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 چکیده

های آبخیزز  در،  تویزیو ط اراحزژ ر یزی نریزاش  نمز  م بزژ در برعزراری تعزاد           ریزی توسعه پایدار منابع آب در حوضهدر مطالعات برنامه
ای دارد. نریزاش اکولزو یکژ پایزه ط اسزاا ح اززز ات تیسزتهاا ماهیزاش        های رطدخانهفرآیندهای هیدرطلو یکژ ط اکولو یکژ ط تداطم حیات اکوسیستی

شزود. پزای  نریزاش    ای ط ات ارکاش مدیریز اکوسیستی رطدخانه اسز که بایستژ به رسبیز شناخته شود  امزا بزداش اهبیزز خایزژ دادا نبزژ     هرطدخان
دسز  ضرطری اسز. ات های آبژ پایین  برای اابیناش ات انتما  ط توتیع نریاش مطلوب اکولو یکژ مورد نیات به اکوسیستیمحیطژ در او  رطدخانهتیسز

گل استاش گلستاش  اژ محاسبات گام به گام تحلیزل اکوهیزدرطلیکژ   این رط در پژطه  حاضر به منظور ایجاد شرایط پایدار اکولو یک در رطدخانه ترین
هزای هیزدرطلو یکژ تنانزز ط    ط تحلیل نریاش اکولو یکژ بزا اسزت ادا ات رط    Capoeta gracilis (Keyserling, 1861)ماهژ تیستهاا گونه سیاا

ساتی هیزدرطلیکژ ط آنزالیز سزری تمزانژ     ساتی تیستهاا  مورد بررسژ عرار گرفز. نتایج نشاش داد با انجام شبیههانتما  منحنژ تداطم نریاش ط مد  شبی
های شاخص مطلوبیز  محدطدا ر یی نریاش موردنیات برای تأمین پتانسیل اکولو یکژ تیستهاا گونه شزاخص   فیزیک تیستهاا با است ادا ات منحنژ -دبژ
درید نریاش ابیعژ  59مترمکعب برثانیه )معاد   25/1های فرطردین ط آباش  با میانهین دبژ ساالنه برثانیه به ترتیب در ماا مترمکعب 58/0ط  49/2بین 

محیطژ با رط  تنانز در رطدخانزه مزورد مطالعزه نشزاش داد  کببزود      باشد. هبچنین ممایسه میزاش تخصیص آب برای تأمین نریاش تیسزرطدخانه( مژ
شزود. در ن ایزز ایزن نتیجزه بزه مبزل آمزد کزه         محیطژ اسز( مشاهدا مزژ تابستاش ط تمستاش )نریاش رطدخانه کبتر ات نریاش تیسزنریاش در فصو  

را  دریزد میزانهین نریزاش سزاالنه     30ساتی تیستهاا(  ممادیر باالتر ات محیطژ )انتما  منحنژ تداطم نریاش ط شبیهتیسز های دیهر تأمین نریاشرط 
بر اساا نتایج ایزن مطالعزه  توتیزع مطلوبیزز تیسزتهاهژ در ازو         .کنندرطدخانه فراهی مژ   که محافظز ب تر نریاش را برای تیستهااکندفراهی مژ

مزاهژ در محزدطدا   گل  تحز تأثیر پارامترهای هندسژ  هیدرطلیکژ ط میزاش دبژ نریاش  بیزانهر شزرایط مطلزوب تیسزتهاهژ گونزه سزیاا      رطدخانه ترین
هزای  سزاتی تیسزتهاا  نسزبز بزه رط     ن ایز  رطیکرد مد  اکوهیدرطلیکژ شبیه باشد. درط شرایط ضعیو در محدطدا باالدسز رطدخانه مژدسز پایین

های میزاش مطلوبیز تیسزتهاا ماهیزاش در مزدیریز اکوسیسزتی رطدخانزه  مزورد       تواند برای تجزیه ط تحلیلپذیرتر بودا ط مژهیدرطلو یکژ بسیار انعطاف
 ا عرار گیرد.   است اد

 
 مطلوبیز تیستهاا طتنژ  است ادا عابل مساحز ماهژ گل  سیااترینرطدخانه محیطژ  نریاش تیسز های کلیدی:واژه

 

    1 مقدمه

ساتی موضومات مربوط به مدیریز ترین ایو  در یکپارچهات م ی
ای ط ر یی نریاش آب  برعراری تعاد  پایدار در های رطدخانهاکوسیستی

داشتن آسزیب طاردا بزه   ها ط در حداعل نههشرایط اکولو یکژ رطدخانه

                                                           
ترتیب دان  آموخته کارشناسژ ارشزد م ندسزژ منزابع آب  دانشزیار ط     به -3ط  2  1

 استادیار گرطا م ندسژ آب  دانشهاا ملوم کشاطرتی ط منابع ابیعژ گرگاش
 (:mzakerinia@gau.ac.ir Email                 نویسندا مسئو :  -)*

DOI: 10.22067/jsw.v34i3.79294  

تیستژ آبژ اسز. ر یی هیزدرطلو یکژ نریزاش  یزک    های محیطبخ 
پارامترهای کلیدی تیستهاا رطدخانه مانند مبز  ط  مامل کنتر  کنندا 

تیستژ ط گیری تنوعسرمز آب بودا ط هبچنین نم  کلیدی در شکل
(. 29ط  8  5ح زز   سززومز ط پایززداری اکوسیسززتی رطدخانززه دارد )  

تزرین انززای ر یزی    محیطژ رطدخانه به منواش م یهای تیسزنریاش
تزواش ابززاری بزه    مزژ محیطزژ را  باشند. نریاش تیسزز اکولو یکژ مژ

محیطژ  کنتر  آلودگژ منابع آب منظور امبا  مدیریز یحیح تیسز
هزای  ط ح   اکوسیستی رطدخانه در چ ارچوب مدیریز نزامع حوضزه  

آبزز  (. بززرای تخبززین حزز   25ط  15  4آبخیززز در نظززر گرفززز )  
هززا در مززدیریز پایززدار منززابع آب ط ح زز  محیطززژ رطدخانززهتیسززز

 )علوم و صنایع كشاورزي( آب و خاكنشریه 
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های مختلزو بزا در   های آبخیز  رط حوضه های مونود دراکوسیستی
نظززر گززرفتن شززرایط هیززدرطلو یکژ  اکولززو یکژ ط هیززدرطلیکژ ط    

 25  4گیزرد ) پذیری ط ساتگاری با منطمه مورد بررسژ عرار مژانعطاف
هزای ابیعزژ نریزاش    بار تغییزرات ر یزی  (. با تونه به اثرات تیاش26ط 

هزای  ط ت دید اکوسیستیهای آبژ ها توسط سدها ط دیهر ساتارطدخانه
حزل نزامع بزرای    آبژ طابسته به ر یی نریاش رطدخانه  نیات به یزک راا 

باشزد. نیزات دینامیزک اکوسیسزتی     مدیریز اکوسیستبژ رطدخانزه مزژ  
تحز منواش اکوهیدرطلیک شدا اسز.  یرطدخانه  پایه گذار ملی ندید

یزاش  تحمیمات حوتة اکوهیدرطلیک در تمینه تحلیل ارتبااات پیچیدا م
 مبلکزرد  مدلساتی ط موامل مختلو تأثیرگذار بر اکوسیستی آبژ  در،

 م زانرت  بزرای  محیطژتیسز راهرطهای منواش به ایرطدخانه شبکه
 یزک  ایجزاد  بزرای  میزدانژ  ط آتمایشزهاهژ  ماهیاش  مبلیات هایگونه

 در تیسزتژ  تنزوع  ات ح اززز  برای اکوهیدرطلو یکژ یکپارچه چارچوب
 (. 23ط  17  16   6رطدخانه  تاکنوش پیشرفز داشته اسز ) حوضه

سززاتی محممزین بسززیاری بززه تحلیززل مباحززه مربززوط بززه شززبیه 
محیطزژ در ن زاش   ای ط بزرآطرد نریزاش تیسزز   های رطدخانهتیستهاا
هزایژ ات مطالعزات انجزام شزدا پرداختزه      اند. در ادامه به نبونهپرداخته

( رابطزه بزین پزراکن  ط    8ش )شود. در پژطهشژ بورگیس ط هبکارامژ

آال در رطدخانه کاتاماراش برط، ماهژ عز  1مساحز عابل است ادا طتنژ

مورد بررسژ عرار دادنزد.   2ساتی فیزیکژ تیستهااکانادا را با مد  شبیه
نتایج پژطه  ایشاش نشاش داد  با انرای سناریوهای مختلزو نریزاش    

 85هزای مختلزو در   حداکثر مساحز عابل است ادا طتنژ در تیسزتهاا 

باشزد. در تحمیمزژ دیهزر  طای ط    مزژ  3درید متوسط نریزاش سزالیانه  
ساتی مطلوبیز تیسزتهاا آبزیزاش بزا اسزت ادا ات     ( با مد 28هبکاراش )

  نشزاش  (PHABSIM)ساتی فیزیکژ تیسزتهاا  مد  یک بعدی شبیه

ژ رطدخانه  بزا ارتیزاب   4ساتی تیستهااهای احیا ط باتتندادادند در پرط ا
شاخص مطلوبیز تیستهاا در مراحل مختلو تنزدگژ گونزه شزاخص     

مبزل آطرد.  بایستژ اعدامات التم ن ز تنظیی نریاش اکولو یکژ را بزه 
محیطزژ  ( در مطالعه ارتیابژ نریزاش تیسزز  19ناکاطاچارا ط هبکاراش )

هزای هیزدرطلو یکژ    رطدخانه ناخوش نایو، تایلند با اسزت ادا ات رط  
ساتی تیستهاا بیاش کردند  بزرای ح اززز ات   شبیههیدرطلیکژ ط مد  

تیستهاا رطدخانزه  رطیکردهزای هیزدرطلو یکژ ط هیزدرطلیکژ  ر یزی      
محیطژ را خیلژ تیاد ط یزا خیلزژ کزی بزرآطرد کزردا در      نریاش تیسز

ساتی تیستهاا  نیاتهای اکولو یکژ را با تونزه بزه   که مد  شبیهحالژ
آبزی در رطدخانه پیشن اد دادا شرایط بیولو یکژ ط تعاموت مونودات 

