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چکيده
كشور ايران از يك سو با محدوديت منابع آب شيرين و از سوي ديگر ،با افزايش روز افزون تقاضاي آب براي مصارف مختلف روبهرو
میباشد كه اين امر موجب رشد سدسازي بهويژه طی سه دهه اخير در ايران شده است .امروزه افزايش آگاهی از آثار طرحهاي توسعه منابع
آب بر رودخانهها و اكوسيستمهاي وابسته به آن سبب شده است تا برآورد نياز آب محيطزيستی يکی از بخشهاي ضروري مطالعات
برنامهريزي منابع آب سدها شود .بهطوريكه در ششمين نشست كميسيون مشترك آب و محيطزيست ،شرح خدمات جامعی جهت تعيين
حقابه محيطزيستی تهيه شد .با وجود اين ،بهدليل عدم شناخت كافی از روشهاي تعيين اين حقابه در جهان و تطبيق آنها با شرايط
مديريتی و محيطزيستی ايران ،اجراي شرح خدمات مذكور تا كنون به انجام نرسيده است و در حال حاضر نيز بيشتر از روشهاي ساده
هيدرولوژيکی براي ارزيابی جريان آب محيطزيستی استفاده میشود .بنابراين ،بررسی و مقايسه مهمترين روشهاي تعيين حقابه
محيطزيستی در جهان و تعيين نقاط قوت و ضعف و بررسی تناسب بهكارگيري آنها با شرايط ارزيابی اين نياز آبی در پايين دست سدهاي
ايران ،هدف اصلی تحقيق حاضر میباشد .از اينرو پس از شناسايی روشهاي مختلف 26 ،روش از مهمترين روشهاي ارزيابی نياز آب
محيطزيستی ( )1()EFAدر جهان از نظر  45معيار مديريتی و محيطزيستی قابل اهميت در ايران ،ارزشگذاري و مورد مقايسه قرار گرفته
است و در نهايت با كمك روش تصميمگيري چندمعياره  ،)2(TOPSISميزان درجه تناسب روشها و اولويتبندي آنها جهت كاربرد در
ايران تعيين شد .نتايج مقايسه روشها بيانگر آن است كه روشهاي جامع و كلیگرا به ويژه روش  )3(DRIFTبيشترين انطباق را با شرايط
برآورد نياز آب محيطزيستی رودخانهها ،در ايران دارد كه بهعنوان متناسبترين رويکرد براي تعيين حقابه محيطزيستی رودخانهها ،پيشنهاد
میشود.

کليد واژهها :جريان آب محيطزيستی ،حقابه محيطزيستی ،سد ،اكوسيستم رودخانه ،مديريت يکپارچه منابع آب ،تصميمگيري چندمعياره
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سرآغاز
در سالهاي اخير ،دستيابی به منابع آب به يك نگرانی جهانی
تبديل شده است؛ بهطوريكه روزبهروز به احداث و بهرهبرداري از
طرحهاي توسعه منابع آب در دنيا افزوده میشود .براساس آمار
كميسيون جهانی سدهاي بزرگ( )4تا اواخر سال  ،2010حدود
 52000سد با ارتفاع باالي  15متر در جهان احداث شده است
) .(Flögl, 2011در واقع در  50سال اخير بهطور تقريبی در دنيا
در هر روز ،بهطور ميانگين دو سد بزرگ با ارتفاعی بيش از 15
متر يا بيشتر با اهدافی همچون تأمين آب براي مصارف شرب،
كشاورزي ،صنعت ،كنترل سيالب ،توليد انرژي برقآبی ،حمل و
نقل آبی و اموري مانند بهرهبرداري براي ورزشهاي آبی،
پرورش ماهی و  ...احداث میشود ).(Richter et al., 2006
هر چند گسترش طرحهاي توسعه منابع آب با توجه به روند
فزاينده جمعيت ،امري اجتنابناپذير است؛ اما از سوي ديگر
ذخيره ،تنظيم و برداشت باالي منابع آب رودخانهها سبب برهم
ريختن رژيم طبيعی جريان آب در بخش اعظمی از سيستمهاي
حوضه آب رودخانهها شده است كه موجب تغيير ساختار و
فرايندهاي الزم جهت حفظ اكوسيستمهاي طبيعی وابسته به
رودخانه ،ايجاد موانع جهت حركت مواد و همچنين تبادالت
طولی و عرضی در طول رودخانه و كاهش ارتباطات بين
اكوسيستمها ،كاهش دسترسی به مناطق مناسب جهت
تخمگذاري و پرورش آبزيان ،اختالل در فعاليتهاي حياتی
موجودات آبزي مانند توليد مثل ،تخمگذاري ،مهاجرت و ،...
تهاجم گونههاي غيربومی و در نتيجه تهديد گونههاي بومی و
تغيير جوامع غالب رودخانه ،تغيير در ساختار شبکه غذايی
اكوسيستمهاي رودخانهاي و ساحلی ،تغيير در كيفيت آب و غيره
میباشد .از اينرو ،با در نظر گرفتن اصول مديريت يکپارچه منابع

