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ي در رودخانه اهرچا برآورد بار معلق و بار بسترهايروشن يترانتخاب مناسب
)باالدست سد ستارخان(

2زاده و داود فرسادي2زاده دلير، علي حسين3، رسول حسينيلر2محمد علي قرباني، 1فردسعيد صمديان

دهيچك
براي تخمين ميزان بار . باشده ميل مهم در مهندسي رودخانيها يكي از مسابررسي ميزان رسوبات در رودخانه

هاي متعددي اند، ولي پيچيدگي پديده انتقال رسوب باعث شده است كه روشبستر روابط متعددي ارائه شدهمعلق و بار
هاي برآورد بار معلق و بار بستر، مشخصات ترين روشمنظور گزينش مناسب بهپژوهشدر اين . توسعه داده شوند

زمان با آن بار دخانه اهرچاي در ايستگاه هيدرومتري اورنگ در باالدست سد ستارخان و همهيدروليكي و هندسي رو
برداري و بار بستر نيز با استفاده از دستگاه هلي اسميت در دو حالت مواقع سيالبي و هاي نمونهمعلق با استفاده از بطري

از چهار روش معتبر . بار معلق و بستر تعيين گرديدندهاي مرتبط، ميزان گيري و سپس در آزمايشگاهعادي رودخانه اندازه
هشت روش پركاربرد براي محاسبه ميزان بار بستر استفاده گرديد كه براساس نتايج براي محاسبه ميزان بار معلق و از

بع خطاي هاي محاسباتي، روش مير پيتر و مولر با جذر ميانگين مردست آمده از مقادير مشاهداتي و مقايسه آن با روشبه
 جهت 269/861سايمونز و ريچاردسون با جذر ميانگين مربع خطاي  براي محاسبه بار بستر و روش چانگ،78628/7

.محاسبه بار بستر پيشنهاد گرديده است

اسميتانتقال رسوب، بار بستر، بار معلق، رودخانه اهرچاي، هلي: هاي كليديواژه

تبريزدانشجوي كارشناسي ارشد، گروه مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، . 1
، گروه مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، تبريزاناستاديار. 2
تبريز. اي استان آذربايجان شرقيكارشناس ارشد سازمان آب منطقه. 3
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مقدمه
ز سطح هر ساله هزاران تن مواد جامد ا

ريز، توسط آب شسته شده و از محلي به هاي آبحوضه
فرسايش و انتقال مواد رسوبي . يابدمحل ديگر انتقال مي

گيرد كه از از جهات مختلفي مورد توجه قرار مي
خيز كشاورزي و ترين آنها از بين رفتن اراضي حاصلمهم

هاي آبياري پر شدن مخازن سدها و بندها و كانال
آورد (ها آورد مقدار رسوب موجود در رودخانهبر. باشدمي

يكي از عوامل مهم موثر در تعيين ) هارسوب رودخانه
برداري از تاسيسات مربوطه و طول عمر سدها، دوره بهره

رساني، هاي آبهاي آبياري، تونلهمچنين ظرفيت كانال
دست سدها و باالخره شناخت و تنظيم تاسيسات پايين

امامي،(.باشدها ميره رودخانهتغييرات بستر و كنا
1379(

ثيراتي كه با توجه به اهميت مسئله رسوب و تا
اكولوژي و محيط زيست گذاشته اين فرايند در پهنه

 بسيار وسيعي در سراسر دنيا بر روي هايپژوهشاست 
اين موضوع انجام شده است، متخصصان علم هيدروليك 

 آبخيزداري نظران علوم هيدرولوژي واز يك سو و صاحب
از جهات مختلف اين فرآيند را مورد بررسي و مطالعه 

اند كه تا حد امكان اند و سعي بر اين داشتهقرار داده
مسئله فرسايش و رسوب را تحت كنترل درآورده و از 

توان گفت كه اكثر اين اثرات سوء آن بكاهند و مي
.اندمطالعات نيز با موفقيت روبرو بوده

 زيادي در مورد هايپژوهشايران گرچه اخيراً در 
دليل گستردگي و هرسوب صورت گرفته است، ولي ب

پيچيدگي موضوع و همچنين عواقب سوئي كه اين 
فرآيند در بردارد، هنوز هم جاي كار و تحقيق براي 

اي از در اين بخش چكيده. مسئله رسوب وجود دارد
ينه انجام هاي اخير در اين زم كه در دهههاييپژوهش

