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 چکیده

هدف آبزی  ۀگون کردان برای ۀرودخانمعرف از  ۀباز، بررسی شرایط مطلوبیت زیستگاهی در یک ۀ حاضرمطالع زااصلی هدف 

فنزار در  ا کنون از این  ننرم   شده تا انجامهای  است. طبق بررسی SEFAماهی جویباری(، با استفاده از مدل اکوهیدرولیکی  سگ)

مندل رودخاننو و    ۀهندسن  ،ArcGISافزار  کردان و نرم ۀرودخانوگرافی توپ ۀنقشبا استفاده از  نخست ایران استفاده نشده است.

سنازی تنراز سنطب آا بنا اسنتفاده از دو       سازی هیدرولیکی در ای  مدل شامل شبیو محاسبات و شبیوشد. مقاطع عرضی ایجاد 

از طریق تنظیم ضریب زبری مانینگ  WSPاست. واسنجی مدل  (WSP) اشل و پروفیل طولی تراز سطب آا-روش منحنی بده

ازی هیندرولیکی و  سن  پنس از شنبیو  . اسنت دل برای ایجاد انطباق مناسب بی  تراز سطب آا مشاهداتی و محاسباتی توسنط من  

(، AWS، بی  هیدرولیک جریان و نیازهای زیستگاهی، با استفاده از شاخص مطلوبینت زیسنتگاهی )  SEFA زیستگاهی در مدل

 بهتنری   رودخاننو،  ۀبناز  بررسنی  استخراج شد. بنا  شده مطالعوۀ هدف در باز ۀگونزیستگاه  -های بده و منحنید شرابطو برقرار 

 در زیسنتگاه،  و جرینان  ۀماهان زمانی سری اساس بر هدف، مشخص شد. ۀگون برای (560/2ـ m3/s 50/2) شده ارزیابی ایه بده

m  50/2 از تربیش ماه ای  روزهایدرصد  72 در مطلوبیت میزان بهم  ماه
2
/m حداکثر ماه ای  در ها ماه سایر بو نسبت کو است 

هنای   بنده  در زیسنتگاهی  مطلوبینت  توزینع  .است درصد 13( شهریور) وزنی مطلوا مساحت کمتری  و دهد می رخ مطلوبیت

   است.تر یشبدست  های میانی و پایی  مطلوبیت در بخش داد نشان مختلف

، مسناحت مطلنوا وزننی    SEFA، مندل اکوهیندرولیکی   ماهی جویبناری  سگگونۀ کردان، رودخانۀ  زیستی، جریان محیط  : واژگانکلید
(AWS). 
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 مقدمه

سال، موجب تغییررات   طیرژیم رودخانه و حجم آب  تغییرات

شود و تغییررات   هیدروفیزیکی، هیدروشیمیایی و دمای آب می

همررا   ه تغییر در اکوسیستم رودخانره را  ر   ،کمی و کیفی آب

 رره وررزوب    ررود  تغییرررات اخیررر در فنرراوری ،همچنرری  دارد.

ترر   سازی زیستگا  رودخانه و ارزیا ی جامع ها  رای مدل رویکرد

شررد  اسررو. رویکرررد جریررام  منجررر زیسررتی  جریررام مطرری 

ارزیرا ی  مرثرری  ررای   چارچوب ( IFIM) 1ای افزایشی رودخانه

افزار جامعی که امکام  ووی نرب ،زیستی ارائه کرد  جریام مطی 

 .اجرای کامل ای  چارچوب را داشته  اشد، ارائه نکررد 
2
SEFA 

. ]1[اسرو   IFIMسازی چرارچوب   پیاد  رای افزار جدیدی  نرب

IFIM    3ای ا تدا توس  گرو  جریرام رودخانره (IFG)    سرروی

 4حیررات وحررر آمریکررا
(USFWS)  تنظرریم  رررای در کلرررادو

آب روی توسررع  هررای  پررروژ آرررار قواعرردی  رررای ارزیررا ی  

هررای  مرردل. [3و  2] هررای آ رری توسررعه داد  شررد اکوسیسررتم

واحرد  کامپیوتری سازوکاری را  رای کیفیو زیستگا  آ زیام در 

ارت را   ه وسریل   هرا  ر   کنند. ای  مردل  طول رودخانه ایجاد می

های مطلو یو زیسرتگا  شاخیری      هیدروویک جریام  ا منطنی

را  ررای زیسرتگا     (WUA) 5 ه ناب مساحو قا ل استفاد  وزنی

6، اصرطح   SEFAکننرد. در مردل    ایجاد می
AWS   ره جرای  

WUA    و کره  ایر  اسر   یادشرد   تغییرر  د. علوشو میاستفاد

WUA ه گمراهری  مسئله مساحو واقعی نیسو و ای   معرف  

شاخص مطلو یو ترکی ری   AWSکه  در حاوی ،شود می منجر

(CSI)  عردی یرا    یرک شرد     گیرری  انرداز  اسو  رای هر نقطه 

 .]4[مسرراحو، وزم داد  شررد  اسررو ه وسرریل   رر  عرردیو و دو

توانند شاخص زیستگا  را  ه هیردروووژی   های دیگری می مدل

یوند دهند تا ایر  شراخص را در مرت  تغییرپر یری جریرام      پ

و تطلیلی  رای سرری زمرانی کرل زیسرتگا       اد رودخانه قرار د

 سرازی مطلو یرو   هرا  ررای کمری    مردل مجموعر   ارائه دهنرد.  

طررور کلرری  رره عنرروام  زیسررتگا  در واحررد طررول رودخانرره  رره
7
PHABSIM سررازی فیزیررک زیسررتگا  شررناخته   یررا شرر یه

طحعات  یشتر در ای  زمینه مراجعه شرود  ره   ا رای شوند   می

فعلرری نسرر   هررا عررحو   ررر   طرری سررال  و.6و  5، 1منررا ع 

                                                           
1. IFIM: Instream Flow Incremental Methodology  
2. SEFA: System for Analysis Flow Flow 
3. IFG : Instream Flow Group 
4. USFWS :U.S. Fish and Wildlife Service  
5. WUA: weighted usable area 
6. AWS: Area Weighted Suitability 
7. PHABSIM : Physical Habitat Simulation 

