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به کمک  در رودخانه کر تحلیل بار رسوب وآماري روشهاي تئوري مقایسه

EXCELافزار نرم

امین رستمی
1

امید طیاري، 
2

،عیسی سالجقه 
3

جواد روزگار، 
 4

آرش شرفیان اردکانی،  
 5

علی اکبر فاتحی دیندارلو،
6

  

  چکیده

  مقایسهبا نتایج روشهاي تئوري  گردیده ودر این مقاله نتایج رودخانه کر به صورت آماري برداشت و برآورد 

انتخاب با و  برداشت ،مورد نظرداده هاي واقعی چندین ساله از محل رودخانه  ،طبق روش آماري ارائه شده .شده است

جهت  بهترین مدل آمار واقعی،با مقایسه  ونتایج مدلها  بر اساس. شودمی انجامرسوب  اتمحاسب ،مناسب چند مدل ریاضی

هاي تئوري روش شودنشان داده میطبق مقایسات انجام شده،  .گرددرودخانه مورد نظر تعیین میتخمین رسوب براي 

.دهندآماري ارائه می تري به نتایج روشهاينزدیک تایج نیانگ و انیشتن 

  

   EXCELبا  محاسبات عددي روش هاي آماري ، روش انیشتین ، روش یانگ ، :واژه کلید

  

  مقدمه

براحتـی   مـی تـوان   هاي انرژي و کـار، هاي قوي نظریهشده  با مدل ریاضی به علت داشتن استداللهاي تئوري ارائه روش

  .]1[هاي برداشت شده مقایسه شوندها باید با نمونهبا این وجود این داده. براي تحلیل بار رسوب استفاده نمود

                                                          
  استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 1

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرمان 2

علمی دانشگاه آزاد کرمان عضو هیاتاستاد و  3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان یسازه هیدرولیک –دانشجو کارشناسی ارشد عمران  4

  سازه دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان –دانشجو کارشناسی ارشد عمران  5

  المی واحد کرمانسازه دانشگاه آزاد اس –دانشجو کارشناسی ارشد عمران  6
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با این وجود دقت این محاسبات  ،بهره جست از روش کالبیره کردن نمونه آماري می توان ،براي بدست آوردن نتایج آماري

هـاي  که نتایج روش هاي تئوري نزدیک به روش دهددر اینجا نشان می .ها داردبستگی به برداشت صحیح و پراکنگی داده

  .]2[باشدآماري می

شـده از   هـاي آمـاري گرفتـه   در این گزارش نتایج روشهاي تئوري با توجه به مشخصات رودخانه کر محاسبه، سـپس داده 

هاي تئوري مقایسه نموده کـه در بخـش هـاي زیـر بـه آن اشـاره شـده        اي کالبیره و نتایج آن را با روشسازمان آب منطقه

  .]4[و]3[است

  

  

  روش آماري براي محاسبه بار رسوب

البیره ، بـا معادلـه درجـه شـش کـ      EXCELافـزار  رودخانه کر در چند سال اخیر را با کمک نـرم  چمریز هاي ایستگاهداده

  .ج آن در شکل زیر نشان داده شده استنتایکه  ]5[میشود

  

  

  

  اي رودخانه کرههاي ایستگاهنمودار کالبیره کردن داده -1شکل 
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در طبـق نتـایج تحقیـق     .و نتـایج آن را مـورد بررسـی قـرار داد     لگـاریتمی  می تـوان دادهـاي هرایسـتگاه را نیـز کـالبیره     

  .ها، می توان استفاده نمودز از نظر صحت اطالعات نسبت به دیگر ایستگاهایستگاه چمریاي سازمان آب منطقه

  

  

  

  هاي ایستگاه چمریزنمودار کالبیره کردن داده -2شکل 

  

  

  روش آماري براي محاسبه بار رسوب

نیـز بـا توجـه بـه داده هـاي رود خانـه کـر مـی تـوان          ]8[و ]7[و ]6[هاي تئوري مطرح شـده از طـرف محقیقـین   روش

  .زیر را مورد بررسی قرار دادنتایج 

  بر حسب متر مکعب بر ثانیه نتایج بار رسوب براي کلیه روش ها -1جدول 
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بار معلق  1.358E-05

بار بستر 3.4954E-03

به روش انیشتین مجموع کل بار بستر و معلق 3.5089E-03

اصالح شده بار کل به روش انیشتین 7.6440E-03

بار کل به روش توفالتی 1860

بار کل به روش کاریم کندي 1.5062E-04

بار کل به روش یانگ 3.22E-03

بار رسوب در ایستگاه چمریز 0.00174

  

