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  کاوی رودخانه کارون جهت بررسی تغییرات دبی و شوری آب اهوازداده
    

 زن، استادیار دانشکده مهندسی و علوم آب دانشگاه شهیدچمران اهوازپروانه تیشه

 منا گالبی، استادیار دانشکده مهندسی و علوم آب دانشگاه شهیدچمران اهواز
:پست الكترونيكي:                  ،   061-33330011تلفن نويسنده اصليpartishehzan@scu.ac.ir 

 

 

  :چکیده 
مأدیریت  جمعیأت، ررهنأو و نیأ  ها به ویژه در مناطق شهری عالوه بر عوامل اقلیمی متأثرر ازآب رودخانه     

مدت های کشاورزی و .. است. شناسایی روند تغییرات بلندهای شهری و صنعتی و زهاببرداشت آب، ورود پساب

باشد. به منظور بررسی تغییأرات جریأان آب رودخانأه و میأ ان هأدایت رودخانه الزمه مدیریت صحیح آن می

) سأه ساله رودخانه کارون در محدوده شأهر اهأواز 46الکتریکی آن به عنوان شاخصی از کیفیت آب، اطالعات 

تریک مورد بررسأی و تحلیأل قأرار گررأت. های ناپارامبا استفاده از آزمون ایستگاه مالرانی، اهواز و دارخوین( 
درصد دارد. شوری آب از  5دار در سطح انه کارون در ایستگاه اهواز کاهشی معنینتایج نشان داد که دبی رودخ

دار و در سطح یک درصأد معنأیباالدست به سمت پایین دست ار ایش داشته و در هر سه ایستگاه مورد بررسی 

  .ار ایشی است

 .دبی، شوری، کارون، اهواز های ناپارامتریک،آزمون :ها کلید واژه

 

 مقدمه  -1

دسات، ناه  ها در پااييباشند. کميت آب رودخانههای انساني ميهای شهری متأثر از فعاليتمنابع آب خصوصاً در محدوده

هاا نياز بسات ي از سرچشامهسازی ، انتقال و مصار  آن رات آن بوده بلكه به ميزان ذخيرهتنها ناشي از عوامل اقليمي و تغيي

های کاشاورزی و آبهای صنعتي، زهمنابع آالينده از قبيل پسابهمچنين تغييرات کاربری اراضي،  مديريت نادرست دارد. 

 در کااهش کيفيات هااهای انساني و همچنين نوع پوشش گياهي اطرا  رودخانههاای شاهری و فعاليتهمچناين فاضاالب

 .(3و 2،1) رددانقش اساسي  ها رودخانه

 ريزان جهت مديريت منابع آبيها اطالعات ارزشمندی را در اختيار برنامهند بلندمدت کميت و کيفيت رودخانهشناسايي رو

های باقيماناده( و های پارامتريک )رگرسيون خطي و مدلتوسط دو گروه آزمون و تجزيه تحليل روند يدهد. بررسقرار مي

 باشد.مي (6و تخمين ر شيب سن )  (5و  4) نند آزمون من کندالهما کهای ناپارامتريآزمون
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 -1383 ریاااامدر دوره آ االنه اااسو  صلياااف ،هاااماهان ساااامقي هاااسدر  انيرا بغر لشما منطقه یهاخانهرود نجريا ندرو

ميرعباسي  توسط دارمعني همبست يدخو يباراض هاکلي راثا  ذاح ااب  سنگر شيب تخمين و الداکن _نامروش  ااب1353

در  انيرا غاربلشما یهاخانهرود نجريا که داد  ننشا نتايج .(7)گرفت ارقر نموآز ردمو (1389نجف آبادی و دين پژوه )

-هما ادتعداز  بيشتر ماهانه سمقيادر  منفي ندرو با یهااهما ادتعد. نددار ليونز ندرو هاهيست اا همهدر  و فصليساالنه  سمقيا

 ند. رونددار دارمعني منفي ندرو سفند(ا تا )مهر لسادوم  ماهه ششدر  هاهيست ااز ا نيمي ودحد. ستا تاامثب داانرو با های

