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 دهيچک

 روروبه مختلف مصارف براي آب تقاضاي افزون روز افزايش با ،ديگر سوي از و شيرين آب منابع محدوديت با سو يك از ايران كشور
 منابع توسعه هايطرح آثار از آگاهی افزايش امروزه است. دهش ايران در اخير دهه سه طی ويژهبه سدسازي رشد موجب امر اين كه باشدمی
 مطالعات ضروري هايبخش از يکی زيستیمحيط آب نياز برآورد تا است شده سبب آن به وابسته هاياكوسيستم و هارودخانه بر آب

 تعيين جهت جامعی خدمات شرح ،يستزيطمح و آب كمشتر نكميسيو نشست ششمين در كهطوريبه د.شو سدها آب منابع ريزيبرنامه
 شرايط با هاآن تطبيق و جهان در حقابه اين تعيين يهاروش از كافی شناخت عدم دليلبه با وجود اين، د.ش تهيه تیيسزطمحي حقابه

 ساده يهاروش از ربيشت نيز حاضر حال در و است نرسيده انجام به كنون تا مذكور خدمات شرح اجراي ايران، زيستیمحيط و مديريتی
 حقابه تعيين يهاروش ترينمهم مقايسه و بررسی بنابراين، .دشومی استفاده زيستیمحيط آب جريان ارزيابی براي هيدرولوژيکی

 سدهاي دست پايين در آبی نياز اين ارزيابی شرايط با هاآن كارگيريهب تناسب بررسی و ضعف و قوت نقاط تعيين و جهان در یزيستمحيط
 آب نياز ارزيابی يهاروش ترينمهم از روش 26 مختلف، يهاروش شناسايی از پس رواين از .باشدمی حاضر تحقيق اصلی هدف يران،ا

 گرفته قرار مقايسه مورد و گذاريارزش ،ايران در اهميت قابل زيستیمحيط و مديريتی معيار 45 نظر از جهان در (1)(EFA) زيستیمحيط
 در كاربرد جهت هاآن بندياولويت و هاروش تناسب درجه ميزان ،TOPSIS(2) چندمعياره گيريتصميم روش كمك با نهايت در و است
 شرايط با را انطباق بيشترين DRIFT(3) روش ويژه به گراكلی و جامع يهاروش كه است آن گربيان هاروش يسهامق نتايج د.ش تعيين ايران

 پيشنهاد ،هارودخانه یزيستمحيط حقابه تعيين براي رويکرد ترينمتناسب عنوانبه كه دارد ايران در ،هاهرودخان زيستیمحيط آب نياز برآورد
 د.شومی
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 سرآغاز
 هانیج نگرانی يك به آب منابع به يابیدست ،اخير هايسال در

 از برداريبهره و احداث به روزبهروز كهطوريهب است؛ شده تبديل
 آمار اساسبر .شودمی دهافزو دنيا در آب منابع توسعه هايطرح

 حدود ،2010 سال اواخر تا (4)بزرگ سدهاي جهانی كميسيون
 ستا دهش احداث جهان در متر 15 باالي ارتفاع با سد 52000

(Flögl, 2011). دنيا در تقريبی طوربه اخير سال 50 در واقع در 
 15 از بيش ارتفاعی با بزرگ سد دو ميانگين طوربه ،روز هر در

 رب،ش مصارف براي آب تأمين همچون اهدافی با بيشتر يا متر
 و حمل بی،آبرق انرژي توليد سيالب، كنترل صنعت، كشاورزي،

 آبی، هايورزش براي برداريبهره مانند اموري و آبی نقل
 (Richter et al., 2006). دشومی احداث ... و ماهی پرورش

 روند به توجه با آب منابع توسعه هايطرح گسترش چند هر
 ديگر سوي از اما است؛ ناپذيراجتناب امري جمعيت، فزاينده
 همبر سبب هارودخانه آب منابع باالي برداشت و تنظيم ذخيره،
 هايسيستم از اعظمی بخش در آب جريان طبيعی رژيم ريختن
 و ساختار تغيير موجب كه است دهش هارودخانه آب حوضه

 به وابسته طبيعی ايهاكوسيستم حفظ جهت الزم يندهايافر
 تبادالت چنينهم و مواد حركت جهت موانع ايجاد رودخانه،

 بين ارتباطات كاهش و رودخانه طول در عرضی و طولی
 جهت مناسب مناطق به دسترسی كاهش ها،اكوسيستم

 حياتی هايفعاليت در اختالل آبزيان، پرورش و گذاريتخم
 ،... و مهاجرت گذاري،تخم مثل، توليد مانند آبزي موجودات

 و بومی هايگونه تهديد نتيجه در و بومیغير هايگونه تهاجم
 غذايی شبکه ساختار در تغيير رودخانه، غالب جوامع تغيير

 غيره و آب كيفيت در تغيير ،ساحلی و ايرودخانه هاياكوسيستم
 منابع يکپارچه مديريت اصول گرفتن نظر در با رو،اين از .دباشمی

 آب جريان تنظيم آثار كاهش منظوربه و آبی ايهطرح در آب
 به وابسته هاياكوسيستم ساير و هاآن طبيعی شرايط بر رودخانه

 مديريتی، اصول و هامشیخط ها،سياست در تا است الزم آن،
 آب قانونی كنندهمصرف يك عنوانبه نيز زيستمحيط اجزاء

 گيرند قرار لحاظ مورد مديريتی هايتصميم در و شوند شناخته
(Naiman et al., 2002). علمی زمينه تدريجبه ،ترتيبيناهب 

 از حفاظت جهت زيستیمحيط آب جريان ارزيابی نام به جديدي
 ايجاد هاآن زيستیمحيط آب نياز برآورد و یآب هاياكوسيستم

 مديريـت مباحث در موضوع اين بودن جديد دليلبه ،اما .شد
 در كمی آگاهی توسعه، حال در شورهايك در ويژهبه آب منابع
 كهآن با وجود و دارد وجود آن يهاروش كاربرد و مفاهيم مورد
 مختلفی هايچارچوب و هارويکرد ،هاروش اخير، هايدهه طی

 يافته گسترش زيستیمحيط آب جريان تنظيم و ارزيابی جهت
 براي قبولی مورد رويکرد هنوز كشورها از بسياري در اما ،است

 .(Islam, 2010) ندارد وجود جريان اين ارزيابی
 اين پيرامون كمی مطالعات كه است كشورهايی جمله از نيز يرانا

 در سد ساخت بودن ناپذيراجتناب به توجه با و داده انجام موضوع
 آب جريـان طبيعـی رژيم تغيير از ناشی آثار به كمی توجه كشور،

 داشـته سـدها ويژهبـه آبـی هايطرح دستپايين زيستمحيط بر
 جـزء هنـد و تركيه چين، همراه به ايران اخير هايسال در است.