PHABSIM  سرازی   کمری  ررای  افرزاری   نررب نسر    ، چندی

مطلو یررو سررطس زیسررتگا  در واحررد طررول رودخانرره ماننررد  

PHABSIM  8شناسری آمریکرا   توس  سازمام زمی  USGS ،و

RHYHABSIM  ،در نیوزونررردEVHA انسررره، در فرRSS  در

از  SEFAمردل اکوهیرردروویکی   .]4[..  ره وجررود آمرد   .و نرروژ 

سرازی فیزیرک    افرزار شر یه   نررب اووی  های  طریق ارت ا  نس ه

 هرای اکوهیردروویکی   نویسرام مردل   زیستگا   ا همکاری  رنامه

PHABSIM ،RHYHABSIM، RHABSIM  رردم   و  ه کرار 

 افزارهرا،  نررب  ایر  استفادۀ های ارزشمندشام در توسعه و  تجر ه

شرد   توسرعه داد  ، 7 یتی سازگار  ا وینردوز   32 رنام  در یک 

اسررتفاد  از نتررای   ،ایرر  مرردل ۀهررای گسررترد قا لیررواز  .]4[

 عردی   دوو  PHABSIM عدی مانند  یکهای هیدروویکی  مدل

هرای زمرانی     ه تطلیل سرری  ،همچنی  .اسو River2Dنظیر 

زی دمرای آب و  سرا  سازی اکسیژم مطلول، مردل  جریام، مدل

 .]4[ توام اشار  کرد نیز می سازی سواحل رودخانه مدل

طرور   هرا  ره   سرازی زیسرتگا    های اخیر روش ش یه در سال

هرای   گسترد   ه کرار  ررد  شرد  اسرو و از یرک سرری داد       

 ]7[ کننرد  یکی و اکوووژیکی استفاد  مری هیدروووژیکی، هیدروو

و قا رل دفرا    هرای قا رل اعتمراد     که در آمریکا  ه عنوام روش

 .]8[ نرد  ترر  مطمرئ    هرا،  مطر  هستند و نس و  ه سرایر روش 

نترای  ارزیرا ی    های م تلف اکوهیدروویکی  رر  استفاد  از مدل

گیرری حاصرل از ایر  ارزیرا ی در      زیستگا  رودخانره و نتیجره  

منظرور   ره ایر    که   ای اسو. در مطاوعهمثرر مدیریو رودخانه 

و  PHABSIM، HARPHAسره مردل    از ،انجاب گرفتره اسرو  

MesoHABSIM  رودخانر    رای   شی ازQuinebaug اورو  ای

هرای مطلو یرو    منطنری  و  ماساچوسو آمریکرا اسرتفاد  شرد   

.  ررای   شدها مقایسه  از مدلیک زیستگا  توویدشد  توس  هر 

کرداب  »هایی مانند  سثالانت اب مدل در پاسخ  ه تأریر  ررسی 

از  ،«؟کنرد  فرراهم مری  را  یشرتری  موقعیو یا جریام زیستگا  

استفاد  شد  اسو. ارت را   ری     9ای اسپیرم  هم ستگی رت ه

 ینی مطلو یو زیستگا  و حضور ماهی  آ رزیو در همرام    پیر

. ایر  مطاوعره   شرد  ررسری   مکام  ا مشاهدات ت ییی ماهی

فقرر  شررد ،   رررد  هررای  رره کررار   از مرردل -1:  نشررام داد

ی  ررا مشرراهدات مرراه   MesoHABSIMهررای   ینرری پرریر

هرررای ریزمقیرررا   اخرررتحف در مررردل -2هم سرررتگی دارد. 

 PHABSIM & HARPHA تررر از اخررتحف  رری    و  ررزر

                                                           
8. USGS: U.S. Geological Survey 
9. Spearman's Correlation of Ranks 
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 2و و متوسررر  مقیرررا  HARPHA  1هرررای ریرررز  مررردل

((MesoHABSIM    در ای  مطاوعه پیشن اد شد  اسو که ایر

گیرری نادرسرو     ه نتیجره  اختحف در نتای  مدل ممک  اسو

 -رات منطنری زیسرتگا   خیوص اگر تطلیل تغیی هشود،  منجر 

. مردل  ]9[ای  اشد  جریام رودخانهمطاوع  پایام نقط   3جریام

PHABSIM   زمینر   کاررفتره در    ره تری  مدل  و رای ن ستی

ترری  ایرراد ایر      م رم  .]7[سازی فیزیک زیستگا  اسرو   ش یه

ود اطحعات الزب  رای جامعیو   شیدم  ره آم  ررای   ن  ،مدل

ایرراد   ،همچنری   .مکرام دیگرر اسرو   انتقال نتای  از مکانی  ه 

هایی اسو که ایر  مردل  ررای     دیگر ای  مدل مطدودیو گونه

از سروی   .]11[ کار روی زیستگا  آن ا توسعه داد  شرد  اسرو  

آ رری در کشررور و رقا ررو   کررممسررئل    ررا توجرره  رره  ،دیگررر

مرردیریو  ،کننرردگام  رررای ت یرریص آب و همچنرری  میرررف

ل آب  ررای میرارف   آ ریز و افرزایر استطیرا  نادرسو حوض  

منفری  رر   آررار  هرا و    ه تغییر رودخانه ..که.کشاورزی، ش ری و

وررزوب اسررتفاد  از  .]7[ شررد  اسررو منجررر اکوسیسررتم آن ررا

ارائر   سازی زیستگا  رودخانه  ه دویرل   های م تلف ش یه مدل

حفررت تنررو  زیسررتی   رررای تررر و همچنرری    نتررای  دقیررق 

ایدار از منا ع آ ی در  رداری پ ای و   ر  های رودخانه اکوسیستم

هرای  سریار م رم در     شرود. یکری از پرارامتر    کشور توصیه مری 

زیسرتی رودخانره، حضرور و وضرعیو       ارزیا ی سحمو مطری  

توزیرع و فراوانری    زیستی موجرودات زنرد  در رودخانره اسرو.    