آب در طرحهاي آبی و بهمنظور كاهش آثار تنظيم جريان آب
رودخانه بر شرايط طبيعی آنها و ساير اكوسيستمهاي وابسته به
آن ،الزم است تا در سياستها ،خطمشیها و اصول مديريتی،
اجزاء محيطزيست نيز بهعنوان يك مصرفكننده قانونی آب
شناخته شوند و در تصميمهاي مديريتی مورد لحاظ قرار گيرند
( .)Naiman et al., 2002بهاينترتيب ،بهتدريج زمينه علمی
جديدي به نام ارزيابی جريان آب محيطزيستی جهت حفاظت از
اكوسيستمهاي آبی و برآورد نياز آب محيطزيستی آنها ايجاد
شد .اما ،بهدليل جديد بودن اين موضوع در مباحث مديريـت
منابع آب بهويژه در كشورهاي در حال توسعه ،آگاهی كمی در
مورد مفاهيم و كاربرد روشهاي آن وجود دارد و با وجود آنكه
طی دهههاي اخير ،روشها ،رويکردها و چارچوبهاي مختلفی
جهت ارزيابی و تنظيم جريان آب محيطزيستی گسترش يافته
است ،اما در بسياري از كشورها هنوز رويکرد مورد قبولی براي
ارزيابی اين جريان وجود ندارد ).(Islam, 2010
ايران نيز از جمله كشورهايی است كه مطالعات كمی پيرامون اين
موضوع انجام داده و با توجه به اجتنابناپذير بودن ساخت سد در
كشور ،توجه كمی به آثار ناشی از تغيير رژيم طبيعـی جريـان آب
بر محيطزيست پاييندست طرحهاي آبـی بـهويژه سـدها داشـته
است .در سالهاي اخير ايران به همراه چين ،تركيه و هنـد جـزء
كشورهاي پيشرو از نظر تعداد سدهاي در حال ساخت در آسيا و
جهان بهشمار میرود .در حال حاضر در ايران حدود  647سد در
حال بهرهبرداري 144 ،سـد در مرحلـه اجرايـی و  537سـد در
مرحله انجام مطالعات وجـود دارد .در جدول ( ،)1تعـداد سـدهاي
ايران به

جدول ( :)1آمار تعداد سدهاي ايران به تفکيك حوضههاي آبريز اصلی در مراحل مختلف
(شرکت مديريت منابع آب ايران)1392 ،
حوضه آبريز اصلی
اروميه
خليج فارس و درياي عمان
درياي خزر
سرخس
مركزي
هامون

مطالعاتی
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بهرهبرداري

مجموع
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جدول ( :)2حجم مخازن و حجم آب تنظيمی براي
مصارف مختلف کل سدهاي ايران به ميليون مترمکعب
(شرکت مديريت منابع آب ايران)1392 ،
ساليانه

آب قابل تنظيم
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تفکيك حوضههاي آبريز اصلی در مراحل مختلـف و در جـدول
( ،)2حجم مخازن سدهاي ايران به همـراه حجـم آب تنظيمـی
براي مصارف بخشهاي مختلف نشان داده شده است (شـركت
مديريت منـابع آب ايـران .)1392 ،همانطوريكـه اطالعـات
جدول ( )2نشان میدهد ،ميـزان آب رهاشـده بـهعنوان حقابـه
محيطزيستی در پاييندست سدهاي ايران در حدود  4/6درصد
كل آب تنظيمی توسط سدهاسـت كـه ايـن رقـم بسـيار نـاچيز
میباشد .بنابراين ،توجه به برآورد دقيق نيـاز آب محيطزيسـتی
رودخانهها و ضمانت اجرايی براي رهاسازي آن در ايـران توجـه
ويــژهاي را میطلبــد .پــس از الزامــی شــدن ارزيــابی آثــار
محيطزيستی سدهاي بزرگ در سال  ،1376يکی از مهمترين
راهکارهاي مديريتی جهت تقليل آثار طرحهـاي توسـعه منـابع
آب ،تعيين حداقل جريان آب محيطزيستی در پاييندسـت ايـن
طرحها میباشد .همچنين كميسيون مشترك آب و محيطزيست
در سال  ،1384مصوبهاي تعيين كرد كه در آن شرح خـدماتی
ارايه شده است تـا براسـاس آن ،نيـاز آب اكوسيسـتمهاي آبـی
پاييندست سدها تعيين و در تخصيص و بهرهبـرداري از منـابع
آب مربوطه ،لحاظ شود .با وجود آنكه شرح خدمات تعيين شده
از جامعيــت مناســبی برخــوردار بــوده و جنبــههاي مختلــف
بيولوژيکی ،اكولوژيکی ،اقتصادي ،اجتماعی و حتی سياسی مورد
نياز را براي تخصيص حقابه در نظر گرفته است ،ولی بـه دليـل
عدم شناخت كافی از روشهاي تعيين حقابههاي محيطزيسـتی
در جهان و تطبيق آنها با شرايط محيطـی و مـديريتی ايـران،
انجام شرح خدمات مذكور تاكنون توسط دستگاههاي اجرايی به
نتيجه نرسيده است .بهطوريكه در حال حاضر نيز معمـولترين
روش در تعيين نيـاز آب محيطزيسـتی در ايـران ،روش مونتانـا

144

647

1328

(تنانت) است كه در گروه روشهاي هيـدرولوژيکی بـراي ارزيـابی
نياز آب محيطزيستی قرار میگيرد و حاصل نتايج مطالعات انجـام
شده بر روي حوضة رودخانههاي غرب آمريکاست كه حتی كـاربرد
اين روش به تنهايی براي اين منـاطق نيـز بـا انتقادهـايی روبـهرو
میباشـدEvans & England,1995; Jowett,1997; ) HR .
Wallingford, 2003; Hatfield et al., 2003; Dyson (et
.al., 2008; Smakhtin & Anputhas, 2009