 و آسيا در ساخت حال در سدهاي تعداد نظر از روپيش كشورهاي
 در سد 647 حدود ايران در حاضر حال در رود.می شماربه جهان
 در سـد 537 و اجرايـی مرحلـه در سـد 144 ،برداريبهره حال

(، تعـداد سـدهاي 1)در جدول  .دارد ودـوج لعاتمطا انجام مرحله
 ايران به 

 

  مختلف مراحل در اصلی آبريز هايحوضه تفکيك به ايران سدهاي تعداد آمار (:1) جدول

 (1392 ايران، آب منابع مديريت )شرکت
 مجموع برداريبهره اجرايی مطالعاتی حوضه آبريز اصلی

 102 54 9 39 اروميه

 351 106 69 176 عمانخليج فارس و درياي 

 388 192 39 157 درياي خزر

 39 21 3 15 سرخس

 269 137 18 114 مركزي

 80 59 4 17 هامون
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 1328 647 144 537 مجموع
 

 

 

 براي تنظيمی آب حجم و مخازن حجم (:2) جدول

 مترمکعب ميليون به ايران سدهاي کل مختلف مصارف

 (1392 ايران، آب منابع مديريت )شرکت
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و در جـدول  اصلی در مراحل مختلـفهاي آبريز تفکيك حوضه
حجم مخازن سدهاي ايران به همـراه حجـم آب تنظيمـی (، 2)

)شـركت  داده شده استنشان هاي مختلف براي مصارف بخش
كـه اطالعـات يطورهمان (.1392مديريت منـابع آب ايـران، 

عنوان حقابـه دهد، ميـزان آب رهاشـده بـه( نشان می2جدول )
درصد  6/4دست سدهاي ايران در حدود زيستی در پايينمحيط

كل آب تنظيمی توسط سدهاسـت كـه ايـن رقـم بسـيار نـاچيز 
زيسـتی رد دقيق نيـاز آب محيطباشد. بنابراين، توجه به برآومی

 توجـه ايـرانها و ضمانت اجرايی براي رهاسازي آن در رودخانه
ــژه ــد.می را ايوي ــس طلب ــی از پ ــدن الزام ــابی ش ــار ارزي  آث
 ترينمهم از يکی ،1376 سال در بزرگ سدهاي زيستیمحيط

 منـابع توسـعه هـايطرح آثار تقليل جهت مديريتی راهکارهاي
 ايـن دسـتپايين در زيستیمحيط آب انجري حداقل تعيين ،آب

 زيستمحيط و آب مشترك كميسيون چنينهم .باشدمی هاطرح
 خـدماتی شرح آن در كه كرد تعيين ايمصوبه ،1384 سال در

 آبـی هاياكوسيسـتم آب نيـاز آن، براسـاس تـا است شده ارايه
 منـابع از بـرداريبهره و تخصيص در و تعيين سدها دستپايين

 شده تعيين خدمات شرح كهآن با وجود د.شو لحاظ وطه،مرب آب
ــت از ــبی جامعي ــوردار مناس ــوده برخ ــه و ب ــف هايجنب  مختل

 مورد سياسی حتی و اجتماعی اقتصادي، اكولوژيکی، بيولوژيکی،
 دليـل بـه ولی ،است گرفته نظر در حقابه تخصيص براي را نياز

 زيسـتیمحيط هايحقابه تعيين يهاروش از كافی شناخت عدم
 ايـران، مـديريتی و محيطـی شرايط با هاآن تطبيق و جهان در

 به اجرايی هايدستگاه توسط كنونتا مذكور خدمات شرح انجام
 ترينمعمـول نيز حاضر حال در كهطوريبه است. نرسيده نتيجه
 مونتانـا روش ،ايـران در زيسـتیمحيط آب نيـاز تعيين در روش

 ارزيـابی بـراي هيـدرولوژيکی يهاروش گروه در كه است )تنانت(
 انجـام مطالعات نتايج حاصل و گيردمی قرار زيستیمحيط آب نياز

 كـاربرد حتی كه آمريکاست غرب هايرودخانه حوضة روي بر شده
 روهروبـ یياهـانتقاد بـا نيـز منـاطق اين براي تنهايی به روش اين
 Evans & England,1995; Jowett,1997; ) HR .باشـدمی

Wallingford, 2003; Hatfield et al., 2003; Dyson (et 

al., 2008; Smakhtin & Anputhas, 2009. 
 گونههيچ ،ايران در روش اين كاربرد موارد در رسدمی نظر به

 شرايط با آن هايويژگی انطباق بررسی زمينه در جدي مطالعه
 مناطق قانونی و سياسی الزامات اجتماعی، اقتصادي، بيوفيزيکی،

 براي اصالحاتی ايجاد بدون بيشتر و گيردنمی صورت سدها ثاحدا
 روش اين در شده تعيين ثابت درصدهاي از كشور مناطق همه

 نياز مورد آب تأمين به توجه بنابراين، د.شومی استفـاده
 از برداريبهره آثار كاهش براي سدها دستپايين در یزيستمحيط