                                                           
1- Weighted Usable Area: WUA 

2- Physical HABitat SIMulation: PHABSIM 

3- Mean Annually Flow: MAF 

4- Habitat Restoration Projections 

ساتی فیزیکژ تیسزتهاا بزا   ( ات مد  شبیه27اسز. طانگ ط هبکاراش )
است ادا ات حداکثر مساحز عابل اسزت ادا طتنزژ بزرای تعیزین نریزاش      

تسه چزین بزرای دا گونزه    دسز رطدخانه یانگمحیطژ در پایینتیسز
  ر یزی  شاخص ماهژ بومژ اسزت ادا کردنزد. نتزایج ایشزاش نشزاش داد     

مترمکعب  2395اکولو یکژ مورد نیات بدسز آمدا ات این رط  معاد  
 باشد. بر ثانیه برای تأمین ط ح ازز ات تیستهاا رطدخانه مژ

هزای مختلزو   در ایراش نیز مطالعات اندکژ در مورد کزاربرد رط  
سزاتی  اکوهیزدرطلیکژ شزبیه   هیدرطلو یکژ  هیزدرطلیکژ ط نیزز مزد    

محیطزژ رطدخانزه   در تحلیل ر یی نریزاش تیسزز  ای تیستهاا رطدخانه
( بزرآطرد ر یزی   20علزب ط هبکزاراش )  انجام شدا اسز: ات نبله  نیزک 
غربژ دریزای خززر   رطد طاعع در ننوباکولو یکژ نریاش رطدخانه کازی

سزاتی  بزا رط  شزبیه   Luciobarbus capitoپزر  تردا مزاهژ  بزرای 
-سززاتی اکولززو یکژ( شززبیه23کیززا ط هبکززاراش )تیسززتهاا  یززدی 

در   Salmo truttaآالی خزا  عرمزز   هیدرطلیکژ تیستهاا ماهژ عزز  
های الزرم  آب سز ید ط دلیچزای طاعزع در پزار، ملزژ الر در       رطدخانه
نادری ط   ساتی فیزیکژ تیستهااخزر با مد  شبیهننوبژ دریایحوضه

 PHABSIMسزاتی تیسزتهاا   ( بکارگیری مزد  شزبیه  15هبکاراش )
 Capoetaمزاهژ  تأمین حزداعل شزرایط تیسزتهاا گونزه سزیاا      ن ز

gracilis (Keyserling, 1861) اش  سو اسزتاش گلسزت  در رطدخانه عرا
محیطژ با است ادا ( تعیین حداعل نریاش تیسز14مصط وی ط یاسژ )

های اکوهیدرطلو یکژ به منظور ح ازز ات اکوسیستی رطدخانه ات رط 
( معرفژ ر یی نامع اکولزو یکژ  29باراندطتچای  ترمکانژ ط شکوهژ )

کیزا ط  رطدخانه آتارطد در حوضه چالوا با رط  انزای ساتندا  یدی 
دشز محیطژ حوضه آبخیز سیبین( برآطرد نریاش تیسز22هبکاراش )

شدا  ط اسبامیلژ ط استاش ت راش با ایوح رط  تنانز ط محیط خیس
تیستژ رطدخانه گرگانرطد با است ادا ( برآطرد حمابه محیط 10هبکاراش )
 تواش اشارا کرد. های هیدرطلو یکژ  مژات رط 

ای در های رطدخانهااساتی تیستهبا تونه به ندید بودش ملی مد 
محیطزژ بزا   ن اش  مطالعات اندکژ در تمینه تعیین ر یی نریاش تیسز

 ایسززاتی تیسززتهاا رطدخانززه  هززای اکوهیززدرطلیکژ ط شززبیه مززد 
(PHABSIMدر کشور ایراش یورت گرفته اسز )  بر این اسزاا در .

ریززی ط مزدیریز اکوسیسزتبژ رطدخانزه     پژطه  حاضر ن ز برنامزه 
سزاتی ط ارتیزابژ   شود ضزبن پیزادا  گلستاش  سعژ مژگل استاش ترین

های مختلو هیدرطلو یکژ )تنانزز  محیطژ با رط ر یی نریاش تیسز
سزاتی  ط انتما  منحنژ تزداطم نریزاش( ط مزد  اکوهیزدرطلیکژ شزبیه     

تر ط ساتگارتر بزا  تیستهاا  راهژ نو را بر اساا نتایج این تحمی  دعی 
 باید.ای  معرفژ نشرایط نریاش رطدخانه

 

 هامواد و روش

 منطقة مورد مطالعه
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شرعژ ای مراوب در ننوبمنواش حوضهگل بهحوض  آبخیز ترین
 30"آبادکتو  استاش گلستاش  در مختصزات نغرافیزایژ   ش رستاش ملژ

 36"تززا  54˚53' 10"مززرش شززبالژ ط   36˚54' 30"تززا  36˚ 43'
(. ایزن حوضزه بزا    1)شزکل   او  شرعژ گستردا شدا اسزز  55˚11'

 1535متر با میزانهین ارت زامژ    280ط  2997حداکثر ط حداعل ارت اع 
باشزد. رطدخانز    دریدی مژ 12متر ات سطح دریا  دارای شیب متوسط 

کیلومتر  22های گرگانرطد  به او  منواش یکژ ات سرشاخهگل بهترین
کبزر    شزنژ  ات ارت امزات سزرخاش  مزیوش  آعنزد ط     -ط با بستر سنهژ

سزالیاش بزه رطدخانز     یلبزه سرچشبه گرفته ط در حوالژ رطسزتای باغزه  
 پیوندد. گرگانرطد مژ

های دائبژ استاش گلستاش اسز گل ات نبله رطدخانهرطدخان  ترین
که ات آبدهژ مناسب ط سیوب باالیژ برخوردار اسز ط در اطاخر فصزل  

ط هبچنین  های فصلژ باراشتمستاش ط اطایل ب ار فصل به ملز بار 
 های اس ند ط فرطدین  عابلیز سیوبژ شدش را داردها در مااذطب برف

بندی ذرات بستر ات نبله گل با تونه به دانه. رطدخان  ترین(17ط  16)
ای مختلو دانه اسز ط دارای پراکن  گونههای با بستر درشزرطدخانه

ط  (. بززر اسززاا آمززار24ط  12  11باشززد )ماهیززاش بززومژ منطمززه مززژ
گزل  ( ایستهاا هیدرطمتری ترین1353-1395ساله ) 42ااومات دطرا 

دعیمزه   52درنزه ط   36ای استاش گلستاش کزه در  ات شرکز آب منطمه
دعیمه او  شرعژ طاعزع شزدا اسزز      57درنه ط  54مرش شبالژ ط 

  11/2متوسط آبدهژ ساالنه  حداکثر ط حداعل دبژ به ترتیزب معزاد    
 باشد. ر ثانیه مژمتر مکعب ب 05/1ط  93/5

 

 محیطیهای استفاده شده درتعیین جریان زیستروش

 های هیدرولوژیکیروش

های مشخصزژ کزه هزر یزک معزرف کی یزز       ( نریاش26تنانز )
تندگژ ماهیاش بودند را در غالب سه پزارامتر مبز   سزرمز ط دریزد     
محیط خیس شدا هبراا با موحظات بیولو یکژ ط ت رج برای تنزدگژ  

یزورت تیسزتهاا بمزای کوتزاا مزدت  تیسزتهاا حیزاتژ ط         ماهیاش به
 تیستهاا مالژ برای بماء تعریو کرد.

 

 

 
 گلزرین رودخانه در بردارینمونه هایایستگاه و مطالعاتی منطقه موقعیت -1 شکل

Figure 1- Location of the study area and sampling stations in Zarrin-Gol river 
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دریزد نریزاش متوسزط     10مدت  بزا ح ز    تیستهاا حیاتژ کوتاا
دریزد نریزاش متوسزط     30ماند. تیسزتهاا حیزاتژ در   ساالنه باعژ مژ

دریزد   60های بزی  ات  ساالنه ط تیستهاا مالژ برای حیات در نریاش
 (. 29ط  26  20) شوندمتوسط ساالنه احرات مژ

1رط  انتما  منحنژ تداطم نریاش
برای اطلین بار توسط اسبختین  

محیطزژ در سزامانه   منظور ارتیزابژ نریزاش تیسزز   ( به25ط آنپوتاا )
محیطزژ در رط   رطدخانه معرفژ شدا اسز. در برآطرد نریاش تیسزز 

ی دبژ نریاش ماهیانزه رطدخانزه   هاداداانتما  منحنژ تداطم نریاش  ات 
دا ط بر مبنای منحنژ تداطم نریاش ابیعژ ط مونود رطدخانه  شاست ادا

محیطزژ بزرای هزر کزوا مزوردنظر ات      منحنژ تداطم نریاش تیسزز 
(. بزرای محاسزبه نریزاش    14گزردد ) ژممحیطژ تعیین مدیریز تیسز

محیطژ ات رط  تغییر منحنزژ تزداطم نریزاش ات اطلزین نسزخه      تیسز
ین رط  چ زار مرحلزه ایزلژ    شود. در ااست ادا مژ 2GEFCافزار نرم

های هیزدرطلو یکژ  ساتی طضعیز( شبیه1اند ات: طنود دارد که مبارت
( تولیزد  3محیطزژ   هزای مزدیریز تیسزز   ( تعریزو کزوا  2مونود  
( تولید سری تمانژ نریاش 4محیطژ ط های تداطم نریاش تیسزمنحنژ
 (.25ط  14محیطژ ماهیانه )تیسز
 

 سازی زیستگاهروش شبیه

هزای م زی در   ای  یکژ ات ننبزه های رطدخانهساتی تیستهااشبیه
گردد. اطلین مد  تجاری م زی در  ملی هیدرطلیک تیستژ محسوب مژ

 PHABSIMتیستهاهژ -هیدرطلیکژ تیستهاا  مد  ساتیشبیهتمینه 
ای یک مد  اکوهیدرطلیکژ اسز که مجبومهPHABSIM باشد. مژ

ماهیزاش   هایتیستهاا مطلوبیز ساتی هیدرطلیکژات ابزار را برای مد 
 دهزه  در نباید که توسط مرکز مطالعات  ئوفیزیزک آمریکزا  فراهی مژ

 در که اسز یورت این به مد  (. مبلکرد23ط  15  6شد ) ارائه 1970

 ط مبز   دبزژ   شزامل  رطدخانزه   به مربوط ااومات هیدرطلیکژ ابتدا
افززار  نزرم  طارد رطدخانه معرف ممااع هندسه هبچنین نریاش طسرمز

