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 چکیده

 از باشدد  ییدی  می رو به رو مختلف مصارف برای آب تقاضای افزون روز افزایش با دیگر سوی از و شیرین آب منابع محدودیت با سو یک از ایران 
 مقددار  و کیفیدت  زمدان   از جریان محیط زیستی توصیفی  باشدمی هارودخانه در جریان محیط زیستی تعیین آب منابع ریزیبرنامه در هاچالش مهمترین
 و حفدظ  هددف  بدا  کده  زیاد هسدتند  حفاظتی ارزش با وسیع نسبت به اراضی شده حفاظت هایرودخانه  است اکوسیستم آبی حفظ برای نیاز مورد جریان
 و آموزشدی  هدای برنامده  اجدرای  بدرای  مناسدبی  هدای محیط شده  حفاظت مناطق  شوندمی انتخاب جانوری هایزیستگاه و گیاهی هایرویشگاه احیای
 در و کشدور  شدر   شدما   در که است ایران قوم قره آبریز حوضه از جزئی رودکشف شدهحفاظت رودخانه  آیند می شمار به محیطی زیست هایپژوهش
 حدداق   تعیین حوزه این هایاکو سیستم حفظ برای  باشدیممساحت  کیلومتر 1۵۶۵۰ یدارا حوضه این  است گردیده واقع یرضو خراسان استان شما 

 هدای رهیافدت  که است شده ارائه دنیا در رودخانه جریان محیط زیستی برآورد برای مختلفی هایروش امروزه  است ضروری امری جریان محیط زیستی
 در سداله  39 آمداری  دوره اسدا   بدر  رود کشدف  شدده  حفاظت رودخانه محیط زیستی جریان مقاله این در  باشندمی آنها پرکاربردترین از هیدرولوژییی

 نظدر  مدورد  هدای دبدی   شدده اسدت   برآورد جریان )اسماختین(  تداوم منحنی انتقا  و تسمن هیدرولوژییی هایروش از استفاده با اسدی  اولنگ ایستگاه
جریدان محدیط    تعیدین  جهدت  رهیافت ترینمناسب روش  هر خارجی و داخلی هایویژگی به توجه با  SWOT تحلی  از استفاده با سپس و شد حاص 
بدست آمدد  بدا اسدتفاده از     8۵/1و در روش انتقا  منحنی تداوم  ۵7/1حداق  جریان محیط زیستی در روش تسمن   شد ارائه رودکشف رودخانه زیستی
 عنوانه بتسمن   روش با سهیمقا در کهبدست آمد  ۵3/3و  ۶4/3 تداوم یمنحن انتقا  روش یخارج و یداخل یابیارز سیماتر ازاتیامت  SWOTتحلی  
  شد انتخاب مناسب روش

 
 SWOTهای هیدرولوژییی  تحلی  رود  روشجریان محیط زیستی  کشف :ی کلیدیهاواژه

 

    1 مقدمه

 کده  باشندمی حیات دهندهتشیی  عوام  مهمترین از خاک و آب

 سدایر مندابع   بدا  همدراه  مندابع  این از حفاظت و آنها از صحیح استفاده

 آب منابع توسعه هایطرح گسترش است  همگانی وظیفه یک طبیعی

 سدوی  از ناپدذیر اسدت   اجتناب امری جمعیت  فزاینده روند به توجه با

 سبب ها رودخانه آب منابع از زیاد بسیار برداشت و تنظیم ذخیره  دیگر

 هدا رودخانه آبخیز هایدر حوضه آب جریان طبیعی رژیم خوردن برهم

 حقابده  تعیدین  ضدرورت  بندابراین    (Yang et al., 2016)است  شده

 المللدی  بدین  و ملدی  کارهدای  دسدتور  و هادر سیاست محیطی زیست

اسدت  علدم ارزیدابی     یافتده  چنددانی  دو اهمیدت  آب مندابع  مددیریت 

                                                           
 دانشدگاه  مشهد  واحد عمران  مهندسی گروه عمران  ارشد کارشناسی دانشجوی -1
 ایران مشهد  اسالمی  آزاد

 ایران مشهد  اسالمی  آزاد دانشگاه مشهد  واحد عمران  مهندسی گروه استادیار - 2

 ایران مشهد  اسالمی  آزاد دانشگاه مشهد  واحد عمران  مهندسی گروه استادیار - 3
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 از) انید جر مید رژ یچگونگ نییتع به عمدتا یطیمح ستیزهای جریان
 بازگردانددن  اید  و حفدظ  یبرا( آب میمستق انتزاع و آب یهارساختیز

 یهدا سدتم یس گدر ید و هدا رودخانه در جامعه نظر مورد یطیمح طیشرا
 و یییدرولوژید ه درک براسدا   علدم ایدن   یهاهیپا  پردازدیم تاالب 
  اسدت  یسداز مدد   و یبدوم  دانش  یتجرب مشاهدات از حاص  دانش
 دسدت  نییپدا  در هدا رودخانده  رسدوب  و آب انید جر یعیطب میرژ رییتغ

 و جوامدع  ریسدا  و یآبد  یهدا سدتم یاکوس دید تهد بده  منجر ها رودخانه
 بدرآورد  بده  توجده  ن یبنابرا  است شده آنها به وابسته یها ستمیاکوس