 صددر سطحو در  ليونز گذشته ههد سهدر  کلي حالتدر  انيرا  غااااااربلشما منطقه یخانههارود غالب بناروا اتتغيير

 (.7ست )دارامعني

هاای ساتفاده از آزماوناماهاناه و سااالنه دباي رودخاناه ماارون باا فصلي،  بررسي روند تغييرات( با 1390معروفي و طبری )

ها، دارای روند دبي ساالنه در همه ايست اهدريافتند که  کندال و سن و همچناين تحليال پارامتری رگرسيوني-ناپارامتری من

ن اسات کاه مقاادير دباي های فصالي بياان ر آتحليل سه آزمون انجام شاده بر روی دبي .نزولي در دو دهه اخير بوده است

هااای پااارامتری و های بهار و زمستان، کااهش و فصل تابستان، افزايش يافته است. بياشترين تفاااوت نتااايج آزمااونفصل

کاار رفتاه نشاان داد کاه ه هاای باهای ماهانه توسط آزموننتاايج بررسي دبي. ناپارامتری در دبي فصل پاييز مشاهده گرديد

 (.8) ها کاهش يافته استهاای فروردين، ارديبهشت، خرداد و اسفند در تمامي ايست اههای دباي مااهداده

باا اساتفاده از آزماون  1347-1389آب رودخاناه چاا انجيار خارم آبااد در دوره آمااری نتايج رونديابي پارامترهای کيفي 

سايديته دهناده کااهش اي جريان، که نشانرغا روند نزولي در مقادير اسيديته و دبيکندال نشان داد که عل-ناپارامتريک من

زيا، باقيماناده کربناات، کلار، کلسايا، منياترها از قبيل هدايت الكتريكي، بيباشد، ساير پارامآب در مدت مورد مطالعه مي

باشاند. روناد ماي درصاد 5 در ساطح دارها، سختي موقت و ساختي کال دارای روناد صاعودی و معنايامالح، کل کاتيون

 (.9) باشددهنده کاهش کيفيت آب و افزايش امالح محلول اين رودخانه ميات امالح محلول آب، نشاندی تغييرصعو

چشامه  را و ريا   سليمان تن ه، کردخيال آب سه رودخانه متغيار کيفي 9 روند تغييرات( 1392ساالريان و همكاران )

. نتاايج نشااان داد کااه در مقياااس بررسي نمودناد کندال-با استفاده از آزمون ناپارامتريک من (1350-1385سال ) 35طي 

بارای رودخاناه کردخيال  %95برای هر دو رودخانه سليمان تن ه و ري چشمه و در سطح  %99در سطح  pH ساالنه، مقادير

ردخياال رونااد نزولااي باارای ک Ca برای ري  چشمه روند صعودی و مقااادير SAR روناد صعودی داشته و نيز مقادير

به ترتيب دارای روناد صاعودی و  %95در سطح   Caو 3COH چشمه مقاديردر مقياس ماهانه تنها در ري  .اتداشاته اس

 .(10)اندنزولي بوده

های متعددی در ماورد تحليال روناد تغييارات دباي رودخاناه صاورت گرفتاه اسات. وال و در ساير نقاط جهان نيز پژوهش

ودخاناه را در غرب اوکالهاما مورد مطالعه قرار دادند و نتيجه گرفتند که جريان ( روند احتمالي در جريان ر1996توتورلي )

 .(11) ار بوده استدروند کاهشي معني دارای رودخانه

-های آبخيز غرب ترکيه روند نزولي و معنايحوزه آبخيز در ترکيه نشان داد که جريان آب حوزه 26ساله  31بررسي روند 

داری را نشاان های حوزه آبخيز شرق ترکيه روناد معنايت ولي جريان آب رودخانهداشته اسدرصد  و کمتر 5دار در سطح 

 (. 12نمي دهد )

سااله  24پارامتر شايميايي و فيزيكوشايميايي رودخاناه تبارو اسا انيا در دوره  34( روند تغييرات 2008بورا دينو و همكاران )