 سرتر  ترأریر فراینردهای   شردت تطرو     ره ها در رودخانه  ماهی

و سراختار زیسرتگا    رودخانه اسرو کره مورفووروژی رودخانره     

 را اسرتفاد  از   آنجا کره  از  .]11[کند  رودخانه آم را کنترل می

سازی فیزیک زیستگا ، تغییرات مسراحو   های ش یه نتای  مدل

جریرام سراالنه  رر    هرای   نوساممطلوب وزنی در رودخانه و ارر 

استفاد  از  ،شود تر مش ص می و واضس  زیستگا  رودخانه دقیق

   رود   ررای   SEFAدل اکوهیردروویکی  ها ماننرد مر   ای  مدل

ها و انجاب تطقیقات متعدد  ا اسرتفاد    وضعیو زیستی رودخانه

نترای  آن را در   مقایسر   های م تلف اکوهیردروویکی و   از مدل

هرای مطلو یرو زیسرتگا  در     شرود. منطنری   کشور توصیه مری 

SEFA  های م تلرف از   شود تا کیفیو نس ی زیستگا  میس ب

در جاهرایی   ،زند  در آن ا تعیی  شود. معموالًفراوانی موجودات 

تر اسرو.  یشر فراوانی موجرودات زنرد      ،اسو  تر که کیفیو 

                                                           
1. Microscale Models 
2. Mesoscale Models 
3. Flow-habitat 

 ه صورت مساحو مطلروب وزنری    SEFAشاخص زیستگا  در 

(AWS)  در واحدm
2
/m  یاft

2
/ft صورت شراخص مطلو یرو     ه

شرود   یا مقطرع  یرام مری    شد   ررسی ۀ رای  از (CSI)ترکی ی 

]12[. CSI سا  متغیرهرای فیزیکری  عمرق آب، سررعو،     را 

هررای دیگررر در صررورت نیررازو در    مررواد  سررتری و ویژگرری  

های مطلو یو زیستگا  اسو. اگرر مطلو یرو زیسرتگا      منطنی

وزم آم  ،وزم آم یک اسو و اگر نامناسب  اشرد  ،مناسب  اشد

های استانداردی را  ررای ارت را     روش SEFA .]4[صفر اسو 

هررای مطلو یررو زیسررتگا    نطنرریهیرردروویک رودخانرره و م 

و نتای  را در  از ، در مقطع، در نقرا  یرک    کند سازی می پیاد 

نشرام   4مقطع و  ه صورت تغییرات زیستگا  یا متغیر زیسرتگا  

صرورت ضررب،    توانرد  ره   تغییرات زیسرتگا  مری   .]4[دهد  می

هندسی یا حداقل مطلو یرو ترکیرب شرود. دو مردل      میانگی 

چندگانر   و رگرسریوم   5یافتره  عمریم تهای جمعی  آماری مدل

هرای احتمرال اسرتفاد  یرا فراوانری گونره را        که مکرام  6خطی

 تواند  ره  و میاسو در دستر   SEFAدر  ،دنکن  ینی می پیر

 .]4[استفاد  شود  شد   ررسی ۀدر مقاطع، در  از CSIجای  

هرای   های آ ریز در سال حوضهنادرسو  ا توجه  ه مدیریو 

انرد   ط یعی شد  گا  آ زیام دچار تغییرات غیرزیستآ راه  اخیر، 

 رر زیسرتگا  ط یعری ماهیرام      یمسرئله ترأریرات  رد   که ای  

رودخانه دارد.  را اسرتفاد  از نترای  تطقیقرات اکوهیردروویکی      

 رر  مرثرر  تروام عوامرل هیردروویکی، کیفری و اکووروژیکی       می

در  و تطلیررل کرررد.کرررد  زیسررتگا  ط یعرری آ زیررام را کمرری 

تغییررات   سرازی و  ررسری   هدف اصرلی شر یه   ،پژوهر حاضر

مراهی   کرردام  ررای سر    رودخانر   مساحو مطلوب وزنی در 

 اسرو.  SEFA را اسرتفاد  از مردل اکوهیردروویکی      ،جوی اری

مرردل  ایرر کنرروم از  شررد  تررا  انجررابهررای  ط ررق  ررسرری 

 را توجره  ره     اکوهیدروویکی در ایررام اسرتفاد  نشرد  اسرو.    

تگا  و نیازهای اکووروژیکی  زیسدر مورد که اطحعات مطدودی 

از آ رزی  گونه  ای  ،]13[در دستر  اسو ماهی جوی اری  س 

 زیرادی دارد، اهمیرو   وطاظ اکوووژیک و ذخایر ژنتیکی کشرور 

 ره   ا توجه  .]14[   اسونشدشناسایی  طور دقیق ه هنوز ووی 

زیسرتگا  ایر     شناسی و در ارت ا   ا  وبزیادی اینکه اطحعات 

از اطحعرات تطقیرق    حاضرر  تطقیق ندارد، دروجود آ زی گون  

 کرردام اسرتفاد  شرد  اسرو.    رودخان  و در 1391ط اط ایی  

                                                           
4. Habitat Variable 
5  . GAMs: Generalized Additive Models 
6. Multiple Linear Regression  
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هرای جنرو ی او ررز     معرف مناس ی از رودخانره کردام رودخان  

خرو ی   ه ر توانرد   مری آ رزی  گونر   وضعیو زیستی ایر   اسو و 

 .]15[کند را ت یی  ها  کیفیو زیستگاهی ای  رودخانه

ن سرو  را اسرتفاد  از     ،حاضرر  قیرق تط انجاب منظور  ه

 مقاطع و رودخانه مدل  هندس اطحعات توپوگرافی منطقه،

 ترر  دقیرق   ررسی منظور  ه ، عدمرحل  در شد.  تووید عرضی

 ره   رودخانه طول ،ی م تلف اکوهیدروویکیپارامترها ریرأت

 اسرت را    را  ،در ن ایرو  شرد.  تقسریم هرای متعرددی     از 

 از رودخانره  مطلو یرو  ا ،زیسرتگ  فیزیرک - رد   های منطنی

 هررای م تلررف مکررانی تغییرررات در نیمررر  و مقرردار وطرراظ

و  زیسرتگا   زمانی سری های منطنی ،همچنی  .شد  ررسی

 .شد است را  هدف  گون  رای زیستگا  تداوب

 ها مواد و روش

رودخانر   تغییرات مساحو مطلروب وزنری در    ،مطاوع  حاضر در

 Oxynemacheilus)مرراهی جوی رراری   کررردام  رررای سرر   

bergianus)  مرراهی سررفیدرود کرره در  رخرری مرروارد    یررا سرر

Oxynemacheilus Angorae را اسرتفاد  از    ،شرود  نیز نامید  می 

متعلرق  ای  گونه  ررسی شد  اسو.  SEFAمدل اکوهیدروویکی 

خرزر،   هرای  دریاچهحوض  اسو و در  Nemachelidaeخانوادۀ  ه 

رودخانرر  ر آ زیررام از دیگرر .]16[نمررک و ارومیرره پررراکنر دارد 

 ( Capoeta buhsei)ماهی مرکرزی ایررام    توام  ه سیا  کردام می

 .]14[اشار  کرد  (Paracobitis iranica)ماهی ایرانی  س  و

 شده مطالعه ۀمحدود

 355/434کرررردام  رررا وسرررعو رودخانررر  آ ریرررز   حوضررر 

نمرک  دریاچر   آ ریرز  حوضر   های  حوضه زیراز  یلومترمر ع،ک

آ ریررز و حوضرر  . ایرر  اسررو رری کشررور واقررع در شررمال غر

   اسو.های آم در شمال غر ی استام او رز واقع شد سرشاخه

ایررام، اسرتام او ررز و جانمرایی     نقشر   نمایی از  1 در شکل

کردام نمایر داد  شد  اسرو  ج رو   رودخان   DEMنقش  

   جریام شمال شرقی  ه سمو جنوب غر ی اسوو.
 ترأریر  ترر  دقیق رسی ر پژوهر حاضر،  رای انجاب منظور  ه

