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 چکیده

امکان های آبخیز استان اردبیل، برخي حوزهدر تغییرات کمي منابع آب سطحي در مقیاس زمان و مکان ارزيابي         

مديران منابع آب نیازمند دسترسي  منابع آب در وضعیت فعلي و آينده را فراهم خواهد ساخت. یهموازنه و تخصیص بهین

هدف منظور اتخاذ تصمیم در تخصیص اين منابع هستند. به اطالعات قابل اعتمادی از میزان آب در دسترس و مصارف به

است.  های آبخیز استان اردبیلحوزهبرخي  در جريانات سطحي مکاني آب مازادزماني و ارزيابي تغییرات از پژوهش حاضر 

حوضه مورد  21در  1393تا  1368های ايستگاه هیدرومتری در طي سال 23های دبي ثبت شده در به اين منظور داده

نیز  (WSIef) محیطيکمبود آب با لحاظ جريان زيست و شاخص (WSI)کمبود آب  چنین شاخصارزيابي قرار گرفت. هم

ها ايستگاه یبقیهبیگلو و سامیان، نتايج به دست آمده به استثنای چهار ايستگاه مشیران، بوران، دوست محاسبه شد. طبق

های گرم سال دارای حجم آب مازاد چنداني نیستند. اختالف موجود میان خصوص ماهها و فصول مختلف و بهدر اکثر ماه

های منظور تأمین نیازهای بخشکه در استان اردبیل بهنشانگر اين واقعیت است  WSIefو  WSIنتايج حاصل از شاخص 

محیطي نیز شود بلکه جريان زيستتنها جريان و آبدهي طبیعي رودخانه مصرف ميمختلف کشاورزی، شرب، و صنعت نه

محیطي و در نظر نگرفتن آن در سیستم مديريتي منابع آب، حیات زيستشود. با برداشت جرياناز رودخانه برداشت مي

 های وابسته به جريانات سطحي در خطر خواهد بود.کوسیستما

 

 محیطي، مديريت منابع آب، تخصیص منابع آبآب مازاد، شاخص کمبود آب، جريان زيست: های کلیدیواژه
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 مقدمه و بیان مسئله 1-1

زيست  منابع محیطرويه از برداری بيزمین و بهرهگیر جمعیت کرهدر جهان امروز عواملي همچون افزايش چشم        

که مسائل مربوط  طوریه برای تأمین نیازهای اقتصادی، تأثیر خاص خود را در رابطه با منابع آب برجای گذاشته است. ب

اصلي جهان  یلهأعنوان دومین مسبه بحران و مديريت آب از ديدگاه سازمان ملل متحد پس از مشکل جمعیت به

)نبوی و  یاتي است که مسیر تاريخ انسان را تحت تأثیر جدی قرار داده استحی مايهشناخته شده است. آب به مثابه 

. فراواني آب، جوامع را قادر ساخته تا به شکوفايي و پیشرفت دست يابند و برعکس، کمبود آن باعث (1396همکاران، 

افزايش منابع آب (. بايد توجه داشت که امکان 1389يار و گری، شده که جوامع دچار رکود و پسرفت شوند )دولت

های استفاده از آن است )ببران و توان کرد، بهبود روشتنها کاری که مي ؛شیرين جهان و حل اين بحران وجود ندارد

نیاز دارند.  سالمله است که همه به آب شیرين و أرسد، توجه به اين مس(. آنچه حائز اهمیت به نظر مي1387هنربخش، 

 کمبود آن در کشورهای جهان سوم بهی آب بوده است و مسألهتمدن  یهای اولیههای بشر از دههترين چالشمهم

اقتصادی و  یسال گذشته، به موازات رشد جمعیت و توسعه 300ست. در طي ا هامعنای در خطر بودن جان انسان

داده است  به بعد رخ 1950برابر شده و بیش از نیمي از اين افزايش، از سال  35اجتماعي، مصرف آب در جهان 

عدم دلیل (. واقعیت اين است که تنها عوامل محیطي در ايجاد بحران آب کشور دخیل نیستند بلکه به1996)آبراموتیز، 

های سطحي و زيرزمیني، رويه از آببي یاخیر، استفاده یمديريت منابع آب در سه دهه یدر زمینهصحیح  مديريت

شهری و روستايي و  یهای اخیر، توسعهو کرده است. با توجه به خشکساليرمنابع آب کشور را با مخاطرات جدی روبه

عنوان يکي از منابع آب، به یداری از منابع آب سطحي و زيرزمیني، امروزه مديريت بهینهمديريت نادرست در بهره

ابع آب نیازمند مديريت يکپارچه من (. رويکردهای1393،)روزبهاني شود های کشورها محسوب ميترين برنامهمهم

برداری بهینه از آب بهرهچنین برداری از منابع آب سطحي و زيرزمیني در مقیاس آبخیز است. همريزی مدون بهرهبرنامه

و نیز  آينده منابع آب قابل دسترس وضعیت از عينیازمند اطالعات جام خود به منظور مديريت منابع آب مخازن سدها

پتانسیل منابع آب سطحي مازاد در واحدهای هیدرولوژيك امکان تهیه خط مشي جامع و  . تعییندر آينده استنیاز آبي 

