
 

 

1 

   روزه با هدف مدیریت منابع آب حوضه کرخه 06تحلیل منطقه ای جریان حداقل 
  

 ، مجتبی نساجی زواره، رضا بیات2، مرضیه حاج محمدی1باقر قرمزچشمه
 

 شاورزیکاستایار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  نویسنده مسئول،  -1

 دانشگاه تهران دانشجوی دکتری آبحژخیزداری،  -2

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیآموزش و ترویج کشاورزیاستایار موسسه  -3

 استایار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -4
baghergh@gmail.com 

 

   

 چكیده
نین روند آن، اطالعات ارزشمندی را در مدیریت شناخت نحوه تغییرات جریان حداقل در باال دست رودخانه و همچ

آب و حق آبه ها و نیز اصالح الگوی کشت می دهد.  همچنین مناطق مناسب برای کنترل آب را در طول مسیر 

رودخانه از دیدگاه مدیریت منابع آب مشخص می سازد. عالوه بر مسائل اقتصادی، حفظ اکوسیستم رودخانه  از 

از  روزه  06رخ داد حداقل جریان با پایه زمانی زمان ن توجهی به آن نشده است. مسائل مهم است که تاکنو

رودخانه تغییر  تا پائین دست آبدهی نیز در باال دست روندسرشاخه ها تا پایین دست متفاوت می باشد. همچنین 

ته و پس از بررسی ه کرخه مورد بررسی قرار گرفضنماید. در این تحقیق برخی از  ایستگاههای هیدرومتری حومی

هر سال در هر ایستگاه  استخراج  برایروزه  06حداقل با پایه زمانی های ها، ایجاد سری زمانی آنها و دبیداده

بدست آمده و از روزه  06 گردید. دبی متوسط ساالنه نیز محاسبه و نسبت دبی متوسط به دبی حداقل با پایه زمانی

رگرسیون چند متغیره برقرار و ذکر شده و شاخصهای فوق  با دبی حداقل آن بعنوان شاخص ارزیابی استفاده شد.

نتیاج نشان داد که جریان حداقل با مساحت بیشترین رابطه و شاحصهای جریان با فاصله . شدعوامل موثر استخراج 

حداقل هر ایستگاه تا خروجی حوضه کرخه رابطه بیشتری داشتند. این موضع نشان داد که در سراب حوضه جریان 

می بابد. لذا برای مدیریت  آیشنسبت به متوسط جریان کمتر بوده و با نزدیک شدن به پایاب حوضه شاخص افز

 منابع آب در اراضی زراعی در سراب حوضه باید به روشهای استحصال آب باران توجه بیشتری صورت گیرد.

 رخهدبی حداقل، آنالیز منطقه ای، شاخص جریان کم، حوضه ککلمات کلیدی: 

 

Abstract 
Understanding of low flow changes in upstream and trend it will provide valuable 

information on water resources management and water right and so the improvement of 

crop pattern. It also identifies suitable areas for water control along the river from a 

water resources management perspective. In addition to economic issues, the 

preservation of river ecosystems is an important issue that has not been addressed so far. 

Time of occurrence the 60-day low flow is different from upstream to downstream. The 

spatial trend of discharge also varies upstream and downstream. In this study, selected 

hydrometric stations of Karkheh basin were investigated and after data analysis, their 

time series 60-day low flow for each year in each station were extracted. Annual average 

discharge was also calculated and the ratio of 60-day low flow to mean annual discharge 

based on evaluation index. Multivariable regression between above indices and 60-day 

low flow were established with effective morphometric parameters. The results showed 

that the 60-day low flow had the significant correlation with the basin area and low flow 

indices had more relationship with the distance of each station to the output of Karkheh 
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basin. In the other hand in upstream, ratio of low flow to mean annual discharge lower 

than downstream flow in the watershed of the basin was at least lower than the average 

above indices are increased to outlet of Karkheh basin. Therefore, more attention should 

be paid to rainwater harvesting methods for agricultural management water resources in 

the upstream basins. 
Key Words: low flow, Regional analysis, Low flow index, Karkheh Basin 

   

 مقدمه

کمبود آب یكی از بزرگترین مشكالت حوزه های  آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است. 

، نامنظمی و تمرکز آن در بخشی از سال باعث گردیده است تا بخش بزرگی در این مناطق عالوه بر کمی بارش

کز بارش در فصل غیر از رویش از سال فاقد بارش باشد. اهمیت این موضوع از آن جهت بیشتر می شود که تمر

گیاهی بوده و اغلب گیاهان بخصوص گیاهان زراعی نیاز به آبیاری می باشند. اغلب مناطق کشاورزی در دشتها 

جریان حداقل ، زراعت صورت پذیرد. و حاشیه رودخانه های دائمی می باشد تا با استفاده از جریان رودخانه

اب افزایش می یابدو به همین دلیل رودخانه ها در سرشاخه ها فصلی و بطور معمول از سر شاخه ها به سمت پای

این الگو در اغلب رودخانه ها برقرار بوده ولی از یک منطقه به منطقه یا حوضه دیگر در پایاب دائمی می باشند. 