.رديده، آورده شده استگ
هاي برآورد بار پرتاني و مجدزاده با بررسي روش

ها، معادله مناسب معلق رودخانه قزل اوزن و مقايسه آن
براي هر ايستگاه بر روي اين رودخانه را انتخاب كرده و 
پس از واسنجي معادالت، يك معادله نهايي براي 

رايب محاسبه بار معلق رودخانه قزل اوزن با تعيين ض
).1385پرتاني و مجدزاده،(واسنجي ارائه نمودند

دو ) ايستگاه ونيار(چاي زاده براي رودخانه آجيحسن
معادله تجربي با ضريب همبستگي بسيار باال جهت 

هاي پرآبي و محاسبه بار معلق اين رودخانه براي فصل
خوجيني ). 1378حسن زاده،(كم آبي ارائه نموده است

دهي حوضه آبخيز طالقان  بررسي رسوبنژاد باو هاشمي
رسوبات حوضه در فصل % 89اند كه گيري كردهنتيجه

). 1377نژاد،خوجيني و هاشمي(گرددبهار حمل مي
زاده با بررسي مقادير رسوب انتقالي در لطيفي و حسن

پنج ايستگاه هيدرومتري روي رودخانه گاماسياب و 
نتقال رسوب هاي اصلي آن، به كمك معادالت اسرشاخه

روش به اين نتيجه رسيدند كه روش و با آزمون چند
تلفيق دبي متوسط روزانه جريان و منحني سنجه 

ترين ميانگين مربعات خطا و بيشترين خطي كمتك
باشدها دارا ميضريب تبيين را نسبت به ساير روش

نخجيري و گلمايي در ). 1385زاده،لطيفي و حسن(
ترين نجش و گزينش مناسبس«اي تحت عنوان مقاله
به گزينش » هاهاي برآورد بار بستر رودخانهروش

ها، از هاي برآورد بار بستر رودخانهترين روشمناسب
گيري طريق مقايسه مقادير محاسباتي با مقادير اندازه

پيتر و مولر را - شده پرداختند، و در نهايت روش مير
جيري و نخ(براي محاسبه بار بستر پيشنهاد نمودند

البته در كشورهاي ديگر نيز ). 1382گلمايي،
شماري در اين زمينه صورت پذيرفته بيهاي پژوهش

.است كه به ذكر چند مورد اكتفا مي شود
كرافورد چندين روش را براي محاسبه پارامترهاي 
منحني سنجه رسوب مقايسه كرده و در نهايت نتيجه 

 تواني مدل(گرفته است كه مدل خطي تغيير يافته 
هاي غيرخطي ارجحيت نسبت به روش) لگاريتمي شده

مطالعاتي توسط موسسه ). 1991كرافورد،(دارد
آناليز بار معلق «هاي آمريكا تحت عنوانتحقيقات بيابان

هدف . انجام گرفته است» ميانيTruckeeي در رودخانه
در Truckeeپروژه برآورد بار رسوب در رودخانه 

مختصات رسوب و تغييرپذيري آن كاليفرنيا و توصيف 
براساس بار كل و تعيين ماكزيمم مقدار رسوب و زمان 

هايي نلسون و بوت با بررسي). 2004گايل،(بوده است
اند، توليد ريز رودخانه ايساكو انجام دادهكه در حوضه آب

 تن در سال 6400رسوب ساليانه اين رودخانه را حدود 
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 تن بر44ژه را نيز گذاري ويبرآورد نموده و رسوب
نلسون و بوت،(اندمربع در سال تخمين زدهكيلومتر
هاي متداول دارد كه روشتوماس اعالم مي). 2002

هاي سنجه رسوب و منحني تداوم وسيله منحنيهب
كنندتر برآورد ميينيپا% 51جريان، رسوب را در حدود 

ويلكاك روش كاربردي براي برآورد ). 1985توماس،(
هايي با بستر شني ارائه انتقال رسوب در رودخانهنرخ 

پس از ذكر مشكالت پژوهش در اين . كرده است
چنين دقت كم آن، گيري دستي و سختي آن و همنمونه

در . فرمولي براي برآورد رسوب پيشنهاد شده است
دست آوردن فرمول از چند نمونه رسوب مشاهداتي به

. ده شده استدستي براي كاليبراسيون فرمول استفا
گيري و فرمول پيشنهادي مستقل از وسيله نمونه