 ایزن  کبزک  بزه  افزارنرم هیدرطلیکژ تیرمد  (.27ط  20  3شوند )مژ

ساتی شبیه دلخواا هایدبژ برای را نریاش شرایط اسز عادر ااومات
شرح ت صیلژ این مزد  آمزدا    (17ط ) (15) ( 6نباید. در منابعژ مانند )

های دبزژ  ساتی هیدرطلیکژ ط تیستهاهژ  منحنژاسز. با انجام شبیه
فیزیک تیستهاا برای گون  هزدف در بزاتة مزورد مطالعزه ط در دطرة     –

های سری تمانژ دبزژ  شود ط با داداتیستژ مورد بررسژ  استخراج مژ
نریاش رطدخانه ترکیب ط در ن ایزز منحنزژ تزداطم فیزیزک تیسزتهاا      

شود. با تونه به منحنژ تداطم فیزیک تیسزتهاا  سزناریوهای   ایجاد مژ

                                                           
1- Flow Duration Curve Shifting: FDC Shifting 

2- Global Environmental Flow Calculator 

هزای مختلزو   ش عابل انزرا بزودا ط تزأثیر ر یزی    مختلو مدیریز نریا
گیزرد.  نریاش بر میزاش تیستهاا در دسترا  مزورد بررسزژ عزرار مزژ    

های مساحز عابل است ادا طتنزژ    منحنژPHABSIMخرطنژ مد  
با داشتن دبژ  میزاش مساحز عابل است ادا طتنژ بزرای تبزامژ    اسز.
 (.1رابطه های هیدرطلو یکژ عابل استخراج خواهد بود )دطرا

(1)                           WUA = [
(∑ 𝐴𝐼×𝐶𝑆𝐼𝑖)

n
i=1

L
] ∗ 1000 

(2)                                              𝐶𝑆𝐼 = 𝑆𝐼𝑑 × 𝑆𝐼𝑣 × 𝑆𝐼𝑏 
شاخص  iCSI هر سلو  تیستهاهژ : سطح iAکه در رطابط فوق: 

)مسزاحز عابزل    WUA ازو  بزاتا    L هر سلو   3مطلوبیز ترکیبژ

هزر   4شاخص مطلوبیز iSI )دبژ نریاش( ط Qاست ادا طتنژ( تابعژ ات 

 باشند.مژمتغیر 

 

 پارامترهای هیدرولیکی و ژئومورفیکی زیستگاه رودخانه

شکل بستر رطدخانه  تزأثیر مشخصزژ بزر رطی تبزری بسزتر ط در      
نتیج  مماطمز نریاش دارد. در طاعع شکل بستر  تابعژ ات دبژ مبزوری   

(. 13ط  7 ئومورفولو ی منطمه ط نیرطی هیدرطدینامیک رطدخانه اسز )
باشزد  مزژ  6ط گزوداب  5اشکا  مختلو بستر رطدخانه به یورت خیزاب

خیزاب محل پزرطر    - (. بسترهای شامل توپوگرافژ گوداب2)شکل 
 اشماهیز (. 17ط  5  2باشزد ) هزا مزژ  ریزی آبزیاش ات نبله ماهژط تخی

هززای رفتززاری  فیزیولززو یکژ ط  ای بززر اسززاا سززاتگاری رطدخانززه
دهنزد کزه بزرای بمزا ط     مورفولولو یکژ  تیستهاا خایژ را ترنیح مزژ 

شزرایط   (.30ط  13) باشزند حائز اهبیز مژ  هاپایداری افراد ط نبعیز
ها پیوسته در حا  تغییر بودا هیدرطلو یکژ ط  ئومورفولو یکژ رطدخانه

 . ساتدمتنومژ را برای ماهیاش ط دیهر آبزیاش فراهی مژهای ط تیستهاا

شکل بستر گوداب  شکل ابیعژ بستر رطدخانه اسزز ط بزا مبز     
شزوند ط یزک تیسزتهاا حیزاتژ بزرای      تیاد ط سرمز کی شناسایژ مژ

(. این نوع بسزترها  9ط  6  5رطند )شبار مژمونودات آبزی ط ماهیاش به
ی شنژ عرار دارند. هبچنین گودابهانامتمارش بودا ط در مجاطرت تپه

های پایین  سرمز کبژ دارند. تیستهاا خیزاب مناا  کزی  ها در دبژ
های با شزیب تنزد تزا مویزی ط در     مب  رطدخانه هستند ط در رطدخانه

شوند ط ها ایجاد مژهای سیوبژ کاموً توسعه یافته بین خبیدگژدشز
(. در 18وند )شز های شزنژ محسزوب مزژ   یکژ ات خصوییات رطدخانه

محل پیچ رطدخانزه  مبومزًا بزه دلیزل فرسزای  در ممطزع رطدخانزه         
که در ممزااع عبزل پزیچ    تیستهاا گودآب تشکیل خواهد شد  در حالژ

                                                           
3- Combined Suitability Index 

4- Suitability Index 

5- Riffle 

6- Pool 
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سنهژ هستند  تیسزتهاا خیززآب   رطدخانه که دارای پوش  اغلب علوا
 (. 6شود )تشکیل مژ

 

 
 (16های گوداب و خیزاب )والینمایش ت -2شکل 

Figure 2- Shows pool -riffle sequence (16) 
 

 در رطدخانزه  یزک  های اکولو یکننبه بررسژ برای تبری ضریب

باشزد  مژ م ی نیز مناسب  با تیستهاا مرتبط نریاش شرایط ساتیشبیه
مماطمزز رطدخانزه در برابزر    (. ضریب تبری مبدتاً منعکس کننزدا  13)

نریاش اسز که به ن ز موثر بودش بر رطی شزرایط نریزاش رطدخانزه    
باشد. ممدار ضریب تبزری مانینزگ   )ترات سطح آب ط سرمز( م ی مژ

گزل ات اریز  باتدیزد    بندی مصالح بستر رطدخانه ترینبا تونه به دانه
هنزدا  میدانژ ط رطابط تجربژ در رط  چاط )که به عطر ذرات تشکیل د

ندار ط بستر آبراهه بستهژ دارد(  در او  رطدخانه مورد مطالعزه ط در  
باشد ط با تونزه  مت اطت مژ 05/0تا  029/0های انتخابژ  بین ایستهاا

ها ط هبچنین طنزود پوشز    به اینکه مواملژ هبچوش نامنظبژ کنارا
دهزد ط دیهزر شزرایط حزاکی بزر      ها را افزای  مژگیاهژ  تبری کنارا

ه در ممااع مختلو هبچوش درنزه نزاهبواری  طنزود موانزع ط     رطدخان
شکل مسیر  با است ادا ات نداط  تعیزین ضزریب تبزری طنتزژ چزاط ط      

دسزز  مبزل آمزدا در بزاتة پزایین    تطبی  آش با مشاهدات میزدانژ بزه  
های مزورد  های انت ایژ ایستهاامطالعاتژ  ممدار این پارامتر در عسبز

منظزور ط   035/0یاهژ در بستر رطدخانه دلیل طنود پوش  گمطالعه به
 به مد  معرفژ گردیدا اسز.

گیدری پارامترهدای هیددرولیکی و    مطالعات میددانی انددازه  

 اکولوژیکی

هزای اکوهیزدرطلیکژ رطدخانزه مبارتنزد ات     ازور کلزژ شزاخص   به
هایژ ات هیدرطلیک رطدخانزه کزه بزر حیزات آبزیزاش رطدخانزه       شاخص

 یکژ رطدخانزه مزرثر هسزتند. بزرای     مخصویاً ماهیاش ط شرایط اکولو
برعززراری رابطززه میززاش فرآینززدهای هیززدرطلو یکژ  مورفولززو یکژ ط  

های شزاخص  ای  نیات به منحنژهای رطدخانهاکولو یکژ در اکوسیستی

دلیززل نیززات بززه  (. بززه30ط  28  17  16اسززز ) 1مطلوبیززز تیسززتهاا
نظزرات   منزدی ات های مطلوبیز  با باتدیدهای میزدانژ ط ب زرا  منحنژ

هززای مززورد نیززات ن ززز بززرات  متخصصززاش اکولززو ی آبزیززاش  دادا
های مطلوبیز تیسزتهاا م یزا شزد. سزنج  ط انزداتا گیزری       منحنژ

 شزامل  رطدخانزه  پارامترهای محیطژ ط هیزدرطلیکژ )ممزااع مرضزژ   

دسز  موععیزز نغرافیزایژ ط ارت زاع ات    پایین ممطع ات ممطع هر فایله
برداری ات آب  ساختار بستر( ط نبونهسطح دریا  مب   مرش ط سرمز 

ماهیزاش )ن زز تخبزین سزن ط مرحلزه تنزدگژ آش( ات اریز  یززید        
هزای شزاخص مطلوبیزز در فصزو      ن ز تولیزد منحنزژ    2الکتریکژ

( 1ط شزکل   1برداری )ندط  ایستهاا نبونه 12ات  1396مختلو سا  
با حضور تیی مبلیزاتژ )متشزکل ات پژطهشزهراش اکولزو ی آبزیزاش ط      

گزل بزه سزبز باالدسزز     دسز رطدخان  تریزن ندسژ آب(  ات پایینم 
برداری میکرطتیستهاا  انجام شد. در انتخاب ایستهاا مطالعاتژ ط نبونه

فاکتورهایژ شامل عرار داشتن مرتهای محدطدا مطالعاتژ تحز تزأثیر  
ر یی نریاش )بزا بررسزژ نمشزه توپزوگرافژ ط نیزز سیسزتی ااومزات        

(  دارا بودش هیزدرطگراف  HEC-GeoRASط الحاعیه  GISنغرافیایژ 
 در یکسززاش در نززواحژ دارای شززرایط مشززابه هیززدرطلو یکژ  تنززوع

 رطدخانه  مسیر هایگودا  رطدخانه  رطدخانه )مرش کی شناسژریخز

رطدخانزه( ط   حاشزیه  گیزاهژ  هزای ایسزتهاا  ط سزنهوخژ  هایتیستهاا
ئومورفولزو یکژ کزه   بندی نواحژ هیدرطلو یکژ به تیزر نزواحژ    عطعه

دارای هیدرطگراف یکساش طلزژ شزیب مت زاطت باشزند  مزدنظر عزرار       
گزل   بزرداری رطدخانزه تریزن   ایستهاا نبونزه  12گرفتند. در مجبوع ات 