منطقه رفتار آن متفاوت می باشد. شناخت جریان پایه از سرشاخه تا پایاب در مدیریت منابع آب و کشاورزی 

ضروری است. اگر رفتار جریان حداقل در دوره های خشكسالی و ترسالی بطور جداگانه مورد بررسی قرار 

چرا که  با شناخت از مدت و شدت گیرد، اطالعات ذی قیمیتی را در احتیار مدیران و کشاورزان قرار می دهد. 

ند مدیریت شود. در خصوص جریان می تواکشت و نوع خشكی هیدرولوژیكی و بررسی نیاز آبی گیاهان سطح 

پایه و کم در دنیا پژوهشهای خوبی صورت گرفته و در کشور نیز در خصوص تحلیلهای منطقه ای پژوهشهای 

 پراکنده ای صورت گرفته است. 

اهمیت توجه به منابع آب بخصوص جریان پایه رودخانه ها در سالهای اخیر از اهمیت زیادی برخوردار 

 یصنعت یداتتول یشافزا یطرف و تالش برا یکاز  یهاکاربر ییرو تغ یو جنگل زدائ یستز یطمح یبتخراست. 

که خود گرم  یدهگرد یگلخانه ا یگازها زافزونرو یشموجب افزا یگراز طرف د یعاز صنا یشترب یریو بهره گ

 یکشورهادر صدر مذاکرات سران  یمیاقل یدگرگون یدهکه پد یرا به دنبال داشته است به نحو یشدن جهان

بنفشه،  ییمطالعات مربوط به منابع آب بوده )رضا یهبردار در کل ینبزرگ و کوچک قرار گرفته است.  بارش اول

رو  ینداده و از ا ییرتغ یقارا عم ینمنابع آب کره زم یعقادر است توز یمیرات اقلییرو ، تغ ین(  از ا1831

 ار دهد. خود قر یررا به شدت تحت تاث یعو صنا یکشاورز یداتتول

با توجه به مصرف بیرویه منابع آب بخصوص زیر زمینی که تاثیر منفی در جریان سطحی مناطق پائین 

دست دارند، باعث کاهش دبیهای کم آبی شده است. با روند کاهش جریانهای کم اکوسیستم رودخانه را متاثر 

عالوه بر کاهش محصوالت آینده  ساخته و ممكن است باعث نابودی گونه های استراتژیک منطقه و در نتیجه

حیات منطقه را با خطرات جدی مواجه سازد. این اثر در مناطق مختلف حوزه متفاوت است. برای این منظور 

 یانجر یلدر تحل یمنسجم یقشناخت مناطق بحرانی از اهمیت خاصی برخوردار است. تا کنون در کشور تحق

 یصورت نگرفته و مناطق بحران یمیاقل ییراتو تغ ضیارا یاربرک ییراترودخانه در اثر تغ یریپذ یبو آس یهپا

ه کارون از ض( در حو1831پرهمت و همكاران )قرار نگرفته است.  یلمورد تحل یتماکوس یدگاهرودخانه ها از د
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بدست  یجاستفاده کردند. نتا یو ترسال یروند خشكسال یو بارش درازمدت به منظور بررس یخروج یدب یزانم

داشته و  ینزول یرس یآبده یمحوضه رژ ینعباس پور و دز در ا یدداد که پس از احداث سد شه آمده نشان

 سدها بوده است.  یناحداث ا مانمنطبق با ز یزها ن یشروع خشكسال

نكا با  یرودخانه تجن در محدوده دشت سار یدرولوژیكیه یخشكسال یقی( در تحق1812) محمودی

 2،،،16،،6،2، یروز در دوره بازگشت ها 86و  3،،1 یساالنه با تداوم ها حداقل یانجر یاستفاده از شاخص ها

شده رودخانه تجن  ینیب یشکم پ یانهایبراساس جر یتنها قرار داد. در یو مورد بررس ینیب یشسال پ 166و 

 روبروست. یبحران خشكسالبا رودخانه در محدوده دشت  ینگرفت که ا یجهمذکور نت یدر دوره برگشت ها

 یهایانبراورد جر یرودخانه قره سو استان کرمانشاه برا یخشكسال یل( در تحل1832و همكاران ) یخزائ

 را انتخاب کردند.  8 یپت یرسونلوگ پ یعدرصد توز ،1 ینانروزه در سطح اطم 86و  ،1، 3، 1حداقل 

