
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


رودخانه هاي منتهی به کانال آبیاريمعلق دربارانتقالنرخبرآورد
) ، کانال شرق و غرب بند انحرافیدزي رودخانهموردمطالعه( 

مهدي ریشه
Mehdirishe@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد سازه هاي هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول 

علی محمد آخوندعلی
Aliakh@jsu.ac.irاهواز چمرانشهیددانشگاهآبدانشکده مهندسی علوماستاد

نجف هدایت
N.hedayat@yahoo.comاستادیار دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

چکیده 
و همچنین گسترشهستیم،بسیاريهايروددارايخوزستان،استانویژهبهایران،که در کشور عزیزماناینبهتوجهبا

وتولیدفرآیندشناخت.استبرخورداردوچندانیاهمیتازرودهامعلقبارحجمبرآورداهمیتاین رودها،سدسازي بر روي
انجاملزومقبیلازبروز مشکالتیباعثرسوبگذارياست،برخوردارچشمگیرياهمیتازمطالعهمحدودهدررسوبانتقال

تاثیرتحتراهارودخانهرفتارمختلفبه طرقرسوبانتقال. میگرددرسوباتتخلیهبهینهمحلتعیینوايدورهالیروبی هاي
گونه عوامل ونیشناخت ا. باشدیمرگذاریرودخانه ها تاثیو انتقال مواد رسوبییدر جابجایعوامل مختلف.دهدمیقرارخود

رودخانه ها قلمدادو کنترل آن در یبار رسوبنییدر تعیگام هاي اساسانتقال رسوب از جملهنحوهوتیکمدرکینقش هر
اینانجامازهدف.استگرفتهقراربررسیدز مورديرودخانهازايبازهدرمعلقبارانتقاليپدیدهمقاله،ایندر. شودیم

.باشدمیطالعهممورديناحیهدرمعلقبارنرخ انتقالبرآوردجهتمناسبگیرينتیجهفعالیت،

.رودخانه دز، بار معلق، نرخ انتقال رسوب:  واژه هاي کلیدي 

زهکشی در کشاورزي پایدار اولین همایش ملی
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مقدمه
هدف بامهندسیيهاطرحدر.استاهمیتدارايمختلفيهاجنبهازهارودخانهتوسطشدهحملرسوبمقدارتعیین

رسوبی بارپمپاژ، هايایستگاهومخزنیهايسدجریان،انحرافوتنظیمتاسیساتنظیررودخانهآبمنابعازبرداريبهره
ساماندهی در. شودمیتلقیآنهامفیدعمروسازههندسیمشخصه هايتعییندرتاثیرگذارومهمعواملجملهازرودخانه
رسوب میزانازآگاهیگیردمیانجامسیالبدفعوبسترتثبیتیاوگذاريرسوبوفرسایشمهارمنظوربهکههارودخانه

بهرود معلقو کفيهاربالنتقاالیکروهید.باشدمیضروريحفاظتی،اقداماتازآنتاثیرپذیريورودخانهتوسطشدهحمل
از . هددمیارقربحثردموهاو رودنهرهارا در سوبیرادمواريسوبگذروفرسایش،حرکتچگونگیکهستانشیدايسیلهو

رکنایادر هشدساختهبیآيهازهساو ورزيکشا،طبیعتبههارودرمزبويهاربايیلهسوبهوارده راتخساکهجاآن 
.میباشدلیکروهیدنمهندسامهمافهداز اهاآنقیقدشناختن،ستاآورنیاو زسیعوده،گسترربسیاخانههارود

موقیت رودخانه دز و شهر دزفول) 1(شکل 

متن اصلی
رود بهبندقیردر کیلومتر514مسافتطیباو گرفتهسرچشمهنلرستانستادر ادرزلیگوو ادجروبريناحیههادز از رود
روان دجروبراز يیگرو ددرزلیگواازنخستینکه،ستاارسزو ريبختیايهارودشاملآنصلیايشاخهها. دپیوندمیرونکا