 راز    24کیلرومتر و  ره    11پارامترها، طول رودخانر  کرردام    

  رازۀ  و رودخانه دسو پایی  در اول طوری که  ازۀ شد  ه تقسیم

 در گاب اول، هندسر  . اسو شد  واقع رودخانه  االدسو در 24

 توپروگرافی  نقشر   از اسرتفاد   عرضی  ا مقاطع و رودخانه مدل

 مردل   ره  ورود از ، ایجاد شد. ق رل ArcGIS افزار نرب و رودخانه

، مردل  ای  توس  هیدروویکی سازی ش یه و SEFA زیستگاهی

 سازی ش یه HEC-RAS افزار نرب  ه شد  ت یه اطحعات ارسال  ا

 ورود  ررا  عررد مرحلرر  در. گرفررو انجرراب رودخانرره هیرردروویکی

 و هیردروویکی  سرازی  ش یه SEFA مدل  ه نیاز مورد های داد 

 آم، از  عرد  و عرضری  مقراطع  در سررعو  توزیرع  زیسرا  ش یه

 عمرق،  مطلو یو های منطنی. شد انجاب زیستگاهی سازی ش یه

  ره  توجره   را  جوی راری  ماهی س   رای  ستری مواد و سرعو

  را  .]17[شرد   مردل  واردو 1391  ط اط رایی  تطقیقات نتای 

 رودخانره  مطلو یو زیستگا ، فیزیک- د  های منطنی است را 

 زمرانی  سرری  منطنری . شرد  موقعیو  ررسری  و قدارم وطاظ از

 اسرت را   هردف  گونر    رای زیستگا  تداوب منطنی و زیستگا 

نمرایر یکری از مقراطع عرضری رودخانره در       2شکل در  .شد

 شد  اسو. و انط اق آم  ا واقعیو ارائه ArcGISافزار  مطی  نرب

 کردان ۀرودخان DEM ۀنقشایران، استان البرز و جانمایی  ۀنقشنمایی از  .9 شکل
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 (20بازۀ )واقع در  و انطباق آن با واقعیت GISافزار  نمایش مقطع عرضی در محیط نرم .2 شکل

شرد  از شررکو    دریافرو  ا توجه  ره آمرار و اطحعرات    

کرردام در    رودخانر   سراالن مدیریو منا ع آب ایرام،  رد   

مترمکعرب  رر رانیره،     63/2 را رر   1392ر 1391 آ ی سال

m 7.49)کثر  د  ماهانه در ما  فرروردی   حدا
3
/s)   و حرداقل

m)20/5  ررد  ماهانرره در مررا  شرر ریور  
3
/s  .شررایام اسررو

 مطلو یو زیسرتگا   ارزیا ی حاضر پژوهر دراسو  یادآوری

فراوانری   3 در شرکل  .اسرو انجراب شرد     همی  سرال   رای

کرردام از    رودخانر مراهی جوی راری در طرول     سر  نس ی 

 را توجره    1391 متر، در فیل پاییز 1359تا  1512ارتفا  

 ط اط ایی و همکرارام ارائره شرد  اسرو.    پژوهر  ه نتای  

 1359 از ارتفرا   حاضرر  تطقیرق  در شرد   مطاوعره  ۀمطدود

ادامره دارد. یعنری    133/1 را شریب    1471شرو  تا ارتفا  

اسو.  ا توجره   شد  مطاوعه  گونکه  یشتری  فراوانی   جایی

 ۀمطدودنس ی ای  گونه در ای   مجمو  فراوانی ،3  ه شکل

 را   3  ا توجه  ه اینکه نمودار شکل قطعه ماهی اسو. 265

ی  تطقیررق ایسررتگا  از نتررا 66 ررسرری فراوانرری مرراهی در 

 رررای   نررا رای  ،شررد  اسررو و ترسرریم1391ط اط ررایی  

مسراحو    ایرد  ،تر نتای  تطقیق حاضرر  را آم   دقیق  مقایس

ایسرتگا  در  رد     66 از ای  مطلوب وزنی در مقاطع ع وری

مقایسره   یادشرد  در تطقیق حاضر  را تطقیرق    1391آ ام 

هدف   گونگرفته،  صورتدر  ازدید میدانی  ،همچنی  شود.

 صرید   متر حضور داشته اسو 1511تا  1311در ارتفاعات 

و در ارتفاعرات   انجاب شد  اسووو تور ماهی  ا اوکتروشوکر 

  ررسری  ، رای  نرا  هدف ر رو شرد.    گون االتر عدب حضور 

 در منراطق حضرور   رودخانه  ۀ ازمطلو یو زیستگا  در ای  

  صورت گرفته اسو.گونهو 
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 کردان ۀرودخانماهی جویباری در طول  تغییرات فراوانی سگ .9 شکل