 یبدرا  یدی اجرا ضمانت جادیا و هارودخانه یستیزطیمح آب ازین قیدق
 در آب منابع یپارچهی تیریمد یبرا ریناپذ انیار الزامات از آن یرهاساز
 برداشت و تنظیم ذخیره  .باشدیم رانیا در هارودخانه زیآبر یهاحوضه

 آب جریان طبیعی رژیم هم ریختنبر سبب هارودخانهع آب مناب باالی

 کده  اسدت  شده هارودخانه آب های حوضهسیستم از اعظمی بخش در

 هدای اکوسیسدتم  حفدظ  جهدت  الزم و فرآیندهای ساختار تغییر موجب

 همچندین  و مواد حرکت جهت موانع ایجاد به رودخانه  وابسته طبیعی

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه
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بدین   ارتباطدات  کداهش  و رودخانده  طدو   در عرضی و تبادالت طولی
 و جهت تخمگدذاری  مناسب مناطق به دسترسی کاهش ها اکوسیستم
 مانندد  آبدزی  حیاتی موجدودات  هایفعالیت در اختال  آبزیان  پرورش

 در و غیربومی هایگونه   تهاجم... و مهاجرت تخمگذاری  مث   تولید

 در تغییدر  رودخانده   غالدب  جوامع و تغییر بومی هایگونه تهدید نتیجه

 در تغییدر  سداحلی   و ایرودخانده  هایغذایی اکوسیستم شبیه ساختار

 از باشدد  مدی   (Panahi et al., 2016) غیره شده اسدت  و آب کیفیت

 طرحهای در منابع آب ییپارچه مدیریت اصو  گرفتن نظر در با رو این

 طبیعی شرایط بر آب رودخانه جریان تنظیم آثار کاهش منظوربه و آبی

 هدا  سیاست در تا است الزم به آن  وابسته هایاکوسیستم سایر و آنها

  یدک  عندوان بده  نیز زیستمحیط مدیریتی  اجزاء اصو  و هامشیخط
 مورد مدیریتی هایتصمیم در و شوند آب شناخته قانونی کنندهمصرف

 تددری  بده  ترتیدب  اینبه  (Naiman et al., 2002گیرند ) قرار لحاظ

 جهدت  زیسدتی محدیط  آب جریدان  ارزیابی نام به علمی جدیدی زمینه

ایجاد  آنها زیستیمحیط آب نیاز برآورد و آبی هایاز اکوسیستم حفاظت
 آب مدیریت مندابع  مباحث در موضوع این جدید بودن دلی به اما  شد 

 و مفداهیم  در مدورد  کمی آگاهی توسعه  حا  در کشورهای در ویژهبه
 اخیدر   هدای دهده  آنیه طی وجود با و دارد وجود آن هایروش کاربرد

 تنظدیم  و ارزیدابی  مختلفی جهدت  هایچارچوب و روییردها ها روش

 کشورها از بسیاری در اما یافته است  گسترش زیستیمحیط آب جریان

 ,Islam) ندارد وجود جریان این برای ارزیابی قبولی مورد روییرد هنوز

 هدر  اقلدیم  بدر  زیسدتی  جریدان  مدت بلند تاثیر بررسی جهت (2010.

کشدور مدی    بده  جریان محیط زیستی کشور ارزیابی راهیارهای کشور 
  (Pusey et al., 2006) دگیرن قرار بررسی مورد باید

رود بده عندوان ییدی از مهتدرین     های اخیر رودخانه کشفدر سا 
اسدت   های آبی خراسان دچار کاهش شدید سدطح آبدی شدده    شریان

های مختلف وارده به این رودخانه و تهدیدد  کاهش سطح آب  آلودگی
 سدا   در رودجدی سالمتی ساکنان منطقه موجب شد رودخانه کشدف 

شود  حفظ سدالمت ایدن    داده ارتقا کشوری حفاظتی منطقه به 1391

 رودخانه به دلی  اهمیت آن  امر بسیار مهمی است  
نطقه  تعیین جریان محدیط  های حفظ اکوسیستم آبی مییی از راه

 گدروه  چهدار  زیستی رودخانه است  تعیین جریدان محدیط زیسدتی در   

 و زیسدتگاه  شدبیه سدازی   هیددرولوژییی  هیددرولییی    هدای روش
 هدای امدروزه رهیافدت   .گیرندد مدی  گدرا قدرار  کلدی  و جدامع  هایروش

به دلی  سرعت باالی محاسدبات و نیداز بده اطالعدات      هیدرولوژییی
 Oryan and) باشددندمددی هدداروش پرکدداربردترین محدددود ازاولیدده 

Makhdoom,2013)  
 شددده حفاظددت رودخاندده جریددان محددیط زیسددتی مقالدده ایددن در
اسدی بدا   اولنگ ایستگاه در ساله 39 آماری دوره اسا  بر رود کشف

دبی های موجود برآورد شد  ایستگاه اولنگ اسدی مهمترین مهمترین 
باشد  در ادامه به معرفی رودخانده  شهر مشهد میهای نماینده ایستگاه

رود و برآورد جریان محیط زیستی آن به دو روش هیدرولوژییی کشف
بده آندالیز    SWOTخواهیم پرداخت و در نهایت با اسدتفاده از تحلید   

