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  مقدمه -0-0

 ریتوث  تحوت   شودت  بوه د کوه    پیچیده و دينامیک اکوهیدرولوژيک هستنها ستمیس  ها رودخانه      

اجتمواعي باعو    -  اقتصواد  هوا  تیفعالامروزه  (.4104و همكاران   0پینتودارند )  انساني قرار ها تیفعال

  پیودا  ا ژهيو واهمیوت   هوا  رودخانه  شده است و احیا و حفاظت از ا رودخانه  ها ستمیاکوستخريب شديد 

بوردار  بهینوه و پايودار از منوابع وب و     ء و بهوره . ارزيابي سالمت رودخانه  امكان حفو،  احیوا  استنموده 

 نمايد.ا  را فراهم ميخدمات اکوسیستم رودخانه

ولوي  هسوتند    هوا  رودخانوه و خدمات اقتصاد  و اجتماعي انسان وابسته بوه   ها تیفعالبسیار  از     

هموه ايون    ايوه ويد ک پیش مي سؤا ايجاد کرده است. اينجا يک  ها رودخانهانسان تغییرات چشمگیر  در 

بسوتگي دارد کوه    سؤا پاسخ اين  ؟دنکن يمتهديد را  ها رودخانهتغییرات به اين معناست که مردم سالمت 

 کافي برا  وبیوار   وبکه  اند سالميي ها رودخانه  اریوببرا   مثالً از چه کسي و با چه هدفي پرسیده شود.

کافي بورا  تولیود بور      وب  سالم است که ا دخانهرووجود داشته باشد  برا  تولید نیرو  برقابي  ها نیزم

يک از اين موارد  بخش کوچكي از يک تصوير جامع در موورد سوالمت رودخانوه     وجود داشته باشد. اما هر

ي  تولیود بور     دنیوشوام  وببسیار  از محصو ت و خدمات مهم را از قبیل  ها رودخانه(. 9111، 2)کار است

و حیوانوات و   فورد  منحصوربه ي و زيسوتگاه بورا  بسویار  از گیاهوان     توزيع مواد مغوذ   حفو، موواد ولو    

-  گذشوته تحوو ت اجتمواعي   هوا  دههدر  مخصوصاً(. 4111)کار   دسازن يمفراهم  را يحيتفر  ها تیفعال

باعو  تخريوب و   هوا  توسعه مناطق مسكوني و شوهر  در حاشویه رودخانوه    اقتصاد  و افاايش جمعیت و

در سراسر جهان شده است. وب منبع مهموي بورا  حیوات انسوان و جانوداران        ها رودخانهي ولودگافاايش 

حف، تنوع زيستي  حف، اکوسیستم حاشیه رودخانه و حف، حیات بور رو  کوره زموین اسوت. در جهوان      

                                                
1- Pinto  

2- Karr 
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 هوا  رودخانوه  دکننوده يتهد. عوامل مهوم  اند مانده ي باقبصورت دست نخورده و بكر  هاتعداد کمي از رودخانه

  از دسوت  وب  رسوب  استحصا  بارگذار  ها کش وفت  مواد غذايي  افاايش شور   تجمع ساز يغنشامل 

  4؛ اسوكافیلد و ديوويس  0333  0)پو هستند  ها پسابدادن پوشش گیاهي جوامع حاشیه رودخانه  تخلیه 

0333.)   

 

 مفهوم سالمت رودخانه -0-2

 ه اسوت  چوون دربرگیرنوده   تعريف سالمت رودخانه و ارزيابي وضعیت ون يک موضوع دشوار و پیچید

ي طیمح ستيز  ها ارزش  اجتماعي  اقتصاد  يا ها نهیزم  مختلف است و بايد در ها مفهومهمه منافع و 

  بیولوژيكي  شیمیايي يا فیايكي مورد ارزيابي قرار گیورد. عوالوه بور    ها شاخص لهیوس  بهتعريف شده و يا 

  ون را ریو گ انودازه است کوه تعريوف و    متث رعلمي نیا اين  سالمت رودخانه از اهدا  اجتماعي  سیاسي و 

وضوعیت  تندرسوتي     عنووان  بوه  "سالمت"   واژهي معن (.4104نمايد )پینتو و همكاران  پیچیده مي کامالً

ي واژه سالمت يک اختصار برا  يک شورايط خووب اسوت. سوالمت     به عبارتي و يا موفقیت است  سرزندگ

و  هوا  رودخانوه چنین يک ارزيابي گسترده از عملكردهوا   یات ون و هميک توصیف از شرايط ح ها رودخانه

ابتودا اصوطالح سوالمت رودخانوه در      در(. 4113و همكواران    9ون با جوامع انساني است )ژيائويوان  ارتباط

(.  هود  ايون   4111)کار   شدپیشنهاد  0314سا   ( در2متحده )قانون وب پاک التيا وبي ولودگکنتر  

بود کوه بوه معنوي حفو، سواختار       وب 5و حف، وضعیت شیمیايي  فیايكي و يكپارچگي دنبازگردانقانون 

