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 -1دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران -مهندسی رودخانه ،پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
 -2استادیار پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ،دانشگاه شهید بهشتی
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(تاریخ دریافت - 5363 /9/55 :تاریخ تصویب)5364/4/2 :

چکیده:
در دهههای اخیر ،جمعیت قزلآالی خالقرمز رودخانههای حوزه الر بدلیل تنظیمات رودخانهای و تاثیر آن بر مورفولوژی رودخانه ،کاهش
یافته است .در حال حاضر با توجه به شرایط کم آبی در کشور ،شدت اثرات تنظیم جریان بر جمعیتهای موجوودات نررهوا و ارزشهوای
اکولوژیک خاص در سرشاخههای الر ،ارائه مدلهای ارزیابی زیستگاهی و پیشبینی پاسخهای اکولوژیک رودخانوه بوه تیییورات طبیعوی و
مصنوعی ایجاد شده ،امری ضروری بنظر میرسد که میتواند در ارائه روشهای مدیریت بررهبرداری از این رودخانوه موورد اسوتفاده قورار
گیرد .لذا در این مطالعه ،با ایجاد ارتباط بین فرآینودهای هیودرولوژیک ،هیودرولیک ،مورفولوژیوک و اکولوژیوک ،ارائوه روشوی تحیییوی و
کاربردی جرت ارزیابی زیستگاههای قزلآالی خالقرمز مورد نظر قرار گرفت .پس از انجام بازدیود صوحرایی و انودازهگیوریهوای الزم ،بوا
استفاده از فرمول شییدز ،آستانههای تنش برشی بیبعد شامل آستانه دبی زیست محیطی ،آستانه دبی مقطع پر و آستانه دبی رسووبی ،در
هر یک از رودخانههای الر ،دلیچای و سفیدآب محاسبه گردید .سپس با استفاده از محاسبه آستانههای تنش برشی بیبعد رودخانه ،تواثیر
تیییر دبی بر پراکنش و فراوانی آبزیان در پاسخ به تیییرات مورفولوژیک رودخانه ،مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در ایستگاههای موورد
مطالعه ،دبی جریان در محدوده آستانه دبی زیست محیطی و آستانه دبی رسوبی ،طی فعالیتهای زیستی وابسته به تکثیور ،دبوی زیسوتی
مشخص گردید ،در صورتیکه دبی جریان بیشتر از آستانه دبی زیست محیطی ،طی فعالیتهای زیستی دوران رشد ،دبوی زیسوتی در نظور
گرفته شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که دبی جریان ،هندسه مقطع عرضی و اندازه مواد بستر ،میتواند بور فعالیوتهوای زیسوتی و
چرخه زندگی قزلآالی خال قرمز ،مؤثر باشد و تنظیم نامناسب جریانات رودخانوهای مویتوانود منجور بوه حوذر تودریجی ایون آبوزی از
اکوسیستمهای مذکور گردد.
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ترکیب جمعیت موجودات رودخانهها دارند ( Calow

 .1مقدمه

 .)and apetts, 1994; Maddock, 1999هر گونه

دبی جریان متییر اساسی در کنترل

تیییر و تحول در اکوسیستم رودخانهها ،موجب تیییر

فرآیندهایی است که در اکوسیستم رودخانه رخ

در رژیم جریان و بار رسوبی و بنابراین موجب تیییر

میدهد ( .)Power et al., 1995با این حال در

در مورفولوژی کانال ،شرایط فیزیکی آن ،دسترسی به

اینکه کدام محدوده از دبی منجر به فرآیندهای خاص

زیستگاهها و عمیکرد موجودات ،تیییر ساختار

زیستی میشود و رژیم جریان چگونه بر اکوسیستم

جمعیتها و در نرایت تیییر در سالمت اکوسیستم

رودخانه تأثیر میگذارد ،عدم قطعیتهایی وجود دارد.

