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چكيده
ريدا
طرحهای توسعه منابع آب (نظیر احداث سدها) دارای اثرات زيست محیطی متعددی می باشدد هده تیییدر ر يدي ط یعدی رهدوانده ه هداه
سطحی پايیندست از مهيترين آ است .هدف اصلی از تحقیق حاضدر بدرآهرد ريدا زيسدت محیطدی رهدوانده بارانددهزاای ارهمیده از پدن ره
هیدرهلو يکی ( -1تنانت  -2تسمن  -3تحلیل منحنی تداهم ريا  -4تیییر منحنی تداهم ريا  -5مدل ذویدر رهمید ی) بدود اسدت .نتداي ايدن
تحقیق نشا میدهد هه برای حفظ رهدوانه باراندهزاای در حداقل هضعیت اهولو يکی قابل ق ول (هالس مديريت زيسدت محیطدی  )Cشددت ريدا
 1/9متر مکعب بر ثانیه (معادل  22درصد متوسط ريا ساالنه) بهطور متوسط در طول رهدوانه تا دريااه ارهمیه بايد برقرار گردد.
واژههای کليدی :ريا زيست محیطی ره های اهو -هیدرهلو يکی رهدوانه باراندهز دريااه ارهمیه

مقدمه
رهدوانهها در اغلب نقاط ها در اثر ساوت سدها ه سدرري ها ه
افدد اي استحلددال آب بددرای ملددارف هشدداهرزی ه شددهری ه...
دستخو تیییر شد اند .بر اساس برآهرد همیته هانی سدها احدداث
سدها انتقال آب بین حوضهای ه استحلال آب برای هشداهرزی 26
درصد رهدوانههای ها را در معرض تهديدد قدرار داد اسدت .ايدن
مداوالت منجر به برهز اثرات اشمگیری از مله هاه هل ريدا
رهدوانه ه تحت تأثیر قرار داد تیییرات فللی ريا ه نید اندداز ه
تناهب سیالبها میشود .در بسیاری از موارد اين تیییدرات مدیتواندد
اثرات منفدی رهی وددمات هیددرهلو يکی ه اهولدو يکی فدراهيشدد
بههسیله اهوسیستيها داشته باشد هه بهنوبه وود می ا آسدیبپدیيری
مردم هابسته به اين ودمات را افد اي مدیدهدد .هاضد اسدت هده
تیییرات انجام شد در ريا رهدوانه الزم است با حفاظت از ودمات
اهولو يکی ضرهری هابسته به آب متواز شود .ريا های مورد نیداز
برای حفاظت از اين ودمات " ريا های زيست محیطی" نامید شد
ه فرآيند تعیین اين ريانات "ارزيابی ريا زيست محیطی" نامیدد
 - 1دانشجوی دهتری منابع آب گره مهندسی آب دانشگا ارهمیه
 - 2استاد گره آبیاری ه آبادانی دانشگا تهرا ه دانشیار مهندسی رهدوانده گدره
مهندسی آب دانشگا ارهمیه
(Email: m_yasi@yahoo.com
)* نويسند مسئول:

