت
است یر حالی ککه بکرای سکایر مکا هکای سکال الگکوی ککام ً
متاایای یید نایشوی.

شکل  .4توزیع ماهانۀ جریان زیستمحیطی با روشهای بررسیشده
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شکل  .5توزیع ماهانۀ نسبت جریان زیستمحیطی به جریان متوسط ماهانه (برحسب درصد)

نتیجهگیری
برآوری مقدار جریان زیستمحیطی بکا اسکتفای از روشهکای
هیدرولوژیکی بهیلی نیاز به یای های محدوی ،ارزیابی نسکیتاً
سریع و هاینۀ نسیی کم به شک گستری ای یر برآوریهکای
اولیۀ بر های مدیریت و برنامکهریکای منکابع آب و محکی
زیست موری توجه یرار میگیری .یر ایک مطالعکه روشهکای
تنانت ،مدل ذخیرۀ رومیای ،تسا و انتقکال منحنکی تکداوم
جریان با استفای از یای هکای ایسکتگا هیکدرومتری یهاک
(رویخانۀ زهر ) بررسی و ارزیابی شد اسکت .بررسکی نتکایج
روشهای مختلف به نتایج زیر منجر شد است:
ک بررسککی یامنککۀ مقککاییر بککرآوریشککد بککرای جریککان
زیستمحیطی نشان مییهد ایک یامنکه بکرای روش تنانکت
(8/02ک  )24/06مترمکع بر ثانیه ،برای روش تسکا (21ک
 )67مترمکع بر ثانیکه ،بکرای روش مکدل ذخیکرۀ رومیکای
(10/9ک  )55/7مترمکعکک بککر ثانیککه و بککرای روش انتقککال
منحنی تداوم جریان (6/8ک  )53/2مترمکع بکر ثانیکه بکوی
است ،بنابرای بکهترتیک روشهکای انتقکال منحنکی تکداوم
جریان ( 46/4مترمکع بر ثانیه) ،تسا ( 46مترمکعک بکر
ثانیه) ،مدل ذخیکرۀ رومیکای ( 44/8مترمکعک بکر ثانیکه) و
تنانت ( 16/04مترمکع بر ثانیه) بیشتری یامنکۀ تغییکرات
جریان زیستمحیطی ماهانه را یارند و الیته بهبور مشکخا
یامن کۀ تغیی کرات روش تنانککت بککه شککک کککام ً محسوس کی
کوچ تر از سه روش ییگر بررسیشد است.
ک با یرنظرگرفت مقدار جریان متوس زیستمحیطکی
برآوریشد یر ما های مختلف سال مشخا مکیشکوی ککه
براسکا بارگکی مقکدار ترتیک نتکایج بکهصکورت تسکا

( 39/01مترمکع بر ثانیه) ،انتقال منحنکی تکداوم جریکان
( 27/79مترمکع بر ثانیه) ،مدل ذخیرۀ رومیکای (24/64
مترمکع بر ثانیکه) و روش تنانکت ( 16/04مترمکعک بکر
ثانیه) است .به بیکان ییگکر ،روشهکای تسکا و تنانکت بکا
تفاوت محسو نسیت به روشهای مدل ذخیرۀ رومیای و
انتقال منحنی تداوم جریان بهترتی به برآوریهای بیشتر و
کاتر منجر شد اند.
ک نسیت جریان زیستمحیطی به جریان متوسک ماهانکه
(برحس یرصد) بکرای روشهکای مختلکف بررسکی شکد ککه
براسا یامنۀ تغییرات ای نسیت بیشتری مقکاییر بکهترتیک
متعلق به روشهای تنانت ( ،)95مدل ذخیکرۀ رومیکای (،)85
تسا ( )61و انتقال منحنی تداوم جریکان ( )28بکوی اسکت.
نیا ترتی میانگی ایک نسکیت بکر اسکا مقکاییر بکارگتکر
بهصورت تسکا ( ،)64/29مکدل ذخیکرۀ رومیکای (،)43/88
تنانت ( )36/75و انتقال منحنی تکداوم جریکان ( )36/68بکوی
است.
ک بککهبککور معاککول اگککر روشهککای بککرآوری جریککان
زیستمحیطی یر بکاز هکای زمکانی از سکال هاکۀ جریکان
رویخانه را برای جریان زیستمحیطی تخصیا یهند ،ای
تخصیا یر عا بهعلت نیاز سایر بخکشهکا بکه آب یابک
تخصیا نخواهد بوی .با یرنظرگرفت ایک معیکار مشکخا
میشوی که بیشتری تعدای ما های سال با تخصیا جریان
 100یرصد به جریان زیستمحیطی یر روشهای مختلکف
بهترتی بهصورت تسا ( 4ما ) ،مدل ذخیرۀ رومیکای (2
ما ) ،تنانت ( 2ما ) و روش انتقکال منحنکی تکداوم جریکان
(هیچی از ما های سال) بوی است.
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ک یکی از معیارهای ییگری که یر تحلی نتایج میتوان یر
نظکر یاشککت ایک اسککت ککه نسککیت جریکان متوسک ماهانکۀ
)زیستمحیطی به جریکان متوسک سکا نه (برحسک یرصکد
 بکر ایک.برای روشهای مختلف به چه صورت تغییر مکییابکد
 نتایج بیانگر ای نکته است ککه یر روشهکای مختلکف، اسا
 انتقال منحنی تداوم جریکان،)49( ای نسیت بهترتی تسا
 بکر ایک.) است20( ) و تنانت31(  مدل ذخیرۀ رومیای،)35(
 ایک نسکیت بککرای روشهکای تسکا و تنانککت یارای، اسکا
بیشتری و کاتکری مقکدار اسکت و بکرای روشهکای انتقکال
منحنی تداوم جریان و مدل ذخیرۀ رومیکای یر میانکۀ مقکاییر
.یرار یاری
ک بررسککی تغییککرات زمککانی جریککان زیسککتمحیطککی
برآوریشد با روشهای مختلکف و جریکان متوسک ماهانکه
نشککان مککییهککد الگککوی جریککان زیسککتمحیطککی ماهانککۀ
برآوریشد با استفای از روش انتقال منحنی تداوم جریکان
.بیشتری تشابه را با الگوی جریان متوس ماهانه یاری
با یرنظرگرفت مجاوع معیارهای بررسی شد میتکوان
نتیجه گرفت که یر بی روشهای بررسیشد روش انتقال
منحنی تداوم جریان میتواند بهعنوان مناسک تکری روش
.برآوری جریان زیستمحیطی یر ای مطالعه انتخاب شوی
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