به نظر میرسد در موارد كاربرد اين روش در ايران ،هيچگونه
مطالعه جدي در زمينه بررسی انطباق ويژگیهاي آن با شرايط
بيوفيزيکی ،اقتصادي ،اجتماعی ،الزامات سياسی و قانونی مناطق
احداث سدها صورت نمیگيرد و بيشتر بدون ايجاد اصالحاتی براي
همه مناطق كشور از درصدهاي ثابت تعيين شده در اين روش
استفـاده میشود .بنابراين ،توجه به تأمين آب مورد نياز
محيطزيستی در پاييندست سدها براي كاهش آثار بهرهبرداري از
اين طرحها در ايران يك ضرورت غيرقابل انکار میباشد و الزم
است تا مفاهيم مديريت و ارزيابی جريان آب محيطزيستی ،بين
مديران منابع آب و كارشناسان رشتههاي مختلف علمی در ايران
نيز ارتقا يافته و در فرايند برنامهريزي و مديريت حوضههاي آبريز،
تهديدهاي ناشی از در نظر نداشتن جريان آب محيطزيستی در
پايين دست سدها مدنظر قرار گيرد.
هدف اصلی اين مقاله ،بررسی و مقايسه مهمترين روشهاي
ارزيابی نياز آب محيطزيستی در جهان و تعيين نقاط قوت و ضعف
هر يك از روشهاي موجود و پيدا كردن تناسب بهكارگيري اين
روشها با شرايط ارزيابی نياز آب محيطزيستی در پاييندست
سدهاي ايران است.
شناسايی و مقايسه روشهاي تعيين حقابه محيطزيستی
رودخانهها
براي ارزيابی و انتخاب روشهاي مناسب براي تعيين حقابه
محيطزيستی رودخانهها در پاييندست سدهاي ايران ،ابتدا الزم
است تا روشهاي كاربردي در اقصا نقاط جهان مورد شناسايی
قرار گيرند .به اين منظور ،مهمترين منابع و مأخذ مرتبط با موضوع
تحقيق ،از طريق مطالعات كتابخانهاي و اسنادي با بيش از 200
مقاله ،كتاب ،گزارش در جهت شناسايی ويژگیها و نحوه كاربرد
انواع روشهاي ارزيابی نياز آب محيطزيستی از نقاط مختلف
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جهان مورد بررسی قرار گرفت (عريان و همکاران.)1385 ،

سپس با توجه به پايگاه دادهاي كه از ويژگیهاي اين روشها
ايجاد شده و همچنين براساس پارامترهايی كه در شرح خدمات
مصوبه وزارت نيرو و سازمان محيطزيست تعيين شده است ،از
طريق روش مقايسهاي -تحليلی 45 ،شاخص مقايسهاي
انتخاب و براساس نظر كارشناسی و تکميل  65پرسشنامه،
اهميت اين شاخصها براي كاربرد در ايران نيز وزندهی شد.
سپس هر يك از روشها نسبت به انطباق با شاخص
مقايسهاي ،ارزشگذاري و در نهايت با كمك روش
تصميمگيري  TOPSISميزان درجه تناسب روشها جهت
كاربرد در ايران تعيين و در ادامه مراحل اجراي اين كار توضيح
داده شده است.
 شناسايی انواع روشهاي تعيين حقابه محيطزيستی
رودخانهها

طی  30سال اخير ،تعداد زيادي روشهاي ارزيابی نياز آب
محيطزيستی بهعنوان يکی از ابزارهاي مديريت منابع آب در
جهان گسترش يافته است .بهطوريكه برخی مطالعات نشان
میدهد ،در حدود  207روش در  44كشور جهان مورد استفاده
قرار میگيرند ) .(Tharme, 2003اين روشها توسط
 )6(IWMI,)5(IUCNو بانك جهانی بهصورتهاي مختلفی
طبقهبندي شده است كه بهدليل اينكه تقسيمبندي انجام شده
توسط  ،IWMIبر حسب وجود يا عدم وجود اطالعات
بيوفيزيکی و اقتصادي -اجتماعی مورد نياز صورت گرفته است
و نه براساس ويژگیهاي روششناسی ،از اينرو تقسيمبندي
منطقیتري به نظر میرسد ) .(Korsgard, 2006بنابراين ،در
اين مقاله نيز اين تقسيمبندي مورد قبول بوده و براساس آن
روشهاي  ،EFAدر چهار گروه روشهاي هيدرولوژيکی،
هيدروليکی ،شبيهسازي زيستگاه و روشهاي جامع و كلیگرا
قرار میگيرند .براي آشنايی با روشهايی كه در اين چهار گروه
اصلی قرار دارند ،مهمترين روشها و رويکردهايی كه اطالعات
و مستندات بيشتري از آنها در دسترس بوده و پايهاي براي
ساير روشها میباشند نيز مورد بررسی قرار گرفت كه در اين
مقاله 26 ،روش اصلی و پايهاي از ميان روشهاي مورد استفاده
در جهان انتخاب شد تا به مقايسه قابليت كاربرد آنها در ايران
پرداخته شود.
)
7
(
روشهاي هيدرولوژيکی  :اين گروه ،سادهترين نوع

روشهاي ارزيابی جريان آب محيطزيستی است .توصيههايی كه
در اين روشها ارايه میشوند ،بيشتر تابعی از يك يا چند شاخص
رژيم جريان طبيعی آب رودخانه میباشد و درصدي از ميانگين
شاخص جريان آب رودخانه را كه گاهی با نيازهاي بيولوژيکی
تطبيق داده میشود ،براي تنظيم جريان آب محيطزيستی پس از
بهرهبرداري از سدها تعيين مینمايد Acreman & Dunbar,
;2004; Dyson et al., 2008; ) Arthington et al., 2006
Caissie et al., 2007; Richter, (2009; Poff et al., 2009,
.Leonard, 2011