  محاسبه زمان پر شدن سد دوردزن

  .نشان داده شده است 3ارتفاع این سد در شکل  –منحنی حجم 
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  نمودار حجم و ارتفاع سد درودزن -3شکل 

  

  

  

  

  

نشان  2میلیون متر مکعب، براي کلیه روش ها به جدول  500دن مخزن تا لب سرریز با حجم مدت زمان الزم براي پر ش

  .داده شده است

  

  نتایج مدت زمان الزم براي پر شدن مخزن براي کلیه روش ها بر حسب سال -2جدول 

مجموع کل بار بستر و معلق به روش انیشتین 4518

بار کل به روش انیشتین اصالح شده 2074

انگیبار کل به روش  4924

بار رسوب آماري در ایستگاه چمریز 9112

  

  نتیجه

متــر  00174/0بــار رســوب برابــر اســت بــا  ، 86تــا  84در طــی ســال آبــی  چمریــزایســتگاه  در فرمــول کــالبیره شــده

هـا  دیگـر روش  بـراي بـار    . سـال مـی باشـد    13552مدت زمان الزم براي پـر شـدن سـد از رسـوب،      ومکعب بر ثانیه 

بـا مقایسـه مـدت زمـان، روش هـاي انیشـتین و یانـگ جوابهـاي دسـته بـاالیی و تقریبـاً             ، 2با توجه به جـدول شـماره   

   . نسبت به روش هاي کاریم کندي و توفالتی دارد! نزدیک
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ي نتایج قابل اطمینانی براهاي تئوري شود، روش انیشتن و یانگ نسبت به دیگر روشنشان داده می 2در جدول شماره 

  .بهره برداري از سد مورد نظر در اختیار مدیران قرار می دهدریزي و برنامه

تقدیر و تشکر

و از اساتید محترم جناب آقایان دکتر امید طیاري، امین رستمی و پروفسورعیسی  فارس ايدر پایان از شرکت آب منطقه 

  سالجقه که در پیشرفت پروژه سهیم بودند تشکر و قدردانی میشود

  مراجع

 چاب اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر،  " انتقال رسوب "؛ امیرامامی، یانگ چی تد   ]1[

1379  

 55تا  43، ص 1382، پاییز 16: ، مجله شماره "تعیین ضریب خود پاالیی رودخانه کر "اسالمی، ا،امین، س،]  2[

  ،مرکز اطالعات و مدارك ایران

  1373 چاب اول ، ، تهران،  انتشارات دانشگاه شهید چمران، "هیدرولیک رسوب"، محمود شفاعی بجستان]  3[

  1377دانشگاه امام رضا ، مشهد ،  " هیدرولیک کانالهاي باز"ابریشمی،جلیل،]  4[

درودزن  تعیین و بهینه سازي مدل مناسب جهت برآورد رسوب در رودخانه کر تامحل سد "،روزگار،جواد]  5[

  1388دانشگاه آزاد کرمان ، کرمان ،  "وتخمین عمر مفید سد

[6] Jansson,m.b.(1980)"estimating a desiment rating Curve ofthe reventazon rivr at palomo usin 

logged mean load within discharge classes.'journal of Reventazon rivr at palomo using logged 

mean load within discharge classes.'journal. Ofhydorology, o1.183,no.4,pp.227-241                         

                 

[7] Koch,r.w.,and smillie,g.m.(1986).comment om"river loads Understimated by rating curves." by 

ferguson,water resources research vol.22.,no.13,pp.212-2122.        

[8] Morris,h.m.and j.m.wiggert,"applied hydraulics in engineering,"pages 4-17, john wiley and 

sons,197
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همايش ملي مديريت بحران آب


The National Conference on Water Crisis Management

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت ،اسفندماه 1388
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مقایسه روشهای تئوری وآماری تحلیل بار رسوب در رودخانه کر به کمک نرمافزار EXCEL

امین رستمی
 ،امید طیاری
،عیسی سلاجقه 
، جواد روزگار 
 ، آرش شرفیان اردکانی 
،علی اکبر فاتحی دیندارلو


چكيده

در این مقاله نتایج رودخانه کر به صورت آماری برداشت و برآورد گردیده و با نتایج روشهای تئوری مقایسه
شده است. طبق روش آماری ارائه شده، داده های واقعی چندین ساله از محل رودخانه مورد نظر، برداشت و با انتخاب چند مدل ریاضی مناسب، محاسبات رسوب انجام میشود. بر اساس نتایج مدلها و مقایسه با آمار واقعی، بهترین مدل جهت تخمین رسوب برای رودخانه مورد نظر تعیین میگردد. طبق مقایسات انجام شده، نشان داده میشود روشهای تئوری یانگ و انیشتن نتایج  نزدیکتری به نتایج روشهای آماری ارائه میدهند.