است. بور اسواس قوانون وب پواک بسویار  از محققوان سوالمت رودخانوه را          ستمیاکوسطبیعي و عملكرد 

 (.0331  3)میراند  گرفتهحف، يكپارچگي اکوسیستم رودخانه در نظر  عنوان به

 

                                                
1- Poff 

2- Schofield & Daveis  

3- Xiaoyan 

4- Clean Water Act 

5- Integrity 

6- Meyer 
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 تعاریف -0-9

نه يک مفهوم گسترده است و توصویف ون در يوک اصوطالح دقیوق علموي      اصطالح سالمت رودخا    

 0331(. در سوا   4118  0)گو اند دادهدشوار است و محققان مفاهیم مختلفي درباره سالمت رودخانه ارائه 

 ريپوذ  انعطوا  که رودخانه سوالم  اکوسیسوتمي پايودار و     کند يمتعريف  نیچن نياسالمت رودخانه را   میر

طوور موداوم    بتواند به که يدرحالزمان حف، کند  ي را در طو طیمح ستيزو عملكردها   است که ساختار

سوالم   رودخانوه  0333در سوا    4تعريوف نووريس   بنوا بور  . سوازد  برطر و انتظارات اجتماعي را نیا  ازهاین

د کنو  بیان موي  0333در سا   9فايرودر .ي است که يكپارچگي بیولوژيكي و پايدار  داشته باشدستمیاکوس

سالمت را اين چنوین تعريوف    0333کار نیا در سا  گیر  جامع بیان کرد.  که سالمت رودخانه را با اندازه

و بررسي سوالمت از طريوق شواخص يكپوارچگي بیولووژيكي      است  برابرنمايد که سالمت با يكپارچگي  مي

زيسوتگاهي و   سالمت رودخانه برابور بوا يكپوارچگي هیودرولوژيک  يكپوارچگي اکولووژيكي  شورايط        است.

5(. ووگتوين4114  2يي است )انایمیشپارامترها  
سالمت رودخانه را تبیین توانوايي يوک    4113در سا   

رودخانه در حف، عملكرد اکولوژيكي ون بر اساس ساختار خود و توانايي رفع نیازها  اقتصاد  مطوابق بوا   

3ژِرِن .کند يمشرايط اجتماعي جامعه تعريف 
کنود کوه سوالمت رودخانوه يوک      بیوان موي   4115در سوا    

سوالمت   4113سوا   اصطالح دقیق علمي نیست اما يک اباار در مديريت رودخانه است. ژيائويوان نیوا در   

و نیوا اسوتاندارد    کنود  يمو   اجتماعي است تعريوف  ها يژگيورودخانه را يک توصیف از شرايط رودخانه با 

رودخانوه   سوالمت  ها هينظر ي است.اجتماع واقعیت کننده منعكس  مختلف ها نهیزمسالمت رودخانه در 

 (.4115  1فنگيو ژ انو ياست ) افتهيتوسعه يجنوب قا يانگلستان  کانادا و افر ا یاسترال كا يدر امر

                                                
1- Guo 

2- Norris 

3- Fairweather 

4- An 

5- Vugteveen 

6- Zheren 

7- Yanwei & Zhifeng 
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 ت يريها  مداستراتژ  نییرودخانه است و امكان تب تيريسالمت رودخانه از اهدا  مهم مد يابيارز

تعريف متفاوتي از سوالمت   0-0شكل   .دينما يرودخانه را فراهم م مستیبردار  از اکوسبهره و اءیحف،  اح

 (.4104رودخانه است )پینتو وهمكاران  

 

 مفهوم سالمت رودخانه :0-0 شكل 

 

 عملکردهای رودخانه -0-4

ملكورد طبیعوي اسوت.    و ع و اقتصواد     رودخانه شامل دو نوع عملكرد اصولي اجتمواعي  عملكردها

هوا    اقتصواد  )شوامل جنبوه   -  اجتماعيها ستمیستامین  کننده منعكسعملكردها  اجتماعي رودخانه 

حفاظوت از توداوم حیوات سوالم      ونشناختي  تفريحوي و توامین وب شورب( اسوت و هود  اصولي        زيبايي

 درکوه   هاسوت  دخانهرو  کارکردها  اکوسیستم تضمین کننده ها رودخانهعملكرد طبیعي  .هاست رودخانه
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 طوور  بوه  . داشتن هر دو عملكرد طبیعوي و اجتمواعي  گذارد يم ریتث بر توسعه پايدار جامعه و اقتصاد  تينها

 نيتور  مهم(. دبي رودخانه از 4113همامان  شاخص اساسي از سالمت رودخانه است )ژيائويان و همكاران  

ي در سوالمت اکوسیسوتم دارد   میرمسوتق یغمسوتقیم و   ریتوث  و  هاسوت  رودخانه  هیدرولوژيكي ها يژگيو

  گیواهي و جوانور  رودخانوه را توامین     هوا  گونهمستقیم نیازها  زيستي  طور بهدبي رودخانه  که يدرحال