در تعيين حقابه محيطزيستی سدهاي ايران ،بيشتر از روشهاي
گروه هيدرولوژيکی بهويژه روش مونتاتا با درصدهاي تعيين شده
در طبقات  7 ،6و  8آن يعنی كمتر از  %10تا  %30از ميانگين
جريان ساالنه استفاده شده است .همچنين در برخی موارد ،در
اصالح روش مونتانا ،اعمال درصدها بر روي ميانگين جريان
ماهانه به جاي ميانگين جريان ساالنه اعمال میشود .به تازگی،
كاربرد روش منحنیتداوم جريان و شاخصهاي حداقل جريان
بهويژه  Q95و  7Q10نيز جهت تعيين حقابه محيطزيستی مورد
استفاده قرار میگيرد .در اين مقاله  14روش از پركاربردترين و
مستندترين روشهاي هيدرولوژيکی براي ارزيابی تناسب
بهكارگيري آنها در رودخانههاي ايران بررسی و تحليل شده است.
روشهاي هيدروليکی( :)8در اين دسته از روشها ،ارتباط بين
تغييرات برخی از متغيرهاي هيدروليکی ساده مانند عمق آب،
محيط مرطوب ،سرعت آب و  ...با تغيير در ميزان دبی جريان آب
رودخانه بررسی میگردد .سپس در شرايط هيدروليکی مختلف،
ميزان دستيابی به شرايط مطلوب زيستگاه براي گونههاي
موردنظر مشخص میشود تا با استفاده از نتايج آن ،نياز آب
محيطزيستی رودخانه برآورد شود ) ;Evans & England, 1995
Stalnaker et al., 1995; Gippel & Stewardson; 1998,
.(Stewardson & Gippel, 2003; Hirji & Davis, 2009

استفاده از اين روش در حال حاضر بيش از پيش مورد توجه قرار
گرفته و در تعداد محدودي از سدهاي ايران با توجه به سطح
محيط مرطوب و تطابق با سطح رويش گياهان آبزي و يا مراحل
حياتی گونههاي ماهی شاخص رودخانه و يا بنتوزها در فصول
مختلف ،به تعيين حقابه محيطزيستی پرداخته شده است.
در اين مقاله ،تناسب بهكارگيري  2روش از مهمترين روشهاي
گروه روشهاي هيدروليکی براي كاربرد در ايران مورد بررسی قرار
گرفته است.
)
9
(
روشهاي شبيهسازي زيستگاه  :اين روشها بر پايه
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فرضيههايی مشابه با روشهاي هيدروليکی قرار دارند اما با
جزئيات بيشتري به بررسی روند تغيير شرايط فيزيکی
زيستگاهها در دبیهاي مختلف جريان رودخانه میپردازند و از
طريق مدلسازيهاي مختلف و تركيب اطالعات
هيدرولوژيکی ،هيدروليکی ،بيولوژيکی ،شکل كانال ،ويژگیهاي
بستر رودخانه ،كيفيت آب و  ...در چندين سطح مقطع در
رودخانه ،منحنیهايی بهدست میآيد كه ارتباط بين دبی
رودخانه و دستيابی به زيستگاه را براي گونههاي موردنظر
نشان میدهد كه نتايج آن با اولويتهاي شرايط زيستگاه براي
گونه خاص مقايسه و در نتيجه محدوده مناسب جريان آب
محيطزيستی مورد نياز تعيين میشود ;Bovee, 1982

از سه طريق معيارهايی براي مقايسه قابليت هر يك از روشها
براي ارزيابی نياز آب محيطزيستی رودخانههاي ايران انتخاب شد:
 .1از طريق پايگاه دادهاي كه از ويژگیهاي اين روشها ايجـاد
شده است.
 .2براساس پارامترهاي شرح خدمات مصوبه وزارت نيرو و سازمان
حفاظت محيطزيست ايران كه در ششمين نشست كميسيون
مشترك آب و محيطزيست تعيين شده است.
 .3از طريق تکميل پرسشنامه كه توسط صاحبنظران تکميل
شده است.
با جمعبندي اطالعات فوق ،در نهايت  45معيار در  5گروه اصلی
براساس جدول ( )3براي مقايسه روشها انتخاب شد.

;Stalnaker et al., 1995; Caldwell) et al., 1999
;Hudson et al., 2003; Booker & Dunbar, (2004
. Jowett & Biggs, 2006; Islam, 2010

 بهکارگيري روش تصميمگيري چندمعياره تاپسيس

با توجه به تعريف روشهاي شبيهسازي زيستگاه كه شرايط
بيوفيزيکی و اكولوژيکی رودخانه را از جوانب مختلف مورد توجه
قرار میدهد ،میتوان بيان نمود كه تا كنون در ايران مطالعات
موردي كه بهطور دقيق و كامل از اين روش براي تعيين حقابه
محيطزيستی رودخانه استفاده شده باشد ،صورت نگرفته است.
در اين مقاله ،تناسب كاربرد دو روش مهم اين گروه براي
استفاده در ايران بررسی شده است.
)
10
(
روشها و رويکردهاي جامع و کلیگرا  :اين روشها و
رويکردها ،مهمترين ويژگیهاي رژيم جريان آب كه شرايط
مطلوب اكولوژيکی ،اقتصادي ،اجتماعی و  ...سيستم رودخانه را
به ميزان بااليی تحت تأثير قرار میدهد ،شناسايی كرده و براي
هر يك از اين ويژگیها ،سطح آب مورد نياز را تعيين مینمايد
و در نهايت همة اين مقادير را براي ايجاد يك رژيم جريان آب
مناسب با هم تركيب میكند )Jowett, 1997; Brizga et al.,
2002; King et al., 2003; LHDA, 2003; Brown
&& King, 2002; Arthington et al., 2003; Brown
;King, 2003; Brown & Wallingford Ltd. 2003
;Arthington et al., 2004; Korsgaard, 2006
Arthington et al., 2006; King et al., 2008; Dyson
.(et al., 2008

در مطالعه حاضر 8 ،روش از مهمترين و مستندترين روشهاي
جامع و كلیگرا مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است.
 انتخاب معيارهاي مناسب براي مقايسه انواع
روشهاي تعيين حقابه محيطزيستی

