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مقدمه
طرحهای توسعه منابع آب و کشاورزی در کنار اثرات
مثبت اقتصادی و اجتماعی ،منجر به تغييرات در رژیم
هيدرولوژیكی رودخانهها و کاهش آبهای سطحی
پایيندست میشود .این امر به نوبه خود موجب اثرات
منفی در اکوسيستم رودخانه شده و بقای آن را به خطر
میاندازد .آثار تغييرات کمی و کيفی آب رودخانه در
اکوسيستم آب پذیرنده ظاهر میشود ( Zhang et
 .)al.,2009شناسایی تغييرات هيدرولوژیكی رودخانهها
و تأثيراتی که بر محيط زیست دارند ،زمينه توسعه علم
برآورد جریان زیست محيطی گردید که در آن کيفيت
و کميت آب مورد نياز برای حفاظت اکوسيستم منابع
آبی (حفظ زیستگاه گونههای مختلف آبزی ،جانوری و
گياهان) تخمين زده میشود ( Shaeri Karimi et al.,
 .)2014بيش از  200روش مختلف برای تعيين جریان
زیست محيطی در منابع مختلف ذکر شده است
( .)Vadas and Orth, 2000هم اکنون طيفی گسترده
از روشهای ساده (مبتنی بر درصدی از ميانگين جریان
ساالنه رودخانه) تا مدلهای پيچيده (بر اساس آب مورد
نياز گونههای گياهی و جانوری موجود و درجه کيفی
رودخانه) در اختيار کارشناسان رودخانه و محيط زیست
قرار دارد .روشهای مورد استفاده برای تعيين نياز آبی
زیست محيطی عموماً به روشهای هيدرولوژیكی،
هيدروليكی ،شبيهسازی زیستگاه و مدلهای جامعنگر
تقسيم میشوند (.)Marchand, 2006
در سال  2010روشی جدید و جامع برای ارزیابی
نيازهای جریان زیست محيطی تعریف شد ( Poff et
 .)al., 2010این روش که محدودیتهای اکولوژیكی
ناشی از تغييرات هيدرولوژیكی 1نام دارد ،بر اساس
مبانی هيدرولوژیكی ایجاد شده است .این روش قابل
انعطاف برای مناطق مختلف بوده و با اهداف اجتماعی،
اطالعات اکولوژیكی و استانداردهای موجود ،شرایط را
برای مدیریت صحيحی از جریان زیست محيطی فراهم

میسازد .برای تعيين تراز اکولوژیک دریاچه اروميه ،سه
شاخص آرتميای دریاچه اروميه به عنوان شاخص
بيولوژیک ،نمک به عنوان شاخص کيفيت آب ،و تراز
سطح آب دریاچه به عنوان شاخص کيمت آب انتخاب
شد .بر اساس این سه شاخص ،با در نظر گرفتن آستانه
تحمل شوری معادل  240گرم در ليتر به عنوان آستانه
تحمل شاخص بيولوژیک ،تراز اکولوژیک سطح آب
دریاچه برابر با  1274/1متر تعيين شد که ميزان نياز
آب زیست محيطی ساالنه دریاچه در حدود  3ميليارد
مترمكعب برآورد گردید (نظریدوست .)1385 ،برآورد
نياز زیست محيطی رودخانه شهرچای (در حوضه غربی
دریاچه اروميه) از روشهای هيدرو-اکولوژیكی ،نشان
داد که مقادیر محاسباتی از روش "انتقال منحنی تداوم
جریان" ،به دليل در نظر گرفتن خصوصيات اکولوژیكی
اکوسيستم رودخانه نسبت به سایر روشها ارجحيت
دارد ( .)Shaeri Karimi et al., 2012برای رودخانه
نازلو (در حوضه غربی دریاچه اروميه) ،روش شبيهساز
زیستگاه به دليل انعطافپذیری منطقیتر آن در برآورد
بدههای ماههای مختلف در تعيين نياز آب زیست
محيطی ،پيشنهاد شده است (احمدیپور و یاسی،
 .)1393برخی محققان به شرح کامل روشهای هيدرو-
اکولوژیكی و کاربرد آنها پرداختهاند ( Shaeri Karimi
 .)et al., 2014تصميم برای انتخاب روش مناسب
بستگی به نوع رودخانه (دایمی ،فصلی ،جریان پایه باال،
سيالبی) ،اهميت زیست محيطی سامانه رودخانه،
پيچيدگی تصميم گيریها ،هزینههای زیاد و دشواری
جمعآوری مقادیر زیاد اطالعات و تأثيرات توسعه
طرحهای منابع آبی در سامانه رودخانه دارد
( .)Tharme,2003روشهای ارزیابی جریان زیست
محيطی عموماً در کشورهای توسعه یافته طراحی و یا
به کار برده شدهاند .شكاف آشكاری از نظر دانش و تجربه
جریان زیست محيطی در رویكردهای فعلی مدیریت
The ecological limits of hydrologic alteration
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منابع آبی ،تقریباً در تمام کشورهای در حال توسعه به
چشم میخورد ( .)Dyson et al., 2003فقط تعدادی
از کشورها مانند :استراليا ،آفریقای جنوبی و انگليس این
مفهوم را به طور کامل در مدیریت آب گنجاندهاند .در
حال حاضر بسياری کشورهای آمریكای التين ،آفریقا و
آسيا ،قانونگذاری روشنی در زمينه جریان زیست
محيطی ندارند و یا روشهای پذیرفته شدهای برای
ارزیابی این جریانها ندارند ( Vadas and

