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 چکیده
 سالمت که است شده بدعث صنعت و یکشدورز شرب، یرنظ انسدن مفنوع هدییدزن ینتدم منظور به یستح   یهدآب از استفادهه  امروزه

 از محمئنی سحح ،روهخدنه هر زيستفی م یط جريدن حداقل .یافدب خحر به یعیطب ستدمدنه  هر آن نقش و ایروهخدنه هدییستف  اکوست 

 هر واقع لنگدنچشمه روهخدنه زيسفییطم  جريدن مقدار حدضر پژوهش هر .کندیم مهیدء آب به وابسفه زيستت طم ی برای را حادظت

 روش هو هر که هاه نشدن يجنفد شد. م دسبه شده خیس م یط ءان ند حداکثر و یمن ن یبش یدرولیکیه روش هو از صاهدنا استفدن 

 70/7 حدوه S1 يسفگدها هر روش هو اخفالف کهیطوربه .کنندمی برآوره زيسفییطم  يدنجر حداقل از يکسدنی يرمقده ءان ند و یبش

 زيستتفییطم  جريدن حداقل هدمده تمدم هر آذر مده از یرغ به ،S1 يستفگده ا هر شتده  یریگاندازه یهب به توجه بد بوه. یهثدن بر عبکمفرم

 هر سد یرتدث یلهلبه را زيسفییطم  جريدن حداقل شده، یریگازهاند يدنجر یهب S4 و S3 هدیيسفگدها هر که یحدل هر .شوهیم تدمین

 به یهبرثدن مفرمکعب 86/1 و 44/1 و (S1) اول ايستتفگده  برای یهبرثدن مفرمکعب 93/7 هبی مقدار .کندینم ینتدم هدمده از کدام یچه

 .است شده یشنهدهپ لنگدنچشتمه  روهخدنه فیزيست یطم  يدنجر حداقل عنوانبه (S4 و S3) چهدرم و ومست  هدیايستفگده  برای ترتیب
 .آوره هست به هیدرولیکی روش به را زيسفیم یط جريدن توانمی هاهه کمبوه شرايط هر که هاه نشدن ت قیق ينا جنفدي

 HEC-RAS ،هیدرولیکی سدزیمدل ،شدهخیس م یط ،زيسفییطم  آبهحق ،اصاهدن اسفدن :کلیدی واژگان
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 مقدمه .1
 هسفند یعیطب هدییستف  اکوست  ينترمه  از هدروهخدنه