 سازی هیدرولیکی  شبیه

ارتفرا    ،SEFA مدل  عدی در یکسازی هیدروویکی  ش یه در 

هرای   د  را منطنری  توانر  سطس آب در هر یرک از مقراطع مری   

سرعو آب از اوگوهرای   .]4[شود  اشل واسنجی  - د  وگاریتم

از آمرد    دسرو   ره ناشی از روا   عمق آب یا  ۀشد گیری انداز 

در  .]12[شرود   سرازی مری   واسنجی و ش یه مشاهد   تجر هو

سازی سرعو در ای  مدل اوگوریتم جدیدی ارائه شرد    ش یه

طع یررا تعررداد اسررو کرره هررید مطرردودیتی در تعررداد مقررا 

 .]4[وجرود نردارد    ،کند عمودهایی که مقاطع را مش ص می

شرود کره    فرض شررو  مری   ها  ا واسنجی پیر واسنجی مدل

 از ق رل های تعاملی اصرح  شرود.    تواند از طریق گرافیک می

 هیردروویکی  سرازی  شر یه  و SEFA زیستگاهی مدل  ه ورود

دیرد  شرد  از  از  ت یره  اطحعرات  ارسرال   را  مردل،  ای  توس 

 طرول،   شامل موقعیو جغرافیایی شد  مطاوعه  میدانی منطق

و، 1یرا ی ج رانی   موقعیرو سامان  عرض و ارتفا   ا استفاد  از 

   ا استفاد  از متررو، سررعو     ا استفاد  از مترو، عرض عمق

 سررتر مانینرر  و مووینررهو و سرراختار را طرر    ررا اسررتفاد  از 

نقشر   ، سرنجی  هواشناسری، آب رودخانه و اطحعات دریافتی 

  رره از شرررکو مرردیریو منررا ع آب ایرررام   ...و توپرروگرافی

 هیردروویکی  سرازی  ش یه SEFAو  HEC-RAS های افزار نرب

منظررور  ررسرری دقررو مرردل در   رره .گرفررو انجرراب رودخانرره

هرای   سازی سرعو و عمق نتای  حاصل از مدل  را داد   ش یه

 گیری مقایسه شد. انداز 

  کیسازی هیدرولی شبیهمحاسبات و 

سرازی هیردروویکی در ایر  مردل شرامل       مطاس ات و شر یه 

                                                           
1. GPS: Global Positioning System  

سازی ترراز سرطس آب  را اسرتفاد  از دو روش منطنری       ش یه

و همچنرری   2اشررل و پروفیررل طررووی تررراز سررطس آب - ررد 

نترای    سازی توزیرع سررعو در مقراطع عرضری اسرو.      ش یه

 سرازی هیردروویکی  ترراز سرطس آب و      یهاز شآمد   دسو  ه

های مطلو یرو   شد و  ه همرا  منطنی یساز های ش یه سرعو

 .]12[ سازی زیستگا  استفاد  خواهد شد زیستگا  در ش یه

  ترری  ارزیرا ی    ،3 رای واسنجی مردل  شد  استفاد   د 

هرای    د  جریرام در مقطرع عرضری در زمرام انجراب  ازدیرد      

ارزیا ی دقرو روش منطنری    کردام اسو.رودخان  میدانی از 

مشراهدۀ  از سرطس آب از طریرق    ینری ترر   اشل در پیر- د 

پر یر اسرو    شرد  امکرام   مردل های  پروفیل سطس آب در  د 

از طریرق تنظریم ضرریب ز رری      WSPواسنجی مدل  .]12[

مانین   ررای ایجراد انط راق مناسرب  ری  ترراز سرطس آب        

سازی توزیرع   ش یه .اسومشاهداتی و مطاس اتی توس  مدل 

 4یرع سررعو   ا استفاد  از فاکتور توز SEFAسرعو در مدل 

واقعری  ره    ۀشد گیری نس و سرعو انداز  :ع ارت اسو ازکه 

مطاسر ات توزیرع    .]12[شرود   شد  انجاب می مطاس هسرعو 

معادور    ،5 ا استفاد  از فاکتور انتقرال  SEFAسرعو در مدل 

 :]12[ اسو  1  مانین  و  ا استفاد  از را ط

  و1 

Q ، د  S  شیب وK   تفاد  فاکتور انتقال اسو که  را اسر

 آید. دسو میه   2  مانین  ط ق را ط  معادواز 

                                                           
2. WSP:Water Surface Profile 
3. Survey Flow 
4. VDF: Velocity Distribution Factor 
5. Conveyance 
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  و2 

سرلول در مقطرع عرضری      ررای هرر   3   ر اسا  را ط

و  4سرعو در یک سلول از مقطع عرضری از روا ر     ،]18[

 شود. مطاس ه می 5

  و3 

 و4 
 

 و5 
 

شرعا    R1ضریب ز رری مانینر  و    n1، یادشد  روا   در

فراکتور   K رد ،   Qول مقطرع،  هیدروویکی مر و   ه یک سل

  ضریب ز ری مانین  کرل مقطرع اسرو. را رو     nو  انتقال

و  ا  د  جریام VDFمانین  و n تغییرات ز ری  دهندۀ  نشام

اسو.  ا توجه  ه تعریف فاکتور توزیع سرعو در ق ل و  ا ای  

هرا  ره    سرلول همر   و  رای nفرض که ضریب مانین  مقطع  

 آید: دسو میه   7و  6 روا  ، د شدکار  رد  خواه

  و6 

 و7 
 

شد  در سلول یرک  را     ینی سرعو پیر V ،7  در را ط

سررعو   V1مانینر  در کرل مقطرع و     nفرض را و  رودم  

 i  نقط ینی سرعو در  پیر ،شد  اسو.  نا رای  گیری انداز 

 انجاب خواهد شد: 8  از را ط

  و8 

 i ،A سررعو نقطره  فراکتور توزیرع    VDFi ،8  در را ط

. ایر   اسرو  Qدر  رد    شعا  هیردروویکی  Rسطس مقطع و 

اسو،  PHABSIM  در مدل شد  استفاد   را طه مشا ه را ط

اب  ره جرای   i  نقطر  رد  عمرق   ناب ا ای  تفاوت که در مدل 

 n ره جرای نسر و     n1 شعا  هیردروویکی سرلول و مقرادیر   

(VDF) 12[شود   ه کار  رد  می[. 

  اهیسازی زیستگ شبیه

 همچنری   و SEFA هیدروویکی در مدل سازی پ  از ش یه

 عرضری، نترای    مقراطع  سررعو در  توزیرع  سرازی  شر یه 

 آب سطس تراز شامل هیدروویکی سازی ش یه از آمد  دسو  ه

 هرای  منطنری  همررا     ره  شرد ،  سرازی  شر یه  های و سرعو

مر رو      رر  در انتقالو تا ع عنوام  ه(زیستگا   مطلو یو

 4 در شرکل  .شرد  خواهد استفاد  زیستگاهی سازی ش یه  ه

های مطلو یو عمق، سرعو و مرواد  سرتری  ررای     منطنی

 SEFAماهی جوی اری کردام در مدل اکوهیردروویکی   س 

 ارائه شد  اسو.
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 شاخص مطلوبیت زیستگاه

 ۀ راز وزنری در یرک  رد  خراص در      ۀاسرتفاد مساحو قا ل 

 .]6[شود  مطاس ه می 9  رودخانه از را ط

  و9 

شراخص مطلو یرو    CSIiسرطس هرر سرلول،     Aiکه در آم، 

 . اسوطول  از   L هر سلول و 1ترکی ی

 ۀشرد  یا مطلو یو وزم داد  SEFA شاخص زیستگا  در

و یا m ،طور مثاله  ر حسب واحد طول    (AWS)سططی 

 ررای   (CSI) ه عنوام شاخص مطلو یو ترکی ری متوسر    

در  AWS  مطاسر   مطدود  یرا مقطرع  یرام شرد  اسرو.     

