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  مقدمه - 1-1

بـه   در گذشـته،  البیاست امـا اثـرات مخـرب سـ    بوده  البیاز س یناش يهاخسارت ریثأت تحت میقد يهابشر از زمان

بشـر در   يهـا تیو فعال يکشاورز يهانیزم ع،یبودن صنا محدود جه،ینتو در  تیاست. از علل آن کمبود جمعتر بودهمراتب کم

 جیبشر، به تـدر  يهاتیفعال شیو به تبع آن افزا تیجمع شی. با افزاشمرد رب توانیآن زمان را م در زیها ندشتالبیمنطقه س

 البیشدن سـ  ي. جاردیگرد ترشیب البیاز س یمورد استفاده قرار گرفت و در اثر آن، مشکالت ناش زیها ندشتالبیمناطق س

ـ  و لذا توجه هر ستین ریپذعنوان جبران چیکه به ه شودیموجب م زیرا ن یتلفات جان ،یعالوه بر خسارات مال بـه   تـر شیچه ب

 يادهیـ چیپ اریبس عتیگوناگون بوده و طب البی). مسائل مربوط به س1393 است (پرستار، شده ریناپذاجتناب يامر البیمهار س

و  افتـد یدر سطح حوضـه اتفـاق مـ    يدیشد يهاشیها، فرسارودخانه زیرواناب در حوضه آبر ای ادیز انیوقوع جر لیدلبه رد.دا

  ).1377از انباشت رسوبات است (اس.ان.گش،  یکه ناش آوردیوجود مبه دستنییرا در پا يادهیمشکالت عد تاًیانه

مقابلـه کننـد و خسـارات     یعـ یطب يبـال  نیاند با اتوانسته يادیا حد زت یعیتوجه به مطالعات مشترك علوم طب با امروزه

و  شیدر حال افـزا  تیآب جمع نیمأت يبرا یفصل يهارودخانه يسد بر رو جادیآن را به حداقل برسانند. امروزه ا یو مال یجان

ـ تول ل،یاست. هدف از ساخت سد کنتـرل سـ   يضرور يامر الب،یاز آب در حالت س یمیهدر رفتن حجم عظ ـ ن دی بـرق،   يروی

ـ  ي. سدها ممکن است بـرا باشدیم رهیو غ يناوبر ،یحیتفر ،یو صنعت يآب شهر تأمین ،ياریآب چنـد هـدف    ایـ هـدف و   کی

سـدها فقـط    ازممکن اسـت   ایبرق ساخته شوند و  دیو تول یآب مصرف تأمین يمثال سدها ممکن است برا يساخته شوند. برا

 ياقتصـاد  یمـ یاقل طیدر شرا توانندیم یقابل توجه طوربهتوجه به اندازه و عملکرد سدها،  با استفاده شود. البیکنترل س يبرا

ـ رهم دارند و با برنامه یبیهستند معا يادیز يایمزا يکه داراداشته باشند. سدها با توجه به آن تأثیرمنطقه  یو آب و  قیـ دق يزی

  را کاهش داد.آن توانیمناسب م تیریمد

در دسـترس بـودن مـواد سـاخت و سـاز       ،یشناس نیزم ،یباشد که از لحاظ توپوگراف يابه گونه دیاحداث سدها با محل

 مرتبط با ساخت سـد  يهاجنبه یکه تمام يطوربهثبت شود  ياطرح بزرگ منطقه کی عنوانبه دیبزرگ با يشود. سدها نیتع

قابل انکار بـود.  ریآب غ تأمین يها براسد و قنات تأثیردوران باستان  درشده باشد.  تیدر آن رعا یطیمحستیز طیاز جمله شرا

عالوه بر مـوارد فـوق سـدها     یول شودیو... ساخته م یبرق آب دیتول الب،یآب، کنترل س تأمیندر قرون گذشته سدها با هدف 

  .)Mehta et al, 2012(هم هستند  یمنف اتتأثیر يدارا

استفاده از روش در اثر احداث سد با  البیس کیدرولوژیه يهاشاخص رییاست، تغ شده یسع زین قیتحق نیدر ا لذا

   .ردیقرار گ یآن مورد بررس راتییو تغ انیجر زانیم ه،یاروم اچهیمختلف جنوب در يهاستگاهیدر ا انیجرتداوم  یمنحن
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  بیان مسأله - 1-2

ـ و  البیسـ  صورتدر سطح جهان به یعیطب يایاز بال یآثار نامساعد ناش نیترعمده ریاخ يهادر سال زلزلـه، مراکـز    ای

). 1386عه،یمنجر شـده اسـت (شـ    زین ياگسترده یو مال یسفانه به تلفات جانأقرار داده و مت دیرا در معرض تهد یتیانبوه جمع

ـ یو ر ياآمدن خسارات به خطوط جاده اردرفتن امکانات، و و نیباعث از ب البیهجوم س  البی. عـالوه بـر آن سـ   شـود یمـ  یل

ـ وقـوع جر  لیدلاست. به یو اهداف صنعت يکشاورز يبرا یاز اراض يمؤثر و استفاده اقتصاد یشزهک يبرا یمانع ـ ز انی ـ  ادی  ای

را در  يادهیـ مشـکالت عد  تـاً یو نها افتـد یدر سطح حوضه اتفـاق مـ   یمیعظ يهاشیها، فرسارودخانه زیرواناب در حوضه آبر

). پـراکنش نامناسـب   1392 ،ياریشدن رسوب است (پرستار و اسفندهو انباشت ینینشاز ته یکه ناش آوردیوجود مبه دستنییپا

 یمخرب، موجب هدر رفتن روانـاب سـطح   يهاالبیس جادیعالوه بر ا خشک،مهیبارش در مناطق خشک و ن یو مکان یزمان

ـ بر م میستقطور ممختلف بوده و به يهابا دوره بازگشت هاالبیس یثر بر دبؤم یاز عوامل اساس ه. مساحت حوضشودیم  زانی

  ).1389مؤثر است (زارع و همکاران،  البیس یدب

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. وقـوع        شیاز پـ  شیب يشهر يهاالبیس تیریموضوع مد ینیبا توسعه شهرنش امروزه

ـ   یو مـال  یخسارات جـان  جادیباعث اگسترده در شهرها  يهالیس  و ينامناسـب و مخـرب در ژئومورفولـوژ    راتیثأفـراوان و ت

ـ و هـم  يبه علت توسعه مناطق شهر يرینفوذپذ اهشک اد،یبا شدت ز يهای. بارندگشودیشهرها م یعیطب ستیزطیمح  نیچن

و  یراصـول یغ يبـردار بوده و بهـره  يدر مناطق شهر البیعمده وقوع س لیرواناب، از دال يآورفرسوده جمع يهاوجود شبکه

بـه   يرشهریغ زیآبخ يهاحوزه لیها و تبدرودخانه هیدر حاش ینیسعه شهرنشها، تومراتع و جنگل یستیمنابع ز تیاز ظرف شیب

ـ در منطقه خشـک و ن  رانیا ییایجغراف تیافزوده است. موقع ریاخ يهادر دهه لیبر خسارات س یاراض يکاربر رییتغ يشهر  ازی

اسـتفاده از   نـه، یبه تیریمـد  يابرخـوردار اسـت. بـر    يراهبرد تیمنابع آب در کشور از اهم تیریحفاظت و مد ،یافزون آب روز

  ).1395(مختارپور و همکاران،  ردیدر دستور کار قرار گ یستیبا ،ياو سازه يارسازهیغ يهاو روش يفزاراامکانات نرم

 ،يجهـت کـاهش خسـارات وارده بـه منـاطق شـهر       یاحتمال يهاالبیرودخانه در مقابل س یکیدرولیرفتار ه ینیبشیپ