 خدمدت ارائه و يستتتفیز تنوع حادظت هر يژهو نقش که

 ليتعد و يرزمینیز آب يهتغذ جمله از گستتفرهه يکژاکولو

 خدص یهدارزش که آن ضتتمن هاشتتفه  یمیاقل يطشتترا

 توستتعه غذا، ینتدم جمله از یفرهنگ و یاجفمدع-یاقفصتتده

 متداو سبب هدروهخدنه هارند. شتندخفی يیيبدز و ریگرهشتگ 

 ،هسفند برخورهار بداليی اهمیت از نظر اين از و شتده  حیدت

 به هد،یستتف اکوستت به هدآن ارزشتتمند خدمدت ئهارا بندبراين

 لذا .[19] ههار یبسفگ مندسب یایتک و یتکم بد آب وجوه

 يريتمد و هدآن يژهو خدمدت از یمندبهره هر گدم یننخسف

 یدزن یینتع هدستتت.آن یآب یدزن ورهبرآ يد یینتع روهخدنه، هر

 تواندینم یدرولوژيکیه یهدروش به اتکدء بد صتتترفدً یآب

 تخدمد اسفمرار یبرا روهخدنه یواقع یدزن از ی یص  يرصوت

 یهتتدروش از امروزه ين،بنتتدبرا ،نمتتديتتد ايجتتده يکیاکولوژ

 سفادهها هدیسف اکوست  ينا یآب یدزن یینتع یبرا یدرولیکیه

 يريتمد هر هنوز زيسفییطم  جريدن تخصتی    شتوه. یم

 یتوضتتتع و استتتت برخورهار یکم يتاولو از آب منتدبع 

 هر ينبندبرا .شتتوهیم بدتر روز هر یآب هدییستتف اکوستت

 قدلب هر ایگستتفرهه یقدتت ق استتت، الزم یکنون یتموقع

 جريتتدن يتتدبیارز یبرا جتتدمع یقتتدتیت ق بترنتتدمتته  يتتک

 يدنجر حداقل برآوره .[95]شتتتوه انجتدم  زيستتتفییطم 

 ینب تعدهل یبرقرار یبرا راهکدر ترينمه  زيستتتفییطم 

 يکیاکولوژ یدتح حاظ و نهروهخد از یاقفصتتده یبرهاربهره

 ینگهدار مستتفعد يطشتترا زيستتفیم یط جريدن استتت. آن

 را یسف اکوس يندهدیفرآ و یآب هدیيستفگده ز از یامجموعه

 تواندمی مکدنیکی هدیستتدزه و ستتدهد احداث .کندیم فراه 

 ،11]نمديد ايجده زيستتفیم یط جريدن حج  هر را تغییراتی

 درب یناول یبرا زيستتفییطم  جريدن یبررستت محدلعدت .[15

 هر 1307 تد 1347 از يکدآمر وحش یدتح يسسرو توستط 

 یزيسفیطم  يدنجر یرسم قدنون و رفت کدر به کشتور  ينا

 هسفورالعمل هر محدلعدت اين نفیجه عنوانبه 1307 سدل هر

 مندبع ريزیبرندمه سند و م یحیيستز یمل گذارییدستس

 ينا هر شتتده انجدم یکدرهد عمده .یدرستت ثبت به آمريکد آب

 ايران هر [.97]است شتده  مفمرکز هدروهخدنه یرو بر ینهزم

 بر آب مندبع يريتتتمتتد بتتد مرتبط مخفلف ینقوان هر یزن

 دیتدک یآب هدییسف اکوس هدییدزمندین از حادظت ضرورت

 مفعده یهدپژوهش زيسفییطم  جريدن پیرامون .استشده

 [1]شدهانجدم شپژوه هر .[17]است گرففه صتورت  یدهن هر

 و یتتدرولوژیه یتتدرولیکی،ه یهتتدروش از استتتفاتتدهه بتتد

 دختس یبرا زيسفییطم  الزامدت دبیيارز به یدرولوژیاکوه

 يرانا غرب شتتمدل  هر یمرز روهخدنه يک طول هر ستتد 

 يیهدروش از اسفادهه بد [16] يگره محدلعه هر .شتد  هپرهاخف

 ار ستتفیزيیطم  يدنجر حداقل یدرولیکیه و یدرولوژيکیه

 خزر يدیهر یجنوب بخش هر هاهه کمبوه يطشتتترا ت ت

 يک یدرولیکیه روش که هاه نشتتتدن يجنفد .کرهند برآوره

 هر .ههدیم ارائه یزيستتفیطم  يدنجر از یمندستتب ي رژ

 ،یزيستتتفیطم  جريدن یینتع منظوربه [14] یپژوهشتتت

 گرفت. قرار يدبیارز موره ینچ هر يدنجر یایتک و یتکم

 از استتتفادهه بد [48]هشتتتد انجدم یحدلعهم هر چنینه 

 حداقل يدبیارز یبرا یچدرچوب یتدرولیکی اکوه یهتد روش

 يدچههر یزآبخ حوزه ينزر روهخدنه هر زيستتفییطم  يدنجر

 زا هرصتتد95 تد 10 که شتتد ههاه نشتتدن و شتتد ارائه یهاروم

 یزيستتفیطم  يدنجر به يدبد ستتدالنه يدنجر هبی میدنگین

 مبنی [91]ایمحدلعه ،هاهه کمبوه طشراي هر .يدبد اخفصدص

 زيستتفییطم  جربدن برآوره یهدروش یقیتحب يدبیارز بر

 يجنفد .شتتد انجدم يوندن Acheloos یکوهستتفدن روهخدنه هر

 از استتفادهه اطالعدت، کمبوه بد مندطق هر که هاه نشتتدن

 اطالعدت زيستتفگده یهدمدل يقطر از يستتفیز یهدشتتدخ 

 حداقل م دستتبه بد ارتبدط هر .ههدیم ارائه را یارزشتتمند

 پژوهشتتتی هر ،هتتدهريتتدچتته زيستتتفیمت تیط   جتريتتدن 

 يدچههر یدءاح یبرا زيستتفییطم  يدنجر حداقل[41]هيگر

 ایبر یهستتفورالعمل  [5] ت قیقی هر .شتتد  یینتع یهاروم

 یآب هدییستتف اکوستت یبرا زيستتفییطم  يدنجر یینتع

 خدمدت و یذات یهدارزش يستتتفی،زتنوع حاظ منظوربته 

 یبرا ایيهپد عنوانبه آب مندبع يکپدرچه يريتمد یسف اکوس

 یبرا یعمل یهتوصتت 95 و شتتد رائها يداریپد به يدبیهستتت

 زيستتتفییطم  هدیيدنجر یاجرا از يتحمد و يتت هتدا 
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 یآببرق سد پنج ستدخت  اثرات [17]یامحدلعه هر .شتد دنیب

 ظورمنبه و گرفت قرار بررسی موره زيستفی یطم  يدنجر بر

 ارائه یعمل یهدراهکدر زيستتفییطم  يدنجر یینتع و ظحا

 یعیطب يدنجر یزانم م دستتبه بد ارتبدط هر ینچنه  .شتتد

 دیهروش از اسفادهه بد [45] هشد انجدم پژوهشتی  روهخدنه،

 ره را یعیطب يدنجر یزانم شتتدهیسخ یطم  و یدرولیکیه

 یینتع یبرا [44]یپژوهشتتت هر .کرهند یینتع کدندل يک

 مندطق یبرا يدجد يکرهیرو زيستتفییطم  يدنجر یزانم

 [11]هيگر ایمحدلعه هر شتتد. ارائه يکدرمآ جنوب یستتدحل

 يتتدنجر یینتع یکیرولیتتده و یتتدرولوژيکیه یهتتدروش

 به مقرون و مندستتب یعلم روش ئهاار یبرا زيستتفییطم 

 ينا یبرا .شتتد مقديستته یکوهستتفدن یهدروهخدنه هر صتترفه

 نشدن يجنفد .شد استفادهه  شتده سیخ یطم  روش از منظور

 یبرا یدرولیکیه و یدرولوژيکیه یهدروش یقتلا که هاه

 را یيکدرا ترينیشب تواندیم یيستتفزم یط يدنجر یینتع

 یرتدث یزن [40]شده انجدم محدلعه هر چنینه  بدشد. هاشتفه 

 هر زيستتتفییطم  يتتدنجر بر کتتدنتتدل موفولوژی ییراتتغ

 انجدم محدلعه .گرفت قرار یبررس موره یشتهر  یهدروهخدنه

 دب آبیبرق جريدن حداکثر تولید [41]اخیر هدیسدل هر شده

 بررستتی  مخزن يک هر زيستتفیم یط جريدن حداقل حاظ

 چندهدفه سدزیینهبه مدل يک منظور اين برای است. شده

  فديجن يتنهد هر .شتتد ارائه یکژنف يف الگور کدرگیری به بد و

 حاظ بد همراه یآببرق هدییروگدهن يدیمزا بهبوه به منجر

  [49]پژوهشی هر یراًاخ شتد.  روهخدنه زيستفی یطم  يدنجر

 هند Krishna روهخدنه یرو بر زيستتفییطم  يدنجر میزان

 Srisailam، Nagarjuna ستتد پنج احداث از بعد و قبل هر

Sagar، Narayanapur، Ujjani و  PD Juralaشتتد تعیین. 