براي مقايسه تناسب کاربرد انواع روشهاي تعيين
حقابه محيطزيستی در ايران

با توجه به انتخاب  45معيار براي ارزيابی  26روش منتخب
ارزيابی  EFRاز روش تاپسيس كه يکی از فنون تصميمگيري
چندمعياره است ،براي اولويتبندي و انتخاب رويکرد مناسب در
ايران استفاده شد .در روش تاپسيس كه توسط هوانگ و يون در
سال  1981پيشنهاد شده است m ،گزينه بهوسيله  nشاخص
مورد ارزيابی قرار میگيرد .اصل توافقی روش تاپسيس براي
تصميمگيري چندشاخصه اين است كه گزينه انتخاب شده بايد
كوتاهترين فاصله را از راهحل ايدهآل مثبت و بيشترين فاصله را از
گزينه ايدهآل منفی داشته باشد (اصغرپور.)1387 ،
يافتهها
براي اولويتبندي و انتخاب رويکرد مناسب براي ارزيابی جريان
آب محيطزيستی در ايران ،مراحل ششگانه اجراي روش تاپسيس
مطابق زير انجام گرفته است.
 .1تشکيل ماتريس تصميمگيري :جدول تصميمگيري جدولی
است كه در آن سطرها نشاندهنده گزينهها و ستونها
نشاندهنده معيارهاي ارزيابی میباشند و امتياز هر معيار در هر
شاخص در آن قرار داده شده است .در اين تحقيق براي
تشکيل ماتريس تصميمگيري 26 ،روش منتخب از مهمترين
و پركاربردترين روشهاي ارزيابی نياز آب محيطزيستی در
جهان بهعنوان گزينههاي تصميمگيري در سطرها قرار گرفته و
 45پارامتر انتخابی بهعنوان معيارهاي مقايسه اين  26روش
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در ستونها قرار میگيرند .با توجه به پايگاه داده جمعآوري
شده از روشها و نتايج نظرسنجی از كارشناسان ،هر خانه از
ماتريس كه بيانگر تطابق هر روش با هر معيار میباشد ،در
دامنه عدد صفر ( )0تا پنج ( )5امتيازدهی شد .در صورتیكه
روش موردنظر انطباق كاملی با شرايط ارزيابی نياز آب
محيطزيستی (براساس شرح خدمات مصوبه وزارت نيرو و
سازمان محيطزيست) داشته باشد با عدد پنج ( )5و در
صورت عدم انطباق با شاخص موردنظر ،با عدد صفر ()0
مشخص میشود.
نکته حايز اهميت در تحقيق حاضر آن است كه جهت
ارزشگذاري و بررسی ميزان تناسب كاربرد روشهاي ارزيابی
 EFRبراي رودخانههاي ايران براساس  45شاخص انتخابی،
در واقع اصول پايهاي و مشخصه اصلی پيدايش روشها مورد
ارزيابی قرار گرفته و امتيازدهی شده است و نگارندگان اين
مقاله به اين موضوع اذعان دارند كه هيچيك از اين روشها
بهويژه روشهاي هيدرولوژيکی بدون بررسیهاي الزم و بدون
اعمال تغييرات و اصالحات الزم براي انتخاب درصدها ،دورهها،
شاخصها و  ...بدون توجه به شرايط محيطی منطقه مورد
مطالعه قابل توصيه نمیباشد.
در جدول ( ،)3ماتريس ارزيابی روشهاي تعيين حقابه
محيطزيستی ارايه شده است.
 .2تشکيل ماتريس نرمالشده :از نرم اقليدسی براي نرمااليز
كردن ماتريس تصميمگيري استفاده میشود تا روي
معيارهاي مختلف عمليات رياضی انجام گيرد .يعنی در
رديف هر يك از معيارها ،امتياز هر معيار را بر جذر مجموع
مجذور معيارها در معيار مربوطه تقسيم میكنيم.
xij
()1
m

2

ij

x

rij 

i 1

 .3تشکيل ماتريس نرمااليز شده موزون :در اين گام ،وزن هر
يك از معيارها را در تمام عناصر ستونی نرمال شده ضرب
میكنيم تا شاخصهاي وزنی بهدست آيند و روي شاخصها
عمليات رياضی مثل جمع و تفريق انجام گيرد .براي آنكه
عمليات رياضی روي امتياز معيارها منطقی باشد ،با توجه به
هم وزن نبودن همه معيارها ،در ماتريس نرمال شده وزن
مربوط به هر يك از معيارها را در تمامی عناصر ستون
مربوطه ضرب میكنيم تا ماتريس نرمال شده موزون

بهدست آيد .در اين مقاله ،براي وزندهی اهميت  45معيار
انتخابی براي ارزيابی روشهاي  ،EFRبراي هر يك از اين
معيارها با توجه به نظر كارشناسی ،ضريب اهميتی بين صفر
(كمترين اهميت) تا پنج (بيشترين اهميت) تعيين شده است.
 .4تعيين جواب ايدهآل مثبت و منفی :با توجه به امتيازهاي درون
هر ستون ايدهآل مثبت و منفی مربوط به معيارها مشخص
میشود .باالترين اعداد را در ستون هر معيار انتخاب كرده و
جواب ايدهآل مثبت را ايجاد مینماييم و همچنين در هر
ستون ،پايينترين عدد از معيار را نيز انتخاب كرده و جواب
ايدهآل منفی را ايجاد مینماييم.
 .5محاسبه فاصله هر يك از گزينهها تا جوابهاي ايدهآل مثبت و
منفی
()2
 .6محاسبه ميزان نزديکی گزينهها تا ايدهآل مثبت و رتبهبندي
گزينهها بر اساس بيشترين Ci
()3
()4
پس از طی مراحل ششگانه روش تاپسيس ،اولويتبندي تناسب
كاربرد روشهاي ارزيابی  EFRجهت تعيين حقابه محيطزيستی
رودخانهها در برنامهريزي منابع آب سدهاي ايران براساس جدول
( )4میباشد.
براساس نتايج حاصله از جدولهاي ( 3و  ،)4تنها  9روش از 26
روش انتخابی تعيين  ،EFRداراي  Ci> 0/5میباشند كه «روش
افزايشی جريان آب درون رودخانهاي ) »(IFIMاز گروه روشهاي
شبيهسازي زيستگاه و  8روش ديگر ،از گروه روشهاي جامع و
كلیگرا میباشند .در ميان روشهاي هيدرولوژيکی و هيدروليکی
نيز متناسبترين روش براي كاربرد در رودخانههاي ايران «روش
رويکرد تغييرپذيري جريان آب ) ،»(RVAمیباشد.
در واقع ،با بررسی نتايج حاصل از اولويتبندي روشها میتوان به
اين نتيجه دست يافت« ،روش مونتانا يا تنانت» (با )Ci=0/29
كه پركاربردترين روش در تعيين حقابه محيطزيستی در سدهاي
ايران محسوب میشود ،انطباق كافی با  45معيار انتخابی جهت
ارزيابی تناسب كاربرد روشهاي تعيين حقابه محيطزيستی در
ايران را ندارد .همچنين يافتههاي تحقيق نشان میدهد،
متناسبترين روش جهت اجراي شرح خدمات مصوبه كميسيون
1

