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 چکیده
برداري از آن به منظور مصارف گوناگون امري مهم  هارزیابی روند تغییرات دبی رودخانه در مدیریت منابع آب بهر

هاي  فلور، خیرآباد و دهمال با استفاده از آزمون است. در این مطالعه روند تغییرات دبی رودخانه زهره در سه ایستگاه پل

ی مورد بررس 1296تا  1270هاي  هاي زمانی ماهانه، فصلی و ساالنه طی سال گر سن در مقیاس کندال و تخمین-من

هاي مطالعه شده از نمودار  چنین به منظور ارزیابی تغییرات مقادیر و پراکنش دبی رودخانه در ایستگاه قرار گرفت. هم

از رودخانه جهت تأمین آب شرب صورت ماهانه  بهمنظور تعیین حجم آب قابل برداشت  اي استفاده گردید. به جعبه

محیطی تعیین گردید و از دبی جریان رودخانه ثبت  ریان زیستج Tennantشهرستان هندیجان، با استفاده از فرمول 

ترین ایستگاه به شهرستان هندیجان است، کسر شد. نتایج حاکی از آنست که در  شده در ایستگاه دهمال که نزدیک

چنین در دو  باشند. هم هاي فروردین و اردیبهشت داراي باالترین حجم دبی در طول سال می ها ماه تمام ایستگاه

ترین حجم دبی رودخانه محاسبه گردید. این در حالی است که در ایستگاه  فلور در فصل بهار بیش ایستگاه خیرآباد و پل

تر است. از طرفی طبق آزمون  دهمال در فصل زمستان، با تفاوت اندکی، حجم آب رودخانه نسبت به فصل بهار بیش

شیب روند کاهش در  ترین و بیش ی رودخانه مشاهده شددر تماي فصول روند کاهشی در میزان دبکندال و سن، -من

دهنده وجود روند کاهشی در میزان  کندال و سن نیز نشان-هاي من نمودارهاي حاصل از آزمون فصل بهار رخ داده است.

د هاي آبان، آذر، دي، بهمن و اسفن ماهدر نهایت مشخص گردید که هاي مطالعه شده است.  دبی ساالنه در کلیه ایستگاه

هاي خرداد، تیر  ماه مقابل باشد. در هاي پرآب و مناسب جهت برداشت از رودخانه براي تأمین آب آشامیدنی می جزء ماه

ماند و آب پایه موجود در رودخانه به  حجم آبی به منظور برداشت باقی نمی ،و تا حدود قابل توجهی مرداد و شهریور

 سته به آن، باید حفظ گردد. زیست رودخانه و اکوسیستم واب منظور حفظ محیط
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 مقدمه 
در جهان با افزایش نیاز آبی بشر، فشار بر منابع آبی 

افزایش یافته است. این موضوع در کشورهاي خشکی 

 Dyson etتر است ) مانند ایران بسیار جدي

al.,2003 .)هاي یکی از گام 1ارزیابی کمیت منابع آب 

رودخانه به عنوان . سازي مصرف است بهینه دراساسی 

تواند براي مصارف  یکی از منابع اصلی تأمین آب می

در کشاورزي، شرب و صنعت مورد استفاده قرار گیرند. 

اخیر مفهوم رژیم طبیعی جریان، به عنوان یک   دهه

اري رودخانه پدید آمده است الگو جهت حفظ و نگهد

(Poff et al.,1997 .) براي تعیین میزان آب قابل

 2برداشت از رودخانه باید به جریان زیست محیطی

(. 1217زادگان و همکاران،  )کریم اي نمود توجه ویژه

جریان زیست محیطی به تخصیص آب در مکان و زمان 

شود که عمدتاً در یک رودخانه رها  مشخص گفته می

هایی  اکوسیستم 2جامعیتشود تا سالمت رودخانه و  می

اند  ها پایدار نگه داشته شده که به وسیله جریان رودخانه

در (. Hirji.,2003 and Panellaرا مدیریت کند )

