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  چکیده 

- تواند حائز اهمیت باشد. معموأل جریاندر مدیریت یکپارچه منابع آب نیاز به برآورد جریان کم در هر نقطه از رودخانه می

دهد. از آنجاییکه زمان رخداد حداقل جریان با پایه رخ می ها در فصول خشک و دوره رویش گیاههاي حداقل در رودخانه

دست متفاوت است همچنین شدت کاهش دبی در طول جریان تغییر ها تا پایین، ...) از سرشاخه7، 5، 3زمانی مورد نظر (

- آب، حق آبهنماید. بنابراین شناخت نحوه تغییرات جریان کم در طول مسیر اطالعات ارزشمندي را در مدیریت منابع می

هاي هیدرومتري حوضه دهد. در این تحقیق از بین ایستگاهها اصالح الگوي کشت و تعیین مناطق مناسب کنترل آب می

کرخه دو ایستگاه سنگ سوراخ و جلوگیر از زیر حوضه هاي حوضه کرخه که به ترتیب در سرشاخه و پایاب آن قرار دارند، 

ها محاسبه شد. روزه براي هر یک از آن 60و  30، 15، 11، 7، 5، 3هاي تداومانتخاب شدند. سپس مقادیر جریان کم با 

در ادامه نسبت دبی حداقل به دبی متوسط ساالنه به عنوان شاخص تعیین و براي هر سال با پایه زمانیهاي مختلف تعیین 

ه سنگ سوراخ داراي روند و روند پایه هاي زمانی شاخص یاد شده محاسبه شد. نتایج نشان داد که شاخص در ایستگا

 60به  3کاهشی و معنی دار بوده ولی در ایستگاه جلوگیر روند منفی ولی معنی دار نمی باشد. با افزایش پایه زمانی از 

روز روند کاهش به مقدار جزئی کمتر شده است. این موضوع بیانگر آنست که در سر شاخه ها جریان پایه به شدت  در 

  مناطق آسیب پذیر محسوب می شود.  حال کاهش می باشد و جز

  جریان حداقل، روند، شاخص جریان حداقل، حوضه کرخه.واژگان کلیدي: 

  

  مقدمه  - 1

هاي آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است. در این مناطق کمبود آب یکی از بزرگترین مشکالت حوزه

باعث گردیده است تا بخش بزرگی از سال فاقد بارش باشد. عالوه بر کمی بارش، نامنظمی و تمرکز آن در بخشی از سال 

شود که تمرکز بارش در فصل غیر از رویش گیاهی بوده و اغلب گیاهان بخصوص اهمیت این موضوع از آن جهت بیشتر می

ا با استفاده از باشد تهاي دائمی میباشند. اغلب مناطق کشاورزي در دشتها و حاشیه رودخانهگیاهان زراعی نیاز به آبیاري می

یابد ها به پایین دست کاهش میجریان رودخانه، زراعت صورت پذیرد. شدت خشکسالی هیدرولوژیکی بطور کلی از سرشاخه

هاي کم نیز حتی به خشک شدن در ها به سرعت در فصول خشک کاهش یافته و در خشکسالیزیرا مقدار جریان در سرشاخه

هاي خشک که اهمیت هاي خشک و تر بر روي جریان پایه در دورها اطالع از شدت دورهشود. بفصل گرم (تابستان) منجر می

هاي تند مفید باشد. چرا که با شناخت از مدت و شدت تواند در مدیریت زراعی و جریانآن بر زراعت بسیار زیاد است، می

براي جبران کمبود آب براي زراعت،  خشکی هیدرولوژیکی و بررسی نیاز آبی گیاهان سطح کشت قابل تنظیم است. همچنین

  ریزي و با ذخیره آن در فصول بارش جبران کرد. توان با شناخت نیاز آبی برنامهمی

نکا با استفاده از شاخص  يرودخانه تجن در محدوده دشت سار یدرولوژیکیه یخشکسال یقیدر تحق) 1379محمودي (