ـ باشـد یبرخـوردار مـ   ياژهیو تیدر اطراف رودخانه از اهم هايکاربر ریمزارع و سادر حال ساخت،  ساتیسأت بـرآورد   ی. از طرف

ـ  هم یکیدرولوژیه مختلف يمنظورکاربردهااز رودخانه به ییهادر نقطه انیجر اسـت. اثـرات    يضـرور  لیسـ  ینـ یبشیچـون پ

گونـاگون رخ داده کـه شـدت و ضـعف آن در      يهـا شـکل کشـور بـه   يهـا و بستر رودخانـه  میانسان در محدوده حر یبیتخر

در  لیاز سـ  یخسـارات ناشـ   ینیبشیپ يها، برارودخانه یکیدرولیرفتار ه يسازهی. لذا شبباشدیمختلف متفاوت م يهارودخانه

و  لیکنتـرل و مهـار سـ    يهابرنامه یاجتماع -ياقتصاد یهیرودخانه، مطالعات توج یمهندس يهاطرح يمختلف، اجرا طیشرا

مناسـب منـابع آب و    تیریعدم مد). 1395 ،یزاده و قمشیها ضرورت دارد (حسونرودخانه یمطالعات وابسته به سامانده گرید

ـ ورا به یفراوان یو مال یهمواره خسارات جان یعیطب يایبال نیتراز مخرب یکیعنوان به لیخاك باعث شده است که س در  ژهی

در مهار و کنتـرل   یدو گام اساس دشتالبیس یو سامانده یعیطب دهیپد نیا یبزرگ نزایاز تناوب و م یبه بار آورد. آگاه رانیا

ـ  یو مکـان  ی). بـا عـدم تطـابق زمـان    1359 اسور،و  ایني(فردمراد باشدیمنبع ارزشمند م نیاز ا يبردارجهت بهره لیس در  نیب

ـ بـه ذخ  ازیـ ها، نانسان در اکثر مکان يازهایدسترس بودن آب و ن  يهـا سـاخت سـازه   یعـ یرودخانـه طب  انیـ جر میو تنظـ  رهی
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ـ باعث تغ کیدرولوژیه يهاآب با انواع سدها و سازه يسازرهیمانند سدها و انحراف وجود دارد. ذخ یکیدرولیه در  يجـد  راتیی

  .)Mehta et al, 2012( شودیمنطقه م یشناسنیو زم یطیمح طیشرا

 یحال ممکن اسـت در برخـ   نیو در ع باشدیمنطقه م کیدر  یاز متوسط بارندگ ترشیب اریها بسمکان یدر برخ بارش

مرطـوب و اسـتفاده از آن در    يهـا آب در دوره يسـاز رهیـ ذخ يحالت سدها عمدتاً بـرا  نیکم باشد. در ا اریاز مناطق بارش بس

 ،ياریـ آب آب تـأمین  يبـرا  ،یو صـنعت  يمصارف شهر يآب برا نیمأت ،هدف از ساختن سدها ا. اساسباشدیخشک م يهادوره

 1950 يهـا سال نیرا دارند. ب یانحراف يهاانیو جر البیکنترل س تیو ... است. عالوه بر موارد فوق سدها قابل یآببرق دیتول

ـ  تیجمع شیتقاضا، افزا يحجم باال لیدلبه یساخته شد ول يادیز يسدها 1980تا  تعـداد سـدها بـه     یو گسترش اقتصاد مل

آب و برداشـت آن بودنـد    زانیـ و عدم انطباق از لحاظ م ریمتغ ییآب و هوا طیبا شرا یقخصوص در مناطبه نبود و یاندازه کاف

  ساخت و ساز سدها سرعت گرفت.

 ساالنه باشـد  یدرصد از حجم بارندگ 15حدود  ای، KM36000 تواندیشده در پشت سدها م رهیحجم کل آب ذخ زانیم

 )Postel et al, 1996 .(قاتیطبق تحق )Avakian, 1990( دود ، حـKM3 6000   تـاKM2 400000    آب در پشـت سـدها

 ایآسـ  کا،یو جنوب آمر يگرفته است. مناطق مرکز قراردر پشت  نیکره زم نیریاز آب ش يادیحجم ز نیو بنابرا شودیم رهیذخ

 بـزرگ اسـت و در سـال    يمرکـز ثبـت سـدها    ١)ICOLD( تعداد سد هستند. نیترشیب يهستند که دارا یمناطق هیانوسیو اق

 ،متـر ارتفـاع)   15سد بـزرگ بـا (   33000راستا  نیبزرگ احداث شده منتشر نمود که در ا يتحت عنوان سدها یگزارش 2003

 475متـر و   30سد احداث شده با ارتفاع  4050، حدود 2005در سال  )CWC( 2يآب مرکز ونیسیاحداث شد. در گزارش کم

  .)Mehta et al, 2012( سد در حال احداث در کشور هند وجود دارد

ـ کنـد اسـت در ا   اریبسـ  افتهیتوسعه  يدر حال توسعه، روند ساخت سد در کشورها يبا کشورها سهیمقا در کشـورها   نی

ـ است. در ا يسود اقتصاد يثبات است و مکان احداث سد دارا يدارا تیجمع  يهـا اسـتاندارد  يکشـورها شـهرها کـه دارا    نی

 یاسـتفاده کمـ   شیافزا لیدلبه یو صنعت يمصارف کشاورز يبه آب برا زاین یاست ول ترشیها ببه آب در آن ازیاست ن یزندگ

ـ بـزرگ ذخ  يکشـورها  انیاست. در م تیدر حال تثب یآب صنعت افتیو باز يکشاورز يهانیاز زم  آب، کشـور هنـد   يسـاز رهی

قـرار   نیچـ کشـور   آب و پـس از آن  يسازرهیذخ زانیم نیترشیب يدارا کایمتحده آمر التیکم است. ا اریآن بس يساززهیذخ

 یناش تواندیکم است که البته خود م اریهر فرد است که بس يمتر مکعب برا 250آب در هند  يسازرهیذخ تیدارد. سرانه ظرف

 يکنـد. بـرا   رهیـ هـر فـرد را ذخ   يمترمکعب بـرا  5200 تواندیم نیکه سدها در آرژانت یکشور باشد در حال نیا ادیز تیاز جمع

روز  30بـا   توانـد یحال هند م نیهر فرد برسد با ا يمتر مکعب برا 2400به  تواندیم زانیم نیا هیروس و کایمتحده آمر االتیا

ـ متر مکعب آب ذخ اردیلیم 350 افته،یتوسعه  يروز بارش در مناطق خشک کشورها 900 يجاهبارش ب  ,Thakkar(کنـد   رهی

2005( .  

                                                
1- International Commission on Large Dams (ICOLD) 
2- Central Wyoming College (CWC) 



5 

 يو نابود يمزارع کشاورز یرانیو ،یاماکن مسکون بیراز جمله تخ يادیخسارات ز جادیهمواره باعث ا البیس چون

است و لذا  سد شده دیو کاهش عمر مف یالبیمخازن سدها از رسوبات س یپرشدگ ،يشهر ساتیسأرفتن ت نیمحصوالت، ازب

 لیدل. لذا بهردیصورت گ قیاست که در مورد آن مطالعات دق يضرور باشد،یمسائل مصون نم نیمنطقه مورد مطالعه هم از ا

مستعد در باالدست سد،  يهارفتن خاك نیو از ب شیفرسا -1 :مانع از حیصح تیریو مد قیمطالعات دق موضوع و تیحساس

. خسارات کشاورزي در قسمت پایین دست سد شد -3باالدست حوضه در مخزن سد،  شیاز فرسا یانباشت رسوبات ناش -2

 تیریاعمال مد يبرا ییگشاراه قیتحق نیا جیمنطقه گردد و نتا نیتر در ادهسرآغاز مطالعات گستر مطالعه نیا رودیم انتظار