زه( را برای هر رو 86و  ،1، 16، 3، ،، 8(، دبی های حداقل با پایه زمانی )1833قرمزچشمه و همكاران )

سال در برخی از ایستگاههای هیدرومتری حوزه کرخه محاسبه کردند سپس دبی متوسط ساالنه و نسبت دبی 

های مختلف را بدست آوردند و از آن بعنوان شاخص ارزیابی استفاده متوسط به دبی حداقل با پایه زمانی

بر شدت کم آبی )کاهش دبی های حداقل( ه ضکردند.  نتایج نشان داد که با افزایش فاصله از خروجی حو

واقع در شمال شرق  یدرومتریه یستگاها 11 های¬( داده1831نژاد و همكاران ) حبیب شود.افزوده می

 یعروزه استفاده کردند و هشت تابع توز 86و  ،1، 3 های¬حداقل با تداوم یانجر یلتحل یرا برا یخراسان رضو

انتخاب  ای¬نطقهمناسب م یعرا به عنوان توز III یپت یرسونلوگ پ یعتوزبرازش دادند و  ها¬را به داده یآمار

متوسط  یمساحت، بارندگ یژگی، سه و شناسی¬ینو زم یمیاقل یزیوگرافی،پارامتر ف 10 یناز ب یتکردند. در نها

 شناخته شدند.  یدرولوژیکه یعوامل خشكسال ترین¬به عنوان مهم یرساالنه و درصد سازند نفوذپذ

 های¬توسط آزمون یدروددر حوضه سد سف یمیاقل یرهای( روند متغ1816و همكاران ) دودانگه

حداقل  یانجر یروند کاهش داری¬یمعن یج. نتاقرار دادند یبررسرا مورد  یرمنکندال و اسپ-من یکناپارامتر

 یندر ا نشان داد. یمطالعات های¬یستگاهنقاط در اکثر ا یرا در برخ یلس یشیرا در کل حوضه و روند افزا

و  نوریشد.  یانب یاراض یو کاربر یمیاقل ییراتتغ یمیاقل یپارامترها یریپذ ییرمطالعه از عوامل مؤثر بر تغ

 یعتوز یه،اروم یاچهروزه حوضه در 3حداقل  یانجر یمناسب برا یاحتماالت یعتوز ی( در بررس1812) ینیحس

ارائه کردند و نشان دادند که  یکم آب های¬یهانم یفتوص ینوع سه برا یحد یرمقاد یعبه نام توز یاحتماالت

 های¬یعتوز یرنسبت به سا وزهحداقل هفت ر یاندر مدل کردن جر یشده عملكرد بهتر یمعرف یعتوز

حداکثر و حداقل روزانه مربوط  یدما یزمان ی( سر1811دوست و همكاران ) خورشیدمتداول داشت.  یاحتماالت

 یققرار دادند. تحق یمورد بازساز یو شبكه عصب یههمسا ترین¬یکنزد به غرب تهران را با استفاده از روش

 یجنشان داد و براساس نتا یههمسا ترین¬یکرا نسبت به روش نزد عصبی شبكه روش باالتر دقت ها¬آن

در  ینحداقل روزانه بود. همچن یاز دما یشترحداکثر روزانه ب یدما ینآمده دقت هر دو روش در تخم دستب

 یشبكه عصب های¬کارون نشان دادند که روش های¬(، در سرشاخه،181و همكاران ) ینساج یگرد یپژوهش

 روزانه دارد.  یدب یبازساز یبرا یرهدو متغ یوننسبت به روش رگرس یدقت باالتر یو فاز

حداقل حوزه کرخه دو عامل مساحت و  یانجر ای¬منطقه یل( در تحل1818و همكاران ) جهانبخش

بدست آمده توسط  یجنمودند. طبق نتا یکم معرف یانعوامل بر جر یرگذارترینوان تأثتراکم زهكش را به عن
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 طالعاتیدوره م یط یروند منف یحوضه دارا های¬حداقل در سرشاخه یانکندال جر-و من یرمنآزمون اسپ

 یلحلت یبرا یکو ناپارامتر یکپارامتر های¬آزمون یكرد( از رو1812) همكاران و زاده¬مطالعه کاظم دربود. 