اي از مطالعات صورت گرفته در زمینه  نمونهادامه 

 ارائهها در داخل و خارج از کشور،  دبی رودخانه ارزیابی

(، به بررسی روند 1214و همکاران )شده است. حجام 

ایستگاه منتخب  61تغییرات بارندگی فصلی و ساالنه 

، 1279تا  1200در حوزه مرکزي در طول دوره آماري 

کندال و -من ناپارامتري با استفاده از دو آزمون

ایشان پرداختند. نتایج پژوهش  Senگر شیب  تخمین

بهی ارائه نتایج مشانشان داد که دو روش مورد استفاده 

دار توسط هر دو  وجود روند کاهشی و معنی اند و داده

هاي زمانی مورد مطالعه  آزمون، در برخی از سري

دار  روند افزایشی و معنی چنین مشاهده شد و هم

ها مورد تأیید قرار نگرفت.  بصورت توأم توسط آزمون

(، روند تغییرات کمی منابع آب 1211فتاحی و مقدم )

ها  ان قم را بررسی کردند. نتایج آنحوضه آبخیز است

نشان داد که در مجموع، روند تغییرات منابع آب استان 

حجم قم، از لحام کمی داراي افت شدیدي است. 

هاي خروجی از این حوضه تا قبل از احداث دو سد  آب

                                                           
1. Assessing Quantity of Water Resources 
2. Environmental Flow 
3
. Integrity 

مترمکعب بوده، در  میلیون 241خرداد و غدیر ساوه،  10

یلیون مترمکعب م 44حالی که بعد از احداث دو سد به 

هاي قمرود و  تقلیل یافته و آب ورودي توسط رودخانه

چاي به حوضه آبخیز استان قم به حداقل ممکن  قره

(، روند 1290کاهش یافته است. معروفی و طبري )

تغییرات ساالنه، فصلی و ماهانه دبی رودخانه مارون را با 

کندال و سن و -هاي ناپارامتري من استفاده از آزمون

نین تحلیل رگرسیونی مورد ارزیابی قرار دادند. چ هم

ها به این نتیجه رسیدند که دبی ساالنه در همه  آن

ها، داراي روند نزولی بوده است. تحلیل سه  ایستگاه

هاي فصلی بیانگر آن بود  آزمون انجام شده بر روي دبی

هاي بهار و زمستان، کاهش و فصل  که مقادیر دبی فصل

(، 1292شایان و همکاران )ه است. تابستان افزایش یافت

اي به بررسی روند تغییرات دبی حوضه  در مطالعه

آبریزمند پرداختند. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که 

هاي مورد مطالعه  ترین میزان دبی در ایستگاه بیش

چنین تحلیل روند  مربوط به دي تا اسفند بوده است. هم

کاهشی دبی  دبی براساس مدل سري زمانی بیانگر روند

عبدي آبریز مند )استان هرمزگان( بوده است.  در حوضه 

محیطی رودخانه  (، نیاز زیست1292و همکاران )

دست سد بوکان تا  رود در محدوده مطالعاتی پایین زرینه

، Tennantمحل ورود به دریاچه ارومیه با چهار روش 

Tessman( مدل ذخیره رومیزي ،DRM)6  و انتقال

( برآورد کردند. FDC Shifting) 0ریانمنحنی تداوم ج

محیطی  نتایج حاصل نشانگر آن بود که نیاز زیست

درصد دبی متوسط ساالنه  22رود معادل    رودخانه زرینه

، روند تغییرات بارندگی et al (2007) Jiang .باشد می

تسه در دوره  و دبی رودخانه را در حوضه رودخانه یانگ

زیه و تحلیل قرار دادند. مورد تج 2000تا  1941آماري 

هاي  دار را در داده ها یک روند مثبت معنی نتایج آن

ها  چنین نتایج آن بارندگی فصل تابستان نشان داد. هم

ها در دوره  تر ایستگاه نشان داد که دبی رودخانه در بیش

داري افزایش یافته است.  ساله به طور معنی 60آماري 

et al (2008) Xu هاي پارامتري  آزمون، با استفاده از

و ناپارامتري، روند تغییرات دما، بارش و دبی را در 
                                                           
4. Desktop Reserve Model 
5. Flow Duration Curve Shifting 



 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

1397 بهار •سی و یکم  شماره  •سال هشتم   

 

 109   

 

حوضه آبریز تاریم در چین مورد مطالعه قرار دادند. 