میگردد ( .)Stevens et al., 1995با وجود

امروزه مورفولوژیستها در تعیین روابط کمی بین دبی

پیچیدگی ارزیابی زیستگاههای رودخانهای ،3در دو

و شاخصهای مورفولوژیک تالش بسیاری انجام

دهه گذشته محدوده وسیعی از روشهای ارزیابی

میدهند درحالیکه پیشرفت اندکی جرت تعیین این

زیستگاههای رودخانهای توسعه یافته است .اگرچه این

روابط بین دبی و شاخصهای زیستی حاصل شده

روشها ممکن است در تعیین دقیق شرایط

است .بسیاری از فرآیندهای زیستی مانند انتقال مواد

زیستگاهی موثر واقع شوند ،ولی همبستگی الزم را

غذایی و آلی ،پراکندگی و فراوانی بیمررگان

بین پارامترهای مرم زیستگاهی ،جرت فرم برتر

( )Rabeni et al., 2002و ماهیان ( Peterson and

تقابل

هیدرولیک،

 )Rabeni, 2001به دبی جریان وابسته بوده ،میزان

مورفولوژیک

جریان و دبی رسوب بطور مستقیم بر تنوع

(.)Maddock, 1999; Clarke et al., 1999

زیستگاه5های مورفولوژیک و حفظ حیات جانوری

تیییرات هیدرولیک جریان ،تیییرات مورفولوژی

تأثیرگذار است .همچنین در چرخه زندگی موجودات

رودخانه و بالعکس را بدنبال دارد .و هر یک از

آبزی ،فعالیتهای زیستی و اکولوژیک همواره در

فرآیندهای مورفولوژیک و هیدرولوژیک-هیدرولیک

ارتباط متقابل با زیستگاه فیزیکی 2و قیمروهای

تاثیر بسزایی بر اکولوژی رودخانه دارد (شکل  .)5مدل

زیستگاهی رودخانه صورت میپذیرد .واحدها و

جریانهای زیستی ،روشی است تحیییی که از طریق

قیمروهای زیستگاهی رودخانهها ،ناشی از اثرات

مفروم انتقال رسوب و بر مبنای وابستگی فعالیتهای

متقابل فرآیندهای مورفولوژیک ،هیدرولوژیک و

زیستی 4به رژیم جریان ،به ارزیابی عمیکرد زیستگاه-

فرآیندهای
و

هیدرولوژیک،
اکولوژیک،

ایجاد

نمیکنند

1

هیدرولیک شکل میگیرند (.)Poff et al., 1997

های رودخانهای و تعیین محدودههای دبی زیستی

زیستگاههای فیزیکی ،تاثیر بسزایی بر ساختار و

میپردازد ( .)Escobar, 2007بنا به تعریف ،دبی
3

Habitat
Physical habitat

1
2

River habitat assessment methods
Ecological functions
5
Functional flows range
4
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زیستی به جریانی که حاصل اندرکنش فرآیندهای

خوال قرموز ،4از روش "موودل جریوانهوای زیسووتی"1

ریختشناسی و زیستی ،از طریق فرآیندهای

استفاده شده است .لذا هدر از پژوهش فووق ،تعیوین

هیدرولوژیک و هیدرولیک است ،اطالق میشود .مدل

آسووتانه فعالیووتهووای زیسووتی قووزلآالی خووال قرمووز

جریانهای زیستی در مقایسه با مدلهای دیگر

سرشاخههای رودخانه الر ،ارتباط آنها با فرآیندهوای

سنجش زیستگاههای رودخانهای ،میتواند مناسبتر

هیوودرومورفولوژیک و ارائووه الگوووی تعیووین محوودوده

باشد ،زیرا همزمان شاخصهای هیدرولوژیک-

جریانهای زیستی است.

هیدرولیک ،مورفولوژیک و زیستی را در بر می گیرد
( .)Escobar, 2007بر طبق مدل جریانهای

 .2مواد و روشها

زیستی ،دبی جریان ،هنگامی زیستی محسوب می-
شود که شرایط هیدرومورفولوژیک مناسبی را برای

 .1.2منطقه مورد مطالعه

انجام فعالیتهای زیستی آبزی مریا سازد .تاثیر

پارک میی الر که دارای اکوسیستمهای

فرآیندهای هیدرومورفولوژیک بر اکولوژی رودخانه ،با

کوهستانی مرتفع و آبی میباشد ،در نزدیکی دامنه

استفاده از تعریف آستانههای جریان ،اعم از "آستانه

جنوب غربی دماوند و در حوزه استحفاظی سازمان

دبی زیست محیطی" ،"5آستانه دبی مقطع پر "2و

حفاظت محیط زیست ایران قرار گرفته است.

"آستانه دبی رسوبی "3انجام میشود .با تعیین

مساحت حوزه آبخیز الر تقریبا  73کییومترمربع است

محدوده جریانهای زیستی میتواند تخمین مناسبی

(.)Tehran Regional Water Authority, 1996

جرت ارزیابی پاسخ اکولوژیکی رودخانه به تیییرات

سرشاخههای رودخانه الر بعنوان یکی از نادر

مورفولوژیکی ایجاد شده در اثر فرآیندهای

زیستگاههای بومی ماهی قزلآال خال قرمز در ایران ،از

هیدرولوژیکی و هیدرولیکی باشد.