)ياديوان و   دهود  يمو را تغییور   وبنیا کیفیوت فیايكوي و شویمیايي کیفیوت      میرمستقیغ طور به  کند يم

و  ریا  تفسو گونوه به ديبا شونديم ر یگها  سالمت رودخانه اندازه شاخص که يهنگام(. 4102همكاران  

ا  را رودخانوه  هوا  سوتم یس دار يدرجه پا  سهيو مقا شيپا ها  ستمیس سهيمقا شوند که امكان لیتحل

-بند از دسته کيکه هر  شوديرودخانه برا  اهدا  استاندارد استفاده م سالمت بند . طبقهدينما فراهم 

از  يابيو ارز کيو وابسوته اسوت. سوالمت رودخانوه      ستمیاز سالمت اکوس سطح کيت رودخانه با ها  سالم

 نوان ینسبت بوه اطم  توانيرا نم يارزش چیاست که در ون ه خاص رودخانه کيموجود از  يكيحالت اکولوژ

 (.4111  0نکرد )کالس ها اضافهرودخانه ها ستمیس دارياز توسعه پا

توان به کاهش بارندگي  تغییرات کاربر  اراضي  انحرا  جريان دخانه ميبر سالمت رو مؤ راز عوامل 

هوا  مربووط بوه    شواخص  0-0در جودو    (.4100  4وب و تغییر الگو و پیوستگي جريان اشاره نمود )بومر

 ارزيابي وضعیت سالمت رودخانه وورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1- Claassen  

2- Bowmer 
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 (4118ها  ارزيابي وضعیت سالمت رودخانه )گو و همكاران  شاخص :1-1 جدول 

 توضیحات شاخص مولفه

 

 

 محیط زيست رودخانه

 

نسبت تنظیم جريان زيست 

 محیطي

 نسبت جريان زيست محیط واقعي به جريان زيست محیطي محاسباتي

 به طو  رودخانه طو  رودخانه دارا  دامنه استاندارد کیفیت وب نسبت استاندارد کیفیت وب

 نسبت هدر رفت وب و خاک به مساحت کل نسبت هدر رفت وب و خاک

 ها  وبيمساحت تامین کننده عملكردها  وب به مساحت کل بدنه نسبت خود پا ئي وب

 

 شرايط فیايكي

 نسبت حجم کل ذخیره جريان به متوسط رواناب سا نه رودخانه پیوستگي عرض رودخانه

 نسبت مساحت مستغر  سیالبي به مساحت مستغر  جريان طبیعي  پیوستگي جانبي

 

 

 

 منطقه حاشیه رودخانه

 نسبت مساحت پوشش گیاهي به کل مساحت حاشیه رودخانه پوشش حاشیه رودخانه

ها  تنوع سیما  شاخص

  سرزمین
ها  =فراواني نسبي گونه hj=تنوع زيستي زيستگاه و  Hbکه در ون  

 گیاهي است.

 ها به کل مساحت حوزه وبخیاها  وبي و تا بنسبت مساحت بدنه ها ها و تا بمساحت وبنسبت 

 

 

 حیات وبايان

 ها  ماهي شاخصگونه شاخص جامعه زيستي ماهي

 ها  نادر وبا تعداد گونه ها  نادر وبا شرايط بقاء گونه

 وينر:-فرمو  تنوع زيستي شانون شاخص تنوع زيستي

 
 

 

 

 

 

-اقتصاد ا  عملكرده

 اجتماعي

ها  مهندسي نسبت سازه

 کنتر  سیالب

 هاها  کنتر  سیل مو ر به کل سازهنسبت تعداد سازه

 نسبت ظرفیت استفاده از منابع وب به ظرفیت کل نسبت استفاده از منابع وب

استفاده از وب به ازا  تولید 

 ناخالص داخلي

 نسبت کمیت وب به تولید ناخالص داخلي

تضمین وّب وشامیدني نسبت 

 سالم

  رنگ 5NUTتر از  )فاقد کلیفرم  کدر  کم نسبت تعداد روزها  وب سالم

 بر کل روزها  سا  (3/5-5/8بین  pH  فاقد بو و 15NUTتر از  کم

 نسبت تولید وب به تقاضا  وب نسبت تضمین تولید وب

 کل ظرفیت احداث بردار  برقابي بهظرفیت احداث بهره بردار  برقابينسبت بهره

ها  نسبت تامین فعالیت

 کشتیراني

 نسبت روزها  بدون امكان کشتیراني به کل روزها  سا 
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     معیارهای هیدرولوژیک ارزیابی سالمت رودخانه -0-1

  0مورد استفاده در ارزيابي سالمت رودخانه در زيور ارائوه شوده اسوت )تیلوور      معیارها  هیدرولوژيک

4113.) 