مزاهژ نویبزاری ط گاطمزاهژ شزنژ     ماهژ  خیااه  سگهای سیااگونه

                                                           
1- Habitat Suitability Curves: HSC 

2- Electrofishing 
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فراطانژ ماهیاش )عطعه در هزر    3(. ندط  2خزری یید گردید )ندط  
 دهد. برداری را نشاش مژهای نبونهبع( در ایستهاامر متر

 
 

 گلزرین رودخانه برداری درنمونه هایایستگاه موقعیت جغرافیایی و مشخصات -1 جدول
Table 1- Geographic location and characteristics of sampling stations in Zarrin-Gol river 

 Geographical Locationموقعیت جغرافیایی  Environmental Parameters پارامترهای محیطی

 عرض بستر فرم مورفولوژی
Width 

 عمق

Depht 
 سرعت

Velocity 

 ارتفاع از سطح دریا

Above Sea Level 
 ایستگاه طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

Station Form morphology 

substrate (m) (m) (m/s) (m) Latitude Longitude 

Pool 3.93 0.48 0.82 261.9 "41 '90 ˚36 "07 '93 ˚54 1 

Pool 3.81 0.41 0.71 296.3 "98 '89 ˚36 "47 '93 ˚54 2 
Pool 3.93 0.61 0.63 352.7 "68 '88 ˚36 "65 '94 ˚54 3 
Pool 5.25 0.51 0.44 496.2 "18 '88 ˚36 "13 '95 ˚54 4 

Riffle 4.85 0.45 0.54 567.1 "46 '87 ˚36 "43 '95 ˚54 5 
Riffle 4.64 0.48 0.66 639.8 "14 '87 ˚36 "55 '95 ˚54 6 
Pool 4.28 0.57 0.54 667.1 "91 '85 ˚36 "67 '96 ˚54 7 

Riffle 4.81 0.41 0.53 721.9 "29 '85 ˚36 "93 '96 ˚54 8 
Pool 5.93 0.38 0.72 848.5 "75 '84 ˚36 "02 '97 ˚54 9 

Riffle 5.81 0.53 0.92 916.7 "67 '81 ˚36 "28 '02 ˚55 10 
Riffle 5.65 0.58 1.14 985.2 "45 '81 ˚36 "15 '03 ˚55 11 
Riffle 5.18 0.51 1.13 1067.2 "78 '81 ˚36 "49 '03 ˚55 12 

 

 گلزرین رودخانه بردارینمونه مختلف فصول در ماهیان مربع( متر در ی )قطعهنفراوا -2 جدول
Gol river-) of fishs in sampling different stations Zarrin2Frequency (Piece /m -Table 2 

 کل
Total 

 ماهیسیاه
Capoeta gracilis (Keyserling, 

1861) 

 ماهی خیاطه
Albernoides 

eichwaldii 

 ماهی جویباریسگ
Paracobitis 
malapterura 

 گاوماهی شنی خزری
Neogobius fluviatilis 

pallasi 

 فصل/گونه
Season/Species 

 (Springب ار ) 0.07 0.15 0.7 0.7 1.62

 (Summer)تابستاش 0.09 0.45 0.98 1.11 2.63

 (Autumnپاییز ) 0.03 0.36 0.54 1.67 2.6

 (Winterتمستاش ) 0.05 0.36 0.36 0.48 1.25
 

 گلزرین رودخانه بردارینمونه مختلف هایدرایستگاه ماهیان مربع( متر در )قطعه راوانی  -3 جدول

Gol river-) of fishs in sampling different seasons Zarrin2Frequency (Piece /m -Table 3 

 ایستگاه/گونه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Species /Station 

0 0 0 0.001 0.047 0.01 0.01 0.099 0.227 0.234 0.215 0.074 
 ماهژسیاا

Capoeta gracilis (Keyserling, 

1861) 

0 0 0 0 0.003 0.004 0.056 0.04 0.229 0.888 0.097 0.05 
 خیااهماهژ 

Albernoides eichwaldii 

0 0.099 0.017 0.002 0.063 0.017 0.185 0.044 0.028 0.057 0.072 0.015 
 ماهژ نویباریسگ

Paracobitis malapterura 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0.131 0 0 
 گاطماهژ شنژ خزری

Neogobius fluviatilis pallasi 

0 0.099 0.017 0.003 0.113 0.031 0.251 0.184 0.564 1.309 0.384 0.139 
 کل

Total 
 

 انتخاب مدل بیولوژیک

هزای مختلزو بزه    ماهژ در فصو  ط ایسزتهاا مطالعه فراطانژ سیاا
هزای مطالعزاتژ عابزل    دهد این گونه در اکثر ایسزتهاا خوبژ نشاش مژ

مزاهژ ط  مشاهدا اسز که خود گواهژ بر عزدرت تحبزل طسزیع سزیاا    
ای هزای درطش رطدخانزه  عابلیز شنای باالی این ماهژ برای م زانرت 

ات  Capoeta gracilis (Keyserling, 1861)ماهژ اسز. گون  سیاا

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2601
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2601
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2601
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2601
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2601
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 یزز خآب حوضز   بزومژ  ط غالب هایگونه ات یکژ خانوادا کپورماهیاش ط

 ط طرتشزژ   نتیکزژ  یزید   ذخزایر  ح ز   لحزا   ات ط رخزدریای ننوبژ
 ازو   (. حزداکثر 24ط  1اسز ) اهبیز حائز نانوری نغرافیای مطالعه

 میزانهین  ط گزرم  225 آش طتش بیشزینه  ط مترسانتژ 35 ماهژسیاا کل

 اسزز. تولیزدمثل   گزرم  75 طتش آش میانهین ط سانتیبتر 22 کل او 

گیزرد.  تیرماا یورت مزژ  تا اس ندماا ات ب ار فصل مبدتاً در ماهژسیاا
 تخته رطی بر ط ماسه ط شن در آب متریسانتژ 60 تا 30 در ریزیتخی

 ات زاق  آب داخزل  در حرکزز  حزا   در ریزیدهد. تخیمژ ها رخسنگ

 پوشزاندا  کوچزک  هزای یاسزنگ  ط ماسه ط شن توسط هاتخی ط افتادا

 داخزل  در ریززی تخی ن ز هرساله ماهژ این (. بالغین2ط 1شوند )مژ

عسزبز   ات ط دارنزد  تولیزدمثلژ  هایم انرت خود تیسز محل رطدخانه
 به دطبارا ریزیتخی ات پس ط کنندمژ م انرت به باالدسز دسزپایین

 ک زی  مونودات ات (. هبچنین15کنند )مژ مرانعز دسزپایین سبز

کننزد. تزرنیح تیسزتهاهژ    مزژ  تغذیزه  آبززی  گیاهزاش  ط حشزرات  الر 
 انداتا با سنهژ بسترهای ط آرام سرمز نسبتاً با میانه ماهژ امباقسیاا

مزاهژ بنزا   (. در این مطالعه  گونز  سزیاا  5باشد )متوسط مژ تا کوچک
گزل   دالیل ذکر شدا ط هبچنین پراکن  طسزیع در رطدخانز  تریزن   به
 منواش گون  هدف انتخاب گردید. به

 

 نتایج و بحث

 تزداطم  منحنزژ  تنانزز ط انتمزا   با کاربرد دط رط  هیدرطلو یکژ 

گززل  در ایسززتهاا محیطززژ رطدخانززه تریززننریززاش  نریززاش تیسززز

 4گل محاسبه گردید که خویه نتایج آش در ندط  هیدرطمتری ترین
ها در ندط  محیطژ ماهانه این رط ط ممادیر توتیع نریاش تیسز 5ط 
تزرین  نز پیشن اد شدا اسز کزه پزایین  ارائه شدا اسز. در رط  تنا 6

محیطژ مطاب  با شرایط بسیار ضزعیو  حد مبکن برای نیات آب تیسز
درید متوسزط نریزاش سزاالنه بزرای      10ای  یک اکوسیستی رطدخانه

های درید متوسط نریاش ساالنه برای ماا 30های م ر تا اس ند ط ماا
های بمای طضعیزفرطردین تا ش ریور در نظرگرفته شدا عادر به ح   

نسبتا عابل عبو  اسزز. نتزایج پیشزن ادی حایزل ات رط  تنانزز در      
دریززدهای مختل ززژ ات متوسززط نریززاش سززاالنه بززه منززواش نریززاش 

ارائه شدا اسز. مطزاب    4گل  در ندط  محیطژ رطدخانه ترینتیسز
ای )عابزل عبزو ( در رطدخانزه      برای آنکزه طضزعیز مادالنزه   4ندط  
باشزد  در شز  مزاا اط  سزا  )بزرای فزرطردین تزا        گل برعزرار  ترین

مکعب برثانیه ط در شز  مزاا    متر 63/0ش ریور(  باید نریانژ معاد  
مکعزب برثانیزه    متر 21/0اس ند(  دبژ برابر  تا دطم سا  )برای م رماا

 گل برعرار باشد.مکعب برثانیه در رطدخانه ترین متر 48/0با میانهین 
 ترکیبزژ  یزک رط   منزواش  به یاشنر تداطم منحنژ انتما  رط 

اکولو یکژ به منظور ح   الهزوی کلزژ تغییرپزذیری     -هیدرطلو یکژ
 در اکولزو یکژ  دیزد  اسزاا  بزر  محیطزژ را نریزاش تیسزز   نریزاش  

تیسزتژ   شرایط به تونه با مختلو محیطژتیسز های مدیریزکوا
 ایسزتهاا هیزدرطمتری   ماهیانزه  هزای دبزژ  آمار ات است ادا با ط رطدخانه

 کند.مژ ارائه رطدخانه رطی بر مونود

 
 گل با استفاده از روش تنانتگل در ایستگاه هیدرومتری زرینمحیطی رودخانه زرینجریان زیست –4 جدول

Table 4- Environmental Flow of Zarrin-Gol river hydrometry station using tennant method 