میشود .تعیین ه تخلیص ريا زيست محیطی مؤثرترين نگدر
برای لوگیری از اثرات تنظیي ريا رهدوانهها است (.)14
مطالعه شرايط هیفی آب از اين هت مهي اسدت هده هدر گونده
تیییری در پارامترهای هیفی آب باعث اودتالل گوندههدای گیداهی ه
انوری میشود .هم ود بروی از گونههدای ماهرهفیدتهدا هده بدرای
بیمهرگا ه ماهیها غیا ه پناهگا تأمین میهنند باعث از بین رفتن
گونههای باالتر در زنجیر غیايی میشود .در حالت هلی حفظ هیفیت
آب بايد با نگر هنترل آاليند ها در م دأ با تو ه به توا وودپااليی
رهدوانهها ه تاالبها صورت گیرد .هدف اصلی از تدأمین ريدا آب
مورد نیاز اهوسیستيها تأمین يکسری اهداف هیدره -اهولو ی است ه
نه رفع مشکل هیفیت آب .بهعنوا مثال ريانی هده بدرای به دود
هیفیت آب رهدوانه از طريق سیاست ترقیق رهاسازی شود ريدا
زيست محیطی نیست .در فرايند تعیین نیاز زيست محیطدی ابتددا بدا
تو ه به هيژگیهای هیدرهلو يکی ه اهولو يکی اهوسیستي نیاز آبی به
لحاظ همی تعیین شد ه هنترل هیفیدت آب انجدام مدیگیدرد .بددين
منظور می توا پس از تعیین ر يي ريا زيسدت محیطدی هضدعیت
هیفیت آب رهدوانه ه اهوسیستيهای هابسته را در ازای آ ش یهسازی
نمود ه با استانداردهای هیفیت آب مقايسه نمود .سپس درصورتیهده
ريا آب تخلیص داد شد برای تأمین ال امات هیفی هافی ن اشد
مجددا مورد بازنگری قرار
ر يي ريا زيست محیطی پیشنهادی بايد مجدداً
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گیرد .به عنوا مثال در شرايطی هه يد رهدوانده در حالدت ط یعدی
شوری بااليی دارد ه ريا های حداقل پیشنهادی منجر بده افد اي
ريدا زيسدت
شوری تا حد بحرانی ه غیرقابل ق ول شدود افد اي
محیطی میتواند مدنظر قرار گیرد (.)16
ره های متعددی برای تعیین ريا های زيست محیطی ه دود
دارد .اهثريت اين ره ها را میتوا در اهار گره مج ا به ندام ره
هیدرهلو يکی ره در هبندی هیدرهلیکی ره ش یهسازی (در ه-
بندی) زيستگا ه ره امع ط قهبندی هرد ( .)11اين ره ها بهطور
معنی داری از نظر اهداف اطالعات هرهدی مدورد نیداز ه دقدت نتداي
وره ی با يکديگر متفاهتند .ره های مختلف برای اهدداف مختلدف
شامل برنامهري ی امع منابع آب تدا زمدا بنددی تفلدیلی مدديريت
رهاسازی از سدها مورد نظر قرار میگیرند ( .)11تلمیي برای انتخداب
ره مناسب بستگی به :نوع رهدوانه (دائمی فللی ريا پايه باال
سیالبی)؛ اهمیت زيست محیطی سامانه رهدوانه؛ پیچیدگی تلدمیي-
گیری؛ ه ينههای زياد ه دشواری معآهری مقدادير زيداد اطالعدات؛
تأثیرات توسعه طرحهای منابع آبی در سامانه رهدوانه دارد .ره های
ارزيابی ريا زيسدت محیطدی عمومدا در هشدورهای توسدعه يافتده
طراحی ه يا بکار برد شد اند .شکاف آشکاری از نظر دان ه تجربده
ريا های زيست محیطی در رهيکردهای فعلی مديريت مندابع آبدی
تقري ا در تمام هشورهای در حال توسعه بهاشي میوورد ( .)2قدوانین
زيست محیطی ملی ه بینالمللی هندوز بنددرت ريدا هدای زيسدت
محیطی را مدنظر قرار میدهند .فقط تعدادی هشورها از ق یل استرالیا
افريقای نوبی ه انگلستا اين مفهوم را بدهطدور هامدل در مدديريت
منابع آب گنجاند اند (.)12
هیوز ه هنارت برای ارزيابیهدای اهلیده نیازهدای ريدا زيسدت
محیطی رهدوانهها در افريقای نوبی ي ره رهمی ی بنام "مددل
ذویر رهمی ی" را توسعه دادند .هاربر ي شداوص هیددرهلو يکی را
(يعنی ضريب تیییرپیيری ريا ها تقسیي بر نس ت ريدا هدل هده
ريا پايه میباشد) با استفاد از داد های ريا رهدوانده در محدل
محاس ه میهند .سپس منحنیهايی برای تعريدف درصددی از حجدي
میانگین آهرد ساالنه هده بدرای مؤلفدههدای مختلدف (هديآبدیهدا ه
سیالبها) ر يي ريا زيست محیطی مورد نیاز اسدت بکدار گرفتده
میشوند (.)4
هاشايگلی ه همکارا ( )5با مطالعه حوضه آبري رهدوانه رهحدای
ب رگ 1در تان انیا از مدل ذویر رهمی ی برای ارزيابی ريدا زيسدت
محیطی اين حوضه استفاد هردند .آ ها بدر اسداس نتداي حاصدل از
مدل  22درصد میانگین آهرد ساالنه را بهعنوا حداقل ريا زيست
محیطی پیشنهاد دادند (.)5
سیما ( )16با ارزيابی آب زيست محیطی منابع سطحی هشدور بدا
1- Great Ruaha