آب در پيشبينی نياز زیستمحيطی رودخانه آجیچای
از حوضه آبریز دریاچه اروميه میباشد .عالوه بر آن،
حداقل جریان زیست محيطی رودخانه آجی چای بر
اساس پتانسيل آبدهی رودخانه ،مالحظات اکولوژیكی -
هيدروليكی (بر پایه نيازهای بيولوژیكی گونه شاخص
زیستی رودخانه) ،انتخاب کالس مناسب مدیریت
زیستی رودخانه و یا قضاوت کارشناسی ،در ماههای
مختلف سال تعيين خواهد شد.

.)Orth,2000

حفاظت چرخه زیست بوم در سامانههای آبی،
نيازمند تخصيص حقابه معينی تحت نام "جریان زیست
محيطی" به رودخانهها و آبهای پذیرنده (تاالبها،
دریاچهها و دریاها) است .با اینكه دریاچه اروميه و
تاالبهای پيرامون آن در کنوانسيون جهانی رامسر به
ثبت رسيده است ،اما تاکنون مطالعات جامعی در زمينه
برآورد سهم جریان زیست محيطی در رودخانههای
ورودی به دریاچه صورت نگرفته است .در شبكه
جریانات سطحی ورودی به دریاچه اروميه ،تعداد ده
رودخانه اصلی با پتانسيل جریان دایمی وجود دارد (-1
آجی چای؛ -2نازلو چای؛ -3زرینه رود؛  -4سيمينه رود؛
 -5مهابادچای؛  -6گدارچای؛  -7باراندوز چای؛ -8
شهرچای؛  -9روضه چای؛  -10زوالچای) .در روند
احيای دریاچه اروميه تخصيص "حداقل سهم جریان
زیست محيطی" برای هریک از ده رودخانه؛ و تضمين
"تداوم جریان" به دریاچه ،از رهكارهای اصلی و پایدار
در "خروج از بحران دریاچه اروميه" است (احمدیپور و
یاسی.)1393 ،
هر یک از روشهای تعيين جریان زیستمحيطی
رودخانهها ،مقادیر متفاوتی را برآورد میکنند؛ لذا هدف
تحقيق حاضر مقایسه روشهای مختلف از جمله تنانت،
تسمن ،منحنی تداوم جریان ،اسمختين ،شاخصهای
منفرد جریان کم آبی ،تغيير منحنی تداوم جریان ،مدل
ذخيره روميزی ،محدوده تغييرپذیری و روش کيفيت

مواد و روشها
اطالعات رودخانه
حوضه اصلی رودخانه آجیچای (بر اساس تقسيم
تماب) و بازههای مطالعاتی آن به عنوان محدوده مكانی
مطالعه حاضر میباشد (شكل  .)1حوضه آجیچای در
شمال غرب ایران یكی از مهمترین زیرحوضههای
دریاچه اروميه است و به لحاظ موقعيت جغرافيایی بين
عرض های ُ 37˚42تا ُ 38˚30شمالی و طول ُ45˚40
تا ُ 47˚53شرقی واقع شده است .این حوضه از ارتفاع
 3400متری دامنههای جنوب و جنوب غربی کوه
سبالن و حدود  33کيلومتری شهرستان سراب شروع
شده و با عبور از شمال شهر تبریز ،در غرب آذرشهر در
ارتفاع  1270متری به دریاچه اروميه میریزد .وسعت
این حوضه در حدود  12790کيلومتر مربع است (ثانی-
خانی و همكاران.)1392 ،
جهت مطالعه شرایط زیست محيطی در طول
رودخانه ،از اطالعات آماری  23سال در ایستگاههای
هيدرومتری آخوال برای انجام تحليلهای الزم استفاده
شده است .ایستگاه آخوال در پایيندست سد شهيد
مدنی ونيار (با حجم مفيد  277ميليون متر مكعب) در
فاصله  70کيلومتری از دریاچه اروميه قرار دارد که
اطالعات آن در جدول  1ارائه شده است.
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جدول ( :)1مشخصات رودخانه آجی چای در بازه ایستگاه آخوال
نام
رودخانه