 يدنجر یزانم که هاه نشتتتدن یدرولیکیه یلت ل و يهتجز

 ارمقد و گرففه، قرار ستتد ستتدخت یرتدث ت ت زيستتفییطم 

 هر ینهمچن شتتوه. کنفرل يدبد ستتد ستتدخت از پس آن

 یطم  یدرولیکیه روش از استتفادهه بد [99]يگره پژوهش

 يدنجر یديیجغراف اطالعدت ستتدمدنه بد یقتلا و شتتدهیسخ

 یکدف از یحدک يجنفد .شتتد ارزيدبی هند هر زيستتفییطم 

 موره منحقه هستتتيینپد هر زيستتفییطم  يدنجر بوهن

 يتتدنجر [91] یپژوهشتتت هر یز،ن يرانا هر بوه. محتتدلعتته

 یطم  روش از استتفادهه بد بشتتدر روهخدنه زيستتفییطم 

 نقحه روش که هاه نشتتدن يجنفد .شتتد تعیین شتتدهیسخ

 شفریب سرعت و نموهار از ی مستفق  استفادهه  یلهل به آليدها

 محدلعه هر همچنین .بدشتتتدمی برتر روش دتم دستتتب هر

 یطم  -یهب ییراتتغ معتتدهلتته يتتبضتتتر از [9]یهيتگر 

 زيسفییطم  جريدن حداقل مقدار و شد اسفادهه شدهیسخ

 کییدرولیه روش که هاه نشدن محدلعه اين نفديج .شد تعیین

 یبدالتر هقت از یدرولوژيکیه یهدروش يتمز بوهن هارا بد

 استتفادهه یتاهم به [90]يگریه پژوهش هر.استت  برخورهار

 زيستتفییطم  يدنجر یینتع یبرا یدرولیکیه یهدروش از

 بر یعرضتت مقدطع عمق که هاه نشتتدن نفديج و شتتد هپرهاخف

 همچنین استتت. اثرگذار هدروش ينا از حدصتتل یجهنف یرو

 روهخدنه زيستتفییطم  جريدن تعیین بد [15]پژوهشتتی هر

 روش ينا ،شتتدهیسخ طیم  یدرولیکیه روش از ينگلزر

 [6]ایمحدلعه هر .شتتتد معرفی ینهبه روش يک عنوان به

 یدنب يزیربرندمه و تحبیقی یفدز-عصتتبی یهدلمد عملکره

 يدنجر و یچدخرخره روهخدنه يدنجر بینییشپ یبرا ژن

 یدرولوژیاکوه روش بد یچدستتدروق روهخدنه زيستتفییطم 

 یفدز-بیعصتت یهدلمد که هاه نشتتدن يجنفد .شتتد تعیین

 ره یقبول قتدبل  يجنفتد  ژن یتدن ب ريزیبرنتدمته   و تحبیقی

 ناي هوم بخش نفديج .هاشتتتفند روهخدنه يدنجر بینییشپ

 حداقل هر یدچسدروق روهخدنه حاظ یبرا هاه نشدن ت قیق

 يريتتتمتتد )کالس قبول قتتدبتتل يکیاکتولوژ  یتتتوضتتتعت 

 75/1 يدنجر هبی مفوستتتط، طوربه (،C م یحیيستتتتز

 سدالنه( يدنجر مفوسط هرصد 19 )معدهل هیثدن بر مفرمکعب

 بدشتتد. برقرار يستتفیبد یه،اروم يدچههر تد روهخدنه طول هر

 هر يکیاکولوژ معجد ي رژ [0] یهيگر پژوهش هر همچنین

 زيستتتفییطم  جريدن یینتع یبرا هاهه کمبوه يطشتتترا

 یبرا [13] گرففه صورت محدلعه هر .شتد  یمعرف هدروهخدنه

-بدرش یسدزمدل روش سه از يستفی زیطم  جريدن یینتع

 ییرتغ یهتتدپتتدرامفر متتدل و یتتدرولوژیه روش روانتتدب،

 يجنفد .شد ادههاستف  یلارهب یهروچد روهخدنه هر یدرولوژیه

 .ددشبیم اسفنده و ءاتکد قدبل یسدزمدل روش که هاه نشتدن 
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 روهخدنه زيستتتفییطم  يدنجر [94] یراًاخ یپژوهشتتت هر

 یمن ن و تسمن تندنت، روش سته  از استفادهه  بد یخوچدیبدل

 ايران ب رانی وضتتعیت ستتبب به .شتتد تعیین يدنجر تداوم

 و یکشدورز توستعه  و اصتاهدن  استفدن  خصتوص  به مرکزی

 ضرورت ،محدلعه موره منحقه هر آب مصرف يدشتد  يشافزا

 کل هر تنهدنه زيستتفییطم  هدیيدنجر یینتع و محدلعدت

  يدبد و استتت کدرآشتت آن مخفلف یهدبدزه هر بلکه روهخدنه،

 به توجه بد ینهمچن نموه. توجه امر ينا به یشپ از یشب

 يگره یهدروش به نستتتبت یدرولیکیه یهدروش يتت مز

 زيستتتفییطم  یتاهم و زيستتتفییطم  جريتدن  یینتع

 از هدف ی،احوضتتهینب آب انفقدل و لنگدنچشتتمه روهخدنه

 روهخدنه زيستتفییطم  جريدن تعیین حدضتتر پژوهش انجدم

 .بدشدمی لنگدنمهچش

 

 یشناسروش .2

 مطالعه مورد منطقه یاتخصوص .2.1

 167 و شتهر يدونفر شتهرستتفدن  هر لنگدنستدچشتمه  

 از هدف است. شده واقع اصتاهدن  استفدن  غرب یلومفریک

 ،ستتترهاب ،یبکستتت یهدروهخدنه آب انفقدل طرح یاجرا

 روهيندهزا روهخدنة به خدنگستتفدن چشتمه  و لنگدنچشتمه 

 جمعدً یدنهستتدل لنگدنچشتتمه ستتد احداث بد .بدشتتدیم

 آب انفقتتدل تونتتل طريق از آب مفرمکعتتب یلیونم135

 .شتتتوهیم منفقل روهيندهزا حوضتتته به لنگدنچشتتتمه

 یلومفریک 10 هر آب پر و یهائم یاچشمه لنگدن،چشتمه 

 قرار اصتتاهدن استتفدن غرب هر شتتهريدونفر یغرب جنوب

 شتتهر یروهو هر ایهره هاخل به حوضتته ينا آب هاره.