 

 دبی ماهانه: مقدار 0 گروه -0-1-0

ويد. مقدار ايون شواخص    دست مي به( C/(C+M)) بیني و يا پايدار  جريان از فرمو  قابلیت پیش    

 نشوان دهنوده احتموا  فصولي     Mو مقدار  بیانگر پايدار  زماني Cدر تغییر است و در ون مقدار  1-0بین 

هايي با دبوي  ابوت و متغیور     هبه ترتیب در رودخان Mو  Cبودن جريان است. پايدار  جريان توسط مقادير 

 (.4114  4)پگ و پیرسکاربرد دارند

 

 بینی ساالنه دبی حداکثر و حداقل: مدت زمان و قابلیت پیش2 گروه -0-1-2

هوا    روز برا  دبوي  91و  1ها  زماني  ها  مقادير شاخص وب پايه در بازه در اين دسته از شاخص    

هوا    ها بر تداوم دبوي  عبارتي در اين شاخص شود. به مي ا  در نظر گرفته حداقل و حداکثر جريان رودخانه

تووان بوه    ها  منتج از منحني تداوم جريان تاکید دارند که عوالوه بور مووارد موذکور موي      حداقل و شاخص

2؛ بواکر 0333و همكواران    9تر)ريشو  نیا اشاره نمود Q95شاخص 
هوا    توداوم دبوي   .(4112و همكواران    

   ها  حداکثر است. کننده مدت دبي   تعیینها ها نیا از شاخص سیلبین وقوع  سیالبي و نیا فاصله

 

                                                
1- Taylor 

2- Pegg & Pierce 

3- Richter 

4- Baker 
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 های حدی کم و زیاد در مقیاس زمانی ساالنه تغییرات زمانی دبی: 9 گروه -0-1-9

ها  يک روزه حداکثر و حداقل در  در محاسبه اين شاخص  متوسط مقادير ضريب تغییرات دبي    

در اين دسته  (.0333و همكاران   )ريشترگیرد  ميطو  يک سا  در رخدادها  حد  مورد استفاده قرار 

ها  حد  با احتما  و فراواني وقوع پايین در ارزيابي تغییرات استفاده  جريان ها خصوصیات از شاخص

ها   ا  و همچنین تداوم دبي   بدون جريان رودخانههايي مانند تعداد روزها نین شاخصچ گردد. هم مي

 رد.  گی حداقل مورد استفاده قرار مي

 

 وقایعزیاد و کمهای بینی از دبی: فراوانی، تداوم و قابلیت پیش4 گروه -0-1-4

ها  جريان  ضريب  ها متوسط وقايع دبي کم در هر سا   میانه تداوم دبي در اين دسته از شاخص    

ها  حداکثر در مواقوع سویالبي    تغییرات تعداد رخدادها  حداکثر در طو  هر سا  و ضريب تغییرات دبي

هوا  جريوان در ارزيوابي خصوصویات      گیورد کوه در ون مقوادير متوسوط شواخص      رد محاسبه قورار موي  مو

 (.4114  پگ و پیرس  0338و همكارن   )ريشتر گردد هیدرولوژيک استفاده مي

 

 : شدت و فراوانی تغییرات در حجم دبی1 گروه -0-1-1

صوعود  بوه ناولوي موورد     ها  متوسط تعداد سا نه تغییر وقايع از حالت دبي در اين دسته از شاخص

چنین ضريب پراکندگي شدت افاايش دبي )صوعود( در رخودادها  سویالبي مود     گیرد. همارزيابي قرار مي

USGS؛ 0333  كارانتر و همگیرد )ريشنظر قرار مي
 (.4114؛ پگ و پیرس  4111  0 

 زیرمعیارهای شاخص سالمت جریان -0-6

زيور شواخص    3للوي وب سوالمت جريوان دارا     المبر اساس رويكرد ارائه شده توسط مرکوا بوین      

(  حوداقل  HM) 0(  حداکثر جريان ماهانهLF) 9(  حداقل جريانHF) 4هیدرولوژيک  شامل حداکثر جريان

                                                
1- United States Geological Survey (USGS) 

2- Hight Flow 

3- Low Flow 
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 5(  تداوم جريان خیلي کوم PL) 2(  تداوم حداقل جريانPH) 9(  تداوم حداکثر جريانLM) 4جريان ماهانه

(PVLتغییرات فصلي بودن جريان  )3 (SFSو ) 1دامنه جريان سیالبي (FFI است )  که در تحقیقات مورتبط

(. زيور معیارهوا    4104و همكواران    8)گیپول  با ارزيابي سالمت جريان نیا مورد استفاده قرار گرفته است

ها  پر وبي و کم وبي  مقادير حوداکثر  شاخص سالمت جريان بر اساس خصوصیات جريان ماهانه  در دوره

ها  خشک و مرطوب جريان و خصوصیات فصلي بوودن جريوان و نیوا توداوم     ورهو حداقل جريان  توالي د

 شوند که ون مفهومي مرتبط با سالمت اکولوژيكي است.ها  سیالبي محاسبه ميفواصل میان دوره

 