 الزم و باشدمی انکار بلقاغير ضرورت يك ايران در هاطرح اين
 بين ،زيستیمحيط آب جريان ارزيابی و مديريت مفاهيم تا است

 ايران در علمی مختلف هايرشته كارشناسان و آب منابع مديران
 آبريز، هايحوضه مديريت و ريزيبرنامه يندافر در و يافته ارتقا نيز

 در زيستیمحيط آب جريان نداشتن نظر در از ناشی هايتهديد
 گيرد. قرار نظرمد سدها دست پايين
 يهاروش ترينمهم مقايسه و بررسی مقاله، اين اصلی هدف

 ضعف و قوت نقاط تعيين و جهان در زيستیمحيط آب نياز ارزيابی
 اين كارگيريهب تناسب كردن پيدا و موجود يهاروش از يك هر

 دستپايين در زيستیمحيط آب نياز ارزيابی شرايط با هاروش
 است. ايران دهايس
 

 زيستیمحيط حقابه تعيين يهاروش مقايسه و شناسايی

  هارودخانه
 حقابه تعيين براي مناسب يهاروش انتخاب و ارزيابی براي

 الزم ابتدا ايران، سدهاي دستپايين در هارودخانه زيستیمحيط
 شناسايی مورد جهان نقاط اقصا در كاربردي يهاروش تا است
 موضوع با مرتبط مأخذ و منابع ترينمهم منظور، اين هب گيرند. قرار

 200 از بيش با اسنادي و ايكتابخانه مطالعات طريق از ،تحقيق
 كاربرد نحوه و هاويژگی شناسايی جهت در گزارش كتاب، مقاله،
 مختلف نقاط از زيستیمحيط آب نياز ارزيابی يهاروش انواع
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  .(1385 ،همکاران و )عريان گرفت قرار بررسی مورد جهان
 هاروش اين يهاويژگی از كه ايداده پايگاه به توجه با سپس
 دماتخ شرح در كه پارامترهايی براساس همچنين و هشد ايجاد

 از ،است دهش تعيين زيستمحيط سازمان و نيرو وزارت مصوبه
 ايمقايسه شاخص 45 ،تحليلی -ايايسهقم روش قطري

 نامه،پرسش 65 تکميل و كارشناسی نظر براساس و انتخاب
 شد. دهیوزن نيز ايران در كاربرد براي هاشاخص اين اهميت
 شاخص با انطباق به نسبت هاروش از يك هر سپس

 روش كمك با نهايت در و گذاريارزش اي،مقايسه
 جهت هاروش تناسب درجه ميزان TOPSIS گيريتصميم
 توضيح ارك اين اجراي مراحل ادامه درو  تعيين ايران در كاربرد

  است. شده داده
 

 زيستیمحيط حقابه تعيين يهاروش انواع شناسايی 

  هارودخانه

 آب زنيا ارزيابی يهاروش زيادي تعداد ،اخير سال 30 طی
 در آب منابع ريتمدي ابزارهاي از يکی عنوانبه زيستیمحيط
 نشان مطالعات برخی كهطوريهب .است يافته گسترش جهان

 ستفادها مورد جهان كشور 44 در روش 207 حدود در ،دهدمی
 توسط هاروش اين .),Tharme 2003( گيرندمی قرار

IUCN(5),IWMI(6) مختلفی هايصورتبه جهانی بانك و 
 شده انجام بنديتقسيم كهاين دليلبه كه است شده بنديطبقه

 اطالعات وجود عدم يا وجود حسب بر ،IWMI توسط
 است گرفته صورت نياز مورد اجتماعی -اقتصادي و بيوفيزيکی

 بنديتقسيم رواين از ،شناسیروش هايويژگی براساس نه و
 در بنابراين، .(Korsgard, 2006) رسدمی نظر به تريمنطقی

 آن اسبراس و بوده قبول مورد بنديتقسيم اين نيز مقاله اين
 هيدرولوژيکی، يهاروش گروه چهار در ،EFA يهاروش

 گرایكل و جامع يهاروش و زيستگاه سازيشبيه کی،هيدرولي
 گروه چهار اين در كه یيهاروش با آشنايی براي گيرند.می قرار

 اطالعات كه يیرويکردها و هاروش ترينمهم دارند، قرار اصلی
 براي ايپايه و بوده دسترس در هاآن از بيشتري مستندات و

 اين در كه رفتگ ارقر بررسی مورد نيز باشندمی هاروش ساير
 استفاده مورد يهاروش ميان از ايپايه و اصلی روش 26 ،مقاله

 ايران در هاآن كاربرد قابليت مقايسه به تا دش انتخاب جهان در
  شود. پرداخته
 نوع ترينساده گروه، اين :(7)هيدرولوژيکی يهاروش

 كه هايیتوصيه .است زيستیمحيط آب جريان ارزيابی يهاروش
 شاخص چند يا يك از تابعی بيشتر ،ندشومی ارايه هاروش اين در

 ميانگين از درصدي و باشدمی رودخانه آب طبيعی جريان رژيم
 بيولوژيکی نيازهاي با گاهی كه را رودخانه آب جريان شاخص
 از پس زيستیمحيط آب جريان تنظيم براي شود،می داده تطبيق

 ,Acreman & Dunbar نمايدمی تعيين سدها از برداريبهره

2004; Dyson et al., 2008; ) Arthington et al., 2006; 

Caissie et al., 2007; Richter, (2009; Poff et al., 2009, 

Leonard, 2011. 