 یلومفریک 47 حدوهاً یریمس و شده يتهدا شتهر يدونفر

 دب محدلعه موره منحقه .پیمديدیم روهيندهزا به ال دق دت را

 همدی و میلیمفر407 ستتتدالنه بدرندگی مفوستتتط میزان

 اقلی  رایها گراهستتدنفی  هرجه 85/3 ستتدالنه  مفوستتط 

 ثراک هک بدشدمی کوهستفدنی  مندطق از يکی و معفدلهیمن

 
 

 .است سره سدل از مده هشت و بوهه برف صورت به هدبدرش

 شدمل 1938 سدل هر محدلعه موره منحقه اراضتی  کدربری

 کشدورزی، اراضتی  هکفدر 8/1601 مرتع، هکفدر 6/91514

 مستتتکونی مندطق هکفدر 0/477 و آبیپهنه هکفدر 8/81

 موره منحقه یديیجغراف یتموقع 1 شتتکل  .[19]بدشتتدمی

 جريتتدن یینتع یبرا یمحتتدلعتتدت هتتدیبتتدزه و محتتدلعتته

 .ههدیم نشدن را لنگدنچشمه روهخدنه زيسفییطم 

 پژوهش روش .2.2
 منحقه شتتترايط به توجه بد ،میدانی عملیدت انجدم بد

 منظوربه هخدنهرو به هستتتفرستتتی امکدن و محدلعه موره

 چهدر تعداه مجموع هر ،صتت رايی برهاشتتت و برهارینمونه

 بد لنگدنچشتتتمه روهخدنه طول هر محدلعدتی ايستتتفگده

 شد. نهديی 1 جدول مشخصدت

 و ايران آب مندبع ت قیقدت شتترکت به مراجعه بد ستپس 

 هدیايستتفگده اطالعدت و آمدر ،کشتتور هواشتتندستتی ستتدزمدن

 محدلعه موره منحقه هر موجوه هیدرومفری و هواشتتندستتی

 و چرخ هیدرومفری ايسفگده هو استدس  اين بر شتد.  هريدفت

 قرار S1 و S2 بدزه روی بر ترتیب به لنگدنچشتتمه و فلک

 ايستتفگده محدلعه موره منحقه هر که اين به توجه بد هاره.

 رب و بوهه آب انفقدل تدثیر ت ت لنگدنچشتتمه هیدرومفری

 به ،نداره وجوه هیدرومفری ايسفگده S4 و S3 هدیبدزه روی

 استتفادهه  SWAT مدل از هدبدزه اين هر هبی تعیین منظور

 و توزيعینیمه زمدنی، پیوستتفه مدل يک SWAT مدل شتتد.

 روزانه زمدنی هدیگدم هر که بدشدمی آبخیز حوزه مقیدس هر

 و مدهدنه هدیمقیدس هر استت  قدهر مدل اين شتوه. می اجراء

 مدل اين حدضتتر حدل هر نمديد. ستتدزیشتتبیه نیز ستتدالنه

 و هاره اجراء قدبلیت ArcGIS م یط هر افزونه صتتتورتبه

 را ستتتدزیمدل هر مکدنی اطالعدت کدرگیریبته  بنتدبراين 

 شدمل مدل، نیدز موره اصلی هدیوروهی سدزه.میرپذيامکدن

  شتتتنتتدستتتی،ختتد  ،1ارتاتتدع رقتومی  متتدل هتتدیاليتته

  .]8[ دشدتتبمی اقلیمی هدیهاهه و منحقه اراضی دربریتتک

1 Digital Elevation Model (DEM) 
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 مطالعه مورد بازه چهار و لنگان چشمه رودخانه حوضه جغرافیایی موقعیت .1 شکل

 

 لنگان چشمه رودخانه در موجود هیدرومتري هايایستگاه و مطالعاتی آبخیز هايرحوزهزی مهم خصوصیات .1 جدول

 شمدره

 ايسفگده

 کد

 سفگدهاي
 ايسفگده ندم

 بدالهست هضحو مسدحت

 مربع( )کیلومفر

 م یط

 )کیلومفر(

 حوزه شیب

 )هرصد(

 حداقل ارتادع

 )مفر(

 حداکثر ارتادع

 )مفر(

 مفوسط ارتادع

 )مفر(

S1 450-11 1084 9561 1987 47/3 88/86 91/40 لنگدن چشمه 

S2 443-11 1679 9554 1509 53/11 31/14 85/17 فلک و چرخ 

S3 - - 83/105 99/40 85/3 1470 4716 1067 

S4 - - 10/979 10/161 41/3 1946 4716 1089 

 

 یارتادع نقدط و  یتوپوگراف یهدنقشتته از استتفادهه بد

 ارتادع یرقوم مدل لنگدن،چشتمه  زیآبخ م دوهه به مربوط

 منحقه خدکشندسی نقشه .شد هیته مفر 97 سلول اندازه بد

  نتتقشتتتته  از استتتتفتتاتتدهه   بتتد متتحتتدلتتعتته   متتوره

-http://www.fao.orgdatabases/faounesco) جتهتتدنی 

soil-map-of-the-world) بد اراضتتتی کدربری نقشتتته و 
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 مربوط Landsat مدهواره OLI سنجنده تصوير از استفادهه 

