محیطشناسی،دورة،43شمارة،3پاییز،1396صفحة543-560


توسعة روش بومی تخمین جریان زیستمحیطی در رودخانههای حوضة
جنوبی خزر-پارکملی الر
5

مهدی صدیق کیا ،1اصغر عبدلی  ،*2سید علی ایوبزاده ،3امیرعباس احمدی 4و محمد قلیزاده

m.sedighkia@modares.ac.ir

 .1دکتری سازههای آبی ،گروه سازههای آبی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشیار ،گروه تنوعزیستی ،پژوهشکدة علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی

ayyoub@modares.ac.ir

 .3استاد ،گروه سازههای آبی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .4کارشناسارشد محیطزیست ،ادارة کل محیطزیست ،استان تهران

amashhadi56@yahoo.com

 .5کارشناسارشد سازههای هیدرولیکی ،شرکت مهندسی مشاور پیاب نوین

gholizadeh_ir@yahoo.com

تاریخ وصول مقاله1396/01/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/08/15 :

چكيده

محیطیتعریفشدهاست.روشهاا 

بهمنظورایجادشرایطپایدارمحیطزیستیدررودخانه،ازحدود4دهةقبل،مفهومجریانزیست
رومیز ازدبیجریانبهمنظورتعیینجریانزیستمحیطیرودخانهاستفادهمیکنند.امامدلها توسعهدادهشدهدرکشورها دیگر
درایرانکاربرد نیستونیازبهانطباقبومیاینروش هاست.درمقالهحاضرمعیاارهیادرولوکی یمبتنایبارشابیهسااز ک ای
اکولوکیکزیستبومها رودخانها حوضةجنوبیخزر،درپارکملیالرتوسعهدادهشادهاسات.حفاتاتازمحایطزیساتوایجااد
شرایطپایداراکولوکیکرودخانه،درسهسطحبسیارعالی،خوبوضعیفقابلتوصیفاستکهسطحبسیارعالیباهمعناا جریاان
الزمبرا ایجادحداکثرمطلوبیتمحیطزیستی،سطوحخوبوضعیفنیزبهمعنا مطلوبیتنسبیوحداقلمطلوبیتمحیطزیساتی
است.برا آبراههها باشیببیشاز2درصد،حداقلمطلوبیتمحیطزیستیدرچهارفصلبهار،تابستان،پاییزوزمستانبهترتیاب
شود،درحالیکهبرا آبراههها باشیبک تراز2درصاد،ایانمقاادیر


درصدمیانگینجریانساالنهایجادمی
در25،30،20و20
بهترتیببرابر80،45،85و45درصداست.نتایجحاکیازآناستکهدررودخانهها باشیبک تر،ایجادشرایطپایداراکولوکیکو
زیستیرودخانهپیچیدهترخواهدبود.


مدیریتمحیط

كليدواژه

تخ ینجریانزیستمحیطی،روشرومیز الر،شبیهساز زیستگاهی،قزلآال خالقرمز.

 .1سرآغاز

رؤ ههت د کرآ ت را کارکچ نههوت زنهه ای کر اکوسیسههتم

اکوسیستم قسمتی از نظم جهانی است که انسهات اوانها ی

ب دسیلة انواع معینی از موجوکات زن ه ابیهی ده ه اسهت

* نو سن ه مسئول:

Email: asabdoli@yahoo.com

544

دورة 43

تأمی ب حفظ تعداد و انواع موهودا



شمارة 3



و نیز نظار

پاییز 1396

یر الرراد

دينامیررك و لرآينرردها اكولرروژيکی در رود انرر اسررت

هامعرررة آنب ا مهرررمترررري وظرررايف در حفاظرررت ا

( .)Blanckaert & et al., 2013روشهرا تعیری هريران

اكوسیستم هاست .يکی ا انواع مهم اكوسیستمها آبها

يسررتمحی،رری یر  4دسررتة هیرردرولوژيکیب هیرردرولیکیب

دا زیب اكوسیستم رود ان هاست .نقا رود ان در حیا

يستگاهی و هرامع تقسریم ینرد مری روند و

یشر ا دو هنب یررسی می ود:

گاهی یا توه ی

 -1تأمی آب در یخاها مختزف صرنعتب ررب و
كش راور

اسررت .امرررو یررا احرردام سرردها متعرردد و

هیچنی اهرا پروژ ها مختزف آیگیر ا رود ان اي
نوع پهن ها آیی ی طور مستقیم یرلعالیتهرا انسرانی در
یخاها مختزف مؤثر هستند.

رايط روشها تركیبی در تعیی هريان

يستمحی،ی نیز استفاد مری روند (نشرري
و ار

ریار 557ب

نیرو) .روشها هیدرولوژيکی ك یا نرا رومیرز

نیز نا ت می وند ا داد ها ماهانر و يرا رو انر دیری
مان آمار معقول ی منظور تعیی هريران

هريان در مد

يست محی،ی استفاد مریكننرد ( ;Godinho et al., 2014

 -2تأثیر رود ان در نردگی یشرر ا طريرق ترأثیر یرر
محیط يست است ك درنهايرت در یزنردمرد

یرر حیرا

انسانها تأثیرگذار است.

 .)Wang et al., 2013روش تنانت يرا مونتانرا درصرد ا
میانگی هريان ساان را ی نروان هريران يسرتمحی،ری
مورد نیا یرا حفظ رايط هیدرولوژيکی رود ان در نظر

اير دو هنبر هیرروار در تقایرل و تضرراد یررا يکررديگر
قراردارند .یراساس تحقیقا

انجا

د در دهة  90می د

در حدود  50درصد ا آب ها سر،حی در مری توسرط
یشر در قال

بی سا

پروژ ها مختزف یهر یردار می ود و اير

میگیررد ( .)Tennant, 1976اير روش یرر پايرة داد هرا
میرردانی یردا ررت ررد ا  11رود انر در منرراطقی ماننررد
مونتانرراب نبراسررکا و ويومینررگ در ايرراا
داد ها میدانی امل یر ی صوصیا

متحررد اسررت.
هندسی رود ان

رقررم تررا سررال  2025یرر حرردود  70درصررد واهررد

و یر ررری صوصررریا

رسید) .(Postel,1988ا طرلی یشر هیروار در پری ترأمی

م،الع رد اسرت كر ییشرتر پارامترهرا اكولروژيکی یر

نیا آیی حداك ر

ود ا رود ان هاست و ا طر

ديگرر

یا یرهم وردن رژيم طبیعی هريان در رود ان ب اكوسیستم
اي نوع پهن ها آیری در معرر
پديدة گرما ههانی و تغییرا

