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  چكيده
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 تينها در که داد، نشان مختلف هاي روش بين ار زيادي اختالف آمده دست  هب نتايج اند. متفاوت يكديگر با رسوبه سنج منحني
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  مقدمه
 رسوبات همچنين و شوند يم حمل باد و آب با که يرسوبات
 و ها سنگ يزدگ هوا دهيپد اثر در ها دشت در موجود
 آن در که است يعمل يهوازدگ اند. آمده دوجو  هب ها صخره
 که  يوقت شوند. يم فرسوده و شکسته سخت يها سنگ
 ها، رودخانه با شده جدا مواد ،شد جدا هم از ياصل سنگ
 انباشته و حمل گريد نقطه به يا نقطه از ها، خچالي اي و باد
 انباشته و حمل ها رودخانهله يوسه ب که يمواد .شوند يم
 انباشته و جابجا باد با که يمواد و يآبرفت مواد شوند، يم
 انباشته و منتقل ها خچالي با چنانچه و لس شوند، يم

 يآبرفت مواد زانيم شوند. يم دهينام يخچالي رسوبات ،شوند
 کف بيش ان،يجر يدب ذرات،ه انداز به يبستگ شده حمل

 ي(شفاع دارد زيآبره حوض يوگرافيزيف اتيخصوص و
 ).١٣٩٠ بجستان،

 با مأتو همواره ها رودخانه در آب انيجر و يسطح ابروان
 هر در مواد نيا است. يرسوب مواد حمل و خاک شيفرسا
 از اطالع شوند. يم نينش ته کند جابيا تيموقع که کجا

 يها آبراهه در رسوب حمل ييتوانا و شيفرسا يچگونگ
 طرح هر در که است يموارد جمله از حوضه مختلف

ه مرد حجم محاسبات .شود گرفته نظردر ديبا يدرولوژيه
 اتيعمل اي يرسوب مواد با شدن پر نظر از سدها مخازن
 و ريگ رسوب يها حوضچه يطراح اي و ييزدا رسوب
 اطالعات براساس آن مانند و ريگ دانه يها کانال
  ).١٣٨٩ زاده،ي(عل هستند استوار حوضه يشناس رسوب

 يلفمخت هاي جهت از يرسوب مواد انتقال و شيفرسا به
 پر و يکشاورز زيخ حاصل هاي زمين رفتن نيب از مانند
 شده توجه ياريآب يها کانال و بندها و سدها مخازن شدن
 هاي املع از يکي ها رودخانه در موجود رسوب برآورد .است
 از يبردار بهرهه دور سدها، عمر طول نييتع در مهم
 تدس نييپا ساتيتأس ،يرسان آب يها  تونل مربوطه، ساتيتأس

 ها رودخانهه کنار و بستر راتييتغ ميتنظ و شناخت و سدها
  ).١٣٧٩ ،ي(امام است

 نيا اي شوند يم منتقل صورت دو به يا رودخانه رسوبات
 حرکت آب با همراه و هستندشناور آب انيجر درون مواد
 .شود يم گفته معلق يرسوب مواد ها آن به که كنند مي
 مقطع کي از مانز واحد در که معلق يرسوب مواد زانيم

 مواد يطرف از نامند. يمبار معلق  را کند عبور رودخانه
 از يکي به بستر يها يکينزد در است ممکن يرسوب
 ها آن به که كنند حرکت پرش و دنيغلت لغزش، هاي شكل

 بار ايبار معلق  صورت هب حرکت نوع ند.يگو يم بستر بار
 و انيجر طيشرا ،يرسوب مواد اتيخصوص به يبستگ بستر،
  ).١٣٩٠ بجستان، ي(شفاع دارد رودخانه اتيخصوص
 هاي داده وجود عدم دليل به بيشتر، يا سال ٦٠ به نزديك
 هاي منحني از ها هيدرولوژيست پيوسته، رسوب غلظت
 معلق رسوب غلظت بيني پيش و تخمين براي سنجه
 گسترش براي روش ٢٠ از بيشتر .كردند مي استفاده
 و ييتوانا ها روش اين بين از د،دار وجود سنجه هاي منحني
 دبي وبار معلق  بينه رابط كه رگرسيون توابع قدرت
 و سپيلي(ف است شده ذکر بيشتر کنند مي بيان را جريان