 دهیم ها پرداخته  و روش مناسب را پیشنهاد میروش
 

 هامواد و روش

 رودرودخانه کشفمعرفی نقطه مورد مطالعه 

ایدن   رود در اسدتان خراسدان رضدوی واقدع اسدت      رودخانه کشف
قوم ایران است که در شدما  شدر    جزئی از حوضه آبریز قره رودخانه

مسداحت  واقع گردیده اسدت    یکشور و در شما  استان خراسان رضو
باشد  موقعیت جغرافیدایی حوضده آبریدز    میکیلومتر  1۵۶۵۰ این حوزه
آمدده   1ران بر اسا  تصاویر ماهواره لندست در شدی  رود در ایکشف
 است 

رود  در میان دره ای به همین نام در خراسان رضوی جاری کشف
های و از کوهمحدود است است  این رودخانه از مشر  به شهر قوچان 

 گیرد هزار مسجد و بینالود سرچشمه می

 

 
 (Dehghan and Hoseinpoor, 2013ماهواره لندست )-رود در ایران موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز کشف -1شکل

 

ها و دشت سدرخس  دوم عبور جاده ابریشم و راه ورود به تخته ساربان راه کده  میرسدیم  دربندد  به داغکپه هایکوه و رودکشف امتداد در 
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رود و هریرود در محلی بده ندام پد     از تالقی دو رود کشف است  پس
مدرز ایدران و     و سدپس از ایدن محد     شدود خاتون  تجن خوانده مدی 
دهد و پس از ادامۀ مسیر به سمت شدما  و  ترکمنستان را تشیی  می
آباد و قوش سربزی  تپه  سنگر  نوروزآباد  دولتعبور از روستاهای شیر

گردد و در شما  این شهر در پاسگاه جهانبانی از مرز وارد سرخس می
گدردد و  شود و وارد خداک جمهدوری ترکمنسدتان مدی    ایران خارج می

 .رودقدوم فدرو مدی   سرانجام در نزدییی شهر تجن در ریگزارهای قدره 
بیشتر فصلی هستند که در زمان جریان  مشهد های شهرستانرودخانه

 دلی  عدم به اخیر و  هایسا    دررود می پیوندندبه رود دائمی کشف

 ارتفاع و سطح کاهش دچار محیطی این رودخانه زیست حقابه رعایت

مانند دیگر رودهای منطقه دائمدی نیسدت و   توجهی شده است و  قاب 
فصو  سا  با تغییرات میزان ریزش باران  دارای نوسدانات زیدادی    در
با تخلیه انواع فاضالب به آن به کانون آلدودگی  این رودخانه باشد  می

تعرض و تصرف سودجویان به بستر و حریم  باو از طرفی  هتبدی  شد
 خدام در اطدراف آن    فاضدالب  بدا  جدات آن و کاشت سبزی و صدیفی 

  .است شده انسان سالمت برای تهدیدی
 

 رودحفاظت از رودخانه کشف

 ارتقا کشوری حفاظتی منطقه به 1391 سا  در رودرودخانه کشف
 شدریان  عندوان  بده  رودکشف شد  همانطور که اشاره شد رودخانه داده
 تدا  و شدده  آغاز قوچان از که مشهد شهرستان شما  از عبوری حیاتی
 سدودجویان  توسدط  تددری   به اخیر های دهه طی دارد  ادامه سرخس
 همچنین و آن در خام فاضالب غیرقانونی رهاسازی و بود شده تصرف
 نیدز  رودخانده  در جداری  فاضالب با کشاورزی اراضی غیرمجاز آبیاری
 مشدهد  مجاوران و زائران سالمتی و شهر بهداشت برای بزرگی تهدید
 اسدتان   در رود کشف نجات کارگروه تشیی  با  آمدمی شمار به الرضا

 تجاوز مورد که رودخانه این طو  از کیلومتر ۶۰ از در حا  حاضر بیش
الزم اسدت بدا     آزادسازی شده است بود  گرفته قرار تصرف و عدوانی

پدیش  جریان محدیط زیسدتی    نییتع جهت روش نیترانتخاب مناسب
 ود شلحاظ  رودخانه نیا ستمیاکوس حفظ بینی های الزم جهت

 
 جریان محیط زیستیتعیین 

ها  مفهومی تحدت   به منظور حفظ سالمت اکوسیستم در رودخانه
ها محیطی در رودخانهمحیطی یا نیاز آبی زیست عنوان جریان زیست 

کننده میزان جریان مورد نیاز بدرای  تعریف شده است که در واقع بیان
ای هروش  (Arthington et al.,2018)باشد حفظ اکوسیستم آبی می

متعددی برای برآورد میزان این جریان وجدود دارد کده موسسده بدین     

نددی کدرده اسدت     بها را در پن  گروه طبقهالمللی منابع آب این روش
های هیددرولییی   های هیدرولوژییی  روشاین پن  گروه شام  روش

های ترکیبدی  های جامع و روشسازی زیستگاه  روشهای شبیهروش
   (Bond and Grigg ,2018) باشدمی

در نظر گرفتن وضعیت واقعی رودخانده ییدی از الزامدات ارزیدابی     
 Shokoohi)جریان زیستی برای انتخاب روش مدورد اسدتفاده اسدت    

and Hong, 2011)  سدو ابدزاری   یک از جریان محیط زیستی ارزیابی
کاربردی در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب و از سوی دیگر چالشدی  