آورد. چنین الگوی مکاني تولید و تخصیص منابع آب در طول دوره آماری را بر اساس اطالعات موجود فراهم ميروز، همبه
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اهش اثرات اقتصادی و اجتماعي وقوع تعیین میزان آبدهي در يك بازه زماني طوالني مدت يکي از مواردی است که به ک

  (.2000، )گونتر و برونسترتد کنای کمك ميای و ناحیههای خشکي در مقیاس منطقهدوره

 کشورهای در آب منابع از استفاده ريزیبرنامه و بهینه تخصیص خصوص در زيادی هایهای اخیر تالشدر سال        

 منابع از برداریبهره مدون ريزیبرنامه نیازمند آب منابع يکپارچه مديريت رويکردهای. است گرفته صورت جهان مختلف

برداری بهینه از آب مخازن سدها به منظور مديريت منابع  بهره همچنین. است آبخیز مقیاس در زيرزمیني و سطحي آب

تعیین پتانسیل  باشد.ي ميآب خود نیازمند اطالعات جامعي از وضعیت آينده منابع آب قابل دسترس و نیز نیاز آبي آت

چنین الگوی مکاني تولید و روز، هممشي جامع و بهی خطمنابع آب سطحي مازاد در واحدهای هیدرولوژيك، امکان تهیه

 (.1395آورد )مهری و همکاران، ی آماری را بر اساس اطالعات موجود فراهم ميتخصیص منابع آب در طول دوره

های مختلف آبخیز امکان موازنه و تخصیص بهینه منابع برداری و استفاده از آب در بخش، بهرهارزيابي میزان تولید        

های مختلف آب در وضعیت فعلي و آينده را فراهم خواهد ساخت. به نحوی که با مشخص نمودن نیازهای آبي در بخش

با ريزی نمود. بردای برنامهقابل بهره توان برای آبمانند کشاورزی، صنعت، شرب، آبزی پروری، محیط زيست و غیره مي

های تسهیل توان عالوه بر مديريت يکپارچه منابع آب سطحي و زيرزمیني، سیاستتجزيه و تحلیل مقادير آبدهي مي

 کننده استفاده مفید از منابع را مورد ارزيابي قرار داد.

 یضرور یز منهای میزان آبي است که به استفاده هامیزان آب تولیدی از آبخی فيمیزان آب در دسترس، بنا به تعر        

(. مديريت آب 2009)الکساندر،  ابديياختصاص م مانند مصارف شرب، خانگي و بهداشت، استفاده صنعتي و يا کشاورزی

مانند کشاورزی، شرب، صنعت،  های مختلفدر استان گلستان به منظور ايجاد تعادل پايدار و استفاده در بخش

برداری و استفاده از گیرد. ارزيابي میزان تولید، بهرهمحیطي بايستي صورت نیازهای فرهنگي و زيست یزو ن پروریآبزی

های مختلف آبخیز امکان موازنه و تخصیص بهینه منابع آب در وضعیت فعلي و آينده را فراهم خواهد آب در بخش

کشاورزی، صنعت، شرب، آبزی پروری،  انندلف مهای مختساخت. به نحوی که با مشخص نمودن نیازهای آبي در بخش

 یهاو شاخص زانیمشخص نمودن م نیريزی نمود. همچنبردای برنامهتوان برای آب قابل بهرهمحیط زيست و غیره مي

 باشد. دیاستفاده از منابع آب مف یبرا یزيرو برنامه یبرداربهره تیوضع نییدر تع توانديکمبود آب م
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 پژوهش سواالت 1-2

 های آبخیز استان اردبیل چه میزان است؟حجم آبدهي کل مازاد در حوضه -1

 های آبخیز استان اردبیل چگونه است؟های مختلف سال در حوزهتغییرات زماني آب مازاد در ماه -2

 های استان به چه شکل است؟ تغییرات مکاني تولید آب مازاد در زيرحوزه -3

 

 فرضیات پژوهش 1-3

 های استان، آب مازاد وجود ندارد.محیطي، در تعدادی از زيرحوزهارف و جريان زيستبا کسر نمودن مقادير مص -1

 های مربوط به فصول پايیز و زمستان وجود دارد.آب مازاد فقط در ماه -2

 تر است.های آبخیز باالدست بیشتولید آب مازاد در حوزه -3

 

 اهداف پژوهش 1-4

 های سطحي.ی استان اردبیل براساس آمار آبهاتعیین میزان آبدهي کل و آبدهي مازاد در حوضه -1

 های استان اردبیل در مقیاس ماهانه.های دارای حداکثر حجم آب مازاد در حوضهتعیین زمان -2

 های آبخیز استان اردبیل.ارزيابي تغییرات مکاني تولید آب مازاد در حوزه -3

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش 1-5

ها، افزايش نیاز و مصارف آب و نیز لزوم حفظ کیفیت محیط زيستي نهتغییرات جدی در آمار آبدهي رودخا        

برداری از آب بايد مدنظر قرار گیرد. لذا ارزيابي تغییرات مکاني و زماني ريزی بهرهرودخانه، از مواردی است در برنامه

ی با حفظ جريان زيست بردارهای سطحي، امکان برآورد پتانسیل بهرهها و منابع آبمقادير آب در دسترس رودخانه

 کند.محیطي و اکوسیستم رودخانه را فراهم مي
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دخانه، نیازمند يك موازنه دقیق و ضرورت تحقیق در منابع آب سطحي به همراه حفظ سالمت اکولوژيك رو        

ريزی استفاده از منابع تواند در برنامههای مختلف است. لذا نتايج اين تحقیق ميبرآورد پتانسیل آب مازاد در حوزه

دلیل وجود ه در استان اردبیل بآب سطحي با در نظر گرفتن تغیرات مکاني در مقیاس ماهانه مورد استفاده قرار گیرد.