شاخههای درجه دومی ترکیب یافته که میتوان از

وجود ماهی قزل آالی خوالقرموز از گونوه هوای

دلیچایی ،سفیدآب و گزلدره نام برد .این نوع قزلآال

حساس و ارزشمند ماهیان جران ،اهمیت حووزه الر را

اصوالً یک ماهی شکارچی و پُراشترا بوده ،در فصل

دوچندان نمودهاست .اما در حال حاضر به دلیل شدت

پاییز برای تخمریزی عکس جرت جریان آب و به

اثرات تنظیم جریان ،پراکنش این ماهی به بخش های

سمت سرچشمههای رودخانه حرکت میکند .تخم-

خاصی از آبرای حوزه محدود گردیوده اسوت .در ایون

ریزی روی بسترهای شنی و سنگی با جریان کند آب

پژوهش به منظور ارزیابی زیستگاههای مواهی قوزلآال

انجام میگیرد و در همین منطقه بچه ماهیان رشد
میکنند .این ماهی به محل زندگی خود عالقه داشته

1

Environmental flow threshold
Bankfull discharge threshold
3
Sediment discharge threshold
2

4

)Brown trout (Salmo trutta fario
5
Functional Flows Model
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و بشدت از آن دفاع میکند ( .)Vosoghi, 1998سد

سفیدآب و در قسمت پایین دست سد ،ایستگاه پیور و

خاکی الر در فاصیه  71کییومتری شرر ترران ،بر روی

هر یک از شاخهها در یک مقطع عرضی و در طول

رودخانه الر احداث شده است .در این پژوهش ،در

سه سال آبی مورد بررسی قرار گرفتند (شکل.)2

قسمت باالدست سد سه ایستگاه گزلدره ،دلیچای و

شکل ( )5تقابل فرآیندهای هیدرولوژیک -هیدرولیک و مورفولوژیک و تاثیر آنها بر اکولوژی رودخانه.

شکل ( )2موقعیت حوزه الر و ایستگاههای هیدرومتری باالدست و پاییندست سد الر .

همچنین جرت تحییل مراحل حرکت بسوتر ،از

اندازه رسوبات (

) الیهسوطحی ،5روش "قودم زدن

رسوبات الیه سطحی در هر یک از ایستگاههوای موورد

پاشنه تا پنجه " 2مورد استفاده قرار گرفت (شوکل )3

مطالعه ،نمونهبرداری و شورایط مورفولووژی رودخانوه-

و دبی تقریبی جریان در این ایستگاهها بوا اسوتفاده از

های موردنظر مشخص گردید .جرت محاسبه متوسط

1

Surface layer
2
Heel-to-toe walk
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روش شناور تخمین زده شد .همچنین برای هر یک از

 5357-5368از شرکت آب منطقهای ترران بورای هور

ایستگاهها ،مشخصات فیزیکی و جیرافیایی (جدول )5

یک از ایستگاهها جمعآوری شد.

و هندسه مقاطع عرضی مربوط بوه سوه سوال آمواری

جریان

شکل ( )3نمایی از نمونهبرداری الیه سطحی بستر ،ایستگاه پلور ،مورخ  ،62/9/26تصویر در جهت
جریان آب.
جدول ( )5مشخصات فیزیکی و جغرافیایی ایستگاه.

طول جیرافیایی

عرض جیرافیایی
()UTM

گزلدره

سفیدآب

n

S
)(m/m

()UTM

8/841

8/851

15-12-16

31-11-87

8/831

8/8539

15-16-31

31-11-84

سفیدآب

8/81

8/851

15-19-45

31-11-57

دلیچای

دلیچای

8/832

8/8555

12-83-24

31-15-55

پیور

الر

ایستگاه

رودخانه
الر

کننووده مناسووبی اسووت ( Montgomery et al.,

 .2.2روش محاسباتی
به منظور انجام ارزیابی زیسوتی ،الگووریتم یوک

 .)1999بعالوه تنش برشی بیبعد شوییدز (رابطوه ،)5
معادلهای کاربردی جرت ارائه اثر متقابل دبی جریوان،

بعدی جرت محاسبه تنش برشی انتخواب گردیود .در

،S

زیستگاههایی که بوه رژیوم رسووبی وابسوته هسوتند،

 .)1936در مرحیوه اول ،در هوور یوک از ایسووتگاههووای

جرت ارزیوابی زیسوتی ،تونش برشوی عامول محودود

مورد مطالعه ،توراز آسوتانه دبوی زیسوت محیطوی بوا

و هندسووه مقطووع عرضووی اسووت ( Shields,
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استفاده از روش محیط خویس شوده ( Gippel and
شعاع هیدرولیکی که تحت آن ذرات بسوتر

،)Stewardson, 1998; Gordon et al., 2004
تراز آستانه دبی مقطع پر با استفاده از مقاطع عرضوی
رودخانه و رسم منحنی نسبت عرض به عموق و عموق
( )Wolman, 1955; Leopold et al.,1964تعیین

در آستانه حرکت قرار میگیرند ()m
() 3

شد .سپس تنش برشی بی بعد متناظر با "آستانه دبی
زیست محیطی" (
(

= تنش برشی بیبعد بحرانی

) و "آستانه دبوی مقطوعپور"

در نرایت با مقایسه تنش برشی مرزی ( ) و

) ،از طریق رابطه ( )5محاسبه گردید.