هاي زمانی دما داراي  ها نشان داد که سري نتایج آن

هاي بارش نیز  دار افزایشی بوده و داده روند معنی

هاي زمانی دبی در  افزایش یافته است. اگرچه سري

داري بوده ولی  سراب رودخانه داراي روند افزایشی معنی

تر مسیر رودخانه، این روند کاهشی بوده است.  در بیش

( در تحقیقی به 2010و همکاران ) Pengچنین  هم

هاي  روند تغییرات دبی حوضه رودخانه زرد، طی سال

ها به این نتیجه رسیدند  پرداختند. آن 2000تا  1900

در اکثر نقاط  1910از سال که کاهش میزان دبی 

ها و اجراي  حوضه شروع شده، که ناشی از کاهش بارش

اقدامات حفایتی در راستاي مدیریت رواناب در حوضه 

 مذکور بوده است.

روستا  20شهرستان هندیجان در محدوده 

دارد که تمامی این روستاها مشکل آب شرب وجود 

چندین طوري که چهار روستا در این شهرستان  هدارند ب

روستاي  24چنین  همسال است که آب شرب ندارند. 

در این پژوهش سعی بر  .آن آب شرب مقطعی دارند

روند  و سن کندال-با استفاده از آزمون من آنست که

چنین  بررسی شود. هم تغییرات دبی آب رودخانه زهره

، اي وسیله نمودار جعبه تحلیل آمار به ثبت رسیده به

برداري از آب  مناسب جهت بهرههاي  میزان حجم و ماه

 تعیین 1296تا  1270رودخانه در طول دوره آماري 

 گردد. 

 

 روش تحقیق
 تعیین روند تغییرات دبی 

 رودخانه مقادیر دبی  در سري د،به منظور تعیین رون

 ناپارامترياز آزمون  1296تا  1270هاي  طی سالزهره 

-ن مناستفاده شد. با استفاده از آزمو سنکندال و -من

گردد. این روش به  ها مشخص می کندال، تغییرات داده

هاي  اي در تحلیل روند سري  طور متداول و گسترده

فرض شود.  کار گرفته می ههیدرولوژیکی و هواشناسی ب

صفر این آزمون بر تصادفی بودن و عدم وجود روند در 

کندال از -براي آزمون من Sآماره باشد.  ها می سري داده

و همکاران،  Zhangآید ) دست می ه زیر بهطریق رابط

2010 :110.) 
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براي متغیرهاي تصادفی مستقل و داراي توزیع 

یکنواخت و بدون گره )دو یا چندین داده با مقادیر 
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 Sعدد باشد  10هاي یک سري بیش ار  اگر تعداد داده

از توزیع نرمال تبعیت خواهد کرد و مقدار معیار آماري 
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بنابراین در یک آزمون دوطرفه براي تشخیص روند اگر 

جدول باشد در سطح  Zبزرگتر یا مساوي  Zsمقدار 

ها  رد خواهد شد. در این آزمون فرض صفر αاعتماد 

، یکنواختی توزیع و مستقل بودن (H0)فرض صفر 

، روند (H1)ها در سري زمانی است و فرض مقابل  داده

ها به ترتیب  در این روش دادهافزایشی یا کاهشی است. 