  ).١٩٩٩ همکاران،
 رگرسيون روش به آمده دست  هبه سنج هاي منحني
 اند آمده دست  هب لگاريتمي هاي داده از كه مربعات حداقل

 ميزان از كمتر درصد ٥٠ تا ١٠ حدود ار معلق رسوب بار
  ).٢٠٠٠ (اسلمان، کنند يم برآورد شده حمل
رودخانه  يرو پژوهشي انجام با )٢٠٠٣( همکاران و يلنز
 درصد ٧٦ که گرفتند جهينت ساله، ١٦ آمار با وکوردنير

 بخش و استبار معلق  نوع از افتهي انتقال يرسوب بار کل
 البيس دو وقوع اثر در فتهاي انتقال معلق رسوبات از زيادي
 است. بوده ٢٠٠١ و ١٩٩٤ يها سال در شديد

 يپارامترهاه محاسب يبرا را روش نيچند )١٩٩١( کرافورد
 جهينت تينها در و کرد سهيمقا رسوب سنجه  يمنحن
 يتميلگار يتوان (مدل افتهي رييتغ يخط مدل که گرفت
  دارد. برتري يخط ريغ يها روش به نسبت شده)

 خاطر  هب كه گرفت نتيجه بررسي يك در )١٩٩٦( جانسن
 باال، هاي دبي در ها نمونه كم تكرار و گسترده تغييرات
 يعني آن معمولي راه از رسوبه سنج  منحني بهبود امكان
 ميزان تعيين براي بنابراين ندارد. وجود لگاريتمي مدل

 وسط حده سنج  يمنحن نام  هب روشي از معلق رسوب
  رد.ك استفاده ها دسته

 شيوه نظر از که را روش ٩ )،١٣٨٣( همکاران و وسفوندي
 با رسوب سنجه  منحني نوع يا جريان دبي آمار از استفاده
 گرفتند، کار هب معلق بار برآورد يبرا بودند متفاوت يكديگر
 هاي روش بين را زيادي اختالف آمده دست  هب نتايج

 برآورد مختلف هاي روش که يا گونه  هب داد، نشان متداول
 که داشتند اختالف هم به نسبت برابر ٥ تا گاهي ،بار معلق

  منحني و جريان روزانه دبي متوسط تلفيق روش تينها در
هاي بهينه انتخاب  عنوان روش ها به سنجه حد وسط دسته

 .شدند
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 در نهيبه مدل از استفاده با )١٣٨٨( همکاران و يمساعد
 رسوب يدب طمتوس مقدار نيشتريب مشترک چات ستگاهيا

 و روز در تن ١٢٠٧٠٧ را نيفرورد ماه به مربوط روزانه
 روز در تن ١٢٦٤٥ را ماه ريت به مربوط مقدار نيکمتر
بار معلق  يخروج زانيم مدل نيا اساس بر .کردند برآورد

 يبرا درصد ٢٧ بهار، فصل يبرا درصد ٤٣ را حوضه از
 درصد ٢٠ و زييپا فصل يبرا درصد ١٠ تابستان، فصل
  کردند. برآورد زمستان فصل يابر
 معمول طور  به ها، رودخانه يآبسنج يها ستگاهيا بيشتر در

 ها داده نيا يآور جمع با که شود يم يريگ اندازهبار معلق 
 به Qw انيجر يدب و Qs معلق بار نيب يا رابطه توان يم

   است: ريز يکل شکل به رابطه نيا آورد، دست
)١(   QQ b

ws
a=  

 b و a هاي يبضر رسوب يدب و آب يدب ريمقاد به بسته
 a ريمتغ و بيش مقدار b ريمتغ بود، خواهند يخاص ريمقاد

 .است يتميلگار اسيمق درشده  برازش خط عرض از مبدأ
ه رابط که دهد يم نشان مختلف گران پژوهش هاي تجربه

