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مقدمه
ــال  ــزاران سـ ــی هـ ــا طـ ــا و رودخانه  هـ ــتمندان تاالب  هـ زیسـ
ــا  ــود را بـ ــاي حیاتـــی  خـ ــود، فعالیت  هـ ــیر تکاملـــی خـ مسـ
ـــی،  ـــي، بیولوژیک ـــم از اقلیم ـــی اع ـــل زندگ ـــي مح ـــرایط طبیع ش
توپوگرافیـــک و زمیـــن شناســـي ســـازگار کرد ه انـــد و در 
ــی و  ــیر تکاملـ ــه مسـ ــان بـ ــردن انسـ ــورت دخالـــت نکـ صـ
ـــروز  ـــت، ب ـــام طبیع ـــد داد. در نظ ـــه خواهن ـــود ادام ـــي خ پویای
ــاء طبیعـــي حتـــي  ــا منشـ ــیالب  ها بـ ــا سـ ــالي  ها یـ خشکسـ
اگـــر منجـــر بـــه کاهـــش یـــا حـــذف گونه هایـــي از فـــون و 
ـــا  ـــتمندان تاالب   ه ـــک زیس ـــط اکولوژی ـــر در رواب ـــور و تغیی فل
ــب  ــي و تخریـ ــیر قهقرایـ ــا سـ ــود، نه تنهـ ــا شـ و رودخانه هـ
ایـــن اکوسیســـتم ها به حســـاب نمي آیـــد، بلکـــه ایـــن 
و  اکوسیســـتم ها  و  گونه هـــا  تحـــول  پدیده هـــا الزمـــه 
تکامـــل جانـــداران ارزیابـــي می شـــوند. پدیده هایـــی نظیـــر 
ـــرل  ـــرای کنت ـــی ب ـــم طبیع ـــی مکانیس ـــالي نوع ـــیل و خشکس س
ـــالح  ـــف و اص ـــواع ضعی ـــذف ان ـــا، ح ـــی گونه ه ـــت اضاف جمعی

ــوند. ــوب می شـ ــا محسـ ژن  هـ
ــا  ــراي زیســتمندان تاالب  ه ــي ب ــي زمان ــاي محیط تنش ه
ــه  ــد ک ــاب می آین ــده به حس ــل تهدیدکنن ــا عام و رودخانه ه
ــا  ــوده ی ــی )دارای منشــاء انســاني( ب در درجــه اول غیرطبیع
ــند و در  ــي باش ــاني- طبیع ــوأم انس ــاء ت ــل دارای منش حداق
درجــه دوم شــدت تنــش به حــدي باشــد کــه از آســتانه تحمل 
ــرات  ــت پذیري تغیی ــکان برگش ــه و ام ــر رفت ــا فرات گونه ه
ــوان  ــن صــورت می ت ــد. در ای ــته باش ــود نداش ــه وج حاصل
ــي  ــیر قهقرای ــی س ــت بوم  های آب ــن زیس ــد که ای ــي ش مدع
ــاي  ــن تنش ه ــت. عمده تری ــد گرف ــود خواهن و زوال به خ
ــش  ــا، کاه ــا و رودخانه ه ــده تاالب  ه ــي تهدیدکنن غیرطبیع
ــازی،  ــق سدس ــا از طری ــت آنه ــی باالدس ــع آب ــدید مناب ش
ــطحی  ــع آب س ــه از مناب ــت بی روی ــراف آب، برداش انح

جامعنگریدرتعییننیازآبیتاالبهاورودخانهها
مسعود باقرزاده کریمی 1* و سحر طبیبیان 2

انــواع  ورود  و  یک ســو  از  اســتفاده ها  ســایر  و  زیرزمینــی  و 
آالینده   هــای شــیمیایی، بیولوژیکــی و فیزیکــی )رســوب( بــه 
منابــع پذیرنــده از ســوی دیگــر اســت.  ایــن آالینده هــا به صــورت 
کاهــش عمــق و ســطح تــاالب و رودخانــه، افزایــش غلظــت انــواع 
آلودگــی در آب و خــاک آنهــا، تغییــرات ســریعتر دمــای آب، تغییــر 
رنــگ و اســیدیته و افزایــش کــدورت آب بــروز می یابنــد و مانــع 

ــوند. ــع می ش ــن مناب ــک  ای ــای اکولوژی ــام کارکرد  ه از انج
ــا  ــا و رودخانه ه ــی تاالب  ه ــاز آب ــل نی ــن حداق ــن و تأمی تعیی
بــرای حفــظ کارکرد  هــای اکولوژیــک آنهــا موضــوع بســیار 
پیچیــده ای از نظــر علمــی  و فنــی، مدیریتــی و اجرایــی و در نهایــت 

اجتماعــی و اقتصــادی اســت. 