هاي  شوند و هر داده با تمام داده زمان وقوع مرتب می

(. Hallbert et al.,2012شود ) پس از خود مقایسه می

( ارائه شده و از تحلیل 1941آزمون سن، توسط سن )

گیرد.  تفاوت بین مشاهدات یک سري زمانی بهره می

مزایاي برشمرده شده براي آزمون من کندال براي این 

(. فرض 1290روش نیز صادق است )معروفی و طبري، 

صفر این آزمون بر تصادفی بودن و عدم وجود روند در 

اللت دارد. پذیرش فرض یک و یا به ها د سري داده

عبارت دیگر رد فرض صفر، دال بر وجود روند در سري 

باشد. اساس این روش بر محاسبه یک  ها می زمانی داده

شیب میانه براي سري زمانی و قضاوت نمودن در مورد 

داري شیب بدست آمده در سطوح اطمینان  معنی

 (.Salmi et al., 2002باشد ) مختلف می

 

 ل تغییرات ماهانه و فصلی دبی جریانتحلی

ارزیابی تغییرات دبی جریان در مقیاس به منظور 

نمودار ر دبی رودخانه زهره، از آما ماهانه و فصلی

به کمک اي  جعبه مودارن .استفاده شداي  جعبه

ها  معیارهاي مرکزي و پراکندگی، موقعیت مجموعه داده

د. این نمودار ده را به شکلی بسیار گویا و مفید ارائه می
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  آسانی  را به  داده  چند مجموعه  بین  مقایسه  انجام 

هاي اول و سوم و  میانه، چارک .دزسا می پذیر امکان

را ده شده همشامقادیر  هترین انداز ترین و بیش کم

توان  با استفاده از این نمودار می .نماید مقایسه می

 د.وها را تفسیر نم پراکندگی و چولگی داده  مرکزیت،

 

 تعیین حجم آب قابل برداشت از رودخانه  3-3

هدف از ارزیابی میزان دبی آب رودخانه، بدست 

توان در طول سال  آوردن میزان دبی آبی است که می

جهت تأمین آب آشامیدنی از جریان رودخانه 

منظور تعیین میزان حجم آب قابل  برداري نمود. به بهره

هاي ثبت شده  ادهبرداشت براي تأمین آب آشامیدنی، د

کیلومتري  20ایستگاه هیدرومتري دهمال در فاصله 

ترین ایستگاه  نزدیکعنوان  ، بهشهرستان هندیجان

پس از ارزیابی روند تغییرات آبدهی جریان استفاده شد. 

در  آب قابل برداشتمنظور بدست آوردن  رودخانه، به

از رابطه ، طول سال )بصورت ماهانه( از جریان رودخانه

 استفاده شده است: 6

 EW= Q-EF (6رابطه )
میزان آب قابل برداشت جهت تأمین  EWکه در آن، 

جریان  EFدبی ماهانه و  Qآب آشامیدنی، 

 باشد. رودخانه می محیطی زیست

 روشبراي تعیین جریان زیست محیطی رودخانه از 

Tennant  استفاده گردید. سطح قابل قبول از این روش

مل ابالغ شده وزارت نیرو معادل با توجه به دستورالع

درصد دبی متوسط ساالنه براي فروردین تا شهریور  20

درصد دبی متوسط ساالنه  10و آبی(  عنوان دوره کم )به

باشد  میآبی(  عنوان دوره پر )به براي مهر تا اسفند

(. دلیل انتخاب این روش براي تعیین 1296)نظریان، 

آبی  دوره پرآبی و کم یتشابه و همزماننیاز آبی رودخانه، 

منطقه مورد مطالعه با دستورالعمل ابالغ شده وزارت 

 نیرو است.

 محدوده و قلمرو پژوهش

شهرستان   حوضه آبریز رودخانه زهره در محدوده 

رودخانه زهره در استان خوزستان و  باشد هندیجان می

کیلومترمربع و طول  1700با مساحت حوضه حدود 

ترین و بزرگترین  النیکیلومتر یکی از طو 690

(. 1217، و شریفی هاي ایران است )احتشامی رودخانه

 70و در استان خوزستان شرقی در جنوب هندیجان

خلیج  و در شمال ماهشهر شرقی بندر جنوب کیلومتري

 69دقیقه عرض جغرافیایی و  10ه و درج 20در  فارس

قرار  شهرستان اهواز دقیقه طول شرقی 62درجه و 

 ومتريهیدرایستگاه  24در حوزه رودخانه زهره دارد. 

