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  چكيده
شود از مشكالت اصلي  ذرات معلق در آب رودخانه كه تبديل به رسوب مي

لذا پيش از احداث سدها و ساير تاسيسات . باشد مديريت سدها مي
بديهي است كه با . باشد ها مي هيدروليكي نياز به مطالعه بار معلق رودخانه

هاي آماري و تغييرات گسترده شرايط  توجه به محدود بودن دوره
استفاده از روشهاي  ز و رودخانه عموماًريدرولوژيكي و حفاظتي حوضه  آبهي

شود كه بالطبع احتمال خطا را افزايش  يابي ضروري مي درونيابي يا برون

در اين مطالعه با توجه به عدم وجود ايستگاه بروي .  دهد دهد مي مي
ديد رودخانه صيدون تحليلي بروي  ايستگاههاي موجود در منطقه انجام گر

لذا با استفاده . و با توجه به رابطه نسبت سطح، رابطه به حوضه تعميم گرديد

از آمار ايستگاههاي هيدرومتري پيرامون و همچنين با استفاده از روشهاي 
هاي سنجه  منحني سنجه تك خطي، منحني سنجه دوخطي و منحني

د مقادير رسوب برآورد گردي) FAO-1981(فصلي و روش تعديل بار رسوبي 
و نتايج بدست آمده با نتيجه روش پسياك مقايسه گرديد و بهترين روش 

  .براي منطقه معرفي گرديد
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Abstract 
Suspended load in water are a problem dam reservoir 
management. Accordingly a pre-construction study on 
suspended load is needed for dams and other hydraulic 
structures. There are several methods all of which need 
the results from the field sampling from the river under 
study or the conjunctive rivers. Because of limited data, 
interpolation and/or extrapolation will normally be 
necessary.  
In this research, regarding the absence of gauges on 
Seydon River, data from other stations in the basin 
were used. The result was used on the area-ratio basis. 
This study was done using single line Sediment 
Duration Curve (SDC), double line and seasonal SDC, 
and, FAO methods. The result are then compared to the 
PESIAC method resulted in the selection of the best 
method for study area. 
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  مقدمه  -1

ذر حجمي متناظر با آن اين برداري از بار معلق رودخانه و گ نمونه
آورد كه با استفاده از روشهاي آماري بتوان وزن  امكان را بوجود مي

مطالعاتي . درازمدت رسوبات حمل شده توسط رودخانه را تخمين زد
 و1373(و ميرابوالقاسمي  )Waling-1985(نظير تحقيقات والينگ 

. است با خطا همراه دهد كاربرد اين روشها گاهاً نشان مي) 1374
ليكن تحقيقاتي نيز اعتبار نسبي به كارگيري اين روشها را تحت 

از كه هايي از اين روشها  نمونه ونهمچ. كند شرايط خاص تائيد مي
-USBR(طرف منابع معتبري همچون اداره احياي اراضي امريكا 

 . توصيه و بكار گرفته شده است ) FAO-1981(و فائو) 1987

  

  منطقه مورد مطالعه -2

در  حوضه اين . آبريز صيدون در استان خوزستان قرار دارد ه حوض
تا  50° 06′عرض شمالي و  31° 30′تا  31° 22′محدوده جغرافيايي 

 حوضه رودخانه صيدون داراي . طول شرقي واقع شده است °50 ′13
باشد همچنين اين رودخانه  كوهستاني بوده و داراي آب دائمي مي

را در  حوضه موقعيت اين ) 1(شكل . تباراني اس - داراي رژيم برفي

در اين تحقيق آمار و اطالعات رسوب  .دهد استان نشان مي
گيري شده در محل هفده ايستگاه هيدرومتري واقع در اطراف  اندازه

اين . آوري شده و مورد بررسي قرار گرفت منطقه مورد مطالعه جمع

اين آمار و بررسي . باشند سال آمار مي 20ايستگاهها داراي بيش از 
هاي انجام شده به ندرت در  گيري دهد كه اندازه اطالعات نشان مي

باشند و اين در حالي است كه ممكن است بار معلق  مواقع سيالبي مي
هاي سيالبي تغييرات فاحشي داشته باشد كه اين  حمل شده در دبي

  .مسئله در نتايج حاصله تاثير به سزايي خواهد داشت

  وبي به روشهاي مختلف برآورد بار رس -3

  خطي  روش منحني سنجه تك -3-1

و ) مترمكعب در ثانيه(در اين روش بهترين رابطه همبستگي بين دبي 
با توجه به آمار روزانه در محل  وبرقرار شده ) تن در روز(دبي رسوب 

ايستگاههاي هيدرومتري و با استفاده از روابط منتخب مقادير بار 

مورد نظر از  حوضه براي برآورد بار رسوبي  .رسوبي برآورد شده است
اد رسوبي و وزن موحوضه بهترين رابطه همبستگي بيـن سطح 

همچنين رابطه برآورد رسوب در محل ساختگاهها . استفاده شده است
  : باشد بصورت زير مي

                           910RA60326Q 6011
S .. . ==  

  
 حوضه مساحت : A و   )لتن در سا(بار رسوبي : QS كه در آن 

 حوضه رسوب برآورد شده با استفاده از رابطه فوق براي ) كيلومترمربع(
اين مقدار با توجه . باشد تن در سال در كيلومترمربع مي 2/93صيدون 

خيزي در كل كشور بسيار پايين  وضعيت رسوب ساير نتايج و نيز به
  .خيزي منطقه باشد تواند معرف رسوب بوده و نمي

  

  روش منحني سنجه دو خطي  -3-2

گيري شده در  در اين روش با توجه به نحوه پراكنش بار معلق اندازه
محل هر ايستگاه هيدرومتري نسبت به دبي جريان دو رابطه مجزا 