 رحسررب مترمر ررع در هررر متررر از طررول  SEFA افررزار نرررب

 .]19[شود  مطاس ه می 11  رودخانه از را ط

  و11 

شرراخص مطلو یررو   CSIi ،سررطس  Ai، 11  در را طرر

مرد نظرر    ۀ ازها در  تعداد کل سلول nاب و  iسلول  ترکی ی

  .]12[ اسو L ه طول 

  و11 

ترتیرررب   ررره i (SIV ،و i (SISub ،i (SID، 11  در را طررر

شاخص مطلو یو مر و   ه شاخص کانال  پوشر کف یرا  

هرای مطلو یرو    زیرالیهو، عمق و سرعو حاصل از منطنری 

روی   ا توجه  ه اینکره  .]19[ اسولول زیستگا   رای هر س

مرراهی جوی رراریو   سرر  حاضررر تطقیررق هرردف در  گونرر

 رای ای   ، نا رای  مطاوعات مورفومتریک انجاب نشد  اسو.

تغییررات   4 زیستی تعریف نشد  اسو. در شکل ۀدورگونه 

کررردام  رررای   رودخانرردرصررد مسرراحو مطلرروب وزنرری  

 راز  ارائره    24هرای م تلرف در    جوی اری در  د  ماهی س 

 شد  اسو.

  و12 

AWS ،12  در را ط
مساحو مطلوب وزنی  دوم  عرد   *

 AWS. کنرد  را  یرام مری  مطلو یو نس ی زیسرتگا    اسو و

 AWS (max) مقدار مسراحو مطلروب وزنری در هرر  راز ،     

 هاسو.    االتری  مقدار مساحو مطلوب وزنی  از 

                                                           
1. CSI: Combined Suitability Index  

ل استخراج منحنی سری زمانی مطلوبیت زیستگاه در مد
SEFA 

 ا تدا زیستگا  مطلو یو زمانی سری منطنی است را   رای

  گونمر و   ه  (Q-AWS)زیستگا   فیزیک-  د  نمودار  اید

زیسرتگا    سرازی  شر یه  از آمرد   دسرو   ره هدف که از نتای  

  عرد  را اسرتفاد  از     مرحلر در  ، انت اب شود.اسو موجود

نیرز  زمرانی   سرری  تطلیل که جریام  د  زمانی سری نمودار

 فیزیرک  - رد   نمودار همچنی  و  ود شد  فراخوانی تر پیر

 مر و   ره  مطاس ات هدف  گون  رای شد  انت اب زیستگا 

 زمرانی  سرری  نمرودار  و شرد   انجراب  زیسرتگا   زمانی سری

  زیستگا  قا ل مشاهد  اسو. مطلو یو

 نتایج

 کردان ۀرودخانسازی هیدرولیکی  نتایج شبیه

، SEFAسازی هیدروویکی مدل  منظور  ررسی دقو ش یه  ه 

-HECو سرعو دو مردل   2سازی تراز سطس آب نتای  ش یه

RAS  وSEFA   اخررتحف تررراز  1 . در جرردولشرردمقایسرره

شد  در هر دو مدل  سازی سطس آب و سرعو متوس  ش یه

 در چند مقطع منت ب ارائه شد  اسو. 

و تراز سطح آب  متوسط . اختالف سرعت9جدول 

 ط دو مدلشده توس سازی شبیه

 WSE(m) ∆v(m/s)∆ مقطع ۀشمار

1 11/1  12/1  

2 1 11/1  

3 12/1  11/1  

4 11/1  16/1  

 بتا  کتردان  ۀرودخانت  زیستتگاهی  سازی شبیه نتایج

 SEFA مدل از استفاده
 در مقتدار  لحتا   از کتردان  ۀرودخانت  مطلوبیتت  بررسی 

 مختلف های جریان

 طقیرق ت هردف در گونر   روی  ،شدتر گفته  پیرطور که  همام 

مطاوعات مورفومتریک صورت نگرفته اسو و  ررای ایر     حاضر

 ا توجره  ره تغییررات     های سنی تعریف نشد  اسو. گونه دور 

 م تلرف در هرای   جریرام درصد مساحو مطلوب وزنری  ررای   

میرزام   و،5 هردف  شرکل  گونر    رای  کردامرودخان  های   از 

AWS*(%) 56/1و  31/1، 23/1هرای    رد   طور متوس  در  ه 

                                                           
2. WSE (Water Surface Elevation) 
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کمترر اسرو   درصد  21های تیر، مرداد، ش ریور و م ر و از   ما 

دسرو   هراو  را حرکرو  ره سرمو پرایی        ها  ما  و در سایر  د 

 تر اسو. یشصورت کلی مطلو یو  رای گونه هدف   ه

 در موقعیتت  لحتا   از کتردان  ۀرودخان مطلوبیت بررسی 

 رودخانه طول
 24تغییرات درصد مسراحو مطلروب وزنری در     6 در شکل

کردام در  د  متوسر  سراالنه در سرال آ ری       رودخان ۀ از

m) 1392رررر 1391
3
/s 60/2)  .نشرررام داد  شرررد  اسرررو

در ای   د  میزام مطلو یو  ،شود طور که مشاهد  می همام

هرا حرداکثر    نسر و  ره سرایر  راز      16و  9، 2، 1هرای    از 

کمتری  مطلو یو  24 ۀو اسو و در  ازدرصد 65تر از یش  

توزیع مطلو یرو زیسرتگاهی    ،در ادامه را دارد.و درصد 15 

کردام در دو  از  که نس و  ه سایر   هدف در رودخان  گون

صورت نمونره ارائره شرد      ها مطلو یو  یشتری دارد،  ه  از 

اطحعات  یشتر در ای  زمینه مراجعه شرود  ره     رایاسو  

توزیررع مطلو یررو زیسررتگاهی    7 شررکل . درو21من ررع 

، در  رد   1 ۀکردام در  راز   در رودخان ماهی جوی اری س 

طرول ایر     مترمکعب  ر رانیه نشام داد  شد  اسرو.  63/2

آم درصرد   91متر و  15متر و عرض متوس  آم  582 از  

توزیررع مطلو یررو   8زیسررتگا  خیررزاب اسررو. در شررکل   

 ۀکردام در  راز   ماهی جوی اری در رودخان زیستگاهی س 

یه نشام داد  شد  اسو. مترمکعب  ر ران 63/2 -، در  د  9

 81مترر،   11مترر، متوسر  عررض آم     515طول ای   از  

 اسو. 15/1آم خیزاب و مطلو یو ترکی ی متوس  درصد 

 
 ماهی جویباری کردان  برای سگ کردان ۀرودخانهای  بازه مختلف در های جریان. تغییرات درصد مساحت مطلوب وزنی برای 5 شکل

 
 cms 69/2 ماهی جویباری در بده کردان برای سگ ۀرودخانهای  بازه . تغییرات درصد مساحت مطلوب وزنی در6 شکل
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 9 ۀبازکردان در  ۀرودخانجویباری در  ماهی کردان و توزیع مطلوبیت زیستگاهی سگ ۀرودخان. پالن 7 شکل