تعاریف
زیســت  محیطی  آبــی  نیــاز  زیســتمحیطی]1[:  آب نیــاز
ــی از آب  ــت و کیفیت ــای باالدســت آن، کمی ــا و رودخانه   ه تاالب   ه
ــناختی و  ــای بوم ش ــظ ویژگی   ه ــرای حف ــه ب ــی رود ک ــمار م به ش
ــی  ــت بوم تاالب ــک زیس ــات ی ــا و خدم ــداری کارکرد  ه ــن پای تأمی

ــاز اســت. ــورد نی ــه ای مشــخص، م ــا رودخان ی
زیســت محیطی  آب  جریــان  زیســتمحیطی]2[:  جریــان
ــه،  ــرای یــک رودخان ــم آب فراهــم شــده ب ــارت اســت از رژی عب
ــتم ها  ــت از اکوسیس ــور حفاظ ــاحلی به منظ ــه س ــا ناحی ــاالب ی ت
ــده وجــود دارد  ــع آنهــا در مواقعــی کــه مصــارف رقابت کنن و مناف
.)Arthington et al., 2006( ــت ــده اس ــم ش ــا تنظی و جریان ه

ــا،  ــوس، دری ــمت اقیان ــی آب  به س ــان طبیع ــه: جری رودخان
ــوارد  ــی م ــت. در برخ ــر اس ــه دیگ ــک رودخان ــا ی ــه ی دریاچ
ــه  ــل از رســیدن ب ــا قب ــی شــده ی ــن منته ــه درون زمی ــه ب رودخان

ســایر پهنه   هــای آبــی به طــور کامــل خشــک می شــود. 
تـــاالب:مناطقـــي پوشـــیده از مـــرداب، باتـــالق، لجـــن زار 
ــا  ــي یـ ــم از دائمـ ــي اعـ ــي و مصنوعـ ــاي طبیعـ ــا آبگیر  هـ یـ
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ـــیرین  ـــا ش ـــور ی ـــور، لب ش ـــاي ش ـــه در آن آب ه ـــت ک ـــت اس موق
به صـــورت راکـــد یـــا جـــاري یافـــت می شـــود.  ایـــن تعریـــف 
شـــامل آب  هـــاي دریایـــي نیـــز می شـــود کـــه عمـــق آنهـــا در 
ـــن  ـــد.  همچنی ـــاوز نکن ـــر تج ـــش مت ـــزر از ش ـــد ج ـــن ح پایین تری
ــق  ــی در مناطـ ــی دریایـ ــتر  های علفـ ــره ای، بسـ ــای صخـ کفه   هـ
ــا  ــا، دریاچه هـ ــا، مصب هـ ــی، مانگرو  هـ ــای گلـ ــاحلی، کفه   هـ سـ

.)www.Ramsar.org( و مرداب هـــا را دربـــر می گیـــرد
ــزء  ــر ج ــارت اســت از حــق مصــرف آب در دفات ــه: عب حقاب
ــی دیگــر  ــدارک قانون ــا م ــت، حکــم دادگاه ی ــم، اســناد مالکی قدی
کــه قبــل از تصویــب  ایــن قانــون، بــرای ملــک یــا مالــک تعییــن 
ــورخ  ــه آب م ــع عادالن ــون توزی ــه از قان ــر گرفت ــد )ب ــده باش ش

.)1361/12/22
تاالب   هــا  زیســت محیطی  حقابــه  زیســتمحیطی:  حقابــه
ــه  ــی حوض ــت آب ــی از ظرفی ــت آن بخش ــای باالدس و رودخانه   ه
آبریــز تــاالب اســت کــه به منظــور تأمیــن نیاز آبــی زیســت محیطی 
ــی  ــع زمان ــه توزی ــک برنام ــا ی ــه باالدســت و ب ــاالب و رودخان ت
ــای  ــاالب و رودخانه   ه ــای ت ــداری و کارکرد  ه ــداوم پای ــرای ت ب

ــط  ــت، توس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــنهاد س ــا پیش ــت ب باالدس
ــر  ــد )ب ــص می یاب ــرایط اقلیمی تخصی ــا ش ــب ب ــرو متناس وزارت نی
ــای  ــت تاالب   ه ــا و مدیری ــه نحــوه حفاظــت، احی ــه از آیین نام گرفت

ــوب 1394/4/2(. ــور، مص کش

مروریبرروشهایتعییننیازآبزیستمحیطیاکوسیستمها
1-روشهایتعیینجریانهایزیستمحیطیرودخانهها