و  ینیب یشسال پ 100و  50،25،10،5،2 يز در دوره بازگشت هارو 30و  15،7 يحداقل ساالنه با تداوم ها یانجر يها

گرفت  یجهمذکور نت يشده رودخانه تجن در دوره برگشت ها ینیب یشپ کم یانهايجر درنهایت براساس .دادقرار  یمورد بررس

  .روبروست یرودخانه در محدوده دشت با بحران خشکسال ینکه ا
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، 7، 1حداقل  يها یانبراورد جر يرودخانه قره سو استان کرمانشاه برا یخشکسال یل) در تحل1382و همکاران ( یخزائ

   را انتخاب کردند. 3 یپت یرسونلوگ پ یعدرصد توز 95 ینانروزه در سطح اطم 30و  15

هاي حوزه آبخیز کرخه به این نتیجه ) با بررسی جریان کم برخی از ایستگاه1388در مطالعه اي قرمزچشمه و همکاران (

  شود. که با افزایش فاصله از خروجی حوزه بر شدت کم آبی افزوده میرسیدند 

ایستگاه هیدرومتري واقع در شمال شرق خراسان رضوي را براي تحلیل  19هاي ) داده1389حبیب نژاد و همکاران (

رازش دادند و توزیع لوگ ها بروزه استفاده کردند و هشت تابع توزیع آماري را به داده 30و  15، 7هاي جریان حداقل با تداوم

-پارامتر فیزیوگرافی، اقلیمی و زمین 16اي انتخاب کردند. در نهایت از بین را به عنوان توزیع مناسب منطقه IIIپیرسون تیپ 

ترین عوامل خشکسالی شناسی ، سه ویژگی مساحت، بارندگی متوسط ساالنه و درصد سازند نفوذپذیر به عنوان مهم

  هیدرولوژیک شناخته شدند. 

کندال - هاي ناپارامتریک من) روند متغیرهاي اقلیمی را در حوضه سد سفیدرود توسط آزمون1390دودانگه و همکاران (

اط داري روند کاهشی جریان حداقل را در کل حوضه و روند افزایشی سیل را در برخی نقو اسپیرمن بررسی کردند. نتایج معنی

هاي مطالعاتی نشان داد. در این مطالعه از عوامل مؤثر بر تغییر پذیري پارامترهاي اقلیمی تغییرات اقلیمی و در اکثر ایستگاه

  کاربري اراضی بیان شد. 

روزه حوضه دریاچه ارومیه، توزیع  7) در بررسی توزیع احتماالتی مناسب براي جریان حداقل 1390نوري و حسینی (

هاي کم آبی ارائه کردند و نشان دادند که توزیع معرفی شده نام توزیع مقادیر حدي نوع سه براي توصیف نمایه احتماالتی به

  هاي احتماالتی متداول داشت. عملکرد بهتري در مدل کردن جریان حداقل هفت روزه نسبت به سایر توزیع

انه مربوط به غرب تهران را با استفاده از ) سري زمانی دماي حداکثر و حداقل روز1391خورشید دوست و همکاران (

دقت باالتر روش شبکه عصبی را نسبت به ها آن تحقیقترین همسایه و شبکه عصبی مورد بازسازي قرار دادند. روش نزدیک

براساس نتایج بدست آمده دقت هر دو روش در تخمین دماي حداکثر روزانه بیشتر از ترین همسایه نشان داد و روش نزدیک

-هاي کارون نشان دادند که روش)، در سرشاخه1395در پژوهشی دیگر نساجی و همکاران ( همچنین بود.اي حداقل روزانه دم

  د. براي بازسازي دبی روزانه دارهاي شبکه عصبی و فازي دقت باالتري نسبت به روش رگرسیون دو متغیره 

حوزه کرخه دو عامل مساحت و تراکم زهکش را به اي جریان حداقل ) در تحلیل منطقه1393جهانبخش و همکاران (

کندال جریان - عنوان تأثیرگذارترین عوامل بر جریان کم معرفی نمودند. طبق نتایج بدست آمده توسط آزمون اسپیرمن و من