گيري رسوب بوده و همچنين مستقل از اندازه و اندازه
). 2001ويلكاك،(هاي بستر رودخانه استقطر شن

م با افقدان مطالعات برآورد بار رسوبي تو
هاي صحرايي و همزمانِ بار معلق و بار بستر گيرياندازه

ت مديريت بهينه سد ستارخان از سوي از يك سو و اهمي
ديگر، نويسندگان اين مقاله را واداشت تا گامي هر چند 
ناچيز در راستاي رفتارشناسي رودخانه اهرچاي در انتقال 

پژوهش بدين منظور هدف عمده اين . رسوب بردارند
هاي محاسباتي ميزان رسوبات ترين روشانتخاب مناسب

 هيدروليكي و مقايسه آن -هاي رياضيبا استفاده از مدل
.باشدگيري شده صحرايي ميبا مقادير اندازه

هامواد و روش
اي از دو در مطالعات مربوط به رسوب رودخانه

گيري جهت برآورد بار معلق و روش محاسباتي و اندازه
هاي در روش. گرددها استفاده ميبستر رودخانه

عمق آب، ها از جمله محاسباتي نياز به برخي از داده
بندي ذرات سرعت آب، شيب بستر، عرض مقطع و دانه

.باشدبستر مي

هاي محاسباتيروش
روابط و معادالت متعددي براي تخمين تاكنون

توان كه ميها ارائه گرديده است،ميزان بار بستر رودخانه
هاي شيلدز و روش(هاي مبتني بر تنش برشي به رهيافت

پيتر و -هاي ميرروش(ژي شيب انر، مبتني بر)كالينسك
روش شاكليچ، معادله (دبي ، مبتني بر)پيتر و مولر- مير

هاي روش(نتايج آزمايشگاهي و مبتني بر) اول و دوم
سعي گرديده پژوهش در اين . اشاره نمود) روتنر و كيسي

است جهت تدقيق مطالعات، از هر رهيافت دو روش 
تر استفاده متداول و مهم انتخاب و جهت محاسبه بار بس

هاي لين براي محاسبه بار معلق نيز از روش. شود
وكالينسك، اينشتين، بروكس و چانگ، سايمونز و 

از ارائه توضيحات بيشتر . ريچاردسون استفاده شده است
ها، به دليل حجيم نشدن مقاله خودداري شده و روش

.شودفقط به معرفي روابط مذكور اكتفا مي

معلقهاي محاسباتي بار روش
روش لين و كالينسك

، روشي را 1941لين و كالينسك در سال 
.منظور محاسبه بار معلق ارائه دادندبه

)1     ()15exp(
DU
aPqCq Lasw

∗

=
ω

 دبي جريان آب در واحد عرض :qكه در آن، 
)راههآب )( )ftsft ./3 ، swq: دبي وزني مواد معلق در 

)راههآب در واحد عرض آب )( )ftsLb ./ ،aC: غلظت 
)راهه از بستر آبaمواد معلق در فاصله  )ppm ،ω:

)50dسرعت سقوط متناظر با قطر )sft / ،D: عمق 
)جريان )ft،a:باشد سطح مبنا مي( )ft) ،امامي
1379.(

روش اينشتين 
:، رابطه زير را ارائه داد1950اينشتين در سال 

)2(







+








∆
′= ∗ 21

2303032611 IIDaCUq asw
.log..

دبي وزني مواد معلق در واحد عرض :swqه در آن،ك

)راههآب )( )ftsLb ./ ،′
*:U سرعت برشي ناشي از 

)ذرات )sft /،aC: غلظت مواد معلق در فاصله a از 
)راههبستر آب )ppm ،a:سطح مبنا ( )ft،D: عمق 
)جريان )ft ،21,,: II∆امامي،(باشد ضرايب مربوطه مي
1379.(
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روش بروكس
رابطه بروكس از لحاظ فرضيات پايه و شكل كلي 

:شبيه به رابطه اينشتين استتا حدي 
)3(
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+







 −
+= ∫ ∫∗∗
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E E

ZZ

mdsw Lnydy
y

y
KV
Udy

y
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KV
UqCq

 دبي جريان آب در واحد عرض :qكه در آن، 
)راههآب )( )ftsft ./3 ،swq: دبي وزني مواد معلق در