 ها¬آزمون یجاستفاده شد. نتا 1831تا  1806دوره  یط یلاستان اردب یستگاها 3و ساالنه در  یفصل یروند دب

 های¬آزمون یجد کننده نتاییتا یپارامتر های¬نشان داد که آزمون یو ساالنه دب یفصل های¬داده برای

درصد  را  11 یناندر سطح اطم ها¬ستگاهیساالنه در همه ا یدب یآزمون روند کاهش 3 یجبودند. نتا یناپارامتر

درصد را نشان داد.  1در سطح  کاهشی روند ها¬فصل یهبجز فصل تابستان بق یفصل یاسنشان داد و در مق

قرار داد. در  یکم در حوزه رودخانه کن مورد بررس یانجر یررا بر مقاد یماقل ییر( اثر تغ،181) یمحمد حاجی

، 1، 3، ،، 8 های¬کم با تداوم یانجر یرانجام شد و مقاد SWATط مدل توس یانجر سازی¬یهمطالعه شب ینا

 نشان داد.  2606کم را تا سال  یاندرصد کاهش جر 18بدست آمده  یجروزه محاسبه شد. نتا 86و  ،1، 11

 سازی¬یهدر شب SWAT( انجام شد دقت مدل 1810که توسط قرمزچشمه و همكاران ) یمطالعه ا در

، 1، 3، ،، 8 های¬شده با تداوم سازی¬یهکم شب یانجر یرمطالعه مقاد ینشد. در ا یرسکم حوضه کن بر یانجر

 یانجر سازی¬یهشب دربرآورد مدل را  یشب یجشد که نتا یسهمورد مقا یمشاهدات یرروزه با مقاد 86و  ،1، 11

شد.  بینی¬یشپ 2606تا سال  یماقل ییرکم در اثر تغ یاندرصد کاهش جر 20 ینکم نشان داد. همچن

 یكیحوضه کرخه که  یحوضه ها یراز ز یستگاهکم را در دو ا یان( روند جر1813)  یمحمد یقرمزچشمه و حاج

بدست آمده روند  یجقرار دادند. براساس نتا یواقع شده بود را مورد بررس یابدر پا یگریدر سرشاخه و د

کم بود و  یاراما بس یروند منف بیادر پا یول د،بدست آم دار¬یو معن یکم در حوضه باالدست، کاهش یانجر

 را در طول زمان نشان داد. یاندک ییراتتغ

تحلیل منطقه ای جریان حداقل با پایه زمانی های مختلف در کشور انجام شده است. ولی با توجه به 

اینكه جریان پایه به شدت تحت تاثیر مساحت بوده و نقش عوامل اقلیمی و دیگر پارامترهای مرفومتری 

دوره های خشک و تر از شاخص بكار گرفته شده توسط و می شود. برای حذف نقش مساحت کمرنگ 

روزه اسفاده شد که نوآور این تحقیق  06( بعنوان شاخص جریان حداقل 1833قرمزچشمه و همكاران )

 محسوب می شود.  

   

 هامواد و روش

شود.  یفارس م یجکه به وارد خل تماب بوده 2خلیج فارس و رتبه  یحوضه ها یرحوضه کرخه یكی از ز

دقیقه تا  0درجه و  00دقیقه عرض شمالی و  0درجه و  80دقیقه تا  01درجه،  86حوضه کرخه در حد فاصل 

( موقعیت حوضه کرخه را در نقشه ایران و نیز در 1دقیقه طول شرقی واقع شده است. شكل ) 16درجه و  01

ارتفاعات حوضه کرخه بخشی از   دهد.ای اصلی آن نشان میهساحل ایرانی خلیج فارس به همراه زیرحوضه

غرب، شمال و شرق حوضه را فرا گرفته است. باشد که سرتاسر نواحی شمالسلسله جبال زاگرس مرتفع می

 1360،چنین مساحت حوضه کرخه متر از سطح دریا واقع شده است. هم ،800بلندترین نقطه مرتفع حوضه 

 محل در کیلومتر، 1311 محیط با  حوضه این. شود¬درصد مساحت ایران را شامل می 8.2کیلومترمربع بوده که 

 دست باال منطقه) کرخه سد ورودی تا مربع کیلومتر 02111 مساحت و شود¬می ختم هورالعظیم به خروجی

 .شود¬می شامل را( حوضه
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کرد،  یفسال تعر یکمتوسط روزانه در طول  یانجر ینکمتر توان¬یکم را م یانجر یبطورکل

کم  یانباالدست هستند لذا جر یاناغتشاشات کوچک جر یرکم روزانه تحت تأث های¬یانمعموأل جر

 یکو ... روز در طول  06، 86، ،1، 3 یلاز قب یاپیمتوسط در چند روز پ یانجر کمترین صورت¬ساالنه به

 یدمختلف با های¬کم با تداوم یانمحاسبه جر یبرا ین(. بنابرا1832 ی،)محمد شود¬یم یفتعر سال

 ینمورد نظر در هر سال بدست آورد. در ا های¬روزانه را با تداوم های¬یانمتحرک جر یانگینم ینکمتر

