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تعیین جریان محیطزیستی به روش هیدرولیکی در شرایط کمبود داده
در رودخانه چشمهلنگان
 مهدی وفاخواه*؛ استاد گروه آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي و علوم دریایي ،دانشگاه تربیت مدرس
 محمدطاوسی؛ استاد گروه آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي و علوم دریایي ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
امروزه استفادهه از آبهدی ستح ی به منظور تدمین نیدزهدی مفنوع انسدن نظیر شرب ،کشدورزی و صنعت بدعث شده است که سالمت
اکوستیستف هدی روهخدنهای و نقش آن هر ستدمدنه طبیعی به خحر بیافد .حداقل جريدن م یطزيستفی هر روهخدنه ،سحح محمئنی از
حادظت را برای م یطزيستت وابسفه به آب مهیدء میکند .هر پژوهش حدضر مقدار جريدن م یطزيسفی روهخدنه چشمهلنگدن واقع هر
استفدن اصاهدن از هو روش هیدرولیکی شیب من نی و حداکثر ان ندء م یط خیس شده م دسبه شد .نفديج نشدن هاه که هر هو روش
شیب و ان ندء مقدهير يکسدنی از حداقل جريدن م یطزيسفی برآوره میکنند .بهطوریکه اخفالف هو روش هر ايسفگده  S1حدوه 7/70
مفرمکعب بر ثدنیه بوه .بد توجه به هبی اندازهگیری شتده هر ايستفگده  ،S1به غیر از مده آذر هر تمدم مدههد حداقل جريدن م یطزيستتفی
تدمین میشوه .هر حدلی که هر ايسفگدههدی  S3و  S4هبی جريدن اندازهگیری شده ،حداقل جريدن م یطزيسفی را بههلیل تدثیر سد هر
هیچ کدام از مدههد تدمین نمیکند .مقدار هبی  7/93مفرمکعب برثدنیه برای ايستتفگده اول ( )S1و  1/44و  1/86مفرمکعب برثدنیه به
ترتیب برای ايستفگدههدی ستوم و چهدرم ( S3و  )S4بهعنوان حداقل جريدن م یطزيستفی روهخدنه چشتمهلنگدن پیشنهده شده است.
نفديج اين ت قیق نشدن هاه که هر شرايط کمبوه هاهه میتوان جريدن م یطزيسفی را به روش هیدرولیکی به هست آوره.
واژگان کلیدی :اسفدن اصاهدن ،حقآبه م یطزيسفی ،م یط خیسشده،

مدلسدزی هیدرولیکیHEC-RAS ،

Email: vafakhah@modares.ac.ir
* نويسنده مسئول :شمدره تمدس71144336117 :
اين ت قیق از م ل اعفبدر محدلعدت تعیین نیدز آبی م یطزيست روهخدنههدی کوهرنگ و چشمهلنگدن توسط شرکت توسعه مندبع آب و نیروی ايران تدمین اعفبدر
شده است.بدينوسیله تقدير و تشکر میگرهه.
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 .1مقدمه
روهخدنههد از مه ترين اکوستیستف هدی طبیعی هسفند
که نقش ويژه هر حادظت تنوع زيستتتفی و ارائه خدمدت
اکولوژيک گستتفرهه از جمله تغذيه آب زيرزمینی و تعديل
شتترايط اقلیمی هاشتتفه ضتتمن آن که ارزش هدی خدص
اقفصتتدهی-اجفمدعی و فرهنگی از جمله تدمین غذا ،توستتعه
گرهشتگری و زيبديیشتندخفی هارند .روهخدنههد سبب تداوم
حیدت شتده و از اين نظر از اهمیت بداليی برخورهار هسفند،
بندبراين ارائه خدمدت ارزشتتمند آنهد به اکوس تیستتف هد ،به
وجوه آب بد کمیت و کیایت مندسب بسفگی هاره [ .]19لذا
نخسفین گدم هر بهرهمندی از خدمدت ويژه آنهد و مديريت
هر روهخدنه ،تعیین يد برآوره نیدز آبی آنهدستتت .تعیین نیدز
آبی صتتترفدً بد اتکدء به روش هدی هیدرولوژيکی نمی تواند
تصوير ص ی ی از نیدز واقعی روهخدنه برای اسفمرار خدمدت
اکولوژيکی ايجتتده نمتتديتتد ،بنتتدبراين ،امروزه از روش هتتدی
هیدرولیکی برای تعیین نیدز آبی اين اکوستیسف هد اسفادهه
میشتوه .تخصتی جريدن م یطزيسفی هنوز هر مديريت
منتدبع آب از اولويت کمی برخورهار استتتت و وضتتتعیت
اکوستتیستتف هدی آبی هر روز بدتر میشتتوه .بندبراين هر
موقعیت کنونی الزم استتت ،ت قیقدت گستتفرههای هر قدلب
يتتک بترنتتدمتته ت قیقتتدتی جتتدمع برای ارزيتتدبی جريتتدن
م یطزيستتتفی انجتدم شتتتوه[ .]95برآوره حداقل جريدن
م یطزيستتتفی مه ترين راهکدر برای برقراری تعدهل بین
بهره برهاری اقفصتتدهی از روهخدنه و حاظ حیدت اکولوژيکی
آن استتت .جريدن م یطزيستتفی شتترايط مستتفعد نگهداری
مجموعهای از زيستفگدههدی آبی و فرآيندهدی اکوسیسف را
فراه میکند .احداث ستتدهد و ستتدزههدی مکدنیکی میتواند
تغییراتی را هر حج جريدن م یطزيستتفی ايجده نمديد[،11
 .]15محدلعدت بررستی جريدن م یطزيستتفی برای اولین بدر
توستط سرويس حیدت وحش آمريکد از  1347تد  1307هر
اين کشتور به کدر رفت و قدنون رسمی جريدن م یطزيسفی
هر سدل  1307بهعنوان نفیجه اين محدلعدت هر هسفورالعمل
سیدستگذاری ملی زيستم یحی و سند برندمهريزی مندبع
آب آمريکد به ثبت رستید .عمده کدرهدی انجدم شتتده هر اين