 يهاروش زا بيشتر ،ايران سدهاي زيستیمحيط حقابه تعيين در
 شده نتعيي درصدهاي با مونتاتا روش ويژهبه هيدرولوژيکی گروه

 نگينميا از %30 تا %10 از كمتر يعنی آن 8 و 7 ،6 طبقات در
 در ،موارد برخی در چنينهم است. شده استفاده ساالنه جريان
 نجريا ميانگين روي بر درصدها اعمال ،مونتانا روش اصالح
 به تازگی، .دشومی اعمال ساالنه جريان ميانگين جاي به ماهانه
 نجريا حداقل يهاشاخص و جريان تداوممنحنی روش كاربرد

 مورد زيستیمحيط حقابه تعيين جهت نيز 7Q10 و Q95 ويژهبه
 و كاربردترينپر از روش 14 مقاله اين در گيرد.می قرار استفاده

 تناسب ارزيابی براي هيدرولوژيکی يهاروش مستندترين
  .شده است تحليل و بررسی ايران هايرودخانه در هاآن كارگيريبه

 بين ارتباط ،هاروش از دسته اين در :(8)هيدروليکی يهاروش
 آب، عمق مانند ساده هيدروليکی متغيرهاي از برخی تغييرات
 آب جريان دبی ميزان در تغيير با ... و آب سرعت ،مرطوب محيط

 مختلف، هيدروليکی شرايط در سپس .گرددمی بررسی رودخانه
 هايونهگ براي زيستگاه مطلوب شرايط به يابیدست ميزان

 آب نياز آن، نتايج از استفاده با تا شودمی مشخص موردنظر
 ( ;Evans & England, 1995دشو برآورد رودخانه زيستیمحيط

Stalnaker et al., 1995; Gippel & Stewardson; 1998, 

(Stewardson & Gippel, 2003; Hirji & Davis, 2009. 

 قرار توجه مورد يشپ از بيش حاضر حال در روش اين از استفاده
 طحس به توجه با ايران سدهاي از محدودي تعداد در و گرفته
 حلمرا يا و آبزي گياهان رويش سطح با تطابق و مرطوب محيط
 لفصو در بنتوزها يا و رودخانه شاخص ماهی هايگونه حياتی

  ست.ا شده پرداخته زيستیمحيط حقابه تعيين به ،مختلف

 يهاروش ترينمهم از روش 2 ارگيريكبه تناسب ،مقاله اين در
 قرار ررسیب مورد ايران در كاربرد براي هيدروليکی يهاروش گروه

  است. گرفته
 پايه بر هاروش اين :(9)زيستگاه سازيشبيه يهاروش



 7 ... پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایرانو ها رودخانه زیستیتعیین حقابه محیط هایروش مقایسه

 با اما دارند قرار هيدروليکی يهاروش با مشابه هايیهفرضي
 فيزيکی شرايط تغيير روند بررسی به بيشتري جزئيات
 از و پردازندمی رودخانه جريان مختلف هايدبی در هازيستگاه

 اطالعات تركيب و مختلف هايسازيمدل طريق
 هايويژگی كانال، شکل بيولوژيکی، هيدروليکی، هيدرولوژيکی،

 در مقطع سطح چندين در ... و آب كيفيت رودخانه، بستر
 دبی بين ارتباط كه آيدمی دستهب هايیمنحنی رودخانه،
 نظرمورد هايگونه براي را زيستگاه به يابیدست و رودخانه

 براي زيستگاه شرايط هاياولويت با آن نتايج كه دهدمی نشان
 آب جريان مناسب محدوده نتيجه در و مقايسه خاص گونه

 ;Bovee, 1982شودمی تعيين نياز مورد زيستیمحيط

Stalnaker et al., 1995; Caldwell) et al., 1999; 

Hudson et al., 2003; Booker & Dunbar, (2004; 

Jowett & Biggs, 2006; Islam, 2010 . 

 شرايط كه زيستگاه سازيشبيه يهاروش تعريف به توجه با
 توجه مورد مختلف جوانب از را رودخانه اكولوژيکی و بيوفيزيکی

 مطالعات ايران در كنون تا كه نمود بيان توانمی ،دهدمی قرار
 حقابه تعيين براي روش اين از كامل و دقيق طوربه كه موردي
 است. نگرفته صورت ،باشد شده استفاده رودخانه زيستیمحيط

 براي گروه اين مهم روش دو كاربرد تناسب ،مقاله اين در
  .شده است بررسی ايران در استفاده

 و هاروش اين :(10)گراکلی و جامع رويکردهاي و هاروش
 شرايط كه آب جريان رژيم هايويژگی ترينمهم رويکردها،

 را رودخانه سيستم ... و اجتماعی اقتصادي، اكولوژيکی، مطلوب
 براي و كرده شناسايی دهد،می قرار تأثير تحت بااليی ميزان به
 نمايدمی تعيين را نياز مورد آب سطح ها،ويژگی اين از يك هر
 آب جريان ژيمر يك ايجاد براي را مقادير اين همة نهايت در و

 (,.Jowett, 1997; Brizga et alكندمی تركيب هم با مناسب

 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.  

 يهاروش مستندترين و ترينمهم از روش 8 ،حاضر مطالعه در
  .ه استگرفت قرار تحليل و بررسی مورد گراكلی و جامع

 
 انواع مقايسه براي مناسب معيارهاي انتخاب 

  زيستیمحيط حقابه تعيين يهاروش

 هاروش از يك هر قابليت مقايسه براي یمعيارهاي طريق سه از
  :دش انتخاب ايران يهارودخانه زيستیمحيط آب نياز ارزيابی براي

 ادـايج هاروش اين يهاويژگی از كه ايداده پايگاه طريق از .1
 .ه استشد

 سازمان و نيرو وزارت مصوبه خدمات شرح پارامترهاي براساس .2
 نسيوكمي نشست ششمين در كه ايران زيستمحيط حفاظت

 است. شده تعيين يستزمحيط و آب كمشتر

تکميل  نظرانصاحب كه توسط نامهپرسش تکميل طريق از .3
  شده است.