)راههواحد عرض آب )( )ftsLb ./ ،mdC: غلظت رسوب 

Dyدر رقوم
2
1

=( )ppm ،D:عمق جريان ( )ft ،

V:باشد سرعت حركت آب مي( )sft ).1379امامي، (/

روش چانگ، سايمونز و ريچاردسون
1965ريچاردسون در سال چانگ، سايمونز و 

:رابطه زير را ارائه دادند

)4(





 −= ∗

21
2 I

k
UVIDCq asw γ

دبي وزني مواد معلق در واحد عرض :swqكه در آن، 
)راههآب )( )ftsLb ./،aC:غلظت مبنا ( )ppm ،γ:

)وزن مخصوص آب )3/ ftlb،D: عمق جريان در 
)راههآب )ft ،V:سرعت حركت آب ( )sft / ،∗U:

)سرعت برشي )sft  فون كارمن  ثابت:K و /
)4/0=K (مي باشد)،1379امامي.(

هاي محاسباتي بار بسترروش
 پيتر-روش مير

 با بسط مطالعات 1934مير پيتر در سال 
آزمايشگاهي وسيع خود بر روي پديده انتقال رسوب 

:منظور محاسبه بار بستر ارائه دادرابطه زير را به

)5(1740 3
2

3
2

−=
d

Sq
d
qb.

 دبي وزني بار بستر در واحد :bqكه در آن، 
)راههعرض آب )( )ftsLb ./ ،q: دبي جريان آب در 

)راههواحد عرض آب )( )ftsft ./3S: شيب طولي 
)باشدها ميشخصه دانه قطر م:dراهه، آب )ft)  شفاعي

).1384بجستان،

 پيتر و مولر-روش مير
 پيتر رابطه خويش را -كه مير سال پس از آن14

تري از ارائه نمود، توانست با همكاري مولر شكل كامل
:فرمول مورد بحث را ارائه دهد

)6(

3231
23

2500470 //
/

.)(. bS
r

S qdRS
K
K ργγγ +−=









ترتيب وزن مخصوص به: γ و Sγكه در آن، 
)رسوب و آب )3/ ftlb،R:شعاع هيدروليكي ( )ft ،S:

)ها متوسط قطر دانه:dشيب خط انرژي،  )ft،ρ :
)جرم مخصوص آب )( )22 /. ftsLb،bq: نرخ انتقال بار 
راهه يا به عبارتي در واحد عرض آببستر در واحد زمان

)رسوبدبي وزني )( )ftsLb (S و /.
r

S

K
K( : بخشي از

ها در برابر شيب خط انرژي كل، كه بر اثر مقاومت دانه
ثر استوآيد و در حركت بار بستر مجريان به وجود مي

).1384شفاعي بجستان،(

)معادله اول(روش شاكليچ
شاكليچ در ارتباط با محاسبه بار بستر، از دبي 

، 1934راهه استفاده كرده است و بر اين مبنا در سال آب
:صورت زير ارائه دادد را بهفرمول اول خو

)7()(/

/

cb qq
d
Sq −= 21

23

7000

) بار بستر:bqكه در آن،  )( )msKg //،d: قطر 
)هادانه )mm ،q: دبي آب در واحد عرض 
)راههآب )( )msm  دبي بحراني در واحد عرض :cq و 3/.
)راهه در آستانه حركت رسوبآب )( )msm . است3/.

با (اي اي با بستر ماسهراههدبي بحراني در آب
:شوداز رابطه زير تعيين مي) 65/2چگالي 

)8(
34

000019440
/

.
S

dqc =

ها  قطر دانه:dراهه و  شيب بحراني آب:Sكه در آن، 
)باشدمي )mm) ،1384شفاعي بجستان.(

)معادله دوم(روش شاكليچ
 معادله دوم خود را به 1943شاكليچ در سال 

:صورت زير ارائه داد
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)9(( )cb qqsq −×= 2
3

2500
:آيددست مي زير بهي دبي بحراني از معادلهcqو 

)10(( )
6

7

2
3

3
5

1260
S

dGq Sc −= .

