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  رودخانه گرگانرودشاخص  يهاستگاهي موثر حمل رسوبات در ايو شناخت دب يبررس

  

  3ي زارعي و مهد3ي تهبندي، هاد2ين محمدي، ام1يابوالفضل مساعد

   گرگانيعي و منابع طبي آب دانشگاه علوم كشاورزي گروه مهندسيت علمأي عضو ه-1

   گرگانيعي و منابع طبي كشاورز گنبد، دانشگاه علومي مجتمع آموزش عاليت علمأي عضو ه-2

E-mail: amobaran@yahoo.com  
   دانشگاه مازندرانيزداري ارشد آبخي كارشناسيان دانشجو-3

 
  

دهيكچ  

كنند، اما ي هستند كه رسوب را منتقل مييهااني تمام جريم شكل و ابعاد برايل تنظي پتانسيدارا ي آبرفتيهارودخانه

ل يان تشكيجر(ان غالب يك جري تمام ابعاد و شكل خود را با يك دوره زمانيش از يان داشت كه در بي بيستيبا

 مورد نظر و يها سازهيكيدرولي هي محاسبه مقدار بار رسوب معلق و طراحيان غالب برايجر. دهنديوفق م) دهنده

نه را بدست ل سااليان موثر، مقطع پر و متوسط سي آن الزم است جرييت دارد و در شناساينه اهمين عرض بهييتع

 موثر حمل رسوبات در رودخانه گرگانرود اقدام به انتخاب سه ي و شناخت دبيق حاضر جهت بررسيدر تحق. آورد

ان موثر الزم است تا ي محاسبه جريبرا. دي رودخانه گردي واقع بر شاخه اصلي، گنبد و قزاقلتمر يدرومتريستگاه هيا

 ساله 20 متوسط روزانه يهاين منظور دبيلذا بد. سبه گردد متوسط روزانه محايهاي دبيستوگرام فراوانيه

ن ي وقوع اي قرار گرفت و فراواني مورد بررس1383-84 ي تا سال آب1365-66 ي مورد مطالعه از سال آبيستگاههايا

ر نظر  دسته د20ق حاضر ي در تحقيهاتعداد كالس. دين گرديي در نظر گرفته شده تعيهاها با توجه به تعداد دستهيدب

 جهت محاسبه بار دي گردي و تابع فراوانExcel نرم افزار  با استفاده ازهايدب ني ايستوگرام فراوانيگرفته شده و ه

 رسوب بر اساس يان و دبي جرير دبين مقادي بيوني رابطه رگرسي مورد مطالعه اقدام به برقراريهاستگاهي در امعلق

 يمعادله توان
b

ws aQQ                                     رسوب ويدب) sQ(ان و ي جريدب) wQ(ن رابطه يكه در ا. ديد گر=

a و bسنجه رسوب يضرب نمودن منحن ان و رسوب،باي جري رابطه دبيپس از برقرار. باشنديب معادله مي ضرا 

كه باشد، ي موثر ميكه نقطه اوج آن دبد ي انتقال رسوب كل حاصل گردي روزانه، منحنيهايدب يگرام فراوانستويدر ه

 موثر جهت حمل رسوبات يها نشان داد مقدار دبيبررس.  متناظر با حمل حداكثر رسوب رودخانه خواهد بودين دبيا

دست به  ن با حركت رودخانه از باالي همچن.باشديمن يي با دوره بازگشت پاي مورد مطالعه دبيدرومتريستگاه هيدر ا

  .افته استيش يافزاحمل رسوبات  موثر يزان دبين دست مييپا
  

  ان غالب، مقطع پر و رودخانه گرگانرودي موثر، جريدب :يديكلمات كل
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  مقدمه

ها رابطه  از رودخانهيكردن خسارات ناشنهيها و كمكردن بهرهنهيشي بييك جامعه با تواناي يتمدن و توسعه اقتصاد

  له يوس خود را بهيان و الگويدوره جر, يل طوليپروف, يك رودخانه به دفعات مقطع عرضي. ك داردينزد

 در ي و اقتصاديدار نمودن توسعه فرهنگيمنظور پابه. دهدير ميي رسوب تغينينش و تهي آبشستگ ، انتقاليهانديفرآ

 ي داراي آبرفتيهارودخانه). 1382،يوسفيزاده و كوچك(باشد ي ميرها ضروندين فرآيك رودخانه درك اير يمس