 های پژوهش سؤال -0-7

 قرار دارند؟ يتیدر چه وضعهیدرولوژيک از نظر درجه سالمت  لیها  استان اردبرودخانه -

هوا   در طوو  دوره وموار  موجوود بور اسواس شواخص       لیو هوا  اسوتان اردب  مت رودخانهسال تیوضع -

 اند؟نموده ر ییتغ چه کيدرولوژیه

چگونوه  هیدرولوژيک ها  منطقه موردمطالعه ازنظر درجه سالمت رودخانه تیوضع يو مكان يالگو  زمان -

 است؟

 

 پژوهش هیفرض -0-8

 قرار دارند. ينيیپاولوژيک هیدردر درجه سالمت  لیها  استان اردبرودخانه -

 

                                                                                                                                              
1- Highest Monthly 

2- Lowest Monthly 

3- Persistently Higher 

4- Persistently Lower 

5- Persistently Very Lower 

6- Seasonality Flow Shift 

7- Flow Flood Interval 

8- Gippel 
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 اهداف پژوهش -0-3

 لیها  استان اردبرودخانههیدرولوژيک سالمت  تیوضع يابيارز -

 يكيدرولوژیها  هبر اساس شاخص لیها  استان اردبسالمت رودخانه يزمان راتییتغ نییتع -

 کيدرولوژیاز لحاظ درجه سالمت ه يها  منطقه مطالعاترودخانه يو مكان يالگو  زمان راتییتغ -

 

 پژوهش تیهمضرورت و ا -0-01

از محصو ت و خودمات مهوم را    ار یهستند که بس نیدر رو  زم دهیچیپ ها ستمیاکوس هارودخانه

 اهوان یاز گ ار یبرا  بس ستگاهيو ز يمواد مغذ   حف، مواد ول افتيبر   باز دیتول  يدنیوشام وب لیاز قب

از حود از   شیهوا  بو  اسوتفاده  لیو . بوه دل سوازند يهم مو را فرا يحيتفر ها تیو فعال واناتیح منحصربفرد

ها بوا  رودخانه کيجهان در سالها  گذشته و با توجه به ارتباط ناد تیجمع رشد رو به شيها و افاارودخانه

 راتییو هسوتند و تغ  ريپذبیوس يانسان تیها  فعالنسبت به تنش هارودخانه ستمیاز اکوس ار یجوامع  بس

و  ا يو ربرا  برناموه  يبرنامه کمك کي انيسالمت جر يابيارز نيبنابرا شده است. ادجيدر رودخانه ا اد يز

در ا ور دخالوت و    بيو از تخر جهینت کيعنوان حا  به ني. با ااست رودخانه انيجر ميرژ تيريو مد يطراح

و  ييد غوذا مووا  دیو وب  تول هی)تصوف  يخدمات داريو پا مؤ ر قادر به ارائه گريها دانسان  رودخانه ها تیفعال

 ر یو گو انودازه  يابيو وب بوه ارز  تيريمد ها سازمان از ار یبس راتیتث  ني. برا  مقابله با استندی( نحيتفر

سوالمت رودخانوه    نیوی تع نی. همچنو دارند ا  ژهيها توجه وعنوان سالمت رودخانهرودخانه اغلب به طيشرا

از  جوه یاسوتفاده شوود. درنت   يطو یمحسوت يز انيو جر ينیبشیبرا  بروورد و پ لهیوس کيعنوان به توانديم

 .ها استفاده کردرودخانه تيريبرا  مد توانيسالمت رودخانه م يابيارز

 

 

 



 

 

 

 

 

 دوم:فصل  2

 پژوهشسوابق 
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 مقدمه   -2-0

در زمینه ارزيابي تغییرات جريان مطالعات متعدد  انجام شده ولي در خصوص ارزيابي وضعیت 

 داخل کشور مطالعاتي انجام نشده است.سالمت هیدرولوژيک رودخانه در 

 

 توان به موارد زير اشاره کرد: از مطالعاتي که در زمینه سالمت رودخانه انجام شده است مي -4-4

 ارزیابی سالمت رودخانه -2-2-0

 

بند   بیني و طبقه به ارزيابي سالمت رودخانه با استفاده از برنامه پیش( 0333و همكاران ) لدیاسكاف

 ند.پرداخت ها  استرالیا در رودخانه 4تحت برنامه سالمت ملي رودخانه 0 (RIVPACS)مهرگان رودخانه  بي

ها  مختلف با  داران بارگ در عرصه ايشان بیان نمودند رويكرد مذکور بر مبنا  مقايسه ترکیب مهره

تر بر  نهاد  بیش باشد. قابل ذکر است که رويكرد پیش منتطقه مرجع )با حداقل وشفتگي( استوار مي

با ارزيابي در يک تحقیق مرور  ( 0333و توماس  )  سينور مت اکولوژيک رودخانه متمرکا است.سال

تواند شامل    سالمت ميها شاخصمفهوم سالمت رودخانه به اين نتايج دست يافتند که عالئم و 

  ریگ اندازهمفهوم و ( 0333) کار و اقتصاد  باشد.متغیرها  فیايكي  شیمیايي  بیولوژيكي  اجتماعي 