 اصلی گروه 5 در معيار 45 در نهايت ،فوق اطالعات بنديجمع با
  د.ش انتخاب هاروش مقايسه براي (3) جدول براساس

 

  تاپسيس چندمعياره گيريتصميم روش کارگيريبه 

 تعيين يهاروش انواع کاربرد تناسب قايسهم براي

  ايران در زيستیمحيط حقابه

 منتخب روش 26 ارزيابی براي معيار 45 انتخاب به توجه با
 گيريتصميم فنون از يکی كه تاپسيس روش از EFR ارزيابی

 در مناسب رويکرد انتخاب و بندياولويت براي است، معيارهچند
 در يون و هوانگ توسط كه پسيستا روش در شد. استفاده ايران
 شاخص n وسيلهبه گزينه m است، شده پيشنهاد 1981 سال
 براي تاپسيس روش توافقی اصل گيرد.می قرار ارزيابی مورد

 بايد شده انتخاب گزينه كه است اين چندشاخصه گيريتصميم
 از را فاصله بيشترين و مثبت آلايده حلراه از را فاصله ترينكوتاه
  (.1387 )اصغرپور، باشد داشته منفی آلايده گزينه

 

  هايافته
 جريان ارزيابی براي مناسب رويکرد انتخاب و بندياولويت براي
 تاپسيس روش اجراي گانهشش مراحل ،ايران در زيستیمحيط آب

  است. گرفته انجام زير مطابق
 جدولی گيريتصميم جدول :گيريتصميم ماتريس تشکيل .1

 هاستون و هاگزينه دهندهنشان رهاسط آن در كه است
 هر در معيار هر امتياز و باشندمی ارزيابی معيارهاي دهندهنشان

 براي تحقيق اين در است. شده داده قرار آن در شاخص
 ترينمهم از منتخب روش 26 گيري،تصميم ماتريس تشکيل

 در زيستیمحيط آب نياز ارزيابی يهاروش پركاربردترين و
 و گرفته قرار سطرها در گيريتصميم هايگزينه وانعنبه جهان

 روش 26 اين مقايسه معيارهاي عنوانبه انتخابی پارامتر 45
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 آوريجمع داده پايگاه به توجه با گيرند.می قرار هاستون در
 از خانه هر كارشناسان، از سنجینظر نتايج و هاروش از شده

 در ،باشدمی ارمعي هر با روش هر تطابق گربيان كه ماتريس
 كهصورتی در د.ش امتيازدهی (5) پنج تا (0) صفر عدد دامنه
 آب نياز ارزيابی شرايط با كاملی انطباق نظرمورد روش
 و نيرو وزارت مصوبه خدمات شرح )براساس زيستیمحيط

 در و (5) پنج عدد با باشد شتهدا (زيستمحيط سازمان
 (0) صفر ددع با ،موردنظر شاخص با انطباق عدم صورت

 .دشومی مشخص

 جهت كه است آن حاضر تحقيق در اهميت زيحا نکته
 ارزيابی يهاروش كاربرد تناسب ميزان بررسی و گذاريارزش
EFR انتخابی، شاخص 45 براساس ايران هايرودخانه براي 

 مورد هاروش پيدايش اصلی مشخصه و ايپايه اصول واقع در
 اين ننگارندگا و است شده امتيازدهی و گرفته قرار ارزيابی

 هاروش اين از يكهيچ كه دارند اذعان موضوع اين به مقاله
 بدون و الزم هايبررسی بدون هيدرولوژيکی يهاروش ويژهبه

 ها،ورهد درصدها، انتخاب براي الزم اصالحات و تغييرات اعمال
 ردمو منطقه محيطی شرايط به توجه بدون ... و هاشاخص
  باشد.نمی توصيه قابل مطالعه

 حقابه تعيين يهاروش ارزيابی ماتريس ،(3) جدول در
  .است شده ارايه زيستیمحيط

 اليزنرما براي اقليدسی نرم از شده:نرمال ماتريس تشکيل .2
 روي تا شودمی استفاده گيريتصميم ماتريس كردن

 در يعنی گيرد. انجام رياضی عمليات مختلف معيارهاي
 مجموع رجذ بر را معيار هر امتياز ،رهامعيا از يك هر رديف

 .كنيممی تقسيم مربوطه معيار در معيارها مجذور

(1)                                              
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 هر وزن ،گام اين در موزون: شده نرمااليز ماتريس تشکيل .3
 ربض شده نرمال ستونی عناصر تمام در را معيارها از يك
 هاشاخص روي و آيند دستهب وزنی هايشاخص تا كنيممی

 كهآن براي گيرد. انجام تفريق و جمع مثل رياضی عمليات
 به توجه با باشد، منطقی معيارها امتياز روي رياضی عمليات

 وزن شده نرمال ماتريس در معيارها، همه نبودن وزن هم
 ستون عناصر تمامی در را معيارها از يك هر به مربوط

 موزون شده نرمال ماتريس تا كنيممی ضرب مربوطه

 معيار 45 اهميت دهیوزن براي ،مقاله اين در آيد. دستبه
 اين از يك هر براي ،EFR يهاروش ارزيابی براي انتخابی
 صفر بين اهميتی ضريب ،كارشناسی نظر به توجه با معيارها

  است. دهش تعيين اهميت( )بيشترين پنج تا اهميت( )كمترين

 درون ازهايامتي به توجه با منفی: و مثبت آلايده جواب تعيين .4
 خصمش معيارها به مربوط منفی و مثبت آلايده ستون هر
 و كرده ابانتخ معيار هر ستون در را اعداد باالترين .دشومی

 هر در همچنين و نماييممی ايجاد را مثبت آلايده جواب
 جواب و كرده انتخاب نيز را معيار از عدد ترينپايين ،ستون

 .نماييممی ايجاد را منفی آلايده

 و مثبت آلايده يهاجواب تا هاگزينه از يك هر فاصله محاسبه .5
 منفی

(2)                                   

 بنديرتبه و مثبت آلايده تا هاگزينه نزديکی ميزان محاسبه .6
 iC ترينبيش اساس بر هاگزينه

(3)                                                  
 

(4)                                                      10 
 تناسب بندياولويت تاپسيس، روش گانهشش مراحل طی از پس

 زيستیمحيط حقابه تعيين جهت EFR ارزيابی يهاروش كاربرد
 جدول براساس ايران سدهاي آب منابع ريزيبرنامه در هارودخانه