 یبدرندگ شدمل اقلیمی یهدهاهه شد. هیته 1938 ستدل  به

 یهدستتفگدهيا از روزانه یهمد حداقل و حداکثر  و روزانه

 هک نيابه بدتوجه شد. اسفادهه شتهر دونيفر و فلک و چرخ

 یهدستفگده يا هر همد و یبدرندگ مشتفر   یآمدر هوره طول

 نیب ستتدل نه محدلعه موره منحقه هر موجوه یهواشتتندستت

 طول نيا .بدشدیم 1931-39 تد 1964-65 یآب یهدسدل

 نيا بر شد. انفخدب SWAT مدل يیاجرا یبرا یآمدر هوره

 گرم یبرا 1965-68 و 1964-65 یآب ستتدل هو استتدس

 اسفادهه مدل یاجرا یبرا گريه سدل اته و مدل  1کرهن

  تقسی زيرحوضه چندين به را آبخیز ابفدا هر SWAT.شد

 نظر از همستتدن واحدهدی به خوه زيرحوضتته هر کند،می

 اين .شوهمی تاکیک اراضتی  کدربری و خد  خصتوصتیدت  

 و ژئومورفولوژيکی نظر از هتمگن  متکتتدنتی   واحتتدهتتدی

 1هیدرولوژيکی واکنش واحدهدی هیدرولوژی، هدیويژگی

 معدهله تريناصلی مدل اين هر .]10 ،11[ شتوه می ندمیده

 رواندب بدشتتتد.می آبی بیالن معدهله روانتدب،  برآوره هر

 هیدرولوژيکی واکنش واحد هر برای SCS9 روش بد سح ی

 حوزه برای حدصل رواندب کل سپس و شتده  ستدزی شتبیه 

 خد  آب نهديی مقدار .]01[ شتتتوهمی رونديدبی آبخیز

(tSW) خد  آب اولیه مقدار از استتفادهه بد (oSW،) مقدار 

 تعرق و تبخیر مقدار (،surfQ) رواندب مقدار (،dayR) بدرندگی

(aE،) خد  پروفیل از اشتتبدع غیر اليه به ناوذی آب مقدار 

 بر و (gwQ) برگشتتفی جريدن مقدار و (seepW) خد  فوقدنی

 ].13[ شوهمی م دسبه زير رابحه اسدس

(1)                                                             SWt =

SWo + ∑ (R
day

− Q
Surf

− Ea − Wseep − Q
gw

)t
i=1 

 هیدرولیکی روش .2.2.1
 هرون یهدنجريد تعیین ایبر ابفدا هر هدروش ينا

 
 

 

 

 شگسفر همف د تيدالا هر مدهیهد زنید رهمو ایخدنهروه

 روش رکند هر هدروش ينا یرخا یهدلسد هر يدفت.

 قدلب هر که ينا يد نداهشد تقويت  هدهيسفگدز زیشبیهسد

 بر یتتتمبفن  دتتتهروش ينا اند.ففهگر ارقر جدمع یهدروش

 عرضی مقدطع یهدهاهه و مدنیز یسر یهدهاهه  از ههسفادا

 هتتدروش ايتتن هر هسفند. خدنهروه لکدند مه  و نیاب ر

 و هشد لمد يدنجر از یتدبع رتصو به خدنهروه لیکروهید

 ه،شد تر طم ی رنظی لیکیروهید یمفرهدراپد بین ایبحهرا

 سپس ه،میشواربرقر هتتتخدنروه ندتتتجري رعتتتتس و عمق

 بهینه طيارتتتتتش که هبی انعنو به زيستتفیم یط نجريد

 که طوری به شوه،می تعريف دتکن ه ارتف را دتههسفگدتيز

 هر ریگیچشتت  کدهش ن،جريد اين تدمینمعد رتصو هر

 م یط روش .]91،1[دتتتتتههیمرخ فدتتتتته نیگونهاوافر

 یهدروش سفهه از روش تتتريتتن لمعمو هشدختتیتتس 

 تدمین برای آمريکد و استتفرالید هر که استتت لیکیروهید

 گرففه کدر به مدهیدن، پرورش برای مندستتتب زيستتتفگده

 نشتتدن ب رانی نقحه 1 شتتکل هر .]98 ،97 ،18[ شتتوهمی

 برخی هر شتده خیس  یطم از استتفادهه استت.  شتده  هاهه

 لشک به توجه بد مقحع يک زيرا است، هشوار بستیدر  مواقع

 نقحه فدقد اصتتالً يد و شتتکستتت نقحه چندين تواندمی آن

 اابفد هر شکست نقحه يد ب رانی نقحه .]9[ بدشد شتکستت  

 هر خحد هلیل به که شتتدمی انفخدب چشتتمی صتتورت به

 قیقه چندان ترسی ، مقیدس يد و بیننده یشخص برهاشتت 

 ههندس از تدبعی وهبی، شدهخیس م یط میدن رابحه نبوه.

 اشتتکدل استتت. عمق مقدبل هر هبی افزايش ن وه و مقدطع

 استتت. نوستتدن هر مستتفحیل تد مثلث از مقدطع هندستتی

 بین روابط (،1)رابحه مدنینگ معدهله از استتفادهه بد توانمی

 و (9مثلثی)رابحه مقدطع برای را هبی و شتتدهخیس م یط

 .]8[ آوره هست به (،4فحیلی)رابحهمس

(2)  Q =
1

𝑛
𝐴𝑅

2

3𝑆
1

2 

1 Warm-up period 

2 Hydrologic Response Unit(HRU) 

3 Soil Conservation Service (SCS) 



 ...هر  یدرولیکیبه روش ه زيسفییطم  يدنجر یینتع

 

635 

(3)  𝑃 = 𝐶𝑄𝑏 

(4) 𝑃 = 𝑎 𝑙𝑛𝑄 + 1 

 بر مفرمکعب حستتتب بر جريدن یهب  𝑄بدال روابط هر

  𝑅مفرمربع، حستتب  بر جريدن مقحع مستتدحت   𝐴ثدنیه،

 برحسب جريدن شیب  𝑆و مفر حسب بر هیدرولیکی شعدع

 ضريب  𝑛مفر، حستب  بر شتده خیس م یط  𝑃،مفر بر مفر

 مقدبلهر هبی نموهار رگرستتیون ضتترايب  𝑏 و  𝑎و مدنینگ

 بدشد.می شدهخیس م یط

 

 ]39[ زیستیمحیط دبی و بحرانی نقطه-شده خیس محیط و دبی بین رابطه نمایش .2 شکل

 

  نیمن هر من نی( )شکست ب رانی نقحه تعیین برای

 است. شده ارائه روش هو شدهخیس م یط-هبی

 گیریمشتفق  بد روش اين هر منحنی: شیب روش -1

 مستتدوی و (4و9 )روابط شتتدهخیس م یط-هبی رابحه از

 جريدن )هبی ب رانی نقحه يتک،  عتده  بتد  آن هاهن قرار

 .]18[ آِيدمی هست به زيسفی(م یط

(5) 













1

Q

Pw 

 یبتترا  روش نیهومتت  :انحنددا  حدددار ر روش -2

 نهیشتتیب یان نتتد نقحتته نیتتیتع ،یب رانتت نقحتته نیتتیتع

 رییتتتغ یمن نتت آن هر کتته استتت یقستتمف ان نتتدء استتت.

