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 چکیده

 به ها رودخانه بارمعلق برآورد برای. است برخوردار ای ویژه اهمیت از رسوب حمل مقدار بررسی رودخانه مهندسی مباحث در

 حل و ذرات انتقال فیزیکی مفاهیم براساس که ریاضی، و تجربی های مدل از استفاده( 1: دارد وجود روش دو کلی طور

 رسوبات، بندی دانه مانند متنوعی های داده اغلب ها مدل این از استفاده برای. است استوار رسوب هیدرودینامیک معادالت

 از استفاده( 2 است نیاز کناره شیب و زبری ضریب رودخانه، مقطع شکل جریان، سرعت آب، لزجت و مخصوص وزن آب، دمای

 شود می داده برازش رسوب های داده بر منحنی چند یا یک روش این در. جریان دبی و رسوب دبی بین همبستگی رابطه یک

 bو  a و آب دبی Qw رسوب، دبی Qs رابطه این در. باشد می Qs=aQwb صورت به توانی منحنی آن، فرم ترین رایج که

 مبدأ تا قائم محور با برازش بهترین تقاطع محل قائم فاصله a ضریب مقدار لگاریتمی مختصات در. باشند می ثابت ضرائب

 بندی دسته با USBR های روش با نیز حاضر تحقیق در است برازش بهترین خط شیب با برابر b نمای مقدار و مختصات

 هیدروگراف وضعیت پرآبی، -آبی کم دوره هیدرولوژیکی، مشابه دوره کالسه، دبی ها، دسته وسط حد ماهانه، فصلی، ساالنه،

 با گلستان استان منتخب هیدرومتری ایستگاه در معلق رسوب برآورد به اقدام Smearing و FAO، MVUE، QMLE جریان،

 در رسوب مدت طوالنی آمار از استفاده با که است این بر سعی تحقیق این در. است شده سال 03 از بیش آماری ی دوره

 USBRروش حد وسط دسته ها با روش ساالنه در روش  سپس و محاسبه ضرایب این گلستان استان هیدرومتری ایستگاه های

از مقایسه دقت دو روش این نتیجه حاصل شد که روش حد وسط دسته ها دارای دقت باالتری در قیاس با . با هم مقایسه شدند

 .روش ساالنه می باشد

 

 سنجه، هیدرومتری منحنی فرسایش، رسوب،: کلیدی کلمات
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Abstract 
In engineering issues, the carrying amounts of sediment in river are very important. To 

estimate the suspended loads of the rivers, generally, there are two ways: 1) using the 

experimental and mathematical models, regarding to the physical concepts and equations of 

hydrodynamics sediment particles. In order to use these  models, there  were often required  a 

variety of data such as sediment grain size, water temperature, specific gravity and viscosity 

of water, flow rate, the level of the river and the slope of the edge roughness coefficient. 2) 

Using the correlation between discharge and flow rate. In this method, one or more of the 

precipitation curve were fitted to the data. The most common form of the curve was Qs = 

aQwb. In this equation, Qs was discharge sediment, Qw was flow and a, b were the constant 

coefficients. In logarithmic coordinates, the a coefficients were the intersection of the vertical 

distance in the best fit with the vertical axis to the origin of coordinates and the b coefficients 

were equal to the slope of the line which were in the best fit. The study also, classified data by 

the USBR methods with annual, monthly, seasonal, average limit, classes’ classification of 

discharge, hydrological similar period, and low and up watery periods, state of the flow 

hydrograph, FAO, MVUE, QMLE and Smearing to estimate suspended sediment at selected 

hydrometric station with the statistic period of more than 30 years in Golestan province, Iran. 

The aim of this study was to calculate these coefficients using the long-term statistics 

sediment in hydrometric stations and then, to zone. The balance of deposits in the catchment 

area in Golestan Province, Iran can be reached annually through this study. 