ایستگاه
هيدرومتری

فاصله از دریاچه
اروميه ()km

فاصله از سد
)(km

ارتفاع
()m

مساحت
حوضه
()km2

متوسط آورد
ساالنه
()MCM

متوسط
جریان
()m3/s

آجی
چای

آخوال

70

30

1312

12790

217/6

6/9

سال آماری

-1394
1371

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی و نقشه رقومی حوضه آبریز آجیچای در محدوده مورد مطالعه از دریاچه ارومیه (ثانیخانی و
همکاران)1392 ،

روشهای برآورد جریان زیست محیطی
در تحقيق حاضر برای برآورد جریان زیست
محيطی رودخانه آجیچای از  9روش اکو-هيدرولوژیكی
شامل روشهای تنانت ،تسمن ،تحليل منحنی تداوم
جریان ،اسمختين ،شاخصهای منفرد جریان کمآبی،
تغيير منحنی تداوم جریان ،مدل ذخيره روميزی ،روش
محدوده تغييرپذیری و کيفيت آب استفاده شد که در
ادامه به معرفی و کاربرد آنها پرداخته شده است.
روش تنانت :1از سادهترین و سریعترین روشها
میباشد که درصدهای مختلفی از متوسط جریان
Tennant

1

ساليانه رودخانه را درقالب سطوح مختلف کيفيت زیست
بوم رودخانه در نظر میگيرد ( .)Tharme, 2003روش
تنانت از متوسط جریان ساالنه برای دو دوره  6ماهه
سال که در آن اکوسيستم رودخانه در حد قابل قبولی
حفظ شود ،استفاده میکند ( .)Tennant,1976سطح
مورد نظر با توجه به نشریه استاندارد وزارت نيرو برای
حالت قابل قبول ،معادل  30درصد متوسط جریان
ساليانه برای نيمه فروردین تا شهریور ماه و  10درصد
متوسط جریان ساليانه برای مهرماه تا نيمه فروردین
میباشد.
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روش تسمن : 1تسمن در سال 1980با اقتباس از
پيشنهادات فصلی روش تنانت از ترکيبی از متوسط
جریان ماهيانه ( )MMF2و متوسط جریان ساليانه
( )MAF3برای تعيين حداقل جریان ماهيانه مورد نياز
استفاده کرد()Tessman,1980؛ بهطوریکه:
 اگر  MMF  0.4 MAFباشد MMF ،بهعنوانحداقل جریان زیست محيطی انتخاب میشود.
 اگر  MMF  0.4 MAFباشد ،در آن صورت 0.4MAFبه عنوان جریان زیست محيطی در نظر
گرفته میشود.

 اگر  MAF  MMFباشد 0.4MMF ،برای جریانزیست محيطی تعيين میگردد.

تحلیل منحنی تداوم جریان : )FDC(4در این
روش عموماً بده جریان در سطح اطمينان  70درصد تا
 95درصد ( Q70تا  )Q95به عنوان شاخص جریان کمآبی،
برای حداقل جریان زیست محيطی در نظر گرفته
میشود .منحنی تداوم جریان یكی از مفيدترین روش-
های نمایش محدوده کامل بدههای جریان رودخانه از
رخدادهای کمآبی تا سيالبی میباشد.
روش اسمختین : 5در این روش نياز آب زیست
محيطی به صورت ترکيبی از نياز حداقل جریان زیست
محيطی و نياز حداکثر جریان زیست محيطی در نظر
گرفته شده است ،LFR .حداقل آب مورد نياز برای
ماهيان و سایر موجودات آبزی در سال میباشد و HFR
نيز در موارد سيالب و تأثير آن در شكل رودخانه و
گياهان اطراف رودخانه نمود پيدا میکند
(.)Smakhtin,2001