وجود دارد که در این پژوهش با توجه به اینکه 

ها به شهرستان هندیجان مدنظر  ترین ایستگاه نزدیک

هاي دبی ماهانه سه ایستگاه دهمال،  است، از داده

 1(. در شکل 1فلور استفاده گردید )شکل خیرآباد و پل

مشخص گردیده  مورد مطالعههیدرومتري هاي  ایستگاه

کمیت آب رودخانه زهره در  منظور بررسی به است.

هاي مربوط به  ، از داده1296-1270طول دوره آماري 

هاي هیدرومتري پل  دبی ماهانه ثبت شده در ایستگاه

در انتخاب طول شد.   استفاده  فلور، خیرآباد و دهمال

ها سعی شده است که از  دوره آماري و کفایت داده

واقص منظور رفع ن بهها استفاده شود.  حداکثر داده

 96تا  90هاي  طی سال  هاي ثبت شده موجود در داده

هاي مختلف  در ماه همبستگیاز رابطه  دهمال  ایستگاه

ترین  و نزدیک نواقص آماريمیان ایستگاه داراي 

گردید ایستگاه به ایستگاه هیدرومتري مذکور استفاده 

و رحمتی و همکاران،  1219نژاد و همکاران،  )ساداتی

ر است که استفاده از روش مذکور قابل ذک .(1219

توسط موسسه محیط زیست کانادا و نیز سازمان 

هاي  شناسی ایاالت متحده در در بازسازي داده زمین

 (. Simonovic, 1995دبی توصیه شده است )

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 در رودخانه زهره هیدرومتریهای  ایستگاهمطالعه و  منطقه مورد موقعیت -1شکل 

 نتایج و بحث -
دوره فصلی و ساالنه دبی در طول ات ماهانه، غییرت

 آماری

ایستگاه دهمال، خیرآباد و  2ارزیابی دبی ماهانه در 

دهد که در  اي نشان می نمودار جعبه  فلور به وسیله پل

هاي فروردین  هاي مطالعاتی مقادیر دبی در ماه ایستگاه

ترین دامنه تغییرات و نیز  و اردیبهشت داراي بیش

ها  ایستگاه 2باشند. آنچه که در  ار دبی میباالترین مقد

آید آنست که دامنه تغییرات میزان  مشترک به نظر می

هاي تیر تا آبان بسیار پایین است و از ماه  دبی در ماه

آذر افزایش حجم دبی آغاز شده و در ماه فروردین به 

اوج خود رسیده و از اردیبهشت روند کاهشی در میزان 

 (.2)شکل دبی مشاهده شده است 
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 فلور الف( تغییرات دبی ماهانه در ایستگاه پل

 
 الف( تغییرات دبی ماهانه در ایستگاه خیرآباد

 

 
 الف( تغییرات دبی ماهانه در ایستگاه دهمال

 

 های مطالعاتی ای تغییرات دبی ماهانه رودخانه زهره در ایستگاه نمودار جعبه -3شکل 

 

ربوط به دبی رودخانه هاي م تجزیه و تحلیل داده

فلور، خیرآباد  سه ایستگاه پل فصول مختلف در زهره در

که در دو ایستگاه خیرآباد و و دهمال نشانگر آنست 

ترین مقدار دبی رودخانه  فلور در فصل بهار بیش پل

مشاهده شده است. این در حالی است که در ایستگاه 

 دهمال در فصل زمستان با تفاوت اندکی دبی رودخانه

(. اما 6تر است )شکل  نسبت به فصل بهار بیش

تر از زمستان  پراکندگی آمار دبی فصلی، در بهار بیش

ها در فصل تابستان  باشد. از طرفی در تمامی ایستگاه می

 ترین میزان دبی رودخانه به ثبت رسیده است.  کم
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 فلور الف( پل