 

Keywords: Sedimentation, Erosion, Rating curve, Hydrometer. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 

 

 

 

 مقدمه

. یابدهای آبریز مورد مطالعه توسط آب شسته و از محلی به محل دیگر انتقال میهرساله هزاران تن خاک از سطح حوضه

ازبین رفتن اراضی حاصلخیز کشاورزی ، پر شدن : این موضوع از جهات مختلفی مورد توجه است که مهمترین آنها شامل

ای و افزایش خطر سیل های رودخانهها، خوردگی تأسیسات سازهنههای آبرسانی، کاهش ظرفیت رودخامخازن سدها وکانال

 (.1031 ,شریفان و مساعدی)باشد می

دهنده شدت فرسایش این امر نشان. کنند های جهان رسوب باالیی را حمل می های کشور ما در مقایسه با رودخانه رودخانه

( برداری نامناسب از اراضی کشاورزیریب اراضی جنگلی و بهرهفشار بیش از حد به مراتع، تخ)و وضعیت نامناسب منابع طبیعی 

کند،  هایی جهت کاهش فرسایش ویژه رهنمون میمیزان رسوب باال عالوه بر اینکه ما را به تفکری برای ارائه راه حل .باشد می

 (.1033 ,زنگانه)سازد  شناخت وضعیت رسوبدهی حوضه و برآورد دقیق میزان رسوب خروجی را نیز ضروری می
 1تا /. 5بر اساس مطالعات انجام شده کاهش ساالنه توانایی ذخیره سدهای جهان به دلیل ته نشین شدن رسوبات تقریباً 

درصد بوده و در نتیجه اغلب سدها قسمت اصلی توانایی  5تا  4باشد که برای بسیاری از سدها این مقدار فراتر از درصد می

ای و لزوم همچنین با توجه به اصول برداشت مصالح رودخانه.  دهندسال از دست می 03تا  25ذخیره آب خود را در طول 

های ای، ضرورت بررسی و مطالعه روشهای رودخانهدر طراحی سازه اطالع از میزان رسوبات حمل شده توسط جریان رودخانه

 (. 1033,راندهقانی و همکا)شود بیین   میها به روشنی تمختلف برآورد بار رسوب رودخانه

است که می توان به موارد ذیل اشاره  اهمیت دارای مختلف های جنبه از ها رودخانه توسط شده حمل رسوب مقدار تعیین

 :نمود

 ها رودخانه شناسی ریخت خصوصیات و هندسی ساختار گیری شکل در مهمی عامل آب جریان توسط شده حمل رسوب -1

 ترازافزایی یا و کنی کف پدیده وقوع جمله از مختلفی پیامدهای رودخانه رسوبی بار افزایش یا و کاهش هرگونه. شود می   تلقی

 .دارد پی در را آن  طولی نیمرخ و  مسطحه شکل و مصالح بندی تغییردانه ،

 و مخزنی سدهای جریان، انحراف و تنظیم تاسیسات نظیر رودخانه آب منابع از برداری بهره هدف با مهندسی هایطرح در  -2

 آنها مفید عمر و سازه هندسی های مشخصه تعیین در تاثیرگذار و مهم عوامل ازجمله رودخانه رسوبی بار پمپاژ، های ایستگاه

 .شود می تلقی

 گیرد، می انجام سیالب دفع و بستر تثبیت یا و گذاری رسوب و فرسایش مهار منظور به که ها رودخانه ساماندهی در -0

 مواردی در عالوه باشد، به می ضروری حفاظتی اقدامات از آن تاثیرپذیری و رودخانه توسط شده حمل رسوب میزان از آگاهی

 رودخانه توسط شده حمل رسوب مقدار است ضروری الیروبی عملیات انجام برای است نظر مد رودخانه در کشتیرانی اهداف که

 .گردد مشخص
 و آب های خانه تصفیه ترسیب، های حوضچه آبیاری، های شبکه آب، انتقال تاسیسات طراحی از ای عدیده موارد همچنین

 .دارند نزدیک ارتباط ها رودخانه رسوب مساله با همگی که شمرد بر توان می را آن نظایر

و های مبتنی بر قوانین دینامیک روش. ها را به دو دسته می توان تقسیم نمودهای برآورد بار معلق رودخانهبطور کلی روش

د بار معلق شهرت های هیدرولیکی برآوراند و به روشمکانیک سیاالت که عموما توسط متخصصان علم هیدرولیک ارائه شده

نظران علم هیدرولوژی توصیه  گیری مستقیم و تحلیلهای آماری که بیشتر توسط صاحبهای مبتنی بر اندازهاند و روشیافته

گیری بار معلق رسوب که بر پایه روش اندازه. شوندوژیکی برآورد بار معلق نامیده میهای هیدرولاند و تحت عنوان روشهشد