زمینه بر روی روهخدنههد مفمرکز شتده است[ .]97هر ايران
نیز هر قوانین مخفلف مرتبط بتتد متتديريتتت مندبع آب بر
ضرورت حادظت از نیدزمندیهدی اکوسیسف هدی آبی تدکید
شدهاست .پیرامون جريدن م یطزيسفی پژوهشهدی مفعده
هر هنید صتورت گرففه است[ .]17هر پژوهش انجدمشده[]1
بتتد استتتفاتتدهه از روش هتتدی هیتتدرولیکی ،هیتتدرولوژی و
اکوهیدرولوژی به ارزيدبی الزامدت م یطزيسفی برای سدخت
ستتد هر طول يک روهخدنه مرزی هر شتتمدل غرب ايران
پرهاخفه شتد .هر محدلعه هيگر [ ]16بد اسفادهه از روشهديی
هیدرولوژيکی و هیدرولیکی حداقل جريدن م یطزيستتفی را
ت ت شتتترايط کمبوه هاهه هر بخش جنوبی هريدی خزر
برآوره کرهند .نفديج نشتتتدن هاه که روش هیدرولیکی يک
رژي مندستتبی از جريدن م یطزيستتفی ارائه میههد .هر
پژوهشتتتی [ ]14بهمنظور تعیین جريدن م یط زيستتتفی،
کمیت و کیایت جريدن هر چین موره ارزيدبی قرار گرفت.
ه چنین هر محدلعه ی انجدم شتتتده[ ]48بد استتتفادهه از
روش هتدی اکوهیتدرولیکی چدرچوبی برای ارزيدبی حداقل
جريدن م یطزيستتفی هر روهخدنه زرين حوزه آبخیز هريدچه
ارومیه ارائه شتتد و نشتتدن هاهه شتتد که  10تد 95هرصتتد از
میدنگین هبی جريدن ستتدالنه بديد به جريدن م یطزيستتفی
اخفصدص يدبد .هر شرايط کمبوه هاهه ،محدلعهای[ ]91مبنی
بر ارزيدبی تحبیقی روشهدی برآوره جربدن م یطزيستتفی
هر روهخدنه کوهستتفدنی  Acheloosيوندن انجدم شتتد .نفديج
نشتتدن هاه که هر مندطق بد کمبوه اطالعدت ،استتفادهه از
شتتدخ هدی زيستتفی از طريق مدلهدی زيستتفگده اطالعدت
ارزشتتمندی را ارائه میههد .هر ارتبدط بد م دستتبه حداقل
جتريتتدن مت تیط زيستتتفی هريتتدچتته هتتد ،هر پژوهشتتتی
هيگر[]41حداقل جريدن م یطزيستتفی برای احیدء هريدچه
ارومیه تعیین شتتد .هر ت قیقی [ ]5هستتفورالعملی برای
تعیین جريدن م یطزيستتفی برای اکوستتیستتف هدی آبی
بتهمنظور حاظ تنوعزيستتتفی ،ارزشهدی ذاتی و خدمدت
اکوسیسف مديريت يکپدرچه مندبع آب بهعنوان پديهای برای
هستتتيدبی به پديداری ارائه شتتد و  95توصتتیه عملی برای
هتدايتت و حمديت از اجرای جريدن هدی م یط زيستتتفی
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بیدنشتد .هر محدلعهای[ ]17اثرات ستدخت پنج سد برقآبی
بر جريدن م یطزيستفی موره بررسی قرار گرفت و بهمنظور
حاظ و تعیین جريدن م یطزيستتفی راهکدرهدی عملی ارائه
شتتد .ه چنین هر ارتبدط بد م دستتبه میزان جريدن طبیعی
روهخدنه ،پژوهشتی انجدم شده [ ]45بد اسفادهه از روشهدی
هیدرولیکی و م یط خیسشتتده میزان جريدن طبیعی را هر
يک کدندل تعیین کرهند .هر پژوهشتتتی[ ]44برای تعیین
میزان جريدن م یطزيستتفی رويکرهی جديد برای مندطق
ستتدحلی جنوب آمريکد ارائه شتتد .هر محدلعهای هيگر[]11
روش هتتدی هیتتدرولوژيکی و هیتتدرولیکی تعیین جريتتدن
م یطزيستتفی برای ارائه روش علمی مندستتب و مقرون به
صتترفه هر روهخدنههدی کوهستتفدنی مقديستته شتتد .برای اين
منظور از روش م یط خیسشتده استفادهه شد .نفديج نشدن
هاه که تلایق روشهدی هیدرولوژيکی و هیدرولیکی برای
تعیین جريدن م یطزيستتفی میتواند بیشترين کدرايی را
هاشتفه بدشد .ه چنین هر محدلعه انجدم شده[ ]40نیز تدثیر
تغییرات موفولوژی کتتدنتتدل بر جريتتدن م یطزيستتتفی هر
روهخدنههدی شتهری موره بررسی قرار گرفت .محدلعه انجدم
شده هر سدلهدی اخیر[ ]41تولید حداکثر جريدن برقآبی بد
حاظ حداقل جريدن م یطزيستتفی هر يک مخزن بررستتی
شده است .برای اين منظور يک مدل بهینهسدزی چندهدفه
و بد به کدرگیری الگوريف ژنفیک ارائه شتتد .هر نهديت نفديج
منجر به بهبوه مزايدی نیروگدههدی برقآبی همراه بد حاظ
جريدن م یطزيستفی روهخدنه شتد .اخیراً هر پژوهشی[]49
میزان جريدن م یطزيستتفی بر روی روهخدنه  Krishnaهند
هر قبل و بعد از احداث پنج ستتد Nagarjuna ،Srisailam
 Ujjani ،Narayanapur ،Sagarو PD Juralaتعیین شتتد.
تجزيه و ت لیل هیدرولیکی نشتتتدن هاه که میزان جريدن
م یطزيستتفی ت ت تدثیر ستتدخت ستتد قرار گرففه ،و مقدار
آن پس از ستتدخت ستتد بديد کنفرل شتتوه .همچنین هر
پژوهش هيگر[ ]99بد استتفادهه از روش هیدرولیکی م یط
خیسشتتده و تلایق بد ستتدمدنه اطالعدت جغرافیديی جريدن
م یطزيستتفی هر هند ارزيدبی شتتد .نفديج حدکی از کدفی
بوهن جريدن م یطزيستتفی هر پديینهستتت منحقه موره
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محتتدلعتته بوه .هر ايران نیز ،هر پژوهشتتتی [ ]91جريتتدن
م یطزيستتفی روهخدنه بشتتدر بد استتفادهه از روش م یط
خیسشتتده تعیین شتتد .نفديج نشتتدن هاه که روش نقحه
ايدهآل به هلیل استفادهه مستفقی از نموهار و سرعت بیشفر
هر م دستتتبدت روش برتر میبدشتتتد .همچنین هر محدلعه
هيتگری[ ]9از ضتتتريتتب معتتدهلتته تغییرات هبی -م یط
خیسشده اسفادهه شد و مقدار حداقل جريدن م یطزيسفی
تعیین شد .نفديج اين محدلعه نشدن هاه که روش هیدرولیکی
بد هارا بوهن مزيت روشهدی هیدرولوژيکی از هقت بدالتری
برخورهار استت.هر پژوهش هيگری[ ]90به اهمیت استتفادهه
از روشهدی هیدرولیکی برای تعیین جريدن م یطزيستتفی
پرهاخفه شتتد و نفديج نشتتدن هاه که عمق مقدطع عرض تی بر
روی نفیجه حدصتتل از اين روشهد اثرگذار استتت .همچنین
هر پژوهشتتی[ ]15بد تعیین جريدن م یطزيستتفی روهخدنه
زرينگل از روش هیدرولیکی م یط خیسشتتده ،اين روش
به عنوان يک روش بهینه معرفی شتتتد .هر محدلعهای[]6
عملکره مدلهدی عصتتبی-فدزی تحبیقی و برندمهريزی بیدن
ژن برای پیش بینی جريدن روهخدنه خرخره چدی و جريدن
م یطزيستتفی روهخدنه ستتدروقچدی بد روش اکوهیدرولوژی
تعیین شتتد .نفديج نشتتدن هاه که مدلهدی عصتتبی-فدزی
تحبیقی و برنتدمتهريزی بیتدن ژن نفتديج قتدبل قبولی هر
پیشبینی جريدن روهخدنه هاشتتتفند .نفديج بخش هوم اين
ت قیق نشدن هاه برای حاظ روهخدنه سدروقچدی هر حداقل
وضتتتعتیتتت اکتولوژيکی قتتدبتتل قبول (کالس متتديريتتت
زيستتتتم یحی  ،)Cبهطور مفوستتتط ،هبی جريدن 1/75
مفرمکعب بر ثدنیه (معدهل  19هرصد مفوسط جريدن سدالنه)
هر طول روهخدنه تد هريدچه ارومیه ،بديستتفی برقرار بدشتتد.
همچنین هر پژوهش هيگری [ ]0رژي جدمع اکولوژيکی هر
شتتترايط کمبوه هاهه برای تعیین جريدن م یطزيستتتفی
روهخدنههد معرفی شتد .هر محدلعه صورت گرففه [ ]13برای
تعیین جريدن م یطزيستفی از سه روش مدلسدزی بدرش-
روانتتدب ،روش هیتتدرولوژی و متتدل پتتدرامفر هتتدی تغییر
هیدرولوژی هر روهخدنه هروچدی ارهبیل استفادهه شد .نفديج
نشتدن هاه که روش مدلسدزی قدبل اتکدء و اسفنده میبدشد.
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هر پژوهشتتی اخیراً [ ]94جريدن م یطزيستتتفی روهخدنه
بدلیخوچدی بد استفادهه از سته روش تندنت ،تسمن و من نی
تداوم جريدن تعیین شتتد .به ستتبب وضتتعیت ب رانی ايران
مرکزی به خصتوص استفدن اصتاهدن و توستعه کشدورزی و
افزايش شتديد مصرف آب هر منحقه موره محدلعه ،ضرورت
محدلعدت و تعیین جريدنهدی م یطزيستتفی نهتنهد هر کل
روهخدنه ،بلکه هر بدزههدی مخفلف آن آشتتکدر استتت و بديد
بیش از پیش به اين امر توجه نموه .همچنین بد توجه به
مزيتت روش هدی هیدرولیکی نستتتبت به روش هدی هيگر
تعیین جريتدن م یط زيستتتفی و اهمیت م یط زيستتتفی
روهخدنه چشتتمهلنگدن و انفقدل آب بینحوضتتهای ،هدف از
انجدم پژوهش حدضتتر تعیین جريدن م یطزيستتفی روهخدنه
چشمهلنگدن میبدشد.