ان داشت كه در ي بيستيكنند، اما باي هستند كه رسوب را منتقل مييهااني تمام جريم شكل و ابعاد برايل تنظيپتانس

  . دهنديوفق م) ل دهندهيان تشكيجر(ان غالب يك جري تمام ابعاد و شكل خود را با يك دوره زمانيش از يب

ل ساالنه و ي مقطع پر، متوسط سيان موثر، دبين جريي تعيها از چهار روش كمان غالب در رودخانهيجهت برآورد جر

 كوچك با يهايدب). 2002كرودر و كناپ، (گردد ي معادالت حركت و رسوب استفاده ميقي حاصل از حل تلفيدب

اد رسوب هستند، از ي انتقال زيها فاقد قدرت الزم براين دبيا اافتند، اميار اتفاق ميك آبراهه بسياد در ي زيفراوان

افتند يندرت اتفاق مها آنقدر بهين دبي را انتقال دهند اما ايادي زيليتوانند رسوبات خي بزرگ ميلي خيهاي دبيطرف

 وجود ي متوسطيهايد دبين بايابنابر.  موثر باشنديك دوره زماني از رسوب در يادي انتقال حجم زيتوانند برايكه نم

 يك مدت طوالني ي را در طيادي باشند تا بتوانند رسوبات زي و هم قدرت كافي فراوانيداشته باشند كه هم دارا

 ان موثر است ي متوسط جري همان دبين دبيند كه ايمنتقل نما

ت انتقال رسوبات معلق  موثر جهي دبي در بررس1381، ي و مهدويليمطالعات اسماع). 1384زاده، يو توكلعصاره (

 ي با بزرگيهادادي مطالعه شده رويها همه آبراههي موثر برايانگر آن است كه دبيرود بندهيز سد زايدر حوزه آبخ

 يها سازهي، طراحيا محافظ رودخانهيها سازهيتوان در طراحياختصار م غالب را بهيت محاسبه دبياهم. ن استييپا

طاهر (ان داشت يالب بيست و كنترل سيط زي محيت انتقال رسوب، مهندسيري مدن وي، تخمياروگذر رودخانه

  ).1385مان شعار، ي و ايشمس

 منتخب رودخانه يدرومتري هيهاستگاهي موثر حمل رسوبات در ايزان دبين مييق حاضر تعيهدف از انجام تحق

 روگذر يها سازهي، طراحياحافظ رودخانه ميها سازهيتواند در طراحي موثر ميزان دبين مييباشد، تعيگرگانرود م

  .رديالب مورد استفاده قرار گيست و كنترل سيط زي محيت و انتقال رسوب، مهندسيرين مدي، تخم)هاپل(

 

 مواد و روشها
  

   متر و 1875 با ارتفاع ي نارچيهاكوهكه از باشد ي خزر ميايز دري مهم حوزه آبريهاگرگانرود از رودخانه

 گرگانرود پس از .رديگي شهر كالله سرچشمه ميشرق شماليلومتري ك37 متر واقع در حدود 1598وه با ارتفاع كيليب

 خواجه نفس از سمت ساحل يكي، در نزدي چپاقلي بنام ماهي دشت گرگان در محليمشروب نمودن مناطق شمال

. باشديملومتر ي ك325 خزر حدود ياي به دريطول رودخانه گرگانرود تا ورود.  شوديا مين دري خزر وارد ايشرق

حداكثر . استبرآورد شده ون متر مكعبيلي م450 ساله 20ك دوره يآباد و در ريانه رودخانه در بصي ساليآبدهمتوسط 

 كه در شرق 1380رانگر مرداد يل ويان سيدر جر(ه ي متر مكعب در ثان3000 برآورد شده در رودخانه حدود يزان دبيم

 موثر حمل رسوبات ي و شناخت دبيق حاضر به منظور بررسي در تحق.استبرآورد شده) وستيقوع پاستان گلستان بو

 واقع بر ي تمر، گنبد و قزاقليدرومتريستگاه هي شاخص رودخانه گرگانرود ابتدا اقدام به انتخاب سه ايهاستگاهيدر ا
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ران و استان گلستان نشان داده شده ير ا مورد مطالعه ديهاستگاهيت ايموقع 1 در شكل .دي رودخانه گرديشاخه اصل

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  ران و استان گلستاني مورد مطالعه در ايدرومتري هيهاستگاهيت ايموقع -1شكل 

  