كیفی یردا ت د است .تنانت یراساس داد هرا

یردا ت دة ود درصرد ا متوسرط هريران سراان را

،رر اسرت .هیچنری

یرا حفظ كیفیت يستگا در رود ان ییان دا ت .ايشران

آب و هوايی هرررو اير

 10درصررد متوسررط هريرران سرراان را حررداقل هريرران

نوع پهن ها آیی را یا ،رها ییشتر روی رو میكند .یرا
توه ی نکتر هرا گفتر

صور

اكولررروژيکی در محررردود هرررا

يست محی،ی ا

كرد .تنانت در را سر،د یراسراس

رد ب ا حردود  50سرال پریا

درصد ا میرانگی هريران سراان یر توصریف ررايط

مفهومی یا نروان هريران يسرتمحی،ری در رود انر هرا

رود انر ر پردا رررت و در نهايرررت یراسررراس هررردول 1

تعريف د است ك در ییشتر كشورها یرا نروان حرداقل

توصی ها

هريان يستمحی،ی استفاد می ود؛ اما در سالها ا یر

كرد .اي روش یا توه ی سادگی در كشرورها مختزرف

تعداد ا كشورها نیا ی تعیی اير هريران یر صرور

كانون توه یود است).(Mathews & Richter, 2007

دينامیك را احسراس كررد انرد .اير نیرا دينامیركب زرم
هديد یا نوان اكوهیدرولیك را پاي گذار كررد اسرت.
اير

زررم در واقررع ارتبرراط یرری هیرردرولیكب مورلولرروژ

ود را یرا تعیی هريان يست محی،ی ا
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.توصیه
جدول1

پايیز -مستان

یهار-تایستان

(درصد ا میانگی هريان ساان )

(درصد ا میانگی هريان ساان )

یسیار الی

40

60

الی

30

50

وب

20

40

ادان

10

30

ضعیف

10

10

0-10

0-10

وضعیت رود ان

ديد

تخري

روش تنانت در سالها ا یر ی نوان رو ری م،یرئ
در پروژ ها مختزرف و ار
م،العا

نیررو اسرتفاد

رد اسرت.

ررریییايی رررامل pHب  DOو سررراير

لاكتورهرررا

آاينرد هررا آلرری و غیرآلرری ماننررد لزررزا

سررنگی اسررت

متعدد دا زی استفاد ا اي روش را يرر سرؤال

( .)Ahmadi-Nedushan et al., 2006لاكتورها مهم كیفی

یرد اسرت (Karimi et al., 2012ب صرديقكیرا و هیکراران

در مقیاس ماكرو تأثیرگرذار یرود و هرز در ررايط ويرژ

رد

محدود هرا كزیری تعريرف مری رود .یراسراس

 .)1394در نهايت یراساس هیعیند م،العا

انجا

ی صور

مرریترروان نتیج ر گیررر كرررد ك ر توسررعة ررا صهررا

تعريف مجیو ا ا

هیدرولوژيکی هريان يستمحی،یب یايستی یرا روشهرا

تحت نوان لیزيك يستگا تعريف می ود ( Maddock et

هیدرواكولوژيکی و یر صرور

من،قر ا یا رد و ررايط

اكولوژيك را نیز در نظر گیرد .یا توه ی ضرور
یر اكولروژ ب حوضرة تحرت م،العر مفهرو

تیركرز

ربی سرا

يسررتگاهی ا حرردود دهررة  90مرری د توسررع داد

ررد.

يستگا ا هنب ها مختزف مزيت دارد.
ضرور ها و الزاما

مفاهیم میپردا د.

 .2ا میان وامل متعدد و یسریار پیچیرد و گونر هرا
مختزف یا رو ی قو ی انتخاب مدل ییولوژيك میپردا د.
یومررا انتخرراب گونر مرریتوانررد یراسرراس معیارهررا
مختزفی صور

رايط هیدرولوژيکی را توصریف مریكننردب مهرمترري

ا

می وند .هیچنی ارتباط میان ناحیة شکی یا رود انر و
تأثیر آن رو تغییرا

مانی و مکانی در منایع غذايی و نیز

لراهم كردن پو ا و پناهگا در رود انر ب اثرر مهیری در

رررايط اكولرروژيکی و تعريررف

اكولوژيکی در قال

 .)al., 2013متغیرهايی ك

کل كزی رود انر و متوسر،ی

ويژگرریهررا محی،رری در مقیرراس محزرری درنظررر گرلترر

م،العة كیّی اكولوژ من،قر مبتنری یرر روش ربی سرا
 .1یرر كیّرری سررا

ررايط سرا تار يسرتگا و هريران

پذيرد .اي معیارها میتواند اكولوژيرك يرا

تو يع گون ها

ماهیها و هامعرة آنهرا دارد ( Rifflart et

 .)al., 2009سرا تار لیزيکری يسرتگا ب پرارامتر مهیری در
تعیی لراوانی وهود گون ها در آیراه است .انتخاب مناطق
تخم ريز و پرورش نو ادان ماهی ها یراسراس ق،رر ذرا
یسترب سرر ت هريران و یرق آب اسرت و اير موضروع
اهییت متغیرها لیزيکی را در يسرتگا هرا آیری نشران

غیر اكولوژيك یا ند .ی دلیل یر نسبتا طوانی ماهیها اي

میدهد ( .)Vadas & Orth, 2001را حل ك سیك یررسی

ررا ص ررویی یرررا یررسرری تررأثیرا

كیّرری يسررتگا

يسررتگاهی

محی،ی هستند .در مجیروع لاكتورهرا

یراساس میزان یهینة پارامترها غیر يسرتی یرر رو گونرة

نرروع موهررودا
یزندمد

تغییرا

تأثیرگذار غیر ند ی دو یخا تقسیم می وند :لاكتورهرا
یییايی و لاكتورها لیزيکی.

هررد

ررامل تخیرری

ررا صهررا

اسررت .ررا ص م،زوییررت يسررتگا معیررولتررري

ا ص استفاد د در یررسیها میکرو يستگاهی است.
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ا ص معیوا یی صفر تا يرك تعريرف مری رود و

تنها روش ها غیراكولوژيکی كر یرر ررايط اكولروژيکی

هرد ی يك نزديكتر یا ردب یر مفهرو احتیرال حضرور

يستیرو هرا ايرران تیركرز ندارنرد در تخیری هريران

ییشتر ماهی در يستگا است .هیچنی

دد صفر ی مفهو

حداقل م،زوییت و يرا حرداقل احتیرال حضرور مراهی در

يستمحی،ی استفاد

د است ك نق ،ضعف مهیری در

توسعة روش ها تخیی هريان يستمحی،ری در كشرور

يستگا ب یراساس تحزیل پارامترها لیزيك يستگا است.