  هاي حوضه داراي روند منفی طی دوره مطالعاتی بود. حداقل در سرشاخه

Hayes )1991 از توزیع پیرسون تیپ (III اي در ویرجینیا استفاده کرد. تحلیل فراوانی جریان حداقل حوضه براي

اي که روزه براي حوضه فاقد ایستگاه ارائه داد. در مطالعه 7سپس، یک مدل رگرسیون براي برآرود جریان حداقل با تداوم 

برازش خوبی با مقادیر جریان حداقل داشتند. همچنین  Wakeو  Gev) در حوزه نیل انجام شد توزیع Zerfu )2007توسط 

بینی بخش همگن براي پیش 6هاي حوزه آبخیز بود منطقه به در مدل رگرسیونی توسعه یافته که جریان کم تابعی از ویژگی

یز فراوانی ) در تحقیقی در بلژیک به آنالGrandry )2013 هاي فاقد آمار تقسیم شد.روز براي حوزه 7جریان کم با تداوم 

-جریان کم و ساخت یک مدل جهانی براي بیان شاخص جریان کم برپایه پارامترهاي فیزیکی پرداختند. در این مطالعه توزیع

) اثر 2017و همکاران ( Gaoاي دیگر هاي لوگ نرمال و گاماي دو متغیره بیشترین برازش را با جریان کم داشت. در مطالعه

هاي انسانی از جمله پمپ یع فراوانی جریان کم بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که فعالیتهاي انسانی را بر توزفعالیت

هاي مخزن خطی و غیرخطی تغییر داد و دگرگونی توزیع فراوانی جریان کم منحنی فراوانی جریان کم را در مدلآب زیرزمینی 

هاي بررسی میزان حساسیت جریان کم زیرحوضه تنها بخاطر تغییرات زیست محیطی نبوده است. هدف از مطالعه حاضر

  هاي بزرگتر است. کوچکتر در مقایسه با زیرحوضه
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  منطقه مورد مطالعه  - 2

درجه طول  49درجه تا  46درجه عرض شمالی و  35دقیقه تا  25درجه و  32حوزه کرخه در محدوده جغرافیایی 

گیرد و جبال زاگرس در غرب و شمال غرب کشور سرچشمه میهاي این رودخانه از سلسله شرقی واقع شده است. سرشاخه

ها در یابد. این رودخانهشاخه اصلی آن در جهت شمال به جنوب به طرف باتالقهاي هورالعظیم در مرز ایران و عراق امتداد می

ومتر، گذر حجمی کیل 430شود. طول شاخه اصلی باالدست ایستگاه پاي پل حدود محلی بنام پاي پل وارد دشت خوزستان می

باشد. حوزه کیلومتر مربع می 42644مترمکعب در ثانیه و سطح حوزه آبخیز باالدست حدود  180متوسط رودخانه حدود 

واحد هیدرولوژیکی تشکیل شده است. در این تحقیق دو ایستگاه هیدرومتري، یکی  28زیرحوزه اصلی و  4آبخیز کرخه از 

  دهد.هاي منتخب را نشان میمشخصات ایستگاه 1پایین انتخاب شده که جدول  داراي مساحت زیاد و دیگري با مساحت

  هاي منتخبمشخصات ایستگاه) 1(جدول

  نام ایستگاه  کد ایستگاه  ردیف
مساحت حوزه 

  (کیلومتر مربع)
  طول جغرافیایی  عرض جغرافیایی  ارتفاع

  48- 23  34- 22  1800  320  سنگ سوراخ  105-21  1

  47- 48  32- 58  350  8/39479  جلوگیر  185-21  2

  روش تحقیق  - 3

دست حوضه کرخه انتخاب گردید. سري در این مطالعه دو ایستگاه هیدرومتري یکی در باالدست و دیگري در پایین

روزه محاسبه گردید. همچنین دبی  60و  30، 15، 11، 7، 5، 3هاي هاي حداقل با تداومزمانی روزانه دبی تشکیل و دبی