 ;Baumgartner, 2014)برای محققان و برنامه ریزان حوضه اسدت  

MacDonald et al.,2016)   ییی از مسائ  اساسی در زمینه تعریف
های زیست محیطی این است که رژیم جریان طبیعی چگونه به جریان
هدای اکدو   ها ادامه داشته باشدد تدا ویژگدی   و سیالب دشتدست پائین

در این مقاله با استفاده از دو   (Bond et al.,2014) سیستم حفظ شود
هدای  رهیافت تسمن و انتقدا  منحندی تدداوم جریدان از گدروه روش     

رود هیدرولوژییی به تعیدین جریدان محدیط زیسدتی رودخانده کشدف      
 پردازیم می

 

 (Tessman) روش تسمن

تسمن با اقتبا  از پیشنهادهای فصلی روش تنانت از ترکیبدی از  
(  MAF( و متوسدط جریدان سداالنه )   MMFمتوسط جریان ماهانده ) 

جهددت تعیددین کمتددرین جریددان ماهاندده مددورد نیدداز اسددتفاده کددرد    
(Tessmann, 1979)      شرایط این روش بده ایدن شدرح هسدتند: اگدر  

MMF <4۰ درصدMAF   باشدMMF      بده عندوان کمتدرین جریدان
باشدد    MAFدرصدد  MMF >4۰شود  اگر ماهیانه در نظر گرفته می

عنوان کمتدرین جریدان ماهیانده در نظدر گرفتده       به MAFدرصد  4۰
بده عندوان    MMFدرصدد   4۰باشدد    MMF > MAFشود  اگدر  می

شود  با توجده بده اطالعدات    کمترین جریان ماهیانه در نظر گرفته می
در  مختلدف  یهدا رود و دبی های موجود در مداه آماری رودخانه کشف

های رین ایستگاهساله ایستگاه اولنگ اسدی که از مهت 39دوره آماری 
مترمیعب بدر ثانیده    ۰8/3باشد  متوسط جریان ساالنه شهر مشهد می
مترمیعدب برثانیده    23/1متوسدط جریدان سداالنه     4/۰بدست آمدد و  

( EF) باشد  با استفاده از روش تسمن حداق  جریان محیط زیستیمی
نشان داده شده اسدت و توزیدع    1به روش تسمن محاسبه و در جدو 

ایستگاه اولنگ اسدی نیدز در   -رودان محیط زیستی کشفماهانه جری
 رسم شده است  2شی 

 
 
 
 

http://citypedia.ir/
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 (s/3m) رود با استفاده از روش تسمنجریان محیط زیستی پیشنهادی رودخانه کشف -1جدول

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر 

MMF 8۶/۰ 38/1 82/1 ۶8/1 3/2 2/۵ ۶9/9 ۵/7 8/3 27/1 74/۰ ۶2/۰ 

EF 8۶/۰ 23/1 23/1 23/1 23/1 ۰8/2 8/3 ۰2/3 ۵4/1 23/1 74/۰ ۶2/۰ 

 

 
 ایستگاه اولنگ اسدی به روش تسمن -رودتوزیع ماهانه جریان محیط زیستی کشف -2شکل

 

 (FDCA)روش انتقال منحنی تداوم جریان

نیدز معرفدی    و آنپوتدا   ینروش اسدماخت این روش گاهی با ندام  
شود  هدف  تعریف یک رژیم هیدرولوژییی مناسب برای حفاظدت  می

 ,.Smakhtin et al)رودخانده در حالدت اکولدوژییی مطلدوب اسدت      

های جریان ماهانه ابی جریان محیط زیستی  از داده  برای ارزی(2006
 متوسدط  جریدان  هایداده روش ابتدا این شود  دررودخانه استفاده می

 زمدانی  و درصدد  کدرده  مرتدب  کم به زیاد ترتیب به را رودخانه ماهانه

 آوریم  بطور مثا می بدست را دبی )احتما  وقوع( آن به مربوط تداوم

Q90  در  و دارد جریدان  مواقدع  درصدد  9۰در کده  است جریانی معرف
 گرفتده  نظدر  در محیطدی  زیسدت  جریدان  حدداق   بعنوان موارد بیشتر

(  اندک تغییدر یافتده   Aشش کال  مدیریتی حالت طبیعی ) .شودمی
(B( نسبتا تغییر یافته  )C   ( تا حدد زیدادی تغییریافتده  )D   بده شددت  )

( در این روش تعریدف  Fیافته )( و کال  بحرانی تغییر Eتغییر یافته )
 منحندی  تهیدۀ  مرحلده   اولین  (Smakhtin et al., 2004) شده است

 هدای داده از اسدتفاده  بدا  نظدر  مد رودخانهبازۀ  طبیعی در جریان تداوم

 نمدایش  جریان بدا  تداوم منحنی احتماالت جریان است  محور ماهانۀ

  4۰  3۰  2۰  1۰  ۵  1  1/۰  ۰1/۰مختلدف )  وقدوع  احتما  درصد17

 نقاط این شود می ( تهیه99/99  9/99  99  8۰ 9۰ 9۵  7۰   ۶۰  ۵۰

 داده پوشدش  کافی قدر هب هاجریان محدودۀ همۀ کنند که می تضمین

سازند  منحنی طور ادامه کار را در مراح  بعدی آسان میو همین شده
بدرای   Fتا  Aتداوم جریان محیط زیستی برای شش کال  مدیریت 