 چگالي مخصوص ذرات بستر بوده و ساير SGكه در آن،
گردندچون معادله اول شاكليچ تعريف ميپارامترها هم

).1384شفاعي بجستان،(

روش روتنر
منظور تعيين اي را به معادله1959روتنر در سال

صورت تابعي از پارامترهاي هيدروليكي دبي بار بستر به
هاي مختلف بر راهه و براساس تحليل برازش منحنيآب

وي با در . روي نتايج آزمايشگاهي انجام شده ارائه داد

نظر گرفتن اثر ضريب زبري نسبي 







D
d50 بر دبي

منظور محاسبه دبي بار بستر ير را بهرسوب رابطه ز
:پيشنهاد كرد

)11(
( )[ ]

( )[ ]

3

3/2503/250
2/1

2/13

)(778.014.0)(667.0
1

1

D
d

D
d

gDGs
V

gDGsq sb

−



 +

−

×−= γ

 دبي وزني بار بستر در واحد عرض :bqكه در آن، 
)راههآب )( )ftsLb ./،sγ:هاي وزن مخصوص دانه

)رسوب )3/ ftlb ،sG:با (هاي رسوب  چگالي دانه
) متوسط عمق جريان:D، )65.2مقدار متعارف )ft،

V:باشد سرعت متوسط جريان مي( )sft امامي، (/
1379.(

روش شيلدز
 در ضمن مطالعات خود در 1936شيلدز در سال 

مورد آستانه حركت ذرات رسوب، معادله نيمه تجربي 
:صورت زير ارائه دادخود را در زمينه محاسبه بار بستر به

)12(( )dSq
q

S

cSb

γγ
ττ

γ
γ

−
−

=10

 دبي جريان در واحد عرض :qكه در آن،
)راههآب )( )ftsft ./3 ،bq: دبي وزني بار بستر در واحد 

)راههعرض آب )( )ftsLb ./ ،τ:تنش برشي 
( )DSγτ =( )2/ ftlb ،d:قطر ذرات رسوب ( )ft ،Sγ

باشدترتيب وزن مخصوص رسوب و آب ميبه: γو 
( )3/ ftlb) ،1379امامي.(

روش كالينسك
 فرض خود را مبتني بر 1947كالينسك در سال 

: رابطه زير قرار داد
)13(( )cs Vubu −=

هاي اي دانهترتيب سرعت لحظهبه:,suuكه در آن، 
)رسوب و آب )sft / ،cV:سرعت بحراني جريان آب 

( )sft  ضريب ثابتي است كه نزديك به واحد :b و/
.است

در نهايت كالينسك نتيجه گرفت كه 
dU

qb

*

تابعي از 
τ
τ cكه در آن. باشد ميbq: دبي وزني بار بستر 

)راههدر واحد عرض آب )( )ftsLb ./،∗U:سرعت
)برشي )sft / ،d:قطر ذرات رسوب ( )ft،τ: تنش 
)برشي )2/ ftlb و cτ:تنش برشي بحراني ( )2/ ftlb
).1379امامي،(باشدمي

روش كيسي
هاي كيسي رابطه خود را بر مبناي داده

:صورت زير ارائه دادآزمايشگاهي به

)14(( )cb qqSq −= 6
9

367.0

)15(2.1

8.1
506105.6

S
dqc

−×=

 دبي وزني بار بستر در واحد عرض :bqكه در آن،
)راههآب )( )msm ./3 ،q: دبي جريان در واحد عرض 
)راههآب )( )msm ./3 ،S: ،50شيب خط انرژي: d قطر 

)باشدمتوسط ذرات بستر مي )mm)،شفاعي بجستان
1384.(

گيري بار معلق و بار بسترهاي اندازهروش
ترين روش گيري بار معلق از متداولبراي اندازه
يدرومتري برداري و در عرض ايستگاه هيعني بطري نمونه
از ساحل چپ انجام )  متري7 و 5، 2(به فواصل معين 

برداري مطمئن و مناسب بار منظور نمونهبه. گرفته است
:معلق نكات ذيل مورد توجه قرار گرفته است
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با عنايت به اينكه ميزان رسوب معلق تابع ) الف
برداري در سرعت و درجه آشفتگي جريان است، لذا نمونه

در طرز ) ب. نجام گرفته استطول زمان كافي ا
از .برداري دقت شده تا از رسوب كف در امان بماندنمونه

تعريفي كه از بار بستر شده به خوبي معلوم است كه 
. گيري بار بستر به سادگي بار معلق نيستاندازه
بردار  جزو معتبرترين نوع نمونه1بردار هلي اسميتنمونه

عه نيز از آن استفاده باشد، كه در اين مطالبار بستر مي
بردار هلي اسميت، سطح در نمونه. )1شكل(شده است