   گردد. نهیزم نیدر ا نفعیذ زانیرو برنامه رانیمد تریبهتر و علم

  پژوهش يهاسؤال - 1-3

  :باشدیم ریمطرح شده به شکل ز يهاسوال نیترکه گفته شده است مهم یمسائل يدر راستا

  پرداخت؟ انیجر کیدرولوژیه راتییتغ یابیبه ارز انیتداوم جر یبر منحن یمبتن يهابا شاخص توانیم ای) آ1

ـ  flow variability یـا   peak flow ، flow duration،low flowيهـا از مؤلفـه  کی سد بر کدام جادی) ا2   ریثأت

  دارد؟ يترشیب

  است؟ کرده دایپ رییتغ انیجر اتیخصوص ستندیساخت سد ن ریثأتکه تحت ییهاستگاهیدر ا ای) آ3

  پژوهش يهاهفرضی - 1-4

  د:شونهاي زیر آزمون میدر این پژوهش فرضیه

  رودخانه وجود دارد. کیدرولوژیه راتییتغ یابیامکان ارز ان،یتداوم جر ی) با رسم منحن1

  دارد. يترشیب ریثأت low flowو  peak flow يهالفهؤسد بر م جادیا )2

ـ بـدون احـداث سـد هـم، تغ     يهـا در رودخانه انیجر اتیخصوص هایو خشکسال میلاق ری) با توجه به اثرات تغ3 ـ پ ریی  دای

    است.کرده

  اهداف پژوهش - 1-5

 يهـا یدر اثر احداث سد با اسـتفاده از منحنـ   البیس کیدرولوژیه يهاشاخص راتییتغ نییپژوهش تع نیا یهدف اصل

ـ ن يگـر ید یاهداف فرعـ  ،یهدف اصل نیا يو در راستا باشدیم هیاروم اچهیجنوب در يهادر رودخانه انیتداوم جر مـدنظر   زی

  :باشدیم ریشرح زاست که به

  کیدرولوژیه راتییتغ یابیمنظور ارزرودخانه، به انیتداوم جر يهایاز منحن کیدرولوژیه يها) استخراج شاخص1

  flow variabilityو   peak flow ، flow duration،low flowيهالفهؤاحداث سد بر م راتیتأث نیی) تع2

  ساخت سد ریثأتتحت يهاو رودخانه یعیطب يهادر رودخانه انیجر راتییتغ نیی) تع3
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  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-6

ـ  یو مـال  یرو بوده است و باعث خسارات جانهمواره با آن روبه ربازیاست که انسان از د يادهیپد البیس  يبـرا  یفراوان

باشد.  یعلم يهایو بررس قاتیتحق جیبه نتا یمتک دیحفاظت آب و خاك با يهاطرح ي. اجراشودیم زدهلیساکنان مناطق س

اسـت.  شـده  البیروانـاب و خطـر سـ    دیتول شیموجب افزا ،یو مناطق مسکون هاهتوسعه شبکه را نیچنهم و يکاربر راتییتغ

بـه منـابع    البیاز س یصدمات ناش یگستردگ گرانیو جهان، ب رانیدر ا البیاز وقوع س یآمار و اطالعات خسارت ناش یبررس

مطلـوب بـه نحـوه     ییآشـنا  لزممست البیو س انی). مهار طغ1385 ،ی(وهاب باشدیمناطق مختلف م يو اقتصاد یانسان ،یعیطب

بـوده و   یقابـل بررسـ   شیهـا یدگیـ چیهمـه پ  رغمیـ عل لیس دهی). پد1385منطقه است (رامشت،  یکیدرولیه ستمیعملکرد س

سـفانه  أجسـتجو کـرد. مت   یمناسـب  يهـا حـل راه لیاز سـ  ياقتصاد يبرداربهره یکاهش خسارات آن و حت يراستا در توانیم

ـ  البیکـه سـ   یو فقط زمانقرار نگرفته  يآن در کشور مورد توجه جد اراتکاهش خس تیریو مد لیموضوع س  يجـار  یمخرب

بـا اسـتفاده از    يزیـ خلی. مهـار تـوان سـ   گـردد یجلب مبه آن  نیو متخصص رانیتوجه مد د،یآیوجود مبه ياو فاجعه شودیم

ـ قرار گ جهمورد تو البیدر مطالعات س يطور جدهب دیبا یمخزن يسدها ژهیوهب یاقدامات ساختمان ـ . مـوارد ز ردی از بـروز   يادی

العـات و  بوده اسـت. باتوجـه بـه حجـم مط     يانکردن اقدامات سازه یتلق يو جد یتوجهیاثر ب بر هاالبیاز س یخسارات ناش

ـ تخر شیبـه افـزا   رونـد رو  یگذشته از طرف انیسال یشده طانجام اتیعمل اسـت تـا مطالعـات و     يضـرور  یعـ یمنـابع طب  بی

نامناسـب را قبـل از    يهـا نهیگز توانیمناسب م یابیقرار داد. با ارز یابیرا مورد ارز نهیزم نیشده در ا انجام يهايگذارهیسرما

ـ کـه در   ییهـا نهیگز يرا رو نهیها صرف شود، حذف نمود و زمان و هزتوسعه آن يدازه برااز ان شیمنابع و زمان ب کهنیا  کی

 البیاحتمال بروز سـ  توانیم لیکنترل س اتیعمل قیدق يو اجرا یاحهستند، صرف کرد. در صورت طر نیبهتر نیمع تیموقع

ـ اسـت کـه عـدم موفق    یحالدر  نیکاهش داد. ا یقابل توجه زانیرا به م لیو خسارات و اثرات نامطلوب س  يهـا در طـرح  تی

ـ   شیو افـزا  لیس دیسبب تشد ت،یکاذب در محدوده تحت حما تیامن کی جادیبا توجه به ا البیکنترل س  گـردد یخسـارات م

)Moore, 1969(.  

تـر  خیزي توجه هرچه بـیش آشنایی با منطقه مورد مطالعه و همچنین پتانسیل باالي جنوب دریاچه ترومیه از لحاظ سیل

  کند.راي مقابله با این بالي طبیعی را ایجاب میب

 زدیریم هیاروم اچهیآن به در يواقع شده است که عمده آب رودها یغربجانیمورد مطالعه در جنوب استان آذربا منطقه

 واقع شده است و اندوآبیو م ندژیشاه نیکه ما ب رودنهیبه رودخانه زر توانیمنطقه م نیا يرودها نیترکه از مهم

سو و آجرلورود در رود در تکاب و هاچهساروق نیچنو هم شودیم وبمحس لومتریک 230 رودخانه استان با نیتریطوالن

   .باشندیم یغربجانیذرباآجنوب استان  يهارودخانه نیتراز مهم دژنیشاه

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  دومفصل 

  پژوهش  پیشینه و  ينظر یمبان
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  فیو تعار یمبان - 2-1

داده  حیها به اختصار توضآن نیترمهم ریاستفاده شده که در ز یمختلف یعلم میو مفاه یپژوهش حاضر مبان در

  .شودیم

  انیتداوم جر یمنحن -1- 1-2

آب، به شکل  انیجریدب يهااست. داده یو مقدار دب یفراوان نیدهنده رابطه، بنشان )FDC( 3انیجرتداوم  یمنحن

 ياجرا ،یآببرق يهاروگاهیسدها، ن یطراح لیقبآب، از  منابع تیریمد يهاطرح يبرا از،ینشینوان پعبه انیجر تداومیمنحن

و همکاران،  یاست (زارع چاهوک ازیمورد ن رودخانه بومستیسالمت ز یو بررس یلخطر خشکسا یابیارز ،يدارزیآبخ اتیعمل