-) از میانگین روزانه دبی بدست آمد. به منظور یکسان1390- 1348براي هر سال در طول دوره آماري (متوسط ساالنه نیز 

عنوان روزه به دبی متوسط ساالنه به 60و  30، 15، 11، 7، 5، 3هاي هیدرومتري منتخب از نسبت دبی حداقل سازي ایستگاه

  به گردید. ساله محاس 42ها براي دوره مشترك شاخص استفاده شد. این نسبت

  

)1(  ���� ����  

  که در آن :

Qm دبی متوسط :  

Qd متوسط دبی حداقل ساالنه در پایه زمانی مختلف :  

i روزه. 30، 15، 11، 7، 5، 3: پایه زمانی دبی حداقل که عبارتند از  

  نتایج - 4

هاي مختلف متفاوت می باشد. بطوریکه در دو ایستگاه سنگ سوراخ و جلوگیر مقادیر دبی ساالنه و جریان حداقل با تداوم

مترمکعب در  22/137مترمکعب در ثانیه بود ولی در ایستگاه جلوگیر برابر  68/3دبی متوسط ساالنه در ایستگاه سنگ سوراخ 

ثانیه بدست آمد. تغییرات زیادي بین دبی حداقل با پایه هاي زمانی مختلف در هر ایستگاه مشاهده نشد بطوریکه متوسط دبی 

مترمکعب در ثانیه بدست آمد. همچنین متوسط دبی حداقل  66/1روزه  60و  33/1روزه براي ایستگاه سنگ سوراخ  3داقل ح

  مترمکعب بدست آمد.  53/32روزه  60و  43/25روزه براي ایستگاه جلوگیر که بزرگتر بود  3

دهد، همبستگی براي دو ایستگاه نشان میروزه را  3) که همبستگی بین دبی ساالنه و حداقل 2و 1با توجه به شکلهاي (

نسبی بین دبی ساالنه و حداقل مشاهده می شود ولی میزان همبستگی بین دو ایستگاه کمی متفاوت می باشد. بطوریکه در 
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بدست آمد ولی در ایستگاه  54/0روزه  3ایستگاه سنگ سوراخ با مساحت کمتر ضریب همبستگی بین دبی ساالنه و حداقل 

  بدست آمد.  496/0تر و برابر مساحت باالتر همبستگی کمی پایین جلوگیر با

)آورده شده است. بر این اساس در هر 2هاي مختلف در جدول (روابط بین دبی متوسط ساالنه و دبی حداقل براي تداوم

ه در ایستگاه سنگ روزه افزایش نشان داد. بطوریک 60روزه به  3دو ایستگاه ضرایب همبستگی بدست آمده براي معادالت از 

افزایش داشت. همچنین در ایستگاه  5029/0به  3843/0روزه به ترتیب از  30روزه تا  3سوراخ ضریب معادله دبی حداقل 

  افزایش نشان داد. بنابراین ضرایب معادالت براي ایستگاه کوچکتر باالتر بدست آمد.  2109/0به  1475/0جلوگیر از 

  
  روزه در ایستگاه سنگ سوراخ 3رابطه بین دبی متوسط ساالنه و دبی حداقل  )1(شکل

  

  
  روزه در ایستگاه جلوگیر 3رابطه بین دبی متوسط ساالنه و دبی حداقل  )2(شکل

  هاي منتخبهاي حداقل در ایستگاهروابط بین دبی متوسط ساالنه و دبی )2جدول(

  روزه 60  روزه 30  روزه 15  روزه 11  روزه 7  روزه 5  روزه 3  ایستگاه

105-21  0.3843x-0.3885x - 0.3914x - 0.4052x - 0.4116x - 0.4361x - 0.5029x - 
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0.1097  0.1132  0.1103  0.1287  0.1262  0.1185  0.2119  