است ( کوهی و هانگ  .)1390ماهیان ی نروان مهیترري

وامل متعدد هرم مران یرر ررايط

آیز ساك در اكوسیستم ها رود ان ب ییشتري تأثیر را ا

امرل یرقب سرر ت و

میزان هريان هار در رود ان میپذيرنرد .مجیو ر ا ا

رد و سراير وامرل

رايط سا تار يستگا و هريان یا نوان لیزيك يسرتگا

یايد توه دا ت ك

يستگاهی مؤثر است؛ اما تنها س
یسترب وامل مستقل در نظرر گرلتر

وایسررت هسررتند .سررر ت هريرران آب مرریتوانررد هزينررة
یهر یردار ا

يستگا و نر

ستشرو یری مهرگران كر

تعريف می ود ك ییشتري تأثیر را یر لراوانی ماهی در اي
نوع يستگا هرا دارد ) .(Maddock et.al, 2013سر

امرل

کار و غذا یسیار ا ماهیان هستند را تغییر دهد .یرق

یقب سر ت و یستر ی نوان وامل مستقل در نظر گرلتر

آبب میتواند محالظی در یرایر کاردیان شکی و هوايی

د در لیزيرك يسرتگا هسرتند و یايسرتی در م،العرا

یا د و لضا ییشتر را یرا هستوهو غرذا و تغذير
یسرترب

در ا تیار قرار دهرد ( .)Guay et al., 2000تركیر

مرریتوانررد ويژگرری مهررم يسررتگاهی یرررا ماهیرران در
اكوسیستم ها رود انر ا یا رد و امکران سراك
حركتب تولیدم لب پناهگا (یرا پنهان دن ا

یومی سا
توه

اكولوژيك یا مبانی لیزيرك يسرتگا یر آنهرا
ود .یراساس اي موضوع مقالة حاضرر پاير گرذار

د است .روش ارائ

رد در اير مقالر یررا محاسربة

ردنب

میزان هريان يستمحی،ی در رود انر هاسرت و حاصرل

رکاردیان

 8سال در لاصزة سالها 1386ترا  1394اسرت.

تحقیقا

و مقایزر یرا هريران آب) و ترأمی غرذا (یر طرور مسرتقیم

هیچنی یرا نخستی یار در كشور ی ارائة رو ری یرومی

ی واس،ة مواد آلی و تجیع غذا مانند هزبكها اپیفیتیرك)

مبتنی یر اكولروژ آبهرا دا زری ايرران یررا محاسربة

را لرراهم آورد ( Guay et al., 2003; Ahmadi-Nedushan

هريررران يسرررتمحی،ررری پردا تر ر و رررا صهرررا

 .)et al., 2006حقیقت دارد ك حضور ماهی يا لراوانری آن

هیدرولوژيکی یومی تخیی هريان يسرت محی،ری ارائر

در اغز

موارد یا نوع یستر در ارتباط اسرت ( Humpl and

 .)Pivnička 2006وامررل وایسررت ماننررد رری
لاكتور تعیی كنند یرا

آیراهرر ب

ررايط هیردرولیکی در مقیراس

محزرری اسررت و ی ر نرروان يکرری ا مهیتررري لاكتورهررا
تأثیرگذار در پراكنا گون ها ماهیان نا ت

رد اسرت

در مجیرروعب روشهررا هیرردرولوژيکی كرر یرمبنررا
معیارها هیدرولوژيکی هستند؛ در صرورتیكر یرر مبنرا
نیا ها اكولوژيکی هر حوضة آیريز یو سرا

نشروند یر

نوان معیارهرا تعیری هريران يسرتمحی،ری حتری در
مرحزة یرنام ريز منایع آیی نیز م،زوب نیست .یررسیها
انجا

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی حوضة جنوبی خزر
حوضة آیريز زر در یخا هنویی یا مسراحتی در حردود
 256000كیزومترمریع يکی ا حوض ها آیريز وسیع ايران

(.)Pont et al., 2005

د یر تحقیقا

داد است.

گذ ت در كشور نشان میدهرد كر

است و ی صور

یالغریری آذریايجران رروع

نوار ا

می ود و یعد ا طی دامن ها

یالی البر تا ریالغریری

راسان ادام میياید .حوضة آیريز زر دارا
یود و ییشتري ا ت
(یالغ یر  5500متر) را یر

ی

ياد

ارتفاع حوضر هرا آیريرز كشرور
رود ا تصراص داد اسرت .در

حدود  866رود ان یزرگ و كودك ك اك را ا ارتفا را
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یالی سردشی میگیرند در اي یخا هريان دارند.

البر

یا توه ی اهییرت اير حوضرة آیريرز یر نروان يکری ا

يتونی مايل ی قهو ا است .پهزوهايا نقرر ا يرا رد و
کم سفید متیايل ی

رد دارد .حداك ر اندا ة اي ماهی در

حوض ها اصزی آیريز در كشور و نیز وهود رود ان ها

آب ها یا سر ت ياد در حدود  20سانتیمترر و حرداك ر

متعددب مديريت هريان در رود انر هرا موهرود در اير

و ن آن نیز در حدود  100گر است .اما در درياد ها مانند

حوض كر

یردتا در اسرتان هرا مهیری درون تهرران و

ما ندران هستند یسیار اهییت دارد.

می رسد .در سردایرودب میانگی طرول و و ن آن یر ترتیر
 147میزییتر و  37گر اسرت .اير گونر ب پرراكنا نسربتا

 .2.2انتخاب مدل بیولوژیک
در م،العا

اكوسیستم رود ان هاب مدل ییولوژيك ی نوان

ا صی یرا یررسی رايط اكوسیستم استفاد مری رود.
یوما انتخاب مدل ییولوژيك می تواند یراساس معیارهرا
مختزفی صور

پذيرد .اي معیارها میتوانند اكولوژيك يرا

غیراكولوژيك یا ند .ا معیارها اكولوژيکی انتخاب گونر
میتوان ی گونة غال ب نادرب آسی پذير و يا مهراهم ا رار
كرد .ماهیها یا توه ی طول یر ود و هیچنری وهرود
اط

ا

ییولوژيك و اكولوژيك وسیعترر در حرال حاضرر

نسبت ی كف يان در م،العا

رود ان حداقل در مناطقی

ك وهود گون ها ماهی اثبا

د است اولويرت دارنرد.