. ددمیگر

رقی و غربی انحراف آببند انحرافی و کانال هاي ش) 2(شکل 
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. ددگرمیتأمینرانباو فبرآب آن از کههنددمیتشکیلرا دزیمیو رود داپیوستههمبهنلرستان ستادر ارمزبويشاخه
از جزییانیرابشناسیآکلیيبندتقسیمنظرو از ،میانیيگیهاردخوچینو تتفاعاارخلرود دز در دابخیزآيحوضه
آن داراي ضیاي از اراهعمدبخشو دهبوجدیدشناسیمینزمنشأداراي حوضهینا. میباشدرسفاخلیجخیزبآيحوضه
- درزلیگواشتدر دکهستاارهزدر 6متوسطشیبايداردجروبرشتو در دصلیايشاخهادمتدارود دز در. ستاتندشیب

رود ادمتددر اوار،هزدر 7شیبمیانگینبالفودرود و دزيشهرهابینو دخومسیرردرمزبورود . سدرمیارهزدر 2بهنااز
.هددمیمسیرمهاداارهزدر 8شیبمیانگینباريبختیا

رودخانه دز) 3(شکل 

مواد و روش ها
زيمریطاشرباید،سدهابگیرو آهادر رودکفو معلقيهارباونجریابرحاکمیاضیرتالدمعاحلايبرزنیاردمويهاداده 
یايبلندو پستیضعیتووستدپایینیاو بااليهازمردر رمزبويهارباو نجریايهاداده،یطاشرینا. شوندمشخصشبیه

.باشدمیشبیههندسه
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مقاطع عرضی رودخانه دز در اتوکد) 4(شکل 

رچهادر زنیاردمويهادادهبخشیندر ا. دبوهداخوقیقتردنیزحاصلنتایجباشدبیشترورودي يهادادهقتدهرچهمسلماً
شاملهندسیتطالعااهندسیتطالعاا.نددگرمیئهارامعلقرباو لیکیروهید،هندسی،بشناسیآيهادادهشامل،قسمت
تااز آن پسو ه،شدتهیه1381لسادر نستازوخنستااقبرآب و نمازسايسیلهوبهکهباشندمیعرضیمقاطعينقشهها

.نداهنشدشتدابريیگردمقاطعينقشهها1390لسا

پالن مقاطع عرضی رودخانه دز ) 5(شکل 

عرضیمقاطعينماتنهاهندوپریندر اکهددگرمیعرضهتوکداهیندوپررتصوبهرود دز عرضیمقاطعبهطمربوينقشهها
،عرضیمقاطعکلیهرود، مسیرسمرايبر.ستاهنشدمشخصمقاطعبینصلافوحتیو دهبودموجوYوXطقانتمختصاو 
نکرصلاز وپسکهشدندداده توکدايبرنامهبهYوXتمختصارتصوبه،باشندمیقیربندتادز سدستدپاییناز که
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ردموزهیباو ،تعیینرود مسیردر ها هیستگاامحلفیاییاجغرتمختصاازدهستفاااب. یددگرمشخصرود مسیرطنقاینا
.یددگرمشخصد،بوعرضیمقطع36شاملکه،مطالعه

نمایش مقاطع عرضی رودخانه دز ) 6(شکل 

دز سددخووستدباالبهطمربورود دز ردمودر هشدمنجاايهشهاوپژبیشترکهشدمشخصگرفتهمنجاايسیهاربردر 
ستدپایینرود دز در معلقرباردمودر ،همچنین. یندآنمیرکابهمانینگضریباوردبرايبردموجوتطالعااعمًالکهستا

ضریب،ینابنابرآورد؛ستدبهرا طمربویباضرهاآنبهدستنااباانبتوکهستانگرفتهرتصوهشیوپژنظرردمويزهباو در 
.مدآستدبهاي، زهباتجربیبطاز روادهستفااباانینگم

ایستگاه هیدرومتري دز ) 7(شکل 
دزرودمعلقبارانتقالمناسبمعادالت)1(جدول

 =Qsروزبرتنبرحسبمعلقربا)ton/day      (     و =Qwروزبرمکعبمتربرحسبهبد)m3/s(
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گمانینضریبتعیین) 2(ولجد