روش شاخصهای منفرد جریان

کمآبی6

( 7Q10و  Pyrce (2004) :)7Q2از ميان شاخصهای

آب زیست محيطی در این روش از نرم افزارهای Hydro

 Officeو  SMADAاستفاده میشود.
روش تغییر منحنی تداوم جریان

(FDC-

 :)Shiftingاین روش توسط Smakhtin and

 Anputasدر سال  2006توسعه یافته است .در این
روش ،با استفاده از دادههای ماهيانه جریان ،منحنیهای
تداوم جریان زیست محيطی رودخانه تهيه میشود.
سپس از طریق یک ميانيابی فضایی ،میتوان
منحنیهای تداوم جریان زیست محيطی را به سریهای
زمانی جریان زیست محيطی ماهيانه تبدیل کرد
() .)Smakhtin and Anputhas, 2006با استفاده از
سری زمانی جریان ماهيانه طبيعی رودخانه ،متوسط
جریان ساليانه ( )MARو متوسط جریان زیست محيطی
ساليانه ( )EWRمحاسبه میشود .سپس با نسبت
( )EWR/MARمیتوان درصدی از  MARرا که باید
برای هرکالس مدیریتی به عنوان جریان زیست محيطی
در نظر گرفته شود ،محاسبه کرد .نرم افزار "محاسب
جهانی جریان زیست محيطی ")GEFC(7توسط
موسسه بينالمللی مدیریت منابع آب ( ،)IWMIدر سال
Smakhtin
( and
 2007توسعه یافت
 .)Eriyagama,2008از این نرمافزار برای محاسبه
جریان زیست محيطی رودخانه آجیچای استفاده شد.
روش مدل ذخیره رومیزی ( :)DRM8این روش برای
ارزیابی جریان زیست محيطی رودخانه های
آفریقای جنوبی توسعه یافته است (Hughes and
) Hannart,2003در این روش ،چهار کالس
مدیریت زیست محيطی مورد استفاده قرار میگيرد.
روش م حددوده تغدیدیدر پدییری ( :)RVA9روش

منفرد جریان کمآبی ،دو جریان حداقل  7روزه با دوره
بازگشت  10و  2سال ( )7Q2 , 7Q10را بهعنوان
پرکاربردترین شاخصها معرفی کرد .برای محاسبه نياز

م حدددوده تغيير پددذیری ( )RVAبددهعنوان یددک روش
پيچيده از روشهای هيدرولوژیكی ا سددت که در سددال
 1997توسعه یافت ( .)Richter et al.,1997این روش
مطلوبترین روش از د سدته شداخصهای هيدرولوژیكی

1
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ا سددت .هدف آن تهيه یک سددری از ویژگیهای آماری،
جن بده هدای اکولوژیكی رژیم جریدان بدا برج سد تده کردن
ند قدش مد هدم تد غد يد يدرات هد يدددرولدوژید كدی در حد فددا ظددت از
اکو سدي سدتمها ا سدت .روش  RVAبرای پرکردن شدكاف
بين ا هدداف مددیر یدت رود خدا نده و نظر یده هدای فعلی
اکولوژیكی تو سدعه داده شدده ا سدت .این روش حداقل به
آ مدار  20سددالده جر یدان ن يداز دارد و از یدک م حددوده
قراردادی از تغييرپذیری مبنی بر  ±1انحراف ا سدتاندارد
از ميانگين و یا از چارکهای  25یا  75در صدد ا سدتفاده
میکند.
روش کیفیت آب :در فرآیند تعيين نياز زی سددت
محيطی بر ا سدداس کيف يدت آب ،اب تددا بدا تو جده بده
ویژگیهای هيدرولوژیكی و اکولوژیكی اکو سدي سدتم ،نياز
آبی به لحاظ کمی تعيين می شددود و سددپس کنترل
کيف يددت آب ان جددام میگيرد .د مددا ،جددا مدددات محلول
( ،)TDSاک سدديژن محلول ( ،)DOاک سدديژن خواهی
بيو شديميایی ( ،)BODمواد مغذی ( Nو  )Pو ا سديدیته
( )PHاز جم لدده مهمترین پددارامتر هددای کيف يددت آب
میبا شدند که بر روی اکو سددي سددتمهای آبی تأثيرگذار
میباشند .اگر منبع آبی برای اهداف دیگر مورد استفاده
قرار گيرد در آن صددورت پارامترهای پایش دیگری نيز
ب سدته به نوع م صدرف آب (مانند سددیم ،COD ،سدختی و
 )...مورد نظر قرار میگيرد .برای برر سدی اثر کيفيت آب
در جریان زی سدت محيطی ،از رابطه ( )1با عنوان معادله
 Qاستفاده میشود (.)Tchobanoglus et al.,2003
)(Q1+ Qc) × C0 =(Q1×C1) + (Q2×C2
()1
که در آن :Q1 :بده اوليه
 :Q2بده ثانویه
 :Qcبده الزم که باید اضافه شود تا به غلظت مطلوب
برسد
 :C1غلظت اوليه
 :C2غلظت ثانویه
 :C0غلظت مطلوب میباشد.
دالیل انتخاب روشهای فوق به شرح زیر است:
• از داده هدای آ مدار تداریخی جریدان ( مدا هدانده و روزانده)
استفاده میکنند و نياز به دادههای کمتری دارند.