ــاس  ــه مقی ــا توجــه ب ــاز آب زیســت محیطي، ب ــن نی به منظــور تعیی
مکانــي مطالعــه، داده هــاي موجــود، گام زمانــي ارزیابــي و 
ــورد اســتفاده  ــي م ــي، روش   هــای مختلف ــي و مال ظرفیت هــاي فن
قــرار می گیرنــد.  ایــن مــوارد روش   هــای ســریع در ســطح 
شناســایي بــا هــدف برنامه ریــزي کالن منابــع آب تــا روش   هــای 
ــه داراي گونه هــاي حفاظــت شــده  ــراي یــک رودخان ــر ب دقیق ت
را دربــر می گیــرد. در حــدود 207 روش بــراي تعییــن نیــاز آب 
ــان  ــر جه ــور از سراس ــا در 44 کش ــت محیطي رودخانه ه زیس
شناســایي شــده اســت )www.Eflownet.org(. ایــن روش هــا 
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متمایــز  قالــب چهــار روش  در  می تــوان  به طــور عمــده  را 
شــامل هیدرولوژیکــي، درجه بنــدي هیدرولیکــي، شبیه ســازي 
.)Tharme, 2003( زیســتگاه ها و روش جامــع طبقــه بنــدي کــرد
روشهـــایهیدرولوژیکـــي: روش   هـــای مبتنـــی بـــر 
شـــاخص   های هیدرولوژیکـــی ســـاده ترین و پرکاربردتریـــن 
ـــتند.   ـــان هس ـــت محیطی در جه ـــان زیس ـــرآورد جری ـــای ب روش   ه
ــداول در  ــوان روش جـ ــور معمـــول به عنـ ــا به طـ ایـــن روش هـ
دســـترس ]3[ مشـــهور بـــوده و به طـــور عمـــده بـــر آمار  هـــای 
ـــان  ـــن روش جری ـــد. در ای ـــه دارن ـــه تکی ـــان رودخان ـــی جری تاریخ
آورد  متوســـط  از  درصـــدی  به صـــورت  زیســـت محیطی 
ـــاوز  ـــال تج ـــا احتم ـــان ب ـــورت جری ـــا به ص ـــه ی ـــاالنه رودخان س
مشـــخص از روی منحنـــی تـــداوم جریـــان )FDC(ا   ]4[ مقیـــاس 

ــود.  ــن می شـ ــه تعییـ ــا ما  هانـ ــی یـ ــاالنه، فصلـ ــی سـ زمانـ
روش   هــای قدیمــی ایــن گــروه فقــط بــه تأمیــن حداقــل نیــاز 
ــر  ــه روش   هــای جدیدت ــد، در حالی ک ــا می کنن ــه اکتف ــی رودخان آب
به حالــت  نزدیــک  جریان   هــای  بازســازی  راســتای  در  کــه 
ــا 32  ــان )ت ــی جری ــن ویژگ ــده اند، چندی ــعه داده ش ــی توس طبیع
ــان حداقــل را  ــداوم جری ــان ســیالبی و ت ــی جری ــر دب مــورد( نظی
ــت و  ــا، روش تنان ــوم ترین آن ه ــه مرس ــد. ازجمل ــاظ می کنن لح
ــور  ــکا به ط ــده آمری ــاالت متح ــه در ای ــتند ک روش RVA ا ]5[ هس

ــد. ــه کار رفته ان ــترده ای ب گس
روشدرجهبنــدیهیدرولیکــی]6[: ایــن روش هــا در 
ــورد  ــه ای م ــای درون رودخان ــن جریان   ه ــرای تعیی ــدا ب ابت
ــت.  ــکا گســترش یاف ــاالت متحــده آمری ــا در  ای ــاز ماهی ه نی
در ســال   های اخیــر  ایــن روش هــا در کنــار روش شبیه ســازی 
ــع  ــای جام ــب روش   ه ــا در قال ــده  ی ــت ش ــتگاه ها تقوی زیس
قــرار گرفته انــد.  ایــن روش هــا مبتنــی بــر اســتفاده از 
ــی  ــی و داده   هــای مقاطــع عرضــی بحران داده   هــای ســری زمان
و مهــم کانــال رودخانه انــد. در  ایــن روش هــا هیدرولیــک 
ــه به صــورت تابعــی از جریــان مــدل شــده و رابطــه ای  رودخان
بیــن پارامتر  هــای هیدرولیکــی نظیــر محیــط ترشــده]7[، عمــق 
و ســرعت جریــان رودخانــه بــا فراوانــی زیســتگاه گونــه هــدف 
برقــرار می شــود. ســپس جریــان زیســت محیطی به عنــوان 
ــف  ــد، تعری ــم کن ــتگاه ها را فراه ــه زیس ــرایط بهین ــه ش ــی ک دب
ــان،  ــن جری ــن نشــدن  ای ــه در صــورت تأمی می شــود، به طوری ک
ــد.  ــدف رخ می ده ــه ه ــی گون ــمگیری در فراوان ــش چش کاه
ــای  ــته روش   ه ــن روش از دس ــده معمول تری ــط ترش روش محی