 .2روششناسی
 .1.2خصوصیات منطقه مورد مطالعه
ستدچشتمهلنگدن هر شتهرستتفدن فريدونشتهر و 167
کیلومفری غرب استفدن اصتاهدن واقع شده است .هدف از
اجرای طرح انفقدل آب روهخدنههدی ستتیبک ،ستتترهاب،
چشتمهلنگدن و چشتمه خدنگستتفدن به روهخدنة زايندهروه
میبدشتتد .بد احداث ستتد چشتتمهلنگدن ستتدلیدنه جمعدً
135میلیون مفرمکعتتب آب از طريق تونتتل انفقتتدل آب
چشتتتمه لنگدن به حوضتتته زاينده روه منفقل می شتتتوه.
چشتمهلنگدن ،چشمهای هائمی و پر آب هر  10کیلومفری
جنوب غربی فريدون شتتهر هر غرب استتفدن اصتتاهدن قرار
هاره .آب اين حوضتته به هاخل هرهای هر وروهی شتتهر
فريدونشتهر هدايت شده و مسیری حدوهاً  47کیلومفری
را تد ال دق به زايندهروه می پیمديد .منحقه موره محدلعه بد
میزان مفوستتتط بدرندگی ستتتدالنه 407میلیمفر و همدی
مفوستتط ستتدالنه  3/85هرجه ستتدنفیگراه هارای اقلی
نیمهمعفدل و يکی از مندطق کوهستفدنی میبدشد که اکثر

بدرشهد به صورت برف بوهه و هشت مده از سدل سره است.
کدربری اراضتی منحقه موره محدلعه هر سدل  1938شدمل
 91514/6هکفدر مرتع 1601/8 ،هکفدر اراضتی کشدورزی،
 81/8هکفدر پهنهآبی و  477/0هکفدر مندطق مستتتکونی
میبدشتتد[ .]19شتتکل  1موقعیت جغرافیديی منحقه موره
محتتدلعتته و بتتدزه هتتدی محتتدلعتتدتی برای تعیین جريتتدن
م یطزيسفی روهخدنه چشمهلنگدن را نشدن میههد.

 .2.2روش پژوهش
بد انجدم عملیدت میدانی ،بد توجه به شتتترايط منحقه
موره محدلعه و امکدن هستتتفرستتتی به روهخدنه بهمنظور
نمونهبرهاری و برهاشتتت ص ت رايی ،هر مجموع تعداه چهدر
ايستتتفگده محدلعدتی هر طول روهخدنه چشتتتمهلنگدن بد
مشخصدت جدول  1نهديی شد.
ستپس بد مراجعه به شتترکت ت قیقدت مندبع آب ايران و
ستتدزمدن هواشتتندستتی کشتتور ،آمدر و اطالعدت ايستتفگدههدی
هواشتتندستتی و هیدرومفری موجوه هر منحقه موره محدلعه
هريدفت شتد .بر اين استدس هو ايسفگده هیدرومفری چرخ و
فلک و چشتتمهلنگدن به ترتیب بر روی بدزه  S2و  S1قرار
هاره .بد توجه به اين که هر منحقه موره محدلعه ايستتفگده
هیدرومفری چشتتمهلنگدن ت ت تدثیر انفقدل آب بوهه و بر
روی بدزههدی  S3و  S4ايسفگده هیدرومفری وجوه نداره ،به
منظور تعیین هبی هر اين بدزههد از مدل  SWATاستتفادهه
شتتد .مدل  SWATيک مدل پیوستتفه زمدنی ،نیمهتوزيعی و
هر مقیدس حوزه آبخیز میبدشد که هر گدمهدی زمدنی روزانه
اجراء میشتوه .اين مدل قدهر استت هر مقیدسهدی مدهدنه و
ستتدالنه نیز شتتبیهستتدزی نمديد .هر حدل حدضتتر اين مدل
بهصتتتورت افزونه هر م یط  ArcGISقدبلیت اجراء هاره و
بنتدبراين بته کدرگیری اطالعدت مکدنی هر مدل ستتتدزی را
امکدنپذيرمیسدزه .وروهیهدی اصلی موره نیدز مدل ،شدمل
اليتته هتتدی متتدل رقتومی ارتاتتدع ،1ختتد شتتتنتتدستتتی،
کتتدربری اراضی منحقه و هاهههدی اقلیمی میبتتدشد ].[8

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

جدول  .1خصوصیات مهم زیرحوزههاي آبخیز مطالعاتی و ایستگاههاي هیدرومتري موجود در رودخانه چشمه لنگان
شمدره
ايسفگده

کد
ايسفگده

ندم ايسفگده

مسدحت حوضه بدالهست
(کیلومفر مربع)

م یط
(کیلومفر)

شیب حوزه
(هرصد)

ارتادع حداقل
(مفر)

ارتادع حداکثر
(مفر)

ارتادع مفوسط
(مفر)

S1

11-450

چشمه لنگدن

40/91

86/88

3/47

1987

9561

1084

S2

11-443

چرخ و فلک

17/85

14/31

11/53

1509

9554

1679

S3

-

-

105/83

40/99

3/85

1470

4716

1067

S4

-

-

979/10

161/10

3/41

1946

4716

1089

بد استتفادهه از نقشتتههدی توپوگرافی و نقدط ارتادعی
مربوط به م دوهه آبخیز چشتمهلنگدن ،مدل رقومی ارتادع
بد اندازه سلول  97مفر تهیه شد .نقشه خدکشندسی منحقه