باشد و گیری پیوسته میگیری غلظت رسوب معلق و بده جریان استوار است، روشی مطمئن است که مستلزم اندازهاندازه

پرهمت ; 1034عرب خدری، ; 1034قی، صاد; 1031تلوری، )باشد های مهم و دائمی مقدور میمعموال تنها برای رودخانه
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کنند که تغییرات میزان بیان می( 2330)با این حال مورهد و همکاران (. 2334و پاوانلی و بیگی،  1034گنجی،  ودومیری

 .باشدها اغلب در  ارتباط با تغییرات دبی میرسوب در حال انتقال در رودخانه

توان مقدار رسوب انتقالی را معلق رسوب و به کمک معادله سنجه رسوب می گیری شده بارهای اندازهبااستفاده از داده  

آسلمن،  ;1993مساعدی، )باشد در عین حال برآورد رسوب از طریق این معادله همواره با مقداری خطا همراه می. برآورد کرد

 (. 1035و میر باقری و رجایی،  1034اعظمی و همکاران،  ;1034عرب خدری و همکاران،  ;2333

 .پیشنهاد نمودند( اترک)مدل ماهانه را در ایستگاه مراوه( 1034)مساعدی و همکاران 

در آن از معادله  که USBR های شاخص استان گلستان با استفاده از روشدر رودخانه(:  1031)شریفیان و کوچک زاده 

ها  ها در محل ایستگاهشود، میزان بار معلق متوسط روزانه و ساالنه رودخانهجریان رودخانه استفاده می نمایی و منحنی تداوم

 .را برآورد کردند

ای بدست آورده که تنها برای رودخانه از سراسر کره زمین رابطه 253با بررسی آمار رسوب معلق (: 1919)فلمینگ 

می باشد که در آن   Qs= a Qw bاین رابطه . های فاقد آمار بکار رفته و تا حدودی میزان رسوب را مشخص می سازدایستگاه

QS   :بار معلق برحسب تن در سال و QW  :باشدمتوسط ساالنه دبی بر حسب متر مکعب بر ثانیه می . 

رگرسیونی نشان داد، اوال، مقادیر پیش بینی  کنند که روابطدر بررسی برآورد رسوب بیان می(: 2332)آچیت و سیلوین 

های طوالنی مدت تر نیاز به دورههای زمانی  موجود، برآورد دقیقثانیا، طبق سری. بیشتر از مقادیر واقعی است% 23-25شده 

تر، دقیقکنند جهت بررسی ایشان پیشنهاد می. باشدهمچنین بیشترین مقدار رسوب مربوط به پاییز و سپس بهار می. دارد

 .تغییرات آب و هوایی را نیز باید  مدنظر قرار داد

های هیدرومتری  ، ضرایب منحنی سنجه رسوب در ایستگاهساالنهدر این تحقیق سعی می شود تا با  استفاده از روش 

 .استان گلستان محاسبه و سپس نمودار تغییرات آنها در کل استان ترسیم شود

  

  ها روش مواد و

 د مطالعهمحدوده مور -

روستا با جمعیت بیش از  1312شهر و   21شهرستان ،  11کیلومتر مربع شامل  23403استان گلستان با مساحت 

میلیمتر  453متوسط بارندگی ساالنه استان حدود . نفر در شمال کشور و ضلع شرقی دریای خزر واقع شده است 1122333

 233میلیمتر و در مناطق دشتی واقع در شمال استان و نوار مرزی در حدود  233می باشد به طوری که در ارتفاعات جنوبی تا 

 5/12درجه سانتی گراد و در شمال استان تا  13درجه حرارت متوسط ساالنه در مناطق جنوبی حدود . میلیمتر تغییر می کند

. گرگان و نکارود باال، می باشندحوضه های استان گلستان شامل حوضه آبریز گرگانرود، اترک، قره سو، خلیج . درجه می رسد

های فوق  ایستگاه هیدرومتری وبررسی روی داده های آماری ایستگاه 02درتحقیق حاضر اقدام به برآوردبار رسوبی معلق در 

 .برروی رودخانه های جاری در سطح استان انجام شده است92تا15ازسال 

 

 ها  های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق رودخانهروش -

های رسوب در روش هیدرولوژیکی ابتدا در ایستگاه. اند ها بیشتر توسط صاحبنظران علم هیدرولوژی توصیه شدهن روشای