 .باشدمی (4)
 26ز اروش  9(، تنها 4و  3) هايبراساس نتايج حاصله از جدول

ش رو»باشند كه می <Ci 5/0 ، دارايEFRروش انتخابی تعيين 
هاي از گروه روش «(IFIM)اي رودخانه افزايشی جريان آب درون

ي جامع و هاروش ديگر، از گروه روش 8سازي زيستگاه و شبيه
کی هاي هيدرولوژيکی و هيدروليباشند. در ميان روشگرا میكلی

 وشر»هاي ايران ترين روش براي كاربرد در رودخانهنيز متناسب
 باشد. ، می«(RVA)رويکرد تغييرپذيري جريان آب 

توان به میها بندي روشدر واقع، با بررسی نتايج حاصل از اولويت
( Ci=29/0)با « مونتانا يا تنانت روش»، اين نتيجه دست يافت

زيستی در سدهاي كه پركاربردترين روش در تعيين حقابه محيط
معيار انتخابی جهت  45شود، انطباق كافی با ايران محسوب می

زيستی در هاي تعيين حقابه محيطارزيابی تناسب كاربرد روش
دهد، هاي تحقيق نشان میندارد. همچنين يافته را ايران

ترين روش جهت اجراي شرح خدمات مصوبه كميسيون متناسب



 9 ... پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایرانو ها رودخانه زیستیتعیین حقابه محیط هایروش مقایسه

هاي زيست، از گروه روشمشترك وزارت نيرو و سازمان محيط
دست به روش بررسی واكنش پايين»ويژه گرا بهجامع و كلی

 باشد. می «(DRIFT) تغييرات ناشی از انتقال جريان آب
 

 
 
 

  هارودخانه زيستیمحيط حقابه نييتع روش 26 سهمقاي يبرا سيتاپس روش گيريتصميم سيماتر (:3) جدول

  تحقيق( يافته ) شاخص 45 اساس بر رانيا در هاآن کاربرد اولويت یبررس منظور به

 



1392، پاییز و زمستان 8، شماره 4زیست، سال ی محیطهاپژوهش  

 

10 

 هايترين روشبندي تناسب کاربرد مهم(: اولويت4جدول )

 زيستی براي ايران )يافته تحقيق(تعيين حقابه محيط

 

  گيرينتيجه و بحث
 شناسايی .1 شامل اصلی مرحله سه را حاضر تحقيق اساس
 جهان، و ايران در زيستیمحيط حقابه ارزيابی مختلف يهاروش

  و مناسب يهاشاخص اساس بر هاروش اين بين مقايسه .2
 آب نياز ارزيابی مناسب يهاروش دپيشنها و بندياولويت .3

 تشکيل را ايران در (زيستیمحيط حقابه )تعيين زيستیمحيط

 تأكيد با وجود كه است آن از حاكی تحقيق هاييافته دهد.می
 شرايط حفظ جهت زيستیمحيط آب نياز ارزيابی به كه بااليی
 متأسفانه گيرد،می صورت سدها دست پايين زيستمحيط پايدار

 و ندارد وجود آبی نياز اين برآورد براي مناسبی روش راناي در
 مونتانا( )يا تنانت روش ويژهبه هيدرولوژيکی يهاروش از بيشتر
 محيطی شرايط با متناسب تغييرات و اصالحات اعمال بدون

 هازيستی رودخانههاي تعيين حقابه محيطشرو iC هااولويت تناسب کاربرد روش

16 2927/0  (11)روش تنانت )مونتانا( 

 
ش
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کی

وژي
رول
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 ه

ي
ها

  

21 2833/0  (12)روش آركانساس 

14 3061/0  (13)روش كاروليناي جنوبی 

23 2798/0  (14)روش ضوابط برنامه ريزي توافقی 

21 2833/0  (15)روش لئونس 

18 2901/0  (16)يه آبزيانروش جريان پا 

19 2885/0  (17)روش تسمن 

17 2905/0  (18)روش بررسی شاخص هاي حداقل جريان 

13 3095/0  (19)روش تحليل منحنی تداوم جريان 

26 2551/0  (20)روش كمبود آب اكولوژيکی 

12 3163/0  NGPRP(21)روش  

25 2786/0  (22)روش هوپ 

24 2797/0  (23)روش ولکر 

10 4106/0  (24)رويکرد تغييرپذيري جريان آب 

20 2878/0  (25)روش محيط مرطوب 

ش
رو

ي 
ها

کی
ولي

در
هي

 

15 2979/0  R2 CROSS 

7 5646/0  (26)ايرودخانهروش افزايشی جريان آب درون 
ش

رو
ي

ها
 

يه
شب

ي 
ساز گاه

ست
زي

 11 3316/0  (27)پذيري زيستگاه ماهيانروش ارزيابی سريع دسترس 

2 6385/0  (28)ی اجزاروش بررس 

ش
رو

لی
 ك

ع و
جام

ي 
ها

رد
يک

رو
 و 

ها
 گرا

9 5414/0  (29)رويکرد جامع استراليايی 

8 542/0  (30)روش ارزيابی كارشناسی 

6 5851/0  (31)روش ارزيابی علمی 

5 5927/0  (32)روش تحليل زيستگاه 

4 6011/0  (33)روش معيارگذاري 

1 7182/0  (3)غييرات جريان آبرويکرد بررسی واكنش پايين دست به ت 

3 6195/0  (34)روش بازيابی جريان آب 
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 ارزيابی يهاروش مقايسه براي بنابراين، .دشومی استفاده منطقه
 يهاشاخص انتخاب به طريق سه از زيستیمحيط آب نياز

 را هاآن از يك هر قابليت بتوان تا شد پرداخته هاروش مقايسه
 بررسی ايران در هارودخانه زيستیمحيط آب نياز ارزيابی براي
  نمود.