  :ان موثريمحاسبه جر

-يدبن منظور يلذا بد.  متوسط روزانه محاسبه گردديهاي دبيستوگرام فراواني موثر الزم است تا هيدب محاسبه جهت

 قرار ي مورد بررس1384-85 ي تا سال آب1365-66 ي مورد مطالعه از سال آبيهاستگاهي ساله ا20 متوسط روزانه يها

 در يهاتعداد كالس. دين گرديي در نظر گرفته شده تعيهاها با توجه به تعداد دستهين دبي وقوع ايگرفت و فراوان

  ها با استفاده از ين دبي ايستوگرام فراواني دسته در نظر گرفته شده و ه20ق حاضر يتحق

 ي مورد مطالعه اقدام به برقراريهاستگاهيجهت محاسبه بار معلق در ا. ديگردم يترس ي و تابع فراوانExcelنرم افزار 

 ي رسوب بر اساس معادله توانيان و دبي جرير دبين مقادي بيونيرابطه رگرس
b

ws aQQ ن رابطه يكه در ا. دي گرد=

)wQ (ان و ي جريدب)sQ (رسوب و يدب a و bي آب و دبي متناظر دبيهاتعداد داده. باشنديب معادله مي ضرا 

پس از . باشدي داده م1300 و 138، 128ب ي به ترتي تمر، گنبد و قزاقليدرومتري هيهاستگاهيرسوب معلق در ا

 يهاي دبيستوگرام فراواني سنجه رسوب در هيرسوب، با ضرب نمودن منحن يدبان و ي جري رابطه دبيبرقرار
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 متناظر با حمل حداكثر ين دبيباشد كه اي موثر ميد كه نقطه اوج آن دبي انتقال رسوب كل حاصل گرديروزانه، منحن

  .رسوب رودخانه خواهد بود

 سنجه رسوب ي منحنB روزانه و يهايستوگرام دبي هي منحنAگردد اگر يك مشاهده مي به طور شمات2ر شكل د

 يمنحن( انتقال رسوب كل ي روزانه منحنيهاي دبيستوگرام فراواني سنجه رسوب در هيباشد با ضرب نمودن منحن

C (در رودخانه خواهد  متناظر با حمل حداكثر رسوبين دبيباشد و اي موثر ميگردد كه نقطه اوج آن دبيحاصل م 

  .بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   موثريك نحوه محاسبه دبي نمودار شمات-2شكل 

  

 بدست يم مقدار كل رسوب حمل شده در دوره آماري ضرب نمائي متناظر با آن دبي رسوب را در فراوانيچنانچه دب

پس . ديآي بدست ميستگاه متوسط ساالنه رسوب عبوري در هر اي آماريدار در سال هان مقيم ايخواهد آمد و با تقس

 موثر حمل رسوبات در ير دبيسه مقادياقدام به مقا, ستگاههاياك از ي موثر حمل رسوبات در هر يزان دبين ميياز تع

  .دي گردآنها

  

  :ج و بحثينتا

 يان و دبي جرير دبين مقادي بيوني رابطه رگرسيم به برقرار مورد مطالعه اقدايهاستگاهيجهت محاسبه بار معلق در ا

مورد  يدرومتريه يهاستگاهيادر  رسوب ي آب و دبي رابطه دب1 جدولدر . ديگرد يرسوب بر اساس معادله توان

   .نشان داده شده است مطالعه

   مورد مطالعهيهاستگاهي رسوب در اي دب-اني جري معادله دب-1جدول شماره 

اهستگينام ا هاتعداد داده   a  b  2R  معادله انتقال رسوب 

244/35 128 تمر  846/1  7418/0  846.1244.35 ws QQ =  

245/32 138 گنبد  5611/1  8348/0  5671.1425.32 ws QQ =  

يقزاقل  1300 596/28  6329/1  6574/0  6329.1596.28 ws QQ =  

  

 را در رابطه ي متوسط هر كالس فراوانيهايستگاه مورد مطالعه، دبي رسوب در سه اي اب و دبين رابطه دبييس از تعپ
b

ws aQQ سپس با . دي مشخص محاسبه گردي با فراواني رسوب متناظر با هر متوسط دبيهاي قرار داده و دب=
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ستوگرام بار رسوب بر حسب تن نسبت به شاخص ير حسب روز ه وقوع بي رسوب و فراوانير دبياستفاده از مقاد

  .ستگاه گنبد نشان داده شده استيستوگرام بار رسوب در اي ه1در شكل . ها بدست آمدكالس

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

  