 2و نتای  حاص  از ایدن روش در جددو    3رود در شی رودخانه کشف
 نشان داده شده است 

هدای  مناسدب از شدیفت  مهمترین مسدئله در ایدن روش اسدتفاده    
باشد  تعیدین تعدداد   عرضی در هر کال  مدیریت محیطی زیستی می

های عرضی منحنی تداوم جریان در هر کال   بدون آگاهی از شیفت
هدا بدا   ارتباط بین مشخصات اکولوژییی و تغییرات جریان در رودخانده 

باشدد  بندابراین بدا    های هیدرولوژییی مختلف  بسیار مشی  مدی رژیم
ه به فقدان اطالعات در ایدن تحقیدق از حدداق  شدیفت عرضدی      توج

ممین در هر کال  )یک شیفت عرضی( استفاده شد  همانطور که در 
شود برای حفظ رودخانه مورد مطالعده در کدال    مشاهده می 2جدو 

A  جریان ساالنه  در کال  42نیاز به %B  در کال  31نیاز به  %C 
% جریان ساالنه اسدت کده در   13به نیاز  D%  و در کال  18نیاز به 

 باشد حداق  کال  قاب  قبو  می C این روش کال 

 
 (s/3m) ایستگاه اولنگ اسدی به روش انتقال منحنی تداوم جریان –رود جریان محیط زیستی پیشنهادی رودخانه کشف -2جدول

 

 نام رودخانه
 

/S)3MAF  (M 

 MAF( درصدی از EWRمحیط زیستی بلند مدت )جریان 

 Aکالس
50Q 

 Bکالس

60Q 

 Cکالس

75Q 

 Dکالس

80Q 

 Eکالس

90Q 
 

  ۰1/۰ 3۵/1 8۵/1 17/3 2/4 ۰8/3 رودکشف
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 ایستگاه اولنگ اسدی به روش انتقال منحنی تداوم جریان -رودتوزیع ماهانه جریان محیط زیستی کشف -3شکل

 

هدای مددیریت محدیط    با توجه به طبقه بندی رودخانه به کدال  
)کدال  مطلدوب    Cزیستی مختلف در این تحقیق کدال  مددیریتی   

Q75 بعنوان کال  مددیریتی مدورد نظدر    ( بر اسا  نظر وزارت نیرو
انتخاب شد  همانطور که توضدیح داده شدد پدس از محاسدبه منحندی      
تداوم جریان محیط زیستی در هر کال  مدیریتی  با اسدتفاده از ایدن   

ها  سری زمانی جریان محیط زیستی برای هدر کدال  تولیدد    منحنی
  رودبدرای رودخانده کشدف    Cشد و سری زمانی تولید شده در کال  

 F و کال  بحراندی  Aجهت مقایسه با کال  مدیریتی حالت طبیعی 
 ارائه شد  4در شی 

 

 
 ایستگاه اولنگ اسدی -رودشیفت منحنی تداوم جریان محیط زیستی کشف -4شکل

 

 SWOT تحلیل

 یکامد  و جدامع بدرا    یدد یککه  کندیکمک م SWOT تحلی 
  همه مندابع کده   SWOT یز  در آنالیمدرست داشته باش گیرییمتصم

و  یهددا بررسددضددعف ینهسددتند و همچنددهددا رهیافددتنقدداط قددوت 
بتدوان بدا    ینیده ا یبدرا شدود   یبر اسا  آنها انجام م هاگیرییمتصم

آن  یدبا یزرا رقم زد  قب  از هر چ رهیافت یک یندهدرست آ یِاستراتژ
توان برای را می SWOT یزآنال  کرد یابیها ارزرا از همه جنبه رهیافت

و مهدم   یکاسدتراتژ  یماتدر تصدم  ویژهبه  نمود استفادهچنین ارزیابی 
   شودیم یهتوص یاربس SWOT یزاستفاده از آنال

کدام نقداط   یکه رو کندیمشخص م ما یبرا یزآنال یناستفاده از ا

 ,Ferdowsi)گرفدت    یدهناد یدو کدام را با ردکار ک یشترب یدضعف با

(  نقداط  Strengthsاز چهار بخش نقاط قدوت )  SWOT یزآنال (2016
و ( Opportunitiesرو ) یشپد  یهدا (  فرصدت Weaknessesضعف )
 شده است   ی ( تشیThreats) یدهاتهد

داخد  هدر    یدد چهار بخدش با  ینهر کدام از ا یقشناخت دق یبرا
 ی)بدرا خدارج از رهیافدت   نقاط قوت و ضدعف( و   یافتن ی)برا رهیافت
هدا و  هدف بررسی مزیدت  یم کن ی( را بررسیدهاها و تهدفرصت یافتن

ها در این مطالعه شدام  نقداط   ها است که مزیتهای روشمحدودیت
هدا شدام  نقداط ضدعف و تهدیددها      بوده و محددودیت  قوت و فرصت

ردیفده   4سدتونه و   4  جددولی  SWOT تحلی  معموال برای باشد می
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ت  و فرصت ها و تهدیدها را در وسپس نقاط ضعف و ق شود می آماده
  .دهیمبرابر هم )جهت مقایسه( قرار می

کنیم  در این تحلی  دو گروه عوام  داخلی و خارجی را بررسی می
 عوام  بیرونی کند وهای هر رهیافت توجه میبه ویژگی عوام  درونی