QQ يهمبستگ b

ws
a= انيب يبرا هرابط نيتر مناسب 

 يريگ اندازه يها ستگاهيا در رسوب و آب يدب راتييتغ

 يقيحق ياعداد b و a ريمقاد رابطه، نيا در که است
 محاسبه ها داده نيب يهمبستگ جاديا قيطر از که هستند

  ).١٩٩٣ ن،يرا انو( شوند يم
 مهم و سو کي ازبار معلق  برآورد هاي بررسي وجود عدم
در اين  تا شد سبب گر،يد يسو از موضوع نيا بودن

 رسوب انتقال يرفتارشناس يراستا در يگام پژوهش
  شود. برداشته اهيس چمرودخانه 

  
  ها روش و مواد
 بررسي مورده حوض

سياه در باالدست  يستگاه هيدرومتري سيدآباد رودخانه چما
هاي آبخيز و مهم استان  سد کوثر، از جمله حوضه

هاي حوضه آبريز  رحوضهکهگيلويه و بويراحمد و از جمله زي
اين زيرحوضه  است. يجنگل يپوشش يدارا کهزهره است 

 ۴۰ ′ ييايجغراف عرض، ۵۰° ۴۲′ ييايجغراف طولداراي 
 تيموقع ١ شکل .است ايدر سطح از متر ٦٤٠ ارتفاع و °۳۰

 يدرومتريه ستگاهيا جمله از استان نيا يها حوضه کل
  .دهد يم نشان را اهيس چمرودخانه  دآباديس

  

  
  حوضه مورد مطالعهزيرموقعيت  -١شکل 

  
 طرح اجراي هاي  روش و مواد
 اي منطقه آب سازمان از رسوب يدب و جريان دبي آمار

 يبرخ در هاي نقص يدارا رسوب يها داده تهيه شد. استان
 نيا يبرا کامل آمار با ييها سال بود. بنابراين ها سال از

 ٨٦ و ٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٨٢ يآب سال پنج .شد انتخاب بررسي

ها  داده براي برازش )٨٧ وريشهر انيپا تا ٨٢ مهرماه (اول
 و تغييرات دبي رسوب (تن در روز) ٢انتخاب شدند. شکل 

  دهد. مکعب در ثانيه) را نشان مي دبي آب (متر
با افزايش دبي آب، دبي رسوب  رود كه انتظار ميطور  همان

 ت معلقيابد، بيشترين نرخ انتقال رسوبا نيز افزايش مي
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 کدام هر که است ٨٦ ماه نيفرورد و ٨٢ ماه يد به مربوط
 معلق رسوب کل از درصد ٤٠/٩ و درصد ٧٠/١٢ ترتيب به

 زانيم اند. گرفته بر در را يآمار سال پنج نيا در يعبور
 است تن ١٦/١٥٨٥٠٨ سال پنج نيا در معلق رسوب کل

 در رسوب انتقال کل در سال مختلف يها فصل سهم که
 شود يم مشاهده که گونه همان .است شده آورده ١ جدول

 و زمستان فصل به مربوط رسوب انتقال زانيم نيشتريب
 .است تابستان فصل به مربوط انتقال زانيم نيکمتر

  

    
    

    
   

 يدب
(to

n/
da

y)
 

  يآماره دور

 مورد بررسي يآماره دور طول در آب يدب به نسبت رسوب يدب راتييتغ -٢ شکل
  

معلق رسوب انتقال کل در سال مختلف يها فصل سهم -١ جدول   
(تن)بار معلق  انتقال زانيم فصل (درصد)بار معلق  کل از رسوب انتقال سهم   

زييپا  ٦٥٨/١٤٨٤٩  ٣٧/٩  
٨٤٤/٨٢٣٠٥ زمستان  ٩٢/٥١  
٨٥٩/٤٩٩١٥ بهار  ٤٩/٣١  

٧٩٩/١١٤٣٦ تابستان  ٢١/٧  
   

 رودخانه در بار معلق برآورد يکيدرولوژيه يها روش
  ١(USBR) روش يا خطي يك رسوب  سنجه منحني روش
 Qw و Qs يگير اندازه از موجود هاي داده روش اين در

