


الزامات و کلیات تعیین جریان زیست محیطی با رویکرد اکوهیدرولیکی در رودخانه های 
 ایران
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ب %50 حدود میالدی 90 ی دهه در
 
 توسط زمین سطح در سطحی های ا

 این که است گرفته می قرار برداری  بهره مورد مختلف های پروژه قالب در  بشر
 .رسید خواهد %70 حدود به 2025 سال تا رقم

 

 تی نیز
 
با پیشرفت روز افزون بشر مخاطرات زیست محیطی در سال های ا

روبه افزایش است و حفظ اکوسیستم های رودخانه ای یکی از دغدغه های مهم 
 .دولتها در سطح جهان است

 

 بی برای حفظ
 
مفهوم مدیریت اکوسیستم رودخانه و تعریف نیاز ا

 .دهه قبل شکل گرفت 7اکوسیستم از حدود 
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 میزان جریانی است یا رژیم جریانی است که برای حفظ سالمت و پایداری اکوسیستم در پهنه ی
بی مورد نیاز است

 
 .ا

 

4 



مشابه روشهای سایر یا و تنانت روش مانند هیدرولوژیکی رویکرد 
شده تر محیط روش مانند هیدرولیکی رویکرد 
زیستگاهی سازی  شبیه رویکرد 
رویکرد IFIM با یکپارچه روش یک خود و بوده زیستگاه سازی  شبیه رویکرد یافته تکامل که 

 است مناسب نگری  جامع
کارشناسی نظرات بر تاکید با تنها و ها زیستگاه سازی  شبیه بر تمرکز بدون نگر جامع رویکردهای 

عدم قابلیت دفاع در 
 معادالت تخصیص



 مطلوبیت زیستگاهی
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و داشته هم با متقابلی روابط که است پیرامون زنده غیر و زنده موجودات از ای مجموعه تعریف با اکوسیستم 
ن در
 
 گیرند برمی در را ها گونه انواع و زیستی جوامع ها اکوسیستم و گیرد می صورت انرژی  و ماده چرخش ا

 

ن جامعه افراد بر نظارت و موجودات انواع و تعداد حفظ و تامین
 
  حفاظت و مدیریت در وظایف ترین مهم از ا

   هاست اکوسیستم

 

اهمیت که هستند متنوعی زیستگاههای و تاثیرگذار حال عین در و ،محدود مهم های اکوسیستم از ها رودخانه 
 دارند زیستمندان انواع حیات در ای ویژه
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(نمونه نتایج)  
بازه اهار-در ایستگاه های پایش فرعی( رژیم ماهانه)تخمین جریان زیست محیطی  



 با تشکر