متتوره متتحتتدلتتعتته بتتد استتتتفتتاتتدهه از نتتقشتتتته
جتهتتدنی (http://www.fao.orgdatabases/faounesco-
 )soil-map-of-the-worldو نقشتتته کدربری اراضتتتی بد
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استفادهه از تصوير سنجنده  OLIمدهواره  Landsatمربوط
به ستدل  1938تهیه شد .هاهههدی اقلیمی شدمل بدرندگی
روزانه و حداکثر و حداقل همدی روزانه از ايستتفگدههدی
چرخ و فلک و فريدونشتهر اسفادهه شد .بدتوجه بهاين که
طول هوره آمدری مشتفر بدرندگی و همد هر ايستفگدههدی
هواشتتندس تی موجوه هر منحقه موره محدلعه نه ستتدل بین
سدلهدی آبی  1964-65تد  1931-39میبدشد .اين طول
هوره آمدری برای اجرايی مدل  SWATانفخدب شد .بر اين
استتدس هو ستتدل آبی  1964-65و  1965-68برای گرم
کرهن 1مدل و هات سدل هيگر برای اجرای مدل اسفادهه
شد SWAT.هر ابفدا آبخیز را به چندين زيرحوضه تقسی
میکند ،هر زيرحوضتته خوه به واحدهدی همستتدن از نظر
خصتوصتیدت خد و کدربری اراضتی تاکیک میشوه .اين
واحتتدهتتدی متکتتدنتی هتمگن از نظر ژئومورفولوژيکی و
ويژگیهدی هیدرولوژی ،واحدهدی واکنش هیدرولوژيکی1
ندمیده میشتوه ] .[10 ،11هر اين مدل اصلیترين معدهله
هر برآوره روانتدب ،معدهله بیالن آبی می بدشتتتد .رواندب
سح ی بد روش  9SCSبرای هر واحد واکنش هیدرولوژيکی
شتبیهستدزی شتده و سپس کل رواندب حدصل برای حوزه
آبخیز رونديدبی می شتتتوه ] .[10مقدار نهديی آب خد
( )SWtبد استتفادهه از مقدار اولیه آب خد ( ،)SWoمقدار
بدرندگی ( ،)Rdayمقدار رواندب ( ،)Qsurfمقدار تبخیر و تعرق
( ،)Eaمقدار آب ناوذی به اليه غیر اشتتبدع از پروفیل خد
فوقدنی خد ( )Wseepو مقدار جريدن برگشتتفی ( )Qgwو بر
اسدس رابحه زير م دسبه میشوه ].[13
()1

= SWt

) SWo + ∑ti=1(Rday − QSurf − Ea − Wseep − Qgw

 .1.2.2روش هیدرولیکی
اين روشهد هر ابفدا برای تعیین جريدنهدی هرون

روهخدنهای موره نیدز مدهیهد هر ايدالت مف ده گسفرش
يدفت .هر سدلهدی اخیر اين روشهد هر کندر روش
شبیهسدزی زيسفگدههد تقويت شدهاند يد اين که هر قدلب
روشهدی جدمع قرار گرففهاند .اين روشهتتتد مبفنتتتی بر
اسفادهه از هاهههدی سری زمدنی و هاهههدی مقدطع عرضی
ب رانی و مه کدندل روهخدنه هسفند .هر ايتتن روش هتتد
هیدرولیک روهخدنه به صورت تدبعی از جريدن مدل شده و
رابحهای بین پدرامفرهدی هیدرولیکی نظیر م یط تر شده،
عمق و ست ترعت جريت تدن روهخدنت ته برقرارمیشوه ،سپس
جريدن م یطزيستتفی به عنوان هبی که شتتت ترايط بهینه
زيتسفگدههتد را فتراه کنتد تعريف میشوه ،به طوری که
هر صورت عدمتدمین اين جريدن ،کدهش چشتت گیری هر
فراوانیگونه هتتتتدف رخمیههتتتتد] .[91،1روش م یط
ختتیتتسشده معمولتتتريتتن روش از هسفه روشهدی
هیدرولیکی استتت که هر استتفرالید و آمريکد برای تدمین
زيستتتفگده مندستتتب برای پرورش مدهیدن ،به کدر گرففه
میشتتوه ] .[98 ،97 ،18هر شتتکل  1نقحه ب رانی نشتتدن
هاهه شتده استت .استتفادهه از م یط خیسشتده هر برخی
مواقع بستیدر هشوار است ،زيرا يک مقحع بد توجه به شکل
آن میتواند چندين نقحه شتتکستتت و يد اص تالً فدقد نقحه
شتکستت بدشد ] .[9نقحه ب رانی يد نقحه شکست هر ابفدا
به صتتورت چشتتمی انفخدب میشتتد که به هلیل خحد هر
برهاشتت شخصی بیننده و يد مقیدس ترسی  ،چندان هقیق
نبوه .رابحه میدن م یط خیسشده وهبی ،تدبعی از هندسه
مقدطع و ن وه افزايش هبی هر مقدبل عمق استتت .اشتتکدل
هندستتی مقدطع از مثلث تد مستتفحیل هر نوستتدن استتت.
میتوان بد استتفادهه از معدهله مدنینگ (رابحه ،)1روابط بین
م یط خیسشتتده و هبی را برای مقدطع مثلثی(رابحه )9و
مسفحیلی(رابحه ،)4به هست آوره ].[8
()2

1
2

2
3

1

𝑆 𝑅𝐴 𝑛 = Q

1 Warm-up period
)2 Hydrologic Response Unit(HRU
)3 Soil Conservation Service (SCS
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()3

𝑏 𝑄𝐶 = 𝑃

()4

𝑃 = 𝑎 𝑙𝑛𝑄 + 1

هر روابط بدال 𝑄 هبی جريدن بر حستتتب مفرمکعب بر

ثدنیه 𝐴 ،مستتدحت مقحع جريدن بر حستتب مفرمربع𝑅 ،

شعدع هیدرولیکی بر حسب مفر و 𝑆 شیب جريدن برحسب
مفر بر مفر 𝑃 ،م یط خیسشتده بر حستب مفر 𝑛 ،ضريب
مدنینگ و 𝑎 و 𝑏ضتترايب رگرستتیون نموهار هبی هرمقدبل
م یط خیسشده میبدشد.