 و شده منتقل لگاريتمي مختصاته صفح به آن با متناظر
 يك و شود مي داده عبور ها آن ميان از برازش خطبهترين 
QQ يتوانه معادل صورت هب رابطه b

ws
a= گرفته نظر در 

 تمامي بين رگرسيوني رابطه يك از فقط يعني .شود مي
 استفاده جريان دبي و شده گيري اندازه رسوب دبي مقادير

  ).١٣٧٤ د،يمر و يرابولقاسمي(م شود يم
  

  ها دسته وسط حد روش
 هر متوسط يحجم گذر يبرا اي Qw هر يبرا روش نيا در

 را دسته همانه شد يريگ اندازه توسطمبار معلق  دسته،

                                                
1- United States Bureau of Reclamation 

 ها آن در که را ييها يدب بيترت نيبد کنند. يم برآورد
 را ها آن و داده قرار ظرنمد شده انجام غلظت يريگ نمونه

 کنند، يم مرتب بزرگ) به کوچک (از انيجر حجم براساس
 شتر)يب اي دسته ده (حدود ييها دسته به ها داده نيا سپس
 را دسته هر متوسط يدب يبعد مرحله رد شوند. يم ميتقس

 در آورند. يم دست  هب را دسته متوسط غلظت و محاسبه
 هرابط انيجر و غلظته داد يسر دو نيا نيب بعد مرحله

 شود، ادامه کار مانند روش رگرسيون تواني برقرار مي
USBR  ،١٣٨٨است (مساعدي و همکاران.(   

  
  منحني تداوم جريان رودخانه

جريان عبارت است از رسم تجمعي دبي منحني تداوم 
دست آوردن منحني تداوم   رودخانه نسبت به زمان. به

كند  هاي طوالني آماري، اين را ممكن مي جريان در سال
ها انجام داده و چنين روي آن كه تجزيه و تحليل آماري
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 مختلف برگشت هاي دوره اي احتماالت براي را ييها منحني
 از استفاده روش ترين اولمتد روش اين .كرد ترسيم
 دراز معلق رسوب بار برآورد براي جريان دبي هاي داده
 رودخانه، جريان تداوم منحني از استفاده با است. مدت

 احتمال ازاي به حجمي گذر يا و جريان مدت دراز فراواني
بار  وقوع، احتمال هر براي و شده برآورد مختلف هاي وقوع

 و شود  مي محاسبه رسوبه سنج منحني از متناظرمعلق 
 احتماالت مجموع گرفتن درنظر بابار معلق  وزني متوسط
  ).١٣٨٣ همکاران، و وسفوندي( شود يم برآورد ممكن

  
  يفصل روش
 با رسوب يدب و انيجر يدب متناظر يها داده روش نيا در

 تابستانه، بهاره، يسر چهار به يبردار نمونه خيتار به توجه
 يمنحن سپس و شوند يم يبند ميتقس زمستانه و زهييپا

 ،همکاران و ي(مساعد شود يم گرفته درنظر ها آنه سنج
١٣٨٨.(  

  
  يکيدرولوژيه مشابهه دور روش
 در يکيدرولوژيه راتييتغ تشابه اساس بر روش نيا در
 ر،يت (خرداد، A  دوره سه به يآب سال هر سال، يها ماه

 C و بهمن) و يد آذر، آبان، (مهر، B ور)،يشهر و مرداد
 هر يبرا و شود يم ميتقس بهشت)يارد و نيفرورد (اسفند،
 و ي(مساعد شود يم گرفته درنظر آنه سنج يمنحن دوره،

   ).١٣٨٨ ،همکاران
  

  ها دسته وسط حد يتجمع روش
 و يزردخون زاده حسن توسط بار نياول يبرا که روش نيا

 يها يدب که است يا گونه  هب شد مطرح )١٣٩١( همکاران
 نيا سپس کرده، مرتب بزرگ به کوچک از را انيجر
 ميتقس شتريب اي دسته ده حدود ييها دسته به ها داده
 غلظت و محاسبه را دسته هر متوسط يدب و شوند يم