ر شايب سان نشاان دهناده کااهش غلفات فسافر و گال و تخمينمون فصلي من کندزبررسي نمودند. آرا ايست اه  13برای 

 (.13) در اين رودخانه بود pHافزايش 
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و توسط چان  مورد بررسي  2002تا  1993های ايست اه رودخانه هان )کره جنوبي( برای سال 118پارامترهای کيفيت آب 

نشان نداد اما روند تغييرات نيتروژن کال افازايش  داری در دمايمطالعه قرار گرفت. آزمون ناپارامتريک من کندال تغيير معن

و  BOD ،COD ،DO،pH ،SSهای مورد بررسي روند افزايشي و يا کاهشي داری را نشان داد. در نيمي از ايست اهمعني

TP (14) های شهری اثر قابل توجهي بر آلودگي آب رودخانه داشتدار نبود. زمينمعني. 

مورد کيفيت رودخانه کارون در محدوده اهاواز پاژوهش حاضار باه مطالعاه روناد کماي  با توجه به مشاهدات  مختلف در

 جريان و شاخص شوری به عنوان شاخصي از کيفيت آب رودخانه برداخته است.

 

 مواد و روشها:  -2

 : منطقه مورد مطالعه:2-1

 48دقيقه عار  شامالي و  20درجه و  31قرار دارد، در موقعيت جغرافيايي  شهرستان اهواز هوازکه در بخش مرکزیشهر ا

بر پاياه آخارين . استمتر از سطح دريا واقع شده 18ای خوزستان و با ارتفاع دقيقه طول شرقي، در بخش جل ه 40درجه و 

رودخاناه از  اهوازشاهرآشااميدني کالن . آبکننادمي زنادگي اهاواز شهرکالن در خوزستان استان مردم ٪32آمار رسمي، 

چهاار  در اساتان زردکاوه بختيااری ،(بازفات و کوهرن  ،)ارمند های اصلي کارونرچشمه شاخهس .دشوکارون تامين مي

در  دناا از خرساان گيرناد ماننادهاای گونااگون سرچشامه ميهای فرعاي آن از کوهاسات  ولاي شااخه محال و بختيااری

از منااط  کوهساتاني و پار پايخ و خاا، در  اين رود، پس از گاذر .لرستان هایاز بلندی دز و که يلويه و بويراحمد استان

شاود کاه در باه دو شااخه تقسايا مي شوشاتر شاود. رود کاارون در شامالمي وزستانخ وارد دشت گتوند ای به ناممنطقه

ه کاارون با اهاواز اسات کاه در شامال رود دز کاارون، فرعايتارين شااخه يابناد. مهاا يكدي ر پيوند ميب شوشتر جنوب

مي نمايد. يكي از مهمترين مشكالت رودخانه با ورود به اهواز، شهر را به دو بخش شرقي و غربي تقسيا   کارون .پيونددمي

 کارون آلودگي آب آن مي باشد.

 

 : روش کار:2-2

( سه 1346-1393ساله ) 46رد که برای اين مطالعه از آمارهای هيدرومتری متعددی قرار داايست اه کارون  رودخانهبر روی 

ايست اه  هيدرومتری مالثاني، اهواز و دارخوين استفاده گشت. ابتدا برای هر ايست اه ميان ين ساالنه مقاادير دباي و هادايت 

ايست اه دارخوين آمار ثبت شده دباي را نداشات و فقاط از آماار شاوری آن الكتريكي محاسبه شد. )الزم به ذکر است که 

 . س س با استفاده از نرم افزار اکسل تغييرات دبي و شوری آب هر ايست اه در طي زمان رسا شد.استفاده شد(

گر شيب سان باا  آزمون من کندال ، پيرسون و تخمينمتر مورد بررسي از اداری روند تغييرات دو پاربررسي معني ربه منفو

 و شروع پدياده و برای تعيين نقاط جهش XLSTAT 2015   (16 )(و همچنين 15)  SPSS19استفاده از نرم افزارهای 

 ( استفاده شد.17آزمون نموداری من کندال با استفاده از نرم افزار ارايه شده توسط سازمان هواشناسي اردبيل ) از
 

 : آزمون من کندال 2-3

 (5)کنادال  توساط سا س و ارائاه (4) مان توسط ابتدا رود،مي شمارهب ناپارامتريک هایآزمون از که کندال- من آزمون

جهااني  ساازمان وسايله باه 1988 ساال در، رودماي شامارباه ناپارامترياک هاایآزماون از که آزمون اين گسترش يافت.