• برای مرا حدل
میباشند.
• بده ز مدان و هزی نده کمتری ن يداز دارندد و بي شددترین
کاربرد را در جهان دارا میباشند.
روش هدای دیگر برآورد جریدان زی سددت محيطی،
ن يداز بده داده هدای اکولوژیكی دقيق دارندد و ب سد يدار پر
هزی نده و زمدان بر میبدا شد ندد .همچنين احت مدال ت نداق
اطالعات به د سددت آمده در این روشها زیاد میبا شددد.
برای م ثدال روش هدای ه يددروليكی تن هدا یدک مقطع از
رود خدانده را در نظر میگيرندد و در نظر گرفتن م قداطع
ز یداد ن يداز بده هزی نده و ز مدان ز یداد دارد و یدا روش هدای
شددبيه سدداز زی سددتگاه ،فقط برای گونه شدداخص تمرکز
میکنند.
ب عدد از برآورد ن يداز زی سددت محيطی رود خدا نده
آجیچای با روشهای مختلف ،خروجی آنها با پتان سديل
رودخانه و و ضددعيت موجود حو ضدده از نظر م صددارف
ک شداورزی در پایيند سدت ای سدتگاه آخوال مورد ارزیابی
قرار گرفدت .در ن هدایدت روش و یدا روش هدایی کده ت طدابق
بهتری با پتان سديل رودخانه دارد به عنوان منا سدبترین
روش معرفی شددد .همچنين ميزان بده ماهانه زی سددت
محيطی الزم برای حفظ ح يدات رود خدا نده پي شددن هداد
گرد یدد .عالوه بر آن در این تحقيق بدا در نظر گرفتن
و ضدعيت احياء دریاچه اروميه در تراز اکولوژیک ،در این
را سدتدا ،پي شددنهداداتی نيز برای نيداز زی سددت محيطی
رودخانه آجیچای ارائه شده است.
شد ندا سددایی و ارزیدابی اول يده خوب

نتایج و بحث
با توجه به وضعيت پيش آمده برای دریاچه اورميه،
ارزیابی جریان زیست محيطی رودخانههای منتهی به
دریاچه از اهميت ویژهای برخوردار میباشد .نياز زیست
محيطی محاسبه شده در تحقيق حاضر برای حفظ
اکوسيستم رودخانهای است که سهم  10درصدی را در
تأمين آب دریاچه اروميه دارد .روشهای مختلفی برای
تعيين نياز زیست محيطی رودخانه مذکور استفاده شده
است که در ادامه تشریح میگردد.
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با استفاده از روش تنانت و مطابق ابالغيه وزارت
نيرو ( )1374مقدار جریان زیست محيطی برای
آجیچای از فروردین تا شهریور ماه برابر با 2/08
مترمكعب بر ثانيه (معادل 30درصد متوسط جریان
ساليانه) و از مهرماه تا اسفند  10درصد متوسط جریان
ساالنه ،معادل  0/692متر مكعب بر ثانيه تعيين می-
شود .اختصاص  10درصد متوسط جریان ساالنه
( )MARبرای ماههای مهر تا اسفند میتواند شرایط
بحرانی برای آبزیان و اکوسيستم رودخانه به وجود آورد
و غير قابل پذیرش است .روش تسمن ( )1980متوسط
جریان زیست محيطی این رودخانه را معادل 3/91
مترمكعب در ثانيه که  57درصد متوسط جریان ساليانه
( 124ميليون مترمكعب در سال) میباشد ،برآورد کرد.
بده جریان زیست محيطی محاسبه شده معموالً برای
 6ماه تير تا آذر شامل تمام جریان رودخانه می شود که
قابل قبول نيست .روش اسمختين نياز زیست محيطی
را  1/80متر مكعب بر ثانيه (حدود  57ميليون
مترمكعب در سال) پيشبينی کرده است که میتوان
گفت نياز آب زیست محيطی در بازه آجی چای حدود
 26درصد متوسط جریان ساليانه میباشد .این درحالی
است که مقدار جریان زیست محيطی در روش
شاخصهای منفرد جریان کمآبی معادل 0/617
مترمكعب در ثانيه میباشد.
با کاربرد روش  ،FDC-Shiftingمنحنی تداوم
جریان زیست محيطی آجیچای برای شش کالس
مدیریت زیست محيطی  Aتا  Fدر شكل -2الف ارائه
شده است .کالس مدیریتی ( Cنسبتاً تغيير یافته) حدود
 20الی  30درصد بده متوسط جریان را به عنوان جریان
زیست محيطی در نظر میگيرد؛ که در این حالت
عملكرد اساسی اکوسيستم رودخانه هنوز دست نخورده
بوده و اکثر گونهها حفظ میشود .روش FDC-
 ،Shiftingجریان زیستمحيطی برای رودخانه زهره در
جنوب غربی ایران را حدود  37درصد جریان ساليانه
( 27/8مترمكعب بر ثانيه) در کالس مدیریتی  Cبرآورد
کرده است (کریمی و همكاران .)1396 ،همچنين کالس
مدیریتی  Cبا پتانسيل جریان آجیچای در ماههای