 
 ب( خیرآباد

 
 ج( دهمال

منتخبهای هیدرومتری  در ایستگاه رودخانه زهره غییرات فصلی دبیتای  نمودار جعبه -1شکل 

 

هاي  دهد که ایستگاه نشان می 7و  4، 0هاي  شکل

فلور، خیرآباد و دهمال داراي روند کاهشی دبی  پل

چنین فصل بهار  باشند. هم  رودخانه در تمامی فصول می

شیب روند کاهشی در تمامی  ترین داراي بیش

 رومتري مورد مطالعه بوده است.هاي هید ایستگاه
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 فلور  هیدرومتری پل  تحلیل روند فصلی دبی در طول دوره آماری در ایستگاه -5شکل

 

 
 هیدرومتری خیرآباد  تحلیل روند فصلی دبی در طول دوره آماری در ایستگاه -1شکل
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 یدرومتری دهماله  تحلیل روند فصلی دبی در طول دوره آماری در ایستگاه -7شکل 

 

فصول   کندال و سن براي دبی-هاي من نتایج آزمون

در سه  1296تا  1270هاي  مختلف در طی سال

ارئه شده است. نتایج  1ایستگاه مورد مطالعه، در جدول 

دو آزمون نشانگر وجود روند نزولی در دبی جریان 

باشد. این روند کاهشی با  رودخانه در تمامی فصول می

هاي  درصد، در فصل بهار، در ایستگاه 99 سطح اعتماد

فلور، در پاییز، در ایستگاه خیرآباد و در  خیرآباد و پل

فلور قابل مشاهده است.  فصل زمستان در ایستگاه پل

درصد، در  90چنین روند کاهشی با سطح اعتماد  هم

هاي بهار و پاییز در دهمال، فصل زمستان در  فصل

 گردد. ور مشاهده میفل خیرآباد و فصل پاییز در پل

 
 فلور  های دهمال، خیرآباد و پل های فصلی در ایستگاه ( برای دبیQ( و سن )Zکندال )-من  نتایج مقدار آماره آزمون -1جدول 

 ایستگاه
 زمستان پاییز تابستان بهار

Z Q Z Q Z Q Z Q 

-04/2 دهمال * 49/2-  11/0-  66/0-  91/1- * 00/0-  07/1-  11/1-  

-01/2 خیرآباد ** 40/1-  60/1-  22/0-  70/2- ** 06/0-  17/2- * 90/0-  

-20/2 -21/2** فلور پل  02/1-  22/0-  97/1- * 47/0-  **19/2- 02/1-  
 درصد 99وجود روند در سطح  **درصد؛ 90وجود روند در سطح *

کندال و سن -هاي من نمودارهاي حاصل از آزمون

ه دهنده وجود روند کاهشی در میزان دبی ساالن نشان

فلور  ترین شیب کاهش در ایستگاه پل باشد که بیش می

مشاهده ترین شیب کاهش در ایستگاه دهمال قابل   و کم

 (.1است )شکل 
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 الف( پل فلور

 
 ب( خیرآباد

 
 ج( دهمال

 (1375-1391مطالعاتی رودخانه زهره )های  روند ساالنه دبی در ایستگاهتحلیل  -0شکل

 

و آزمون ناپارمتري مورد هاي مربوط به د آماره

، روند 2استفاده در این پژوهش و ارائه شده در جدول 

سال گذشته را تأیید  20کاهشی دبی رودخانه در طی 

فلور در سطح اعتماد  نماید. این روند نزولی در پل می

هاي خیرآباد و دهمال در سطح  درصد و در ایستگاه 99

 باشد. درصد می 90اعتماد 
 

 فلور های دهمال، خیرآباد و پل های ساالنه در ایستگاه ( برای دبیQ( و سن )Zکندال )-من مقدار آماره آزموننتایج  -3جدول 