 اسات.  شده استفاده مختلف موارد در و اتبه کر اقليمي ایهسری روند داریمعني بررسي در و شد پيشنهاد هواشناسي

 فر  )رد يک فر  پذيرش و دارد ها داللتداده سری در روند وجود عدم و بودن تصادفي بر آزمون اين صفر فر 

 .باشدمي هاداده سری در وجود روند بر دال صفر(
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 :شودمي محاسبه روش دو به آزمون اين

 کندال-من نموداری آزمون .2                     کندال-من (T)آماره  آزمون .1

-که از توزيع خاصي پيروی نماي های زمانيودن کاربرد آن برای سریتوان به مناسب بکندال مي-از نقاط قوت روش من 

نياز از دي ار  ، گردندهای زماني مشاهده ميکنند اشاره نمود. اثر پذيری ناچيز اين روش از مقادير حدی که در برخي سری

 (. 18استفاده از اين روش است )مزايای 

 :شودمن کندال به طري  زير محاسبه مي (T)آزمون آماره 

 
هاای بزرگتار از مجموع تعداد رتبه  Pسال( و  46های آماری )در اينجا تعدادکل سال Nآماره کندال،  Tدر معادالت فوق 

 يف است که برای هر سال تعريف شده است. مثالًشماره رد nگيرد. در اين معادالت است که بعد از آن قرار مي inرديف 

نيز توسط رابطه  Tداری آماره تعريف شده است. معني 46شماره  1393و برای پايان آن ،  1، شماره 1347برای شروع دوره 

 .شودزير آزمون مي

 
)ماورد بررساي در ايان  %59ح احتماال ه در ساطکبا سطح احتمال آزمون است  (Z)مقدار بحراني نرمال يا استاندارد  gtکه 

توان بارای آن سری تصادفي است و روند خاصي نمي ،باشد   Tt<T<+Tt–باشد. در مواقعي که مي 96/1تحقي ( معادل 

 باشد.ميدهنده روند مثبت نشان T>-Ttدهنده روند منفي و باشد، نشان T<-Ttکه تصور کرد. در  حالي

پيدا  را تغيير نقطه کندال- من نموداری آزمون کمک توان بامي باشد، قبول قابلα اری دمعني سطح در روند هرگاه

در اين آزمون  به هر سال يک   کند. مي محاسبه i را در زمان Tمقادير آماره من کندال  روش اين حقيقت در. کرد

های که تعداد رتبهشوددر نفر گرفته مي (m)گيرد. برای هر پارامتر يک مرتبه تعل  مي i(n (..1,2,3 =شماره رديف 

 گيرد.است که قبل از آن قرار مي niکوچكتر از رديف 

 
 Uاست که در نهايت دنبالاه  inمرتبه مربوط به هر رديف  iMآماره،  iTواريانس،  iVاميد رياضي،  iEدر معادالت فوق ، 

باشاد. اگار  =+ ماي96/1که معادل  شوددرنفر گرفته مي 95/0شود. در اينجا نيز معناداری روند در سطح از آن استخراج مي

به صورت نموداری رسا شود، در حالت معناداری روناد، دو نماودار در نقطاه شاروع پدياده در  iبر اساس  ′Uو  Uدنباله 

+ يكدي ر را قطع کرده و در خال  جهت يكدي ر حرکت خواهند کرد. باه ايان نقطاه برخاورد، -96/1خارج از محدوده 
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تقريباً به صورت موازی حرکت خواهند  ′Uو   Uلي که اگر روند وجود نداشته باشد، دو دنباله شود. در حاجهش گفته مي

 (.19کرد و يا با چند بار برخورد به طوری که به تغيير جهت منجر نشود، عمل خواهند کرد ) نقل از 