مختلف مطابقت خوبی داشته و از لحاظ مدیریتی،
مصارف کشاورزی و شرب و غيره در منطقه مورد قبول
میباشد .بنابراین نتایج حاصل از کالس مدیریتی  Cبه
عنوان جریان زیست محيطی رودخانه آجی چای در نظر
گرفته شد .بطور کلی شدت جریان زیست محيطی
آجیچای برای حفظ شرایط متوسط (کالس  )Cبرابر با
 20درصد متوسط جریان ساليانه (معادل  1/38متر
مكعب بر ثانيه) میباشد (جدول  .)2بهعبارتی دیگر
حجم کل جریان زیستمحيطی آجیچای در ایستگاه
آخوال در حدود  44ميليون مترمكعب در سال برآورد
میگردد .نتایج تحقيق حاضر تطابق خوبی با نتایج
چاشی و همكاران ( )2014دارد که در آن  19/8درصد
از ميانگين آورد ساليانه رودخانه سانه در نزدیكی فالت
آمارکانتاک به عنوان نياز زیست محيطی در کالس C
تعيين شده است .برای حفظ رودخانه آجیچای در
کالس  54 ،Aدرصد  ،MARدر کالس  31 Bدرصد ،و
در کالس  Dکه حداقل کالس قابل قبول میباشد 13
درصد  MARبه عنوان نياز زیست محيطی مورد نياز
است (جدول  .)2روش  Tennantپيشنهاد میکند که
پایينترین حد ممكن برای نياز آب زیست محيطی
مطابق با شرایط بسيار ضعيف یک اکوسيستم رودخانه-
ای 10 ،درصد  MARمیباشد .در تحقيق حاضر برای
رودخانه آجیچای این مقدار ( 10درصد  )MARدر 4
شيفت عرضی و به عبارت دیگر در کالس  Eکه قابل
قبول نيست ،بدست آمد .بنابراین میتوان گفت که 10
درصد پيشنهادی  Tennantنمیتواند برای شرایط این
رودخانه مناسب باشد.
نياز آب زیست محيطی به روش  DRMبرای هفت
کالس اکولوژیكی  Aتا  Dبرای رودخانه آجیچای در
جدول  3ارائه شده است .برای حفظ رودخانه آجیچای
در کالس  Cجریانی معادل  21دصد متوسط جریان
ساليانه ( 46ميليون مترمكعب در سال) مورد نياز است
که تقریباً برابر با مقدار پيشبينی شده با استفاده از
روش  FDC-Shiftingمیباشد .یكی از محدودیتهای
مدل  DRMاین است که در محاسبه شاخص تغيير
پذیری جریان ( )CVماههای ژانویه (دی) تا مارس
(اسفند) را به عنوان ماههای پرآبی و ماههای ژوئيه
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(خرداد) تا آگوست (مرداد) را به عنوان ماههای کمآبی
در نظر میگيرد (با توجه به شرایط آفریقای جنوبی)،
که این گزینه در مدل قابل تغيير نمیباشد .این در حالی
است که برای رودخانه آجی چای ،ماههای آوریل
(فروردین) تا ژوئيه (خرداد) ماههای پرآب و ماههای
آگوست (مرداد) تا اکتبر (مهر) ماههای کم آب میباشد.
بنابرین برای اینكه مدل ،شاخص  CVرا بسيار نزدیک
جدول (:)2

به واقعيت محاسبه کند و از آنجا که ماههای پرآب بر
ماههای کم آب غلبه دارند ،سری زمانی دادههای جریان
ماهيانه ورودی به مدل ،دو ماه شيفت داده شدند ( یعنی
ژانویه به مارس و به همين ترتيب تا انتها) .جریان زیست
محيطی پيشنهادی  FDC-Shiftingدر تمام کالسهای
مدیریتی اندکی کمتر از  DRMمیباشد.