-18،6ساله ) 06یدوره آمار یاه منتخب برایستگا 20 یروزه برا 06 ¬کم با تداوم یانجر یرمقاد یقتحق

 حاسبهدوره نامبرده م یال براهر س یمتوسط ساالنه برا یدب یرمقاد یت( محاسبه شد. در نها1816

کم برآورد شد که  یانجر یدو شاخص برا یدرومتریه های¬یستگاها سازی¬یكسانو به منظور  یدگرد

کم به متوسط  یمتوسط ساالنه و در شاخص دوم نسبت دب یانجر بهکم  یدب یندر شاخص اول نسبت ب

به محاسبه  ربوط( معادالت م2( و )1( محاسبه شد. در روابط )1816-18،6) یدر کل دوره مطالعات یانجر

 :است شده آورده ¬دو شاخص ینا
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 (1816-18،6( )یه)مترمكعب بر ثان یمتوسط مربوط به کل دوره مطالعات یدب mQدر آن  که

aQ (یهمتوسط ساالنه )مترمكعب بر ثان یدب 

lQ (یهكعب بر ثان)مترم روزه 06 تداوم یکم برا یانجر یدب 

 های اصلی آن: موقعیت حوضه کرخه در نقشه ایران و زیرحوضه1ل شك
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i سال( یزمان یهپا( 

index1=Qli/Qai                                                                                    )1( رابطه  

index2=Qli/Qm                                                                                   )2(رابطه   

روز آمار ناقص بهه روش   8بودند، تا  ینواقص آمار یکه دارا هایی¬یستگاهذکر است که در مورد ا به الزم

مختلهف آمهار    ههای ¬تداوم یکم برا یانروز پس از محاسبه جر 8از  یشترب یشد اما برا یلتكم یخودهمبستگ

بها   یهمبسهتگ  بیشهترین  یکهه دارا  یسهتگاهی هر سال توسط آمار کامهل ا  یبرا یستگاهکم هر ا یانناقص جر

 شد.  یناقص بود بازساز یستگاها

های هایی برای کل منطقه به دست می آید و با داشتن برخی از ویژگیدر تحلیل منطقه ای روابط یا منحنی

شود. بنابراین گیرد جریان در محل مورد نظر تعیین میهایی که اندازه گیری جریان صورت نمیحوضه در محل

ریت منابع آب و مسائل زیست محیطی بایستی به تحلیل منطقه ای خشكسالی و های مدیدر برنامه ریزی

های کم رودخانه ای توجه ویژه داشت. در حال حاضر روش معمول که تاکنون در بسیاری از مطالعات در جریان

این زمینه بكار رفته است روش  رگرسیون چندمتغیره است. در این روش بین متغیر وابسته )جریان کم( و 

شود. در این تحقیق به های فیزیوگرافی و اقلیمی( رابطه رگرسیونی ایجاد میمتغیرهای مستقل )مانند ویژگی

منظور تحلیل منطقه ای جریان کم به روش رگرسیون چند متغیره بین پارامترهای مستقل ارتفاع، مساحت، 

ه جریان کم مربوط به آن های وابستشیب و فاصله تا خروجی زیر حوضه منتهی به هر ایستگاه و شاخص

 متغیره برقرار شد.  ایستگاه رابطه چند

   

 نتایج و بحث

( پارامترهای فیزیوگرافی حوضه های باالدست هر ایستگاه آورده شده است. جلوگیر بزرگترین و 1در جدول )

ه ترتیب خرس آباد و سراب سیدعلی بباشند. حوضه های حوضه منتخب می 20واهنو کوچكترین حوضه در بی 

کم شیب ترین و پرشیب ترین حوضه و ایستگاه سنگ سوراخ دورترین فاصله تاخروجی و ایستگاه جلوگیر نیز 

 نزدیكترین بودند.

ایستگاه منتخب حوضه کرخه  20روزه و دو شاخص ذکر شده برای  06دبی متوسط ساالنه ، دبی حداقل 

متر مكعب  101دبی ساالنه در ایستگاه جلوگیر با ( آورده شده است. بیشترین 2محاسبه گردید که در جدول )

متر مكعب رخ داده است. ایستگاه  1.0بر ثانیه و کمترین جزیان ساالنه در ایستگاه ایستگاه تنگ سیاب با 

متر مكعب بر ثانیه( به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار  6.60متر مكعب بر ثانیه( فیروزآباد ) 81جلوگیر )

ه را به خود اختصاص دادند. شاخص های ذکر شده در ایسگاههای منتخب متفاوت و بین روز 06جریان حداقل 

و  1در ایستگاه فیروز آباد بدست آمد. تفاوت معنی داری بین شاخص  6.620در ایستگاه تنگ سیاب تا  6.03