تقیم بدر  یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مسد  عواملی هستند که
هدایی  فرصدت  د گذاشدت  ممیدن اسدت از د  آن   نتاثیر خواه هاروش

 بدرای    بندابراین  تحمی  کند هاروشبیرون بیاید یا تهدیدهایی را به 

 به طریق سه از زیستیمحیط آب ارزیابی حداق  نیاز هایروش مقایسه

 قابلیدت  بتوان تا شودمی پرداخته هاروش های مقایسهشاخص انتخاب

 در هدا رودخانده  زیسدتی محدیط  آب نیاز ارزیابی را برای آنها از یک هر

 بررسی نمود   ایران

 و هدا ویژگدی  از کده  های سازمان آبداده پایگاه طریق راه او  از
 پارامترهای براسا  است  راه دوم  شده ایجاد هاروش این خصوصیات

 ایران زیستمحیط حفاظت سازمان و نیرو وزارت مصوبه خدمات شرح

 و آب مشدترک  کمیسدیون  در ششدمین نشسدت   شدده کده   تعیدین 
 توسط که پرسشنامه طریق است و راه سوم از شده مقرر زیستمحیط

 (Oryan and Makhdoom, 2013) است  شده تیمی  نظرانصاحب

 
 SWOT بررسی نتایج با استفاده از تحلیل

 هدای گروه در معیار 1۰ نهایتا بدست آمده اطالعات بندیجمع با 

هدای  ارائه شد که در این معیارهدا ویژگدی   3اصلی انتخاب و در جدو 
ها  قابلیت مدیریت آنها  زمینده کداربرد و میدزان توجده بده      کلی روش

 Oryan andنظران بررسی شد )محیط زیست با توجه به نظر صاحب

Makhdoom,2013 )  

دند شد  انتخاب هاروش مقایسه برای این معیارها 3جدو  بر اسا 
 گانه تحلی  اجرا شدند  های سهو سپس گام

پرداختده   شناسائی عوام  داخلی و خارجی به گام نخستابتدا در  
در ایدن   3  جدو 4-2شد که با بررسی سه طر  اشاره شده در بخش 

  راستا ارائه شد 
پرداخته  تعیین اوزان عوام  داخلی و خارجیبه  مگام دوسپس در 

انجام  ایجاد ماتریس ارزیابی عوام  داخلی و خارجیوم گام سشد و در 
 ارائه شده است   ۵و  4شد که در جداو  
های تسدمن و انتقدا  منحندی    بندی روشدهی و رتبهسپس وزن

نهایی هر کددام از پارامترهدای   تداوم جریان و در نهایت  محاسبه نمره
 آمده است  7و  ۶داخلی و خارجی انجام شد  نتای  در جداو  

نظدر عوامد     از روشباشد یعنی  ۵/3از آنها کمتر  نمره نهایی گرا
 روشباشدد   ۵/3ز ا بیشتر نهاییضعف بوده و اگر نمره  دچارآن روش 

هدای ارزیدابی داخلدی و    همانطور که در ماتریس .باشددارای قوت می
هدا  هدای روش شود نمره نهایی هر یدک از عامد   خارجی مالحظه می

مجمدوع نمدرات نهدایی  امتیداز آن روش را     محاسبه شده و در نهایت 
بداالتر روش  قدوت  دهندده  نشدان  بداالتر  دهد که نمره نهایینشان می

هدای تسدمن و انتقدا  منحندی تدداوم      امتیازات داخلی روش .باشدمی
هدای  باشد  امتیازات خدارجی روش می ۶4/3و  ۵۶/3جریان به ترتیب 

 ۵3/3و  29/3 تسمن و انتقا  منحندی تدداوم جریدان نیدز بده ترتیدب      
روش دوم امتیاز بداالتری   SWOTباشد  در نتیجه بر اسا  آنالیز می

تدر  نسبت به روش او  دارد و برای مطالعه موردی این تحقیق مناسب
 است 

 

  خارجی و داخلی پارامترهای اساس بر (et al Sadeghian, 2014) در شده ارائه آمار به توجه با مطالعه ردوم روش دو مقایسه -3جدول

 هر پارامتر اهمیت ضریب هاویژگی روش ردیف

 
 روش انتقال منحی تداوم روش تسمن

    عوامل داخلی 

 ۵ ۵ ۵ سهولت کاربرد روش )عدم پیچیدگی( 1

2 
ها و فاکتورهای مشخص برای ارزیابی جریان وجود شاخص

 زیستی
۵ ۵ ۵ 

 3 3 3 جامعیت روش 3
 2 1 4 انعطاف پذیری روش 4
 ۵ ۵ ۵ عدم نیاز به زمان اجرای باال ۵

    عوامل خارجی 

 ۵ ۵ ۵ عدم نیاز به سرمایه باال 1

 ۵ ۵ ۵ عدم نیاز به تعداد زیاد کارشنا  2

 4 4 4 هادر دستر  بودن اطالعات از ویژگی 3
 3 2 3 توجه به زیستگاه جانوران 4
 1 1 4 زمینیتوجه به منابع آب زیر  ۵
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 تسمن روش برای SWOT تحلیل -4جدول

 (Sها )قوت 

S1وجود شاخص و فاکتورهای مشخص : 
S2سهولت کاربرد : 

S3عدم نیاز به زمان باال برای اجرا : 
S4جامعیت روش : 

 (Wها )ضعف

W1انعطاف پذیری روش : 