. متوسط بارندگي در غرب استان که دارای استهای مختلف، نزوالت جوی دارای نوساناتي متتنوع اقلیمي، در قس

متر است. از طرفي میانگین بارش ساالنه در میلي 500تا  400ست حدود ترين سهم ريزش نزوالت جوی ابیش

تغییرات کمي منابع آب متر است. ارزيابي میلي 240تا  210متر و شمال استان میلي 350های جنوبي بخش

منابع آب در  یامکان موازنه و تخصیص بهینههای آبخیز استان، برخي حوزهدر سطحي در مقیاس زمان و مکان 

 مقیاس در مازاد آب مقادير برآورد حاضر تحقیق در توجه قابل نکات از ضعیت فعلي و آينده را فراهم خواهد ساخت.و

 مقايسه طرفي، از. نمايد مي فراهم را آب مقادير از بهینه استفاده برای ريزی برنامه امکان که است ماهانه زماني

 حاضر تحقیق در اهیمت حايز مورد ديگر محیطيزيست جريان لحاظ با نیز و معمول حالت در آب کمبود شاخص

های آبخیز استان در حوزه های سطحيجريان مکاني آب مازادزماني و ارزيابي تغییرات هدف از پژوهش حاضر  است.

چنین های مختلف و همريزی و مديريت بهتر، جهت تأمین نیاز آبي استان اردبیل در بخشمنظور برنامهبه اردبیل

 بع آبي استان و اکوسیستم وابسته به آن است.حفظ منا

 

 پیشینه پژوهش 1-6 

های انجام شده در زمینه ارزيابي تغییرات منابع آب در داخل و خارج از کشور به بررسي پژوهش اين بخشدر         

قم را آبخیز استان  یهز(، روند تغییرات کمي و کیفي منابع آب حو1386فتاحي و مقدم )پرداخته شده است. 

چای جريان دارد. میزان آب در حوضه آبخیز استان قم، دو رودخانه قمرود و قرهکنند ايشان بیان ميبررسي کردند. 

 698خرداد و غدير ساوه، معادل  15آبخیز استان، تا قبل از احداث سدهای زه ها به حوورودی از اين رودخانه

های سطحي استان به طحي حاصل از بارندگي، کل حجم آبهای سمیلیون متر مکعب بوده، که با احتساب جريان

خروجي از اين حوضه، در محل ايستگاه کوه سفید، تا قبل از سدهای . رسیده استمیلیون متر مکعب مي 750

میلیون متر مکعب تقلیل يافته است.  66میلیون متر مکعب بوده، در حالي که بعد از احداث دو سد به  261مذکور 
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آبخیز استان قم به حداقل ممکن، زه چای به حوهای قمرود و قرهدو سد، آب ورودی توسط رودخانه با احداث اين

نشان داد که در مجموع، روند تغییرات منابع آب استان قم، از لحاظ کمي و کیفي ايشان نتايج . کاهش يافته است

مارون را  یدبي رودخانه یي و ماهانه(، روند تغییرات ساالنه، فصل1390معروفي و طبری ) دارای افت شديدی است.

ها به چنین تحلیل رگرسیوني مورد ارزيابي قرار دادند. آنکندال و سن و هم-های ناپارامتری منبا استفاده از آزمون

ها، دارای روند نزولي بوده است. تحلیل سه آزمون انجام شده بر ايستگاه یاين نتیجه رسیدند که دبي ساالنه در همه

های بهار و زمستان، کاهش و فصل تابستان افزايش يافته های فصلي بیانگر آن بود که مقادير دبي فصلبيروی د

دست سد مطالعاتي پايین یرود در محدودهزرينه یمحیطي رودخانه(، نیاز زيست1393است. عبدی و همکاران )

و  1(DRMرومیزی ) ی، مدل ذخیرهTennant ،anTessmارومیه با چهار روش ی بوکان تا محل ورود به درياچه

محیطي ( برآورد کردند. نتايج حاصل نشانگر آن بود که نیاز زيستShifting FDC) 2انتقال منحني تداوم جريان

(، به ارزيابي مدلي پويا 1394درصد دبي متوسط ساالنه است. احمدی و همکاران ) 33رود معادل زرينه یرودخانه

 یداختند. با توجه به توسعهررود پآبريز زاينده یهزهای سطحي در حوخصیص منابع آبريزی برای تجهت برنامه

پذير، جامع و شفاف در ارزيابي شرايط مختلف بلند مدت ريزی انعطافعنوان ابزاری برای برنامه، بهWEAPمدل 

برداری از منابع آب رهسناريوهای مختلف به یهسازی منابع آب حوضه و توسعمنظور شبیهحوضه از اين مدل به

نظر گرفتن شرايطي از جمله مديريت مصرف از طريق اصالح  استفاده شد. نتايج مدل تدوين شده نشان داد که در