0
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مشترك وزارت نيرو و سازمان محيطزيست ،از گروه روشهاي
جامع و كلیگرا بهويژه «روش بررسی واكنش پاييندست به

تغييرات ناشی از انتقال جريان آب ) »(DRIFTمیباشد.

جدول ( :)3ماتريس تصميمگيري روش تاپسيس براي مقايسه  26روش تعيين حقابه محيطزيستی رودخانهها
به منظور بررسی اولويت کاربرد آنها در ايران بر اساس  45شاخص ( يافته تحقيق)

9
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جدول ( :)4اولويتبندي تناسب کاربرد مهمترين روشهاي
تعيين حقابه محيطزيستی براي ايران (يافته تحقيق)
روشهاي تعيين حقابه محيطزيستی رودخانهها

اولويت تناسب کاربرد روشها

Ci
0/2927
0/2833
0/3061

16
21
14

0/2798

23

0/2833
0/2901
0/2885
0/2905
0/3095
0/2551
0/3163
0/2786
0/2797

21
18
19
17
13
26
12
25
24

0/4106

10

0/2878

20

0/2979

15

0/5646

7

0/3316

11

روش بررسی

اجزا()28

0/6385

2

رويکرد جامع

استراليايی()29

0/5414

9

روش ارزيابی

كارشناسی()30

0/542

8
6

()11

روش تنانت (مونتانا)
()12
روش آركانساس
()13
روش كاروليناي جنوبی
روش ضوابط برنامه ريزي توافقی

()14

()15

روشهاي هيدرولوژيکی

روش لئونس
روش جريان پايه آبزيان
روش تسمن()17
روش بررسی شاخص هاي حداقل جريان()18
روش تحليل منحنی تداوم جريان()19
روش كمبود آب اكولوژيکی()20
روش )21(NGPRP
روش هوپ()22
روش ولکر()23
()16

رويکرد تغييرپذيري جريان

روشهاي
هيدروليکی

روش محيط

آب()24

مرطوب()25

R2 CROSS

روشهاي
شبيهسازي
زيستگاه

روش افزايشی جريان آب

درونرودخانهاي()26

روش ارزيابی سريع دسترسپذيري زيستگاه

ماهيان()27

روشها و رويکردهاي جامع و كلیگرا

علمی()31

روش ارزيابی
روش تحليل زيستگاه()32
روش

معيارگذاري()33

رويکرد بررسی واكنش پايين دست به تغييرات جريان
روش بازيابی جريان

آب()34

بحث و نتيجهگيري
اساس تحقيق حاضر را سه مرحله اصلی شامل  .1شناسايی
روشهاي مختلف ارزيابی حقابه محيطزيستی در ايران و جهان،
 .2مقايسه بين اين روشها بر اساس شاخصهاي مناسب و
 .3اولويتبندي و پيشنهاد روشهاي مناسب ارزيابی نياز آب
محيطزيستی (تعيين حقابه محيطزيستی) در ايران را تشکيل

آب()3

0/5851
0/5927

5

0/6011

4

0/7182

1

0/6195

3

میدهد .يافتههاي تحقيق حاكی از آن است كه با وجود تأكيد
بااليی كه به ارزيابی نياز آب محيطزيستی جهت حفظ شرايط
پايدار محيطزيست پايين دست سدها صورت میگيرد ،متأسفانه
در ايران روش مناسبی براي برآورد اين نياز آبی وجود ندارد و
بيشتر از روشهاي هيدرولوژيکی بهويژه روش تنانت (يا مونتانا)
بدون اعمال اصالحات و تغييرات متناسب با شرايط محيطی
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منطقه استفاده میشود .بنابراين ،براي مقايسه روشهاي ارزيابی
نياز آب محيطزيستی از سه طريق به انتخاب شاخصهاي
مقايسه روشها پرداخته شد تا بتوان قابليت هر يك از آنها را
براي ارزيابی نياز آب محيطزيستی رودخانهها در ايران بررسی
نمود.
 .1از طريق پايگاه دادهاي كه از ويژگیها و خصوصيات اين
روشها ايجاد شده است.
 .2براساس پارامترهاي شرح خدمات مصوبه وزارت نيرو و
سازمان حفاظت محيطزيست ايران تعيين شده در ششمين
نشست كميسيون مشترك آب و محيطزيست تعيين شده
است.
 .3از طريق پرسشنامه كه توسط صاحبنظران تکميل شده است.
ًً  45معيار در  5گروه اصلی
با جمعبندي اطالعات فوق نهايتا
براساس جدول ( ،)3براي مقايسه روشها انتخاب شد.
سپس به كمك روش تاپسيس كه يکی از روشهاي
تصميمگيري چندمعياره میباشد ،به مقايسه  26روش انتخابی
ارزيابی حقابه محيطزيستی و همچنين اولويتبندي تناسب
كاربرد آنها براي ايران براساس  45شاخص پرداخته شد.
يافتههاي تحقيق نشان میدهد ،جهت اجراي شرح خدمات
مصوبه كميسيون مشترك وزارت نيرو و سازمان محيطزيست
مناسبترين روشها از گروه روشها و رويکردهاي جامع و
كلیگرا میباشند كه در بين روشهاي اين گروه نيز رويکرد
 DRIFTبا توجه به نقاط قوت بسياري كه نسبت به ساير
روشهاي اين گروه دارد ،بيشترين انطباق را با شرايط ارزيابی
نياز آب محيطزيستی براساس اين مصوبه خواهد داشت و
مناسبترين انتخاب براي تعيين حقابه محيطزيستی در
برنامهريزي منابع آب سدهاي ايران میباشد.
از مهمترين نقاط قوت اين روش میتوان به موارد زير اشاره
نمود.
 روش  ،DRIFTروشی سناريو محور است كه با طرحسناريوهاي مختلف ،در صورت تخصيص مقادير مختلف حقابه
محيطزيستی ،شرايط محيطی در هر سناريو تعيين میشود و
پيامدهاي ناشی از عدم تخصيص مناسب حقابه محيطزيستی
ارزيابی میگردد.
 تغييرات رژيم جريان رودخانه و اثرات اكولوژيکی و به دنبالآن ،پيامدهاي اقتصادي -اجتماعی آن بهخوبی نشان داده
میشود.