  ها مد را بررسي کرده و بیان نمود که موفقیت در حف، سالمت رودخانه بستگي به  سالمت رودخانه

  انساني دارد و پايش بیولوژيكي در نقاط ها تیفعالو  ها رودخانهواقعي از تعامل میان خصوصیات وبخیا  

. و  اشاره نمود که کند يم  از شرايط و سالمت رودخانه فراهم تر مختلف رودخانه ارزيابي جامع

  بیولوژيكي معیارها  مهمي در توصیف شرايط و سالمت رودخانه  تشخیص د يل تخريب و ها شاخص

با استفاده از چین سالمت رودخانه زرد   ها شاخص  احیا و توسعه رودخانه هستند.ها برنامهپیشنهاد 
                                                
1- River Invertebrate Prediction and Classification Scheme 

2- National River Health Program 
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 يعرض بیاکثر  شحد انيجر يدب تیحداقل  ظرف انيسالمت رودخانه  شامل جر ها شاخص

وب با استفاده از  رهیذخ تیوب و ظرف ستمیها  اکوس وب  مناطق تا ب تیفیدرجه ک ها  دشت البیس

 يابي( ارز4113و همكاران ) انيائويتوسط ژ 0353-4112 دوره ومار  يو مشاهدات يكيدرولوژیه  ها داده

تضاد    و اقتصاد يوسعه اجتماعبا بهبود سالمت رودخانه زرد و بهبود ت دندیرس جهینت نيشد و به ا

سالمت رودخانه گو و  يابيارز  ها شاخص ستمیمفهوم و س يبررس درخواهد کرد.  رییرودخانه تغ ياساس

در  ها نهیاز زم  اریها با بس شاخص ستمیس يابيکه ارز افتنديدست  جهینت ني(  به ا4118همكاران )

 ستمیدر اکوس ياجتماع  و عملكردها يعیطب  حف، عملكردها نیب  ا دهیچیارتباط است و رابطه پ

 ويو اوها  نوریو م پيسيسييم  ها که در رودخانه ي( در پژوهش4109و همكاران ) لوریت رودخانه دارد.

 انيجر يكيدرولوژیه  کردند که الگو انیانجام دادند ب ستگاهيو ز يكيدرولوژیه طيشرا  ها شاخص  برا

 قی( در تحق4102)   و ماهشوار نتویپ شده است. داده  رییها تغ نسد و احداث و يرودخانه توسط توال

به توسعه   شهر حومه   اندازها-سالمت رودخانه در چشم يابيارز  چارچوب برا کي  خود با ارائه

و رشد جلبک با استفاده  يحيتفر  ها تیفعال  خطر در ارتباط با سالمت رودخانه برا يابيارز  برا  اباار

( 4105و همكاران ) 0يكیوزن اند. پرداخته)جامعه  محیط زيست و اهدا  مديريت(   دیلاز سه شاخص ک

سالمت رودخانه   يابيارز  برا يكيدرولوژیمد  اکوه  انتخاب پارامترها  خود با ارائه قیدر تحق

تداوم    يفراوان  يرودخانه شامل بارگ انيجر ميرا به پنج بخش از رژ يكيدرولوژیه  ها شاخص

تا  0383 يروزانه سا  وب انيجر  ها از داده ها وننمودند.   بند میتقس انيجر راتییو نرخ تغ  بند زمان

 بند کالسه اديدر سه طبقه متوسط  کم و ز انياستفاده کردند و هر بخش را بر اساس نوع جر 4113

زه و جهت ايجاد ارتباط میان سالمت جريان در مقیاس حو( 4105و همكاران ) 4سانچا نمودند.

  معادله ساختار  بر رودخانه حوزه ساز مد   فضايي و ها خوشه  اقتصاد  و اجتماعي با ها شاخص

  سالمت جريان و اقدامات اجتماعي ها شاخصوبخیا ساقیناو در میشیگان برا  توصیف روابط بین 

. ايشان دندکر  مكاني در ترکیب با مد  معاد ت ساختار  استفاده بند دستهاقتصاد  جوامع از روش 

 بیني مد  را بهبود بخشیده است. بند  و معاد ت ساختار   توان پیش نتیجه گرفتند که ترکیب خوشه

                                                
1- Wozniki 

2- Sanchez 
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0کومار
ناپوارامتر    وزمون ومريكا  اينديانا  ايالت در جريان روند ( برا  شناسايي4113همكاران ) و 

 زماني مقیاس در جريان  دبي ینهبیش میانگین و کمینه  ومار رو  بر مختلف روش چهار با را کندا -من

 صوورت پیوسوته   بوه  تر بیش يا سا  51 ومار دارا  که هیدرومتر  ايستگاه 90به  مربوط سا نه  و فصلي

 جريوان  میوانگین  و کمینوه  در دار  معني و مثبت وجود روند از حاکي ها ون ها  دادند. يافته انجام بودند

 دار معني روند ها  دارا  ايستگاه تعداد خود همبستگي   را حذ  که دادند نشان ايشان نهايت است و در