اسدتفاد از ره اسدمختین 2هضدعیت بهدر بدرداری در برودی از
رهدوانههای شاوص حوضههای شمال غرب مره غدرب ه ندوب
هشور را به دست آهرد ه بدا تو ده بده تحلیدلهدای صدورت گرفتده
نتیجهگیری هرد هه نیاز آب زيست محیطی بده دسدت آمدد از ره
حدهدا بر  Q80منط ق میباشد .همچنین عنوا هرد حوضه
اسمختین حدهداً
مره ی در بین حوضههای مورد مطالعه به لحاظ بهر برداری شرايط
بحرانیتری را نس ت به بقیه حوضهها دارد هه اين امر ضرهرت تو ده
واص در برنامهري یهای منابع آب ه انجام مطالعات زيست محیطدی
دقیقتر رهی اين حوضه را نشا میدهد (.)16
شکوهی ه بهرهزنیا ( )9در مطالعهای بدرای تعیدین حدداقل نیداز
زيست محیطدی رهدواندههدا ده ره هیددرهلیکی را بدا يد ره
هیدرهلو يکی متداهل در ايدرا بندام ره تناندت( 3مونتاندا) مقايسده
هرد اند .در اين مطالعه نشا داد شدد اسدت هده اسدتفاد از ره
مونتانا میتواند انتخابی نامناسب برای تعیین ريا حداقل برای حفظ
محیط اهولو يکی رهدوانهها باشد .بر اساس نتاي به دسدت آمدد در
اين تحقیق از میدا ده ره هیددرهلیکی شدیب منحندی ه حدداهثر
انحنای منحنی ره دهم نتاي بهتری را به دسدت مدیدهدد .ره
شیب منحنی برای حداقل دبی زيسدت محیطدی مقداديری را توصدیه
میهند هه بسیار ب رگتر از دبی متوسط رهدوانه میباشد هه میتواندد
در مناطق دارای بحرا آب سؤال برانگی باشد (.)9
مازهيماهی ه همکارا ( )2در مطالعهای برای ارزيابی نیاز ريا
زيست محیطی هت برنامهري ی حوضه رهدوانه در زيم داه از ره
مدل ذویر رهمی ی استفاد هردند .نتاي اين مطالعده نشدا داد هده
بهمنظور حفظ زيستگا در شرايط نس تا اصالحشدد نیداز آب زيسدت
محیطی بايد بین  36تا  26درصد متوسط ريا ساالنه 4در نواحی بدا
رهدوانههای دائمی ه  26تا  36درصد متوسط ريا ساالنه در نواحی
وش (با رهدوانههايی هه فقط در طی فلل تر ريا دارند) باشدد.
اين نتاي مشابه با نتاي تنانت ه ماگا برای بروی حوضههای اياالت
متحد امريکا بود ( 1 2ه .)15
شناسايی عوامل تأثیرگیار ه تأثیرپیير زيسدت محیطدی ضدرهری
است تا بتوا با پی بینی ه ارزيابی عملکدرد آ هدا بدا درنظرگدرفتن
سیاستها ه قوانین ه مقررات هنترل حفاظت محیط زيسدت را انجدام
داد هه تأثیر قطعی ه تعیین هنند ای بر رهی تلمیيگیریها طراحدی
ه نی اگونگی بهر برداری از سددها وواهدد گدیارد .در میدا اثدرات
مختلفی هه احداث سدهای مخ ندی مدیتواندد بدر رهی بخد هدای
گوناگو محیط زيست بگیارد اثرات آ بر پايیندست سدد از اهمیدت
هيژ ای برووردار است .از آنجائی هه آبهای بارانددهزاای در واتمده
مسیر وود به دريااه ارهمیده منتهدی مدیگدردد بخد عمدد ای از
2-Smakhtin
3- Tennant
)4- Mean Annual Runoff (MAR
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تیییرات حاصل از احداث سد مخ نی بر هيژگیهای زيسدت محیطدی
اين دريااه اثر وواهد گدیارد .تیییراتدی نظیدر هداه بدی از اندد
میلیو متر مکعب آب در سال ه هرهد زهابهای هشاهرزی همرا بدا
بقايای سموم ه هودهای ملرفی به آبهدای دريااده ارهمیده اثدرات
اهولو ي هي ه بی قابل تو هی را به بار وواهد آهرد هده شدناوت
زهايای آ به مطالعات دقیق ه گسترد اهولو ي نیاز وواهد داشدت.
در همین ااراوب به منظور شناوت آلودگیهای ناشی از احداث سدد
در پايین دست ه رهند آ ه نی اثرات آ بر اهوسیستي دريااه ارهمیده
نیاز به انداز گیرهای عناصر در مقاطع زمانی وداص دارد هده پدس از
احداث سد بايد بهطور برنامهای صورت گیرد (.)16
هدددف اصددلی ايددن تحقیددق ارزيددابی هدداربرد پددن ره اهددو-
هیدرهلو يکی برای تعیین حدداقل ريدا زيسدت محیطدی رهدوانده
باراندهزاای در حوضه دريااه ارهمیه میباشد .با تو ه به احداث سد
باراندهزاای ه شرايط بحرانی دريااه ارهمیده بدرآهرد ريدا زيسدت
محیطی رهدوانهها به سمت دريااه ارهمیه از اهمیدت قابدل تدو هی
برووردار است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه طرح شامل حوضه آبري باراندهزاای میباشد.
حوضه آبري باراندهزاای از ارتفاعات مدرزی بدین ايدرا ه ترهیده در
نوب غربی ارهمیه سراشمه گرفته ه در منطقه عمومی نوب غدرب
تا نوب ارهمیه هاقع است .باراندهزاای پس از طدی مسدیر در هدت
نوب غرب به شمال شرق در نوب شرق ارهمیه به دريااه ارهمیده
میري د( .شکل .)1
رهدوانه بارانددهزاای بدا حددهد  46هیلدومتر طدول دارای اهدار
ايستگا هیدرهمتری دي ج قاسملو بابارهد ه بیبکرا میباشد .بدرای
انجام م حاس ات هیدرهلو يکی در رهدوانده بارانددهزاای از داد هدای
ريا ماهانه ايستگا هیدرهمتری هاشي آبداد (بدی بکدرا ) اسدتفاد
شد است .ايستگا هاشي آباد در باالدست رهدوانه ه سد باراندهز قرار
داشته ه ايستگا شاوص در برآهرد پتانسیل ط یعی ريدا رهدوانده
باراندهز به حساب می آيد .ارتفاع ايستگا  1156متدر از سدط دريدای
آزاد در موقعیت یرافیدايی ' 44ْ 54طدول شدرقی ه ' 31ْ 11عدرض
شمالی است .دهر آماری مورد استفاد در اين تحقیق  36سداله (-99
 )1326میباشد ( .)1متوسط ريا سداالنه رهدوانده بارانددهزاای در
ايستگا بیبکرا  1/33متر مکعب بر ثانیه میباشد .متوسط ريا در
ما های مختلف سال به صورت دهل  1میباشد.
روشهای تعیین جریان زیست محیطی