تنش برشی بی بعد آستانههای جریان ،شرایط جریان
() 5

 ،با توجه به

و نحوه حرکت بستر مشخص گردید.

تراز سطح آب موردنظر ،مشخصات مقطع عرضی و
تنش برشی بی بعد

اندازه مواد بستر (

شعاع هیدرولیکی ()m

مشخص میشود .همچنین ،عالوه بر محاسبه تیییرات

شیب سطح آب (

)

زمانی تنش برشی بی بعد در بستر ،امکان مشاهده

چگالی مخصوص

وابستگی تیییرات مورفولوژیک بستر به دبی جریان

متوسط اندازه مواد بستر ()mm

در مرحیه دوم ،تراز "آستانه دبی رسوبی"
(آستانه حرکت ذره رسوب،

) ،با استفاده از رابطه ()5

یا همان

) با

وجود دارد .بدین ترتیب دبی جریان متناظر با تراز
سطح آب مورد نظر ،با استفاده از رابطه (Chang, ( )4

 ،)1988محاسبه گردید.

استفاده از رهیافت تنش برشی شییدز ( Shields,

 )1936; Henderson, 1969با استفاده از رابطه ()2

()4

و تنش برشی بیبعد متناظر با آن با استفاده از رابطه
( )3محاسبه گردید .الزم به ذکر است که تنش برشی

دبی جریان (

بی بعد بحرانی مربوط به متوسط اندازه رسوبات بستر

ضریب زبری مانینگ

(

یا

مساحت مقطع عرضی (

) به عنوان آستانه حرکت ذره رسوب در

نظر گرفته شده است .در رودخانههای درشتدانه،
جریانی که متوسط اندازه رسوبات بستر ،تحت آن در
آستانه حرکت قرار میگیرد از رابطه ( )2قابل محاسبه
است (.)Henderson, 1969

)
)

 .3نتایج
به دنبال بازدیود صوحرایی و محاسوبه متوسوط
دانهبندی ذرات بستر بین نقاط باالدست و پاییندست
ایستگاههای موردنظر ،منحنی دانهبندی الیه سوطحی

()2
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ترسیم شد (شکل  .)4متوسط اندازه رسوبات سوطحی

تقریبی جریان در این ایستگاهها به ترتیب برابر ،3/54

) در ایستگاههای گزلدره ،سفیدآب ،دلیچوای و

 5/43 ،8/45و  8/91مترمکعووب بوور ثانیووه مشووخص

(

پیور به ترتیب برابر  15 ،15 ،95و  47میییمتر و دبوی

گردید (جدول .)2

شکل ( )4منحنی دانه بندی الیه سطحی ایستگاهها.
جدول ( )2خالصه نتایج بازدید صحرایی.

متوسط اندازه رسوبات
الیه سطحی ( ,
)mm

تاریخ

دبی
)

(

نمونه برداری

ایستگاه

رودخانه

95

3/54

62/9/58

گزلدره

الر

15

8/45

62/9/58

سفیدآب

سفیدآب

15

5/43

62/9/58

دلیچای

دلیچای

47

8/91

62/9/26

پیور

الر

چرخه ساالنه زندگی قزلآالی خالقرمز ،شامل

دو بخش "فعالیتهای زیستی وابسته به تکثیر "5و
"فعالیتهای زیستی دوران رشد "5میباشد .بازه
Bed occupation

1
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زمانی فعالیتهای زیستی این آبزی در منطقه مورد

جریان در رودخانههای سنگی و قیوه سنگی (بازههوای

مطالعه ،در شکل -1الف ترسیم گردید و ارتباط

آبشاری 2و پیهگوداب )3گزل دره ،دلیچای ،سفیدآب و

فعالیتهای زیستی با مقادیر دبی جریان ساالنه

پیور ،برای یک دوره یک ساله ،مشخص گردید (جدول

ایستگاه گزلدره ،در شکل-1ب ،نمایش داده شد.

 4و .)1

فعالیتهای زیستی وابسته به تکثیر ،شامل تخمریزی

شوورایطی را کووه در آن ،دبووی جریووان رودخانووه

و ظاهر شدن آبزی به صورت آلوین و فرای میباشد.