   گنبديدرومتريستگاه هي موثر حمل رسوبات در ايزان دبين ميي تعي منحن-3شكل 

  

مقـدار  .  موثر رودخانه خواهـد بـود      يستوگرام، دب ي فوق، مقدار حداكثر ه    يهاستگاهيستوگرام رسوب در ا   يبا توجه به ه   

  . ر نشان داده شده استي در جدول زين دبي موثر و رسوب حمل شده در اثر عبور ايدب
 

 

  موثر و رسوب حمل شده توسط آني برآورد دب- 2شماره جدول 

 تعداد سال آماري  ايستگاه
  جريان موثر 

  )متر مكعب بر ثانيه(
 )تن (رسوب

  5858937  625/5  20  تمر

 4013231 775/6  20  گنبد

 6266247  2/9  20  قزاقلي

 

 مؤثر حمل رسوبات يدبزان ي از آن است مي رودخانه گرگانرود حاكريمس موثر در يمحاسبات انجام شده در مورد دب

با توجه به . ش استيه افزارو ب) يستگاه قزاقليا(ن دست رودخانه ي پائسمتبه ) ستگاه تمريا(از باالدست رودخانه 

ل ي از داليكيجه گرفت كه ي توان نتيوندد، مي پير به رودخانه گرگانرود مي در طول مسيادي زينكه انشعابات فرعيا

 از رودخانه يان عبورين انشعابات به جري از ايانات ناشيوستن جري موثر رودخانه گرگانرود پيش دبي افزاياصل

  . باشدي مياصل

 بدست يم مقدار كل رسوب حمل شده در دوره آماري ضرب نمائي متناظر با آن دبيوب را در فراوان رسيچنانچه دب

   بدست يستگاه متوسط ساالنه رسوب عبوري در هر اي آماريهان مقدار در ساليم ايخواهد آمد و با تقس

  .نشان داده شده است) 3(ج آن در جدول يد كه نتايآيم
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   رسوب عبوري متوسط ساالنه– 3جدول شماره 
  

  

جه گرفت كه بار رسوب ي توان نتيباشد ميك مير از ستگاه موردنظر بزرگتي در اينكه مقدار توان رابطه دبيبا توجه به ا

 ي رسوب و فراواني رسوب با استفاده از مقدار دبيپس از محاسبه دب. باشدي ميااد بوده از نوع ماسهيمعلق رودخانه ز

ستگاه بدست خواهد ي هر ايها براستوگرام بار رسوب بر حسب تن نسبت به شاخص كالسيوقوع بر حسب روز ه

ان موثر با ين باشد جريك واحد را نشان دهد، اگر چنيك پيوسته با يع پيك توزيد يتوگرام مواد بار بستر باسيه. آمد

 دهد ي از خود عبور مي كه حداكثر بار رسوب را در آن دوره زماني اي آن كالس مطابقت دارد و دبي برايمتوسط دب

 . ان موثر خواهد بوديجر

  

  :فهرست منابع
  

هاي حوضه بررسي دبي مؤثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبراهه. 1381. و محمد مهدوي...  اسماعيلي، نصرت ا-1

  .304 تا 295صفحات . 3شماره . 55جلد . مجله منابع طبيعي ايران. رودآبخيز زاينده

افيايي انتشارات سازمان جغر. حوضه آبخيز درياي خزر. جلد دوم. هاي ايرانفرهنگ جغرافيايي رود. 1382. نام بي-2

  . صفحه343هاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيرو

 446انتشارات دانشگاه تهران، . ترجمه. تئوري و كاربرد انتقال رسوب. 1380. وان يوسفييزاده، صالح و ك كوچك-3

  .صفحه

مجموعه . هاي كارون، دز و كرخهبررسي جريان غالب در رودخانه. 1384. زاده عصاره، علي و احمد علي توكلي-4

  .402- 395صفحات . كرمان. مقاالت پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران

مجموعه مقاالت هفتمين سمينار بين . تعيين دبي غالب رودخانه سيستان. 1385.  شمسي، طاهر و فرهاد ايمان شعار-5

  .المللي مهندسي عمران، تهران

6- Crowder, D. W., and Knapp, H. V. 2002. Effective discharge of Illinois streams. 

Prepared for the Illinios Environmental Protection Agency. 159 pages. 

 

  

  

)  ستگاهيا )( )∑ tonQfQs  
( )






∑

year
ton

n
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