 اين خصوصيات و هاويژگی از كه ايداده پايگاه طريق از .1
 .ه استشد ايجاد هاروش

 و نيرو وزارت مصوبه خدمات شرح پارامترهاي براساس .2
 ششمين در شده تعيين ايران زيستمحيط حفاظت سازمان
تعيين شده  يستزمحيط و آب كمشتر نكميسيو نشست
 است.

 است. شده تکميل نظرانصاحب توسط كه نامهپرسش طريق از .3

 اصلی گروه 5 در معيار 45 نهايتاًًً فوق اطالعات بنديجمع با
  د.ش انتخاب هاروش مقايسه براي ،(3) جدول براساس

 هايروش از يکی كه تاپسيس روش كمك به سپس
 انتخابی روش 26 مقايسه به ،باشدمی معيارهچند گيريتصميم
 تناسب بندياولويت چنينهم و زيستیمحيط حقابه ارزيابی
 شد. پرداخته شاخص 45 براساس ايران براي هاآن كاربرد
 خدمات شرح اجراي جهت ،دهدمی نشان تحقيق هاييافته
 زيستمحيط سازمان و نيرو وزارت مشترك كميسيون بهمصو

 و جامع رويکردهاي و هاروش گروه از هاروش ترينمناسب
 رويکرد نيز گروه اين يهاروش بين در كه باشندمی گراكلی

DRIFT ساير به نسبت كه بسياري قوت نقاط به توجه با 
 يابیارز شرايط با را انطباق بيشترين دارد، گروه اين يهاروش

 و داشت خواهد مصوبه اين براساس زيستیمحيط آب نياز
 در زيستیمحيط حقابه تعيين براي انتخاب ترينمناسب
  .باشدمی ايران سدهاي آب منابع ريزيبرنامه

 اشاره زير موارد به توانمی روش اين قوت نقاط ترينمهم از
 .نمود

 طرح با كه است محور سناريو روشی ،DRIFT روش -
 حقابه مختلف مقادير تخصيص صورت در مختلف، هايسناريو
 و شودمی تعيين سناريو هر در محيطی شرايط ،زيستیمحيط

 زيستیمحيط حقابه مناسب تخصيص عدم از ناشی پيامدهاي
 .گرددمی ارزيابی

 دنبال به و اكولوژيکی اثرات و رودخانه جريان رژيم تغييرات  -
 داده نشان خوبیبه آن اجتماعی -اقتصادي پيامدهاي آن،
  شود.می

 براي رودخانه جريان طبيعی رژيم نقش به ،DRIFT روش در -
 داده زيادي اهميت هااكوسيستم عملکرد يکپارچگی حفظ
  .گيردمی نظر در را رژيم اين مختلف ياجزا و شودمی

 هماهنگی ايجاد براي مناسبی و يافتهساختار يندافر روش اين -
 طريق اين از تا كندمی يجادا مختلف كارشناسان نظر بين

 به را دارد وجود گراكلی يهاروش ساير براي كه مشکلی
 در اطالعات سازييکپارچه به و كرده برطرف خوبی
  .نمايد كمك ،مختلف هايزمينه

 آن سازيساده به تواندمی نيز روش اين يباال انعطاف قابليت -
 براي جامع بسيار رويکرد يك ايجاد تا سريع هايارزيابی براي

 نشان روش اين مراحل بررسی د.شو منجر دقيق هايارزيابی
 رودخانه آب جريان رژيم تغيير آثار ارزيابی به ابتدا كه دهدمی
 اين نتايج براساس و پردازدمی سد تأثير تحت محيط بر

 ويژگی اين كه كندمی تعيين را زيستیمحيط آب نياز مرحله،
  ود.شمی محسوب DRIFTدرويکر بارز

 با رودخانه آب جريان رژيم اجزاي تغيير بين ارتباط كه زمانی -
 اجتماعی -اقتصادي و بيوفيزيکی شرايط بر آن پيامدهاي

 از برداريبهره مديريت يهاطرح تغيير صورت در شد، شناخته
 يهاحالت در پيامدها اين احتمال بررسی ،رودخانه آب منابع

 به نيازي و دشویم آسان رودخانه آب جريان رژيم مختلف
  .بود نخواهد جديد مطالعات

 جهان، نقاط اقصا در روش اين كاربرد وسيع گسترش با -
 محيطی شرايط در آن كاربرد از خوبی موردي مطالعات
 شايانی كمك امر اين كه گرفت خواهد انجام آينده در مختلف

 در گيرينتيجه و مناسب محيطی يهاشاخص انتخاب به
 ايران در مختلف مناطق در آن اربردك بودن مناسب مورد

  د.نمو خواهد

 و DRIFT SOLVERيافزارهانرم وجود به توجه با -

DRIFT CATEGORY حال در كه افزارهايینرم ساير و 
 كارشناسان همکاري با جنوبیآفريقاي كشور كارشناسان حاضر

 تيقابل كنند،می ريزيطرح روش اين اجراي براي يیاستراليا
 .رفت خواهد باال بسيار وشر اين ردبكار

 هر در روش اين اجراي يندافر از كه خوبی مستندسازي  -
 كمك گيرانتصميم به تواندمی ،گيردمی صورت زمانی مرحلة
 مشخص اطالعاتی كمبودهاي اين بر عالوه نمايد. شايانی

 ند.شو متمركز هاآن بر كار ادامه در نامحقق تا شودمی

  رايـب كه پايينی به باال نگرش به وجهـت با DRIFT رويکرد  -



1392، پاییز و زمستان 8، شماره 4زیست، سال ی محیطهاپژوهش  

 

12 

 رايطش از صريح و مشخص تعريف براي الزامی دارد، ارزيابی
  داشت. نخواهد نظر مورد مطلوب

 آب ريانج رژيم بين ارتباط روش اين در كهاين دليلبه -
 هايطرح مختلف سناريوهاي طبق آن پيامدهاي و رودخانه
 ختلفم هايگزينه ارزيابی سرعت د،شومی مشخص توسعه

 و جديد مطالعات انجام براي الزامی ،زيرا رود.می باال
  ندارد. وجود مجدد كارشناسی هايبررسی

 مراحل در هاقطعيت عدم بينیپيش به روش اين فرايند -
 قرار لحاظ مورد گيريتصميم زمان در تا پردازدمی مختلف

  گيرد.