1391.(   

ـ  انیـ جرتداوم  یانجام داد. منحن يالدی، م1959ر در سال با نیاول يبرا ،یرا سارس انیجر تداوم یمنحن ـ  ای  کالسـه یدب

ـ تداوم جر یمنحن باشد،یم زیآبخ حوزه کیدر  يآمار دوره کیرواناب در طول  يهاداده لیمهم در تحل يهااز روش یکی  انی

سـال   از ییدهنـده تعـداد روزهـا   اننشـ  یاز نقـاط منحنـ   کی . هردیآیدست مهب انبه زم رودخانه، نسبت یدب یاز رسم تجمع

ـ روز بـوده اسـت. بـا توجـه بـه ا      آنمربوط به  یاز مقدار دب ترشیب ای يرودخانه مساو یکه دب باشدیم  تـوان یمـ  ،یمنحنـ  نی

 انیـ جرعنـوان مشخصـه   نمـا، را بـه   انـه، یم ن،یانگیـ م یدب ،یآبو در حالت کم ینرمال رودخانه در حالت پرآب یدب يپارامترها

ـ آورد. ا دسـت هدر مقطع بعد از آن ب زیتوسعه منابع آب و ن يهاانه در مقطع قبل از احداث پروژهرودخ ـ  نی ـ   ،یمنحن  نیرابطـه ب

ـ   گرید عبارت. بهدهدیاز آن است را نشان م ترشیب ایو  يمساو یدب نیرا که ا یو درصد زمان یدب ر،یمقاد  یبزرگـ  نیرابطـه ب

در مطالعـات   انیـ جر تـداوم  یمنحنـ  جینتا ).Smakhtin ،2001 ؛1386و همکاران،  يقارلفا(ذو دهدیرودخانه را نشان م یدب

آب را مـد نظـر   منـابع   يهـا ستمیس يروبر ییو هواآب  راتییبالقوه تغ ویطور خالصه اثرات سناربه شود،یمنابع آب استفاده م

  .)Schwarz & Figher, 1997( دهدیقرار م

آب و هـوا و   ،یشناسـ  نیدر زم يامنطقه يهاتفاوت ریثتأدادن  نشان يبرا ،یکیورت گرافصبه معموالً FDC از استفاده

ـ  .)(Pearcy & Sarcy, 1959 شـود یرودخانه اسـتفاده مـ   يهاحوضه یکیدرولوژیمناسب ه یدهپاسخ يبرا یوگرافیزیف  کی

مشـخص باشـد.   دوره  کیطول از  ترشیب ایو  يرودخانه مساو انیکه جر دهد،یرا نشان م یزمان درصد ان،یجر تداوم یمنحن

ـ فیک ایآب  تیریمد ل،یسکنترل  آب،یکه شامل مهندس يدرولوژیدر مطالعات ه انیجرتداوم  یمنحن یخیاز لحاظ تار آب،  تی

  .Fennessey & Vegel, 1990)( شودیاستفاده م رودخانه رسوب

                                                
3- Flow Duration Curve 



9 

 انیجر کیدرولوژیه يهاشاخص -2- 2-1

 4انیجر کیدرولوژیه يهااستخراج نمود را شاخص توانیرودخانه م یثبت شده دب يهاهکه از داد یاتیخصوص

شدت فروکش  ،يریگمختلف، شدت اوج يهایتداوم دب رات،ییتغ بیبه حداقل و حداکثر ضر توانیعنوان نمونه م. بهنامندیم

   رودخانه اشاره نمود. کیدرولوژیالعمل هو عکس

  

  پژوهش نهیشیپ - 2-2

و  یداخل نیتوسط محقق یقاتیتحق ان،یجرتداوم  یبا استفاده از مدل منحن کیدرولوژیه يهاشاخص راتییتغ نهیدر زم

  است. ها پرداخته شدهاز آن يبه تعداد ریاست که در ز انجام شده یخارج

  

  خارج از کشور مطالعات -1- 2-2

واقـع   رودخانه سنگ زرد زیه آبخزدر حو 1997و  1996 يهادر سال وستهیع پوبه وق يهالیس یبا بررس )2002(استفان 

ـ مقطع را در طول  25دو سال مشخصات  نیرخ داده در ا لیس يهاپهنه شانیپرداخت. ا کایآمر يمونتانا االتیدر ا  ریمسـ  کی

  کرد. نییبا دوره بازگشت مختلف را تع لیس يهامشخص نمود و پهنه يلومتریک 18

 یمـ یاقل ينـدها یآحوضه را در ارتباط بـا فر  کیفعال در  يدرولوژیمتفاوت ه يندهایآفر ریثأ) ت2007و همکاران (فیورنینا 

و  یمـ یاقل ينـدها یآدر فر يداریمعنـ  شینشـان داد افـزا   قیـ تحق يهاافتهیقرار دادند.  یرا مورد بررس لیس جادیمتفاوت در ا

  است. هاتفاق افتاد لیس جادیبر ا یکیدرولوژیه

و  نیـی تع ایدر اسپان Ebro زیه آبخزحو 46 يرا برا یکیزیو ف یکیدرولوژیه تیخصوص کیاه و پنج )2010( پائولوو  آلکازار

هـر   یاصـل  يهالفهؤم لیبه تحلها داده کاهش تعداد يبرا کردند. سپس یرا در پنج گروه همگن بررس یمورد بررس يرهایمتغ

ـ آبخ يهـا هزفاده کردند و حـو است ياخوشه لیمشخص شده در تحل یصلا يهالفهؤگروه پرداختند و از م مشـابه را در چهـار    زی

ـ  Q95بـا اسـتخراج    نمودند. سپس نییگروه تع ـ تـر  بـزرگ  ی(دب ـ    347برابـر   ای  حقابـه  ان،یـ جر یروز از سـال باشـد) از منحن

  زدند.   نیآمار و هم فاقد آمار تخم يدارا زیآبخ يهاهزرا هم در حو یطیمحستیز

 لیمناطق در معرض خطـر سـ   يبندموفق به پهنه ،ییایاطالعات جغراف يهاستمیکمک سبه )2011و همکاران ( گاتوانی

خـاص آن و   یتوپـوگراف  لیدلهب يمناطق شهر ر،یگلیخطر و س ها مناطق پرنظر آنهدر استان پاپاناسام در شمال هند شدند. ب

  آن است. یساحل شیفرسا لیدلبه یمناطق ساحل

بارش روزانـه و روانـاب    یفراوان عیدر توز راتییتغ یاوج با کاهش جنگل با بررس یدب راتییبه برآورد تغ )2011( کوماتسو

بـارش روزانـه و    يهـا منظور، داده نیا يدر کشور ژاپن اقدام کرد و برا یتراووچ زیه آبخزدر حو 2007تا  1979 يهاسال یط

                                                
4- Hydrologic Flow Indices 
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 چیاز پارامترهـا را ثبـت کـرد و هـ     کی در هر رییغشدند و ت میها، تقسآن به اندازه وجهکالس با ت 15تا  14به  بیترتهرواناب ب

در منطقـه   یاهیـ گبه علت کاهش پوشش لیخطر س شیکه افزا دیرس جهینت نیرا مشاهده نکرد و به ا یمحسوس شیروند افزا

  تر از حد انتظار است.مذکور کم

کردنـد و   یرا بررسـ  ایتالیا لیسیفاقد آمار در س يهاحوضه يبرا يامنطقه انیتداوم جر یمنحن )2011و همکاران (ویوال 

حوضـه، اسـتفاده    کیمورفولوژ اتیکه براساس خصوص يامنطقه انیتداوم جر یاستنتاج منحن يبرا زین یونیرگرس يهااز مدل

حوضه  50حدود  يبرا انیتداوم جر یمنحن يرواناب پارامترها يهااز داده يادیمجموعه ز لینشان داد که با تحل جیکردند. نتا