بی
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مو ود می باشد در اين تحقیق با تو ه به ه ينده هقدت ه اطالعدات
مو ود برای تعیین شدت ريا زيست محیطی رهدوانه باراندهزاای
از پن ره هیدرهلو يکی ( -1تنانت  -2تسمن -3 1ره تحلیدل
منحنی تداهم ريا  -4 2ره تیییر منحنی تداهم ريا  -5 3ره
مدل ذویر رهمی ی) 4استفاد شد است.
روش تنانت :تنانت درصدهای مختلفی از متوسط ريا ساالنه
را بهعنوا ريا زيست محیطی پیشنهاد میهند ( ددهل  .)2سدط
مورد نظر «قابل ق ول» از اين ره با تو ه به دستورالعمل ابالغ شد
از طرف هزارت نیره معادل  36درصد متوسدط ريدا سداالنه بدرای
 Aprilتا ( Septemberنیمه فرهردين تا شهريور) ه  16درصد متوسط
ريا ساالنه برای  Octoberتدا ( Marchمهدر تدا نیمده فدرهردين)
میباشد .منطق بکار رفته در انتخاب باز زمانی  2ماهه ده دهر هي-
آبی ه پرآبی میباشد (.)15
روش تسمن :تسمن در سدال  1996بدا اقت داس از پیشدنهادات
فللی ره تنانت از ترهی ی از متوسدط ريدا ماهانده 5ه متوسدط
ريا ساالنه برای تعیین حداقل ريا ماهانه مورد نیاز استفاد هرد
اين مراحل بلورت فلواارتی در شکل  2ارائه شد است (.)12
روش تحليل منحنی تداوم جریان :يکی از ولوصیات مربوط
به ريا آب در ارزيابی نوسانات ه تیییرپدیيری آب رهدوانده از نظدر
زيست محیطی منحنی تداهم ريا است .منحنی تداهم ريا يکی
از مفیدترين ره های نماي محدهد هامدل دبدیهدای رهدوانده از
رودادهای هيآبی تا سیالبی میباشد .منحنی تداهم ريا رابطه بین
مقدار ه فراهانی ريا را نشا میدهد.
شاوصهای ريا هيآبی مختلفی از FDCها مورد استفاد قرار
میگیرند .ريا های  Q90ه  Q95شاوصهايی هستند هه اهثر مواقدع
بهعنوا شاوصهای ريا هيآبی بکار میرهند (.)9
روش تغيير منحنی تداوم جریان :اسمختین ه آنپوتداس ()13
به منظور ارزيابی ريا زيست محیطدی در سدامانه رهدوانده از ايدن
ره استفاد هردند .اين ره هه يد ر يدي هیددرهلو يکی بدرای
حفاظت رهدوانه در هضعیت اهولو ی مطلوب ارائه میدهد اصدطالحاً
اصدطالحا
"انتقال منحنی تداهم ريا " نامید میشدود (شدکل  .)3ايدن ره
برای اهار هالس مختلف مدديريتی رهدوانده از  Aتدا ( Dشدکل )3
ريا های مختلفی را ارائه میهند ( .)13مشخلات بروی از هدالس
های مديريتی رهدوانه در دهل  3ارائه شد است .در اين ره اهار
مرحله اصلی ه ود دارد هه ع ارتند از -1 :ش یهسدازی هضدعیتهدای
هیدرهلو يکی مو ود -2 .تعريف هالسهای مديريت زيست محیطی.
1- Tessman
2- Flow Duration Curve Analysis
)3- Flow Duration Curve Shifting (FDC shifting
)4- Desktop Reserve Model (DRM
)5- Mean Monthly Flow (MMF
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 -3تولید منحنیهای تداهم ريا زيست محیطدی -4 .تولیدد سدری

زمانی ريا زيست محیطی ماهانه.

جدول  -مشخصات آماری دبی ساالنه و ماهانه ایستگاه هيدرومتری بیبكران
ساالنه

شهریور

مرداد

Table 1- Annual and monthly flow of Bi-bakran’s hydrometric station
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تير

مهر

Annu
al

Sept.
Aug

Aug.
July

July.
June

June.
May

May.
April

April.
March

March.
Feb

Feb.
Jan

Jan.
Dec

Dec.
Nov

Nov.
Oct

Oct.
Sept

7.33

1.93

3.08

8.24

17.5

22.81

12.14

5.17

3.28

3.32

3.95

4.34

2.23

دبی متوسط

شكل  -موقعيت رودخانه باراندوزچای
Figure 1- Location of the Barandozchi River

Average rate
)(m3/s
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جدول  -جریان زیست محيطی محاسبه شده برای ماهيان ،حيات وحش و مقاصد تفریحی
Table 2- Evaluation of environmental flows for fish, wildlife and entertainment purposes
دستهبندی جریان
جریان زیست محيطی پيشنهادی تنانت
Description of
Tennant proposed environmental flows
flows
)(% MAR
مهر -اسفند
فرهردين -شهريور
October- March
April- September
شستشوی سريع ياحداهثر
200
200
Flushing or maximum

60 -100

60 -100

60

40

50

30

40

20

30

10

10

10

> 10

> 10

محدهد بهینه
Optimum range

بسیار عالی
Outstanding

عالی
Excellent

ووب
Good

قابل ق ول
Fair or degrading

ضعیف
Poor or minimum

بسیار ضعیف
Severe degradation

شكل  -روندنما تعيين جریان زیست محيطی به روش تسمن
Figure 2- Tessman flowchart for the evaluation of environmental flows

مدل ذخيره روميزی :ايدن ره توسدط هیدوز ه هندارت ()4
برای ارزيابی نیاز آب زيست محیطی رهدوانهها ارائه شد .مدل ذویدر
رهمی ی قادر است نیاز ريدا اهولدو يکی را در شدرايطی هده يد
ارزيابی سريع مورد نیاز است ه داد هدای مو دود محددهد مدیباشدند
محاس ه هند .اين مدل برای هضعیتهای مشداهد شدد در افريقدای
نوبی توسعه يافته است (.)4
تیییرپی يری ريا نق مهمی در تعیین نیاز زيست محیطی ايفا
میهند .در مدل ذویر رهمی ی ده مقیاس تیییرپیيری هیددرهلو يکی
مورد استفاد قرار میگیرد -1 :شاوص ضريب تیییدرات  -2شداوص

ريا پايه .فرض اصدلی در مددل ذویدر رهمید ی ايدن اسدت هده
رهدوانههايی با ر يي ريا پايدارتر نیازهای ريا هيآبدی بیشدتری
در سالهای نرمال دارند ه رهدواندههدايی بدا ر يدي ريدا متییرتدر
نیازهای ريا هيآبی همتری دارند (.)3
با تو ه به اينکه مدل ذویر رهمی ی در محاس ات نیاز بده داد -
های همی دارد عاله بر شرايط هیدرهلو يکی شرايط اهولدو يکی را
هي در نظر میگیرد محاس ات را سريع انجام مدیدهدد؛ از ايدنره بدا
انتخاب هالس مديريت زيستی نوع  Cدر مددل ذویدر رهمید ی (بدا
هدف حفاظت پايدار از تنوع زيستی با ه ود طرحهای توسدعه مندابع
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آب در سامانه رهدوانه) بد ريا زيست محیطی بدهدسدت آمدد از

اين ره

پیشنهاد میگردد.