 بتتر ممتتدس کتته استتت یاهيتتزاو تتتدبع و ههتتدیمتت جهتتت

 هتد طتول  م تور  ديت  کمتدن  از نظتر  متوره  نقحه هر یمن ن

 هستت  بته  فيت تعر نيت ا براستدس  8 رابحه .]14[ سدزهیم

 متتوره یمن نتت ین نتتدا زانیتتم معتترف آن هر  و آمتتده

 ،یب رانتت نقحتته مخفصتتدت یازا بتته  مقتتدار استتت. نظتتر

 .]18[ شوهیم نهیشیب

(6) 𝐾 =

𝑑2𝑃

𝑑𝑄2

[1+(
𝑑𝑃

𝑑𝑄
)

2
]

3
2

 

 ،ب رانی هبی برآوره هر روش هو اين توانديی بررسی هر

 علت به را من نی شیب روش ]18[ گرففه صورت پژوهش

 مقدهير و هانستتتفه ان ند حداکثر روش از بهفر ستتتدهگی،

 حداکثر روش از کمفر را من نی شتتیب روش از حدصتتل

 ستته هر روش اين اجرای منظور به اند.نموهه گزارش ان ند

 از کیلومفر يک طول به ایبدزه لنگدن،چشتتتمه هايستتفگد 

 هدی)ايسفگده اسفیشنتوتدل هوربین از استفادهه  بد روهخدنه

S1 و S3) پهپده و (S4) رقومی نقشتته و 1:577 مقیدس بد 

 شتتد. برهارینقشتته ستتدنفیمفر 57 هقت بد (DEM) ارتادع

 کي بدزه طول هر روهخدنه نگیمتدن  بيت ضتتتر همچنین
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 به هپدهپ توسط شدهبرهاشت تصدوير از استفادهه  بد لومفریک

 برای تصوير پرهازش هدیروش از اسفادهه یبرا .آمد هست

 بيضر یینتع يفدًنهد و روهخدنه بستفر  رستوبدت  جداستدزی 

 ره تصويربرهاری و هدنمونه سدزیآمدهه ابفدا روهخدنه، یزبر

 یایتک بد و اندازیيهستتتد حداقل بد ینمع ارتاتدع  و نور

 چند حد هر یهداندازه بد رسوبدت یبرا د.ش انجدم مندستب 

 ادعارت از و ینهورب از اسفادهه بد برهاریعکس از مفریستدنف 

 بد یمربع کدهر يک هر عموه صتتورت به مفرییستتدنف 57

 بستتفر هانههرشتتت رستتوبدت یبرا و مفرییستتدنف 47 ابعده

 از هاسفاده بد يدهز یهب بد یهدیالبس توسط انفقدل حدصتل 

 حداقل به منظور به پرواز یدتعمل  9 رماستتتفو  پهپده

 نقصدن يد و خحد يجدها عدمل عنوان )به يهسد یزانم رسدندن

 تدبش که ظهر یحوال هر شتده،  برهاشتتت يرتصتتدو هر هاهه(

 تصتتدوير ابفدا هر شتتد. انجدم استتت، عموهتر یدخورشتت نور

 ديلتب خدکسفری سحح تصتدوير  به ستپس  و خوانده رنگی

 بتتتتد تصتتتتوير روی بر اولیه زهدیمر بعد مرحلة هر .دندش

 بعد مرحلة هر شدند. تعیین sobel فیلفر اعمدل از اسفادهه

 ديیشندستتت تصوير سحح هر واقع رسوبدت نوعی به بوه نیدز

 ویر بر هيگر عملیدت انجدم و گیریاندازه امکدن تتد شتوند

 یشپ هدیپیکسل بوه الزم ترتیب بدين شوه. میستر  هدآن

 دب کدر اين شوند. جدا زمینه پس تتتدیهپیکستتتل از زمینه

 و opening عملگرهتتدی مفوالی اعتمتتدل  از استتتفتاتتدهه 

reconstruction عملگرهتتتتدی اعمدل سپس و closing و 

reconstruction هدیمدکزيم  تعیین کمک بد نهديت هر و 

 اعمتدل از استتفادهه  بتتد  بعد مرحلة هر گرفت. انجدم م لی

 و دش مشخ  رسوبدت مرکز ،تصدوير روی بر دصلهف تبديل

 خحتتتتوط تعیتتتتین و پخشتتیآب تبديل اعمدل بد نهديفدً

 نيآخر هر شد. انجدم تصدوير اولیه بندیقحعه پخشتتتیآب

 یهکل .شتتد استتفخرا  رستتوبدت یبندهانه یهدهاهه مرحله

 يرتصو پرهازش مخفلف امکدندت از اسفادهه بد مذکور مراحل

 امکدندت یریبکدرگ بد ینهمچن و MATLAB افزارنرم هر

 شد. انجدم GIAS افزارنرم

 

 نتایج .3

 ساالنه دبی برآورد .3.1
  SWAT متتدل اجتترای بتتد ستتدالنه روانتتدب مقتتدار

 ،SWAT متتتدل اجتتترای نیتتتدز پتتتیش .شتتتد بتتترآوره

 منحبتتق و ArcSWAT م تتیط هر هتتدهاهه ستتدزیآمتتدهه

 کتته ايتن  بتته بدتوجته  بدشتتد.متی  ]10[ متتدل راهنمتدی  بتد 

 ت تتت منحقتته هر موجتتوه رومفریهیتتد هتتدیايستتفگده

 متتوره هبتتی هاشتتفند، قتترار آب انفقتتدل و ستتد تتتدثیر

 وجتتوه SWAT متتدل صتت ت ارزيتتدبی بتترای اطمینتتدنی

 از پتتتیش SWAT متتتدل هيگتتتر ستتتوی از نداشتتتت.

 قبتتول قدبتتل هقتتت حتتداقل از اعفبدرستتنجی و واستتنجی

 جريتدن  حدضتر  پتژوهش  هر لتذا  .]14و1[ استت  برخورهار

 اطمینتتدن قدبتتل دلمتت ايتتن توستتط شتتده ستتدزیشتتبیه

 هر ستدالنه  هبتی  و روانتدب  ارتاتدع  مقتدار  8 جتدول  .است

 را SWAT متتدل از استتفادهه بتتد منفختتب هتتدیايستتفگده

 ههد.می نشدن

 SWAT مدل از استفاده با منتخب هايایستگاه در ساالنه  دبی و رواناب ارتفاع مقدار .2 جدول

 ثدنیه( بر )مفرمکعب سدالنه هبی مربع( )کیلومفر وضهح مسدحت مفر()سدنفی سدالنه رواندب ارتادع ايسفگده