 دهد. مي کاهش همبستگي خود ا ر حذ  بدون وزمون قیاس با در را

 ارزیابی خصویات هیدرولوژیک جریان -2-2-2

ها  وبخیا  ها  زماني کیفیت وب و بار رسوبي حوزه ( سر 4103) و همكاران گناالس اينكا

ر جنوب غربي فنالند را برا  تشخیص روند مورد مطالعه قرار دادند د 9و پیهاجوکي 4کشاورز  يانینجوکي

ها  کیفیت وب جريان نرما  با يک  کندا  برا  داده-ها  روند تک متغیره و چند متغیره من که از وزمون

ها  ها  نرما  شده استفاده کردند که بیان کردند نتايج همه روش کندا  برا  دوره-مد  چند متغیره من

بیان نمودند  ها ونها  بار رسوب متفاوت بود  ها  غلظت مواد مغذ  مشابه بود ولي برا  داده هبرا  داد

نیتروژن و فسفر محلو  و يک روند کاهشي در -روند افاايشي در غلظت و بارها  مجموع نیتروژن  نیترات

رودخانه گرگر  ( با وشكارساز  روند تغییرات دبي0939شكر  و همكاران ) .غلظت مواد معلق وجود دارد

مشاهده  0934-0911ها  پارامتر  و ناپارامتر  طي دوره ومار   در استان خوزستان با استفاده از روش

دار در  کردند جريان رودخانه گرگر در مقیاس سا نه در دو ايستگاه شوشتر و بند قیر روند ناولي معني

متعلق به ايستگاه بندقیر است. ها  سا نه  درصد داشته و کمترين شیب خط روند جريان 33سطح 

ها  کیفي وب رودخانه زرد در استان  ( عوامل مو ر بر تغییرات زماني مؤلفه0939موسويان و همكاران )

کندا   لیو و پايپر بررسي کردند و به اين نتیجه -ها  من ( با روش0934تا  0923خوزستان در دوره )

                                                
1- Kumar 

2- Yläneenjoki  

3- Pyhäjoki 
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و سولفات در پايه زماني مورد مطالعه روند افاايشي و  دست يافتند که متغیرها  پتاسیم  کلسیم  منیايم

  ( به منظور ارزيابي جريان0932زارع بیدکي و همكاران )متغیرها  سديم و کلر روند کاهشي دارند. 

برا  محاسبه  Hysepزيست محیطي در رودخانه تیره استان گلستان از روش فیلتر ديجیتا  برگشتي و 

 18تا  12استفاده نمودند و به اين نتیجه دست يافتند بین  0931تا  0930شاخص جريان پايه در دوره 

ها  محدوده زماني  چنین اشاره کردند که روش دهد و هم درصد جريان رودخانه را وب پايه تشكیل مي

جا شونده و فیلتر ديجیتا  برگشتي لین و هولیک روش مناسبي برا  جداساز  وب پايه از جريان  جابه

ها  رودخانه  ( روند تغییرات دبي زيرحوزه0932دوست و همكاران )خورشید ه مذکور است.روزانه رودخان

بررسي نمودند  0983-0928ها  ناپارامتريک در حوزه وبريا کشكان طي دوره  کرخه را با استفاده از روش

خالت طور کلي د و به اين نتیجه دست يافتند که روند دبي در مقیاس سا نه و فصلي کاهشي است و به

ها  زيستي  ( شاخص0935انساني تغییرات دبي ناشي از بارش را تشديد نموده است. صائب و همكاران )

ولودگي و کیفیت وب رودخانه هراز را با استفاده از جوامع ماکروبنتوزها بررسي کرده و بیان کردند که 

متوسط با ولودگي  و کیفیت اين رودخانه در کالسه کیفي 5/14میانگین شاخص مذکور دوره تحقیق 

توان به بررسي روند تغییرات دبي کل و دبي پايه  چنین مي در اين راستا هم ناشي از مواد ولي قرار دارد.

( و 0939رود استان گلستان )رحیمي و همكاران   ايستگاه هیدرومتر  ارازکوسه حوزه وبخیا گرگان

رخه )عاياوباداني فراهاني و شیرشاهي  مطالعه تغییرات زماني و مكاني دبي سیالبي در حوزه ابخیا ک

 ( اشاره نمود. 4109

 

 بندیجمع -2-9

است که   سالمت رودخانه از موارد يابيگفت که ارز توان يم قیدر مجموع بر اساس سوابق تحق

مورد  ياز منابع وب سطح نهیبه  بردار بهره ایها و ن رودخانه ایاح  ها  استراتژ نییدر تع تواند يم

 اانیو م تیوضع نییتع  برا يمناسب اریمع کيدرولوژیه  ها راستا شاخص ني. در اردیاستفاده قرار گ
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بردار  از منابع وب سطحي و نیا  با توجه به افاايش بهره .است يانسان  ها تیمتا ر از فعال انيجر راتییتغ