 آخر در .آورند يم دست  هب زين را متناظره دست هر متوسط
 صورت هب ها (داده درآورده يتجمع صورت هب را ها دسته نيا

 را برازش خط ها دسته نيا از و شوند) يم مرتب يتجمع
   است). USBR روش مانند کار (ادامه دهند يم عبور

  
  بهينه مدل انتخاب
 يخطا درصد پارامتر چهار بيترک اساس بر نهيبه مدل
 )CE( بازده بيضر ،)SE( استاندارد يخطا ،)PRE( ينسب

 يدارا که يروش هر .شود يم نييتع )R2( تبيين بيضر و
 تبيين بيضر و بازده بيضر ،ينسب يخطا درصد نيکمتر
 استاندارد يخطا و داشته کي عدد با يکمتر تفاضل آن
 انتخاب نهيبه روش عنوان هب باشد، تر کينزد صفر به آن
 بيترت به اريمع چهار نياه محاسب يها روش شود. يم
  :هستند ٥ و ٤ ،٣ ،٢ هاي  ابطهر صورت هب

)٢(  
Q

qQ
s

ssPRE
−×

=
100  

Qs بااله رابط در
qs و روز) در (تن رسوب يواقع يدب 

 
 يها روش با روز) در (تن رسوب يدبه شد برآورد مقدار زين

  .است مورد بررسي يآماره دور طول در يونيرگرس مختلف
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 ،٤ و ٣ي ها ابطهر در
obssQ يمشاهدات رسوب يدب 

 شده)، يريگ (اندازه
compsQ برآورد يمحاسبات رسوب يدب) 

  شده)،
obssQو

compsQ رسوب يها يدب متوسط بيترت به 

  .است nه دور طول در يحاسباتم و ،يمشاهدات
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ssww  

 بااله رابط در
wQ ،دبي جريان  

wQ هاي  متوسط دبي

 جريان،
SQ دبي رسوب و 

sQ هاي  متوسط دبي

  .هاي برازش شده است ادهرسوب براي د
  

  نتايج و بحث
هايي غير از  بايد با استفاده از داده رابطه ها سنجي صحت
هاي مورد برازش انجام شود، که در اين بررسي سال  داده
) که از نظر ٨٩تا پايان شهريورماه  ٨٨(اول مهرماه  ٨٨آبي 

 هاي مورد برازش متشابه است، هيدرولوژيکي با سال
ها براي  عيار انتخاب شد و واسنجي رابطهعنوان سال م به

ها با توجه اين سال انجام شد. پس از همبسته کردن داده
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 نهيبه مدل انتخاب اريمع چهار مختلف، هاي ابطهر به
 .هستند ٢ جدول شرح به ريمقاد نيا که شدند محاسبه
 جينتا مختلف يها روش شود يم مشاهده که گونه همان
 همکاران و وسفوندي جينتا با که دارند هم به نسبت يمتفاوت

 دارد، هماهنگي )١٣٧٤( ديمر و يرابولقاسميم و )١٣٨٣(
 روش در استاندارد يخطا و ينسب يخطا درصد اريمع دو
 نيا در بازده بيضر يشههم و بوده نيکمتر يخط تک
 کي عدد با را يکمتر اختالف ها روش ريسا به نسبت روش
 يکمتر اختالف وشر نيا و يواقع جينتا نيب پس .دارد

 روش نيا نيبنابرا .دارد وجود ها روش ريسا به نسبت
 طبق ها داده يهمبستگ .شد انتخاب نهيبه روش عنوان هب

  .است ٦ه رابط صورت هب خطي تک روش

)۶(  QQ ws

1204.1
2223.6=  

)، R2( تبيينوجود بهترين ضريب  در روش تداوم جريان با
بي و خطاي شاهد بيشترين ميزان درصد خطاي نس

استاندارد به همراه بيشترين اختالف ضريب بازده با عدد 
عنوان  ها هستيم، پس اين روش به يک نسبت به ساير روش