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

برای تعیین نقحه ب رانی (شکست من نی) هر من نی
هبی-م یط خیسشده هو روش ارائه شده است.
 -1روش شیب منحنی :هر اين روش بد مشتفقگیری
از رابحه هبی-م یط خیسشتتده (روابط 9و )4و مستتدوی
قرار هاهن آن بتد عتده يتک ،نقحه ب رانی (هبی جريدن
م یطزيسفی) به هست میآِيد ].[18
()5

 Pw


 1
 Q


 -2روش حدددار ر انحنددا :هومتتین روش بتترای
تعیتتین نقحتته ب رانتتی ،تعیتتین نقحتته ان نتتدی بیشتتینه
استتت .ان نتتدء قستتمفی استتت کتته هر آن من ن تی تغیی تر
جهتتت م تیههتتد و تتتدبع زاوي تهای استتت کتته ممتتدس بتتر
من نی هر نقحه متوره نظتر از کمتدن يتد م تور طتول هتد
میسدزه ] .[14رابحه  8براستدس ايتن تعريتف بته هستت

آمتتده و هر آن معتترف میتتزان ان نتتدی من نتتی متتوره
نظتتر استتت .مقتتدار بتته ازای مخفصتتدت نقحتته ب رانتتی،
بیشینه میشوه ].[18
()6

𝑃 𝑑2
𝑑𝑄2

3
𝑑𝑃 2 2
] ) ([1+
𝑄𝑑

=𝐾

هر بررسی توانديی اين هو روش هر برآوره هبی ب رانی،
پژوهش صورت گرففه ] [18روش شیب من نی را به علت
ستتتدهگی ،بهفر از روش حداکثر ان ند هانستتتفه و مقدهير
حدصتتل از روش شتتیب من نی را کمفر از روش حداکثر
ان ند گزارش نموههاند .به منظور اجرای اين روش هر ستته
ايستتفگده چشتتتمهلنگدن ،بدزهای به طول يک کیلومفر از
روهخدنه بد استفادهه از هوربین توتدلاسفیشن (ايسفگدههدی
 S1و  )S3و پهپده ( )S4بد مقیدس  1:577و نقشتته رقومی
ارتادع ( )DEMبد هقت  57ستتدنفیمفر نقشتتهبرهاری شتتد.
همچنین ضتتتريتب متدنینگ روهخدنه هر طول بدزه يک
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کیلومفر بد استفادهه از تصدوير برهاشتشده توسط پهپده به
هست آمد .برای اسفادهه از روشهدی پرهازش تصوير برای
جداستدزی رستوبدت بستفر روهخدنه و نهديفدً تعیین ضريب
زبری روهخدنه ،ابفدا آمدههسدزی نمونههد و تصويربرهاری هر
نور و ارتاتدع معین بد حداقل ستتتديهاندازی و بد کیایت
مندستب انجدم شد .برای رسوبدت بد اندازههدی هر حد چند
ستدنفیمفر از عکسبرهاری بد اسفادهه از هوربین و از ارتادع
 57ستتدنفیمفری به صتتورت عموه هر يک کدهر مربعی بد
ابعده  47ستتدنفیمفری و برای رستتوبدت هرشتتتهانه بستتفر
حدصتل انفقدل توسط سیالبهدی بد هبی زيده بد اسفادهه از
پهپده استتتفورم  9عملیدت پرواز به منظور به حداقل
رسدندن میزان سديه (به عنوان عدمل ايجده خحد و يد نقصدن
هاهه) هر تصتتدوير برهاشتتت شتده ،هر حوالی ظهر که تدبش
نور خورش تید عموهتر استتت ،انجدم شتتد .هر ابفدا تصتتدوير
رنگی خوانده و ستپس به تصتدوير سحح خدکسفری تبديل
شدند .هر مرحلة بعد مرزهدی اولیه بر روی تصتتتتوير بتتتتد
اسفادهه از اعمدل فیلفر  sobelتعیین شدند .هر مرحلة بعد
نیدز بوه به نوعی رسوبدت واقع هر سحح تصوير شندستتتديی
شتوند تتد امکدن اندازهگیری و انجدم عملیدت هيگر بر روی
آنهد میستر شوه .بدين ترتیب الزم بوه پیکسلهدی پیش
زمینه از پیکستتتلهتتتدی پس زمینه جدا شوند .اين کدر بد
استتتفتاتتدهه از اعتمتتدل مفوالی عملگرهتتدی  peningoو
 econstructionrو سپس اعمدل عملگرهتتتتدی  closingو
 reconstructionو هر نهديت بد کمک تعیین مدکزيم هدی
م لی انجدم گرفت .هر مرحلة بعد بتتد استتفادهه از اعمتدل
تبديل فدصله بر روی تصدوير ،مرکز رسوبدت مشخ شد و
جدول  .2مقدار ارتفاع رواناب و دبی

نهديفدً بد اعمدل تبديل آبپخشتتی و تعیتتتتین خحتتتتوط
آبپخشتتتی قحعهبندی اولیه تصدوير انجدم شد .هر آخرين
مرحله هاهههدی هانهبندی رستتوبدت استتفخرا شتتد .کلیه
مراحل مذکور بد اسفادهه از امکدندت مخفلف پرهازش تصوير
هر نرمافزار  MATLABو همچنین بد بکدرگیری امکدندت
نرمافزار  SGIAانجدم شد.

 .3نتایج
 .1.3برآورد دبی ساالنه
مقتتدار روانتتدب ستتدالنه بتتد اجتترای متتدل SWAT

بتتترآوره شتتتد .پتتتیش نیتتتدز اجتتترای متتتدل ،SWAT
آمتتدههستتدزی هاهههتتد هر م تتیط  ArcSWATو منحبتتق
بتد راهنمتدی متتدل ] [10متیبدشتتد .بدتوجته بتته ايتن کتته
ايستتفگدههتتدی هیتتدرومفری موجتتوه هر منحقتته ت تتت
تتتدثیر ستتد و انفقتتدل آب قتترار هاشتتفند ،هبتتی متتوره
اطمینتتدنی بتترای ارزيتتدبی صتت ت متتدل  SWATوجتتوه
نداشتتتت .از ستتتوی هيگتتتر متتتدل  SWATپتتتیش از
واستتنجی و اعفبدرستتنجی از حتتداقل هقتتت قدبتتل قبتتول
برخورهار استت ]1و .[14لتذا هر پتژوهش حدضتر جريتدن
شتتبیهستتدزی شتتده توستتط ايتتن متتدل قدبتتل اطمینتتدن
است .جتدول  8مقتدار ارتاتدع روانتدب و هبتی ستدالنه هر
ايستتفگدههتتدی منفختتب بتتد استتفادهه از متتدل  SWATرا
نشدن میههد.

ساالنه در ایستگاههاي منتخب با استفاده از مدل SWAT

ايسفگده

ارتادع رواندب سدالنه (سدنفیمفر)

مسدحت حوضه (کیلومفر مربع)

هبی سدالنه (مفرمکعب بر ثدنیه)

S1

16/710

40/91

4/11

S3

10/16

105/83

15/13

S4

18/88

979/10

15/89
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 .2.3محاسبه ضریب زبری
ضتتريب زبتتری ( )nهر مقتتدطع مخفلتتف ستته ايستتفگده

چشتتمه لنگتتدن ،هر کرانتتههتتدی راستتت ،وستتط و چتت
م دستتتبه شتتتد .هر جتتتدول  9مقتتتدهير ضتتتريب زبتتتری
برآورهی آورهه شده است.