  ج شد.استخرا

برآورد  یچگونگ یبا هدف بررس وزلندیکشور ن ستگاهیا 379را در  انیتداوم جر يهایمنحن )2012( اسنلدر و بوکر

را  انیتداوم جر يها یمختلف برآورد منحن يهادر مناطق بدون آمار، روش ینیبشیو پ انیتداوم جر يهایمنحن يپارامترها

  است. ریمختلف افزوده شده متغ يهاها و درصدروش نیب ینیبشیپ تینشان داد که قابل جینمودند. نتا سهیمقا

  

  داخل کشور مطالعات -2- 2-2

ه زحـو  يدرومتریـ ه ستگاهیا 13را در  یمصنوع يامنطقه انیتداوم جر يهای)، توسعه منحن1391و همکاران ( یمانیسل

ـ تـداوم جر  یمنحنـ  يسازمدل يمستقل برا ریعنوان متغبه زیه آبخزها فقط از مساحت حوکردند. آن یبختگان بررس زیآبخ  انی

  دست آوردند.هب تاراس نیرا در ا یبخشتیرضا جیاستفاده کردند و نتا

ـ اسـتان اردب  ياوچـا یرودخانه خ زیه آبرزحو )1393( يو صمد ياریاسفند ـ از نقطـه نظـر ه   لی را مـورد   يماتولوژیدروکلی

ـ اسـتفاده شـده اسـت. ته    یسـنج ریو تبخ کینوپتیس يهاستگایا يهاقرار دادند. جهت انجام کار از داده یبررس  يهـا نقشـه  هی

ـ  يهـا داده شـان یا قیـ صـورت گرفتـه اسـت. در تحق    ArcGISافـزار  ها توسط نـرم نقشه ریو سا زانیم یمنحن  ،یشناسـ میاقل

ذکور کـه عوامـل مـ    دیقرار گرفته است و مشخص گرد لیو تحل هیمورد تجز یکیدرولوژیو ه یکیزیف اتیخصوص ،يدرومتریه

ـ  یمیلها عوامل اقثر بر رفتار رودخانهؤعامل م نیترمهم نیب نیدارند که در ا گریکدیبا  يادهیچیروابط پ و  ریخصـوص مقـاد  هب

 24 يهـا و حـداکثر بـارش   یوقوع دب یمدت و شدت بارش، فراوان نیرابطه ب یکار به بررس انیبوده است. در جر ینوع بارندگ

ـ نوع رژ يدرولوژیشد و در مبحث هپرداخته  البیس لیساعته و تحل اسـت. در   دهیـ گرد نیـی تع یبـاران  -یهـا برفـ  رودخانـه  می

ـ     ییشناسا یمیاز نظر اقل ياوچایخ زیه آبرزحو يهالیپژوهش مذکور پتانس  تیریبـا مـد   تـوان یشده اسـت و نشـان داد کـه م

ـ یمر با توجه به تمرکز جمعا نی. اافتیاز آن دست  يترشیب يبرداربه بهره دهیسنج يهايزیرو برنامه حیصح ـ کـه در ا  یت  نی

  است. تیمنطقه وجود دارد، حائز اهم

 یطـ یمحسـت یز انیـ حـداقل جر  GEFC 9افـزار  با استفاده از نـرم  نی) با روش اسماخت1393و همکاران ( اسیروشن ق

نشـان داد کـه در    جی. نتـا نمودند سهیمقا یکیدرولوژیه يهاروش گریمحاسبه و با د راحمدیو بو هیلویرودخانه زهره استان کهگ
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 تیبـه حـداقل وضـع    یابیدست يشده قرار دارد و برا بیتخر تیدر وضع نهرودخا هیمتر مکعب بر ثان 9/6تر از کم يهاانیجر

  است. هیمترمکعب بر ثان 15/5 زانیبه م انیبه تداوم جر ازیمطلوب ن یطیمحستیز

 ،یهـوائ  يهـا عکـس  ریطالقان بـا اسـتفاده از تفسـ    زیه آبخدر حوز یاراض يکاربر راتیی) تغ1393(چشه و قرمز یکاظم

 نیچنقرار دادند. هم یمورد بررس 1381و  1366، 1349 يهاسال نیب یدر سه مقطع زمان یاراض يو کاربر ياماهواره ریتصاو

کردنـد. سـپس،    نییتعرا  انیتداوم جر يهاو شاخص میترس انیتداوم جر یمنحن ،روزانه رودخانه انیجر يهابا استفاده از داده

ـ ، محاسـبه و رونـد تغ  MATLAB طیدر محـ  یسینوبا استفاده از برنامه ینقطه عطف منحن نیو آخر نیاول آن بـا رونـد    راتیی

ـ  میاز د یاراض يکاربر رییتغ یشیدهنده روند افزانشان جیقرار دادند. نتا یمورد بررس يکاربر راتییتغ اسـت.   یبـه مرتعـ   یو آب

 یاراضـ  يکـه بـرا  یدرصـد داشـته انـد، در صـورت     60/87و  73/32حدود  یکاهش بیترتبه یو آب مید یسطح اراض ن،یچنهم

ـ تغ ریدسـت آمـد. تـأث   )، بـه 1349مشابه در سال مبنا ( يهايدرصد نسبت به وسعت کاربر 2/6 شیافزا ،یمرتع در  يکـاربر  ریی

ـ د یوسـعت اراضـ   راتییـ غشاخص با درصد ت ینشانگر روند منف ان،یتداوم جر یمنحن لشک رییتغ زانیم ـ بـوده اسـت. ا   می  نی

ـ را نشان داده است. روند مثبت شـاخص مـذکور بـا درصـد تغ     یمنف یهمبستگ زین یآب یاراض راتییشاخص با درصد تغ  راتیی

  دارد. انیتداوم جر یشکل منحن رییو تغ انیجرتداوم  يهاشاخص شیدر افزا یمرتع ینشانگر نقش مثبت اراض یمرتع یاراض

در  کـور یبا اسـتفاده از مـدل و   البیخطر س يبندو پهنه یبه بررس یقی) در تحق1394کانرود و همکاران (سراس ياصغر

 البیبـاال از لحـاظ رخـداد سـ     اریتـوان بسـ   يحوضـه دارا  نینشان داد که ا شانیا قیتحق جیپرداختند. نتا يچاالقانه آقزحو

  .باشدیم

ـ اروم اچهیدر یدائم يها(از شاخه يرودخانه زوالچا یطیمحستیز انیجر یابیبا ارز )1394و همکاران ( یمهتاب  4) از هی

ـ تداوم جر یو انتقال منحن انیتداوم جر یاند. منحنتسمن استفاده کرده و تنانت (مونتانا) یکیدرولوژیه -اکو نیروش نو بـا   انی

نشـان داد کـه بـه     جیرا انجام دادند. نتا رگیکدیها با روش جینتا سهیو مقا ایعل قیچهر ستگاهیساله در ا 45 يهااستفاده از داده

 هی) مترمکعب بر ثان96/2معادل ( انیجر وستهیپ یدب Aآل کالس  دهیا یکیکولوژا طیدر شرا يمنظور حفاظت رودخانه زوالچا

ـ تـداوم جر  Dقابل قبـول کـالس    یکیاکولوژ تیحداقل وضع طیو در شرا انهیسال انیمتوسط جر درصد 75معادل  ) 33/1( انی

 يهـا رودخانـه بـه کـالس    يبنـد توجه به طبقـه است. با ازیمورد ن انهیسال انیمتوسط جر درصد 8/33معادل  هیعب بر ثانمترمک

مـورد نظـر    یتیریعنوان کالس مـد بهC  یتیریکالس مد ان،یتداوم جر یمختلف در روش انتقال منحن یطیمحستیز تیریمد