مقطع آن به تدريج از دهانه ورودي به سمت داخل 
يابد و همين عامل باعث مكش در مدخل افزايش مي

وزن تقريبي هلي اسميت مورد . شودميبردارنمونه
استفاده آن جهت تماس با كف رودخانه و همچنين 

45هاي سيالبي در حدود ابر جريانمقاومت در بر
.كيلوگرم بوده است

بردار هلي اسميت بدين ترتيب نحوه كاربرد نمونه
بوده است كه با استفاده از پل تلفريك موجود در ايستگاه 

 متر 7 و 5، 2فواصل (در هر نوبت بار بستر در سه مقطع 
10-15و در سه تكرار در مدت زمان ) از ساحل چپ
عنوان ها بهگيري شده و از ميانگين كل آندقيقه اندازه

.شاهد استفاده گرديده است
هاي براي برآورد بار رسوبي معلق و بستر در تاريخ

19/2/84 ،31/1/85 ،29/1/86 ،30/1/86 ،5/2/86 ،
 پروفيل عرضي و طولي 26/2/86 و 22/2/86، 11/2/86

رودخانه در نقطه كنترل و در ايستگاه اورنگ با عمليات 
برداري، سرعت و دبي جريان با استفاده از مولينه هنقش

در . در فواصل معين از ساحل چپ تعيين شدند
آزمايشگاه تخصصي رسوب سنجي پس از انجام مراحلي 
همچون عبور دادن از كاغذ صافي، خشك كردن، تعيين 
وزن مرطوب و خشك، وزن مخصوص ظاهري و حقيقي، 

براي بار  (بندي به دو روش هيدرومتريمنحني دانه
و قطرهاي ) براي بار بستر(ها و استفاده از الك) معلق

برداري تعيين شدند هاي نمونهمشخصه رسوبات در تاريخ
مقادير مشاهداتي ) 3(و ) 1(كه در ستون آخر جدول 

.رسوب آورده شده است

1. Helley Smith

 نمونه بردار بار بستر هلي اسميت مورد استفاده: 1شكل

منطقه مورد مطالعه
ضه آبريز اهر در شمال شرقي شهرستان تبريز حو

عنوان يكي  كيلومتر مربع و به5/2426با مساحتي بالغ بر 
هاي آبريز داخل استان آذربايجان از بزرگترين حوضه

اين حوضه بين مختصات . شرقي واقع شده است
18º37´ طول شرقي و 31º47´ الي 21º46´جغرافيايي 

ته و از لحاظ عرض شمالي گسترش ياف44º38´الي 
 متر و 3149ارتفاعي بين ارتفاعات كوه كسبه با ارتفاع 
 متر قرار 875محل ورود به رودخانه قره سو به ارتفاع 

هاي ارسباران، اين حوضه از شمال به جنگل. گرفته است
از شرق به رودخانه قره سو، از غرب به ارتفاعات كوه 

. دگردكسبه و از جنوب به حوضه آجي چاي محدود مي
حوضه آبريز اهر داراي چهار ايستگاه هيدرومتري به 
اسامي كاسين، اورنگ، اشدلق و تازه كند است، كه 
ايستگاه اورنگ به دليل داشتن خصوصيات فيزيكي ثابت 

 انتخاب پژوهشو نزديكي به محل سد ستارخان، در اين 
اين ايستگاه در طول جغرافيايي . گرديد

 متر واقع شده 1445 و ارتفاع 38°39´ و عرض52°46´
840مساحت حوضه آبريز تا محل ايستگاه اورنگ . است

موقعيت حوضه ) 2(در شكل شماره . كيلومتر مربع است
مورد مطالعه در سطح كشور و منطقه ترسيم و ارائه شده 

.است
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موقعيت حوضه مورد مطالعه: 2شكل

نتايج و بحث
 روش يا ترينبه منظور انتخاب و گزينش مناسب

هاي برآورد بار معلق در رودخانه اهرچاي، براساس روش
گيري شده پارامترهاي رودخانه از جمله مقادير اندازه

ميزان بار بندي مواد بستر،دبي، سرعت و مشخصات دانه
معلق با استفاده از چهار روش لين و كالينسك، اينشتين، 
بروكس، چانگ سايمونز و ريچاردسون محاسبه گرديد، 

هاي ها در تاريخكه نتايج محاسبات هر يك از روش
. آورده شده است) 1(گيري شده، در جدول شماره اندازه

هاي منظور تدقيق هر چه بيشتر در انتخاب روشبه
برداري در دو حالت محاسباتي، سعي گرديد كه نمونه
هاي تاريخ. گيري شودسيالبي و عادي رودخانه اندازه

گيري بار معلق در جدول  اندازهمواقع سيالبي و عادي
.منعكس شده است) 1(

مقادير محاسبه شده ميزان بار معلق ) 3(در شكل 
در مواقع سيالبي و عادي جريان رودخانه آورده شده 

نيز جذر ميانگين مربعات خطا ) 2(در جدول. است
( )RMSEجهت مقايسه آورده شده است .