شكل  -3برآورد منحنی تداوم جریان زیست محيطی برای کالسهای مدیریت زیست محيطی از طریق شيفت عرضی
Figure 3- Duration curves of environmental flows for different environmental management classes by lateral shifting

جدول  -3منتخبی از کالسهای مدیریت زیست محيطی رودخانه ها
Table 3- Selected environmental management classes of rivers
کالسهای مدیریت
دیدگاه مدیریتی

شرایط اکولوژیكی

Management Perspective

Ecological Condition

طرحهای تأمین آب يا توسعه ش که آبیاری انجام شد ه يا ا رای
آنها از نظر زيست محیطی مجاز اشت.

رهدوانه های با اهمیت اهولو يکی ه تنوع زيستی حتی با ه ود طرح های
توسعه منابع آبی در حوضه.

زیست محيطی
Environmental
Management
Classes

B
اندک تیییريافته

Ecologically important rivers with largely intact
biodiversity despite water resources development.

Slightly Modified

اوتالالت زيادی در اثر ساوت ساز های آبی هاه هیفیت آب
ه تیییر زيستگا برای نیاز به توسعه اقتلادی -ا تماعی ايجاد
شد است.

زيستگا آب يا مختل شد هلی هارهرد اهوسیستي هنوز بر است .بروی
گونههای حساس از بین رفته يا تا حدی هاه يافتهاند .گونه های مها ي
توسعه يافته اند.

نس تا تیییريافته

Multiple disturbances (e.g., dams, diversions,
)habitat modification, and reduced water quality
associated with the need for socioeconomic
development

The habitats and dynamics of the biota have been
;disturbed, but basic ecosystem functions are still intact
;some sensitive species are lost and/or reduced in extent
alien species present

Water supply schemes or irrigation development
present and/or allowed

اوتالالت اساسی در اثر ساوت ساز های آبی انتقال آب هاه
هیفیت آب ه تیییر زيستگا در اثر ی توسعه منابع آب ه حوضه.
Significant disturbances (e.g., dams, transfers,
habitat modification, and water quail
degradation) associated with basin and water
resources development.

تیییرات زياد در هارهرد حداقلی زيستگا  .هاه فراهانی گونهها ه
بخلوص گونههای غیرمقاهم (حساس) اف اي گونههای مها ي.
Large changes in basic ecosystem functions, species
richness is low, lowered presence of intolerant species,
and alien species prevail.

نتایج و بحث
ره تنانت :تنانت درصدهای مختلفی از متوسط ريا ساالنه را
بهعنوا ريا زيست محیطی پیشنهاد میهند .نتاي حاصدل از ايدن
پیشنهادات برای رهدوانه بارانددهزاای در دداهل  4ه  5ارائده شدد
است.
روش تسمن :نتاي محاس ه ريا زيست محیطی از اين ره

Moderatly Modified

D
تاحد زيادی تیییريافته
Highly Modified

برای رهدوانه باراندهزاای در دهل  5ارائه شد است .در اين دهل
 MMFه  MARبه ترتیب متوسط ريا ماهانده ه متوسدط ريدا
ساالنه است.
روش تحليل منحنی تداوم جریان :ريا های بدا احتمدال
تجاهز  96 95 96 15 16ه  95درصد در دهل  2ارائه شد اسدت.
دهل  1ريا های  Q90 Q50ه  Q95به دست آمد برای مدا هدای
مهر تا شهريور رهدوانه باراندهزاای را نشا میدهد.

ارزیابی حداقل جریان زیست محیطی رودخانهها با روشهاي اكو -هیدرولوژیکی...
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جدول  -4جریان زیست محيطی رودخانه باراندوزچای
Table 4- Evaluation of environmental flows, Barandozchi River