S1 710/16 91/40 11/4 

S3 16/10 83/105 13/15 

S4 88/18 10/979 89/15 
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 زبری ضریب محاسبه .3.2
 ايستتفگده ستته مخفلتتف مقتتدطع هر (n) زبتتری ضتتريب

 چتت  و وستتط راستتت، هتتدیکرانتته هر لنگتتدن، چشتتمه

 بتتتریز ضتتتريب مقتتتدهير 9 جتتتدول هر شتتتد. م دستتتبه

 است. شده آورهه برآورهی

 انلنگ چشمه در شده محاسبه زبري ضرایب .3 جدول

چ  کرانه جريدن وسط  راست کرانه   ايسفگده مقحع 

757/7 

764/7 

764/7 

709/7 

763/7 

703/7 

75/7 

764/7 

764/7 

1 مقحع  

1 مقحع  

9 مقحع  

S1 

756/7 

789/7 

704/7 

704/7 

763/7 

763/7 

756/7 

756/7 

786/7 

1 مقحع  

1 عمقح  

9 مقحع  

S3 

783/7 

705/7 

705/7 

704/7 

704/7 

704/7 

788/7 

781/7 

701/7 

1 مقحع  

1 مقحع  

9 مقحع  

S4 

 هب زیستتتتیمحیط جریان نیاز حداقل تعیین .3.3

 هیدرولیکی روش
 یعرضتتت مقتتتدطع ،1:577 نقشتتته از استتتفادهه بتتتد

 افزونتته از استتفادهه بتتد Arc/GIS طیم تت هر روهخدنتته

HEC-GeoRAS  یاجتترا  منظتتور بتته شتتد. استتفخرا 

 مقحتتع هشتتت و چهتتدر ،پتتنج ه،شدختتیس طیم تت روش

 و ستتوم ،اول هتتدیايستتفگده بتترای ترتیتتب بتته یعرضتت

 یبتترا شتتد. انفختتدب روهخدنتته مخفلتتف نقتتدط هر چهتتدرم

 تتتتتد 71/7 نیبتتتت یهبتتتت زانیتتتتم منفختتتتب مقتتتتدطع

 هیتتتثدن بتتتر مفرمکعتتتب 6 تتتتد 76/7 اول(، )ايستتتفگده5/1

 یکیدرولیتته لمتتد طیم تت هر (چهتتدرم و ومستت )ايستتفگده

HEC-RAS طیم تتت-یهبتتت نمتتتوهار ستتتپس و اجتتتراء 

 9 شتتتکل هر .شتتتد  یترستتت و استتتفخرا  شتتتدهسیختتت

 هتتر هر اول مقتتدطع شتتدهختتیس م تتیط-هبتتی نمتتوهار

 متدل  یاجترا  منظتور  بته  استت.  شتده  هاهه نشدن ايسفگده

 حدلتتتتتتت هر دنيتتتتتتجر ،HEC-RAS یکیدرولیتتتتتته

 حدلتتت هر متتدل يتتیاجرا بتته توجتته بتتد و یرب رانتتيز

 و هستت نيیپتد  یبترا  روهخدنته  یمترز  طيشترا  یرب رانيز

 شد. فيتعر نرمدل عمق

 یدرولیکیه روش به یآب یازن یینتع .3.4
 یمن ن هر (یمن ن )شتتکستتت  یب ران نقحه یینتع یبرا

 و یمن ن یبشتتت روش هو از شتتتده یسخ یطم -یهب

 حدصل يجنفد 5 و 4 اشکدل هر شتد.  استفادهه  ان ند حداکثر

 آورهه يستتفگدها هر مقحع یناول یبرا مذکور یهدروش از

 .است شده
 و شیب روش دو از زیستیمحیط جریان حداقل 4 جدول در
 است. شده محاسبه بازه هر برای انحنا
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 )الف( ب()

 (ج) 

  عرضی مقطع یناول براي شدهخیس محیط-دبی تغییرات منحنی  -3 شکل

 لنگانچشمه رودخانه )ج(4شماره )ب(، 3شماره )الف(، 1 شماره ایستگاه در

 

 )الف( ب()

 (ج)

  عرضی مقطع اولین براي براي دبی-رودخانه عرضی مقطع شیب ییراتتغ منحنی .4شکل

 لنگانچشمه رودخانه )ج(4شماره )ب(، 3شماره )الف(، 1 شماره ایستگاه در
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 )الف( ب()

 (ج)

  عرضی مقطع اولین براي دبی-رودخانه عرضی مقطع انحناء تغییرات منحنی .5 شکل

 لنگانچشمه رودخانه )ج(4شماره )ب(، 3شماره )الف(،1 شماره ایستگاه در

 

 ثانیه( بر مترمکعب حسب )بر مختلف روش دو با رودخانه زیستیمحیط جریان حداقل نتایج .4 جدول

S4 S3 S1 بدزه 

ب
فخ
من

 

رم
هد
 چ

وم
 س

وم
 ه

ول
 ا

ب
فخ
من

 

رم
هد
 چ

وم
 س

وم
 ه

ول
 ا

ب
فخ
من

 

ج 
 پن

رم
هد
 چ

وم
 س

وم
 ه

ول
 ا

 مقحع

16/1  

86/1  
16/1  

86/1  

16/1  

86/1  

16/1  

86/1  

1/1  

86/1  

16/1  

44/1  

16/1  

44/1  

38/7  

98/1  

1/1  

11/1  

1/1  

44/1  

93/7  

91/7  

93/7  

18/7  

11/7  

10/7  

11/7  

91/7  

11/7  

11/7  

11/7  

10/7  

 شیب

 ان ند

 