گفتهکهرطونهما،باشدمیمندزنیانهروزاهیبديساله20و ساله30رماآبهدر رود دز زيساشبیهیندافرکهجااز آن 
رماآهیستگاایندر ا. ستاهشددهستفااهیستگااینارمااز آ،نظرردموزهیباستدباالدردزفولهیستگاادجووبهتوجهبا،شد
. ستادموجو1388تا1375لسااز نهروزادبی

-هبدرماآکههاییروزکل. میباشدنیاوافريخطاو دارايهنشدشتدابرکاملربطوشلا-هبدرماآل،سا30یندر ا،متأسفانه
H=c1Qc 2يبطهرارتصوبهExcelيبرنامهاز دهستفااباقفورماآ. ستا6217بابرابرهشدشتدابرصحیحربطوآن شلا

.دکردهستفاااز آن انبتوتاشددرآورده 
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LnHو LnQبینهمبستگیيبطهرا) 8(شکل 

.باشدمیبرثانیهمکعبمترحسببرQ  و متربرحسبH  ق،فويبطهدر را

نتومعابخشيسیلهوبهکهباشدمیحرملههیستگادر ادموجورماآسساابرشبیهبههشدمعرفیبسترادمويبندنهدا
ازهندايهالسايبندنهدامیانگینتقریباًرمزبويبندنهدا. ستاهشدتهیهنستازخونستااقبرآب ونمازسايپایهتمطالعا

.باشدمیهشديگیر

دزفولهیستگاايبندنهدامنحنی)9(شکل

وتمتفامانیزيهادورهطیزهبااز جیوخرتجمعیکلرباانمیز)3(ولجد
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نتایج و بحث
بازهازخروجیساله20تجمعیرسوببهمربوطنتایج)4(جدول

ارمقد. باشدمیبسورلنتقااهیپدیدزيساشبیهو محاسبهايبرسنجهاافرمهمترینو حساستریناز یکیمانینگضریب
.باشدمیمؤثرنیزبستراتتغییردر ،ستاارتأثیرگذتمعلقارباحجمآوردبردر کهرطونهما،مانینگضریبهیشدآوردبر

ضریباتتغییرانمیز،همچنین. مییابدیشافزانتقالیاکلرباحجممانینگضریبیشافزاباکهمیکندمشخصباالشکل
و معلقرباحجمدر يتغییره،شدکرذحدازکمتراتتغییررتصودر . باشد10/0از کمترنبایداتتغییرهمشاهدايبرمانینگ

.دنمیشوهمشاهدبستراتتغییر
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براي ضریب مانینگساله20ريماآبسوررباآوردبرمقایسه) 10(شکل

زهبااز جیوخرساله20تجمعیبسوربهطمربونتایج)5(ولجد

وتمتفامانینگيضریبهاباکلرباآوردبرمقایسه)12(شکلزهبااز جیوخرتجمعیبسور)11(شکل

نتیجه گیري و پیشنهادات 
که،باالییالیه. ددمیگرتقسیماريسوبگذرايبرالیهسهو ،فرسایشايبرالیهدو بهبستر،ینردنوو بنتينظریهيپایهبر

هخیرذايبرکهدارد ارقرلفعاغیريالیهل،فعايالیهیردر ز. دمیشوهنامیدلفعاالیه،ستالنتقااايبربسترادموشامل
1.2شبیه. داردارقر،ستافرسایشقابلغیرکه،بسترصلیايالیه،الیهدو ینایردر ز. ستاهشدتعریفبسترادموزيسا

Gstarsذرات بخشگترینربزمعلقرباذرات هندسینمیانگیدر ضریبیکبحاصلضررتصوبهرا لفعايالیهضخامت
يالیهضخامتانمیتوضریبیناتغییربا،ینابنابر،ستاثابتيبندنهدامنحنیکهینابهتوجهبا. میکندمحاسبهدموجو

بسترازتراتتغییربینیپیشو ه،شدمنتقلکلرباحجمآوردبردر ییابسزتأثیرلفعايالیهعمقبنتخاا.دادتغییررا لفعا
یشافزانظرردموزهیبااز هشدرجخاتجمعیکلرباارمقدل،فعايالیهضخامتضریبیشافزاباکهدمیشومالحظه. دارد

.مییابد
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حاصللقعراخطبالیهاولقعراخطاتتغییريمقایسه) 13(شکل
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