جریان پيشنهادی
Proposed flows
)(m3/s
مهر -اسفند
فروردین -شهریور

روش تنانت
Tennant method
()% AAF
مهر -اسفند
فروردین -شهریور

April- September

October- March

April- September

October- March

14.72

14.72

200

200

4.42 -7.36

4.42 – 7.36

60 -100

60 -100

4.42

2.94

60

40

3.68

2.21

50

30

2.94

1.47

40

20

2.21

0.74

30

10

0.74

0.74

10

10

> 0.74

> 0.74

> 10

> 10

روش تغيير منحنی تدداوم جریدان :بدرای محاسد ه نیداز آب
زيست محیطی از ره تیییر منحنی تداهم ريدا از اهلدین نسدخه
نرماف ار ( GEFC)13استفاد شد .داد های مورد نیاز هرهدی به ايدن
نرماف ار داد های بلند مدت (حداقل  26سال) ريا ماهانه میباشدد.
نتاي حاصل از اين ره در داهل  9ه  9ارائه شد است .مهيتدرين
مسئله در اين ره استفاد مناسدب از شدیفتهدای عرضدی در هدر
هالس مديريت زيست محیطی میباشدد .تعیدین تعدداد شدیفتهدای
عرضی منحنی تداهم ريا در هر هالس بده آگاهی از ارت اط بین
مشخلات اهولو يکی ه تیییرات ريا در رهدوانههدا بدا ر يديهدای
هیدرهلو يکی مختلف بسیار مشکل میباشدد .بندابراين بدا تو ده بده
فقدا اين اطالعات در اين تحقیق از حداقل شیفت عرضی ممکن در
هر هالس (ي شیفت عرضی) استفاد شد.
مدل ذخيره روميزی :برای محاس ه نیاز آب زيسدت محیطدی از
مدل ذویر رهمی ی استفاد شد .داد های مورد نیداز هرهدی بده ايدن
نرماف ار داد های ط یعی ريا ماهانده مدیباشدد .ايدن ره بدرای
هالسهای مختلف اهولو يکی ريا های مختلفی را ارائه میهندد ه
نتاي حاصل از اين ره برای هفت هالس اهولو يکی  Aتا  Dبرای
رهدوانه باراندهزاای در دهل  16ارائه شد است.
در اين تحقیق هالس  Cبهعنوا هضدعیت اهولدو يکی مطلدوب

شرح جریان
Description of flows

شستشوی سريع
Flushing

محدهد بهینه
Optimum range

بسیار عالی
Outstanding

عالی
Excellent

ووب
Good

قابل ق ول
Fair or degrading

ضعیف
Poor or minimum

بسیار ضعیف
Severe degradation

برای رهدوانه باراندهزاای انتخاب شد .نتاي حاصل از اين ره برای
هالس اهولو يکی  Cبرای رهدوانه باراندهزاای در ددهل  11ارائده
شد است .بنابراين براساس اين ره ريا زيست محیطی رهدوانه
باراندهزاای برابر است با :ساالنه ريا  26/92میلیدو متدر مکعدب
( 1/93متر مکعب بر ثانیه) معادل با  22درصد متوسط ريا ساالنه.
ارزیابی جریان زیست محیطی سد باراندوزچای

دهل  12نشا می دهدد هده مید ا ريدا گد ار زيسدت
محیطددی سددد باراندددهزاای بددا میدد ا پیشددنهادی ره اهددو-
هیدرهلو يکی  DRMدر هالس  Cمطابقدت نداشدته ه همتدر اسدت.
برآهرد مشاهر طرح سد از در ه اطمینا همتری برووردار بدود ه در
آيند منجر به برهز مشکالت زيست محیطی در رهدوانه باراندهزاای
ه آب پیيرند آ (دريااه ارهمیه) میشود .در حال حاضدر بدر اسداس
دستورالعم ل ستاد احیای دريااه ارهمیه احداث سدد بارانددهز متوقدف
شد اسدت .تجديددنظر در تخلدیص آب بدرای ملدارف مختلدف ه
اف اي سهي ريا زيست محیطی برای احیای دريااده ارهمیده در
دستور هار قرار گرفته است.
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 توزیع ماهانه جریان زیست محيطی رودخانه باراندوزچای با استفاده از روش تنانت و تسمن-5 جدول
Table 5- Evaluation of monthly environmental flows from Tennant and Tessman methods, Barandozchi River

ماه
Month
October- September مهر
November- October آبا
December- November آذر
January- December دی
February- January بهمن
March- February اسفند
April- March فرهردين
May- April اردي هشت
June- May ورداد
July- June تیر
August- July مرداد
September- August شهريور

MMF
)m3/s(

0.4 MMF
)m3/s(

MAR
)m3/s(

0.4 MAR
)m3/s(

QTennant
)m3/s(

QTessman

2.23

0.82

7.33

2.93

0.73

2.23

4.34

1.74

7.33

2.93

0.73

2.93

3.95

1.58

7.33

2.93

0.73

2.93

3.32

1.33

7.33

2.93

0.73

2.93

3.28

1.31

7.33

2.93

0.73

2.93

5.17

2.07

7.33

2.93

0.73

2.93

12.14

4.86

7.33

2.93

2.20

4.86

2.81

9.12

7.33

2.93

2.20

9.12

17.50

7.00

7.33

2.93

2.20

7.00

8.24

3.30

7.33

2.93

2.20

3.30

3.08

1.23

7.33

2.93

2.20

2.93

1.93

0.77

7.33

2.93

2.20

1.93

 شاخصهای منحنی تداوم جریان ساالنه-6 جدول
Table 6- Annual flow duration curve indices

رودخانه
River
باراندهزاای
Barandozchi

شاخصهای منحنی تداوم جریان
Flow duration curve indices )m3/s(
Q95 Q90 Q85 Q80 Q75 Q70
1.44

1.70

1.93

2.18

2.51

2.76

 شاخصهای منحنی تداوم جریان ماهانه-7 جدول
Table 7- Monthly flow duration curve indices

ماه
Month
October- September مهر
November- October آبا
December- November آذر
January- December دی
February- January بهمن
March- February اسفند
April- March فرهردين
May- April اردي هشت
June- May ورداد
July- June تیر
August- July مرداد
September- August شهريور
Average میانگین

MMF
(m3/s)

Q50
(m3/s)

Q90
(m3/s)

Q95
(m3/s)