های مندی بلندمدت از آبخوانامکان بهره ،کشاورزی یهای توسعه و محدوديت توسعهالگوی مصرف، اجرای طرح

ها را در پي خواهد داشت. چنین بهبود وضعیت آبخوانحي و همعنوان منبع مطمئن و مکمل آب سطمحدوده به

و اهمیت آن در مديريت منابع آب  3خود به معرفي شاخص فقر آبپژوهش (، در 1396آسیابي و همکاران )

ثر ؤپرداختند. ايشان بیان داشتند که با توجه به ماهیت چندبعدی شاخص فقر آب و در نظر گرفتن تمامي عوامل م

بندی مناطق تواند ابزار مفیدی در اولويتاجتماعي مي -های اقتصادیيا کمبود منابع آب و نیز ويژگيبر دسترسي 

(، به تعیین حجم 1396نبوی و همکاران ) .بهینه از منابع آب باشد یريزی استفادهبحراني و گامي مؤثر در برنامه

روند ايشان  یتان هنديجان پرداختند. مطالعهمنظور تأمین آب شرب شهرسزهره به یآب قابل برداشت از رودخانه

                                                           
1. Desktop Reserve Model 

2. Flow Duration Curve Shifting 
3. Water Poverty 
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کندال، سن طي -های منمال با استفاده از آزمونهو د ،فلور، خیرآبادزهره در سه ايستگاه پل یتغییرات دبي رودخانه

ای تفاوت مقادير حجم جريان رودخانه مورد بررسي قرار گرفت. با استفاده از نمودار جعبه 1394تا  1375های سال

منظور تعیین حجم آب قابل شد. به بيهای زماني ماهانه، فصلي و ساالنه ارزياه ايستگاه مورد مطالعه، در مقیاسدر س

محیطي جريان زيست Tennantبرداشت از رودخانه جهت تأمین آب شرب شهرستان هنديجان، با استفاده از فرمول 

های فروردين و ارديبهشت دارای باالترين حجم دبي هها مادر تمام ايستگاه نتايج اين پژوهش نشان داد. شدتعیین 

در ترين حجم دبي رودخانه محاسبه شد. فلور در فصل بهار بیشدر دو ايستگاه خیرآباد و پلبوده و در طول سال 

های پرآب و مناسب جهت برداشت از رودخانه و اسفند جزء ماه ،های آبان، آذر، دی، بهمنماهکه  شدنهايت مشخص 

های خرداد، تیر و تا حدود قابل توجهي مرداد و شهريور، حجم آبي . در مقابل ماهاستأمین آب آشامیدني برای ت

زيست رودخانه و اکوسیستم منظور حفظ محیطموجود در رودخانه به یماند و آب پايهمنظور برداشت باقي نميبه

ماني و مکاني شاخص جريان پايه در (، تغییرات ز1395. مهری و همکاران )شودوابسته به آن، بايد حفظ 

ايستگاه هیدرومتری، ارزيابي نمودند. نتايج پژوهش ايشان حاکي از آن بود که  22های استان اردبیل را در رودخانه

مقادير بارش با تغییرات دبي پايه،  یکاهش يافته است. از طرفي مقايسه ها، میزان دبياز ايستگاه زيادیدر تعداد 

های با استفاده از آزمون( 2004سو و همکاران ) ها است.اندک بارش بر روند کاهشي دبي ايستگاه حاکي از تأثیر

آبريز تاريم در چین مورد مطالعه قرار دادند.  یهزپارامتری و ناپارامتری، روند تغییرات دما، بارش و دبي را در حو

های بارش نیز افزايش يافته ار افزايشي بوده و دادهدهای زماني دما دارای روند معنيها نشان داد که سرینتايج آن

تر مسیر داری بوده ولي در بیشهای زماني دبي در سراب رودخانه دارای روند افزايشي معنياست. اگرچه سری

های اقتصادی و تکنولوژی بر میزان آب به بررسي اثر فعالیت، (2005السون )رودخانه، اين روند کاهشي بوده است. 

رس يك منطقه پرداخت و نتیجه گرفت که سازگاری با سناريوهای شديد کاهش آب تابعي از ثروت، در دست

میزان آب در دسترس  2008استرالیا در سال  4CSIROی های آموزشي و مشارکت سیاسي است. مؤسسهفرصت

ن شرايط تغییر اقلیم و ارتباط در استرالیا را با در نظر گرفت 5دارلینگ -ی ماریی آبريز رودخانهی حوزهفعلي و آينده

ی رساني به کلیهی مذکور برای اطالعسازی نمودند. نتايج حاصل از پروژههای سطحي و زيرزمیني مدلمیان آب

                                                           
4. Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization   

5. Murray-Darling Basin  
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پوف و تواند مورد استفاده قرار گیرد. برداران از منابع آب در مورد اثرات تغییر میزان آب در  دسترس، ميبهره

اکولوژيکي ناشي از  هایمحدوديتروشي جديد که  ،محیطييابي نیازهای جريان زيستارز (، جهت2010) همکاران

تعريف  ،ريزی شده استهای هیدرولوژيکي موجود پايهنام دارد و براساس تکنیك( 6ELOHA)تغییرات هیدرولوژيکي 