 پیشنهادی یانجر 

/s)3Proposed flow (m 
 تنانت روش

 (% MAF) Tennant method  
 جریان شرح

Description of flows 
 شهریور -فروردین

April- September 
 اسفند -مهر

October- March 
 شهریور -فروردین

April- September 
 اسفند -مهر

October- March 
 

4.22 200 
 شستشوی سریع

Flushing 

1.26-2.11 60-100 
 محدطدا ب ینه

Optimum range 

1.26 0.84 60 40 
 بسیارمالژ

Outstanding 

1.05 0.63 50 30 
 مالژ

Excellent 

0.84 0.42 40 20 
 خوب

Good 

0.63 0.21 30 10 
 عابل عبو 

Fair or degrading 

0.21 0.21 10 10 
 ضعیو

Poor or minimum 

>0.21 >0.21 >10 >10 
 بسیار ضعیو

Severe degradation 
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 جریان تداوم منحنی روش انتقال محیطی درهای مدیریت زیستکالس -5 جدول

Table 5- Environmental Management Classes in FDC Shifting method 

 نیاز آبی زیست محیطی 

Environmental Water Requirement 

(% MAF) 

 شرایط اكولوژیکی

Ecological Condition 
 محیطیزیست هاي مدیریتكالس

Environmental Management Classes 

75.4 
 طبیعی 
Natural 

A 

53.9 
 اندک تغییر یافته

Slightly Modified 
B 

40.2 
 نسبتاً تغییر یافته

Moderatly Modified 
C 

35.5 
 تا حد زیادی تغییریافته
Largely Modified 

D 

31.1 
 دیدگی زیاد زیستگاه طبیعیآسیب

Seriously Modified 
E 

24.6 
 تغییرات در سطح بحرانی
Critically Modified  

F 

 
محیطژ محاسزبه  نتایج این رط  در ش  کوا مدیریز تیسز

  بزرای  5شدا اسز. با تونزه بزه نزدط      نشاش دادا 5ر ندط  دشدا 
دریزد متوسزط    4/75)ابیعزژ(    Aگل در کوا ح   رطدخانه ترین

دریزد  در   9/53)انزدکژ تغییزر یافتزه(      Bدر کوا  نریاش سالیانه 
)تزا حزد    Dدریزد ط در کزوا    2/40)نسبتا تغییر یافتزه(    Cکوا 

دریزد   5/35تیادی تغییر یافته(  که حداعل کوا عابل عبو  اسز   
بزا بررسزژ منزابع مطالعزاتژ      متوسط نریاش سزالیانه موردنیزات اسزز.   

هزای مزدیریز   بنزدی رطدخانزه بزه کزوا    تونه به ابمزه  مختلو  با
ات نظزر اکولزو یکژ دارای    C محیطزژ مختلزو  چزوش کزوا    تیسز

ها ط شرایط متوسط ط مطلوبژ بودا ط در این کوا دینامیک تیستهاا
انزای نوامع تندا آبزی  نسبتاً تغییر یافته طلزژ مبلکردهزای اساسزژ    

(  در این تحمی  به منزواش  25ط  14اند )اکوسیستی هنوت دسز نخوردا
 کوا مدیریز مطلوب تیستژ انتخاب شزدا اسزز. در رط  انتمزا    

محیطژ ب تر باشد  نریاش هر چه کوا مدیریز تیسز تداطم منحنژ
 محیطژ نیز بیشتر خواهد بود.میزاش نریاش تیسز

( نیززز در 10( ط اسززبامیلژ ط هبکززاراش )14مصززط وی ط یاسززژ )
 Cشاش  کوا طژ رطدخانه های موردمطالعهمحیبرآطرد نریاش تیسز

در رط  انتما  منحنژ تداطم نریزاش را بزه منزواش حزداعل طضزعیز      
هزای  اکولو یکژ عابل عبو   گززار  کردنزد. ات نبلزه مزایزای رط     

هزای  محیطزژ اکوسیسزتی  هیدرطلو یکژ در برآطرد ر یی نریاش تیسز
نتخاب کارشناساش آبژ  کی هزینه ط سریع بودا ط ب ترین ط شاید تن ا ا

باشند. در محیطژ تحز شرایط کببود دادا مژدر ارتیابژ نریاش تیسز
های دبژ رطدخانه های هیدرطلو یکژ  داداحمیمز  تن ا نیات تبام رط 

هزا  دعزز کزی  تعیزین     (. معایب این رط 26ط  17  14  10باشد )مژ
 محیطزژ در فصزو  آبزژ   ممداری ثابز برای نریاش مورد نیزات تیسزز  

بدطش درنظر گرفتن تغییرات ابیعژ نریاش ط نوع ط طضعیز مونزودات  
تندا رطدخانه ط نیاتهای اکولو یکژ در مراحل مختلزو تنزدگژ گونزه    

 (.    29باشد )هدف مژ
گل  بزا  در ادامه به منظور بررسژ شرایط اکولو یکژ رطدخانه ترین
مزاهژ   تونه به مشاهدات میدانژ  برای گرطا سنژ بالغ ط نواش سزیاا 

های مطلوبیز فیزیک تیستهاا بر ابز  رط   اکزوب توسزعه    منحنژ
های مطلوبیز تیستهاهژ در مراحل منحنژ 3(. در شکل 21دادا شد )

پارامتر ایلژ مب   سزرمز ط   3مختلو تندگژ گونه هدف  برای هر 
بندی سزاختار بسزتر    انداتا ذرات بستر نشاش دادا شدا اسز. در تمسیی

گیری شدا رطدخانزه در مطالعزه   های غالب انداتانگبا تونه به عطر س
-128متر(  شن درشز )میلژ 8-16میدانژ  در محدطدة شن متوسط )

میلزژ  128-256سنگ )متر( ط شن بسیار درشز ط شبیه علوامیلژ 16
 متر( بودند. 

 سزن  افززای   نشاش دادا شدا اسز  با 3اور که در شکل هباش

 نسبز را های بیشتریسرمز ط امباق هدف گونه بالغ دطرا در ط ماهژ

 بزه  نیزات  امزر  ایزن  دالیل ات دهد. یکژنواش ترنیح مژ سنژ به گرطا

 ط پناههزاا اسزتراحتهاا   منزواش  بزه  سزنژ  پوشز  بزرای ایزن گزرطا    
 ط توربوالنس سطحژ مب   افزای  با که باشدتغذیه مژ هایایستهاا
 شود ط طضعیزمژ فراهی د باشمژ تردرشز مواد شامل که ایتیرالیه

  نریزاش  سزرمز  ط مب  افزای  اسز. با شدا ب تر تیستهاا مطلوبیز
سزنژ   این گزرطا  ط یابدمژ نواش کاه  سنژ تیستهاا گرطا مطلوبیز
 بزاالی  سزرمز  تیزرا  دهنزد  مزژ  ترنیح را ترکی هایسرمز ط امباق

 ط نریزاش  شزدت  با برای ممابله ماهیاش انر ی یرف سبب  آب نریاش
 تزرین مناسزب  کلزژ  حالزز  در .شودمژ آب در شناطری ط تعاد  ح  

 میززاش مطلوبیزز   بزه  را آسزیب  تزرین کزی  ایجزاد  احتبا  که محدطدا
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متر ط سانتژ 60تا  40مب   محدطدا داشز خواهد دسترا در تیستهاا
 متر بر ثانیه اسز. 7/0تا  5/0سرمز 

 

 

 
 گلماهی در رودخانة زرینمطلوبیت زیستگاهی )عمق، سرعت و شاخص کانال( سیاههای منحنی -3شکل 

Figure 3- Habitat Suitability Curves (Depht, Velocity and Substrtes Index) of C. capoeta gracilis in Zarrin-Gol river 
 

دهد که فاکتور سزرمز ط مبز  دط   نتایج مطالعات دیهر نشاش مژ
فاکتور غالب ط موثر در پراکن  ط فراطانژ افراد گونه هزای ماهیزاش در   
تیستهاا اسز. این در حالژ اسز که تأثیرات متغیر سرمز در تزرنیح  

(. هبچنزین  17ط  11  5  2تیستهاهژ ماهیاش بیشتر ات مبز  اسزز )  
شاخص مطلوبیز تیستهاا با عطزر متوسزط    ارتباط مثبز شاخص بین

سنگ بستر نشاش دهندا نم  مثبز عطعات سنهژ بزرگ در افززای   
گزل اسزز. مطالعزات نشزاش     ماهژ در رطدخانزه تریزن  تعداد گونه سیاا

اند که نوع ط انداتا مواد تشکیل دهنزدا بسزتر ط سزرمز نریزاش      دادا
ت بزرگزژ ات  فاکتورهای م بژ در انتخزاب تیسزتهاا بزودا ط انتبامزا    

آبزیاش به شدت با ترکیب بسزتر ط در نتیجزه سزرمز نریزاش مزرتبط      
(. ذرات شززن متوسززط بززه دلیززل اینکززه بززرای 30ط  23  12هسززتند )

آ  اسز  دارای مطلوبیز کبزژ بزرا ماهیزاش    ماهژ ایداریزی سیااتخی
ریززی نکزردش   بالغ اسز. در هبین حا   شن متوسط با تونه به تخزی 

مزاهژ نزدارد.   مطلوبیتژ برای این گرطا سنژ سزیاا  ماهیاش نواش  هیچ

باالتر بودش مطلوبیز بسترهایژ که عطعات سزنهژ بززرگ دارنزد بزه     
توانند به منزله پناههزاهژ  دلیل این اسز که عطعات بزرگ سنهژ مژ

در برابر دبژ تیاد نریاش است ادا شوند ط به ملز ایجاد سطح بزرگتر ط 
راکی بیشتری ات مواد غذایژ آبزی فضای مردا بیشتر در پشز سنگ  ت

 کنند.های بستر رشد مژدارند که در تیر سنگ
های شاخص مطلوبیزز تیسزتهاا ط طرطد   با تولید ط توسع  منحنژ

های   مساحز عابل است ادة طتنژ برای گرطاPHABSIMآش به مد  
هزای مختلزو در مزد     ماهژ استخراج گردید ط بزرای دبزژ  سنژ سیاا

PHABSIM های خیزاب ط دبژ فیزیک تیستهاا در تیستهاا  منحنژ
گوداب استخراج گردید. ت اطت بین حداعل ط حداکثر ممزادیر مسزاحز   

هزای مختلزو ط   عابل است ادا طتنژ با تونه به دبژ نریاش در تیستهاا
های دهد که نیات به تجزیه ط تحلیلماهژ نشاش مژمراحل تندگژ سیاا

ر تبامژ مراحل تندگژ ایزن گونزه   دعی  مبتنژ بر مطلوبیز تیستهاا د
 رطدخان  در ماهژسیاا تیستهاهژ طضعیز ات کلژ ارتیابژ یک داریی. با
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-کرد. اب  منحنژ دبژ تحلیل را شرایط تیستهاهژ تواشگل مژترین
نریاش در هر دط تیستهاا خیززاب ط   ( کاه 4فیزیک تیستهاا )شکل 