-

-

-

-

-

-

-

-
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در روش  ،DRIFTبه نقش رژيم طبيعی جريان رودخانه براي
حفظ يکپارچگی عملکرد اكوسيستمها اهميت زيادي داده
میشود و اجزاي مختلف اين رژيم را در نظر میگيرد.
اين روش فرايند ساختاريافته و مناسبی براي ايجاد هماهنگی
بين نظر كارشناسان مختلف ايجاد میكند تا از اين طريق
مشکلی كه براي ساير روشهاي كلیگرا وجود دارد را به
خوبی برطرف كرده و به يکپارچهسازي اطالعات در
زمينههاي مختلف ،كمك نمايد.
قابليت انعطاف باالي اين روش نيز میتواند به سادهسازي آن
براي ارزيابیهاي سريع تا ايجاد يك رويکرد بسيار جامع براي
ارزيابیهاي دقيق منجر شود .بررسی مراحل اين روش نشان
میدهد كه ابتدا به ارزيابی آثار تغيير رژيم جريان آب رودخانه
بر محيط تحت تأثير سد میپردازد و براساس نتايج اين
مرحله ،نياز آب محيطزيستی را تعيين میكند كه اين ويژگی
بارز رويکرد DRIFTمحسوب میشود.
زمانی كه ارتباط بين تغيير اجزاي رژيم جريان آب رودخانه با
پيامدهاي آن بر شرايط بيوفيزيکی و اقتصادي -اجتماعی
شناخته شد ،در صورت تغيير طرحهاي مديريت بهرهبرداري از
منابع آب رودخانه ،بررسی احتمال اين پيامدها در حالتهاي
مختلف رژيم جريان آب رودخانه آسان میشود و نيازي به
مطالعات جديد نخواهد بود.
با گسترش وسيع كاربرد اين روش در اقصا نقاط جهان،
مطالعات موردي خوبی از كاربرد آن در شرايط محيطی
مختلف در آينده انجام خواهد گرفت كه اين امر كمك شايانی
به انتخاب شاخصهاي محيطی مناسب و نتيجهگيري در
مورد مناسب بودن كاربرد آن در مناطق مختلف در ايران
خواهد نمود.
با توجه به وجود نرمافزارهاي DRIFT SOLVERو
 DRIFT CATEGORYو ساير نرمافزارهايی كه در حال
حاضر كارشناسان كشور آفريقايجنوبی با همکاري كارشناسان
استراليايی براي اجراي اين روش طرحريزي میكنند ،قابليت
كاربرد اين روش بسيار باال خواهد رفت.
مستندسازي خوبی كه از فرايند اجراي اين روش در هر
مرحلة زمانی صورت میگيرد ،میتواند به تصميمگيران كمك
شايانی نمايد .عالوه بر اين كمبودهاي اطالعاتی مشخص
میشود تا محققان در ادامه كار بر آنها متمركز شوند.
رويکرد  DRIFTبا تـوجه به نگرش باال به پايينی كه بـراي
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ارزيابی دارد ،الزامی براي تعريف مشخص و صريح از شرايط
مطلوب مورد نظر نخواهد داشت.
 بهدليل اينكه در اين روش ارتباط بين رژيم جريان آبرودخانه و پيامدهاي آن طبق سناريوهاي مختلف طرحهاي
توسعه مشخص میشود ،سرعت ارزيابی گزينههاي مختلف
باال میرود .زيرا ،الزامی براي انجام مطالعات جديد و
بررسیهاي كارشناسی مجدد وجود ندارد.
 فرايند اين روش به پيشبينی عدم قطعيتها در مراحلمختلف میپردازد تا در زمان تصميمگيري مورد لحاظ قرار
گيرد.
 قابليت كاربرد اين روش براي ارزيابی نياز آب محيطزيستیساير اكوسيستمهاي آبی به جز رودخانهها نيز در حال بررسی
است.
 تدوين برنامه پايش ،يکی از اجزاء اصلی اجراي رويکرد DRIFTمیباشد.
البته بايد در نظر داشت كه موفقيت چنين روشی به دسترسی به
دادههاي مناسب بهويژه از وضعيت هيدرولوژيکی ،هيدروليکی،
ژئومورفولوژيکی ،بيولوژيکی ،اكولوژيکی و اجتماعی و مشاركت
كارشناسانی كه آشنايی و درك بااليی از فرايندهاي اكوسيستم
رودخانه و اكوسيستمهاي وابسته به آن دارند ،خواهد داشت .اين
روش نسبت به روشهاي هيدروليکی و هيدرولوژيکی به زمان و
داده بيشتري نياز دارد .البته امکان سادهسازي رويکرد DRIFT
براي ارزيابیهاي سريع و با دادههاي كمتر نيز وجود دارد.
پيشنهادهايی چند
 .1اصلیترين پيشنهاد اين تحقيق ،تعيين سطوح مختلف ارزيابی
نياز آب محيطزيستی براساس تركيب شاخصها و شرايط
مختلف مديريتی (مانند :داده ،زمان ،هزينه ،تخصص
كارشناسی ،سطح مطالعات) و مهمتر از آن شرايط مختلف
محيطی در ايران است .بنابراين ،پيشنهاد میشود كه با تطبيق
تقسيمات هيدرولوژيکی و تقسيمات اكولوژيکی ايران ،مناطق
همگن اكوهيدرولوژيکی ايران شناخته و براساس ويژگی اين
مناطق ،اصالحات الزم بر روي روشهاي موجود ،تعيين نياز