ی کند که بر پايهاهم ميکردند. اين روش قابل انعطاف برای مناطق مختلف بوده و برای مديران آبي اين امکان را فر

محیطي داشته موجود، مديريت صحیحي از جريان زيست عات اکولوژيکي و استانداردهایالاهداف اجتماعي و اط

ی ارومیه جهت ی آبريز درياچهی نازلو در حوزهی خود بر روی رودخانه(، در مطالعه1391پور ). احمدیباشند

علت تغییرات کمي و کیفي آب تغییر در اکوسیستم رودخانه بهکند بیان ميها، محیطي رودخانهارزيابي جريان زيست

ها شود. کاهش عمق و سرعت آب رودخانهشود و حتي در نقاط دورتر نظیر مصب رودخانه نیز ظاهر ميحاصل مي

شاره ( در پژوهش خود به اين نکته ا2017انکونتا و همکاران ) .شوديي رودخانه ميالباعث تقلیل قدرت خودپا

است. دگفو و همکاران  آب تقاضای با موجود آب میان منابع تعادل آب، منابع ريزیبرنامه فرآيند از نمودند که هدف

(، به ارزيابي کمبود آب در مقیاس زمان و مکان در سطح جهان پرداختند. ايشان در پژوهش خود به اين 2018)

حوضه آبخیز حداقل در  328میلیارد نفر در  6/1شده، حوضه آبخیز بررسي  560نتیجه دست يافتند که در میان 

 12تا  3حوضه در  175برند. عالوه بر اين يك میلیارد نفر در يك ماه از سال در شرايط کمبود شديد آب به سر مي

(، به ارزيابي میزان آب در دسترس 2018باشند. تیدول و همکاران )ماه از سال درگیر شرايط کمبود شديد آب مي

کنند که شناسايي معیارهای ايالت همسايه در شرق آمريکا پرداختند. ايشان در مطالعه خود بیان مي 31در 

(، با 2018دسترسي به آب برای آگاهي از تصمیمات توسعه آب در آينده الزم و ضروری است. بلته و همکارن )

یل در آفريقا پرداختند. ايشان بیان بررسي وضعیت تعادل تولید آب در حوضه رودخانه نبه INVESTاستفاده از مدل 

کنند الگوهای مکاني بارش، تبخیر واقعي و راندمان آب، نشانگر کاهش شديد آب از جنوب به سمت شمال حوضه مي

 جريان که بدون حوضه مختلف هایبخش در آب تولید ظرفیت تخمین برای مدل مذکور چنین توانايياست. هم

 است، مورد تأيید قرار گرفت.

                                                           
6. Ecological limits of hydrologic alteration  



 

 

 

 

 

 : دومفصل 

مواد و روش اه
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 ی مورد مطالعهمعرفی منطقه 2-1

ی دقیقه 56درجه و  48دقیقه و  15درجه و  47النهارهای غرب کشور و در بین نصفاستان اردبیل در شمال        

ه استان عرض شمالي قرار گرفته است و از غرب ب یدقیقه 42درجه و  39دقیقه و  9درجه و  37طول شرقي و مدارهای 

و از جنوب  ،آذربايجان، از شرق و جنوب شرق به استان گیالن شرق به کشور جمهوریآذربايجان شرقي، از شمال و شمال

درصد از مساحت کل  09/1مربع است که حدود  کیلومتر 17953به استان زنجان محدود است. مساحت استان اردبیل 

باعث ايجاد متر متغیر است که اين اختالف ارتفاع  4811تا  40ز استان ا يارتفاعتغییرات دهد. کشور را تشکیل مي

که از ديگر خصوصیات اقلیمي استان شده است، گراد در متوسط دمای ساالنه سانتي یدرجه 20میزان اختالف دمايي به

تا  68ای آبي هايستگاه هیدورمتری در طول سال 31، در ابتدا آمار (. در پژوهش حاضر1396آسیابي و همکاران، ) است

های آماری در دلیل نقص و کمبود دادهايستگاه، به 10، در سطح استان تهیه شد. در گام بعدی اطالعات آماری92

 آبخیز استان اردبیل، بر یحوزه 21میزان حجم آب مازاد منابع آب سطحي در  محاسبات در نظر گرفته نشد. در نهايت

 1-2مورد مطالعه در شکل  های آبخیزقرار گرفت. موقعیت حوزه مورد بررسيموجود  های هیدرومتریاساس آمار ايستگاه

 ارائه شده است. 

 

 مورد مطالعه در استان اردبیل هایو ايستگاه های آبخیزموقعیت حوزه -1-2شکل 
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 محیطیو برآورد نیاز زیستهای تداوم جریان ماهانه منحنی یتهیه 2-2

منحني تداوم جريان است که در آن دبي ها، محیطي جريان رودخانهنیاز زيستلیل های تجزيه و تحيکي از روش        

مشخصات دبي  یگردد. منحني تداوم جريان برای مقايسهدر مقابل درصدی از زمان )دبي معادل يا بیشتر( رسم مي

. شکل و شیب منحني تداوم (2000سوبرامانیا، های مختلف اطالعات با ارزشي را فراهم مي نمايند. )جريان در رودخانه

وارد و ) استای تغییرات دبي جريان رودخانه یثر بر دامنهؤعوامل فیزيوگرافي و هیدرولوژيکي م یکنندهجريان منعکس