 برابر که رطدخانه نریاش دبژ میانهین حداعل ات ترمیزاش کی به گوداب

 مسزاحز  میزاش بامه کاه  نیز باشد مژ ثانیه بر مکعب متر 05/1با 

اسز. در گرطا سنژ بالغ   است ادا طتنژ برای گرطا سنژ بالغ شدا عابل
با افزای  دبژ  شرایط فیزیک تیستهاا در حالزز ب ینزه عزرار خواهزد     

( 4)شزکل  فیزیک تیستهاا گزرطا سزنژ بزالغ     –گرفز. ات منحنژ دبژ
 380مترمکعب بر ثانیه ط حدطد  8تواش نشاش داد که در دبژ معاد  مژ

میانهین دبژ ساالنه  حداکثر مسزاحز عابزل اسزت ادا طتنزژ در      درید
ماهژ بالغ اسز. هبچنین مشزاهدا گردیزد   تیستهاا گوداب برای سیاا

ماهژ بالغ در تیستهاا گوداب  مطلوبیز تیستهاا بیشزتر  که برای سیاا
 باشد.یزآب مژات خ

مززاهژ در سززنژ نززواش سززیاا العبززل گززرطامکززس 4در شززکل 
باشزد. ابز    های مختلو  نسبز به تغییرات دبژ مت اطت مژتیستهاا

 هزای بزاال ط شزرایط   دبزژ  ( در4فیزیک تیستهاا )شکل -منحنژ دبژ

 هدف برای گرطا سنژ نواش گون  است ادا عابل مساحز سیوبژ میزاش

 تیسزتهاهژ  ط شزرایط  مورفولزو ی  هزا  یوبسز  تیزرا  یابد مژ کاه 

 ط بززرگ  هزای سیوب کهاوریبه دهد مژ عرار تأثیر تحز را رطدخانه
 تنزدگژ  ط گرفتزه  رطدخانزه  ات را هزا تیسزتهاا  فریز باتسزاتی  متوالژ

العبل گزرطا سزنژ نزواش نیزز     کند. مکسمژ مخاارا دچار را هاماهژ
ط خیززاب  ابتزدا کزی     نسبز به تغییرات دبژ در تیستهاا های گزوداب 

بودا ط سپس با افزای  دبژ  شرایط تیستهاهژ برای این گرطا سزنژ  
یابد. افزای  نریاش به میزاش بی  ات حداکثر میزانهین دبزژ   ب بود مژ

مترمکعب برثانیه(  بامه کزاه  میززاش    93/5ماهانه رطدخانه )معاد  

 حزتیستهاا برای گرطا سنژ نواش خواهد شد. هبچنین حداکثر مسا

ماهژ نواش در محدطدا نریاش میزانهین  طتنژ برای سیاا است ادا عابل
مکعزب برثانیزه( در تیسزتهاا خیززاب      متزر  11/2دبژ ساالنه )معزاد   

 مساحز  ممادیر 5ط  4های شایاش توضیح اسز که در شکل باشد.مژ

طتنژ با تمسیی بر بیشترین میزاش تیستهاا در دسترا در  است ادا عابل
بعزد شزدا ط در   های گوداب ط خیزاب بزژ ژ ط در تیستهااهر گرطا سن

 ها نشاش دادا شدا اسز.محور مبود سبز راسز منحنژ

برای محاسزبه ر یزی نریزاش اکولزو یکژ ات رط  شزبیه سزاتی       
 است ادا عابل مساحزتیستهاا  با تونه به توضیحات ارائه شدا دربارا 

طتنژ ط میزاش تیسزتهاا در دسزترا بزرای گونزه هزدف در رطدخانزه       
میززاش دریزد کزاه     گل  هبچنزین موحظزات اکولزو یکژ ط    ترین

تیستهاا تا ممداری که حداعل تیستهاا برای گون  شاخص ح   شود  
 75درید حداکثر مساحز عابل است ادة طتنژ ط به تبزع آش   50 معاد 

طتنژ به منزواش سزطح ح زازتژ     درید حداکثر مساحز عابل است ادا
با تونه بزه شزرح    شود.متوسط در تحلیل اکولو یک در نظر گرفته مژ

رط  تحمیزز  دادا شززدا  نتززایج تحلیززل ر یززی اکولززو یکژ ماهانززه   
در ممابل میانهین نریاش  PHABSIMپیشن ادی مد  اکوهیدرطلیکژ 

محزدطدا   6مطاب  بزا نزدط     استخراج شدا اسز. 6ماهانه در ندط  
ات ماهژ بزا اسزت ادا   محیطژ برآطرد شدا برای گون  سیاایاش تیسزنر

)بزه   متر مکعب بر ثانیزه  49/2تا  58/0بین  ساتی تیستهاارط  شبیه
مکعزب   متزر  25/1  بزا میزانهین   هزای آباش ط فرطردیزن(ترتیب در ماا

درید نریاش ابیعژ رطدخانه( که بایستژ در داخزل   59برثانیه )معاد  
گل برای ح   حیات اکوسیستی ط ح اززز اکولزو یکژ   رطدخان  ترین

 ماهژ )معاد  سطح ح ازتژ متوسط( برعرار باشد.گون  سیاا

 

 
 ماهیهای گوداب و خیزاب گروه سنی بالغ سیاهفیزیک زیستگاه در زیستگاه -منحنی دبی -4شکل 

Figure 4- Flow-Habitat Physics Curve in Pool and Riffle Habitats age stage Adult of C. capoeta gracilis  
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Figure 5- Flow-Habitat Physics Curve in Pool and Riffle Habitats age stage Juvenile of C. capoeta gracilis 

 
 گل محیطی رودخانه زرینتوزیع ماهانه جریان زیست -6جدول 

Figure 6- Monthly distribution environmental flow of Zarrin-Gol river with different methods  
QPHABSIM 

(m3/s) 
QFDC-Shifting 

(m3/s) 
QTennant 

(m3/s) 

MMF 

(m3/s) 
 ماه

Month 
0.64 0.56 0.21 1.16    October- September م ر     

0.58 0.52 0.21 1.05 November- October  آباش     

0.61 0.55 0.21 1.06 December- November  آذر  

0.72 0.57 0.21 1.17 January- December دی 

1.23 0.73 0.21 1.52 February- January ب بن 

1.88 1.22 0.21 2.69 March- February اس ند 

2.49 1.79 0.63 5.93 April- March فرطردین 

2.2 1.43 0.63 4.47 May- April اردیب شز 

1.81 0.96 0.63 2.34 June- May خرداد 

1.34 0.74 0.63 1.57 July- June تیر 

0.77 0.57 0.63 1.24 August- July مرداد 

0.74 0.56 0.63 1.19 September- August ش ریور 

1.25 0.85 0.42 2.11 Average میانهین 
 

سزاتی  شزود  مزد  شزبیه   موحظه مزژ  6اور که در ندط  هباش
های ها  بیشتر ات رط تیستهاا  ر یی نریاش اکولو یکژ را در هبه ماا

هیدرطلو یکژ تنانز ط انتما  منحنژ تداطم نریاش ط بر اسزاا میززاش   
گونه شاخص پیشزن اد دادا اسزز.   مطلوبیز تیستهاا ط مرحله تندگژ 

( ات رط  6محیطزژ )نزدط    ممایسه نتایج نریاش برآطرد شدا تیسزز 
رطشزنژ نشزاش   انتما  منحنژ تداطم نریاش بزا نتزایج رط  تنانزز بزه    

های سا  بزه  دهد که رط  انتما  منحنژ تداطم نریاش در هبه ماامژ
طژ را بیشتر محیهای مرداد ط ش ریور ممدار نریاش تیسزاستثنای ماا

تزواش بزه منزواش    ات رط  تنانز برآطرد کردا اسز. رط  تنانز را مژ
 اطلیه حوضه برآطرد سطح در حداعل نریاش مدلژ ن ز توسعه سطوح

هزایژ کزه   آبریز در ایراش )به نز نواحژ خشک ط نیبه خشک ط آبراهه

(. ایزوح ط  22ط  20  15بزرد )  بکزار  برای چندین ماا خشزک اسزز(  
کردش رط  تنانزز در ایزراش  مسزتلزم مبلیزات یزحرایژ      ای منطمه

هزای بیولزو یکژ ط هیزدرطلو یکژ    آطری داداگستردا ط نیاتمنزد نبزع  
های مزورد مطالعزه  بزرای فزراهی کزردش رطابزط بزین دبزژ ط         حوضه

بزا تونزه بزه     .(23ط  22باشد )مژ فیزیکژ تیستهاا مطلوبیز ط عابلیز
 گلترینحیطژ در رطدخانه م  تحلیل اساسژ بر نریاش تیسز6ندط  

بزا تونزه بزه اخزتوف میزاش       گزل تریزن تواش ارائه داد. در رطدخانه مژ
آبژ )م ر  آبزاش ط آذر( تزا   های کیمساحز مطلوب تیستهاهژ در دطرا

گیزری کزرد کزه برداشزز     گونزه نتیجزه  تواش اینپرآبژ )فرطردین(  مژ
هزای  اپزذیر اسزز ط در دطر  امکزاش  گزل تریزن کبتری ات آب رطدخانزه  

  شرایط بحرانژ در میزاش مساحز مطلزوب تیسزتهاهژ طنزود    آبژکی



 1399شهریور  -، مرداد 3، شماره34آب و خاك، جلد نشریه      526

 

دارد ط برداشز بی  ات حزد آب رطدخانزه در مصزارف مختلزو ماننزد      
کشاطرتی  مبوً رطدخانه را در بحراش اکولو یکژ فرط خواهد بزرد ط در  

هزایژ را لحزا  کزرد. بزا     ریزیمدیریز رطدخانه باید تب یدات ط برنامه
آیزد کزه مزد     گیزری بزه مبزل مزژ      ایزن نتیجزه  6ط  تونه به نزد 

PHABSIM   نظزر  عادر به ارائه ر یی اکولو یکژ رطدخانزه ات دط نمطزه
( ط 27باشد که با نتایج تحمی  طانزگ ط هبکزاراش )  ملبژ ط مبلژ مژ
( در 3( مطابمز دارد. آرماا طارگاا ط هبکاراش )28طای ط هبکاراش )