بر حسب متر مکعب بر ثانیه طی ( Qw)گرم بر لیتر و گذر حجمی متناظر با آن میلی برحسب  (C)سنجی غلظت مواد معلق 

بر حسب تن در روز محاسبه ( Qw) بار معلق( 1)  استفاده از رابطه شود و با گیری می یک دوره آماری طوالنی مدت اندازه

 .شود می

(1) 
 w

QCsQ  0864.0
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های هیدرومتری و رسوب سنجی و با توجه به اینکه دبی رسوب تابعی از دبی جریان می باشد،  ر واقع از طریق دادهد

گردد و با استفاده از ارقام دراز مدت گذر حجمی رودخانه، بار معلق دراز مدت رودخانه بر  استخراج می  Qs و Qw ای بین رابطه

 . پرداخته می شود (USBR روش)اداره عمران اراضی ایاالت متحده در اینجا به شرح روش . گردد آورد می

رودخانه در زمان برداشت نمونه، یک رابطه های رسوب، با اطالع از مقدار آبدهی  در این روش پس از تعیین غلظت نمونه

های دبی آب و  در عمل با توجه به داده.  گرددبین بار رسوبی معلق رودخانه و آبدهی آن برقرار می( معموال غیر خطی)ریاضی 

ش بر مبنای روش ازدبی رسوب متناظر با آن، هر دو سری داده به صفحه مختصات لگاریتمی منتقل شده و خط بهترین بر

معروف است بین دو  که به منحنی سنجه رسوب (2)رابطه ای به صورت  شود و رابطه از میان آنها عبور داده می 1حداقل مربعات

زش با محور قائم تا مبدأ مختصات و مقدار نمای افاصله قائم محل تقاطع خط بهترین بر aمقدار ضریب . گردد می متغیر برقرار

b است در مقیاس لگاریتمی برابر با شیب خط بهترین برازش. 

(2) 
 

 

گیری شده و دبی جریان اندازه معلق نمونه مقدار غلظت متوسط رسوب nاگر از یک رودخانه در طول یک سال به تعداد   

، 12-0با قرار دادن مقادیر دبی رسوب و دبی آب در معادله . داده دبی رسوب در اختیار خواهد بود nباشد، در نتیجه به تعداد 

در چنین معادالتی به روش b  و a برای تعیین مقادیر. باشند می bو  aداشت که دارای دو مجهول  وجود خواهدمعادله  nتعداد 

 .شود کمترین مربعات خطا به طریقه ذیل عمل می

دبی بار معلق  شود بهترین رابطه یا مدل ریاضی بین دبی کل جریان یافته در رودخانه یا کانال وبا توجه به اینکه فرض می

برای حل این مدل ریاضی از روش حداقل مربعات خطا استفاده . باشد 0-1حمل شده توسط جریان آب به صورت رابطه 

های محاسبه شده بوده و توزیع نقاط را به توزیع های مشاهده شده و های بین  شود که اساس آن بر بررسی تفاوت می

، بار معلق (منحنی سنجه رسوب)ز پیدا کردن معادله بین دبی آب و دبی رسوب پس ا(.1020سیمافر، . )کند خطی تبدیل می

 (.1024 میرابوالقاسمی و مرید،)شود رسوبی دراز مدت محاسبه می

کنند و سپس این ضرایب را برای هر  ها را طبقه بندی می جهت افزایش دقت برازش منحنی محققان از روشهای مختلف داده

یا برای گذر  QW برای هراز جمله این روشها روش حد وسط دسته ها می باشد که در این روش . کنند طبقه محاسبه می

هایی را که در  بدین ترتیب که دبی. کنند شده همان دسته را برآورد میگیری  حجمی متوسط هر دسته، بار معلق متوسط اندازه

کنند، سپس  مرتب می( از کوچک به بزرگ)گیری غلظت انجام شده مدنظر قرار داده و آنها را براساس حجم جریان  آنها نمونه

را در ( دبی میانه)متوسط هر دسته در مرحله بعد دبی . شوند تقسیم می( حدود ده دسته یا بیشتر)هایی  ها به دستهاین داده

در مرحله بعد بین این دو سری داده غلظت و جریان رابطه رگرسیون .آورند نظر گرفته و غلظت متوسط دسته را بدست می