بیشتر از دبی متناظر با آسوتانه حرکوت ذرات رسووب

در این مرحیه ،جریانهای با شدت کم ،بدون ایجاد

بسووتر باشوود و جابجووایی رسوووبات ،مورفولوووژی و

هیچگونه حرکتی در بستر و جریانهای با شدت

هیدرولیک جریان را تیییر میدهود ،ناحیوه "تجدیود

متوسط ،با ایجاد زیستگاههای بیشتر در بستر،

شوورایط زیسووت"Aquatic Life Restoration ،

محدوده جریان مناسب برای ادامه فعالیتهای زیستی

) ، (A.L.Rدر نظر گرفته شود .در ایون شورایط دبوی

آبزی و یا محدوده دبی زیستی در نظر گرفته شد.

جریان در طی فعالیت زیستی وابسته بوه تکثیور ،غیور

فعالیتهای زیستی دوران رشد ،شامل دوران بیوغ و

زیستی و در طی فعالیت زیستی دوران رشود ،زیسوتی

مراجرت آبزی میباشد و در این مرحیه ،جریانهای با

محسوب گردید .در چرخه ساالنه سرشاخههای گوزل-

شدت زیاد نیز با ایجاد جابجایی در بستر ،در محدوده

دره ،دلیچای و سفیدآب در یک بازه زمانی و سرشاخه

دبی زیستی در نظر گرفته شد.

پیور در دو بازه زمانی شرایط زیست مویتوانود در اثور

در هر یک از ایستگاههوای گوزلدره ،دلیچوای،

سیالب ،ناپایدار و تجدید گردد.

سفیدآب و پیور ،ابتودا توراز سوطح آب ،دبوی جریوان،

شرایطی که دبی جریان رودخانه کمتور از دبوی

دوره بازگشت وقوع دبی و تنش برشی بیبعد متنواظر

متناظر با آستانه حرکت ذرات رسوب بستر و بیشتر از

با هر یک از آستانهها تعیین شود (جودول  .)3بعنووان

آسووتانه دبووی زیسووت محیطووی مقطووع باشوود ،ناحیووه

نمونووه در ایسووتگاه گووزل دره ،آسووتانه دبووی زیسووت

"شرایط زیست نسبتا پایودار"Relatively Stable ،

محیطی  8.6مترمکعب بر ثانیه ،تراز سطح آب متناظر

) ،Aquatic Life (S.A.Lدر نظر گرفته شد .در این

با آن  21سانتی متر ،دوره بازگشوت وقووع ایون دبوی

شرایط دبی جریان در طی فعالیت زیستی وابسوته بوه

یکساله و تنش برشی بویبعود متنواظر بوا آن 8.854

تکثیر ،زیستی و در طی فعالیت زیسوتی دوران رشود،

مشخص گردید .در نرایت تراز آستانههوای جریوان در

غیوور زیسووتی محسوووب گردیوود .در چرخووه سوواالنه

مقاطع عرضی این ایستگاهها ترسیم گردید (شکل.)9

سرشاخههای گزلدره ،دلیچای و سفیدآب در دو بوازه

سووپس الگوووی تعیووین محوودوده جریووانهووای

زمانی و سرشواخه پیوور در یوک بوازه زموانی شورایط

زیستی بر اساس تونش برشوی بوی بعود آسوتانههوای
Bed preparation

1

Cascade channels
Step-pool channels

2
3
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زیست میتواند نسبتا پایدار و شرایط جروت فعالیوت-

سفیدآب و پیور بر اساس متوسط دبی سه ساله ،فقوط

های وابسته به تکثیر مریا گوردد .شورایطی کوه دبوی

در یک بوازه زموانی شورایط زیسوت مویتوانود کوامال

جریان رودخانه کمتر از آستانه دبوی زیسوت محیطوی

ناپایدار گردد.

مقطع باشد ،ناحیه "عدم وجود شرایط زیسوت"No ،

) ،Aquatic Life (N.A.Lدر نظور گرفتوه شود .در
چرخووه سوواالنه سرشوواخههووای گووزلدره ،دلیچووای،

شکل ( )1ارتباط مراحل زندگی قزلآالی خالقرمز با مقادیر دبی جریان (الف) نمودار مراحل زندگی
قزلآالی خالقرمز (Bjornn and Reiser, 1991; Escobar, 2007; Mousavi Nadushan
)( ،and Ramezan, 2011ب) رژیم آبدهی متوسط ساالنه رودخانه الر ،ایستگاه گزلدره.
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جدول ( )3آستانههای تنش برشی بیبعد.