 افزايش روند +U.است دارمعني ندرو باشد (96/1)از بيشتر U(t)  اندازه هرگاه ب يريا نفر در را  a= 05/0 اگربنابراين 

 شاود خارج( 96/1دار )معني پايين و باال خطوط از U منحني اگر دي ر عبارت به .دهدمي نشان را کاهشي روند - U و

 فقاط کاه اسات معناي بادين نشوند خارج ولي بكنند تالقي دارمعني محدوده در 'U و U منحني اگر .دارد وجود روند

 .ندارد وجود روند ولي است داده رخ ن ينميا در ناگهاني تغيير

 

 :گر شیب سنتخمین: 2-4

    _من نموآز ایبر هشد دهبرشمر یياامز.  دگير مي هبهر مانيز یرااااااس يک اتمشاهد بين وتتفا تحليلاز  سااااان نموآز

 دهستفاا قابل تيحار به  ه،گمشد یها داده دجوو مهن ادر  نموآز ينا همچنين.  ستاق دصا زااانيروش  نااايا ایراااب الکند

 يک  فر شپذيردارد.  اللتد هاداده یسردر  ندرو دجوو معدو  دنواب فيدتصا بر نموآز ينا صفر  فر  (.13)باشد مي

 يک محاسبه برروش  ينا سسا. اميباشد هاداده مانيز یسردر  ندرو دجوو بردال  ،صفر  فررد  رااااااي د رتعبا به ياو 

. باشدمي مختلف نطميناا حسطودر  همدآ ستبااه د شيبداری معني ردمودر  دننمو وتقضاو  مانيز یسر ایبر ميانه شيب

  (.20و  18) ستا هشد يه( ارا2002)   رانهمكا و سلمي و( 1387)  همكاران و مااحجروش محاسبه آماره سن در مقاالت 

 

 نتایج و بحث: -3

 :تغییرات دبی 3-1

-ابتدا ميان ين دبي سااالنه بارای ساال  1392-1393تا  1346-1347آبي های برای بررسي روند تغييرات زماني دبي در سال

محاسبه و به کمک نرم افزار اکسل نمودار آن ترسيا مار دبي نداشت( آ)ايست اه دارخوين های آبي مذکور در هر ايست اه 

 ارايه شده است. 1ها در جدول ميان ين و حداکثر و حداقل دبي در اين ايست اه (.1)شكل گشت
 1346-1393: خالصه آمار دبی در سالهای 1ول جد

 ايست اه اهواز ايست اه مالثاني پارامتر

 724/812 446/676 (m3/s)ميان ين دبي 

 038/4181 818/1625 (m3/s)حداکثر دبي 

 143/136 071/191 (m3/s)حداقل دبي 

باالدسات اهاواز )ايسات اه مالثااني( مقاادير دبي رودخانه کارون از ايست اه  ،نشان داده شده است 1همانطور که در جدول 

اه اهاواز رونادی بيشتری از دبي ايست اه اهواز دارد. روند تغييرات دبي در ايست اه مالثاني به نفر ثابت مي آيد اما در ايست 

و هاا آزماون آمااره مان کنادال داری آنل آمااری ايان رونادها و بررساي معنايدهد. برای تجزيه تحليکاهشي را نشان مي

از نارم افازار باا اساتفاده و بارای آزماون اسا يرمن  2015ويارايش  XLCTATتخمين ر شيب سن با استفاده از نارم افازار 

SPSS19 های مختلف بررسي شده در ايست اه مالثااني روناد خاصاي نداشاته و تغييرات دبي با توجه به آزمون شد. نجاما

 5دهاد کاه در ساطح را نشاان ماي ايست اه اهواز روندی نزولايرون در دهد. اما دبي کانيز به خوبي آن را نشان مي 1شكل 

 (.2دار است )جدولدرصد معني
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 در حوضه اهواز : آماره های آزمون های ناپارامتری و معنی داری آنها برای تغییرات دبی کارون2جدول 