و از طرفي شیب  استتغییرات فراوان دبي در رودخانه  یدهندهنشان ،(. شیب زياد بخش اصلي منحني1990رابنسون،

پاسخ کند حوضه به بارندگي با میزان کم تغییرات جريان است. در اين راستا پس از رسم  یدهندهنشان ،کم منحني

برداری از د. با توجه به تغییرات و افزايش بهرهمحیطي استفاده شمنحني تداوم جريان، از آن برای تعیین جريان زيست

ريزی يان زنده( در مطالعات و برنامهمحیطي يا جرهای کم )جريان زيستمحیطي جريانمنابع آب، بررسي اثرات زيست

محیطي، که طور کلي برای تعیین و توصیف دقیق جريان زيست(. به2002منابع آب از موارد حائز اهمیت است )ماران، 

آوری گر میزان حجمي از آب است که جهت حفظ اکوسیستم وابسته به رودخانه بايد در رودخانه جاری باشد، جمعنشان

ی تصوير کاملي از وضعیت تواند با ارائهي ضروری است. هر چند استفاده از رويکرد ارزيابي سريع، ميهای میدانداده

رودخانه در خصوص پتانسیل حفاظت از فون و فلور منطقه مفید باشد؛ ولي به هر شکل، انجام مطالعات مستقل برای 

(. به 2009محیطي و ابعاد مختلف آن ضروری است )هیرجي و ديويس، های زيستتکمیل اين تحقیق در خصوص جريان

توسط محققان زيادی برای  Q95(، شاخص جريان 2008(، و ژا و همکاران )2004دونبار ) های آکرمن واستناد پژوهش

توان به تعیین حداقل جريان برای حفاظت از رودخانه های متعدد به کار گرفته شده است که از آن جمله مياستفاده

پژوهش  محیطي درسازی قوانین جريان زيست(، و تعیین تغییرات طبیعي جريان و بهینه1995توسط پتس )

ها از شاخص جريان کم (، اشاره نمود. در بريتانیا برای تنظیم میزان برداشت آب از رودخانه2003استواردسون و گیپل)

Q95 (. به اين ترتیب در تحقیق حاضر از شاخص 2004دونبار،  شود )آکرمن واستفاده ميQ95  در محاسبات جريان

 محیطي استفاده شده است. زيست
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 ایحجم آب مازاد جریان رودخانهارزیابی  2-3

دهي ماهانه ثبت شده در هر ايستگاه، منظور سنجش میزان حجم آب مازاد، از میزان آبدر پژوهش حاضر، به         

های مختلف از جريان ، کسر شد. از طرفي الزم به ذکر است که به شکلQ95محیطي حاصل از شاخص جريان زيست

ای استان بکر و دست نخورده گیرد و اکثر رژيم جريان رودخانهون برداشت صورت ميها جهت مصارف گوناگرودخانه

های آبدهي منظور ارزيابي حجم آب مازاد، اين فرض مدنظر قرار گرفت که از دادهنیستند. از اين رو در اين پژوهش به

رف از میزان دبي ثبت شده، است و کسر مجدد مصا های هیدرومتری، میزان مصارف کسر شدهثبت شده در ايستگاه

میزان آب مازاد منابع سطحي جهت تأمین ی منظور محاسبهموجب بروز خطا در محاسبات خواهد شد. در نهايت به

 استفاده شد 1-2 یصورت ماهانه(، از رابطهههای کشاورزی، صنعت و خانگي در طول سال )بنیازهای مختلف در بخش

 (: 2010کاران، ، پوف و هم1396)نبوی و همکاران، 

                                                                                                              EW= WY-EF  (:1-2) یرابطه

 EFو  )مترمکعب بر ثانیه( دهي کلآب WY، مترمکعب()بر حسب میلیون میزان آب مازاد :EWدر اين رابطه؛         

زيست در بستر رودخانه جاری باشد و در هیچ حفظ محیط منظوربه، میزان آبي است که بايد رمکعب بر ثانیه()مت

و  گرددينم تيمورد رعا نيمتاسفانه در منطقه مورد مطالعه عمأل اکه  شرايطي حق برداشت از آن وجود نخواهد داشت

 ي. از طرفردیگيقرار م تيدر اولو یمانند کشاورز يمصارف آب به صیتخص ايمانند شرب و  ييازهایاز موارد، ن یاریدر بس

شده  انيجر يآبده ديها باعث کاهش شدآب در مجاورت رودخانه یهااز چاه هيرويب یبرداربهره زیو ن يوقوع خشکسال

ی هادر منابع سطحي حوزه های کمبود آبو شاخص منظور بررسي تغییرات مکاني حجم آب مازاددر نهايت به است.