 (.2،1991جانسون) باشد می USBRشود که دارای ضریب همبستگی باالیی است، ادامه کار مانند روش  توانی برقرار می

، ابتدا ضریب همبستگی متناظر ساالنه با قرار دادن ساالنهایسه دقت روش حد وسط دسته ها و روش در ادامه برای مق

و برازش منحنی و محاسبه ضریب همبستگی معادل برای آن، محاسبه گردید که در جدول زیر  ساالنهمقادیر پشت سر هم 

در ادامه این پارامتر با میزان محاسبه شده برای روش حد دسته ها . و برای هر ایستگاه بیان شده است 1تحت عنوان روش 
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خر جدول زیر برای هر ایستگاه قرار داده شده مقایسه شده و میزان افزایش دقت حد دسته ها نسبت به روش فصلی در ستون آ

 .است

به تفکیک ایستگاه های حوضه  ساالنهدر روش حد وسط دسته ها با روش ( R2)مقایسه دقت ضریب همبستگی  -1جدول 

 آبریز استان گلستان

 

 نام ایستگاه
حد دسته 

 ها
 روش ساالنه

حد مقایسه 

دسته ها با 

 روش ساالنه

 7.5 0.7133 0.7665 اوغان

 14.2 0.7936 0.907 باغو

 352.37 0.1283 0.5804 تیل آباد

 7.78- 0.7234 0.6671 جعفر آباد

 32.36 0.6597 0.8732 خرمارود

 17.02 0.7332 0.858 تنگراه-دوغ

 22.81 0.7627 0.9367 چهل چای لزوره

 28.39 0.7445 0.9559 زرینگل-زرینگل

 143.36 0.3568 0.8683 آبگیر-زیارت

 162.2 0.3561 0.9337 نهارخوران-زیارت

 20.24 0.8124 0.9768 شیرآباد -سیاه جوی 

 17.33- 0.7877 0.6529 طول چشمه

 13.44 0.8167 0.9265 قره چای

 39.53 0.6416 0.8952 ارازکوسه-قره سو

 7.6 0.8344 0.8978 باغ سالیان -قره سو

 30 0.7295 0.9484 سیا آب-قره سو

 19.08- 0.6673 0.54 قره شور

 39.38 0.6701 0.934 کبودوال

 43.91 0.6606 0.9507 کردکوی

 12.77 0.7523 0.8484 آق قال -گرگانرود

 164.8 0.3324 0.8802 بصیرآباد-گرگانرود

 5- 0.7285 0.6883 تمر-گرگانرود

 10.62 0.8624 0.954 حاجی قوشان-گرگانرود

 35.82 0.6447 0.8756 سد گرگان -گرگانرود

 16.27 0.8384 0.9748 قزاقلی-گرگانرود

 14.41 0.8396 0.9606 گنبد-گرگانرود

 37.50 0.7069 0.972 پل اردوگاه-گرمابدشتا

ورودی سد  -گرمابدش

 کوثر
0.6887 0.5631 22.30 

 29.49 0.7509 0.9724 گز

 49.57 0.6062 0.9067 فاضل آباد-محمد آباد

 52.94 0.620 0.9482 پس پشته-نرماب

 16.30 0.7679 0.6427 جنگلده-نرماب
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 75.74 0.4501 0.791 سد کوثر -نومل

 
 

برای تفسیر بهتر جدول فوق، شکل زیر ارائه گردیده که در آن درصد تعداد ایستگاه هایی که دقت روش حد وسط دسته ها 

بیشتر از روش ساالنه  ایستگاها دقت روش %12محاسبه گردیده و تنها در  %35بیشتر بوده است، حدود  ساالنهنسبت به روش 

 .بود%  5ایستگاه ها، اختالف بین دقت این دو روش، کمتر از %  0همچنین، تنها در  .حد دسته ها بوده است

 

 
 ساالنهمقایسه روش حد وسط دسته ها با روش  -1شکل 

 
 

 نتیجه گیری

با توجه به . در ایستگاههای مختلف استان گلستان به روش حد وسط دسته ها ارائه شده است bو aمقادیر ( 1)در جدول 

ن، دقت روش حد دسته ها به مراتب باالتر از دقت لستاگآبریزبررسی های فوق و نتایج حاصله می توان یافت که در حوضه 

 .بوده است ساالنهروش 
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