185-21  0.1475x + 
4.98  

0.1515x + 
4.9005  

0.1546x + 
4.7718  

0.1628x + 
4.317  

0.1702x + 
4.016  

0.1792x + 
4.0315  

0.2109x + 
3.1245  

دهد. با توجه به نتایج بدست آمده هاي مورد بررسی نشان می) نسبت دبی حداقل به دبی ساالنه را در ایستگاه3جدول (

نسبت بین دبی حداقل به دبی متوسط ساالنه در ایستگاه جلوگیر (پایاب) کوچکتر و در ایستگاه سنگ سوراخ (سراب)بزرگتر 

روزه افزایش نشان داد. بطوریکه در ایستگاه  60به  3حاصل شد. میانگین این شاخص با افزایش پایه زمانی جریان حداقل از 

روزه افزایش یافت. تغییرات زمانی این شاخص در  60در پایه زمانی  0.424روزه به  3در پایه زمانی  0.338سنگ سوراخ از 

 0.63روزه  3لوگیر زیادتر بدست آمد. در این ایستگاه حداکثر شاخص در پایه زمانی ایستگاه سنگ سوراخ نسبت به ایستگاه ج

محاسبه  0.065و حداقل آن  0.525روزه  3ولی در ایستگاه جلوگیر، حداکثر شاخص در پایه زمانی  0.004و حداقل آن 

  ر می باشد. گردید. این موضوع بیانگر آنست که در پایاب تغییرات جریان حداقل نسبت به سراب کمت

  آماره هاي شاخص نسبت دبی حداقل به دبی متوسط ساالنه )3جدول(

  روزه 60  روزه 30  روزه 15  روزه 11  روزه 7  روزه 5 روزه 3 آماره  نام ایستگاه

سنگ 

 سوراخ

338/0  میانگین  341/0  345/0  353/0  360/0  386/0  424/0  

630/0 حداکثر  630/0  630/0  645/0  666/0  755/0  803/0  

004/0 حداقل  004/0  004/0  004/0  004/0  004/0  004/0  

- 0093/0 شیب خط  0094/0 -  0093/0 -  0093/0 -  0093/0 -  0091/0 -  009/0-  

R2 47/0  48/0  48/0  49/0  49/0  47/0  44/0  

197/0 میانگین جلوگیر  196/0  198/0  202/0  206/0  216/0  241/0  

525/0 حداکثر  527/0  528/0  532/0  535/0  571/0  679/0  

065/0 حداقل  028/0  028/0  034/0  035/0  043/0  109/0  

- 0007/0 شیب خط  0007/0 -  0007/0 -  0007/0 -  0008/0 -  0007/0 -  0004/0 -  

R2 011/0  011/0  011/0  013/0  016/0  0112/0  0032/0  

پایه از برداشت آب و شاخص جریان کم با هدف حذف اثرات مساحت، متوسط جریان و و نشان دادن تاثیر پذیري جریان 

یا تغییرات اقلیمی است تا بتوان ایستگاههاي مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد. روند تغییرات شاخص یاد شده در دو ایستگاه 

روزه روند کاهشی و معنی دار مشاهده و ضریب  3پایاب و سراب متفاوت می باشد. در ایستگاه سنگ سوراخ در پایه زمانی 

ت آمد که بیانگر یک هشدار می باشد. بطوریکه با ادامه این روند در سالهاي آتی رودخانه در محل بدس 0.47همبستگی 

ایستگاه سنگ سوراخ جریان پایه خشک شده و رودخانه از وضعیت دائمی به فصلی تبدیل می شود. در ایستگاه جلوگیر روند 

بوده و بیانگر تغییرات اندك آن در  0.012ضریب همبستگی  روزه 3تغییرات منفی بوده ولی بسیار کم می باشد. در پایه زمانی 

روزه) تغییرات شاخص  60(پایه زمانی 4روزه ) و  3(پایه زمانی  3). مقایسه شکلهاي 4و 3طول زمان می باشد (شکلهاي 