 گیرینتیجه و بحث .4

 پديداری لزوم و آب مندبع ستتتر بر رقدبت به توجه بد

 بهم دس اکوستیسف ،  بقدء منظور به زيستفی م یط جريدن

 قدبل ضتترورتی روهخدنه هر زيستتفیم یط جريدن حداقل

 حداقل برآوره برای مفادوتی هدیروش .]16[ استتت انکدر

 از حدضتتر پژوهش هر هاره. وجوه زيستتفیم یط جريدن

 اجرای بد شد. اسفادهه شدهخیس م یط هیدرولیکی روش

 موره هدیايستتتفگده از يک هر هر رواندب SWAT مدل

 مسدحت به توجه بد شد. سدزیشبیه 1 جدول طبق محدلعه

 دلم توسط برآورهی هبی بیشفرين ايسفگده، هر یحوضته 

SWAT ايستتفگده به مربوط S4 .ضتتريب همچنین استتت 

 763/7 و 75/7 بین هدايستتتفگده مخفلف هرمقدطع زبری

 دب زيستتفیم یط جريدن حداقل مقديستته برای بوه. مفغیر

 ترصتتتو به جريدن هبی روهخدنه، هر موجوه هبی مقدار

 مدل توستتط لنگدنچشتتمه روهحدنه مقدطع کلیه هر هدنهمد

SWAT  هر زيسفیم یط جريدن حداقل .شد سدزیشتبیه 

 9/7 از بیش ان ند و شتتیب روش هو هر از S1 ايستتفگده

 ریگیاندازه هبی به توجه بد بدشتتد.می ثدنیه بر مفرمکعب
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 حداقل هدمده تمدم هر آذر مده غیر به ايسفگده، اين هر شده

 هر کهحتدلی  هر شتتتوه.می تتدمین  زيستتتفیم یط هبی

 شتتده، ستتدزیشتتبیه جريدن هبی S4 و S3 هدیايستتفگده

 تدمین هدمده از کدامهیچ هر را زيسفیم یط جريدن حداقل

 بدالهستتت هر ستتد قرارگیری تواندمی آن علت کند.نمی

 بدالهست هر احداث حدل هر ستد  همچنین و S4 ايستفگده 

 هر که لنگدنچشتتمهدستت کهطوری به بدشتتد. S3 ايستتفگده

 هاره قرار S3 ايسفگده هستپديین و S4 ايستفگده  بدالهستت 

 مفرمکعبمیلیون3/7 آن نرمدل حج  و بوهه بفنی نوع از

 هستپديین به ستد  اين از جريدنی حدضتر  حدل هر و استت 

 جريدن استتت  شتتده  ستتبب  که شتتوه نمی رهد جريدنی

 هگد)ايستتف روهستترهاب روهخدنه هستتتپديین يستفی زم یح

S4)  ايستتفگده هر که طوریبه نشتتوه. تدمین S3 و S4 

 به 1938-30 آبی ستتتدل هر موجوه مدهدنه هبی حداکثر

 استتت، بوهه ثدنیه بر مفرمکعب 1/7 و 31/7 برابر ترتیب

 اين برای زيستتتفیم یط جريدن حتداقتل   کته  هرحتدلی 

 ثدنیه بر مفرمکعب86/1 و 44/1 ترتیب به هدايستتتفگتده 

 نجريد میزان  که است توضیح به مالز است. شده م دسبه

 هدیچشتتمه طريق از S4 ايستتفگده هر شتتده گیریاندازه

 ینهمچن  .]19[بدشتتدمی ستتد هستتتپديین هر موجوه

 يبتخر و مراتع مخصتتوصتتدً یاراضتت یکدربر ییرتغ يشافزا

 هدیدبدزهي به توجه بد روهخدنه یهحدش یعیطب یهديسفگدهز

 یهدچدلش نيترمه  از مستتتفقی  مشتتتدهده و میتدانی 

 کهطوریبه .]19[بدشدیم لنگدنچشتمه  یمحدلعدت م دوهه

 خوب، وضتتعیت بد مراتع ،1938 تد 1983 هدیستتدل طی

 و 475 ترتیببه محدلعه موره منحقه هر فقیر و مفوستتط

 استتتت. يدففه افزايش هکفدر 041 و کدهش هکفدر 188

 135 محدلعه موره هوره طی نیز کشدورزی اراضی همچنین

 يدففه افزايش هکفدر181 مستتکونی مندطق و کدهش هکفدر

 ]47[ و ]46[ ،]15[ پیشین هدیپژوهش نفديج .[19]است

 هدیدرامفرپ روی بر ستتد احداث  که بوه آن از حدکی نیز

 استتتت.بوهه گذار تدثیر زيستتتفیم یط و هیتدرولوژيکی 

 ن ویبه هست پديین به آب ستدزی رهد استت  الزم بندبراين

 اظح ايسفگده هو اين زيسفیم یط آبهحق که گیره انجدم

 هو بد زيستتفیم یط جريدن ورهآبر از حدصتتل نفديج شتتوه.

 یبرخ نفديج خالف بر که ههدمی نشدن ان ند و شیب روش

 مقدهير روش هو هر ]16[ ،]91[ پیشتتتین هدیپژوهش

 هب کرهند. برآوره زيسفیم یط جريدن حداقل از را يکسدنی

 70/7 حدوه S1 يستتفگدها هر روش هو اخفالف کهطوری

 ]98[ ،]1[ هدپژوهش برخی هر استتت. ثدنیه بر عبکمفرم

 حدلی هر هانند.می شتتیب روش از بهفر را ان ند روش نفديج

 روش به را شتتیب روش ]11[ ،]91[ هيگر هدیپژوهش که

 خیسم یط-هبی تغییرات من نی هاهنتتد. ترجیح ان نتتد

 تبیین ضريب بد قوی ارتبدط ههدمی نشدن (9)شکل شتده 

 سه هر هر شدهخیس م یط و هبی بین هرصد 37 از بیش

 و خحد مندبع جمله از هاره. وجوه محدلعه موره ايستتفگده

 مقدطع انفخدب به توانمی پژوهش اين هدیم تدوهيتت  

 و شتتدهخیس م یط-هبی من نی ترستتی  برای عرضتتی

 گات بديد نهديت هر .نموه اشتتدره زبری ضتتريب تخمین

 بآ مندبع مديريت هر هنوز يسفیزم یط جريدن تخصی 

 نیدز گرففن نتتدهيتتده استتتت. برخورهار کمی اولويتت  از

 دزسدس مشدوران ک  برآوره اصلی هلیل روهخدنه، بومزيست

 بندبراين .]91[ ،]3[ استتت روهخدنه زيستتفیم یط هبی از

 آبتتهحق تخصتتتی  هر اجفمتتدعی هتتدیتنش بررستتتی

 ایحوضهنبی آب انفقدل هدیطرح به توجه و زيسفیم یط

 جريتتدن حتتداقتتل تتتدقین و تکمیلی متحتتدلعتتدت  بترای 

 شوه.می پیشنهده زيسفیم یط
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