ایستگاه
پیور

سفیدآب

دلیچای

گزلدره

21

38

38

21

5/ 9

8/59

5

8/63

8/821

8/821

8/82

8/854

65

46

13

92

35/7

3

3/ 9

53/2

8/5

8/841

8/845

8/844

46

15

59

75

58

4

23/1

56/1

8/819

8/819

8/819

8/819

)h(cm
)

(Q

)h(cm
)

(Q

)h(cm
)

(Q

آستانه دبی
زیست محیطی
آستانه دبی
مقطعپر
آستانه دبی
رسوبی

های زیستی موجودات و عمیکرد زیستی زیسوتگاههوا

 .4بحث و نتیجهگیری

میگذارند ،متفاوت است .لذا فعالیتهای زیستی قزل-

در هر یک از ایستگاههوای گوزلدره ،دلیچوای،

آالی خالقرمز حوزه الر ،در طول یک سال آبی بطوور

سفیدآب و پیور ،ابتدا تراز آستانههای جریان و پوس از

کیی به دو دسوته "فعالیوتهوای زیسوتی وابسوته بوه

آن با استفاده از فرمول شییدز و مانینوگ ،بوه ترتیوب

تکثیر" و "فعالیتهای زیستی دوران رشود" تقسویم-

تنش برشی بیبعد و دبی متناظر با هر یک از آستانه-

بندی گردید .بعالوه سوه آسوتانه بوه منظوور توصویف

ها تعیین شد .تنش برشی بی بعد جریان ،در محدوده

شرایط زیستی در هور یوک از مقواطع تشوخیص داده

زمانی مناسب میتواند نقش بسزایی در تکثیر و رشود

شد" .آستانه دبی زیست محیطی" ،کوه در دبویهوای

آبزیان داشته باشد .با توجه به اینکه تنش برشی بوی-

جریووان کمتوور از آن ،بوودلیل افووزایش دمووا و کوواهش

بعد جریان در کدام ناحیه قرار میگیرد ،شدت جریان،

اکسیژن آب در ماههای گرم سال و امکوان یوخزدگوی

نحوه حرکت بستر و شورایط زیسوت آبزیوان متفواوت

کامل آب و خفگی ماهیوان در مواههوای سورد سوال،

است و با توجه بوه محودوده زموانی فعالیوت زیسوتی

شرایط خطرناکی برای جمعیت ماهیان ایجاد میشود.

قزلآال ،زیستی و یا غیر زیستی بوودن شودت جریوان

چراکه بطور کیی قزلآالی خالقرمز در رودخانوههوای

مورد نظور قابول تعیوین اسوت .بنوابراین تواثیری کوه

دارای آب زالل ،سوورد و سرشووار از اکسوویژن ،زنوودگی

هندسه مقطع عرضی و اندازه مواد بستر ،بور فعالیوت-

میکند و نسبت به تیییرات دما و اکسیژن حساس
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شکل ( )9مقطع عرضی ایستگاه الف) گزلدره ،ب) دلیچای ،ج) سفیدآب و د) پلور.
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جدول ( )4الگوی تعیین محدوده جریانهای زیستی ایستگاههای گزلدره ،دلیچای و سفیدآب.

ایستگاههای گزلدره ،دلیچای و سفیدآب
زیستی دوران

زیستی وابسته به

رشد

تکثیر

ناحیه

فعالیتهای

فعالیتهای

تعیین محدوده جریانات زیستی
با استفاده از پارامتر شییدز

زیستی

غیر زیستی

تجدید شرایط زیست

5

زیستی

زیستی

شرایط زیست نسبتا پایدار

2

زیستی

زیستی

شرایط زیست نسبتا پایدار

3

غیر زیستی

غیر زیستی

عدم وجود شرایط زیست

4

جدول ( )1الگوی تعیین محدوده جریانهای زیستی ایستگاه پلور.