ا نيز مشخص است در طور كه از نمودارههمان
مواقع سيالبي و عادي رودخانه، روش چانگ نسبت به 

براي برآورد بار بستر . هاي ديگر دقت خوبي داردروش
، )معادله اول(پتير، شاكليچ-نيز از هشت روش روتنر، مير

پيترو مولر، شيلدز، كالينسك - ، مير)معادله دوم(شاكليچ
ارائه )3 (و كيسي استفاده شده كه نتايج آن در جدول

) 4(همچنين جهت بررسي بهتر در شكل. شده است
نمودار تغييرات مقادير بار بستر مشاهداتي و مقادير 

در جدول. هاي مختلف ارائه شده استمحاسباتي با روش
نيز مقادير جذر ميانگين مربعات خطا آورده شده ) 4(

.است

رياضي معلق با استفاده از روابط  نتايج برآورد بار:1جدول 
مشاهداتي








day
ton

چانگ








day
ton

بروكس








day
ton

اينشتين








day
ton

لين و كالينسك








day
tond 65(m) SD(m) q

 (m3/s.m) 
تاريخ

714/78172/1168/670025/0012/0290/01226/019/2/84
2/1681715/935/3817/1430024/00121/032/02883/031/1/85
35/1747/1958/492/1829/1610027/00124/037/02663/029/1/86
9/75728/85016/1709/3992/4550026/00132/043/05072/0*30/1/86
5/61739/83228/1698/3949/4460022/00130/042/04892/0*5/2/86
3/51158/57861148/3372/3390011/00128/040/04056/0*11/2/86

4/927/84283/2384/1080026/00118/035/01536/022/2/86
1632/1592/565/2483/1810024/00120/038/02738/026/2/86

مواقع سيالبي*
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84/2/1 85/1/31 86/2/2286/2/5 86/2/2686/2/1186/1/3086/1/29

رودخانه اهرچاي مقادير مشاهداتي و محاسباتي بار معلق :3شكل

 روش هاي محاسباتي بار معلق نسبت به مقادير مشاهداتي آنRMSE مقادير خطاي :2جدول

بستر با استفاده از روابط رياضي نتايج برآورد بار:3جدول

تاريخ
( )mm
d50

روتنر








day
ton

 پيتر-مير








day
ton

شاكليچ اول








day
ton

شاكليچ دوم








day
ton

 پيتر-مير
 و مولر








day
ton

شيلدز








day
ton

كالينسك








day
ton

كيسي








day
ton

مشاهداتي








day
ton

19/2/84 9/1 6 -10×3/2 0/589 5/711 434 0/0 14719 905 5/66 3/0

31/1/85 1/2 75/969 5/2098 9/2495 1453 2/0 44719 1556 8/217 96/0
29/1/86 2/2 6/44 1/1838 5/2424 1241 0/3 33659 1356 0/186 48/1
30/1/86 2/2 0/250 5/5297 5/4126 4228 8/90 170018 2566 0/627 8/79
5/2/86 7/1 4/882 9/6142 9/8011 4106 5/87 320216 1960 0/607 2/72
11/2/86 85/0 3/418 2/4439 6/5809 3020 9/42 94807 842 0/445 78/31
22/2/86 0/2 4/0 1/1109 3/1473 770 8/0 24770 1319 0/117 67/0
26/2/86 8/1 6/2303 6/2335 0/4241 1510 4/3 45879 1315 0/225 59/1

هاي محاسباتي بار بستر نسبت به مقادير مشاهداتي آن روشRMSE مقادير خطاي :4جدول
هاي محاسباتي بار بسترروشروتنر پيتر-مير اولشاكليچشاكليچ دوممير پيتر و مولرشيلدزكالينسككيسي