  است.   ازیمورد ن انهیسال انیمتوسط جر درصد 42/9معادل  هیب بر ثان) متر مکع7/1معادل ( انیجر وستهیپ یانتخاب شد که دب

 يهابا دوره لیاردب يچایبالخل يشهر يهاالبیس يهایژگیو زیبه آنال یقی) در تحق1395ولد (و خوش ینظافت

 يهادر بخش تواندیساله م 10با دوره برگشت  یحت البیکه س دادنشان  شانیا قیتحق جیبازگشت مختلف پرداختند. نتا

را در نقاط  البیس تیریمد توانیم قیتحق نیا جیاستفاده از نتا اب نیچنباعث بروز خسارات شود. هم ل،یاز اردب یعیوس

  اعمال نمود. لیمس نیپرخطر ا
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  منابع پیشینهبندي جمع - 2-3

 ریناپـذ ص سطوح نفـوذ خصوهدهنده آن است که توسعه شهرها و بخصوص در خارج کشور نشانهشده ب انجام قاتیتحق

 تـداوم  یمنحنـ  میدر شهرها داشته است. بـا ترسـ   البیس جادیدر ا یمهم اریهمراه بوده است نقش بس يکاربر رییآن که با تغ

  ارائه دهند. لیس تیریمد وصدر خص ییکارهااند راهاهداف مختلف، توانسته يبرا انیجر

ـ در مقابـل آب نظ  یکیزیف يهاسازه جادیا نیچنو هم یاراض يکاربر رییتغ لیبه دل يمناطق شهر در سـدها،   سـاخت  ری

  کنند. تیریرا مد البیس يادیاند تا حد زبندها و امثال آن توانسته

و بـاالتر از   نیانگیدر حد م دیبا انیجریدب ،یطیمحستیمناسب ز طیشرا یبررس يبرا انیجرتداوم  یاستفاده از منحن با

مناسـب و توجـه    يزیرو برنامه تیریکه با مد باشدیم یمیاقل طیشرا البیس جادیا یمل اصلعا نیترحل مهم نیآن باشد. با ا

  آورد. در کنترلرا به  البیس توانیم تیبه تمرکز جمع

ـ  انیجر یعیطب میبه گسترش ساخت سدها و اثر آن بر رژ توجه با ـ تـداوم جر  یرودخانه استفاده از منحن و محاسـبه   انی

ـ تغ یابیدر ارز تواندیم يارودخانه انیجر يلوژدرویدر ه رییتغ يهاشاخص ـ ثر باشـد. عـالوه بـر ا   ؤمـ  انیـ جر راتیی ـ تغ نی  ریی

ـ توانـد در تحل یدر اثر ساخت سدها مـ  انیجر کیدرولوژیه يهاشاخص ـ و  لیسـ  انیـ کـاهش جر  لی حـداقل   يهـا انیـ جر ای

  ثر واقع شود.ؤم يارودخانه

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  سومفصل 

  و روش پژوهش مواد
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  مقدمه - 3-1

پژوهش روش و مراحل انجام  نیمورد استفاده در ا يهامنطقه مورد مطالعه و داده اتیفصل پس از ارائه خصوص نیدر ا

  .گرددیشده ارائه م يبندصورت منظم و طبقههب قیتحق

  مورد مطالعه  منطقهمعرفی  - 3-2

، عراق و جمهـوري آذربایجـان (نخجـوان)    ه کشور ترکیهواقع گردیده و با س غربی کشورغربی در شمالاستان آذربایجان

ایـن اسـتان   که طوريهرسد بکیلومتر می 967مرز مشترك دارد. طول مرزهاي جمهوري اسالمی ایران در این استان به حدود 

کیلومتر مرز آبی رودخانه ارس با جمهـوري خـود مختـار نخجـوان، از طـرف شـمال و مغـرب         149از طرف شمال نزدیک به 

  کیلومتر مرز خاکی با کشور عراق دارد.252کیلومتر مرز خاکی با کشور ترکیه و از طرف مغرب نزدیک به  566نزدیک به 

دهستان بوده است. تعداد نقاط شهري این  113بخش و  40، شهرستان 17غربی داراي استان آذربایجان 1390در سال 

جمعیت  1390اساس سرشماري سال بر نقطه به ثبت رسیده است. 4531هاي آن نقطه و تعداد آبادي 42سال مزبور استان در 

گیـرد. بنـابراین در   درصد از جمعیت کل کشور را در بر مـی  1/4این جمعیت در حدود  .نفر بوده است 3080576ستان معادل ا

رقم براي کل کشور  که همین، در حالینفر در کیلومتر مربع بوده است 0/82همین سال تراکم نسبی جمعیت در استان معادل 

غربی نسبت بـه سـال   جمعیت استان آذربجان 1390دهد. در سال نفر در کیلومتر مربع را نشان می 5/45در همان سال تقریباً 

ـ جانیآذربا ينداراستا تیدرصد بوده است (وب سا 4/1اي نزدیک به داراي رشد ساالنه1385 )، 1-3در شـکل (  ).1396 ،یغرب

ـ آن قابل مشاهده هسـتند هـم   يهاهمراه با رودخانه یغربجانیاستان آذربا آن را  يدرومتریـ ه يهـا سـتگاه یا تـوان یمـ  نیچن

  اند.قرار گرفته قیمالحظه کرد که مورد تحق
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  غربیآذربایجاندر ایران و استان  هاي هیدرومتري و سدهاایستگاهموقعیت  -1-3شکل 0-1

  

  روش انجام پژوهش - 3-3

دو محـور مـذکور شـامل روش     نیو کسب اطالعات در دو محور قابل طرح است. ا يآورجمع يهاروش قیتحق نیدر ا

 کیدرولوژیـ ه يهـا استخراج شاخص زیو ن انیجريهایمدل منحن ای و استفاده از روش نیچنو هم یدانیو روش م ياکتابخانه

ـ مـورد اسـتفاده در ا   يافزارهـا نرم از .باشدیم انیجر روزانه یدب يهادروگرافیاز ه  ،يافزارهـا بـه نـرم   تـوان یمـ  قیـ تحق نی

ArcGIS ،Google Earth ،Excel و SPSS .اشاره نمود  

 یدر اثر احداث سد با استفاده از منحنـ  البیس کیدرولوژیه يهاشاخص راتییکه مطالعه تغ قیبا توجه به موضوع تحق

استان، اعـم از   يهارودخانه یاطالعات دب يدر مرحله اول گردآور باشد،یم هیاروم اچهیجنوب در يهادر رودخانه انیتداوم جر

موجـود در   يدرومتریـ ه يهـا هسـتگا یها را از اآن یآغاز شد و اطالعات دب یموقت ای یفصل يهاهو رودخان یدائم يهارودخانه

  شد. سریم یغربجانیاستان آذربا ياات اداره آب منطقهتوجه به اطالع امر با نیدست آمده است که اهمناطق ب نیا

منطقه مورد مطالعه در دسترس قرار گرفت اما با توجـه   يدرومتریه يهاستگاهیروزانه ا یاطالعات، دب يآوراز جمع بعد

ـ انتخـاب گرد  اچـه یجنوب در يهاستگاهیلذا ا شودیرا شامل م اچهیجنوب در يهاکه رودخانه قیبه موضوع تحق بـه تعـداد    د،ی

ـ ثبت شـده بـود انتخـاب گرد   1392ها تا سال که آمار آن ستگاهیا 31 مجموع در  يبـا توجـه بـه تفـاوت طـول دوره آمـار       .دی

 31و کـل   دیـ گرد نیـی تع هـا سـتگاه یهرکـدام از ا  يبرا یتفاوت در سال احداث سدها، دوره مطالعات زیمنطقه و ن يهاستگاهیا

  .دیمرتب گرد یبه نزول ياز صعود یسال آب يبر مبنا ستگاهیا
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 یاستفاده شد و پس از بررسـ  Google Earth افزارسد از نرم ریثأتتحت يدرومتریه يهاستگاهیا تیموقع يگام بعد در

ـ ه سـتگاه یا 31ثبت در مجموع  يگذاشته است، برا ریثأها تآن يکه بر رو ییو سدها هاهستگایا تیموقع در جنـوب   يدرومتری

، هـا سـتگاه ی) نـام ا 1-3جـدول (  در رسی قرار گرفت که ده ایستگاه آن تحـت تـاثیر سـد قـرار داشـتند.     دریاچه ارومیه مورد بر

سـد قـرار    ریثأتکه تحت ییهاستگاهی) نام ا2-3در جدول ( نیچنها مشخص شده است، همآن و ارتفاع  جغرافیایی عرض،طول

  دارند مشخص شده است.