رودخانه  ارزيابي تغییرات هیدرولوژيکا    ها  رودخانه اکوسیستم ها  جد  در خصوص وسیب به نگراني

از ونجا که وضعیت سالمت رودخانه بر  .از موارد  است که در شرايط کشور ايران حايا اهمیت بسیار است

توان برا  مديريت منابع وب مورد استفاده  شود مي ها  هیدرولوژيک مختلفي ارزيابي مي اساس شاخص

ها نیا محاسبه کرد    ديگر استانها توان برا  رودخانه چنین وضعیت سالمت رودخانه را مي قرار داد و هم

ها   خانه رودخانه در رودهیدرولوژيک بر اين اساس هد  تحقیق حاضر بررسي تغییرات شاخص سالمت 

از مطالعات  با توجه به اينكه در اين فصل به موارد  باشد. مي موجودها  ومار   استان اردبیل در دوره

 شود.ها پرداخته مير فصل بعد  به مواد روشالمت رودخانه اشاره شد دانجام شده در زمینه س



 

 

 

 

 سوم:فصل  3

 مواد و روش پژوهش
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 هامواد و روش

 موقعیت منطقه مطالعاتی -9-0

 21˚ 9΄و شمالي عرض 93˚ 24΄ تا 91˚ 25΄مختصات بین ايران فالت غربي شما  در استان اردبیل

 وذربايجان جمهور  با شما  از که تاس شده واقع گرينويچ النهار نصف از شمالي طو  28˚ 55΄ تا

 شرقي وذربايجان استان با غرب از و زنجان استان با جنوب از گیالن استان با شر  قسمت از بوده همسايه

قسمتي از مسیر عبور شود.  مي محسوب کوهستاني سردسیر نواحي جاء اردبیل استان. است جوار هم

ها  اين استان  خانهکند. ساير رود ن اردبیل عبور مياوزن از استا رودخانه مرز  ارس و رودخانه قا 

. سو  نمین چا      چا   سقا چا   سو  چا   دره رود  خیاوچا  : بالیخلوچا   قرهاند از عبارت

شرايط دمائي و  داشته و دريا  خار در شر  استان بر ي از استان تحت تا یر اقلیم خار  قراريها بخش

ن از دو که استا به اين توجه شود. با ب تعديل وب و هوا در ون مناطق ميجکند و مو رطوبتي ون ا ر مي

را  تنوعات دا  ه تبع عوامل طبیعي و جغرافیائيا  معتد  تشكیل شده و ب بخش کوهستاني سرد و جلگه

ها  طبیعي  توزيع دما  هوا در سطح استان متناسب با توپوگرافي و ساير ويژگي. اقلیمي قابل توجه است

ترين و ارتفاعات سبالن سردترين  ت نواحي پست واقع در دره رودخانه ارس و دشت مغان گرمون اس

باشد.  درجه سلسیوس در نوسان مي 4/05تا  3/1 باشند. میانگین سا نه دما  هوا بین ميمناطق استان 

 ها  شبخ در سا  در متر میلي  311 تا 451 بین متوسط طور به اردبیل استان در جو  ناو ت میاان

 اردبیل استان در طالعهم مورد هیدرومتر  ها  ايستگاه موقعیت 0-9 شكل در .دارد نوسان استان مختلف

 ورده شده است.ها  استان اردبیل و برخي مشخصات ايستگاه 0-9و نیا در جدو   است شدهداده  نشان
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Abstract: The assessment of river health can be used as a tool for environmental flow 

estimation and quantifying the amount, timing and required water flow quality to maintain 

the river ecosystems. The aim of present study was to determine the spatio-temporal 

analysis of river health using hydrological flow indices in Ardabil Province. For this 

purpose, the daily discharge data of 24 hydrometric stations during 1988-2011 used for 

river health analysis. The Flow Health software was used to calculate the hydrologic 

indices and Flow Health Score in each river at river gauge station. Then, the Mann-Kendall 

test and Sen`s slope estimator method were used to determining the existence of positive 

and negative trends at different levels of statistical tests  and the correlation analysis was 

employed to identify the various affecting factors on hydrological river health condition. 

Also to assess the temporal changes of flow health score, the recorded data sets were 

divided into four 5-year periods. The results showed that Firoozabad and Gilandeh had the 

highest and lowest hydrological health score. Also a significant decreasing trend of 

hydrological river health were detected in studied stations (13 stations out of 24 stations). 

The Sula and Firuzabad stations had significant increasing trend and the significant trend 

hadn't identified in other stations. According to the results, the spatial variability of river 

health the highest changes in hydrological river health indicators in the central parts of the 

study area, Meanwhile, the Northern and Southern parts of the Ardabil province hadn't 

experienced a considerable changes. Also, there was not a significant correlation between 

hydrological health scores and watershed-related. In conclusion, it can be said that the 

changes of hydrological health status is intensified in recent decades than in the past, 

which can be related to increasing exploitation intensity from surface water resources and 

reducing the water yield. 

Keywords: Discharge variations, Mann-Kendall test, Health score, Hydrologic indices, 

River flow 
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