ایستگاه پیور
زیستی دوران

زیستی وابسته به

رشد

تکثیر

ناحیه

فعالیتهای

فعالیتهای

تعیین محدوده جریانات زیستی
با استفاده از پارامتر شییدز

زیستی

غیر زیستی

تجدید شرایط زیست

5

زیستی

غیر زیستی

تجدید شرایط زیست

2

زیستی

زیستی

شرایط زیست نسبتا پایدار

3

غیر زیستی

غیر زیستی

عدم وجود شرایط زیست

4

است ( ،)Vosoghi, 1998لوذا تعیوین حوداقل

و دلیچای  38سانتیمتر و در ایستگاه گزلدره و پیوور

آستانه زیست محیطی اهمیوت بسوزایی دارد .الزم بوه

 21سانتیمتر مشخص گردیود" .آسوتانه دبوی مقطوع

ذکر است که این آستانه بسته بوه مورفولووژی مقطوع

پر" که تحت آن ،تیییر در چرخه مواد غذایی و میزان

عرضی میتواند متفاوت باشد .در هر یک از ایستگاهها،

زیستگاههای در دسترس قزلآالی خوال قرموز ،بوویژه

پس از محاسبه حداقل دبی زیست محیطی با استفاده

در زمان تکثیر و رشد الروها ،شرایط زیسوتی پایودار و

از روش محویط خوویس شوده ،مقایسووه آن بوا مقووادیر

مطیوبی را ایجاد میکند .این دبوی تواثیر بسوزایی بور

حداقل تراز سطح آب پیشنرادی مناسب جرت زیست

اکولوژی رودخانه دارد ،زیورا دبوی جریوان در سوطو

قزلآالی خال قرموز ((Bjornn and Reiser, 1991

باالتر از آستانه مقطع پر کانال ،از یک سو بور کیفیوت

و بر اساس مشواهدات بوه عمول آموده در بازدیودهای

آب رودخانه به واسطه تواثیر بور چرخوه موواد میوذی

صحرایی ،حداقل تراز زیستی در ایستگاههای سفیدآب

( ،)Peacock, 2003و از سوی دیگر بر گسوتردگی و
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ایجاد ریززیستگاههوا در بسوتر مووثر واقوع مویشوود

دبی با تواثیر بور ناحیوه هایپریوک ،نقوش بسوزایی در

( .)Piazza and la Peyre, 2007بعالوه جریانی کوه

اکولوژی رودخانه ایفا میکند.

رودخانه را در آستانه سیل قرار داده و در سطو باالتر

بر این اساس در هر یک از ایستگاهها به لحوا

5

زیستی ،سه بازه "تجدیود شورایط زیسوت"" ،شورایط

نامیده میشود .دبی مقطع پور ،بعنووان دبوی طراحوی

زیست نسبتا پایدار" و "عدم وجوود شورایط زیسوت"

سازههای رودخانهای درنظر گرفته مویشوود ،از اینورو

تعیین شد .تراز سطح آب با گذشوتن از آسوتانه دبوی

تعیین آن دارای اهمیوت بسوزایی اسوت ( Parker et

رسوبی و قرارگیری در ناحیه تجدیود شورایط زیسوتی

" .)al., 2003آستانه دبی رسوبی" که تحت آن ،مواد

میتواند اکوسیستم رودخانوه را بوه واسوطه تواثیر بور

بستر رودخانه شروع به حرکت کورده ،مقطوع عرضوی

ناحیه هایپریک ،کیفیت آب و دسترسی به زیستگاههوا

تیییر شکل داده میشود و منجر به فرآیندهای جدید

بازسازی نماید و بوا تشودید تیییورات مورفولوژیوک و

زیستی و ایجاد زیستگاههای جدید در شرایط سویالبی

زیستگاهی در بستر ،تیییرات قابل توجه در فراوانوی و

میشود .هنگامی که وضعیت جریان به گونوهای باشود

تنوع کفزیان پدید آورد ( Tonia and Buffington,

که معیار آستانه حرکت تامین شود ،رسوبات در طوول

 )2009و از جنبههای تیذیهای ،شورایط را بورای الرو

بستر رسوبی ،شروع به حرکت میکنند .بحث آسوتانه

ماهیان بربود بخشد ( .)Escobar, 2007توراز سوطح

حرکت در مطالعات انتقال رسووب ،مطالعوه چگوونگی

آب در حد فاصل تراز آستانه دبوی زیسوت محیطوی و

رسوبگذاری و فرسایش در آبراههها از اهمیوت قابول

رسوبی ،دوره زیست نسبتاً پایداری ایجاد مویکنود .در

مالحظهای برخوردار اسوت ( .)Emami, 2010عوالوه

این ناحیه دورههای کوتاه و گذرای تراز سوطح آب بوا

بر آن در رودخانههای سنگی و قیوه سنگی ،در شرایط

گذشتن از آستانه دبی مقطعپر با تاثیر بر چرخه موواد

سیالبی که ذرات بستر شوروع بوه حرکوت مویکننود،

میذی ،کیفیت آب و میزان زیستگاههای در دسوترس،

تیییر توزیع دانهبنودی بسوتر و مورفولووژی رودخانوه

شرایط مناسوبی را بورای بازسوازی موجوودات کفوزی

باعث تیییور ویژگویهوای " ناحیوه هایپریوک "2و در

فراهم میکند و موجودات کفزی در نرایت به مصورر

نتیجه ایجاد شرایط مطیوب جروت تجدیود زیسوتی و

تیذیه قزلآال میرسند .ترازهای کمتر از آسوتانه دبوی

احیاء جمعیت کفزیان رودخانه میشود ( Tonia and

زیست محیطی ،آستانه خطر بورای جمعیوت ماهیوان،

 .)Buffington, 2009بنابراین در شرایط سویالبی و

ناحیه عدم وجود شرایط زیست محسوب میشوود .در

آستانه حرکت ذرات بستر ،شرایط برای رشد الروهوا و

این حالت ،شرایط زیستی برای اداموه حیوات ماهیوان

حتی ماهیان بزرگتر چندان مطیووب نیسوت اموا ایون

حتی در مقاطع کوتواه زموانی و در طوول چنود سوال

از آن ،سیالبدشوت غرقواب شوود ،دبوی مقطوع پور

مناسب نخواهد بود.
Bankfull discharge
Hyporheic zone

1
2
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در ایستگاههای مورد مطالعوه ،دبوی جریوان در
محدوده دبی آستانه زیسوت محیطوی و دبوی آسوتانه