كليد واژه: روش انیشتین ، روش یانگ ، روش های آماری ، محاسبات عددی با EXCEL 

مقدمه

روشهای تئوری ارائه شده  با مدل ریاضی به علت داشتن استدلالهای قوی نظریههای انرژی و کار، می توان براحتی برای تحلیل بار رسوب استفاده نمود. با این وجود این دادهها باید با نمونههای برداشت شده مقایسه شوند]1[.


برای بدست آوردن نتایج آماری، از روش کالبیره کردن نمونه آماری می توان بهره جست، با این وجود دقت این محاسبات بستگی به برداشت صحیح و پراکنگی دادهها دارد. در اینجا نشان میدهد که نتایج روش های تئوری نزدیک به روشهای آماری میباشد]2[.

در این گزارش نتایج روشهای تئوری با توجه به مشخصات رودخانه کر محاسبه، سپس دادههای آماری گرفته شده از سازمان آب منطقهای کالبیره و نتایج آن را با روشهای تئوری مقایسه نموده که در بخش های زیر به آن اشاره شده است]3[و]4[.

روش آماری برای محاسبه بار رسوب

دادههای ایستگاه چمریز رودخانه کر در چند سال اخیر را با کمک نرمافزار EXCEL ، با معادله درجه شش کالبیره میشود]5[ که نتایج آن در شکل زیر نشان داده شده است.



شکل 1- نمودار کالبیره کردن دادههای ایستگاههای رودخانه کر

می توان دادهای هرایستگاه را نیز کالبیره لگاریتمی و نتایج آن را مورد بررسی قرار داد. طبق نتایج تحقیق در سازمان آب منطقهای ایستگاه چمریز از نظر صحت اطلاعات نسبت به دیگر ایستگاهها، می توان استفاده نمود.




شکل 2- نمودار کالبیره کردن دادههای ایستگاه چمریز

روش آماری برای محاسبه بار رسوب

روشهای تئوری مطرح شده از طرف محقیقین]6[ و]7[ و]8 [نیز با توجه به داده های رود خانه کر می توان نتایج زیر را مورد بررسی قرار داد.

جدول 1- نتایج بار رسوب برای کلیه روش ها بر حسب متر مکعب بر ثانیه

		بار معلق 

		1.358E-05



		بار بستر

		3.4954E-03



		مجموع کل بار بستر و معلق به روش انیشتین

		3.5089E-03



		بار کل به روش انیشتین اصلاح شده

		7.6440E-03



		بار کل به روش توفالتی

		1860



		بار کل به روش کاریم کندی

		1.5062E-04



		بار کل به روش یانگ

		3.22E-03



		بار رسوب در ایستگاه چمریز

		0.00174





محاسبه زمان پر شدن سد دوردزن

منحنی حجم – ارتفاع این سد در شکل 3 نشان داده شده است.




شکل 3- نمودار حجم و ارتفاع سد درودزن

مدت زمان لازم برای پر شدن مخزن تا لب سرریز با حجم 500 میلیون متر مکعب، برای کلیه روش ها به جدول 2 نشان داده شده است.

جدول 2- نتایج مدت زمان لازم برای پر شدن مخزن برای کلیه روش ها بر حسب سال


		مجموع کل بار بستر و معلق به روش انیشتین

		4518



		بار کل به روش انیشتین اصلاح شده

		2074



		بار کل به روش یانگ

		4924



		بار رسوب آماری در ایستگاه چمریز

		9112





نتيجه


در فرمول کالبیره شده ایستگاه چمریز در طی سال آبی 84 تا 86 ، بار رسوب برابر است با 00174/0 متر مکعب بر ثانیه و مدت زمان لازم برای پر شدن سد از رسوب، 13552 سال می باشد.  برای بار دیگر روش ها با توجه به جدول شماره 2 ، با مقایسه مدت زمان، روش های انیشتین و یانگ جوابهای دسته بالایی و تقریباً نزدیک! نسبت به روش های کاریم کندی و توفالتی دارد.  

در جدول شماره 2 نشان داده میشود، روش انیشتن و یانگ نسبت به دیگر روشهای تئوری نتایج قابل اطمینانی برای برنامهریزی و بهره برداری از سد مورد نظر در اختیار مدیران قرار می دهد.

تقدير و تشكر

 در پایان از شرکت آب منطقهای فارس و از اساتید محترم جناب آقایان دکتر امید طیاری، امین رستمی و پروفسورعیسی سلاجقه که در پیشرفت پروژه سهیم بودند تشکر و قدردانی میشود
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