است مشاهده نشد. باال بودن شاخص ها در ایستگاه تنگ سیاب به دلیل وجود چشمه های کارستی  2شاخص 

که در تابستان جران پایه را کاهش نداده اند. بطور کلی شاخصهای ذکر شده در سر شاخه ها نسبت به پایاب 

 کمتر بدست آمد که نشانگر پایداری جریان در پایاب حوضه کرخه است. 
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 های هیدرومتری مورد استفاده(: پارامترهای فیزیوگرافی ایستگاه1جدول)

 (فاصله تا خروجی )کیلومتر شیب متوسط)درصد( ارتفاع متوسط)متر( ع(مساحت )کیلومترمرب کد  نام 

 44443 11 2020 313 21 - 101 سنگ سوراخ )غرب(

 40641 13 1149 941 21 – 101 فیروزآباد ) فیروزانی (

 39341 11 1391 2049 21 - 113 آران غرب

 39044 11 1916 3336 21 - 111 دو آب ) گاماسیاب (

 31042 13 1930 10961 21 - 123 پل چهر

 33343 1 1123 1436 21 - 131 خرس آباد

 36341 14 1114 1232 21 - 133 دو آب مرک

 34341 20 1613 1316 21- 131 حجت آباد

 31649 11 1262 1024 21 - 141 پل کهنه

 21943 11 1232 1301 21 - 143 قور باغستان

 33943 13 2012 613 21 - 141 نور آباد )غرب(

 11341 16 1616 20320 21 - 143 هلیالن ) سیمره(

 16646 11 1134 2613 21 - 113 دارتوت

 13146 20 1361 26230 21 - 111 سازین

 1642 13 1233 369 21 - 163 تنگ سیاب

 33441 20 2111 266 21 - 163 واهنو )هر رود(

 21644 24 2023 1149 21 - 161 کاکا رضا

 26449 23 2013 390 21 - 131 دو آب سید علی

 14343 21 1694 3343 21 - 133 پل کشکان

 13141 21 1611 1642 21 - 131 چم انجیر

 110 23 1613 6933 21 - 133 آفرینه )کشکان(

 109 2343 1643 909 21-131 آفرینه )چالول(

 1943 1341 1313 1132 21-191 برآفتاب

 6141 2244 1632 1263 21-193 دخترپل

 041 1443 1419 39413 21-191 لوگیرج

 1046 1944 1401 29291 21-411 نظرآباد

پارامترهای مرفومتری مورد استفاده در تحلیل منطقه ای شامل مساحت، شیب حوضه، ارتفاع و فاصله هر 

( 2Rهمبستگی )ایستگاه تا خروجی حوضه  کرخه در باالی سد کرخه برای باالدست هر ایستگاه محاسبه شد. 

( آورده شده است. 8ه در جدول )ضهای جریان کم با عوامل مورفومتری منتخب حوقادیر جریان کم و شاخصم

از تقسیم  2حاصل مقادیر جریان کم بر میانگین ساالنه جریان و شاخص  1شد شاخص ارائه براساس آنچه 

ا مساحت باالترین جریان کم بر میانگین جریان در کل دوره مطالعاتی بدست آمد. مقادیر جریان کم ب

( را داشت و به مقادیر شیب و ،6.0( و بعد از آن با فاصله تا خروجی بیشترین همبستگی )6.3همبستگی )

های محاسبه شده با هیچ یک از عوامل مورفومتری . شاخصمناسبی را نشان نداندبستگی همارتفاع 

ومتری تقریبأ مشابه بود. همچنین هر همبستگی قابل قبول نداشتند و همبستگی هر دو شاخص با عوامل مورف

 ( نشان دادند. 6.2دو شاخص بیشترین همبستگی را با فاصله تا خروجی )
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 روزه )واحد دبی ساالنه و حداقل متر مكعب بر ثانیه است( 06مشخصات جران و شاخصهای جریان حداقل  -2جدول 