 
 1ۀ بازکردان در  ۀرودخانجویباری در  ماهی کردان و توزیع مطلوبیت زیستگاهی سگ ۀرودخانپالن  .4 شکل

 ۀرودخانت  بترای  زیستتگاه  زمانی سری منحنی استخراج

 کردان

رودخانره    ماهانر  ا توجه  ه نمرودار سرری زمرانی جریرام     

زیسرتگا     ماهانر آم  را سرری زمرانی      مقایسو، و 9  شکل

و  ا تغییر رژیم ط یعی 11 ماهی جوی اری  شکل  رای س 

اریوی تنظیم جریام رودخانه و ارر عمق جریام رودخانه سن

 ررسری    (AWS)و سرعو  ر میزام مساحو مطلوب وزنری  

 ،های سال  ه صورت میحدی اسو ما  ها ی  نموداردر ا. شد

  های معادل شمسی اسو. اما تفسیر مطقق  ر اسا  ما 

 کردان ۀرودخان برای زیستگاه تداوم منحنی استخراج

یستگا  رودخانر   لو یو زمنطنی تداوب مطمعرف  11شکل 

.  ا استفاد  از ای  منطنی احتمال وقو  هریرک  کردام اسو

 قا ل تعیی  اسو. AWSاز مقادیر 
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 گیری بحث و نتیجه