دسزز رطدخانزه دطرط   پزایین محیطزژ در  مطالعه ر یزی نریزاش تیسزز   
 –هززای دبززژ ط منحنززژ PHABSIMمکزیززک بززا اسززت ادا ات مززد  

گونه ماهژ  میانهین نریاش تیسز 5مساحز عابل است ادا طتنژ برای 
های آطریل تا  طئزن بزه ترتیزب    آ  ط مطلوب را برای ماامحیطژ ایدا

ه های نوالی تزا اکتبزر بز   مترمکعب برثانیه ط برای ماا 5/11تا  5بین 
مترمکعب برثانیه بزرآطرد کردنزد. نتزایج ایشزاش      20تا  5/7ترتیب بین 

محیطژ اختصاص یافته  عادر به ح ازز نشاش داد  ر یی نریاش تیسز
هززای دریززد ر یززی نریززاش ابیعززژ بززرای نه ززداری ات ارت   80ات 

هزای  اکولو یکژ رطدخانه ط استمرار شرایط مطلوب برای تیستن گونزه 
ط  (15نزادری ط هبکزاراش )    (20لب ط هبکاراش )عباشد. نیکآبزی مژ

در تعیزین دبزژ موردنیزات بزرای ادامزه چرخزه       ( 17نادری ط هبکاراش )
شاش با است ادا ات مد  های مورد مطالعهابیعژ تندگژ ماهیاش رطدخانه

  این مد  را به منزواش ابززاری بزرای    PHABSIMمیکرطتیستهاهژ 
 امتباد دانستند.معرفژ یک ر یی نریاش مطلوب  عابل 

مورد بررسژ عرار گرفز. بدین  PHABSIMدر ادامه  امتبار مد  
گیری انداتاهای ساتی شدا با دادامنظور ترات سطح آب ط سرمز شبیه

بزرداری( مزورد طاسزنجژ ط    های نبونزه شدا در ممااع کنتر  )ایستهاا
سپس امتبارسنجژ یورت گرفز. بر این اساا یحز ط دعز نتزایج  

درید اابیناش مورد تایید  5بینژ شدا در سطح مشاهدا ط پی ممادیر 
بزرای    PHABSIMدهنزدا توانزایژ مزد     باشزد کزه ایزن نشزاش    مژ

هزای هیزدرطلیکژ   های طرطدی ط عابلیزز امتبزاد مزا ط    طاسنجژ دادا
STGQ  MANSQ  یاWSP ساتی اسز. هبچنین ت اطت برای شبیه

 3شدا فیزیک تیستهاا بین گیری ساتی شدا ط انداتابین ممادیر شبیه
هزای  های کی ت اطت بین نتایج مد  ط دادادرید بودا ط در دبژ 21تا 

باشد. اختوف کی خطا بزین ممزادیر مشزاهدا    گیری شدا کی مژانداتا
  PHABSIMبینژ مبلکرد خوب مزد   ساتی شدا  پی شدا ط شبیه

یززد سززاتی پارامترهززای فیزیززک تیسززتهاا تأیتوانززایژ آش را در شززبیه
 نباید.مژ

توتیززع مکززانژ مطلوبیززز تیسززتهاهژ در اززو   7ط  6در شززکل 
مکعب بر ثانیه(  متر 11/2گل برای دبژ متوسط ساالنه )رطدخانه ترین

ماهژ نشاش دادا شدا اسز. محور مبودی در برای دط گرطا سنژ سیاا
نشاش دادا  2ها  شاخص مطلوبیز ترکیبژ اسز که در رابطه این شکل

مشاهدا مژ شود  میزاش مطلوبیزز   7ط  6تونه به شکل  شدا اسز. با
 تیسزتهاهژ در ازو  رطدخانزه شزرایط کزامًو مت زاطتژ دارد. توتیزع       

 کلزژ  ازور  بزه  که داد نشاش مختلو هایدر دبژ تیستهاهژ مطلوبیز

 فیزیزک  پارامترهزای  لحزا  مطلوبیزز   رطدخانه بزه  باالدسز محدطدا

در  ط بزودا  شزرایط  ینتزر ضزعیو  دارای مختلزو  هایدبژ در تیستهاا
 شود. دلیلتری مشاهدا مژمطلوب شرایط دسز رطدخانهپایین محدطدا

 رطدخانه نریاش سرمز کاه  نتیجه در ط رطدخانه کاه  شیب نیز آش

 اور که درباشد. هباشرطدخانه مژ دسزپایین سبز به مب  افزای  ط

 دیزدا  رطدخانزه  ازو   در مطلوبیز توتیع بررسژ به مربوط هایشکل

 هایایستهاا در ماهژسیاا در پراکن  شدا مشاهدا نوسانات شود مژ

ازو    در هیزدرطلیکژ  ط هندسزژ  شزرایط  در تغییر دلیل به نیز مختلو
 ط تعزداد  بزا  رابطزه  در مونزود  میزدانژ  های باشد که دادامژ رطدخانه

 گزل نیزز  تریزن  رطدخانزه  مختلزو  هایایستهاا ماهژ درپراکن  سیاا

تحمیمات اسزدی   با مطاب  هبچنین کند.مژ تأیید را مطلب این یحز
ط  (16نزادری ط هبکزاراش )    (11تادا ط هبکاراش )(  علژ5ط هبکاراش )

 توتیع به طابسته ماهژ مختلو های( فراطانژ گونه30 ائو ط هبکاراش )

 افزای  مطلوبیزز  با ط باشدمژ رطدخانه او  در مطلوب هایتیستهاا

 .یافز خواهد افزای  نیز ماهژ تعداد تیستهاا 

ها  ات اهبیز تیادی در تعیزین شزرایط کی زژ    خصوییات رطدخانه
گیزری پارامترهزای   آب  نوع گونه ماهژ ط پراکن  مزاهژ دارد. انزداتا  

دهنزدا تنزوع در   گزل نشزاش  فیزیکژ ط هیزدرطلیکژ در رطدخانزه تریزن   
باشد. بر ایزن اسزاا در ازو  سزا  در     برداری مژهای نبونهایستهاا

مزاهژ طنزود داشزتند ط    مزاهژ نویبزاری ط سزیاا   ها  سگاکثر ایستهاا
تزواش  ترین فراطانژ ط پراکن  مربوط به این دط گونه بود که مزژ بی 

(. میداش اکولزو ی   9دانسز ) 1ملز آنرا به اشترا، در میداش اکولو ی
باشد. عرار گزرفتن دط  نبایانهر مبل یک مونود تندا در اکوسیستی مژ

نامند  بدین م  زوم کزه   تیستهاا را ایل ارد رعابتژ مژ گونه در یک
بزرطش ط  (. 28آشزیاش باشزند )  تواننزد هزی  دط گونه ات مونود تندا  مزژ 

هزای اکولزو یکژ    ( به این موضوع کزه در اکثزر گرادیزاش   9هبکاراش )
آید که ات یک سو نسبز بزه شزرایط فیزیکزژ    نظر مژها بهبیشتر گونه

سوی دیهر تحز تأثیر شرایط بیولزو یکژ  دهند ط ات طاکن  نشاش مژ
 اثزرات  توانزد مزژ  ایرطدخانزه  هزای تیستهاا تنوع اشارا کردند.  باشند

(. 28ط  17های ماهیاش داشته باشد )گونه ترکیب مختل ژ رطی مطلوب
 ط آش گیزاهژ  گزل  پوشز   دسز رطدخانه ترینهای پاییندر ایستهاا

 بزودش  باشد. کزی الدسز مژهای باایستهاا کبتر ات آش  ات ناشژ سایه

 شزدت  بزودش  پزایین  ط مبز  کزی   آش  ات ناشژ سایه ط گیاهژ پوش 

شزدا )انزر ی    رطدخانزه  بزه بسزتر   کزافژ  نزور  رسیدش منجر به نریاش 
هزای  کند( ط نسبز بزاالیژ ات گونزه  خورشیدی بیشتری را دریافز مژ
 نبائیی. ماهیاش را در این باتا مشاهدا مژ

 

                                                           
1- Ecological Niche 
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 گلماهی در رودخانه زرینتوزیع مطلوبیت زیستگاهی برای گروه سنی بالغ سیاه -6شکل 

Figure 6- Habitat suitability distribution for age stage Adult of C. capoeta gracilis in Zarrin-Gol river 

 

 
 گلماهی در رودخانه زرینرای گروه سنی جوان سیاهتوزیع مطلوبیت زیستگاهی ب -7شکل 

Figure 7- Habitat suitability distribution for age stage Juvenile of C. capoeta gracilis in Zarrin-Gol river 

 

دسزز  هزای پزایین  ر یی نریاش رطدخانه  نم  م بژ در تیستهاا
ایجاد تغییر در مورفولو ی ط کی یز آب در عسبز پزایین دارد ط بامه 

ماهیاش برای تولیدمثل ات فضای بین ذرات درشز دانزه   شود.دسز مژ
گذاری فراهی است ادا کردا ط در محیط شنژ فضای مناسبژ برای تخی

گذاری در اثر کاه  سرمز نریزاش   مژ گردد. به ملز فرآیند رسوب
نشین شزدا ط در دطرا  ت درشز دانه تهذرات ریزدانه در فضای بین ذرا

(. لزذا بایسزتژ   29ط  19آمیز خواهزد بزود )  گذاری ماهیاش مخااراتخی
نریانژ در نظر گرفته شود کزه ایزن ذرات ریزدانزه را شستشزو دادا ط     

ساتی شرایط ابیعژ را به رطدخانه برگرداند. به هبین دلیل برای آمادا
نریانات در مطالعات تیسزمحیط رطدخانه نیات اسز که تماش ط شدت 

محیطزژ منطمزه مشززخص گزردد. بزه اززور خزاص  چنزین تغییززرات       
دهزد ط در نتیجزه   هزای آبززی را تغییزر مزژ    مورفولو یکژ  اکوسیستی

های آبزی را افزای  ریزی گونههای تخیمطلوبیز تیستهاا ط تیستهاا
نتایج پژطه  های متعزدد دیهزری نیزز در مزورد      .(30ط  17دهد )مژ

هزای بززرگ( در سزاختار    هزای عزوی )سزیوب   ر یزی نریزاش   اهبیز
دهد بر اساا تغییرپزذیری مبز  ط   ای نشاش مژهای رطدخانهتیستهاا
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هیدرطموفولو یکژ  با طعوع سزیل ابیعزژ   اکوسرمز نریاش ط شاخص 
در امتداد رطدخانه  فریتژ را بزرای تزأمین ط ب بزود شزرایط مناسزب      