آب محيطزيستی از نظر توصيه شاخصهاي محيطی مختلف
هيدروليکی،
هيدرولوژيکی،
پارامترهاي
شامل:
ژئومورفولوژيکی ،بيولوژيکی ،اكولوژيکی ،اجتماعی و ...
انتخاب شود تا با انجام مطالعات موردي در هر يك از اين
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مناطق و تحليل نتايج آنها ،به الگوي مدون و مشخصی در
كاربرد روشهاي مختلف ارزيابی نياز آب محيطزيستی در
مناطق مختلف ايران دست يافت و تناسب كاربرد روشهاي
مختلف تعيين حقابه محيطزيستی در ايران بهطور عملی
مشخص شود.
 .2در انجام مطالعات موردي ،حوضه رودخانههاي زير در اولويت
قرار گيرند.
 حوضة رودخانههايی كه چندين سد بر روي آن احداث شدهاست.
 حوضة رودخانههايی كه اكوسيستمهاي با ارزشی همچونتاالبها ،درياچهها ،مصبها ،رويشگاههاي حرا و ساير
گونههاي گياهی باارزش و يا زيستگاه گونههاي جانوري مهم
و  ...به آن وابسته هستند.
 حوضة رودخانههاي مرزي كشور با كشورهاي ديگر رودخانههايی كه سدهاي با ظرفيت مخازن بزرگ بر رويآنها احداث خواهد شد و رژيم طبيعی جريان آب رودخانه را
در حد بسيار بااليی تحت تأثير قرار خواهند داد.
 .3پيشنهاد میشود در صورتیكه از طريق رويکرد  DRIFTبه
تعيين نياز آب محيطزيستی اقدام میشود ،از قابليتهاي
مختلف آن جهت انجام ارزيابیهاي سريع تا ارزيابیهاي
جامع در پروژههاي مختلف با شرايط محيطی متفاوت استفاده
شود تا بتوان ميزان كارايی آن را براي برآورد نياز آب
محيطزيستی در سدها بر روي انواع رودخانهها تعيين نمود.
 .4پيشنهاد میشود تا در ايران نيز همانند كشور استراليا و
آفريقاي جنوبی براي ارتقا و تطبيق قابليت روش DRIFT
جهت ارزيابی نياز آب ساير اكوسيستمهاي آب شيرين
همچون تاالبها ،مصبها ،خورها ،درياچهها ،منابع آب
زيرزمينی و  ...اقدام به عمل آيد.
 .5در ارتباط با موضوع تعيين حقابه محيطزيستی ،شرح خدماتی
مناسب ،عملی و قابل اجرا با توجه به زمان ،هزينه ،مرحله
مطالعاتی ،تخصصهاي معمول در مطالعات برنامهريزي منابع
آب و مطالعات محيطزيستی سدها در ايران و همچنين با
توجه به شرايط محيطی مختلف كشور توسط ارگانهاي مربوط
همچون وزارت نيرو و سازمان محيطزيست تدوين شود.
 .6موضوع حقابه محيطزيستــی بهعنوان يکی از اجزاي مهــم
اصول مديريت يکپارچه منابع آب حوضههاي آبريز ،مورد
توجه قرار گيرد.
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13. South Carolina Method
14. Consensus Planning Criteria Method
15. Lyons Method
16. Aquatic Base Flow Method
17. Tessman Method
18. Low Flow Indices
19. Flow Duration Curve Analysis
20. Ecodeficit Method
21. Northern Great Plains Resource Program
22. Hoppe Method
23. Volker Method
24. Range of Variability Approach
25. Wetted Perimeter Method
26. Instream Flow Incremental Methodology
27. Rapid Fish Habitat Availability
28. Building Block Methodology
29. Australian Holistic Approach
30. Expert Panel Assessment Method
31. Scientific Panel Assessment Method
32. Habitat Analysis Method
33. Benchmarking Methodology
34. Flow Restoration Methodology

 انواع روشهايی كه براي ارزيابی نياز آبی ساير اكوسيستمهاي.7
 نيز شناسايی شود و در مناطق مختلف ايران،آبی وجود دارد
، زيرا تأكيد اين تحقيق.نتايج آنها مورد آزمون قرار گيرد
بيشتر بر روشهاي ارزيابی نياز آب محيطزيستی رودخانهها
.بوده است
يادداشتها
1. Environmental Flow Requirement
2. Technique for Order Preference by Similarity to
Ideal Solution
3. Downstream Response to Imposed Flow
Transformations
4. International Commission on Large Dams
5. International Water Management Institute
6. International Union for Conservation of Nature
7. Hydrological Methods
8. Hydraulic Methods
9. Habitat Simulation Methods
10. Holistic approaches
11. Tennant (Montana) Method
12. Arkansas Method
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