 Z Q ایستگاه

-67/1 *1/72- دهمال  

 0/91- *2/62- خیرآباد

-21/1 -99/2** فلور پل  

 درصد 99وجود روند در سطح  **درصد؛ 90وجود روند در سطح *

 

 26) ان زیست محیطیدر نهایت پس از کسر جری

 1هاي فروردین تا شهریور،  مترمکعب بر ثانیه، براي ماه

از میزان هاي مهر تا اسفند(  مترمکعب بر ثانیه، براي ماه

دبی ثبت شده در ایستگاه دهمال، میزان دبی آب قابل 

منظور تأمین آب آشامیدنی به  برداشت از رودخانه به

حاکی از  . نتایج(9)شکل صورت ماهانه مشخص گردید

هاي آبان، آذر، دي، بهمن و اسفند جزء  آنست که ماه

هاي پرآب و مناسب جهت برداشت از رودخانه براي  ماه

هاي مهر،  در مقابل در ماه، باشد تأمین آب آشامیدنی می

فروردین و اردیبهشت میزان حجم آب قابل برداشت 

هاي گرم سال شامل خرداد، تیر و  محدود است. در ماه

قابل توجهی مرداد و شهریور ماه نیز حجم آبی  تا حدود

ماند و آب پایه موجود در  به منظور برداشت باقی نمی

منظور حفظ محیط زیست رودخانه و  رودخانه به

 اکوسیستم وابسته به آن باید حفظ گردد. 
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-1391های مختلف ) در ماه یدنیتأمین آب آشام جهتدبی آب قابل برداشت از رودخانه زهره تغییرات ای  نمودار جعبه -9شکل

1375) 

 

 گیری نتیجه
دست آمده از تحلیل آمار مربوط به  هنتایج ب

فلو و دهمال،  هاي دبی در سه ایستگاه، خیرآباد، پل داده

ها، داراي روند نزولی بوده  دبی ساالنه در همه ایستگاه

و  Xuدست آمده در پژوهش  است که با نتایج به

( همخوانی 1290فی و طبري )( و معرو2006همکاران )

( که به این 2007و همکاران ) Jiangدارد و با نتایج 

ها میزان دبی  نتیجه رسیده بودند که در اکثر ایستگاه

 روند افزایشی داشته، متفاوت است. از طرفی، در

دبی  ، میزانفلور در فصل بهار هاي خیرآباد و پل ایستگاه

توان به  امر را میدلیل این  باالتري به ثبت رسیده است.

هاي مذکور در رودخانه خیرآباد  قرارگیري ایستگاه

مربوط دانست که دبی آن در فصل بهار ناشی از ذوب 

باشد. با این  برف زمستانه در ارتفاعات کوه خامی می

دهنده  هاي من کندال و سن، نشان  وجود، نتایج آزمون

تر در روند نزولی دبی رودخانه در سه  وجود شیب بیش

باشد که با نتیجه  در فصل بهار میایستگاه مورد مطالعه، 

( 1290دست آمده در مطالعه معروفی و طبري ) به

تواند براي  دست آمده می همخوانی دارد. نتیجه به

ربط حائز اهمیت باشد که با وجود سهم  مدیران ذي

تر حجم آب رودخانه در فصول بهار و پاییز، سیر  بیش

هاي به یاهر  نه نیز در این ماهنزولی میزان دبی رودخا

نوعی وجود شرایط بحرانی در  دهد که به پرآب رخ می

دهد.  میزان حجم آب جاري رودخانه زهره را نشان می

کیلومتري شهرستان هندیجان  20در  دهمالایستگاه 

قابل ذکر است که وجود سدهاي  واقع شده است.