یکزژ ات م زی   .(29ط  27  19  17تیستهاا رطدخانه بونود مزژ آطرد ) 
توانزد  ساتی تیستهاا این اسز کزه مزژ  های رطیکرد شبیهترین مزیز

تغییرات ر یی نریاش مانند تغییرات فصلژ ط یا سیوب را درنظر بهیرد 
ط ات نریانات سیوبژ در تأمین نیاتهای بیولو یکژ است ادا کند. نتزایج  

تیستهاا ات امتبار باالیژ ساتی های شبیهدهد  رط مطالعات نشاش مژ
(. ملیزرغی  27ط  20  17  16  3باشزند ) در سطح ن اش برخزوردار مزژ  

سزاتی  هزای شزبیه  تحمیمات اوالنژ مدت در مزورد اسزت ادا ات مزد    
بینژ پاسخ اکولو یکژ ماهیاش به تغییرات فیزیکزژ  تیستهاا برای پی 

یطزژ بزه   های تیسز محتیستهاا  کاربرد مبلژ آن ا در ارتیابژ نریاش
طری در تماش  تخصزص  اثربخشژ  ب را-دالیلژ مبدتا مرتبط با هزینه

تزرین  محدطد شدا اسز. بزارت   مورد نیات ط در دسترا بودش ااومات
نکته مونود در پژطه  حاضر این اسز که انتخاب ط انزرای ممزادیر   

یز رطدخانه اسز که کدام خمحیطژ در اختیار مدیر حوضه آبدبژ تیسز
های مورد مطالعه را برگزینزد.  یر گزار  شدا توسط رط یک ات مماد

در ن ایز دستاطرد پژطه  حاضر  ایجزاد شزرایط مطلزوب ط مناسزب     
گل ات نظر فراهی نبودش برای تأمین سومز اکوسیستی رطدخانه ترین

تیستهاا مونودات تندا  با امبا  میزاش نریاش اکولو یک که بیشترین 
 باشد.اش رطدخانه دارد  مژتشابه را با الهوی ابیعژ نری

 

 گیرینتیجه

محیطژ  تنظیی  ممدار ط در مطالعه حاضر  تخصیص نریاش تیسز
های مونود بندی آش با تونه به نم  مرثری که در ادامه فعالیزتماش

ریززی آبزیزاش ط   بوم  بونود آطردش شرایط مناسب برای تخیدر تیسز
ط ارتیابژ عزرار گرفزز. در   احیا اکوسیستی رطدخانه دارد  مورد محاسبه 

را بزه منزواش    PHABSIMسزاتی تیسزتهاا   این تحمی   مد  شزبیه 
گزل مطزرح   رطیکردی نو در مدیریز نامع تیستهاهژ رطدخانزه تریزن  

تواش  منزاا  ب ینزه بزرای تیسزز     کند. با است ادا ات این مد  مژمژ
ماهژ را با تونه بزه تزأثیر موامزل غیرتیسزتژ )فیزیزک تیسزتهاا( در       

خانززه تعیززین کززرد ط ات آش بززرای مززدیریز اکوسیسززتی رطدخانززه ط رطد
تخبین نریانات اکولو یک ب را گرفز. بر اساا نتایج ایزن تحمیز     

گل با اسزت ادا ات  محیطژ رطدخانه ترینحداعل ط حداکثر نریاش تیسز
ط  58/0به ترتیب برای ماا آباش ط فرطردین معاد   PHABSIMمد  
مکعزب بزر    متر 25/1ا میانهین دبژ ساالنه ب مکعب برثانیه متر 49/2

برای ح   شزرایط مطلزوب ط    گلترینثانیه بایستژ در او  رطدخانه 
ی هزا نتایج بررسژ محافظز ات انزای اکوسیستی رطدخانه برعرار باشد.

مزاهژ در رطدخانزه   ترنیح تیستهاهژ گونه سیاانشاش داد  این پژطه 
حزداکثر  باشد ط بر این اسزاا  دار مژگل  مناا  گوداب ط نریاشترین

مزاهژ بزالغ در دطرا پرآبزژ    میزاش تیسزتهاا در دسزترا بزرای سزیاا    
مزاهژ نزواش در   مربع بر متر ط بزرای سزیاا   متر 9787رطدخانه معاد  

باشزد. تحمیز    بع بر متر مزژ مر متر 5782متوسط نریاش ساالنه برابر 
های های انجام شدا در تمینه توسع  شاخصحاضر نزط اطلین پژطه 

های حوضز  ننزوب  در رطدخانه هیدرطموفولو یکژاکو -اکوهیدرطلیکژ
 PHABSIM مزد   ات اسزت ادا  راستا  این شرعژ دریای خزر اسز. در

 هزای هبچنین تجزیزه ط تحلیزل   ط ساتی تیستهاا رطدخانهشبیه برای
بینزژ  پزی   به تواندمژ هدف  گون  دعی  مبتنژ بر مطلوبیز تیستهاا

دینامیززک تیسززتهاا بززرای محافظززز ات تیسززتهاا مناسززب مززاهژ در  
ریززی  ای  مدیریز اکوسیستی رطدخانه ط برنامههای رطدخانهاکوسیستی

هبچنزین بررسزژ    .کند های آبخیز کبکمنابع آب در برخژ ات حوضه
رطیکرد رهاساتی سیوب مدیریز شدا برای ح   شرایط هیدرطلیکژ 
تیستهاا ط ح   تعاد  فرآیندهای هیزدرطلو یکژ ط اکولزو یکژ ط نیزز    

محیطژ ساتی پیشرفته اکوهیدرطلیکژ برای ارتیابژ نریاش تیسزمد 
هزای تنظزیی شزدا  بزه منزواش      ط ح ازز تیستهاا ماهیاش در رطدخانه

 گردد.آیندا  پیشن اد مژ مطالعات
 

 سپاسگزاری

های ارتندا امضای هیئز ملبژ نویسندگاش مماله ات راهنبایژ
های ملوم کشاطرتی ط منابع ابیعژ گرگاش ط گرطا شیوت دانشهاا

های سرکارخانی دکتر محبوبه حانژ گنبدکاططا  هبچنین ات هب کری
ط هبکاری علب  هبراهژ اسبامیلژ ط نناب آعای م ندا سعید نیک

نظرات ط پیشن ادات داطراش گرامژ تیی مطالعات میدانژ ط نیز ات نمطه
 که بامه ارتمای پژطه  حاضر گردید  کبا  تشکر ط عدردانژ را دارند.
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Introduction: The field of ecohydraulics is rapidly growing as the society requires a better understanding of 

the interrelations amongst the dynamics of the physical processes pertaining to aquatic ecosystems and the 
modifications observed in their habitat as well as the biological responses of the organisms. Environmental flow 
science is a common tool for assessing the consequences of changing the flow regime of aquatic ecosystems and 
providing a minimum flow of aquatic species protection. Environmental Flows assessment is a global challenge 
involving a number of tangible and intangible segments of hydrology, hydraulics, biology, ecology, 
environment, socio-economics, and several other branches of engineering including water resources 
management. River impoundment (dams, weirs), water diversions and consequent modifications to flow regimes 
have highly destructive effects on aquatic species and ecosystems.      

Materials and Methods: In this research, two most common hydrologic methods Tennant and FDC Shifting 
were compared with a habitat simulation method i.e. PHABSIM. Tennant method is the most popular 
hydrological method in rivers and is based on the historic flow data. Investigation of the relationship between 
hydrologic approaches and physical habitat simulation approach and presentation of new recommendations 
based on the ecological and hydrological data can be very useful for estimating environmental flow in planning 
phase of river projects. We used river habitat simulation program to model the depth and velocities around 
boulder clusters to evaluate the habitat for Capoeta habitat in Zarrin-Gol River. The Zarrin-Gol River is one of 
the rivers in Golestan province in northern Iran. The statistics required for hydrologic calculations were also 
collected from Zarrin-Gol hydrometry station during the 42-year statistical period (1353-1395). In this regard, 
after the field studies and the development of the habitat suitability model for the target species, the Habitat 
simulation of the flow was carried out and eventually the ecological flow regime was extracted. In order to 
identify the important habitat variables and assess their impact, the life pattern of fish species was divided into 
juvenile and adult life stages. 

Results and Discussion: Based on ecological assessment, the environmental water requirement of 
Gharahsoo river is 30% of mean annual flow for spring and summer and 10% of mean annual flow for autumn 
and winter seasons. It was found that application of Tennant and FDC Shifting methods led to dramatically low 
discharges as fixed minimum environmental flows, while habitat simulation method gave an acceptable 
estimation of ecological regime. However, habitat simulation technique assesses the allowable value of 
extraction from river flow dynamically, considering the ecological condition and average intermediate values. 
River conditions including flow velocity, water depth and river bed substrate are combined to form unique 
habitats facilitating the survival and growth of fish species populations.  Habitat forms are observed in a wide 
range of rivers depending on the diet and the river type such as Pool, Riffle and Run. The destruction of the 
Riffle substrate causes disruption and impacts the biological integrity of the current. According to the Q-WUA 
curve of the Riffle habitat in high waters and flood conditions, the area available for juveniles of the target 
species decreases because of the flood, morphology and habitat of the river, so large and continuous floods 
inhibit the opportunity to rebuild habitats from the river and endanger the lives of fish. One of the factors 
limiting the desirability of the habitat and thus reducing the available habitat in low river flows is the low flow 
velocity, as well as high stream flow flows. The maximum and minimum flow regime, required to maintain the 
Zarrin-Gol river ecosystem according to ecological needs, was 2.49 and 0.58 m3/s in April and November, 
respectively, with an average value of 1.25 m3/s (59 % of natural stream of the river). In the next step, habitat 
suitability distribution along the stream was investigated. This was performed for the full range of discharges. 
Habitat suitability distribution along the stream at different discharges indicated that the upstream part of the 
stream had the poorest habitat condition and moving towards the downstream parts, the habitat suitability 
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condition was improved. 
Conclusion: Application of the Tennant method based on a hydrological system can be an inappropriate 

choice for determining the minimum flow to maintain the ecological environment of the river. According to the 

results, the PHABSIM model can simulate flow, habitat suitability of target species and the habitats dynamics 
accurately, which is highly required to protect the proper habitat of fish in river ecosystems.  
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