نیاز آب زیستی محیطی آجیچای بر حسب درصدی از متوسط جریان ساالنه ( -) MARاز روش FDC-Shifting

نياز آب زیست محيطی بلند مدت ( )EWRدر کالسهای
مدیریتی مختلف (درصدی از )MAR

متوسط جریان ساليانه ()MAR
)(m3/s
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شکل ( :)2الف) منحنی تداوم جریان زیست محیطی آجیچای و ب) توزیع ماهیانه جریان
زیست محیطی آجی چای در شش کالس مدیریتی با روش  FDC- Shiftingایستگاه
آخوال
جدول ( :)3نیاز آب زیست محیطی آجیچای از روش  DRMبر حسب درصدی از متوسط جریان سالیانه
نياز آب زیست محيطی بلند مدت ()EWR
(درصدی از )MAR
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روش  RVAبر اساس دو دوره قبل از احداث سد
و بعد از احداث سد ،تغييرات  33پارامتر هيدرولوژیكی
را مورد بررسی قرار میدهد .شكل  3توزیع ماهيانه

جریان زیست محيطی با استفاده از روش  RVAو
منحنی مؤلفههای جریان زیست محيطی رودخانه
آجیچای (خروجی نرم افزار  )IHAرا نشان میدهد.
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این روش حدود  32درصد بده متوسط جریان را برای
رودخانه آجیچای به عنوان جریان زیست محيطی در
نظر میگيرد؛ که با توجه به لزوم تخصيص جریان به
بخش کشاورزی ،شرب ،صنعت و  ...از لحاظ مدیریتی
در منطقه مورد قبول نمیباشد.
در روش کيفيت آب برای محاسبه نياز زیست
محيطی آجیچای در بازه آخوال ،فسفات به دليل بحرانی
بودن مقادیر آن ،به عنوان آلوده کننده آب آجیچای
انتخاب شد .با استفاده از رابطه ( )1و با توجه به غلظت
فسفات ،مقادیر  C1 ،C0 ،Qc ،Q2 ،Q1و  C2به ترتيب برابر
 56/69 ،15/0 ،0/064 ،0/0 ،0/023و  0/0بدست آمد.
از نظر کيفيت آب ،بده جریان زیست محيطی حداقل
برابر  0/064مترمكعب بر ثانيه در ماههای بحرانی بدست
آمد .بنابراین با توجه به نتایج کيفيت آب آجیچای در
حد نامطلوب است.

جدول  4نتایج برآورد جریان زیست محيطی
رودخانه آجیچای از روشهای مختلف را نشان میدهد.
با توجه به جدول  4مالحظه میشود که درصد نياز
زیست محيطی رودخانه از روشهای مختلف بين  0تا
 57درصد جریان متوسط ساليانه را شامل میشود که
روش تسمن با پيشبينی  57درصد بيشترین مقدار را
به خود اختصاص داده است .عدم اختصاص جریان
زیست محيطی در گزارش زیست محيطی سد شهيد
مدنی برای رودخانه آجیچای ،باید توجه بيشتر جامعه
مهندسين و دستگاههای اجرایی درگير در مسائل آب و
محيط زیست را به نياز زیست محيطی رودخانهها و
دریاچهها جلب نماید .در نهایت جریان زیست محيطی
پيشنهادی برای حفظ رودخانه آجیچای در کالس
مدیریتی  Cدر حدود  22درصد متوسط بده ساليانه
(برابر با  1/52مترمكعب بر ثانيه) میباشد که این ميزان
نياز دریاچه اروميه برای حفظ شرایط اکولوژیكی را
شامل نمیشود.
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جدول ( :)4برآورد جریان زیست محیطی از روشهای مختلف -رودخانه آجیچای (متر مکعب بر ثانیه)
نیاز آب زیست محیطی رودخانه آجیچای ()EWR
روش ها
آخوال
(پایيندست سد شهيد مدنی)
*