  (Oها )فرصت

O1عدم نیاز به سرمایه باال : 
O2 تعداد زیاد : عدم نیاز به

 کارشنا 
O3در دستر  بودن اطالعات : 

O4توجه به زیستگاه جانوری : 
 

SO 
S2O1 از آنجا که جامعیت روش باالست و به سرمایه گذاری :

 های ایران بومی شود توان برای رودخانهکالن نیاز ندارد می
S3O3 روش نیاز به زمان باالی اجرا ندارد و با در دستر  بودن :

 های متعددی را برای رسیدن به بومی سازیتوان دورهاطالعات می

 آزمایش کرد 

WO 
W1O3:  با توجه به کم هزینه بودن روش و سهولت در

دسترسی اطالعات جامع میتوان انعطاف را برای 
 های فصلی بومی سازی کرد رودخانه

 

 (Tتهدیدات )

T1 عدم توجه به منابع آب :
 زیرزمینی

ST 
S1T1:  ها و فاکتورهای در دستر  این روش توجه به شاخصبا

 توان پارامترهای مربوط به منابع آب زیرزمینی را نیز لحاظ کرد می
 

WT 
W1T1های ایران : با توجه به شرایط فصلی رودخانه

های کالن جهت حفظ منابع آب گذاری باید سیاست
های حفاظت ها انجام شود )رودخانهزیرزمینی رودخانه

 شده( 

 
 جریان تداوم منحنی انتقال روش برای SWOT تحلیل -5جدول 

 (Sها )قوت 

S1وجود شاخص و فاکتورهای مشخص : 
S2سهولت کاربرد : 

S3عدم نیاز به زمان باال برای اجرا : 
S4جامعیت روش : 

 (Wها )ضعف

W1انعطاف پذیری روش : 

  (Oها )فرصت

O1عدم نیاز به سرمایه باال : 

O2 نیاز به تعداد زیاد کارشنا : عدم 

O3در دستر  بودن اطالعات : 

O4توجه به زیستگاه جانوری : 

SO 

S2O1 از آنجا که جامعیت روش باالست و به سرمایه گذاری :
 های ایران بومی شود توان برای رودخانهکالن نیاز ندارد می

S3O3 روش نیاز به زمان باالی اجرا ندارد و با در دستر  بودن :
های متعددی را برای رسیدن به بومی توان دورهاطالعات می

 آزمایش کرد  سازی

WO 

W1O3:  با توجه به کم هزینه بودن روش و سهولت در
دسترسی اطالعات جامع میتوان انعطاف را برای 

 های فصلی بومی سازی کرد رودخانه

 (Tتهدیدات )

T1عدم توجه به منابع آب زیرزمینی : 

ST 

S1T1:  ها و فاکتورهای در دستر  این روش توجه به شاخصبا
 توان پارامترهای مربوط به منابع آب زیرزمینی را نیز لحاظ کرد می

WT 

W1T1های ایران : با توجه به شرایط فصلی رودخانه
های کالن جهت حفظ منابع آب گذاری باید سیاست

های حفاظت ها انجام شود )رودخانهزیرزمینی رودخانه
 شده( 
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 تحقیق روش دو داخلی عوامل ارزیابیماتریس  -6جدول 

 عوام  ردیف

 )قوت و ضعف(

 ضریب اهمیت

 (وزن)

 نهایی نمره رتبه

 تسمن

(۵۶/3) 

S1 

S2 

S3 

S4 

W1 

23/۰ 

23/۰ 

23/۰ 

13/۰ 

18/۰ 

4 

4 

4 

4 

1 

92/۰ 

92/۰ 

92/۰ 

۵2/۰  

18/۰ 

 انتقا  منحنی تداوم

(۶4/3) 
S1 

S2 

S3 

S4 

W1 

23/۰ 

23/۰ 

23/۰ 

13/۰ 

18/۰ 

4 

4 

4 

4 

2 

92/۰ 

92/۰ 

92/۰ 

۵2/۰ 

3۶/۰ 

 

 تحقیق روش دو خارجی عوامل ارزیابیماتریس  -7جدول 

 عوام  ردیف

 )و تهدیدها ها فرصت(

 ضریب اهمیت

 )وزن(

 نهایی نمره رتبه

 تسمن

(29/3) 
O1 

O2 

O3 

O4 

T1 

24/۰ 

24/۰ 

19/۰ 

14/۰ 

19/۰ 

4 

4 

4 

3 

1 

9۶/۰ 

9۶/۰ 

7۶/۰ 

42/۰ 

19/۰ 

 انتقا  منحنی تداوم

(۵3/3) 
O1 

O2 

O3 

O4 

T1 

24/۰ 

24/۰ 

19/۰ 

14/۰ 

19/۰ 

4 

4 

4 

4 

1 

9۶/۰ 

9۶/۰ 

7۶/۰ 

۵۶/۰ 

19/۰ 

 

 

 گیری و پیشنهادات آینده نتیجه

های آبی رودخانه حفاظت شده کشدف رود  برای حفظ اکو سیستم
هدای  تعیین حداق  جریان محیط زیستی امری ضدروری اسدت  روش  

مختلفی برای برآورد جریان محیط زیستی رودخانه در دنیا ارائده شدده   
باشدند   های هیدرولوژییی از پرکاربردترین آنهدا مدی  است که رهیافت