 یزيستمحيط آب نياز ارزيابی براي روش اين كاربرد قابليت -
 بررسی حال در نيز هارودخانه جز به آبی هاياكوسيستم ساير
  است.

 درويکر اجراي اصلی اجزاء از يکی ،پايش برنامه تدوين -
DRIFT باشدمی. 

 به سیدستر به روشی چنين موفقيت كه داشت نظر در بايد البته
 هيدروليکی، ،هيدرولوژيکی وضعيت از ويژهبه مناسب هايداده

 شاركتم و اجتماعی و اكولوژيکی بيولوژيکی، ژئومورفولوژيکی،
 سيستماكو يندهايافر از بااليی درك و آشنايی كه كارشناسانی

 اين داشت. دخواه ،دارند آن به وابسته هاياكوسيستم و رودخانه
 و مانز به هيدرولوژيکی و هيدروليکی يهاروش به نسبت روش
 DRIFT ويکردر سازيساده امکان البته دارد. نياز بيشتري داده
  دارد. وجود نيز كمتر هايداده با و سريع هايارزيابی براي

 

 ی چندپيشنهادهاي

 ارزيابی مختلف سطوح تعيين ،تحقيق اين پيشنهاد تريناصلی. 1
 شرايط و هاشاخص تركيب براساس زيستیمحيط آب نياز

 تخصص هزينه، زمان، داده، مانند:) مديريتی مختلف
 مختلف شرايط آن از ترمهم و ات(مطالع سطح كارشناسی،

 تطبيق با شود كهمی پيشنهاد بنابراين، است. ايران در محيطی
 مناطق ايران، اكولوژيکی تقسيمات و هيدرولوژيکی تقسيمات

 اين ويژگی براساس و شناخته ايران اكوهيدرولوژيکی همگن
 نياز تعيين ،موجود يهاروش روي بر الزم اصالحات مناطق،

 مختلف محيطی هايشاخص توصيه نظر از یستزيمحيط آب
 هيدروليکی، هيدرولوژيکی، پارامترهاي :شامل

 ... و اجتماعی اكولوژيکی، بيولوژيکی، ژئومورفولوژيکی،
 اين از يك هر در موردي مطالعات انجام با تا دشو انتخاب

 در مشخصی و مدون الگوي به ها،آن نتايج تحليل و مناطق
 در یزيستمحيط آب نياز ارزيابی مختلف يهاروش كاربرد
 يهاروش كاربرد تناسب و يافت دست ايران مختلف مناطق
 عملی طوربه ايران در یزيستمحيط حقابه تعيين مختلف

 د.شو مشخص
 اولويت در زير هايرودخانه حوضه ،موردي مطالعات انجام در .2

 .گيرند قرار
 هشد ثاحدا آن روي بر سد چندين كه هايیرودخانه حوضة -

 است.
 همچون ارزشی با هاياكوسيستم كه هايیرودخانه حوضة -

 ساير و حرا هايرويشگاه ،هامصب ،هادرياچه ،هاتاالب
 ممه جانوري هايگونه زيستگاه يا و ارزشبا گياهی هايگونه

 هستند. وابسته آن به ... و
  ديگر كشورهاي با كشور مرزي هايرودخانه حوضة -
 روي بر بزرگ مخازن ظرفيت با يسدها كه هايیرودخانه -

 را خانهرود آب جريان طبيعی رژيم و شد خواهد احداث هاآن
  داد. خواهند قرار تأثير تحت بااليی بسيار حد در

 به DRIFT رويکرد طريق از كهصورتی در شودمی پيشنهاد .3
 هايقابليت از ،دشومی اقدام زيستیمحيط آب نياز تعيين

 هايیارزياب تا سريع هاييابیارز انجام جهت آن مختلف
 استفاده متفاوت محيطی شرايط با مختلف هايپروژه در جامع

 آب نياز برآورد براي را آن كارايی ميزانبتوان  تا دشو
 نمود. تعيين هارودخانه انواع روي بر سدها در زيستیمحيط

 و راليااست كشور همانند نيز ايران در تا دشومی پيشنهاد .4
 DRIFT روش قابليت تطبيق و اارتق براي یجنوب آفريقاي

 شيرين آب هاياكوسيستم ساير آب نياز ارزيابی جهت
 آب منابع ،هادرياچه خورها، ،هامصب ،هاتاالب همچون

 .به عمل آيد اقدام ... و زيرزمينی

 خدماتی شرح ،زيستیمحيط حقابه تعيين موضوع با ارتباط در .5
 مرحله هزينه، زمان، هب توجه با اجرا قابل و عملی ،مناسب

 منابع ريزيبرنامه مطالعات در معمول هايتخصص مطالعاتی،
 با نينهمچ و ايران در سدها زيستیمحيط مطالعات و آب

 مربوط هايارگان توسط كشور مختلف محيطی شرايط به توجه

 .دشو تدوين زيستمحيط سازمان و نيرو وزارت همچون

 مــمه يجزاا از يکی انعنوبه یــزيستمحيط حقابه موضوع .6
 مورد ،آبريز هايحوضه آب منابع يکپارچه مديريت اصول
 گيرد. قرار توجه



 13 ... پیشنهاد رویکرد مناسب برای کاربرد در ایرانو ها رودخانه زیستیتعیین حقابه محیط هایروش مقایسه

 هايوسيستماك ساير آبی نياز ارزيابی براي كه یيهاروش انواع .7
 يرانا مختلف مناطق در و شود شناسايی نيز دارد، وجود یآب

 ،تحقيق ينا تأكيد زيرا گيرد. قرار آزمون مورد هاآن نتايج
 هارودخانه زيستیمحيط آب نياز ارزيابی يهاروش بر بيشتر
   است. بوده
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