جدول  .3ضرایب زبري محاسبه شده در چشمه لنگان
ايسفگده

مقحع

کرانه راست

وسط جريدن

S1

مقحع 1
مقحع 1
مقحع 9

7/75
7/764
7/764

7/709
7/763
7/703

7/757
7/764
7/764

S3

مقحع 1
مقحع 1
مقحع 9

7/756
7/756
7/786

7/704
7/763
7/763

7/756
7/789
7/704

S4

مقحع 1
مقحع 1
مقحع 9

7/788
7/781
7/701

7/704
7/704
7/704

7/783
7/705
7/705

 .3.3تعیین حداقل نیاز جریان محیطزیستتتتی به
روش هیدرولیکی
بتتتد استتتفادهه از نقشتتته  ،1:577مقتتتدطع عرضتتتی
روهخدنتته هر م تتیط  GISArc/بتتد استتفادهه از افزونتته
 HEC-GeoRASاستتفخرا شتتد .بتته منظتتور اجتترای
روش م تیط ختتیسشده ،پتتنج ،چهتتدر و هشتتت مقحتتع
عرضتتی بتته ترتیتتب بتترای ايستتفگدههتتدی اول ،ستتوم و
چهتتدرم هر نقتتدط مخفلتتف روهخدنتته انفختتدب شتتد .بتترای
مقتتتتدطع منفختتتتب میتت تزان هبتتتی بتتتین  7/71تتتتتد
(1/5ايستتتفگده اول) 7/76 ،تتتتد  6مفرمکعتتتب بتتتر ثدنیتته
(ايستتفگده س توم و چهتتدرم) هر م تیط متتدل هی تدرولیکی
 HEC-RASاجتتتراء و ستتتپس نمتتتوهار هبتتتی-م تتتیط
خت تیسشتتتده استتتفخرا و ترست تی شتتتد .هر شتتتکل 9
نمتتوهار هبتتی-م تتیط ختتیسشتتده مقتتدطع اول هر هتتر

کرانه چ

ايسفگده نشدن هاهه شتده استت .بته منظتور اجترای متدل
هیتتتتتتدرولیکی  ،HEC-RASجريتتتتتتدن هر حدلتتتتتتت
زيرب رانتتی و بتتد توجتته بتته اجرايتتی متتدل هر حدلتتت
زيرب رانی شترايط مترزی روهخدنته بترای پتديین هستت و
عمق نرمدل تعريف شد.

 .4.3تعیین نیاز آبی به روش هیدرولیکی
برای تعیین نقحه ب رانی (شتتکستتت من نی) هر من نی
هبی-م یط خیس شتتتده از هو روش شت تیب من نی و
حداکثر ان ند استفادهه شتد .هر اشکدل  4و  5نفديج حدصل
از روشهدی مذکور برای اولین مقحع هر ايستتفگده آورهه
شده است.
در جدول  4حداقل جریان محیطزیستی از دو روش شیب و
انحنا برای هر بازه محاسبه شده است.
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(الف)

(ب)

(ج )
شکل  -3منحنی تغییرات دبی-محیط خیسشده براي اولین مقطع عرضی
در ایستگاه شماره ( 1الف) ،شماره( 3ب) ،شماره(4ج) رودخانه چشمهلنگان

(الف)

(ب)

(ج )
شکل .4منحنی تغییرات شیب مقطع عرضی رودخانه-دبی براي براي اولین مقطع عرضی
در ایستگاه شماره ( 1الف) ،شماره( 3ب) ،شماره(4ج) رودخانه چشمهلنگان
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(ب)

(الف)

(ج )
شکل  .5منحنی تغییرات انحناء مقطع عرضی رودخانه-دبی براي اولین مقطع عرضی
در ایستگاه شماره (1الف) ،شماره( 3ب) ،شماره(4ج) رودخانه چشمهلنگان

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

S1

S4

S3

مقحع

اول

هوم

سوم

چهدرم

پنج

منفخب

اول

هوم

سوم

چهدرم

منفخب

اول

هوم

سوم

چهدرم

منفخب

شیب
ان ند

7/11
7/10

7/11
7/11

7/11
7/91

7/11
7/10

7/93
7/18

7/93
7/91

1/1
1/44

1/1
1/11

7/38
1/98

1/16
1/44

1/16
1/44

1/1
1/86

1/16
1/86

1/16
1/86

1/16
1/86

1/16
1/86

 .4بحث و نتیجهگیری
بد توجه به رقدبت بر ستتتر مندبع آب و لزوم پديداری
جريدن م یطزيستفی به منظور بقدء اکوستیسف  ،م دسبه
حداقل جريدن م یطزيستتفی هر روهخدنه ضتترورتی قدبل
انکدر استتت ] .[16روشهدی مفادوتی برای برآوره حداقل
جريدن م یطزيستتفی وجوه هاره .هر پژوهش حدضتتر از
روش هیدرولیکی م یط خیسشده اسفادهه شد .بد اجرای
مدل  SWATرواندب هر هر يک از ايستتتفگده هدی موره
محدلعه طبق جدول  1شبیهسدزی شد .بد توجه به مسدحت

حوضتهی هر ايسفگده ،بیشفرين هبی برآورهی توسط مدل
 SWATمربوط به ايستتفگده  S4استتت .همچنین ضتتريب
زبری هرمقدطع مخفلف ايستتتفگدههد بین  7/75و 7/763
مفغیر بوه .برای مقديستته حداقل جريدن م یطزيستتفی بد
مقدار هبی موجوه هر روهخدنه ،هبی جريدن به صتتتورت
مدهدنه هر کلیه مقدطع روهحدنه چشتتمهلنگدن توستتط مدل
 SWATشتبیهسدزی شد .حداقل جريدن م یطزيسفی هر
ايستتفگده  S1از هر هو روش شتتیب و ان ند بیش از 7/9
مفرمکعب بر ثدنیه میبدشتتد .بد توجه به هبی اندازهگیری
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شده هر اين ايسفگده ،به غیر مده آذر هر تمدم مدههد حداقل
هبی م یط زيستتتفی تتدمین می شتتتوه .هر حتدلیکه هر
ايستتفگدههدی  S3و  S4هبی جريدن شتتبیهستتدزی شتتده،
حداقل جريدن م یطزيسفی را هر هیچکدام از مدههد تدمین
نمیکند .علت آن میتواند قرارگیری ستتد هر بدالهستتت
ايستفگده  S4و همچنین ستد هر حدل احداث هر بدالهست
ايستتفگده  S3بدشتتد .به طوریکه س تدچشتتمهلنگدن که هر
بدالهستت ايستفگده  S4و پديینهست ايسفگده  S3قرار هاره
از نوع بفنی بوهه و حج نرمدل آن 7/3میلیونمفرمکعب
استت و هر حدل حدضتر جريدنی از اين ستد به پديینهست
جريدنی رهد نمیشتتوه که ستتبب شتتده استتت جريدن
م یحزيستفی پديینهستتت روهخدنه ستترهابروه (ايستتفگده
 )S4تدمین نشتتوه .بهطوری که هر ايستتفگده  S3و S4
حداکثر هبی مدهدنه موجوه هر ستتتدل آبی  1938-30به
ترتیب برابر  7/31و  7/1مفرمکعب بر ثدنیه بوهه استتت،
هرحتدلی کته حتداقتل جريدن م یطزيستتتفی برای اين
ايستتتفگتده هد به ترتیب  1/44و 1/86مفرمکعب بر ثدنیه
م دسبه شده است .الزم به توضیح است که میزان جريدن
اندازهگیری شتتده هر ايستتفگده  S4از طريق چشتتمههدی
موجوه هر پديینهستتت ستتد میبدشتتد] .[19همچنین
افزايش تغییر کدربری اراض تی مخصتتوص تدً مراتع و تخريب
زيسفگدههدی طبیعی حدشیه روهخدنه بد توجه به بدزهيدهدی
میتدانی و مشتتتدهده مستتتفقی از مه ترين چدلشهدی
م دوهه محدلعدتی چشتمهلنگدن میبدشد] .[19بهطوریکه
طی ستتدلهدی  1983تد  ،1938مراتع بد وضتتعیت خوب،
مفوستتط و فقیر هر منحقه موره محدلعه بهترتیب  475و
 188هکفدر کدهش و  041هکفدر افزايش يدففه استتتت.
همچنین اراضی کشدورزی نیز طی هوره موره محدلعه 135
هکفدر کدهش و مندطق مستتکونی 181هکفدر افزايش يدففه