 ايست اه اهواز ايست اه مالثاني پارامتر

 -237/0 -165/0 آماره من کندال

 02/0 108/0 ي داری من کندالمعن

 019/0 08/0 معني داری اس يرمن

 -267/7 -872/5 شيب سن

 

 ب الف
 ) الف: ایستگاه مالرانی، ب: ایستگاه اهواز( 92-93تا  46-47: نمودار تغییرات دبی در سالهای آبی 1شکل 

(. 2نموداری من کندال استفاده شد )شاكل به منفور تعيين نقاط جهش  و شروع پديده کاهشي در ايست اه اهواز، از آزمون

در  Uمقادير باشد. داری روند تغييرات دبي در ايست اه باالدست اهواز )مالثاني( ميمودارها نيز نشان دهنده عدم معنياين ن

باه  مااالًقرار دارد. تغييرات دبي کاارون در ايسات اه اهاواز احت  -96/1به بعد خارج از محدوده  1391ايست اه اهواز از سال 

های مربوط به صنايع و کشاورزی قبال از ورود های زياد در محدوده شهر اهواز و نيز برداشتعلت مصار  باال و برداشت

 کارون به شهر اهواز باشد.

 الف

 ب
 : آزمون نموداری من کندال برای بررسی روند دبی در دو ایستگاه الف: مالرانی، ب: اهواز 2شکل
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( با بررسي تغييرات دبي حوضه آبخيز کارون بزرگ از دزک آباد تا تلاه زنا  باه جاز ايسات اه 1392رحيمي و همكاران )

 (.21دزک آباد روند کاهشي مشاهده ننموده اند)

 

 هدایت الکتریکی:تغییرات  -4-2

نه سااال شاوریميان ين  پس از تعيين 1392-1393تا  1346-1347های آبي در سالشوری آب کارون روند تغييرات زماني 

مياان ين و حاداکثر و (. 3های آبي مذکور در هر ايست اه به کمک نرم افزار اکسل نمودار آن ترسيا گشت)شكلبرای سال

 ارايه شده است. 3ها در جدول در اين ايست اهحداقل هدايت الكتريكي 
 1346-1393در سالهای  هدایت الکتریکی رودخانه کارون در محدوده اهواز: خالصه آمار 3جدول 

 ايست اه دارخوين ايست اه اهواز ايست اه مالثاني پارامتر

 EC (mmohs/cm) 2/1407 8/1516 939/1727ميان ين 

 EC (mmohs/cm) 714/2524 286/2731 264/1052حداکثر 

 EC (mmohs/cm) 286/919 635/1071 083/3811حداقل 

به سامت ايست اه باالدست اهواز )ايست اه مالثاني(  رودخانه کارون از شورینشان داده شده است  3همانطور که در جدول

. بارای (3دارد )شاكل  صاعودیروناد ايسات اه  هار ساه در هدايت الكتريكي. دهددی افزايشي را نشان ميپايين دست رون

نارم گر شيب سن با اساتفاده از ها آزمون آماره من کندال و تخمينداری آنل آماری اين روندها و بررسي معنيتجزيه تحلي

 4با توجه باه جادول .(4)جدولشد (انجام SPSS19برای آزمون اس يرمن از نرم افزار  ) 2015ويرايش  XLCTATافزار 

درصاد افازايش داشاته  1 حداری در ساطمتری کارون در حوضه اهواز شوری به صاورت معنايهای هيدرودر تمام ايست اه

افزايش شاوری باا کااهش دباي در ايان ست اهواز مشاهده شاد.است. بيشترين شيب سن برای ايست اه دارخوين در پايين د

ی از عوامال افازايش شاوری در هاای کشااورزهای صنعتي و شهری و زهاابباشد. بازگشت پسابها هماهن  ميايست اه

 است. دستپايين

 وضه اهوازدر ح کارون شوری رودخانهآماره های آزمون های ناپارامتری و معنی داری آنها برای تغییرات : 4جدول 
 ايست اه دارخوين ايست اه اهواز ايست اه مالثاني پارامتر

 643/0 612/0 671/0 آماره من کندال

 0001/0 0001/0 0001/0 معني داری من کندال

 0001/0 0001/0 0001/0 معني داری اس يرمن

 892/25 509/20 452/20 شيب سن

ری آب رودخاناه کاارون در حوضاه ماورد بررساي، از آزماون به منفور تعيين نقاط جهاش  و شاروع پدياده افازايش شاو

+ قرار 96/1به بعد خارج از محدوده  1361درسه ايست اه از حدود سال U(. مقادير 4نموداری من کندال استفاده شد )شكل

 مي گيرد که اين زمان شروع روند افزايش شوری در اين رودخانه مي باشد. 