سپری نموده و لذا شرایط زیستی در آن برای استقرار
و تداوم چرخه زندگی نامناسبتر است.

رسوبی ،طی فعالیتهای زیسوتی وابسوته بوه تکثیور،

مطالعات صورت گرفته ،بخش کوچکی از

دبی زیستی مشخص گردید ،در صورتیکه دبی جریوان

مبحث بررسی زیستی رودخانه را شامل میشود.

بیشتر از دبی آستانه زیست محیطی ،طی فعالیتهوای

وسعت مباحث و اهمیت بسیار آن برای کارشناسان

زیستی دوران رشد ،دبی زیستی در نظور گرفتوه شود.

در شناخت اکوسیستم رودخانهها و بررسی پدیدههای

در نرایت مالحظه میگردد که بر اسواس پارامترهوای

هیدرولوژیک ،هیدرولیک ،مورفولوژیک و زیستی

هیدرولوژیک ،آمار دبوی متوسوط سوه سواله و تعیوین

مرتبط با آنرا و همچنین در برآورد دقیقتر پاسخ

آستانههای جریان ،در چرخوه سواالنه ،سرشواخههوای

اکولوژیکی رودخانه نسبت به تیییرات ایجاد شده در

گزلدره ،دلیچای و سفیدآب ،دو بوازه زموانی و یوا دو

رودخانه ،ایجاب مینماید که مطالعات و بررسیهای

دوره ،شرایط مناسب جرت فعالیتهای زیستی وابسته

وسیعی در این زمینه صورت گیرد .جرت تدقیق و

به تکثیر و فقط یک دوره و یک مقطع زمانی ،شورایط

بربود بخشیدن به این روش ،استفاده از روشهای

سوویالبی را در راسووتای تجدیوود شوورایط زیسووتی و

نوین نمونهبرداری صحرائی جرت تعیین آستانههای

زیستگاهی تجربه میکنند .اما سرشاخه پیوور در یوک

حرکت بستر و توزیع دانهبندی دقیقتر ،بربود

بازه زمانی محدودههای جریان مناسب جرت فعالیت-

الگوریتم محاسبه تنش برشی ،تعیین مدت زمان

هووای زیسووتی وابسووته بووه بسووتر و در دو بووازه زمووانی

تداوم جریان زیستی ،بررسی همزمان جمعیت بنتوز

محدودههای سویالبی و دورههوای ناپایوداری بسوتر را

رودخانه به عنوان پایه زنجیره غذایی و تاثیر پذیری
آنرا از حرکت رسوبات بستر ،پیشنراد میشود.
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Abstract:
In recent decades, brown trout populations have been declining due to river regulation and its impact on river
morphology along Lar River downstream of Lar Dam located near Tehran. Currently, due to water scarcity in
the country, intensity of water regulation impacts on aquatic population of streams and specific ecologic values
in tributaries of Lar River, it is necessary to present a habitat assessment model to predict ecologic response of
the river to natural and man-induced changes by which can be applied to strategic management of the river.
Hence, in this research, an analytically applied approach is adopted to assess brown trout population by creating
relation among hydrologic, hydraulic, morphologic and ecologic processes. After field work and required
measurements, Shields function was applied to derive dimensionless shear stress for minimum environmental
flow, bankfull discharge and critical discharge for initiation of sediment transport for Lar, Dalichai and Sefid-Ab
rivers. Then, dimensionless shear stress for initiation of the bed sediments was used to investigate effects of
discharge variation on frequency and distribution of aquatic life in response to morphologic changes. It was
found that when water discharge is in the range of discharge corresponding to environmental flow threshold and
critical discharge for sediment motion, it is identified functional discharge for bed occupation while water
discharge greater than critical discharge for sediment motion is also considered functional discharge for bed
preparation. Results obtained from this research, suggest that water discharge, cross-sectional geometry and bed
material size could be effective on ecologic functions and life cycle of brown trout fish and inappropriate river
regulation may lead to gradual elimination of that from river ecosystem.

Keywords: River habitat assessment, dimensionless shear stress, habitat, brown trout fish.
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