مخزنی کوثر و خیرآباد در باالدست منطقه، جریان 

هاي ارائه  بیعی رودخانه را تغییر خواهد داد، اما تحلیلط

هاي هیدرومتري  شده بر روي آمار مشاهداتی ایستگاه

انجام شده است که اثر سدهاي مذکور در جریان 

بر اساس نتایج  اي درنظر گرفته شده است. رودخانه

طی دوره مورد مطالعه در  در رودخانه آزمون روند، دبی

داراي روند  دهمال و لور، خیرآبادف هر سه ایستگاه پل

برداري صحیح و  دار است که بر لزوم بهره کاهشی معنی

هاي  ریزي مناسب استفاده از آب در رودخانه برنامه

مذکور تاکید دارد. بر اساس نتایج، میزان آبدهی در 

برداشت از امکان هاي آبان، آذر، دي، بهمن و اسفند  ماه

نماید.  را فراهم مینی رودخانه براي تأمین آب آشامید

هاي مهر، فروردین و  ماهاین در حالی است که 

داراي اردیبهشت میزان حجم آب قابل برداشت 

، خرداد، تیر هاي ماهمیزان آبدهی است.  محدودیت

رودخانه فاقد جریان مازاد براي مرداد و شهریور 

و حیات اکولوژیک رودخانه برداشت بوده و حفظ جریان 

چنین میزان پراکنش مقادیر  بود. هم آن ضروري خواهد

دبی و حجم آب رودخانه در فصل بهار در این ایستگاه 

برداري از آب رودخانه  تر از سایر فصول است و بهره بیش

منظور دستیابی به  بهشود.  در فصل بهار توصیه می
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و میزان دبی آب قابل برداشت براي مصرف شرب 

گاه دهمال براساس ارزیابی آمار ثبت شده در ایست

هاي اخیر و به  مشخص گردید با توجه به خشکسالی

دنبال آن براي حفظ اکوسیستم وابسته به رودخانه 

هاي گرم سال )خرداد تا آبان( به هیچ  زهره، در ماه

 از رودخانه برداشت گردد.  عنوان نباید حجم آبی

 

 منابع
ظور بررسی کمی و کیفی آبخوان شهر ري، علوم خاک و . ارایه مدل اجزاء محدود به من1217احتشامی، م و ع. شریفی. 

 . تهران.207-270، ص2، شماره 22آب، دوره 

. تحلیل روند تغییرات بارندگی فصلی و ساالنه چند ایستگاه 1217وندي.  الدین حجام، س.، ي. خوشخو و ر. شمس

، ص 46، شماره 60غرافیایی، دوره هاي ج هاي ناپارامتري، پژوهش منتخب در حوزه مرکزي ایران با استفاده از روش

 . تهران.141-107
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Abstract 

Assessment of river flow variation and trends is important in surface water resources 

management and utilization. In this study, the changes of Zahre river flow regime was assessed 

in Polfloor, Kheirabad, and Dehmola gauge stations using Mann-Kendall, Sen-estimator in 

monthly time scale, quarterly and annually during the years 1996 to 2015. The Tennant method 

was used to determine the environmental flow requirement, and subtracted from the recorded 

river flow data of the Dehmola station (adjacent to Handijan city), the volume of water taken 

from the river for drinking water supply of the Handijan city were determined at monthly scale. 

Results indicate that the flow amount in April and May had the highest volume at all stations 

during the year. Also, the Polfloor and Kheirabad stations had the greatest volume of discharge 

in spring season. While, the high river flow discharge of Dehmola station was observed in 

winter season. According the Mann-Kendall and Sen`s estimator the decreasing trend were 

observed in almost all seasons, and the steepest decreasing trend slope occurred in the spring. 

The results of Mann-Kendall and Sen`s estimator tests also suggest a decreasing trend in the 

annual flow discharge at all studied stations. Finally it was realized that the November, 

December, January, February and March are the wet months and suitable for water 

withdrawal/harvesting to supply drinking water from the river. In contrast, the summer months 

of June, July, August and September are low flow months and there is no water to exploit, and 

the base flow of the river should be maintained to support and protect the river environment and 

its dependent ecosystems.  

 

Key words: Drinking water supply, Monthly water yield, Trend test, Discharge variations, 

Environmental flow  
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