دار در ميزان آورد کيفيت آب نيز ريان بست ي دارد که با توجه به کاهش معنيکيفيت آب رودخانه کارون به ميزان ج

 (.22در رودخانه کارون را نشان دادند ) TDSتوجه (. قندهاری و همكارن افزايش قابل22تحت تأثير قرار گرفته است)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


8 

 

 ب الف

 ج

مالثااني، ب: ايسات اه اهاواز، ج: ايسات اه  ) الف: ايست اه 92-93تا  46-47: نمودار تغييرات شوری در سالهای آبي 3شكل

  دارخوين(

 

 :گیریبندی و نتیجهجمع -3

دهاد کاه دباي از باالدسات باه سامت ساالنه شوری و دبي رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز نشان ميبررسي ميان ين 

کناد اماا در ا يسات اه ي تبعبات نمايپايين روند کاهشي و شوری روند افزايشي دارد. دبي در ايست اه مالثاني از روند خاص

ها در سطح يک درصد اسات کاه از حادود درصد دارد. افزايش شوری در تمام ايست اه 5دار در سطح اهواز کاهشي معني

سي سال پيش شروع شده است. با توجه به نتايج اين تحقي  لزوم مديريت برداشت آب از باالدسات اهاواز و نياز ماديريت 

 رودخانه جهت جلوگيری از فاجه زيست محيطي امری اجتناب ناپذير است. های برگشتي بهپساب
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 الف

   ب

   ج
 : آزمون نموداری من کندال برای بررسي روند شوری در سه ايست اه الف: مالثاني، ب: اهواز، ج: دارخوين 4شكل 

 

 :مراجع  -4

ش نهائي پروژه، اداره کل حفاظت محيط زيسات . بررسي آلودگي و منابع آلوده کننده آب،گزار(1376)موسوی،  . [ 1]

 .استان اصفهان

(. بررساي کيفيات آب رودخاناه زايناده رود از پال کلاه تاا ورزناه. 1387ابطحي، آ.، نجفي، پ. و تاروردی زاده، ب. )[ 2]

 .1387خرداد  1ارديبهشت لغايت  28دومين همايش و نمايش اه تخصصي مهندسي محيط زيست. تهران. 
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(. تغييرات کاربری اراضي و آثار 1390ع.، رضوی زاده، س.، خراساني، ن. ا.، حميدی فر، م. و سالجقه، س. ) سالجقه،[ 3]

 .81-86. صفحات 58) مطالعه موردی: حوزه آبخيز کرخه(. محيط شناسي. شماره آن بر کيفيت آب رودخانه 

[4] Mann H.B. )1945(. Non-parametric tests against trend. Econometrica, 13, MathSci Net, pp. 245-259. 

[5] Kendall M.G. )1975(. Rank Correlation Measures. Charles Griffin, London. 

[6] Sen P.K. )1968(. Estimates of the regression coefficients based on Kendall’s tau. Journal of the 

American Statistical Association, 63: 1379–1389. 

 خيرا انيرا بغر لشما یها خانهرود بدهيآ اتتغيير ندرو (. تحليل1389[ ميرعباسي نجف آبادی، ر. و ديان پاژوه، ی.) 7]

 .757-768. صفحات 4. شماره 24خاک.جلدآب و  نشريه اخير.هه د سهدر 

تفاده از روشاهای پاارامتری و آشكارسازی روند تغييرات دبي رودخانه مارون با اسا(. 1390. )ح[ معروفي. ص. و طبری، 8]
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