2.23

2.14

1.30

0.61

4.34

3.63

1.70

1.57

3.95

3.52

2.08

1.81

3.32

2.82

2.16

1.89

3.28

3.04

1.97

1.92

5.17

4.47

3.01

2.79

12.14

10.11

7.96

6.62

2.81

20.68

10.15

8.49

17.50

16.04

5.35

4.34

8.24

6.67

1.80

1.52

3.08

2.42

1.23

0.76

1.93

1.67

1.17

0.70

7.33

6.43

3.32

2.75

)m3/s(
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جدول  -8نياز زیست محيطی رودخانه باراندوزچای در روش تغيير منحنی تداوم جریان (درصدی از متوسط جریان ساالنه)
Table 8- Environmental flows of Barandozchi River by FDC shifting method as a percentage of MAR
رودخانه
متوسط جریان ساالنه
نياز آب زیست محيطی بلند مدت
River
MAR
EWR
()m3/s
()% MAR
باراندهزاای
F
E
D
C
B
A
Barandozchi
River
7.33
15.9 21.1
28.1
38.1 52.8 73.9
جدول  - 9توزیع ماهانه جریان زیست محيطی از روش تغيير منحنی تداوم جریان در کالس مدیریتی C
Table 9- Evaluation of monthly environmental flows from FDC shifting method, Management class c

EWR
()m3/s

MMF
()m3/s

0.93

2.23

1.94

4.34

1.98

3.95

1.70

3.32

1.71

3.28

2.52

5.17

3.99

12.14

7.35

2.81

5.48

17.50

3.11

8.24

1.31

3.08

0.58

1.93

2.72

7.33

ماه
Month
مهر October- September
آبا November- October
آذر December- November
دی January- December
بهمن February- January
اسفند March- February
فرهردين April- March
اردي هشت May- April
ورداد June- May
تیر July- June
مرداد August- July
شهريور September- August
میانگین Average

جدول  - 1نياز زیست محيطی رودخانه باراندوزچای از روش ( DRMدرصدی از متوسط جریان ساالنه)
Table 10- Environmental flows in Barandozchi River by DRM as a percentage of MAR
رودخانه
متوسط جریان ساالنه MAR
نياز زیست محيطی EWR
3
River
()m /s
()% MAR
باراندهزاای
D
C.D
C
B.C
B
A.B
A
7.33
Barandozchi
River
16.26 20.94 25.71 33.54 41.2 52.6 65.32

بنابراين ارز ه اهمیت حفاظت از زيست بوم رهدوانه باراندهز ه
آب پیيرند آ (دريااه ارهمیه) ه ضرهرت برآهرد هاملتری از توزيدع
ماهانه ريا زيست محیطی براساس داد های مو ود مدورد توافدق
حکمرانا منطقه ه ملی است.

نتيجهگيری کلی
اهثر ره های هیدرهلو يکی مدورد اسدتفاد در ايدن تحقیدق در
تحلیلهای وود نیاز به داد های ماهانه دارند هه بهراحتی در ايرا در
دسترس میباشند .بنابراين در اهثر رهدوانههای ايرا میتوا از ايدن
ره ها استفاد هرد.
ره تنانت فقدط بدر رهی متوسدط ريدا سداالنه تکیده دارد.

رهدوانههايی هه داار زهال ه افت زيست محیطی شد اند از متوسدط
ريا ساالنه قابل ق ولی برووردار ن ود ه قادر به نگهداری زيستگا
ط یعددی وددود نیسددتند .در ايددن شددرايط اسددتفاد از ره تنانددت در
پره های احیا ه بازگردانی توصیه نمیشود.
ره تسمن برگرفته از ره تناندت بدود ه بدا مقايسده ريدا
ماهانه مو ود با متوسط ريا ساالنه حداقل نیاز آبی زيست محیطی
مورد نیاز را در ما های مختلف پیشنهاد میهند .با تو ه بده ددهل 5
ريا  3/94متدر مکعدب بدر
بهطور متوسط میتوا گفت اين ره
ثانیه ( 52درصد متوسط ريا ساالنه) را برای رهدوانه بارانددهزاای
بهعنوا نیاز زيست محیطی پیشنهاد میهند هه منطقی نیست.
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جدول

 -توزیع ماهانه جریان زیست محيطی از روش  DRMدر کالس مدیریتی C

Table 11- Evaluation of monthly environmental flows from DRM, Management class c

نياز زیست محيطی EWR
()m3/s

جریان متوسط ماهیانه MMF
()m3/s

0.89

2.23

1.03

4.34

1.04

3.95

1.03

3.32

1.05

3.28

1.57

5.17

2.90

12.14

5.73

2.81

2.87

17.50

2.84

8.24

1.26

3.08

0.92

1.93

1.93

7.33

جدول

ماه
Month
مهر October- September
آبا November- October
آذر December- November
دی January- December
بهمن February- January
اسفند March- February
فرهردين April- March
اردي هشت May- April
ورداد June- May
تیر July- June
مرداد August- July
شهريور September- August
میانگین Average

 -مقایسه جریان زیست محيطی سد باراندوزچای با نتایج به دست آمده از روش DRM

Table 12- Comparison of environmental flows of Barandozchi Dam with DRM method
ماه
روش DRM
گزارش سد باراندوزچای
Month
کالس C
Barandozchi Dam Report

()m3/s

()m3/s

0.05

0.89

0.06

1.03

0.06

1.04

0.07

1.03

0.07

1.05

0.09

1.57

0.59

2.90

0.87

5.73

0.74

2.87

0.26

2.84

0.16

1.26

0.12

0.92

0.26

1.93

برای برآهرد شدت ريا زيست محیطی از ره تحلیل منحنی
تداهم ريا شاوصهای تداهم ريا مختلفی بکار رفدت (محددهد
بین  Q70تا  .)Q95بنابراين محدهد ريا های هيآبی برای رهدوانده
باراندهزاای بدین  )Q70( 2/12تدا  )Q95(1/44متدر مکعدب بدر ثانیده
میباشد.
از میا اين پن ره هیدرهلو يکی ده ره تیییر منحنی تداهم
ريا ه مدل ذویر رهمید ی بده دلیدل درنظرگدرفتن هدالسهدای