در مقالة حاضر ماهی قزلآا

رال قرمرز یر نروان مردل

ییولوژيك انتخاب د است .ماهی قزلآا

ال قرمرز ا

گون ها حیايرت ردة كشرور محسروب مری رود و در
لهرست سر اتحادية یی الیززی حفاظرت ا منرایع طبیعری
)(IUCNب در آستانة انقررا

) (ENقررار دارد .ینرایراي یرا

توه ی وضعیت حساسب ت ش یررا حفاظرت ا آنب ا
اولويتها سا مان محیط يست كشور است .یا توهر یر
ررد

دريادة سد ار اندا ة اي ماهی تا حدود  50سانتیمتر هرم

درهررة حساسرریت و نیا منررد یرررا تیهیرردا

سررختگیرانة حفرراظتی انتخرراب اير گونر یر نرروان مرردل
ییولوژيك دارا توهی كالی است .درمقیاس یی الیززی نیز
اي گون ب در تحقیقرا

متعرددب را ص يسرتمحی،ری

مناسبی تشخیص داد

د است .ینایراي ی هرئت میتوان

گفت در تحقیق حاضر ی لحراظ اكولوژيرك مناسر ترري
گون در كشور ی نوان مدل ییولوژيك مدنظر قررار گرلتر
است .در ة ندگی اي ماهی در م،العا

مختزف معرلی

د است ( بدلی و نادر  .)1387رنرگ یردن اير مراهی

وسیعی در حوضة هنویی زر و هیچنی حوضرة دريادرة
ارومی دارد (.)Mostafavi et.al., 2014
 .3.2انتخاب منطقة مدلسازی اکولوژیک
آنچ ییا ا انتخاب مردل ییولوژيرك اهییرت دارد مکران
مدلسا

است .يرا حتی در صورتی ك مردل ییولوژيرك

غزط انتخاب ود یا در نظرر دا رت مکران مناسر
مدلسا

نتاي صحیحی ی هیرا

یررا

واهد دا ت اما میک

اسررت اير نترراي كرراریرد نبا ررد .انتخرراب غزررط مکرران
مدل سا

ی نتاي غزط ی هیرا

واهرد دا رت و نر

تنها نییتواند كیرككننرد یا رد؛ یزکر موهر

گیراهری

مررديران محرریط يسررت یرررا حفاظررت ا يسررتگا هررا
گون ها مختزف آیزيان و مرديريت مبتنری یرر اكوسیسرتم
منایعی آیی واهد د.
در مقالة حاضر پارکمزی ارب محل توسعة ا صها
اكوهیدرولیکی و هیچنی توسعة مدل يسرتگاهی انتخراب
د است .در انتخاب اي مکران یر نروان محرل توسرعة
ا صها اكوهیدرولیکی قزلآا
م حظا

مختزف در نظر گرلت

ماهی قزل آا

ال قرمرز در ايررانب
د .یا توهر یر اهییرت

ال قرمز و يستگا ها موهود در پرارک

مزی ارب اي من،ق حفاظت و رکار در اير پرارک مزری
محدود و كنترل د است .یرا نايرت یر وهرود ندا رت
لعالیت ها هد انسانی در محدودة مرورد م،العر ب مردل
ییولوژيك مورد نظر تحت مخاطرا

و تأثیرا

لعالیتها

انسانی نیست و در صورتی ك در یعضی مناطق تحت تأثیر
مسائزی مانند آلودگی دا یا د لع دامنة ترأثیر اير مروارد
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یسیار محدود است .در آب نیز کاردی هد یررا اير

مؤثر مانند رقایت و يا کارب لرآيند یررسیها

گون وهود ندارد .تنها کار كنندگان محدود در اي پارکب

را یسیار پیچید میكند و د ق،عیتها را الرزايا داد و

یعضی درندگان مانند گرگ و رویا هستند ك دامنة تأثیر آن

نیا مند م،العا

اكولوژيکی و ییولوژيکی اصری واهرد

مق،عی و محدود است و اثر مخریی یر توسعة ا صها

یود .هنو در س،د ههران یحرد دينامیرك یرودن ررايط

اكوهیدرولیکی ندارد .نکتة ديگر اينک
آیز غال

يستگاهی

ال قرمز تنها گونرة

اكولوژيك محل یحد یسیار ا محققی است .در مجیوع

در محدود پارک مزی ار است .ینایراي مسئزة

ال قرمرز در پرارک

رقایت ی نوان يکی ا مهیتري موانع توسعة ا صهرا
اكوهیدرولیکی در محردودة اير پرارک وهرود نردارد .در
محدودة اي پارک مدلسا

يستگاهی یومی امکانپذير

ی هرئت می توان گفت يستگا ها
مزی ار ا معدود يستگا هايی است ك
تأثیرا

هد لعالیرتهرا انسرانیب ترأثیرا

و یر ندا رت
پارامترهرا

ییولوژيکی مانند کار و رقایت نیز وهود ندارد .یا توه ی

اسررت در واقررع وهودندا ررت رقایررتب ررکار و تررأثیرا

مجیوع نکا

لعالیررتهررا انسررانی یا ررد مرری ررود كر مرردل یررومی

یرا توسعة ا ص هیدرولوژيکی هريان يسرتمحی،ری

يسرتگاهی قایرل كراریرد و توسرع یا رد .در

در يستگا ها آبها دا زی ی یار میرلت .پارک مزی

بی سرا
غیراينصور

توسعة اي نوع بی سا

نکت ا ك م،العا

میک نیست.

گفت

د ب تحقیق حاضرر لرصرتی اسرت نايی

ار ا پارکها مزی منحصری لرد ايران و ههان است .اي

اكوسیستیی در رای ،یا اي گون را

پارک ی مساحت  27789هکتار در دامنة غریی قز دماونرد

یسرریار سررخت مرریكنرردب دسررت ررورد یررودن یرردة

در استان ها ما ندران و تهران واقع د است .اي پرارک

اكوسیستمها رود ان در اي حوضة آیريز است .ی منظور

مزیب نیونر ا

يسرتگا كوهسرتانی یر ریار

توسعة منحنی و يا توسعة هر نوع را ص هیردرولوژيکی

می آيد و اقزیم سررد و مرطروب آن یا رد رد يسرتگا

یومی هريان ك یتواند

و یر يستگا تحرت م،العر در

ساير يستگا ها گون نیز استفاد

ود تنها يستگا هرايی

میتوانند م،یئ یا ند ك هی نروع ترأثیر انسرانی در آنهرا
ديد نشود.

را ص ا

تایستان گذران مناسبی یرا گونر هرا مختزرف هرانور
یا ررد .محرردودة آیراه ر هررا پررارک مزرری ار در تصرروير
یاتیك ير نشان داد

د است.