)(m3/s

()%MAR
20
21

2/07

30

فروردین و اردیبهشت

0/69
3/93
1/80
0/97
0/34
1/8
0/90
0/76
0/69
0/42
0/006

10
57
26
14
4
26
13
11
10
6
0

خرداد تا اسفند

2/21

32

1/38
1/45

کالس C

FDC shifting

کالس C

DRM
Modified
Tennant IRAN
Tessman
Smakhtin

7Q10
7Q2

شاخصهای جریانهای کمآبی

Q70
Q75
Q80
Q85

شاخصهای تداوم جریان

Q90
Q95
محدوده تغییرپییری )(RVA

0/062

9

رابطه Q

کیفیت آب

-

-

مهر تا فروردین

گزارش زیست محیطی سدشهید

-

-

فروردین تا شهریور

مدنی

1/52

22

جریان زیست محیطی پیشنهادی

شکل ( :)3منحنی مؤلفههای جریان زیست محیطی خروجی نرم افزار  IHAآجیچای با روشهای مختلف
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نتیجهگیری
در تحقيق حاضر ،حداقل جریان زیست محيطی
رودخانه آجیچای (به عنوان شاخصی از  10رودخانه
دایمی ورودی به دریاچه اروميه) ،با استفاده از روشهای
هيدرو-اکولوژیكی ارزیابی شد .نتایج نشان داد که
استفاده از روش ( FDCنظير  ،)Q95به علت در نظر
نگرفتن ویژگیهای زیستی رودخانه ،گزینه مناسبی
نيست .در رودخانه آجیچای ،این شاخص در ماههای
مختلف سال میتواند توازن اکو سيستمها را برهم بزند.
برآورد حداقل جریان رودخانه آجیچای از روش تنانت
کمتر از نياز رودخانه برای حفظ اکوسيستم است.
روشهای هيدرولوژکی  DRMو FDC-Shifting
مقادیر تقریباً مشابهی ارائه میدهند .برآورد این دو روش
در دوره حضور آبزیان شاخص رودخانه تقریباً برابر کل
تقاضای پایيندست سد است .بنابرین روش FDC-
 Shiftingمناسبترین روش در برآورد نياز حداقل
زیست محيطی رودخانه آجیچای انتخاب شد .الزم به
ذکر میباشد که نتایج تحقيق حاضر برای حفظ شرایط
اکولوژیكی رودخانه در کالس مدیریتی  Cبوده و قابل

تعميم به احياء دریاچه اروميه نيست .با توجه به اینكه
آجیچای  10درصد آب دریاچه اروميه را تأمين میکند
و برای احياء دریاچه اروميه در شرایط اکولوژیک (تراز
اکولوژیكی  ،)1274/1حدود  3ميليارد مترمكعب آب در
سال مورد نياز میباشد (نظریدوست .)1385 ،لذا سهم
آجیچای از این ميزان در حدود  300ميليون مترمكعب
(معادل  10درصد) میباشد .این مقدار ( 300ميليون
مترمكعب) از پتانسيل رودخانه آجیچای در ایستگاه
آخوال که متوسط آورد ساليانه آن برابر  220ميليون
مترمكعب است ،بيشتر میباشد .لذا برای تحقق این امر
الزم است از مصرف آب کشاورزی در مناطق باالدست
کاسته شود که این امر در راستای کاهش  40درصد
مصرف آب کشاورزی مصوب ستاد احياء دریاچه اروميه
قابل اجرا میباشد .عالوه بر آن نتایج تحقيق حاضر می-
تواند برای اختصاص جریان زیست محيطی آجیچای
که در گزارش زیست محيطی سد شهيد مدنی به آن
توجه نشده است مورد استفاده سازمان آب منطقهای
آذربایجان شرقی و وزارت نيرو قرار گيرد.
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Evaluation of Environmental Flows in the Ajichay River Using
Eco-Hydrological Methods
Mohammad Hemmati1*, Soheyla. Alizadeh2, Mehdi Yasi3 , Rasoul Ilkhanipour4

Abstract
Development of water resources projects are accompanied by several environmental impacts,
among them, the changes in the natural flow regime and the reduction of downstream water flows.
The assessment of environmental flow requirements in a river eco-system is a challenging
practice. Ajichay River is the most important river of Urmia Lakes Basin, Providing 10% of
entrance surface water flow to the lake. Therefore, Provision of environmental water requirements
of this river is to be an important task. The main aim of the present study was to use different
Eco-hydrologic methods to determine the environmental flow requirements in a typical perennial
river, the Ajichay River. The overall results indicate that the FDC Shifting method is well adapted
to the river condition. In order to maintain the Ajichay River at minimum acceptable
environmental status (i.e. Class C of the River environmental management), an average annual
flow of 1.52 m3/s is to be allocated along the river in the Akhula Station, located 70 km upstream
from the Urmia Lake.
Keywords: Ajichay river, Akhula, ecology, Urmia lake basin, water quality.
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