 استفاده شد. ArcGIS10افزار از نرم آبخیز استان اردبیل

 

 های کمبود آبشاخص 2-4

های متعددی برای بیان کمي کمبود آب بیان شده است. دشواری مشخص نمودن کمبود آب اين اخیراً شاخص        

. انتخاب شاخص بیان کمبود گذارنداست که عوامل مهم و متعددی وجود دارند که بر مصرف، تولید و کمبود آب اثر مي
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ها در ترين شاخصهای مبتني بر نیازهای آبي انسان معمولهای مديريتي است. شاخصتر تحت تأثیر سیاستآب بیش

های کشاورزی است درصد از آب شیرين مصرفي برای استفاده 70مطالعات کمبود آب هستند. به طور نسبي، حدود 

های خانگي، صنعتي و کشاورزی است. بر اين اساس، میزان آب مصرفي در رداشت(. مصارف آبي، مجموع ب2010)فائو، 

خواهد بود )واروسمارتي و  7دهي مازاد برابر شاخص کمبود آبهر زير حوضه در مقیاس ساالنه تقسیم بر میزان آب

ل اصلي هیدرولوژی، ی چهار عام(. شاخص پايداری آبخیز بر اساس تولید و مصرف آب بايد در برگیرنده2010همکاران، 

ای باشد که مقدار آن بین صفر تا يك متغیر خواهد بود. بر اساس های منطقهمحیط زيست، وضعیت زندگي، و سیاست

ی ای برای استفادهدرصد جريان رودخانه 70( در صورتي که بیش از IWMI) 8المللي مديريت آبتعريف انجمن بین

نطقه از نظر فیزيکي با کمبود آب مواجه است. کمبود آب شرب اغلب کشاورزی، صنعت، و خانگي اختصاص يابد، م

ی آب، و در مقیاس ملي صورت سرانهشود، که بهعنوان تابعي از منابع آب در دسترس و جمعیت انساني تعريف ميبه

آب در  ی مقدار آب مورد نیاز برای رفع نیازهای انساني و سپس مقدارشود. منطق اين شاخص بر محاسبهمطرح مي

 (.2006برمان، رجسدسترس برای هر فرد استوار است )

ی رواناب یانه(، تحت عنوان شاخص کمبود آب بر اساس متوسط سال2004در شاخص ارائه شده توسط اسماختین )       

ر ده دائه ششود. در پژوهش حاضر مقدار شاخص مذکور با استفاده از دو رابطه ارو مصارف در هر زير حوضه محاسبه مي

  بندی شد.طبقه 1-2زير محاسبه شد و مقدار محاسباتي شاخص کمبود آب بر اساس جدول 

                                                                                    (:2-2ی )رابطه

      

 (:3-2ی )رابطه

 

 

ی برابر متوسط ساالنه EWRبرابر متوسط ساالنه آب تولیدی، و  MARرف، میزان مصا Withdrawaکه در آن؛         

 محیطي است. جريان زيست

 

                                                           
7. Water Stress Indicator (WSI)  

8. International Water Management Institute 
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 (2004اسماختین، محیطي )کمبود آب بر اساس شاخص کمبود آب و کمبود جريان زيست -1-2جدول 

 توضیحات طبقه کمبود آب شاخص کمبود آب

WSI > 1 برداشت بیش از حد 
رساند و حوضه با کمبود شديد آب های فعلي به جريان زيست آسیب مياستفاده

 محیطي مواجه است.حتي از نظر زيست

0.6 ≤ WSI < 1 برداشت زياد 

درصد آب قابل استفاده است، قبل از اين که از جريان  40تقريباً بین صفر تا 

محیطي در معرض خطر نظر زيست ها ازمحیطي استفاده گردد. اين حوضهزيست

 هستند.

0.3 ≤ WSI < 0.6 برداشت متوسط 
درصد آب قابل استفاده است، قبل از اين که از جريان  70تا  40تقريباً بین 

 محیطي استفاده گردد.زيست

WSI < 0.3 وضعیت مناسب و بدون کمبود آب در حوضه برداشت مناسب 

 

های آبخیز های هیدرومتری و حوزهتي شاخص کمبود آب براساس موقعیت ايستگاهدر اين مرحله، مقادير محاسبا       

باالدست، برای هر حوزه درنظر گرفته شد. که از طريق افزودن مقادير محاسباتي کمبود آب به جدول مشخصات 

 های مورد مطالعه صورت گرفت. حوزه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 م:سوفصل 

 و بحث نتایج
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نتایج 3-1  

عوامل های آبخیز استان اردبیل و ارزيابي اثرات ای در برخي حوزهی تغییرات جريان رودخانهمنظور مطالعهبه        

عنوان ، منحني تداوم جريان در نه ايستگاه هیدرومتری بهتغییرات دبي جريان یوگرافیکي و هیدرولوژيکي بر دامنهفیزي

 (. 1-3باشند، در مقیاس ماهانه رسم شد )شکلجريان ميای از لحاظ حجم نمونه که دارای اختالف قابل مالحظه

 

 
 های هیدرومتری استان اردبیلمنحني تداوم جريان ساالنه در برخي ايستگاه -1-3شکل

 

های ديگر دارای حجم قابل مشاهده است، دو ايستگاه بوران و مشیران نسبت به ايستگاه 1-3طور که در شکل همان

چنین شیب زياد منحني جريان در اين دو ايستگاه، نشانگر تغییرات فراوان دبي د. همتری هستندهي بسیار بیشآب

آباد شیب منحني کم بوده و توپراقي، و شمسهای ديگر از جمله، هیر، کوزهجريان است؛ اين درحالي است که در ايستگاه

 3-3و  2-3طور که در شکل است. همانها و تغییرات اندک جريان ی پاسخ کند جريان رودخانه به بارندگيدهندهنشان