  تفاوت زیادي نشان نداده ولی تغییرات زمانی این شاخص با افزایش پایه زمانی کاهش می یابد.
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  روزه 60روند زمانی تغییرات شاخص براي پایه زمانی  )3(شکل

  

  
  روزه 60روند زمانی تغییرات شاخص براي پایه زمانی  )4(شکل

  نتیجه گیري - 5

این پژوهش با هدف بررسی تغییرات جریان کم در پایه زمانی هاي مختلف و مقایسه ایستگاههاي مختلف صورت گرفته 

یف و بعنوان مبناي مقایسه براي پایه هاي زمانی مختلف و ایستگاههاي با شرایط است. براي این منظور شاخص جدیدي تعر

 متفاوت قرار گرفت.

به منظور بررسی تغییرات جریان حداقل در سراب و پایاب حوضه دو ایستگاه در باال دست (سنگ سوراخ) و پایاب 

انی انجام شد. نتایج نشان داد که تغییرات (جلوگیر) حوضه کرخه انتخاب شد. و بر مبناي شاخص تعیین شده تحلیهاي زم

) 1388جریان حداقل در سراب بسیار زیاد بوده و روند کاهشی را نشان می دهد. این نتایج با تحقیق قرمزچشمه و همکاران(

ص به مقدار روزه در این ایستگاهها کم بوده و با افزایش پایه زمانی شاخ 60همخوانی دارد. تغییرات بین پایه هاي زمانی سه  تا 

جزئی افزایش نشان داد. نتایج این تحقیق هشداري است به مدیران منابع آب، محیط زیست و منابع طبیعی که وضعیت فعلی 

y = -0.0091x + 12.852
R² = 0.469

y = -0.0007x + 1.1788
R² = 0.012
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y = -0.009x + 12.741
R² = 0.4429

y = -0.0004x + 0.7719
R² = 0.0032
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 استان اردبیل 

مدیریت منابع آب و شرایط اقلیمی جریان پایه در سراب حوضه ها را تحت تاثیر زیادي قرار داده و با ادامه این وضعیت در سر 

ن رفته و در تابستان که نیاز مند آب در رودخانه است، خشک شده و اکوسیستم رودخانه از بین می شاخه ها جریان پایه از بی

  رود. لذا باید توجه زیادي به مدیریت در باالدستها داشت تا از فصلی شدن رودخانه ها جلوگیري شود. 

  تقدیر و تشکر 

حوزه هاي رودخانه کرخه به منظور مدیریت منابع بررسی دبی هاي حداقل در زیر  "ج از پروژه پژهشی راین مقاله مستخ

می باشد. از پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري در خصوص ارائه امکانات و فراهم کردن زیر ساختها براي انجام این  "بآ

  پروژه و مقاله تشگر می شود. 
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Investigation temporal variation of low flow upstream and downstream in 
Karkheh River Basin 

Abstract  
In integrated water resources management, the need to estimate low flow at any point in the 
river can be important. Usually, streams low flow, occur in the dry seasons and plant growth 
period. Since the time of occurrence low flow with duration 3, 5, 7, 11, 15, 30 and 60 days 
varies from upstream to down stream also decreasing rate in low flow also changes across the 
flow path. Therefore, undrestanding trend of low flow provides valueable imformation on water 
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 استان اردبیل 

resources management, cultivation pattern and determine the sutable site for water control. In 
this research, two hydrological stations of Karkheh river basin were selected where located one 
of it in the upstream and other in the downstream. Then, low flow with duration of 3, 5, 7, 11, 
15, 30 and 60 days and trend of them were calculated for two stations. In the following, the rate 
of low flow to annual discharge was calculated as a index for each year with different duration 
low flow and Trend of these index calculated. The result showed this index in Sang Surakh 
station has decreasing and significant trend but in Jelogir station trend was negetive but not 
significant. By decreasing in duration from 3 to 60 days,decreasing trend a little was reduced. 
This is an issue, that the low flow are decreasing in upstrems and considered to be vulnerable.  
 

Keywords: low flow, trend, low flow index, Karkheh watershed.  
 

 


