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برآورد رسوبدهي ساالنه رودخانهها با استفاده از روش"نسبتها"
حسين صمديبروجني ،2محمد زمانيان 1و فرشته حسينپور
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تاريخ دريافت39/93/19 :
تاريخ پذيرش32/90/29 :
مقاله برگرفته از کار تحقيقاتي

چكيده
برآورد رسوبدهي رودخانه به دليل پيچيدگيهاي آن يكي از مواردي است كه در بررسيهاي هيدرولوژيكي مورد توجه خاص
محققان است .در يک رودخانه كه فقط در برخي از روزهاي ماه داراي آمار رسوب ميباشد ،برآورد رسوبدهي غالباً از طريق
روش منحني سنجه رسوب انجام ميگيرد .در اين مطالعه به منظور برآورد دقيقتر بار رسوب رودخانهها ،روش جديدي به نام
روش نسبت دبي به رسوب معرفي ميشود .اين روش بر پايه توسعه منحني تداوم تغييرات غلظت رسوب از روي دادههاي
غلظت رسوب (كه در برخي از روزهاي ماه موجود ميباشد) ،استوار است .در اين روش غلظت بار معلق بين دو اندازهگيري
متوالي ،براساس نسبت غلظت رسوب به دبي جريان در اين دو اندازهگيري ،بازسازي ميشود .در اين تحقيق ،روش نسبتها
براي برآورد رسوب رودخانه دز به عنوان يک مطالعه موردي به كار گرفته شد .همچنين ميزان رسوب ورودي به مخزن سد دز
از طريق روش سنجه رسوب  USBRنيز برآورد گرديد .مقايسه نتايج با دادههاي به دست آمده از عمليات هيدروگرافي مخزن
سد دز نشان داد كه درصد خطاي روش نسبتها در تخمين بار ساالنه رسوب ورودي به سد 8/3 ،درصد بود حال آن كه اين
مقدار براي روش سنجه رسوب  USBRبرابر  27درصد به دست آمد .اين نتيجه بيانگر اين است كه روش توصيه شده در اين
تحقيق ميتواند به عنوان يک روش خوب براي برآورد رسوبدهي رودخانهها در حوضههاي داراي آمار مورد توجه باشد.
واژههاي کليدي :رسوبدهي ،رودخانه دز ،منحني سنجه.
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مقدمه
برررآورد مقرردار رسرروب موجررود در رودخانررههررا (آورد
رسوب رودخانره) يكري از عوامرل مهرم و مرر ر در تعيرين
طرررول عمرررر سررردها ،دوره بهررررهبررررداري از ت سيسرررات
مربوطررره و همچنرررين كرفيرررت كانرررالهررراي آبيررراري،
تونررلهرراي آبرسرراني ،ت سيسررات پرراييندسررت سرردها و
برراالخره شررناخت و تنظرريم تغييرررات بسررتر و كنرراره
رودخانهها مريباشرد .محققرين مختلر معرادالت متعردد
انتقررال رسرروب مبتنرري بررر هيرردروليک جريرران ارائرره
نم رودهانررد كرره برره دليررل پيچيرردگي شرررايط رودخانرره و
نيرراز برره اط عررات وسرريع ،ايررن معررادالت بررراي برررآورد
رسرروبدهي سرراالنه رودخانررههررا برره سررادگي قابررل كرراربرد
نمرريباشررد .از ايررنرو اغلررب بررراي محاسرربه رسرروبدهي
رودخانرررههرررا ،از روشهررراي هيررردرولوژيكي اسرررتهاده
مرريشررود .برخرري از روشهرراي هيرردرولوژيكي مبتنرري بررر
انرردازهگيررريهرراي رسرروب رودخانرره هسررتند .در واقررع
نمونهبرداري از برار معلرق و گرحر حجمري متنراكر برا آن،
ايررن امكرران را برره وجررود مرريآورد كرره بترروان مقررادير
درازمرردت رسرروبات حمررل شررده توسررط رودخانررره را
تخمررين زد .بررر ايررن اسرراس ،روشهرراي تجربرري موسرروم
برره منحنرري سررنجه رسرروب يررا روابررط "دبرري -دبرري
رسوب" ارائره شردند .تجربيرات و مطالعرات متعرددي كره
توسررط منررابع علمرري مختلرر از جملرره اداره عمررران
اراضرري آمريكررا ( )USBRانجررام شررد برره ايررن نتيجرره
انجاميد كه برين دبري جريران و دبري مرواد معلرق رابطره
نهررائي مرريتوانررد برقرررار شررود .روش  USBRكرره روش
منحنرري تررداوم جريرران -سررنجه رسرروب نيررز اطرر
مرريگررردد ،بررر اسرراس لحرراو كررردن دوره كرراملي از آمررار
موجررود دبرري رسرروب و دبرري جريرران و تشررابه فراوانرري
دبرري آب و رسرروب مرريباشررد .بررا تعيررين ايررن رابطرره،
مرريترروان در روزهررايي كرره نمونررهبرررداري از بررار معلررق
انجام نگرفته برا معلروم برودن دبري جريران ،دبري رسروب
را محاسرربه كرررد .ايررن رابطرره برره شرررش زيررر ارائرره شررده
است:
()1