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

نیز حدکی از آن بوه که احداث ستتد بر روی پدرامفرهدی
هیتدرولوژيکی و م یطزيستتتفی تدثیر گذار بوههاستتتت.
بندبراين الزم استت رهدستدزی آب به پديین هست بهن وی
انجدم گیره که حقآبه م یطزيسفی اين هو ايسفگده حاظ
شتتوه .نفديج حدصتتل از برآوره جريدن م یطزيستتفی بد هو
روش شیب و ان ند نشدن میههد که بر خالف نفديج برخی
پژوهش هدی پیشتتتین ] [16] ،[91هر هو روش مقدهير
يکسدنی را از حداقل جريدن م یطزيسفی برآوره کرهند .به
طوریکه اخفالف هو روش هر ايستتفگده  S1حدوه 7/70
مفرمکعب بر ثدنیه استتت .هر برخی پژوهشهد ][98] ،[1
نفديج روش ان ند را بهفر از روش شتتیب میهانند .هر حدلی
که پژوهشهدی هيگر ] [11] ،[91روش شتتیب را به روش
ان نتتد ترجیح هاهنتتد .من نی تغییرات هبی-م یطخیس
شتده (شکل )9نشدن میههد ارتبدط قوی بد ضريب تبیین
بیش از  37هرصد بین هبی و م یط خیسشده هر هر سه
ايستتفگده موره محدلعه وجوه هاره .از جمله مندبع خحد و
م تدوهيتت هدی اين پژوهش می توان به انفخدب مقدطع
عرضتتی برای ترستتی من نی هبی-م یط خیسشتتده و
تخمین ضتتريب زبری اشتتدره نموه .هر نهديت بديد گات
تخصی جريدن م یطزيسفی هنوز هر مديريت مندبع آب
از اولويتت کمی برخورهار استتتت .نتتدهيتتده گرففن نیدز
زيستبوم روهخدنه ،هلیل اصلی برآوره ک مشدوران سدسدز
از هبی م یطزيستتفی روهخدنه استتت ] .[91] ،[3بندبراين
بررستتتی تنش هتتدی اجفمتتدعی هر تخصتتتی حق آبتته
م یطزيسفی و توجه به طرحهدی انفقدل آب بینحوضهای
بترای متحتتدلعتتدت تکمیلی و تتتدقین حتتداقتتل جريتتدن
م یطزيسفی پیشنهده میشوه.

References
[1] Abbaspour, K. C., Vaghefi, S. A., & Srinivasan, R. (2018). A guideline for successful calibration and uncertainty
analysis for soil and water assessment: a review of papers from the 2016 international SWAT conference.

371

... تعیین جريدن م یطزيسفی به روش هیدرولیکی هر

[2] Abdi, R., and Yasi, M. (2015). Evaluation of Environmental Flow Requirements Using Eco-Hydrologic-Hydraulic
Methods in Perennial Rivers. Water Science and Technology, 72(3), 354–63.
[3] Amin, M., and Shokoohi, A. (2014). An Analytical Solution for Finding the Deflection Point of the Wetted Perimeter
– Discharge Curve by Hydraulic Methods for the Determination of Environmental Flow Requirements. Journal of
Hydraulics, 9(1), 27-43.
[4] Arcement, G. and Schneider, V. (1989). Guide for Selecting Manning’s Roughness Coefficients for Natural Channels
and Floodplains, United States Geological Survey Water Supply Paper 2339.
[5] Arthington, A. H., Bhaduri, A., Bunn, S. E., Jackson, S. E., Tharme, R. E., Tickner, D., Young, B., Acreman, M.,
Baker, N., Capon, S., Horne, A. C., Kendy, E., McClain, M. E. , Poff, N. L., Richter, B. D. and Ward, S. (2018).
The Brisbane Declaration and Global Action Agenda on Environmental Flows . Frontiers in Environmental Science,
6(45), 1–15.
[6] Arnold, J. G., Srinivasan, R., Muttiah, R. S., and Williams, J. R. (1998). Large area hydrologic modeling and
assessment part I: model development 1. Journal of the American Water Resources Association, 34(1), 73-89.
[7] Azrakani, M., Shokoohi, A., and Singh, V. (2017). Introducing a Holistic Ecological Model under Data Shortage for
Determining Rivers’ Ecological Water Requirements. Iran-Water Resources Research, 13(2), 140-153.
[8] Behmanesh, J., Mostafavi, S., and Zamanzad Ghavidel, S. (2017). Use of Soft Calculations at Estimation and
Prediction of Environmental Flow Discharge (Case Study: Khorkhoreh Chay River). Journal of Civil and
Environmental Engineering, 47.3(88), 9-22. (In Persian)
[9] Dastourani, M.T., and Sharifi darani, H., (2011). Efficient water currency methods for estimating runoff height in
areas without statistics. In the Fourth Fashion Conference of the Rhron Water Resources.
[10] Dabiri, F., and Kiani, M. (2008). Review of preventive laws and regulations, including environmental impact
assessment in Iran and several industrialized countries. Environmental Science and Technology, 9 (4), 95-109. (In
Persian)
[11] Dehghanzadeh, M., Mosaedi, A., and Farashi, A., (2017). Environmental flow assessment using wetted perimeter
method. Second Conference on Science, Engineering and Environmental Technology, University of Tehran, Faculty
of Environment, University of Tehran. (In Persian)
[12]Esfandyari Darabad, F., Mostafazadeh, R., Shahmoradi, R., Nasiri Khiavi, A. (2019). Investigation the Effect of
Boukan Dam on Hydrological Indices of Zarrineh River Based on Flow Duration Curve. Water and Soil Science,
29(4), 147-159. (In Persian)
[13] Esmaili Sari, A. (2019). Determining the Environmental Water Requirement in the Cheshmeh Langan River using
Ecological, Hydraulic, Hydrological and Habitat Simulation Methods. Iran Water and Power Resources
Development Company.
[14]Gassman, P. W., Reyes, M. R., Green, C. H., & Arnold, J. G. (2007). The soil and water assessment tool: historical
development, applications, and future research directions. Transactions of the ASABE, 50(4), 1211-1250.
[15] Gain, A. and Giupponi, C., (2014). Impact of the Farakka Dam on thresholds of the hydrologic flow regime in the
Lower Ganges River Basin (Bangladesh). Water, 6(8), pp.2501-2518.
[16] Gippel, C.J., and Stewardson, M.J. (1998). Use of wetted perimeter in defining minimum environmental flows.
Journal of Regulated Rivers: Research and Management, 14, 53-67.
[17] Goodman, A.W. (1980). Analytical Geometry and the Calculus, 4th (ed.), Macmillan Publishing Co. Inc., New York,
997pp.
[18] Hosseinpour, D., Zare Bidaki, R., and Karimian Kakolaki, R. (2019). Use of the hydraulic method to estimate the
minimum environmental flow for a part of Duab Samsami River. Journal of Natural Environment, 72(1), 59-72
[19] Jabbarian Amiri, B., and Kharazi Baheri, B. (2018). Comparing three approaches to determine environmental flow
for Harou river in Ardabil province. Journal of Natural Environment, 71(2), 139-150.
[20] King, J. M., and Brown, C. (2018). Environmental Flow Assessments Are Not Realizing Their Potential as an Aid
to Basin Planning, Frontiers in Environmental Science, 6, 133.
[21] Krysanova, V. and Arnold, J. G. (2008). Advances in Ecohydrological modelling with SWAT—a review.
Hydrological Sciences Journal, 53(5), 939-947.