 رازۀ  ، شرای  مطلو یو زیسرتگاهی در یرک   حاضر پژوهر در 

گونر   نمرکو  ررای   حوضر  دریاچر    کردام  رودخان  معرف از 

 SEFAماهی جوی اری  ا استفاد  از مدل اکوهیردروویکی   س 

 1  ا  ررسی نتای  جردول  .شدارزیا ی  سازی و  از  ش یه 24در 

شرد  در دو   سرازی  اری مناس ی  ی  تراز سطس آب شر یه سازگ

 ررسری مسراحو    .اسرو موجرود   SEFAو  HEC-RAS مدل

 رازۀ  مطلو یو در  و نشام داد5 از   شکل  24مطلوب وزنی در 

هرای   جرز  رد     ره هرا   ها در تمرامی  رد    اول نس و  ه سایر  از 

 . یشرینه اسرو   ،مترمکعب  ر رانیه 49/7و  56/1، 31/1، 23/1

در  رد   هرا   جریرام تمرامی  مقایسر   طور کلری در    ه ،نی همچ

هرا مطلو یرو    ما و در کرل  راز      م مترمکعب  ر رانیه   15/2

هرای   شد  مش ص شد در ما  انجابهای  اسو.  ا  ررسی یشتر 

کره   در حاوی ،تیر، مرداد، ش ریور و م ر مطلو یو حداقل اسو

مکعرب  رر    مترر  49/7 در شرای  سیح ی  ما  فروردی   را  رد   

درصرد   ومکعرب  رر رانیره    مترر  97/5 و اردی  شو  ا  رد   رانیه

کمترر اسرو.    33طرور متوسر  از    مساحو مطلوب وزنری  ره  

ترری    ال در پایی های گرب س شرای  مطلو یو در ما  ، نا رای 

که از شرای  سیح ی هم کمتر اسرو.   طوری  ه ،حد خود اسو

مترمکعب  رر   23/1کمتری  میزام مطلو یو در  د   ،همچنی 

 میکر  ۀ از ، در  راز  24که در ای   د  در  ی   دهد رانیه ر  می

m 272/5)مقرردار آم  رره کمتررری  میررزام 
2
/m)  یعنرری درصررد

   شود. میدرصد  4مساحو مطلوب وزنی 

مترمکعب  رر   63/2کردام در  د   ازۀ رودخان   24 ررسی 

صرورت کلری     ره و نشرام داد  6 شرکل   هردف گون  رانیه  رای 

 16و  9، 1هرای   درصد مساحو مطلوب وزنی در  از ی   یشتر

تغییررات عررض متوسر  در     که توام گفو می ، نا رای  .اسو

مترر اسرو.  را  ررسری      15ترا   11شرای  حداکثر مطلو یرو،  

  رد     ترری   و4های م تلف  شرکل   در  د    از  24مطلو یو 

m  63/2رر  15/2 هردف گونر   شد   رای  ارزیا ی
3
/s .را   اسرو 

، 9و  1هررای  توزیررع مطلو یررو زیسررتگاهی در  رراز   ررسرری 

در  1 راز  در نزدیکری خر  مرکرزی    ن سرتی   مشاهد  شد در 

و  یشتر  رود    وCSI قسمو  االدسو  از ، مطلو یو ترکی ی 

مطلو یرو ترکی ری در    ،طرور متوسر     ه .اسو 99/1مقدار آم 

اسو و در خم رودخانه  ا کاهر شردید عررض    28/1ای   از  

در ایر   راز  رودخانره     .و189/1رر  1 یا د  ر میمطلو یو کاه

                                                           
1. Center Line 

، مطلو یرو در  9 رازۀ  ترر و عمرق آب کمترر اسرو. در      عریض

توجه  ره متغیرر     ا اسو. یشتر  االدسو نس و  ه سایر نواحی 

هرای م تلرف     ودم توپوگرافی رودخانه، عمق جریام در   ر

عمرق   شرد   مطاوعره  ۀطور کلی در مطردود  ووی  ه اسو،متغیر 

یا رد. در   دسرو کراهر مری    حرکو  ه سرمو پرایی    جریام  ا

دسرو و   هردف در پرایی   گونر    ا توجه  ره پرراکنر    ،مجمو 

رسرد ایر     سیح ی  ه نظر مری های  جریامکاهر مطلو یو در 

پسررندد و  رره سرررعو  را مرریکررم هررای  گونرره سرررعو جریررام

   حسا  اسو.های زیاد  جریام

 63/2 ماننرد  ررا تی   رد   در زیسرتگاهی  مطلو یو توزیع

 مطرردودۀ کلری  طرور   رره کره  داد نشرام  رانیرره  رر  مترمکعرب 

 هرای   رد   در زیسرتگاهی  وضعیو وطاظ  ه رودخانه  االدسو

 سرمو   ره  حرکرو   را  و را دارد شررای   تری  ضعیف م تلف

 عمرق  کاهر و رودخانه عرض افزایر  ا رودخانه دسو پایی 

 سررعو  کراهر  ،نتیجه در و رودخانه شیب کاهر و جریام

 مسراعدتری  شررای   در زیستگا  مطلو یو طاظو  ه رودخانه

 سرمو   ره  مراهی  حرکرو  صرورت  در ،دیگرر   یرام   ه .اسو

در  و شرود  مری   یشتر آم  ر وارد فیزیکی های تنر ، االدسو

 افرزایر  نیرز  ماهیرام  جوامرع   ر  شدوارد های آسیب پی آم،

 پراکنر و تعداد  ا را طه در موجود میدانی های داد . یا د می

اسو.  ا افرزایر عررض    مطلب ای  مثید اریجوی  ماهی س 

هدف نیز کمترر خواهرد  رود و    گون  رودخانه، احتمال حضور 

مراهی   ارر منفری افرزایر عررض رودخانره  رر حضرور سر        

 .]21[متر ر و شد  اسو  15جوی اری در مقادیر  یر از 

 زیسرتگا  و جریرام  ماهانر   زمرانی   هرای   ا توجه  ه سری

مواقرع   درصرد  75های فروردی    افزایر  د  رودخانه در ما 

 75و اردی  شرو    مکعرب  رر رانیرهو    متر 95/5 از یشتر  د  

سر ب   ومکعب  رر رانیره   متر 55/3از  یشتر مواقع  د   درصد

 شرود.  هرا مری   کاهر میزام مساحو مطلوب وزنی در ای  ما 

 25های فرروردی  و اردی  شرو فقر  در     که در ما  طوری   ه

 642/1 از یشتر ترتیب   همطلو یو ها  روزهای ای  ما درصد 

مررداد،   هرای تیرر،   اسرو. در مرا    مترمر ع  رر مترر   162/2و 

مطلروب   مسراحو  ،ش ریور و م ر که  ا کاهر  د  مواج یم

کره در شر ریورما  کره     طروری   ره  ،یا رد  وزنی نیز کاهر می

 25در فقر   مساحو مطلروب وزنری    .حداقل  د  وجود دارد

درصد  51و در  مترمر ع  ر متر 388/1از  یشتر مواقع  درصد

اسرو.  را    مترمر رع  رر مترر    268/1روزهای ای  ما  کمتر از 

هرای شر ریور و    میزام مساحو مطلوب وزنی در مرا  مقایس  
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گونر   کره  ره زیسرتگا      آید  ه دسو میفروردی  ای  نتیجه 

هرردف در شرررای  سرریح ی در مررا  فررروردی  نسرر و  رره    

  حرداقل اسرو، ترنر    ش ریورما  که  د  رودخانه در شررای 

 ر اسا  سری زمانی جریام ماهانه در  شود. کمتری وارد می

مترر   76/1 مواقع جریام  یشتر ازدرصد  75ما    م  که در 

روزهای ایر   درصد  75نیز در  میزام مطلو یو ،اسو  ر رانیه

اسرو و نسر و  ره سرایر      مر ع  ر متر متر 13/2 از یشتر ما  

هردف ر   گونر   طلو یرو  ررای   ها در ای  مرا  حرداکثر م   ما 

در  11و  11 هرای  دهرد.  را توجره  ره نمودارهرای شرکل       می

درصد  75های آ ام تا اسفند و خرداد میزام مطلو یو در  ما 

 اسو. مر ع  ر متر متر 179/1 از یشتر مواقع 

و، 11  شرکل  منطنی تداوب مطلو یو زیستگا  ا توجه  ه 

 را ررر د درصرر 95 ررا احتمررال وقررو   AWSکمتررری  مقرردار 

 را   AWSمترمر ع  ر مترر اسرو و  یشرتری  مقردار      117/1

مترمر ع  ر مترر اسرو.    161/2 را ر درصد  11احتمال وقو  

درصد اوقات مقدار مساحو مطلروب   11فق  که  معنا ای  ه 

  مترمر رع  رر مترر  ررای گونر      161/2وزنی  را ر یا  یشتر از 

 51و   ا احتمرال وقر   AWSاسو. متوس  مقدار  شد   ررسی

درصد  51مترمر ع  ر متر اسو. یعنی در  253/1 را ر درصد 

 مترمر ع  ر متر اسو. 253/1اوقات مساحو مطلوب وزنی 

  زمینرررنترررای  تطقیقرررات م تلرررف در    مطاوعررراز  

نترای  آن را  را یکردیگر اخرتحف        مقایسر اکوهیدروویک و 

توجه میزام مطلو یو زیستگا  در هر  د   رای هرر   درخور

 ۀدهنرد  شود. ایر  امرر نشرام    مشاهد  می آ زیام گرو  سنی

، ژئومتری رودخانه، طول و عررض  شد   ررسی  تأریر منطق

جغرافیایی، ارتفا  از سطس دریا، اقلیم و حتی نو  گونره  رر   

 .]22[ اسومیزام مطلو یو زیستگا  

حاضرر  را   مطاوعر   هرای    ررسری  ،طور که اشار  شرد  همام

مق، سرعو و مواد  سرتری  های مطلو یو ع استفاد  از منطنی

و انجرراب گرفترره اسررو. و 1391منررت  از تطقیررق ط اط ررایی  

در تطقیق حاضر و  SEFA از مدلآمد   دسو  همطا ق  ا نتای  

مطلو یو در طول و عرض رودخانه، مشراهد     ا توجه  ه توزیع

  هرای رودخانر   زیسرتگا  مطردودۀ  شد که میزام مطلو یرو در  

ط اط رایی  مطاوعر    ه اینکره در  اسو.  ا توجه کم  شد   ررسی

و زیستگا  انت ا ی  ا در نظر گرفت  قا لیرو دسترسری   1391 

زیستگا  و در نظر نگرفت  سایر شرای  صورت گرفته اسو و  ا 

توجرره  رره اینکرره شررناخو مطرردودی در را طرره  ررا نیازهررای  

 وجرود دارد  ومراهی جوی راری   سر   زیستگاهی مراهی  رومی   

های مطلو یو عمق و    منطنیدر تطقیقات آیند  اصح ،]21[

 ماهی ایرانری  و س  ماهی جوی اری س  های سرعو  رای گونه

هرای مطلو یرو عمرق و     کردام، است را  منطنری رودخان  در 

کرردام  رودخانر   در  ماهی مرکزی ایرام سیا   سرعو  رای گون

کردام  ا در نظر رودخان  زیستی  رای   و ت می  جریام مطی 

 .شود پیشن اد می   یادشد ونسه گزمام  همگرفت  
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