روزه 06دبی حداقل  نام  کد ایستگاه  هدبی میانگین ساالن   index1 index2 

 0.443 0.415 3.602 1.595 سنگ سوراخ )غرب( 21-105

 0.028 0.024 1.431 0.041 فیروزآباد )فیروزانی( 21-109

 0.042 0.036 3.974 0.168 آران غرب 21-113

 0.123 0.116 14.757 1.816 دو آب )گاماسیاب( 21-115

 0.073 0.062 31.032 2.271 پل چهر 21-127

 0.086 0.073 1.463 0.126 ادخرس آب 21-131

 0.163 0.141 5.534 0.904 دو آب مرک 21-133

 0.058 0.059 7.979 0.465 حجت آباد 21-139

 0.173 0.231 19.158 3.307 پل کهنه 21-141

 0.161 0.194 20.469 3.287 قور باغستان 21-143

 0.239 0.238 3.258 0.777 نور آباد )غرب( 21-145

 0.120 0.126 68.234 8.167 ن )سیمره(هلیال 21-147

 0.318 0.349 5.228 1.664 دارتوت 21-157

 0.157 0.164 84.422 13.254 سازین 21-159

 0.662 0.669 1.417 0.938 تنگ سیاب 21-163

 0.091 0.097 2.676 0.244 واهنو )هر رود( 21-167

 0.169 0.174 11.593 1.961 کاکا رضا 21-169

 0.464 0.464 7.734 3.591 ب سید علیدو آ 21-171

 0.184 0.185 29.129 5.351 پل کشکان 21-173

 0.398 0.418 10.220 4.072 چم انجیر 21-175

 0.270 0.264 42.690 11.533 آفرینه )کشکان( 21-177

 0.319 0.330 3.624 1.155 آفرینه )چالول( 21-179

 0.395 0.369 1.634 0.646 برآفتاب 21-181

 0.257 0.248 49.840 12.786 دخترپل 21-183

 0.233 0.241 141.039 32.917 جلوگیر 21-185

 0.216 0.216 95.738 20.654 نظرآباد 21-411

 
 ه کرخهضبا عوامل مورفومتری حوروزه  06 های جریان کم ( جریان کم و شاخص2Rمقادیر همبستگی ) -8جدول

  (km2مساحت ) (mارتفاع ) شیب )%( (kmفاصله تا خروجی )

0441 041 0412 049 Low low 

042 0401 0401 0402 Index1 

042 0402 0404 0403 Index2 

 

های دبی کم به عنوان متغیر وابسته و عوامل مورفومتریک حوضه مطالعاتی از جمله تحلیل رابطه بین شاخص

جام شد. روابط هر دو شاخص با مساحت، شیب، ارتفاع و فاصله تا خروجی به عنوان متغیرهای مستقل ان

. براساس روابط (0)جدول  را نشان داد 0/6متغیرهای مستقل برای هر دو شاخص ضریب همبستگی حدود 

بدست آمده هر دو شاخص مورد مورد مطالعه با ارتفاع رابطه مستقیم و با پارامترهای مساحت، شیب و فاصله تا 
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سازی شده براساس گیری شده و شبیهمبستگی مقادیر اندازه( رابطه ه2خروجی رابطه معكوس داشتند. شكل )

 دهد. های جریان کم و عوامل مورفومتریک را نشان میمعادالت چند متغیره شاخص
 

 ه کرخهضروزه با عوامل مورفومتری حو 06های جریان کم  همبستگی جریان کم و شاخص معادالت -0جدول

تداوم جریان 

 کم
 Multiple معادله همبستگی خصاش

R 
2R 

60 
Index1 (-941*10-6)A+(343*10-5)H+(-0.001)S+(-0.001)L+0.13 0466 0443 

Index2 (-941*10-6)A+(644*10-5)H+(-0.006)S+(-0.001)L+0.13 0466 0443 

S)شیب )درصد : 

L)فاصله تا خروجی )کیلومتر : 

A)مساحت )کیلومتر مربع : 

H)ارتفاع )متر : 

Index1ین جریان در هر سال: جریان کم/ میانگ 

Index2 جریان کم / میانگین جریان در کل :

 دوره

 

 
سازی شده براساس رگرسیون الف: شاخص جریان کم )جریان کم/ میانگین جریان در هر سال( مشاهداتی و شبیه -2شكل 

ده براساس رگرسیون سازی شچندمتغیره ب: شاخص جریان کم )جریان کم / میانگین جریان در کل دوره( مشاهداتی و شبیه

 روز( 06چندمتغیره )تداوم 

 

 نتیجه گیری

روزه مورد بررسی قهرار گرفهت. دو شهاخص بهرای بررسهی       06در این تحقیق تحلیل منطقه ای جریان حداقل 

 ق( بكار برده شد. نتایج تحقی1833جریان حداقل بر اساس شاخص تعریف شده توسط قرمزچشمه و همكاران )

حداقل در سرشاخه ها  نسبت به جریان متوسط ساالنه از مقدار کمتری برخهور دار اسهت.    نشان داد که جریان

بطوریكه شاخص های تعریف شده این موضوع را به خوبی نشهان دادنهد. دبهی خهداقل بها عامهل مسهاحت و        

ده شاخصهای ذکر شده با فاصله ایستگاه تا خروجی حوضه کرخه رابطه بهتری را نشان دادند. نتیجه بدست آمه 

بیانگر آنست که جریان پایه رودخانه که نقش مهمی در پایداری تولیدات زراعی را ایفا می کند در سر شاخه ها 