1477  زمسفدن،4  شمدره،04  هوره، مجله مندبع طبیعی ايران،مرتع و آبخیزهاری

371

[22] Książek, L., Woś, A., Florek, J., Wyrębek, M., Młyński, D., and Wałęga, A. (2019). Combined Use of the Hydraulic
and Hydrological Methods to Calculate the Environmental Flow: Wisloka River, Poland: Case Study. Environmental
Monitoring and Assessment, 191(4), 1-17.
[23] Khoroshi, S., Mostafazadeh, R., Ismail A, Raouf, M. (2017). Evaluation of temporal and spatial changes of river
hydrological health index in watersheds of Ardabil province. Iranian Journal of Eco-hydrology, 4 (2): 379-393. (In
Persian)
[24] Liu, J., Liu, Q., and Yang, H. (2016). Assessing Water Scarcity by Simultaneously Considering Environmental Flow
Requirements, Water Quantity, and Water Quality. Ecological Indicators, 60,434–41.
[25] Mosaedi, A. (2018). Evaluation of environmental water requirements by using hydraulic methods of wetted perimeter
in Zarin Gol River, Iran. Journal of Environmental Science and Technology. (In Persian)
[26] Nasiri Khiavi A, Mostafazadeh R, Esmali A, Ghafarzadeh O, Golshan M. Changes in Environmental Flow
Components under the Effect of Sabalan Dam in the Qarehsou River of Ardebil Province . jwmr. 2019; 10 (19) :8594(In Persian)
[27] Neitsch, S. L., Arnold, J. G., Kiniry, J. R., and Williams, J. R. (2011). Soil and water assessment tool theoretical
documentation version 2009. Texas Water Resources Institute.
[28] Nikghalb, S., Shokoohi, A.R., Singh, V.P., and Yu, R. (2016). Ecological Regime versus Minimum Environmental
Flow: Comparison of Results for a River in a Semi Mediterranean Region. Water Resources Management , 30(13),
4969–84.
[29] Noor, H., Vafakhah, M., Taheriyoun, M., and Moghadasi, M. (2014). Hydrology modelling in Taleghan mountainous
watershed using SWAT. Journal of Water and Land Development, 20 (I–III), 11–18.
[30] Office of Engineering and Technical Criteria of Water and Water of Ministry of Energy (2011). Guidance on
determining the water requirements of water stations no. 557, Deputy of Planning and Strategic Supervision of the
President, 127p.
[31] Papadaki, C., Soulis, K., Ntoanidis, L., Zogaris, S., Dercas, N., and Dimitriou, E. (2017). Comparative Assessment
of Environmental Flow Estimation Methods in a Mediterranean Mountain River. Environmental Management, 60(2),
280–92.
[32] Poorsalehan, S., Sedghiasl, M., and Parvizi, M. (2014). Application of The Wetted Perimeter Method for Predicting
Minimum Environmental flow of Beshar River. Irrigation Sciences and Engineering, 37(1), 107-118.
[33] Prakasam, C., and R. Saravanan. (2021). Evaluation of Environmental Flow Requirement Using Wetted Perimeter
Method and GIS Application for Impact Assessment. Ecological Indicators, 121, 107019.
[34] Raoof, M., Alioghli, S. (2020). Estimation of environmental flow of the Balikhlochai River and evaluation impact
of Yamchi dam operation on hydrological and environmental regime of the river. Journal of Natural Environment,
73(2), 299-312.
[35] Revenga, C., Smakhtin, V., and Doll, P. (2004).Taking into account environmental water requirements in globalscale water resources assessments. Comprehensive Assessment Research Report 2. Colombo, Sri Lanka:
Comprehensive Assessment Secretariat.
[36] Richardson, B.A. (1986). Evaluation of instream flow methodologies for freshwater fish in New South Wales, In
Campbell I.C. (eds.), Stream Protection, the Management of Rivers for Instream Uses. Water Studies Centre,
Chisholm Institute of Technology, Caulfield, pp. 143–167.
[37] Shokoohi, A. R. (2015). Sensitivity Analysis of Hydraulic Methods Regarding Hydromorphologic Data Derivation
Methods to Determine Environmental Water Requirements. Journal of Water and Wastewater, 26(3), 104-115. (In
Persian)
[38] Shokoohi, A., and Hong, Y. (2011). Using hydrologic and hydraulically derived geometric parameters of perennial
rivers to determine minimum water requirements of ecological habitats (case study: Mazandaran) Sea Basin-Iran).
Hydrological Processes, 25, 3490-3498.
[39] Shokouhi, A., and Hang, Y. (2012). Use of Morphological Characteristics in Permanent Rivers to Determine
Minimum Requirements for Ecological Aquatic Environment. Journal of Environmental Studies, 37(58), 117-128

379

... تعیین جريدن م یطزيسفی به روش هیدرولیکی هر

[40] Sojka, M., Jaskuła, J., Wicher-Dysarz, J., and Dysarz, T., (2016). Assessment of dam construction impact on
hydrological regime changes in Lowland River–A case of study: the Stare Miasto reservoir located on the Powa
River. Journal of Water and Land Development, 30(1), pp.119-125.
[31] Suwal, N. et al. (2020). Optimisation of Cascade Reservoir Operation Considering Environmental Flows for Different
Environmental Management Classes. Renewable Energy, 158, 453–64.
[42] Torabi Haghighi, A., Nasim Fazel, A., Hekmatzadeh, A. and Klöve, B. (2018). Analysis of Effective Environmental
Flow Release Strategies for Lake Urmia Restoration. Water Resources Management, 32(11),3595–3609.
[43] Uday Kumar, A. and Jayakumar, K. V. (2021). Modelling of Environmental Flow Requirements Using Hydraulic
and Habitation Models. Ecological Indicators, 121(October 2020),107046.
[44] Van Niekerk, L., Taljaard, S., Adams, J. B., Lamberth, S. J., Huizinga, P., Turpie, J. K., and Wooldridge, T. H.
(2019). An Environmental Flow Determination Method for Integrating Multiple-Scale Ecohydrological and
Complex Ecosystem Processes in Estuaries. Science of the Total Environment, 656, 482–94.
[45] Vatankhah, A. R. (2018). Normal Depth and Wetted Perimeter in General Power-Law Channels. Flow Measurement
and Instrumentation, 64,234–41.
[46] Yasi, M. and Ashori, M. (2017). Environmental Flow Contributions from In-Basin Rivers and Dams for Saving
Urmia Lake. Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Civil Engineering, 41(1), 55–64.
[47] Zhang, L., Buxian, Y., Xinan, Y., and Yanwei, Zh. (2019). The Influence of Channel Morphological Changes on
Environmental Flow Requirements in Urban Rivers. Water (Switzerland), 11(9), 1–13.
[48] Zuo, Q., and Liang, S. (2015). Effects of dams on river flow regime based on IHA/RVA. Proceedings of the
International Association of Hydrological Sciences, 368, 275-280.