و یر اي وهرود وامرل یرار ییولروژيکی



.رودخانههایمحدودةپارکملیالر

شکل1
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تنوع يستگاهی ال قرمز در اير پرارک یسریار متنروع

دن حضور الراد گرو ب صید ود

ك ماهیب قبل ا متوه

یود و انواع يستگا ها را میتروان در آن مشراهد كررد .یرا

و در نقاط حضور ماهیب اندا ة ماهی (یررا تعیری سر و

رايط هیدرولیکی دو نوع يستگا مشخص اسرت.

یسرررترب

توه ی

 .1يستگا هايی ك یا ی

كیتر یود و لعالیتها

يسرتی

مانند تخم ريز در آنها توسرع دارد؛  .2يسرتگا هرايی كر
دارا

ياد یود و محل مناسبی یررا تغذيرة ماهیران

ی

اسررت .دو آیراهرر الررر و آب سررفید یرر ترتیرر

نیاينرردة

يستگا ها نوع اول و دو انتخاب دند و یرا توهر یر
كاركرد يستگا ی ترتی

گررو سرنی نایرالغ و یرالغب مردل

مرحزرررة نررردگی آن)ب یرررقب سرررر ت و ذرا
د و ا ماهیب ذرا

اندا گیر

پو ا گیاهی اطرا

یسترب کل يسرتگا و

آنب ک یردار یعیل آمد .ماهیهاب

یعد ا ییومتر ب ی لاص در آبب رهاسا

ردند .در اير

تحقیقب یا ها یررسیب یراساس مفهو مزور يسرتگا هرا
در نظر گرلت می دب یدي معنی ك در هر یا ب تركیبری ا
یرزآبب گروداب و یینرایینی وهرود دا رت.

يستگا ها

ییولوژيك در هريك انتخاب د .انتخاب اي دو يسرتگا

اندا گیر ماهی یرمبنا طرول كرل و یراسراس میزریمترر

ی نروان محرل توسرع مردل اكولوژيركب حاصرل م،العرة

گرلت .نا ت مزور يسرتگا اصرزی اساسری در

ا سالة تیم تحقیق یر رلتار ناسی ال قرمرز در تیرامی
يستگا ها پارکمزی ار است .هد

صور

تیامی م،العا

يستگا است ك در اير تحقیرق نیرز یر

نهايی اير تحقیرقب

دقت ی آن توه

د و در انواع مزور يستگا ها یردا ت

استخراج ا ص ها هیدرولوژيك هريان يستمحی،ری

ییولوژيررك انجررا

یر رری

توسع پذير ی آیراه هرا ديگرر در حوضرة هنرویی رزر

محققی تیم تحقیقاتی در مینة م،العا

است تا یتواند ی

نوان معیار مبتنی یرر يسرتیرو هرا

دا زرری كشررور و اسررتفاد رردنی یرررا تیررامی مهندسرران
رود ان یا د.

ررد .تجریررة طرروانی تحقیقررا

اكولوژيکی آیزيانب

نا ت مزور يستگا هرا را یسریار دقیرق كررد و موهر
الزايا دقرت م،العرا

میردانی رد .رر انرواع مزورر

يستگا ها در منایع متعدد

یررسی رد اسرت ( Jowett,

 .)1993; Mosley 1982نقش یرردار رود انر در مقراطع
 .4.2مطالعات میدانی

مختزف و یا توه ی تغییرا

نیون یردار ا ماهیان یا روش هرا مختزفری امکرانپرذير

صد تا دويست متر صور

است .مهیتري آنها امل الکترو وكرب غواصریب مشراهدة
مستقیم و ويديو تزیترر اسرتب كر هريرك دارا

رر

مفصل یود و در منایع اصزی ی اي موضروع پردا تر ايرم
) .(Bovee, 1986در ايرر تحقیررق ا روش رروک یرقرری
ياد است و یا توه یر

استفاد

د ك دارا مزيتها

امکانا

موهرود در كشرور یهترري روش یررا یردا رت

نیون ا ماهیان رود ان هايی مانند رود ان ها پارک مزی
ار است .نیون یردار ا ماهیها یرا تولید منحنیهرا یر
صور

نق ،ا و دقیقب ا طريق روش وک یرقی انجرا

د (يك مرحز نیون یردار در تایسرتان و پرايیز  1394و
در  70نق ،ا پايی دست رود انر الرر و یاادسرت آب
سفید انجا

د) ( کل  ) 1و در هیة ايستگا ها سعی رد

هندسة رود انر در لواصرل
گرلت.

 .5.2نحوة مدلسازی اکولوژیک
مدلسا

اكولوژيك و بی سا

يستگا ب ایزار مهیی در

مینة تخیی كیّی رايط اكولوژيك یرود و در سرالهرا
ا یر توه یسیار

ی آن د است (Bockelmann et al.,

) .2004در مقالررررة حاضررررر توسررررعة ررررا صهررررا
میکرو يسررتگاهی یررا اسررتفاد ا روش انتخرراب يسررتگا
ژاكرروب انجررا

ررد) .(Olsen, 2012یرر منظررور توسررعة

منحنی ها م،زوییت يستگاهی نخست یايستی منحنیها
لراهیی يستگا تولید ود كر محرور طرولی دسرت هرا
آمار هرر پرارامتر مرورد م،العر ماننرد سرر ت و محرور
رضی نیز لراوانی هر دست در مقیاس صفر تا يك است و
معیوا یا  Pنشان داد می رود .یر هیری ترتیر

نیرودار
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میدانی ماهی در

در  36دیی مختزف در هر رود ان انجا

د .ربی سرا

نقاط حضور است استخراج می ود ك معیوا یرا  rنشران

س،د آب یا استفاد ا مدل يركیعرد  HEC-RASانجرا

داد می ود .در نهايت یرا مركرز هرر دسرت آمرار  iیرا

د ك تأيید نتاي مدل دد یا توهر یر یردا رتهرا

استفاد ا رای،ة يرر را ص انتخراب يسرتگا محاسرب
واهد د ).(Olsen, 2012

ri  pi
ri  pi  2ri pi
را ص انتخراب یریا ا

Di 

()1
در اي رای ،در صورتی ك

 0/2یا دب يسرتگا ترهیحری و در صرورتی كر كیترر ا
 -0/2یا دب يستگا پرهیز و مقادير یری اير دو معیرار
يستگا یینایینی واهد یود .ی تعبیر ديگر یا تبديل مقیاس
ا ص انتخاب يستگا ی مقیاس صرفر ترا يرك منحنری
م،زوییت معیار استخراج واهرد رد .ینرایراي مری تروان
يسررتگا را در سرر كرر س م،زرروبب اسررتفاد رردنی و
استفاد نشدنی تقسیمیند كرد.
یا استخراج منحنی ترداو هريران در هرر دو آیراهر و
تحزیل هیدرولوژيکی متوسط هريران ماهانر در سر دورة
شکسررالیب نرمررال و ترسررالی در تیررامی مررا هررا سررال
استخراج د .ینایراي