جذر ميانگين مربعات خطا356/3365/153813528678628/762/247728/426533/3505376/940

روشهاي محاسباتي بار بستر لين و كالينسك اينشتين بروكس چانگ

جذر ميانگين مربعات خطا 66/3644 91/3669 1/3806 269/861
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84/2/1 85/1/31 86/2/2286/2/5 86/2/2686/2/1186/1/3086/1/29

 نمودار مقادير مشاهداتي و محاسباتي بار بستر رودخانه اهرچاي:4شكل

 پيتر - مشخص است روش مير) 4(طوركه در شكلهمان
ها تطابق بسيار خوبي نشانسبت به ساير روشو مولر ن

تري  بسيار پايينRMSEچنين خطاي دهد و هممي
.ها داردنسبت به ساير روش

گيرينتيجه
بار ) گيري شدهاندازه(با مقايسه مقادير مشاهداتي 
توان دريافت كه روش معلق و نتايج محاسبه شده، مي

ردسون در مواقع سيالبي و عادي چانگ، سايمونز و ريچا
. اندجريان رودخانه نتايج بهتري را از خود نشان داده

هاي برآورد بار پرتاني و مجدزاده نيز با بررسي روش
معلق رودخانه قزل اوزن، روش بگنولد و روش چانگ را 

. اندبراي تخمين بار معلق اين رودخانه توصيه نموده
اي و ط منطقهطبيعي است كه به علت تغيير شراي

توان دست آمده نميپارامترهاي هيدرولوژيكي نتايج به
پرتاني و (.صورت كلي ارائه نمودنتيجه را به

نتايج برآورد بار بستر با استفاده از ). 1385مجدزاده،

، شاكليچ)معادله اول(پتير، شاكليچ- هاي روتنر، ميرروش
 كيسي پيترو مولر، شيلدز، كالينسك و- ، مير)معادله دوم(

 پيتر و مولر با داشتن حداقل - نشان داد كه روش مير
برآورد بهتري از بار بستر را از خود خطاي محاسباتي

پيتر و مولر براي برآورد -بنابراين روش مير. دهدنشان مي
نخجيري و گلمايي نيز با . شودبار بستر پيشنهاد مي

- ها روش ميرهاي برآورد بار بستر رودخانهبررسي روش
تر و مولر را براي محاسبه بار بستر در شرايط اقليمي پي

نخجيري و (اندهاي ايران، پيشنهاد نمودهرودخانه
اي نقش ي كه چنين مطالعهجاياز آن). 1382گلمايي،

مهم و حياتي در تخمين رسوبات وارده به مخزن سد 
برداري از آن را دارد، ستارخان و بهبود مديريت بهره

شود بيشتر اين موضوع پيشنهاد ميجهت تدقيق هر چه 
، اين محاسبات توام پژوهشگراندر مطالعات بعدي ساير 

هاي رودخانه ي در سرشاخههاي صحرايگيريبا اندازه
اهرچاي انجام گرفته و رفتار حوضه در خصوص توليد بار 

.رسوبي معلق و بار بستر تعيين گردد
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Selection of Suitable Method to Estimate Suspended Load and Bed Load in Ahar Chai 
River (Upstream of Sattarkhan Dam).

Samadian Fard1, S., Ghorbani2, M. A., Hoseiniler3, R., Hosein Zadeh Delir2, A. and
Farsadi Zadeh2, D.

Abstract 
Investigating of sediment rate in rivers is one of the important aspects in river engineering. To 

estimate suspended load and bed load in streams several relations have been presented during past 
decades. But the complexity of the sediment transport phenomenon has been the reason why the 
different methods have been developed. In this research, in order to select the most suitable method 
to estimate suspended and bed load, the hydraulic and geometric specifications of Ahar Chai river 
in Orang hydrometry station simultaneouely with the suspended load were measured in specific 
dates by the expert team, using the sampling bottles and bed load by the Helley Smith apparatus. 
Then, in realated laboratories the suspended and bed load were determined. The suspended load rate 
was calculated by using four methods and the bed load rate was done by using eight methods. 
Fianally, by using the obtained results, Chang, Simons and Richardson method to estimate the 
suspended load with root square error of (RMSE) 861.269 and Meyer-Peter & Muller method to 
estimate bed load with value of RMSE 7.78628, has been suggested.

Keywords: Ahar Chay, Bed load, Helley Smith, Sediment transport, Suspended load.
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