QS  aQwb

در رابطررره فرررو  Qw ،دبررري جريررران برحسرررب
مترمكعررب بررر انيرره Qs ،تنرراژ رسرروب بررر حسررب تررن در
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روز و  aو  bمقررررادير ابررررت هسررررتند . .بسررررياري از
محققان براي بررآورد برار رسروب از رابطره فرو اسرتهاده
كردنررررد (الكسرررراندرو و همكرررراران2919 ،؛ كازامررررا و
همكررراران2993 ،؛ مرررانو و همكررراران 2990؛ كرررويلبي و
دوچمين .)2990
در صررورتي كرره غلظررت مررواد رسرروبي در رودخانرره
معلرروم باشررد ،جهررت محاسرربه  Qsبرحسررب تررن در روز،
ميتوان از رابطه زير استهاده كرد:
QS  0.0864CQW
()2
كرره در ايررن رابطرره Qw ،بررر حسررب مترمكعررب بررر
انيرره و  Cمتوسررط غلظررت مررواد رسرروبي بررر حسررب
ميليگرم بر ليترر مريباشرد . .برر اسراس تحقيقري كره زو
و همكرراران ( )2912در زمينرره غلظررت بررار معلررق انجررام
دادنررد برره ايررن نتيجرره رسرريدند كرره جريررانهرراي جررزر و
مرردي مهمترررين عامررل مررو ر بررر ميررزان غلظررت رسرروب
مرريباشررند .والينرر و وب ( )1081بررا بررسرري رسرروب
رودخانه گيردي انگلسرتان نشران دادنرد كره برراي بهبرود
منحنري سرنجه نيراز بره آمرار مشراهدهاي دبري و رسرروب
مرريباشررد .بنررابراين در برررونيررابي كرره برره وسرريله
منحنرريهرراي سررنجه رسرروب صررورت مرريگيرررد ،دامنرره
تررا ير دبرري جريرران و غلظررت آن از عوامررل مهررم اسررت.
البتررره كرررويلبي و دوچمرررين ( )2990بيررران كردنرررد در
صررورتيكرره دادههررا پررراكنا زيررادي داشررته باشررند برره
منظررور برآوردهرراي دقيررقتررر ،پرريا از آغرراز تجزيرره و
تحليررل بايررد دادههررا را بررر پايرره يررک وي گرري معررين برره
گروههايي طبقهبندي كرد.
پرر وهاهرراي صررورت گرفترره در زمينرره چگررونگي
ترسرريم و بررسرري درسررتي و دق رت منحنرريهرراي سررنجه
رسرروب در برررآورد رسرروب همگرري حكايررت از اهميررت
ايررن منحنرريهررا در ايررن زمينرره دارنررد .نتررايج ايررن
پ وهاها نشران مريدهرد رسرم منحنريهراي سرنجه برا
برررازش تررابع تررواني برره دادههرراي جريرران و رسرروب ،برره
كررارگيري عامررلهرراي تیررحير و رگرسرريون غيررر خطرري،
كوتررراه كرررردن فاصرررلههررراي نمونرررهبررررداري ،رسرررم
منحنيهاي سنجه مجرزا برراي فیرلهراي مختلر سرال
و  ،...موجرررب افرررزايا درسرررتي و دقرررت منحنررريهرررا
مررريشرررود (ميرزايررري1581 ،؛ همتررري 1570 ،و كررررم،
.)2995
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معادلررره( )1در واقرررع ترررابع حاصرررل از رگرسررريون
خطرري بررين دبرري آب و دبرري مررواد معلررق مرريباشررد.
معمرروالً ميررانگين مقرراديري كرره از رابطرره "دبرري -دبرري
رسرروب" برره دسررت مرريآي رد ،كمتررر از مقررادير مشرراهده
شرررده اسرررت .تومررراس ( )1083اعررر م داشرررت كررره
روشهرراي متررداول برره وسرريله منحنرري سررنجه رسرروب و
منحنرري تررداوم جريرران ،ميررزان رسرروب را در حرردود 31
درصد پايينتر برآورد ميكنند.
بررر مبنرراي م حظرره فررو  ،سررازمان خرروار و بررار
جهرراني ( )FAOبررراي تعررديل ارقررام برره دسررت آمررده و
نزديررک شرردن نتررايج حاصررل از رابطرره( )1برره واقعيررت،
استهاده از ضرريب  a را بره جراي ضرريب  aبره صرورت
زير توصيه كرده است (فائو:)1081 ،
()5