بی سا

میدانی هريان در مقاطع مختزف رود ان ها انجا
توه ی اينک مدل بی سا هیدرولیکی قادر ی

رد .یرا
بی سا

سر ت در هر سزول يستگاهی نیست مردل  VELSIMدر
مدل  PHABSIMیهتري روش یرا محاسرب سرر ت در
هر سزول يستگاهی واهد یود .سر ت در رر
رضی ی نوان تایعی ا

مق،رع

یق هريان تو يع واهد د .در

اي حالت ا معادل مانینگ ی لر ير و ها گذار مقدار
یق هريران یررا

رعاع هیردرولیکی اسرتفاد مری رود

(.)Waddle, 2001

 1 2
()2
Vi  Se2 *d i3  n i


سس یا توهر یر الگرو میرزان را ص م،زوییرت
تركیبی در هر سزول يستگاهی محاسب

واهد د .یر اي

مبنا نقشة نوع يستگا ك نیاياها مختزفی ا آن وهرود
دارد ی دست واهد آمد ( کل.)2

اكولروژيکی-هیردرولیکی


شکل.2روشاستخراجمطلوبیتزیستگاهیدرهرسلول()Waddle, 2001
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در نهايت منحنریهرا ( )AWSيرا مسراحت م،زروب
و نیب ید هريان را ی يك ا ص يستگا ماهیران یررا
مراهیهرا مررتبط

مراحل مختزف ندگی گون هرا هرد

میكند .مساحت قایل استفاد و نی در يك یرد

در آیراه الر ییشتر هريان ها وقوع يالت دارا دیری
كیتر ا  0/5متر مکع

یرثانی است .اما در آیراه دلیچرا
یر ثانی است .هیانطرور كر

اي مقدار حدود  2مترمکع

راص در

مشاهد می ود میزان هريران در اير دو آیراهر متفراو

یا ة رود ان ا رای،رة يرر محاسرب مری رود & (Payne

یود و حجم هريان در آیراهة دلیچرا ییشرتر اسرت .اير

)Jowett, 2013


 
()3
AWS    Ai *CSIi  L 
 
 i 1
ك  Lطول رود ان یود و  AWSنیز یرحس مترمریع
n

در هر متر رود ان

واهد یود .در صورتیكر یر صرور

نسبی تعريف ود یا درصد نیز نیايادادنی واهد یود.

تفاو

نا ی ا تفاو

میان سر،د حوضرة آیريرز اير دو

آیراه است .اما سا تار رود ان در هر دو تقريبرا يکسران
است و ی هز تفاو

ید در میزان ی

پارامترها تأثیرگرذار يسرتگاهی در يرك محردود قررار
دارند .سر

مانی ماهان هريان در سر دور

د است.

منحنی تداو هريان در هرر دو آیراهر الرر و دلیچرا در
د است.

4
3
2
1
0
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100
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دبی(متر مکعب برثانیه)

5

60

0

احتمال وقوع(درصد)
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2
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40

20

احتمال وقوع(درصد)
شکل.3منحنیتداومجریان(باال:الرم،پایین:دلیچای)

0

دبی(متر مکعب برثانیه)

12

60

شکسرالیب

ترسالی و نرمال یرا هر دو آیراه در کل  4نیايا داد

 .3نتایج و بحث
کل ( )3نشان داد

رود ان ب سراير
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یر طبق روش ژاكویی منحنی ها م،زوییت يستگاهی

است .یايد توه دا ت در صورتیك دو يستگا ی لحراظ

یرا هر دو گرو سنی نایالغ و یالغ م،ایق یا کلها ()5

وامل محی،ی و يستی مشایهتها اساسی ندا ت یا ندب

و( )6استخراج د .یر طبرق منحنری را ص كانرال و يرا

نیی توان مقايس ها

يستگاهی یراساس پارامترها متغیرر

 channel indexیستر یراساس سر پرارامتر MG, CG, GG

محدود انجا داد .در کل ( )5و ( )6منحنیها م،زوییت

نشان داد

د است ك ی ترتی

یر معنرا

ر متوسرطب

در ت و یزی در ت است .در کل ( )7نیز سر

مانی

يستگاهی ی نیايا درآمد است.
مقايسة سر

يستگاهی استخراج د اند.
یی دو سر منحنری هرا م،زوییرت اسرتخراج رد ب
تفاو ها محدود یرا دو دورة یرالغ و نایرالغ مشراهد

مانی ماهان هريان در رکل ( )4در دو

می ود ك نا ی ا تفاو ها ییولوژيك گون در اير دو

آیراهة یررسی د نشان میدهد ك الگو تغییر هريران در

گرو سنی است .در گرو سنی نایالغ ی دلیرل اينکر انردا ة

دور ها پرآیی ترا كرم آیری يکسران اسرت .اير موضروع

ماهی كودکتر یود ب ینایراي در یقها كیتر نیز میتواند

حکايررت ا

رررايط يسررتگاهی يکسرران دارد و در واقررع

الگوها تغییرر هريران كر یرر حیرا

يست كند درحالیك ماهی یالغ امکان و نیز تیرايزی یررا

مراهی رال قرمرز

تأثیرگذار است در هر دو آیراه مشای است.

سر ت هريان نیز ی وضو مشراهد مری رود كر یررا

مقايسررة دو آیراهرر یراسرراس تفرراو هررا اساسرری
يستگاهی موهود در دو آیراه مانند ی

يسررت در ا یرراق كیتررر ا  30سررانتیمتررر نرردارد .دریررارة

آیراه صرحید

ماهی یالغ محدودة سرر ت ییشرتر تحیرل پرذير یرود و
سر تها حدود  1متریرثانی نیز قایزیت يست دارد.

خشکسالی

سال نرمال

ترسالی

12
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8
6
4
2
0

شکل.4سریزمانیماهانةجریان(شکلباال:دلیچای،شکلپایین:الرم)
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در رای ،یا ذرا

یستر نیز مشاهد می ود كر ماهیران

یالغ دو نوع یستر را ترهید میدهند .نروع اول یسرتر دارا
یسیار در ت و نوع دو اندا ذرا

ذرا

در حردود

متوسط است .تحزیل ییولوژيك نشان میدهد ك ذرا
یرا پنهان دن كام م،زوب و پناهگا

یسیار در ت

كرم میران مسراحت م،زروب

دلیچا یا توه ی ا رت

يستگاهی در دور ها كم آیی تا پر آیی میتوان اينگونر
نتیج گرلت ك تفاو

میان حداقل م،زوییت يستگاهی تا

حداك ر م،زوییرت يسرتگاهی در تخیری هريران يسرت
محی،ی يراد اسرت و یردا رت آب ییشرتر ا رود انر

مناسبی است ی هیی دلیل اي نوع ذرا ب هم یرا ماهیران

امکان پذير استب در رايط كنونیب اي آیراه در كم آییها

یالغ و هم ماهیران نایرالغب دارا م،زوییرت لراوانری اسرت.