هیدرولیکــی اســت.
به طــور  روش هــا  زیســتگاهها:  ایــن  شبیهســازی روش
گســترده ای بــه کار گرفتــه شــده اند و از یک ســری داده   هــای 

محدوده حوضه آبخیز مورد استفاده برای تعیین حقابه هیدرولوژیکی تاالب  ها
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هیدرولوژیکــی، هیدرولیکــی و اکولوژیکــی اســتفاده می کننــد. 
ــت  ــزان مطلوبی ــتگاه ها و می ــودن  زیس ــم ب ــه، فراه ــی رودخان دب
ــازی  ــدل شبیه س ــب م ــدف در قال ــه ه ــرای گون ــتگاه ها ب زیس
ــور  ــرایط زیســتگاهی به ط ــن رو ش ــود. از  ای ــط می ش ــم مرتب به ه
ــان  ــود. جری ــط می ش ــدف مرتب ــه ه ــدی گون ــه نیازمن ــتقیم ب مس
زیســت محیطی از منحنــی شــاخص مطلوبیــت زیســتگاه برحســب 
جریــان یــا احتمــال تجــاوز جریــان برحســب شــاخص مطلوبیــت 
ــن و  ــدل PHABSIM ا ]8[ مهمتری ــود. م ــن می ش ــتگاه تعیی زیس
 Bovee,( ــت ــتگاه ها اس ــازی زیس ــن روش شبیه س پرکاربردتری
ــا  ــتگاهی ماهی ه ــرایط زیس ــرای ش ــا ب ــدل تنه ــن م 1978(. ای
توســعه داده شــده اســت و ســایر گونه هــای جانــوری و گیاهــی 
ــن  ــه ای ــکاالت وارد ب ــوع از اش ــن موض ــرد. ای ــر نمی گی را درنظ

روش محســوب می شــود.
ــا  ــن روش ه ــع]9[:  ای ــایجام روشه
ــای  ــه مدل   ه ــتند ک ــی هس چارچوب   های
هیدرولوژیکــی، هیدرولیکــی و شبیه ســازی 
زیســتگاه ها را در بــر می گیرنــد.  ایــن 
دســته از روش هــا تنهــا روش   هایی هســتند 
ــع و  ــک روش جام ــح ی ــور صری ــه به ط ک
ــان  ــن جری ــرای تعیی ــتم محور را ب اکوسیس
درنظــر  رودخانه هــا  زیســت محیطی 

ــي  ــت محیط ــان زیس ــن جری ــع تعیی ــد. در روش جام می گیرن
فــرض می شــود کــه اگــر اجــزاي اساســي رژیــم طبیعــي جریــان 
در رژیــم جریــان تغییریافتــه دخیــل شــوند، گونه   هــای گیاهــی 
و جانــوری حضــور خــود را حفــظ کــرده و تنــوع اکولوژیکي 

.)Arthington,  1998( ــد ــد ش ــظ خواه ــتم حف سیس
2-رویکردهايتعییننیازآبزیستمحیطيتاالبها

ــه دو  ــا ب ــت محیطي تاالب ه ــن آب زیس ــاي تعیی رویکرد ه
ــی  ــي و اکولوژیک ــاي هیدرولوژیک ــده رویکرد ه ــروه عم گ

ــده اند. ــیم ش تقس
رویکرد  هــا  ایــن  در  هیدرولوژیکــي:  رویکردهــاي
ــوری  ــر ایــن اســت کــه گونه   هــای گیاهــی و جان فــرض ب
ــن رو  ــد؛ از  ای ــادت کرده ان ــان ع ــین جری ــم پیش ــه رژی ب
ســالمتي مجــدد اکوسیســتم در گــرو احیــاي رژیــم 
تاریخــي اســت. رویکرد  هــاي هیدرولوژیکــي ابتــدا شــامل 
تعییــن رژیــم آبــي تاریخــي تــاالب و ســپس احیــاي آن 
ــان پیــش از  ــم جری ــه رژی ــوط ب می شــود. اطالعــات مرب
توســعه درصــورت وجــود از آمــار تاریخــي جمــع آوري 
می شــوند. در مــواردي کــه داده هــاي تاریخــي در اختیــار 