اي كه بين  براساس رابطه. مقادير آبدهي برازش داده شده استبراي 
هاي   ضهحومقادير رسوب برآورد شده در محل ايستگاهها و مساحت 

. باالدست بدست آمده است، مقادير بار معلق محاسبه و برآورد گرديد
  .اين رابطه بصورت زير ارئه شده است

970RA34413Q 53341
S .. . ==  

  
تن در  140صيدون  حوضه براساس اين روش مقدار بار معلق براي 

  . سال در كيلومترمربع برآورد گرديد
  

  هاي سنجه فصلي  روش منحني -3-3

هاي آمار ثبت شده بار رسوبي معلق در  ن روش براي دادهدر اي
فصلهاي پاييز، زمستان، بهار و تابستان يك رابطه مجزا برازش داده 

براساس اين روابط مقادير بار معلق رسوب در محل . شده است

همچنين رابطه بار رسوبي  با مساحت زير . ايستگاهها برآورد گرديد
  . باشد يها بر اساس رابطه زير م  حوضه

970RA95422Q 30781
S .. . ==  

  
تن در سال  76صيدون  حوضه براساس رابطه فوق بار رسوبي براي 

 .در كيلومتر مربع برآورد گرديد
  موقعيت منطقه مورد مطالعه - 1شكل 
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   FAOروش تعديل بار رسوبي  -3-4

گيري شده بار رسوبي در  هاي اندازه در اين روش ابتدا بين كليه داده
شود كه رابطه  ه ميمحل ايستگاه هيدرومتري يك رابطه برازش داد

  :باشد حاصله بصورت زير مي
b
wS QaQ =  

)   m3/s(آبدهي : QW)  تن در روز(بار معلق رسوب : QS:  كه در آن
a  و:b در اين روش سازمان خوار و بار . باشند ضرايب معادله مي

جهاني براي تعديل ارقام و نزديك كردن مقادير برآورد شده از 
سوب به مقادير مشاهده شده رابطه زير را توصيه منحني سنجه ر

  .كرده است
b

wS QQa
−−

=′  

SQ: كه در آن
−

ميانگين بار رسوبي : 
b

wQ
−

ميانگين جريان رودخانه  : 

  . اشندب يم FAOضريب تعديل : ′aو   
 

ير بار معلق رسوب در محل ايستگاههاي براساس اين روابط مقاد
 حوضه براي برآورد بار رسوبي معلق و هيدرومتري برآورد گرديد

صيدون بين بار رسوبي برآوردي ايستگاهها و مساحت آنها رابطه 

رابطه رگرسيوني ارائه شده بصورت زير كه رگرسيوني برقرار گرديد 
    :باشد مي

                      R= 0.92          72671
S A0513Q ..=   

تن در سال  320صيدون حوضه براين اساس بار رسوبي معلق براي 
  .دركيلومترمربع برآورد شده است

  

  روش پسياك -3-5

عامل  9در اين روش براي برآورد وضعيت فرسايش توليد رسوب 

شناسي سطحي، خاك،  زايي شامل زمين موثر در فرسايش و رسوب
پستي و بلندي، پوشش زمين، استفاده از زمين،  آب، آب و هوا، روان

اي  يز و فرسايش رودخانهرآب حوضه وضعيت فعلي فرسايش در سطح 
و حمل رسوب بر حسب شدت و ضعف نقش آنها در فرسايش خاك و 

  .توليد رسوب مورد بررسي قرار گرفت
  

گانه  براساس جدول مربوطه مقادير ضرايب براي هر يك از عوامل نه
شناسي از  براي تعيين ضريب مربوط به فاكتور زمين . يدتعيين گرد

بر اين اساس گروههاي . نتايج مطالعات انجام شده استفاده شده است

درصد تا خروجي  32و  16، 51، 1به ترتيب  D,C,B,Aهيدروژيكي 
بقيه ضرايب نيز از مطالعات . صيدون برآورد شده است حوضه 

  .برآورد گرديد حوضه  صيدون هيدرولوژيكي و هواشناسي
  

مترمكعب در سال  300صيدون  حوضه حجم رسوبات ساالنه براي 

با در نظر گرفتن متوسط وزن  .در كيلومتر مربع برآورد شده است
تن بر  3/1بطور تقريبي حدود  حوضه مخصوص خاك خروجي از 

تن در  390آبريز تا خروجي   حوضه مترمكعب، ميزان رسوب ويژه 
مقدار بار  8/0برآورد گرديد كه با اعمال ضريب سال در كيلومترمربع 
  .تن در سال در كيلومترمربع برآورد گرديد 312معلق از اين روش 

  

  نتايج  -4

همانطور كه مالحظه گرديد، روشهاي مختلف نتايج نسبتا متفاوت و 
گاها پرت ارائه مينمايند كه نشاندهنده نقش كارشناس در ارزيابي 

گيري براي استفاده از روش مناسب  مكارائي اين روشها و تصمي
ات يبا توجه به نتايج روش پسياك و نزديكي خصوص. باشد مي

برداري بار رسوبي معلق هم در آنها انجام  هاي مجاوركه نمونه حوضه
منحني سنجه (گيرد مالحظه گرديد كه روشهاي برآورد بار رسوبي  مي

دير مقا )تك خطي، منحني سنجه دو خطي و منحني سنجه فصلي
مورد نظر برآورد حوضه نسبتا كمي را براي بار رسوبي معلق 

اي روش تعديل بار رسوبي در اين  لذا با توجه شرايط منطقه. نمايند مي

  .گردد تحقيق بعنوان روش مناسب براي منطقه مورد نظر توصيه مي
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