رال

ذرا

متوسط هی م،زوییتی یرا ماهیران یرالغ نردارد كر

كام من،قی اسرت .يررا محریط مناسر

پنهران ردن در

نیز رايط نسبی م،زوب يستگاهی را یرا قزلآا

قرمز دارد و در مديريت رود ان میتوان حجم ییشرتر ا
آب رود ان را یرا مصار

مختزف استفاد كررد؛ امرا در

ا تیار ماهی قرار نیی دهد .اما ی دلیل اينک یرا تخمريز

آیراهة الر كام وضعیت متفاو

ماهی ايد آل استب دارا م،زوییت كیری واهرد یرود .در

هم اكنرون نیرز ررايط یحرانری در میرزان سر،د م،زروب

در رت نیرز ا م،زوییرت نسربی

رای ،یا ماهیان نایالغ

است .يرا در كم آییهرا

يستگاهی وهود دارد و یردا ت ییا ا حد حجم آب ا

یر وردار است يرا یرا توهر یر كرودکی انردا مراهی

رود ان در قال

هیچنان می تواند محیط مناسبی یرا پنهران ردن ماهیران

احدام سدب ی آیراه را در یحران دائیی اكولوژيك لرو

نایررالغ یا ررد .در هیرری حررال ر متوسررط یررا توهر یر
تخم ريز نکردن ماهیان نایالغ هری م،زروییتی یررا اير
گرو سنی ندارد .ا

کل ( )5و ( )6میتوان نتیج گرلرت

ك هرياناتی ی نوان هريان يستمحی،ی مناس

اسرت كر

یتواند ا یاق ییا ا  30سانتیمتر در كزی مزورر يسرتگا هرا

پروژ ها مختزف آیری ماننرد آیگیرر يرا

واهد یرد.
سر

مانی يستگاهی نشان میدهد ك رژيرم هريران

يستمحی،ری در دو آیراهر كرام متفراو

اسرتب يررا

یراساس وضع موهود س،د م،زروب يسرتگاهی حرداك ر
قایل یردا ت در رود انة دلیچا یسیار ییا ا آیراهة الر

ايجاد كند و هیچنی سر ت هريان در انواع مزور يستگا ها

واهد یود .ی طور كزی نیز میتوان گفت در رود ان هرايی

یرایررر حرردود  0/7تررا  1متررر یررر ثانی ر یا ررد .یررا اسررتفاد

مانی يسرتگاهی در ررايط كرمآیری و

ا منحنیها م،زوییت استخراج د و تركی

بی سرا

هیرردرولیکی یررا منحنرریهررا معیررار اكولوژيررك يررا هیرران
منحنیها م،زوییتب سر
است ( کل  .)7تفاو
اي

کل ی

مرانی يسرتگاهی ارائر

رد

ررايط يسرتگاهی در دو آیراهر در

ك ا ت

پرآیی ییشتر است امکان یردا ت كیتر ا رود ان وهود
دارد و در مديريت اكوسیستم تیامی رود انر هراب یر اير
موضوع در تحزیل و توهی احدام سردها توهر هرد و
لراوانی د است.

ویی نیايا داد رد اسرت .هیرانطرور كر

مشاهد می ود تفاو

سر

مرانی يسرتگا در دو آیراهر

كام محر است در حالیك در آیراهة دلیچا میزان مساحت
م،زوب يستگاهیب تغییرا

كیتر در ما ها مختزف سرال

دارد .در هر دو آیراه مجیوع الگو تغییرا

ی نحو است

ك نیا آیی يستمحی،ی در لصل تایستان ییشتر است.
یررا توهرر یرر

ررکل ( )7تحزیررل اساسرری یررر نیررا

يستمحی،ی در دو آیراه مریتروان ارائر داد .در آیراهرة

سر

ارائ

یا توه ی توضیحا

مرانی

رد دریرارة سرر

يستگاهیب در کل ()8ب رژيم هريران اكولوژيرك در هرر
دو آیراه نیايا داد

د اسرت .رژيرم تغییررا

اكولوژيك در آیراهة دلیچا
تفاو

هريران

ديدتر یود و ی هیی دلیرل

یدة نیا آیی در ما ها مختزف مشاهد می رود.

یراساس توصیفا

تنانتب هريان يست محی،ری در را

س،د توصیف د است .اي

ا س،د بارتند ا  :یسیار

الیب الیب وبب ادان ب ضعیف و تخري

ديد.
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تخري

ديد ی معنی میزان هريانی اسرت كر یا رد

ايجاد تخري

ديد می ود و در واقع كیتر ا مقدار كیین

مورد نیا است .اي

یرمبنا هزسا

كار ناسی حفظ  50درصد هیعیت تعیی

د .ینایراي حداك ر حفاظت ی معنا در ا تیار دا ت كل
يستگا م،زوب در دسترس و حداقل حفاظت یر معنرا

را سر،د را در سر سر،د اصرزی

یسیار الیب وب و ضعیف میتوان تقسیم كردك ی ترتی

حفاظت نییی ا

ی معنرا حرداك ر حفاظرتب حفاظرت نسربی يرا در سر،د

حفاظررت نسرربی نیررز یر معنررا حفاظررت  75درصررد كررل

متوسررط و حررداقل حفاظررت قایررل تعبیررر هسررتند و سرراير

يسرتگا هررا م،زروب اسررت .یررراي مبنراب رژيررم هريرران

اصرزی واهنرد یرود.

يست محی،یب پیشنهاد در هر دو آیراه الر و آب سفید

توصیفا

حالت یینایینی اي حاا

حداقل س،د قایل قبول يا حالت ضرعیفب حفاظرت گونرة
هد

یا توه ی م حظرا

نشان داد

يستگا ها م،زوب در دسترس اسرت و

د است.