ــد. ــازي باش ــه مدل س ــاز ب ــت نی ــن اس ــد ممک نباش
رویکردهــاياکولوژیکــي: رویکــرد اکولوژیکــي 
شــامل تعییــن رژیــم آبــي مــورد نیــاز گونه   هــای گیاهــی 
و جانــوري موجــود یــا ارجــح و حفــظ آن رژیــم اســت. 
ــور  ــي به ط ــرد اکولوژیک ــر رویک ــي ب ــای مبتن روش   ه

معمــول شــامل آزمایــش داده هــاي رژیــم آبــي تاریخــي اســت، اما 
از آن جهــت کــه اهــداف مدیریتــي در ایــن روش هــا اکولوژیکــي 
اســت، بــا روش   هــای مبتنــی بــر رویکــرد هیدرولوژیکــي تفــاوت 
دارنــد. از جملــه روش   هــای مبتنــي بــر رویکرد  هــاي اکولوژیکــي، 
روشــی اســت کــه توســط رابــرت و همــکاران بــراي تاالب هــاي 
دشــت ســیالبي برمبنــاي نیازمنــدي آب گیا  هــان و جانــوران 

آبــزي ایجــاد شــده اســت.
رویکردهــايجامــع:در رویکرد  هــای جامــع یــک چارچــوب 
ــه  ــر گرفت ــت محیطی درنظ ــاز آب زیس ــن نی ــرای تعیی ــی  ب مفهوم
می شــود. فــرض اساســی در رویکــرد جامــع مشــابه روش جامــع 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــا  ای ــت محیطی رودخانه ه ــان زیس ــن جری تعیی
اعمــال اجــزاي اساســي رژیــم طبیعــي جریــان در رژیــم جریــان 
تغییــر یافتــه، تنــوع اکولوژیکــي حفــظ خواهــد شــد. روش جامــع 
زیســت محیطی  آب  نیــاز  مــورد  در 
ویژگی   هــای  عالوه بــر  تاالب هــا، 
ــی  ــدی اکولوژیک ــی، نیازمن هیدرولوژیک
ــنهادی  ــم پیش ــز در رژی ــا را نی گونه ه
درنظــر می گیــرد. در  ایــن رویکــرد 
ــه  ــری از کلی ــتفاده حداکث ــر اس ــعی ب س
داده هــا و اطالعــات موجــود در ارزیابــی 
ــت. در  ــاالب اس ــت محیطی ت ــاز زیس نی
رویکرد   هــای جامــع به طــور غالــب  کنتــرل کیفیــت آب، ارزیابــی 
اثــرات اقتصــادی- اجتماعــی و طراحــی برنامــه پایــش نیــز مــورد 
توجــه قــرار می گیــرد. در کل روش   هــای هیدرولوژیکــی و اکولوژیکی 

ــد. ــع بوده ان ــر از روش جام ــتر، پرکاربردت ــهولت بیش ــل س به دلی

نتیجهگیرینهاییوپیشنهادها)مالحظاتفنیواجرایی
برایتعییننیازآبزیستمحیطیاکوسیستمهادرکشور(
بــا توجــه بــه مــرور روش   های مــورد اســتفاده بــرای تعییــن جریان 
ــا  ــت محیطی تاالب  ه ــاز آب زیس ــا و نی ــت محیطی رودخانه ه زیس
ــود  ــات موج ــا و اطالع ــت داده ه ــف و وضعی ــور  های مختل در کش
در کشــور، روش   هــای انتخابــی و مالحظــات فنــی و اجرایــی آنهــا 

بایــد دارای ویژگی   هــای زیــر باشــد:
ــت از  ــی و حفاظ ــای اکولوژیک ــداری فرآیند  ه ــور پای - به منظ
ــا  ــتم رودخانه ه ــه در اکوسیس ــوری مربوط ــی و جان ــع گیاه جوام
الزم اســت اجــزای مرتبــط رژیــم جریــان طبیعــی حفــظ شــوند، 

ــه شــود. ــد درنظــر گرفت ــان بای ــی جری ــرات زمان ــن تغیی بنابر ای
- روش پیشــنهادی بایــد بــا ســطح دانــش فعلــی از اکولــوژی 
رودخانــه و داده   هــای موجــود تطبیــق داشــته باشــد. هرچــه روش 
ــر  ــاز داشــته باشــد، مطلوب ت ــری نی ــه اطالعــات کمت ســاده تر و ب
ــود  ــه نب ــد ســهولت بیــش از حــد منجــر ب اســت. از ســویی، نبای
قطعیــت زیــاد در نتایــج شــود. از  ایــن رو الزم اســت تعاملــی بیــن 