جریدان محدیط زیسدتی از بدین      انتخاب یک روش خاص برای بیدان 
های بیان شدده مشدی  اسدت کده البتده اقددامات صدحرایی و        روش
های میرر  رسیدن به انتخاب یک روش بهینده را تسدهی    گیریاندازه
رود  بدر  بخشد  در این مقاله جریان محیط زیستی رودخانده کشدف  می

ولنگ سازمان آب )ایستگاه ا ساله از پایگاه داده 39اسا  دوره آماری 

های هیدرولوژییی تسمن و انتقا  منحندی  اسدی(  با استفاده از روش
های زیسدت محیطدی   تداوم جریان برآورد شد  دبی هر کدام از جریان

های مورد مطالعده بدسدت آمدد  سدپس بدا اسدتفاده از       حاص  از روش
  با توجه بده نتدای  حاصد  شدده از ایدن دو روش و      SWOTتحلی  
جی هددر روش )نقدداط قددوت و ضددعف  و هددای داخلددی و خددارویژگددی
ترین رهیافت جهت تعیین جریان محیط ها و تهدیدها(  مناسبفرصت

رود ارائه شد  حداق  جریان محیط زیستی رودخانه حفاظت شده کشف
های مورد بررسدی قدرار گرفتده تسدمن و     زیستی برآورد شده در روش

 8۵/1نیه و مترمیعب بر ثا ۵7/1انتقا  منحنی تداوم جریان به ترتیب 
مترمیعب بر ثانیه بدست آمد  همچنین با توجه به نتای  به دست آمده 

و محاسبه نمرات نهایی ارزیابی عدواملی داخلدی و    SWOTاز تحلی  
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های تسمن خارجی برای هر دو روش مورد مطالعه  مشاهده شد روش
و انتقا  منحنی تداوم برای مطالعه موردی این تحقیق مناسب هستند  

دهدد کده   نهایی در ماتریس ارزیابی عوام  خارجی نشدان مدی   نمرات
ها بسیار به هم نزدیک هسدتند امدا روش انتقدا  منحندی نمدره      روش

هدای  باالتری دارد که از آنجا که روش انتقا  منحندی تدداوم کدال    
دهدد روش مناسدبتری بدرای    مدیریتی متفاوت را مورد توجه قرار مدی 

 جهدت  شدود می واهد بود  پیشنهادرود خمطالعه موردی رودخانه کشف

 راهیارهدای  منطقه  هر اقلیم بر زیستی جریان مدت بلند تاثیر بررسی

 گرفته قرار بررسی مورد منطقه به جریان محیط زیستی منطقه ارزیابی

توسدعه   موجدب  کدار  ایدن  کده  شدود   واسدنجی  منطقه آن به توجه با و
شد  برای بررسی خواهد  سطحی هایجریان مدیریت هایدستورالعم 

باید جمع آوری داده هدای  روش های تعیین جریان محیط زیستی می
بیولوژییی و هیدرولوژییی از سراسر ایران )برای فراهم کردن روابدط  
بین دبی و مطلوبیت و قابلیت زیسدتگاه فیزییدی( انجدام شدود  روش     

ها ممین اسدت  هایی که برای نواحی خشک و نیمه خشیی که آبراهه
دین ماه خشک باشدند معمدوال بدرای هدر رودخانده مناسدب       برای چن

هدای بسدیار زیداد    نیستند  زیرا ممین است منجر به پیشدنهاد جریدان  
 واقعدی  هدای ارزش تعیدین  با بعدی کارهای ( درsaeidi, 2011شود )

 گیاهی و هایگونه هایارزش گیریاندازه به اکوسیستم  هیدرولوژییی

 و اقتصدادی  کارکردهدای  و پرداختده خواهدد شدد    اکوسیستم جانوری
 توجده قدرار   مدورد  نیدز  مطالعده  مورد اکوسیستم در روش هر اجتماعی
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Abstract 

Iran is facing with limited freshwater resources, on the one hand, it is increasing demand for water for 
various uses, on the other hand. One of the most important challenges in planning water resources is the 
determination of environmental flow into the rivers. Environmental flow describes the time, quality, and amount 
of flow needed to maintain the aquatic ecosystem. Protected rivers are widely protected with a high conservation 
value, aimed at preserving and restoring plant habitats. Protected areas are suitable environments for conducting 
educational and environmental studies. Kashafrood Protected River is part of the Qara-e-Ghom basin of Iran 
located in the northeast of the country and in the north of Khorasan Razavi province. The basin has 15650 km of 
area. To maintain ecosystems in this area, it is essential to determine minimum environmental flow. Today, 
environmental flow of the rivers are estimated by various methods, among which hydrological approaches are 
the most widely used ones. In this paper, environmental flow of the Kashafrood Protected River is estimated on 
the basis of the 39-year statistical period in the Olang Asadi station using hydrostatic methods of Tessman and 
Transmission curve continuity flow (Smakhtin). The required flows were obtained and then, using SWOT 
analysis, according to the internal and external characteristics of each method, the most suitable approach for 
determining the environmental flow of Kashafrood River was presented. The minimum environmental flow in 
the Tessman method was 1.57 and in Smakhtin method, the continuity curve was 1.85. Using the SWOT 
analysis, internal and external evaluation matrices of the internal and external assessment matrix were used to 
convey the continuity curve of 3.64 and 3.53, which was selected as the appropriate method in comparison to the 
Tessman method. 
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