اكولوژيرك تحقیرق حاضرر و
خشکسالی
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حداقل حفاظت
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یا توه ی مقبولیت ا متوسط ساانة هريان ی نروان

است یا توهر یر اينکر اير روش در يسرتگا هرا ار

يرررك رررا ص هیررردرولوژيکی در تخیررری هريررران

رراص

يست محی،یب میزان هريان يسرت محی،ری پیشرنهاد را
می توان ی

توسررع داد ررد و نیررز یررا توه ر ی ر مشخصررا
يسررتگاهی در پررارکمزرری ار ك ر ی ر نررو ی معررر

نرروع

ا صی ا میانگی هريان ساان تبديل كرد .یا

يستگا هايی است ك اي روش در آنها كاریرد استب اي

توه ی اينک توصیة میزان هريان يسرتمحی،ری یردتا

دة حاضرر ا

ی صور

لصزی مرسو است .یا ت،بیق نتاي تحقیق حاضر

یا لصول یسیب مقرادير توصری

رد در تحقیرق حاضرر

ی منظور حفاظت يستگا ها رود ان ها حوضة هنرویی
زر نیايا داد

د است (هردول  .)2ا

یر توضرید

روش الر نامید

د است .در روش ارائ

است تا تأثیر پارامترها كیفیب نخست در مقیراس مراكرو در
رود ان یررسی ود .یا توهر یر اينکر یردتا ترأثیر اير
پارامترها یر يستگا آیزيران در قالر
تعريف می ودب پ

محردود هرا معینری

ا تأيید رايط كیفی اولیر يسرتگاهی
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هريان يستمحی،ی یا روش حاضر ك مبتنی یرر م،زوییرت
يستگاهی در مقیاس میکرو يستگاهی است صور

م،زوییت اسرت)(Voos & Lifton ,1988

نتاي منحنیها

گیرد.

و ) (Aceituno & humpton, 1988یاتوه ی اينکر مقالرة

نکتة مهم ديگر ك یايد در رای ،یرا كراریرد ربی هرا

توسررعة روش یررومی تخیرری هريرران

حاضررر یررا هررد

يستگاهی مورد توه قرار گیرد ار يایی نتراي ب و ار يرایی

يست محی،ری ارائر

كارايی منحنی ها م،زوییرت اسرت كر یايسرتی نتراي یرا
م،العا

ار يایی كارايی منحنی ها م،زوییت در م،العا

اكولوژيك م،ایقت دا ت یا د .در واقرع تصرديق
اكولوژيك یا توه یر م،العرا

نتاي مدل سا

رد اسرت رر ار يرایی نتراي و

( )1396ارائ

تصرديق

د است و یا توه ی

صديق كیا

ر یسیار تفصریزی

آن توصی می ود ی صديقكیا ( )1396مراهع

ود.

هایروشالردرتخمینجریانزیستمحیطی


.توصیه
جدول2

یهار(درصد ا میانگی

دره حفاظت

تایستان(درصد ا میانگی

هريان ساان )

پايیز(درصد ا میانگی

هريان ساان )

مستان(درصد ا میانگی
هريان ساان )

هريان ساان )

>%2

<%2

>%2

<%2

>%2

<%2

>%2

<%2

70

130

135

425

120

300

70

135

وب

60

35

105

100

100

60

60

35

ضعیف

45

20

85

30

80

25

45

20

یسیار الی

 .4نتیجهگیری

يستگا هايی است ك

در مقالرة حاضرر یر توسرعة روش یرومی تخیری هريرران

یومی یر مبنا

رايط ا

یرا توسعة يرك روش

يست یو ها رود ان ا ايران را داراست

يست محی،ی یراساس يست یو ها رود ان ها ايرران

و ی ییان ديگر تحقیق حاضر لرصتی است نايی یرا توسرعة

د و یرا نخستی یار در

ر را ص هیررردرولوژيکی هريررران يسرررتمحی،ررری در

در حوضة هنویی زر پردا ت
س،د حوض

زر يك روش یومی یررا تخیری هريران

يستمحی،ی ارائ
كاریرد یرا

د اسرت .روش ارائر

رد ب رو ری

ی دست آمد هريان يست محی،ری در سر سر،د یسریار

يستگا ها رود انر ا در اير حوضر و

الیب وب و ضعیف توصیف می رود كر سر،د یسریار

ساير يستگا ها مشای

واهد یود .یايد توه دا ت كر

ی صوص در رود ان هرايی كر هزينر هرا سرسرا آور
م،العا

اكولوژيکی محزیب تأمی

یسیار كاریرد
توهرر یرر

دنی نیسرت اير روش

الی ی معنا حداك ر حفاظتب و س،و

وب و ضرعیف

نیز ی معنا حفاظت نسبی و حداقل حفاظت اسرت .یررا
آیراهر هررا یررا رری

یرریا ا  2درصررد حررداقل هريرران

واهد یود .هیچنری یر ری آیراهر هرا یرا

يست محی،ی در دهار لصل یهارب تایستانب پايیز و مستان

و

یرایرر 20ب 30ب  25و  20درصرد میرانگی هريران

رررايط اكولوژيرركب سررايتهررا مناسرر

دستنخورد یرا توسعة مردلسرا

هرا ییولوژيرك در

ا تیار ندارند ك در آنها نیز روش ارائ

د قويا كراریرد

واهد یود .توسعة اي روش در پارکمزی ار و یرا مدل
ییولوژيررك قررزلآا
يسررتگا هررا

يستگا ها آبها دا زی ی یار میررود .یرمبنا نتاي

ررال قرمررز صررور

گرلت ر اسررت.

ررال قرمررز در پررارک مزرری ار ا معرردود

ی ترتی

ساان است درحالیك یرا آیراه ها یا ی
درصد اي مقادير ی ترتی
واهد یرود .ا

كیترر ا 2

یرایرر 45ب 85ب  80و  45درصرد

یر توضرید اسرت در روش ارائر

ردة

حاضر ا است ترا ترأثیر پارامترهرا كیفریب نخسرت در
مقیاس ماكرو در رود ان یررسی ود .یا توهر یر اينکر
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... توسعة روش بومی تخمین جریان زیستمحیطی در
مهدی صدیقکیا و همکاران

تشکر و قدردانی
حیت هرا تیرامی كار ناسران و

می دانیم ا

یر ود ا

یدتا ترأثیر اير پارامترهرا یرر يسرتگا آیزيران در قالر
ا تأيیرد ررايط

محدود ها معینی تعريف می ودب پر

محیط یانان محتر سا مان محیط يست مستقر در پارکمزی

ی یا روش حاضر،يستگاهی هريان يستمحی

در

زوییرررت يسرررتگاهی در مقیررراس،كررر مبتنررری یرررر م

ار ی دلیل حیت ها لراوان یرا هیاهنگی هرا ا

العاتی میدانی تحقیق و هیکار ايشران در،انجا مراحل م

.گیرد

كیفی اولی

میکرو يستگاهی است صور

.یردا ت داد هاب تشکر و قدردانی كنیم
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