ســادگی روش و میــزان دقــت آن انجــام گیــرد.
در  می تــوان  را  رودخانه هــا  حفاظتــی،  اهــداف  نظــر  -از 

بهمنظورپایداریفرآیندهایاکولوژیکیو
حفاظتازجوامعگیاهیوجانوریمربوطهدر
اکوسیستمرودخانههاالزماستاجزایمرتبط
بنابراین شوند، حفظ طبیعی جریان رژیم
تغییراتزمانیجریانبایددرنظرگرفتهشود
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هرچــه  به طوری کــه  داد،  قــرار  مختلــف  گروه   هــای 
ــاز  ــم نی ــزان حج ــود، می ــتر ش ــا بیش ــت آنه ــه حفاظ درج
ــن، روش  ــود. بنابرای ــد ب ــز بیشــتر خواه زیســت محیطی نی
ــاز زیســت محیطی هــر اکوسیســتم را  ــد نی ــه بای ــه کار رفت ب
در چندیــن ســطح متناســب بــا اهــداف مدیریتــی مربوطــه 
ــر  ــال بهت ــکان اعم ــورت، ام ــن ص ــد. در  ای ــرآورد کن ب

ــد.  ــد ش ــم خواه ــز فراه ــی نی ــت تطبیق مدیری
- اتحادیــه حفاظــت از منابــع طبیعــی )IUCN(، بــرای تعییــن 
ــه و سیســتم  ــد کــه رودخان ــد می کن ــان زیســت محیطی تأکی جری
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــا م ــورت یکج ــد به ص ــي  بای زهکش
ــه  ــت ک ــت محیطي الزم اس ــاي زیس ــص جریان  ه ــراي تخصی ب
ــه آن  ــه و سیســتم زهکشــي وابســته ب تمــام جنبه هــاي رودخان
ــام  ــن تم ــر گرفت ــاي درنظ ــه معن ــن ب ــود. ای ــه ش ــر گرفت درنظ
ــت  ــاحلي در پایین دس ــاي س ــا محیط ه ــت ت ــه از باالدس حوض
ــا، دشــت  هاي ســیالبي و سیســتم هاي  اســت و شــامل تاالب ه
ــه  ــن ب ــن ای ــود. همچنی ــز می ش ــه نی ــي مربوط آب زیرزمین
ــت محیطي،  ــاي زیس ــرار دادن ارزش ه ــه ق ــورد توج ــاي م معن
ــتم  ــام سیس ــه تم ــط ب ــي مرتب ــي و فرهنگ ــادي، اجتماع اقتص

ــات، از حفاظــت  ــداف و الزام ــز اســت. محــدوده وســیعي از اه نی
ــع و مــردم، در  ــه صنای ــه خدمــات ب ــا ارائ ــه ت محیط زیســت گرفت
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــت محیطي  بای ــان زیس ــک جری ــن ی تعیی

گیــرد. 
 - بایــد ســایت   های مــورد مطالعــه در کل رودخانــه و 
شــاخه   های متصــل بــه آن از باالدســت به ســمت پایین دســت بــه 
چندیــن مقطــع طولــی تقســیم شــود و هــر مقطــع به عنــوان یــک 
ــرد.  ــرار گی ــاز زیســت محیطی مــورد توجــه ق ســایت مطالعــه نی
درواقــع، هــر مقطــع طولــی شــاخص بیانگــر ویژگــی رودخانــه و 
اکوسیســتم   های وابســته در طــول آن مقطــع اســت. مقاطــع طولــی 
انتخابــی به عنــوان ســایت مطالعــه بایــد دارای ویژگی   هــای 
مشــابه از نظــر ارزش   هــای زیســت محیطی )ماهی هــا، کف زیــان 
ــی  ــی، هیدرولیک ــای هیدرولوژیک ــی(، ویژگی   ه ــش گیاه و پوش
ویژگی   هــای  و  آب(  منابــع  ســاختار  و  جریــان  )شــدت 
ــن رو،  ــند. از  ای ــابه باش ــی مش ــی و ژئومورفولوژیک زمین شناس
ــه ای و  ــتم   های رودخان ــه اکوسیس ــه کلی ــایت مطالع ــر س در ه