بیگلو به ثبت رسیده است. در های بوران، مشیران، و دوستترين حجم آب مازاد به ترتیب در ايستگاهمشخص است، بیش

سه ايستگاه ياد شده، در فصل پايیز، ماه آذر، در فصل زمستان، ماه اسفند، در فصل بهار، فروردين، و در نهايت در فصل 

های سال، در سه ايستگاه بوران، مشیران، و ترين حجم آب مازاد قابل مشاهده است. در میان ماهدر تیرماه، بیش تابستان،
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ترين حجم آب مازاد به ثبت رسیده است. از های فروردين، ارديبهشت، اسفند، و خرداد، بیشبیگلو، به ترتیب ماهدوست

 يابد. گیری کاهش ميصورت چشمب مازاد بهطرفي در سه ماه تیر، مرداد و شهريور میزان حجم آ

 

 

 
 های هیدرومتریی حجم آب مازاد در ايستگاهتوزيع ماهانه -2-3شکل
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 های هیدرومتریی حجم آب مازاد در ايستگاهتوزيع ماهانه -3-3شکل

 

بیگلو، بهار و زمستان ان، و دوستهای بوران، مشیرتوزيع فصلي حجم آب مازاد نشانگر آن است که در ايستگاه        

 (. 5ترين حجم آب مازاد قابل مشاهده است )شکلترين آب مازاد است. در مقابل، در فصل تابستان کمدارای بیش

 
 های هیدرومتریب مازاد در ايستگاهتوزيع فصلي حجم آ -4-3شکل
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دهد که در طي ای آبخیز استان اردبیل نشان ميهتغییرات مکاني حجم آب مازاد در مقیاس ماهانه در سطح حوزه        

آب مازاد  ی باال با حجمبیگلو، سامیان، و فیروزآباد در سه دامنهی دوستهای فروردين تا شهريور، تنها سه حوضهماه

حادتر های تیر تا شهريور ها دارای حجم آب مازاد اندکي هستند. اين شرايط در ماهگیرند و مابقي حوزهمناسب قرار مي

-3ها شرايط مناسبي از نظر حجم آب مازاد ندارند )شکل ی حوضهبیگلو، و فیروزآباد بقیههای دوستشده و به جز حوضه

5 .) 

 

 
 های آبخیز استان اردبیل در مقیاس ماهانهتغییرات مکاني حجم آب مازاد در برخي حوزه -5-3شکل 
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ای که ها از نظر حجم آب مازاد چندان تفاوتي ندارد. به گونهت حوضههای مهر تا اسفندماه نیز وضعیدر طي ماه        

ها مانند ترين حجم آب مازاد هستند و تنها وضعیت برخي حوضهبیگلو و سامیان دارای بیشهای دوستچنان حوضههم

بل ذکر ديگر اين است که ی قايابد. نکتههای آبان، دی، بهمن و اسفند تا حدودی بهبود ميده در ماهکندی و گیالنارباب

گیرد ی بااليي از نظر حجم آب مازاد قرار ميی فیروزآباد در دامنههای فروردين، ارديبهشت، خرداد و مرداد، حوضهدر ماه

ای نیست توجههای مهر تا اسفند اين حوضه دارای حجم آب مازاد قابلکه مصادف با فصل کشت نیز است. اما در طي ماه

الماس در کالس چهارم ی پلهای خرداد، مهر و آبان، حوضهچنین در ماهبندی قرار گرفته است. همطبقهو در کالس دو 

ی وضعیت مناسب اين حوضه از نظر آب مازاد در اين سه ماه است. از دهندهبندی حجم آب مازاد قرار دارد که نشانطبقه

ارای تغییرات چنداني از نظر حجم آب مازاد نیستند و هايي مانند اکبرداوود و احمدکندی در طول سال دطرفي حوضه

 (. 6-3دارای حجم آب مازاد اندکي هستند )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessment of temporal and spatial variations of Extra Water in some Watersheds 

of Ardabil Province  

 

Abstract 

Assessment of quantitative variations of surface water resources in the temporal and 

spatial scale in some watersheds of Ardabil province will provide the possibility of 

balancing and optimal attribution of water resources in the current and future situation. 

Water resource managers need to have access to reliable information about the amount of 
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available water and costs to decide on the allocation of these resources. The purpose of 

this study is to evaluate the temporal and spatial variations of excess water in surface 

waters in some watersheds of Ardabil province. For this purpose, the recorded data of 23 

hydrometric stations during the years 1989 to 2014 in 21 watersheds were evaluated. 

Also, Water Stress Indicators (WSI and WSIef) Calculated. According to the results, 

excluding the Mashiran, Buran, Dostbeiglou and Samian stations, the remaining stations 

do not have too much Extra Water in most of the months and seasons, especially the 

warm months. The difference between the results of WSI and WSIef Index Indicates the 

fact that in Ardebil province, in order to meet the needs of different sectors of agriculture, 

drinking and industry, not only the flow and discharge of the river are consumed, but also 

the environmental flow is taken from the river. By exploiting the environmental flow and 

not considering it in the water resources management system, the survival of surface-

dependent ecosystems is at stake. 

 

Keywords: Extra Water, Water Stress Indicator, Environmental Flow, Water Resources 

Management, Attribution of water Resources 
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