  

  هیاروم اچهیدر جنوب در يدرومتریه يهاستگاهیا -1-3جدول 0-1

  تأثیررودخانه تحتنام  ارتفاع  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  نام ایستگاه  ردیف

  چايمهاباد 1500 15-36 10-46  بیطاس  1

  مهابادچاي 1380 42-36 45-37  کوتر  2

  مهابادچاي 1350 46-36 43-45  سرخپل  3

  مهابادچاي 1280 00-37 42-45  بیعقوگرد  4

  رودسیمینه 1260 47-36 04-46  پل بوکان  5

 رودسیمینه 1442 25-35 55-45  کاواالن  6

 رودسیمینه 1394 26-36 56-45  قزل گنبد  7

 رودسیمینه 1350 39-36 10-46  داشبند بوکان  8

 رودسیمینه 1290 57-36 03-46  رودمیاندواب سیمینه  9

 رودسیمینه 1290 59-36 02-46  میاندوآبکند تازه  10

 سقزچاي 1480 11-36 10-46  قبقلو  11

 سقزچاي 1500 14-36 17-46  پل سقز  12

 سقزچاي 1470 17-36 22-46  داندره پنبه  13

 چايجیقاتی 1480 06-36 21-46  پل قشالق  14

 چايجیقاتی 1300 12-36 29-46  پل آنیان صاحب  15

 چايکرکره 1460 10-36 33-46  سنته  16

 رودزرینه 1434 29-36 29-46  میشساري ق  17

  چايقور 1380 35-36 26-46  آبادمحمود  18

  رودزرینه 1500 36-36 32-46  دژشاهین  19

  رودزرینه 1360 37-36 33-46  قزکرپی  20

 چايساروق 1350 29-36 03-47  شاخه چپ آالسق  21

 چايروقسا 1700 24-36 02-47  شاخه راست آالسقل  22

 چايساروق 1750 57-36 02-47  آالسقل  23

 چايساروق 1700 53-36 42-46  صفاخانه  24

  آجرلو 1475 35-36 26-46  آقاجان  25

  آجرلو 1410 50-36 25-46  چوپلوجه  26

  آجرلو 1470 54-36 30-46  ممديپل  27

  چايلیالن 13760 59-36 4629  کنديشیرین  28

  چايقوري 1370 12-36 14-46  چالخماز  29

  رودزرینه 1380 54-36 02-46  رودرینهمیاندوآب ز  30

  رودزرینه 1600 03-37 56-45  آبادنظام  31
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  هیاروم اچهیسد در جنوب در ریثأتتحت يدرومتریه يهاستگاهیا -2-3جدول 0-2

  سال تأسیس  نام سد  ایستگاه  ردیف

  1348  مهاباد  گردیعقوب  1

  1350  شهید کاظمی  محمودآباد  2

  1350  شهید کاظمی  دژشاهین  3

  1350  شهید کاظمی  قزکرپی  4

  1391 آباداحمد  شاخه چپ آالسق  5

  1388 گوگردچی  شاخه راست آالسقل  6

  1388 گوگردچی  آالسقل  7

  1388 گوگردچی  صفاخانه  8

  1346  نوروزلو  رودمیاندوآب زرینه  9

  1346  نوروزلو  آبادنظام  10

 

 31، کـل  Excel طیمحـ سـد دوبـاره در    ریثأتتحت يهاستگاهیو مشخص شدن ا هاستگاهیا تیموقع قیدق نییبعد از تع

ـ تـداوم جر  یها منحنـ آن يمختلف ثبت شده است برا يهاروز در سال 365تا  1ها از آن یمورد نظر که دب ستگاهیا رسـم   انی

  .  دآن مشخص شو يهاهمه سال يبرا یدب يهاتا تفاوت دیگرد

در  انیـ جر راتییـ مورد محاسبه قرار گرفتند تا تغ یدب يهابراساس داده انیجر کیدرولوژیه يهامرحله بعد، شاخص در

  د.  شمشخص  باشدیم قیتحق یسد که جزء اهداف اصل احداثاثر 

 ها و نوع آن ارائه شدهاد شاخص) تعد3-3شاخص مشخص شد که در جدول ( 19 احداث سد راتیثتأ یابیارز يبرا

  است.

  

 اچهیدر اثر احداث سد در جنوب در انیجر راتییتغ یابیارز يبرا انیجر کیدرولوژیه يهاشاخص -3-3جدول 0-3

  (pof et al 2006)هیاروم

  توضیحات واحد عالمت اختصاري  شاخص  خصوصیت جریان  شماره

1  Peak flows دبی حداکثر یک روزه M×1d 2/km3m هاي روزانه در طول دورهمتوسط حداکثر دبی 

2 Average دبی متوسط روزانه Avg [days] هاي روزانه در طول دورهمتوسط دبی 

3 Minimum دبی حداقل یک روزه Min [days] هاي روزانه در طول دورهحداقل دبی 

4 Low flows  روزه هفتدبی حداقل Mn7d 2/km3m هاي هفت روزه در طول دورهمتوسط حداقل دبی 

5 Low flows تعداد روزهاي صفر ZeroD [days] متوسط تعداد روزهاي جریان با دبی صفر 

6 Flow duration  
اساس درصد بر 10دبی 

 منحنی تداوم جریان
Q10  /s3m 

درصد  10تر از مقداري که در برابر یا بیش دبی

 یان داردایام سال جر

7  Flow duration 
اساس درصد بر 50دبی 

 منحنی تداوم جریان
Q50  /s3m 

درصد  50تر از مقداري که در دبی برابر یا بیش

 ایام سال جریان دارد

8  Flow duration  
اساس درصد بر 75دبی 

 منحنی تداوم جریان
Q75  /s3m 

درصد  75تر از مقداري که در دبی برابر یا بیش

 ن داردایام سال جریا

9  Flow duration  
اساس درصد بر 95دبی 

 منحنی تداوم جریان
Q95  /s3m 

درصد  95تر از مقداري که در دبی برابر یا بیش

 ایام سال جریان دارد
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  توضیحات واحد عالمت اختصاري  شاخص  خصوصیت جریان  شماره

10  Flow variability 
متوسط ضریب تغییرات 

 ساالنه
CV_Day  ]–[ 

متوسط ضریب ساالنه از تغییر در مقادیر جریان 

 رد تقسیم بر میانگینروزانه انحراف استاندا

11  Flow variability  انحراف معیار STDEV  STDEV هاي روزانهانحراف معیار دبی  

12  Flow variability چولگی Skew  ]–[ 
هاي جریان معیار آماري تقارن در توزیع داده

  روزانه

13  Flow variability کشیدگی Kurt  ]–[ معیاري از تیزي منحنی در نقطه ماکزیمم است  

14  Flow variability گیريشدت اوج Rate of rising  /s3m 
میانگین تفاوت هاي مثبت بین دبی روزانه 

 متوالی

15  Flow variability شدت فروکش Rate of falling  /s3m هاي منفی بین دبی روزانه متوالیمیانگین تفاوت 

16  Flow variability  گیريتعداد اوج Rising Days  Day وزهایی با دبی صعوديتعداد ر  

17  Flow variability  تعداد فروکش Rising Days  Day تعداد روزهایی با دبی نزولی  

18  Flow variability المعلشاخص عکس Flash  ]–[ 

دهنده تغییرات العمل که نشانشاخص عکس

در رودخانه تقسیم بر طور متوسط روزانه به

 رودخانه در طول دوره آماري متوسط جریان

19  Flow variability 

تر بودن متوسط زمان بیش

جریان رودخانه از متوسط 

 درازمدت

TQmean  ]–[ 
عدم تقارن توزیع فراوانی رودخانه اما با حساسیت 

 تر از ضریب انحرافکم

  