ــود.  ــی می ش ــاز آب ــن نی ــات تعیی ــمول مطالع ــی مش تاالب
- به منظــور اطمینــان از ر  هاســازی، پایــش میــزان تأمیــن 
ــری  ــد در یک س ــایت بای ــر س ــت محیطی در ه ــان زیس جری
نقــاط کنترلــی انجــام شــود. بهتــر اســت تــا حــد امــکان نقــاط 
ــری باشــند.  ــر محــل  ایســتگاه   های هیدرومت ــق ب ــرل منطب کنت
ــد  ــاالب بای ــه ت ــه ب ــل ورود آب رودخان ــن در مح همچنی
ــالوه  ــود. به ع ــه ش ــر گرفت ــرل درنظ ــه کنت ــک نقط ــل ی حداق
ــت  ــرل در باالدس ــه کنت ــل دو نقط ــکان حداق ــورت ام در ص
ــرات  ــا اث ــود ت ــه ش ــر گرفت ــد درنظ ــل س ــت مح و پایین دس
ــل  ــتقیم قاب ــور مس ــان به ط ــم جری ــد روی رژی ــداث س اح

 اندازه گیــری باشــد. 
ـــان  ـــن جری ـــث تعیی ـــاخص در بح ـــه ش ـــاب گون - انتخ
معیار  هـــای  براســـاس  می توانـــد  زیســـت محیطی 
معیار  هـــای  باشـــد.  غیراکولوژیکـــی  و  اکولوژیکـــی 
ـــادر  ـــا ن ـــم ی ـــب، مهاج ـــای غال ـــر گونه   ه ـــی نظی اکولوژیک
ـــواردی  ـــد م ـــی می توان ـــای غیراکولوژیک ـــتند و معیار   ه هس
نظیـــر ارزش اقتصـــادی باشـــد. از بیـــن طبقـــات نه گا نـــه 
تنهـــا گونه   هـــای در معـــرض تهدیـــد یعنـــی در بحـــران، 
ـــر  ـــم از نظ ـــای مه ـــزو گونه   ه ـــیب پذیر ج ـــر و آس در خط
ـــع  ـــت محیطی مناب ـــاز زیس ـــن نی ـــی در تعیی ـــار اکولوژیک معی
آبـــی داخـــل خشـــکی مـــورد توجـــه قـــرار می گیرنـــد. 
در حالـــت کلـــی مهمتریـــن گونه   هـــای جانـــوری کـــه 
زیســـتگاه   های  به عنـــوان  تاالب هـــا  و  رودخانه هـــا 
ــان،  ــروه کف زیـ ــه گـ ــی رود، در سـ ــمار مـ ــا به شـ آنهـ

ــد. ــرار می گیرنـ ــدگان قـ ــا و پرنـ ماهی هـ
- پوشــش گیاهــی آب  هــای شــیرین را می تــوان بــه 
دو دســته ماکروفیت هــا و میکروفیت هــا تقســیم بندی 
ــه در آب  ــزی هســتند ک ــان آب ــا گیا  ه ــرد. ماکروفیت  ه ک تجسمی  از انواع تاالب  های ساحلی و داخل خشکی
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یــا نزدیکــی آن رشــد کــرده و در اشــکال بــن در آب، 
ــا  ــوند. ماکروفیت  ه ــده می ش ــناور دی ــا ش ــه ور ی غوط
ــا و  ــد تاالب ه ــی ســاکن مانن ــع آب ــه مناب ــرای مطالع ب
دریاچه هــا مفیدنــد و نقــش مهمــی  را در اکوسیســتم ها 
بــازی می کننــد، زیــرا پوشــش حفاظتــی بــرای ماهیــان 
ــم  ــزی فراه ــر گان آب ــرای بی مه ــب ب ــتری مناس و بس
نشــانه  می توانــد  ماکروفیت هــا  فقــدان  می کننــد. 
بــروز مشــکل در کمیــت یــا کیفیــت آب باشــد کــه در 
ــزی،  ــرگان آب ــت بی مه ــه کاهــش جمعی ــه منجــر ب ادام
ماهیــان و پرنــدگان می شــود. همچنیــن اهمیــت برخــی 
گونه   هــای  غذایــی  زنجیــره  در  گیاهــی  گونه   هــای 
جانــوری خــاص می توانــد منجــر بــه انتخــاب آن گونــه 

به عنــوان گونــه گیاهــی شــاخص شــود.
ــاالب  ــه و ت ــی رودخان ــاز آب - نی
ــک از  ــر ی ــزا در ه ــور مج ــد به ط بای
ــود.  ــرآورد ش ــی ب ــایت   های مطالعات س
بدیهــی اســت کــه الزامــًا تأمیــن 
ــه در  ــت محیطی رودخان ــان زیس جری
ــادل  ــاالب مع ــه ت ــی ب ــایت منته س
زیســت محیطی  آب  نیــاز  تأمیــن 
ــل  ــن در مح ــت. بنابرای ــاالب نیس ت