مهر October- September
آبا November- October
آذر December- November
دی January- December
بهمن February- January
اسفند March- February
فرهردين April- March
اردي هشت May- April
ورداد June- May
تیر July- June
مرداد August- July
شهريور September- August
میانگین Average

مختلف اهولو يکی تو ه به تیییرپیيری ط یعی ريدا ه سدعی بده
حفظ اين تیییرپیيری در ريا های زيست محیطی پیشنهادی ودود
نس ت به ره های ديگر ار حیت دارند.
با تو ه به متوسط ريا ساالنه برای حفظ رهدوانه باراندهزاای
در حداقل هضعیت اهولو يکی قابل ق دول (هدالس مدديريت زيسدت
محیطی  )Cشدت ريا  1/9متر مکعب بر ثانیه (معادل  22درصدد
متوسط ريا ساالنه) بهطور متوسدط در طدول رهدوانده تدا دريااده
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شرايط اهولو ي واص دريااه ارهمیده تکمیدل مطالعدات حاضدر بدا
تأهید بر ارز زيستگاهی سامانه رهدوانه (ه با تشدخیص گوندههدای
شاوص گیاهی ه انوری) ه با تو ه به نیاز آبی طرح احیدای دريااده
.ارهمیه پیشنهاد میگردد

.ارهمیه بايد برقرار گردد
ره ه مقادير پیشدنهادی در ايدن مقالده را حدل نهدايی بدرای
.مشکالت زيست محیطی رهدوانه باراندهزاای نمیباشد
با تو ه به احداث سد باراندهزاای ه با تو ده بده بحدرا آبدی ه
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Introduction Development of water resources projects are accompanied by several environmental impacts,
among them, the changes in the natural flow regime and the reduction of downstream water flows. With respect
to the water shortages and non-uniform distribution of rainfall, sustainable management of water resources
would be inevitable. In order to prevent negative effects on long-term river ecosystems, it is necessary to
preserve the ecological requirements of the river systems. The assessment of environmental flow requirements in
a river ecosystem is a challenging practice all over the world, and in particular, in developing countries such as
Iran. Environmental requirements of rivers are often defined as a suite of flow discharges of certain magnitude,
timing, frequency and duration. These flows ensure a flow regime capable of sustaining a complex set of aquatic
habitats and ecosystem processes and are referred to as "environmental flows". There are several methods for
determining environmental flows. The majority of these methods can be grouped into four reasonably distinct
categories, namely as: hydrological, hydraulic rating, habitat simulation (or rating), and holistic methodologies.
However, the current knowledge of river ecology and existing data on the needs of aquatic habitats for water
quantity and quality is very limited. It is considered that there is no unique and universal method to adapt to
different rivers and/or different reaches in a river. The main aim of the present study was to provide with a
framework to determine environmental flow requirements of a typical perennial river using eco-hydrological
methods. The Barandozchi River was selected as an important water body in the Urmia Lake Basin, Iran. The
preservation of the river lives, the restoration of the internationally recognized Urmia Lake, and the elimination
of negative impact from the construction of the Barandoz dam on this river were the main concerns in this study.
Materials and Methods: With lack of ecological data, the environmental requirements of the Barandozchi
River were investigated using five eco-hydrological methods (1- Tennant, 2- Tessman, 3- Flow Duration Indices,
4- FDC shifting, 5- DRM). Some of these methods are too simplistic and do not take into account the direct
hydro-ecological interactions (e.g. Tennant method), and some have been developed for a specific
country/region (e.g., DRM), and need to be adapted to a different physiographic environment before they can be
reliably applied. Two ecological friendly models GEFC, and DRM were tested to estimate the environmental
flow of this river. The results were compared with corresponding flows allocated for the release from the
Barandoz Dam (currently under construction).
Results and Discussion: The prediction of the mean annual environmental flows from five eco-hydrological
methods are presented and compared with the corresponding value reported in the downstream dam’s
documents. The ultimate decision making based on the potential flows in the river, the environmental class of the
river management, and engineering judgment is also recommended for the flows in the river towards the Urmia
Lake. The results indicated that the flow allocation for the river environment (4% of mean annual flows) is not
sufficient to meet the minimum flow requirements for any of the targeting species in the river ecosystem. In
order to maintain the Barandozchi River at minimum acceptable environmental status (i.e. Class C of
environmental management), an average annual flow of 1.9 m3/s (26% MAR) are to be provided. The
distribution of monthly flow rates in the river is also recommended for sustaining the Barandozchi River life.
Conclusion: The provision for the minimum ecological flows was investigated in the Barandozchi River
ecosystem. The results indicated that, in order to maintain the Barandozchi River at minimum acceptable
environmental status (i.e. Class C), an average annual flow of 1.9 m3/s (26% MAR) are to be provided along the
river towards the internationally recognized Urmia Lake, in Iran. Considering the construction of the Barandoz
dam on this river, the pre-determined environmental flow releases from the dam are to be revised in order to
increase the order of flows from 4% to 26% or more. Further investigation is necessary to take into account for
the targeting riverine species and for the saving of the Urmia lake ecosystem. It is noted that minimum flow
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requirements are to be allocated in critical months of the year or during drought period of the river basin. Water
leasing from agricultural users is an option or a necessary action whenever long-term environmental damages to
the river ecosystem must be avoided.
Keywords: Environmental flow, Eco-Hydro methods, Barandozchi River, Urmia Lake.