  منحنی تداوم جریان -1- 3-3

. شـود یمـ  یسـتفاده از آن بررسـ  در طول زمان با ا یدب راتییتغ زانیاست که م ییهااز روش یکی انیتداوم جر یمنحن

آب و هـوا، و   ،یشناسـ  نیدر زمـ  يامنطقـه  يهـا تفـاوت  ریثأدادن تـا نشان يبرا ،یکیصورت گرافبه معموالً  FDCاستفاده از

 يبـرا  ).(Pearcy & Sarcy, 1959 شـود یاستفاده مـ  رودخانه يهاحوضه یکیدرولوژیمناسب ه یدهپاسخ يبرا یوگرافیزیف

ـ تحـت  يهاستگاهیا يمتفاوت آمار يهاروزانه در سال يهایاز دب انیرتداوم ج یرسم منحن ، FDCسـد اسـتفاده شـد و     ریثأت

  شده است. میها ترسکدام از آن مربوط به هر

  افزار اکسل انجام شد.  در نرم یسینوکمک فرمول به کیدرولوژیه يهاشاخص ریمقاد

افزار مستقل در نرم Tاز آزمون  کیدرولوژیه يهاو شاخص انیجر اتیخصوص يسد بر رو ریثأت زانیم یابیارز يبرا

SPSS در  ید. همگنش دهیسنج رنفیف اسماآزمون کلموگر قیها از طرداده یمنظور ابتدا همگن نیا يبرا دیاستفاده گرد

ه از دهنده همگن بودن آزمون و استفادباشد نشان 05/0تر از کم Sigصورت است اگر  نیبد رنفیف اسماموگرلآزمون ک

  اشاره کرد. T به آزمون توانیم کیپارامتر يهاو از آزمون دهدیرا م کیپارامتر يهاآزمون

در  رییتغ زانیم زیو ن دیصورت نمودار محاسبه گردبه یمحاسبات يهاشاخص يبعد از انجام مراحل فوق مقدار عدد

  مشخص شد. کیدرولوژیه يهاشاخص
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  انیتداوم جر یکاربرد منحن -1-1- 3-3

  تأمین آب آشامیدنی - لفا

آن مورد  رهیعدم ذخ ایآب و  رهیآب در دو حالت ذخ نیمأاست ت انیمقدار جر نیترکم يحداقل که رودخانه دارا یدر دب

ساده  يهاطرح ياست برا یروش مناسب FDCندارند،  رهیذخ تیکه قابل يارودخانه يهاستمیس ي. براردیگیاستفاده قرار م

  . رودیکار مهب زینمدنظر  یدب یاندرصد زم نیمنظور تخمهب نیچنهم استخراج و

  

  يکشاورز -ب

 يو تقاضا یفصول آبده نییبا تع ياریآب ياست. مطالعه آب برا ياریآب یدب و يمصارف کشاورز يآب برا هیکاربرد اول

و  ریر بارش باران، تبخهر دوره و نوع محصول، از نظ ياریآب ي. تقاضارودیکار مهدر انواع محصوالت ب ،یفصل ياریآب

کار هتقاضا و آب موجود ب لیپتانس سهیمقا يبرا FDCراستا  نیاشود. پس در یمربوط به آب محصول محاسبه ماطالعات 

  .رودیم

  

  یپرورش ماه - ج

است تا  FDC لیبه مجوز دارد. اغلب شامل تحل ازین ،یپرورش ماه يها برادر انگلستان و ولز، استخراج آب رودخانه

امر به استخراج  نیا رودیکار مهمجوز ب نییتع يبرا انیجر یفراوان لیشود. البته تحلیخص کند چه مقدار آب استخراج ممش

  کند.یکننده در استفاده از مجوز کمک م

  

  آب تیفیک -د

. جواز دشویدر رودخانه استفاده م یخانگ ای یصنعت يهاپساب هیدر اثر تخل بودن آب قیرق نیتخم ي، براFDC لیتحل

 تیفیو ک انیو جر یدب تیفیو ک زانیم يمبنا آب بر تیفیک يمواد آلوده به رودخانه الزم است. الگوها هیتخل يبرا یقانون

 عیتا توز رودیکار مهب انیجر يرهایعنوان متغبه Q95را مشخص کند. مقدار  بآ تیفیک عیتوز یتا فراوان رودیکار مهب انیجر

  را مشخص کند.  هیجواز تخل تیکند و محدود يسازهیآب را شب تیفیک

  

  یبرقاب يهاطرح - و

 يازهاین دیهستند. طرح با يارودخانه انیبرق از جر دیتول يبرا ان،یجر طیبه شرا یکوچک متک یبرقاب يهاطرح

 يهاستمیس یطراح يبرا FDC نیچنکند. هم نیاستخراج کننده را تأم يازهایو ن ستمیمتفاوت برق و حفظ سالمت اکوس

 زهایآبخ انیمشترك م اچهیانواع رودخانه و در تنوع،مخازن،  يکه دارا رودیکار مهبزرگ ب یبرقاب دهیچیپ اریبس

  .(Manual on Low-Flow Estimation and Prediction)است
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 جریان تداوم هايمنحنی از استفاده با سد احداث اثر در سیالب هیدرولوژیک هايشاخص تغییرات تعیین

 هايدوره تعیین

 تغییرات هیدرولوژیک

 دبی جریان

 رود آجرلو

هاي استخراج شاخص

 هیدرولوژیک تغییرات جریان

 ارومیه دریاچه جنوب هايرودخانه وانتخاب مطالعه مورد منطقه شناسایی

 سوهاچه

Low flows 

 برابر جریان هايروز تعداد متوسط

 متوسط -سال 1,5 از بیش یا و

 یا مساوي جریان روزهاي تعداد

 متوسط -درصد پنجاه از بیش

 یا و مساوي جریان روزهاي تعداد

 درصد 75 از بیش

Flow duration 

Flow variability 

انجام آزمون آماري تی براي 

 مقایسه اثر احداث سد

 رودزرینه

  مطالعه مورد هايایستگاه )روزانه دبی( هیدرومتري هايداده تهیه

 رود ساروق

 براي جریان تداوم منحنی سم

 مطالعه مورد هايایستگاه همه

 از بعد و  قبل هايدروره در

 سد احداث

Peak flows 

 تغییرات ضریب متوسط

 شاخص  -چولگی - ساالنه

 زمان متوسط - المعلعکس

 رودخانه جریان بودن تربیش

 زمدتدرا متوسط از

 دبی حداکثر یک روزه

 دبی حداکثر یک روزه

 آزمون فرضیات
 بحث و نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات

  فلوچارت مراحل انجام پژوهش -2- 3-3

از  یدب يآورمراحل انجام کار از جمعشده است که کل  میو تنظ هیته) 2-3شکل (انجام کار در فلوچارت  مراحل

  شده است. میها تنظگرفتن اطالعات در آن یآن و خروج لیتحل تیتا در نها يدرومتریه يهاستگاهیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قیمراحل انجام تحق یانینمودار جر -2-3شکل 0-1
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