اتصــال رودخانــه بــه تــاالب  بایــد تأمیــن نیــاز آب 
ــه  ــی ک ــود. در صورت ــرل ش ــاالب کنت ــت محیطی ت زیس
ــده  ــن ش ــت محیطی تعیی ــان زیس ــد جری ــد، بای الزم باش

ــود.  ــری ش ــه و بازنگ ــش یافت ــه افزای رودخان
ــاز  ــورد نی ــان آب م ــن جری ــی از تأمی ــدف اصل - ه
اکوسیســتم ها، تأمیــن یک ســری اهــداف هیدرواکولوژیکــی 
ــه برطــرف کــردن مشــکل کیفیــت آب. به عنــوان  اســت و ن
ــه  ــت آب رودخان ــود کیفی ــرای  بهب ــه ب ــی ک ــال جریان مث
از طریــق سیاســت ترقیــق ر  هاســازی شــود، جریــان 
زیســت محیطی نیســت. بنابرایــن در حالــت کلــی، در فرآینــد 
ــه ویژگی   هــای  ــا توجــه ب ــدا ب ــاز زیســت محیطی ابت ــن نی تعیی
ــاز زیســت محیطی  هیدرولوژیکــی و اکولوژیکــی اکوسیســتم نی
بــه لحــاظ کمــی  تعییــن شــده و تخصیــص داده می شــود. در گام 
ــا بررســی شــود  ــرد ت ــت آب انجــام می گی ــرل کیفی ــدی کنت بع
کــه بــا رژیــم جریــان پیشــنهادی و کنتــرل ســایر منابــع آالینده، 
آیــا فقــط بــا رژیــم جریــان پیشــنهادی منبــع آب بــا مشــکالت 

کیفــی مواجــه خواهــد شــد یــا خیــر. 
تأمیـــن  اصلـــی  منبـــع  کـــه  حوضه   هایـــی  در   -
آب، ســـفره   های آب زیرزمینـــی اســـت، تخصیـــص آب 
ــراز  ــش تـ ــت. کاهـ ــی اسـ ــأله خاصـ ــت محیطی مسـ زیسـ
ـــری  ـــر در کارب ـــی، تغیی ـــل اســـتحصال آب زیرزمین ـــاالب به دلی ت
اراضـــی باالدســـت تـــاالب و تغییـــرات اقلیمـــی  می توانـــد 
ـــا  ـــده ی ـــتم ش ـــعت اکوسیس ـــی وس ـــش تدریج ـــه کاه ـــر ب منج

ـــته  ـــراه داش ـــی را به هم ـــی تاالب ـــش گیاه ـــالمت پوش ـــر در س تغیی
ـــتانه ای  ـــد آس ـــت ح ـــن اس ـــوارد ممک ـــی م ـــی در برخ ـــد. حت باش
ـــت  ـــی از اف ـــزان خاص ـــس از می ـــه پ ـــرد ک ـــف ک ـــوان تعری را بت
ـــن  ـــه بی ـــود. رابط ـــب ش ـــتم تخری ـــاالب، کل اکوسیس ـــراز آب ت ت
ـــه  ـــان رودخان ـــی و جری ـــطح آب زیرزمین ـــتحصال، س ـــزان اس می
اغلـــب پیچیـــده اســـت. از آنجـــا کـــه اثـــرات برداشـــت آب از 
ــه  ــان رودخانـ ــش جریـ ــورت کاهـ ــر به صـ ــا تأخیـ ــفره بـ سـ
ـــتحصال  ـــزان اس ـــردن می ـــدود ک ـــن مح ـــود، بنابرای ـــان می ش نمای
پـــس از  مشـــاهده افـــت جریـــان رودخانـــه به منظـــور تأمیـــن 
جریـــان زیســـت محیطی ممکـــن اســـت دیـــر باشـــد و اثـــرات 
ـــن حالـــت،  ـــد. در  ای ـــول بیانجام ـــاه به ط ـــا چنـــد م ـــت ت برداش
ــا  ــت بـ ــر اسـ ــت ها، بهتـ ــوب برداشـ ــرل مطلـ ــور کنتـ به منظـ
اســـتفاده از مدل ســـازی، جریـــان 
شـــرایط  براســـاس  رودخانـــه 

ــود. ــی شـ ــوان پیش بینـ آبخـ

پینوشت
1- Environmental Water Re-
quirements
2- Environmental Flow
3- Look-up or Desktop Tables
4- Flow Duration Curve
5-  Range of Variability Approach
6- Hydraulic Rating Methods
7- Wetted Primer
8- Physical Habitat Simulation Model
9- Holistic Methods
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