جریان پایه قابل اعتمادی وجود دارد. بنابر ایهن بهرای   از پایداری مناسبی برخوردار نبوده ولی در پایاب حوضه 

حوضه ها، نیاز به استحصال آب باران می باشهد.   مدیریت پایدار کشاورزی و توسعه آن در سرشاخه ها و سراب

 لذا توجه به این امر در مدیریت منابع آب و توسعه کشاورزی پایدار می تواند نقش مهمی ایفا کند.
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   منابع فارسی

ها در حوزه کارون با استفاده از  یها و ترسال یروند خشكسال ی. بررس1831. یب، و ح. صدق یان،پرهمت، ج.، ثقف -

 کرمان. ی،و خشكسال یمقابله با کم آب یراهكارها یبررس یکنفرانس مل ینآمار درازمدت. اول

حداقل در  یانجر یو مكان یزمان یلو تحل یه. تجز1818س.  یمی،ع، رح ی،صراف، ب، غفور یجهانبخش، س، سار -

 .03-،،(، 1)3 یز،آبخ یریتو مد یمهندس یهکرخه، نشر یزحوزه آبخ

 ینامه کارشناس یانحداقل حوضه رودخانه کن، پا یانبر جر یماثر نوسان اقل یابی. ارز،181م . محمدی،¬یحاج -

 دانشگاه اردکان. یعی،ارشد، دانشكده منابع طب

 های¬حداقل در حوزه های¬یانجر یلو تحل یه. تجز1831ک، وفاخواه، م.  یمانی،م، سل یمی،م، ابراه نژاد،¬یبحب -

 . 3،-00(، 1)1 یز،حوزه آبخ یریتنامه مدپژوهش ی،خشک شمال شرق خراسان رضو یمهن

حوضه  ی)مطالعه مورد یدرولوژیکه یخشكسال یفراوان یعتوز یل. تحل1832ا. ی،ع، جبار ی،م، تلور یی،خزا -

 .0،-،0(، 2)1و توسعه،  یارودخانه قره سو(، مجله جغراف

حداکثر و حداقل  یدما ینزما های¬یسر ی. بازساز1811زواره، م، قرمزچشمه، ب.  یدوست، ع، م، نساج یدخورش -

: غرب استان تهران(، ی)مطالعه مورد یمصنوع یو شبكه عصب یههمسا ترین¬یکروزانه با استفاده از روش نزد

 . 83شماره 

( در حوضه یلحداقل و س یان)جر یانجر یحد یرروند مقاد ی. بررس1816ع.  ی،س، سرحد ی،دودانگه، ا، سلطان -

 .221 -،21(، 3،)،1علوم آب و خاک،  یعی،و منابع طب یکشاورزمجله علوم و فنون  یدرود،سف یزآبخ

نامه کارشناسی های آبریز کارون، جراحی و زهره، پایانهای حوضهای سیالب(، تجزیه و تحلیل منطقه،183ریاحی ) -

 ارشد رشته عمران، دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تهران. 

 یكردهایبا استفاده از رو ای¬رودخانه های¬یانروند جر تحلیل ،1812 ع، زاده،¬آ، رسول ملكیان، م، زاده،¬کاظم -

 .08-1،، ،1سال چهارم، شماره  ین،دانش زم های¬مجله پژوهش یل،در استان اردب یو ناپارامتر یپارامتر یآمار

حوزه  خروجی تا ها¬حداقل از سرشاخه های¬یدب ی. بررس1833م.  زاده،¬یدریآ، ح پور،¬یقرمزچشمه، ب، مهد -

 دانشگاه باهنر کرمان.  یر،و کاهش تبخ یاریآب یکنفرانس سراسر ینمنابع آب، دهم یریتبه منظور مدکرخه 

حداقل  یانجر سازی¬یهدر شب SWATدقت مدل  یابی. ارز1810. یم، و م. احمد ی،محمد یقرمزچشمه، ب.، حاج -

 . یزداریحفاظت خاک و آبخ یکنفرانس مل ین: حوزه کن(. دومی)مطاعه مورد
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 .یلیدانشگاه محقق اردب یست،ز یطو مح یعیمنابع طب

 یزآبر های¬)حوضه GISدر بستر  ای¬روابط منطقه یمكان یعحداقل و توز های¬یانجر یل. تحل1832س.  ی،محمد -

 ص. 160 یقات،واحد علوم تحق یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس نامهیان(. پایالنگ یهناح

حداقل در محدوده  یانرودخانه تجن با استفاده از شاخص جر یدرولوژیکه یخشكسال ی. بررس1812ع.  ی،محمود -

 . یرانمنابع آب ا یریتکنفرانس مد ین، پنجمنكا یدشت سار
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