توان گفت ضريب  شود. مي روش نامناسب انتخاب مي
همبستگي دخالت زيادي در انتخاب مدل بهينه و نامناسب 
ندارد و اين ضريب بيشتر به معناي همبستگي و آرايش 

هاي برازش شده به همراه  شكل ها است. تر دادهبه
براي هر روش در  تبيينهاي به دست آمده و ضريب  رابطه
  اند. به نمايش درآمده ١٣الي  ٣هاي  شکل

 
نهيبه مدل انتخاب يارهايمع ريمقاد -٢ جدول  

R2

 CE SE ينسب يخطا % ها روش   
٧٤٦٧/٠  ٨٩٧/٠  ٢٤٠/٠  ٨٦/٦١ يخط تک   
٨٦٣٢/٠  ٨٤٣/٠  ٢٧٥/٠  ١٩/٦٩ ها دسته وسط حد   
٩٨٦/٠  ٥٩٦/٠  ٣٧٤/٠  ٥٤/١٠٧ انيجر تداوم   
٩٨٥٢/٠  ٧٨٩/٠  ٣٠٣/٠  ٣٦/٨٩ ها دسته وسط حد يتجمع   

٥٠٨٩/٠ پاييز  

٧٩٧/٠  ٣٠٧/٠  ٥٤/٨٣ يفصل   
٧٤٩٦/٠ زمستان  
٧٣١٥/٠ بهار  

٠٥٦٧/٠ تابستان  

A ٣٣٢٧/٠  
٨٩٣/٠  ٢٤٤/٠  ٢١/٦٦ مشابهه دور   B ٨٢١٥/٠  

C ٦٧٩٦/٠  

 

ها دسته وسط حده سنج يمنحن -٤ شکل يخط تکه سنج يمنحن -٣ل شک



  ٤٧                                                                                                            ١٣٩٤/ بهار ١٦/ پياپي ١/ شماره ٩مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

  انيجر تداومه سنج يمنحن -٥ شکل
  

  ها دسته وسط حد يتجمعه سنج يمنحن -٦ شکل
  

   A يکيدرولوژيه مشابهه دور يمنحن -٧ شکل
  

  
  B يکيدرولوژيه مشابهه دور يمنحن -٨ شکل

  C يکيدرولوژيه مشابهه دور ينحنم -٩ شکل

  

  
  زييپا يفصله سنج يمنحن -١٠ شکل

  

  زمستان يفصله سنج يمنحن -١١ل شک
  

 
  بهار يفصله سنج يمنحن -١٢ شکل
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  تابستان يفصله سنج يمنحن -١٣ شکل

  
 گيري نتيجه

 يمتفاوت جينتا هم به نسبت مختلف يها روش که آنجا از
 تابع b و a هاي يبضر که گرفت جهينت توان يم د،دارن
 طيشرا حوضه، پوشش نوع جمله از يمختلف طيشرا
 و شخص دقت و استفاده مورد يونيرگرس روش ان،يجر

 يطيشرا در رييتغ با .استبار معلق  کننده برداشت دستگاه
 و انيجر ريمس در يآب يها سازه بيتخر اي و احداث مانند

 نيا هوا، و آب راتييتغ از يناش نامنظم يجو نزوالت
 و يجواهر جينتا با که کنند يم رييتغ زين ها يبضر

 بر ثرؤم هاي عامل شانيا دارد. هماهنگي )١٣٨٤( همکاران
 ،رودخانه يکيدروليه طيشرا حوضه، نوع را ها يبضر نيا

 ثابت به منوط را ها ابطهر نيا از استفاده و رسوبات نوع
 پژوهش نيا در کردند. بيان حوضه يکل طيشرا ماندن
 انيجر تداوم روش و نهيبه روش عنوان هب خطي تک روش

 شد. داده صيتشخ نامناسب روش عنوان هب
  

 يگزار سپاس
 نيا تيحما خاطر هب اسوجي واحد ياسالم آزاد دانشگاه از

 و هيلويکهگ استان يا منطقه آب شرکت از و پژوهش
 ارمانياخت در را پژوهش نيا اطالعات  هيکل که راحمديبو

  .شود يم تشکر دادند قرار
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