QS

Qw b

a 

در رابطرره ( Q s ،)5ميررانگين دبرري رسرروب مشرراهده

شررده در طررول دوره آمرراري بررر حسررب تررن در روزQw ،
ميررانگين دبرري آب در طررول دوره بررر حسررب مترمكعررب
در انيه و  bنماي معادلره ( )1مريباشرد .برر ايرن اسراس
رابطرره "دبرري -دبرري رسرروب" برره صررورت زيررر تعررديل
ميگردد:
()3

QS  aQwb

در واقرررع وجرررود دادههررراي حرررداكوري رسررروب (در
مواقرع سري بي) در زوج متنرراكر دبري آب -دبري رسرروب،
ترررا ير زيرررادي روي افرررزايا ضرررريب  a بررره وجرررود
مرريآورنررد .زيرررا در رابطرره( )5تغييرررات مخرررج كسررر برره
مراتب محردودتر از صرورت كسرر اسرت .ايرن بردان معنرا
اسررت كرره رابطرره( )3ميررزان بررار معلررق محاسرربه شررده را
بيشررتر از مقرردار مشرراهداتي نشرران مرريدهررد كرره ايررن از
نقررراع ضرررع روش اخيرررر (اصر ر حي فرررائو) قلمرررداد
مريشرود .حمرادي و نورريران ( )1583برا ارزيرابي روابرط
دبي آب -دبي رسروب در ايسرتگاههراي مرورد مطالعره بره
ايررن نتيجرره رسرريدند كرره روش معمررول و متررداول ،بررار
رسرروب معلررق را كمتررر و روش اص ر حي فررائو ميررزان آن
را بيشررتر از مقرردار مشرراهداتي نشرران مرريدهررد .روش
پيشررنهادي در ايررن بررسرري ،مبتنرري بررر اصررول آمرراري
سرراده اسررت كرره يررک سررطر احتمرراالتي دامنررهاي بررراي
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ضرررائب رگرسرريوني در نظررر مرريگيرررد .دامنرره برراالي
ضرائب ،شراخ نسربت اخرت ا برار رسروب محاسرباتي
و مشاهداتي را به ميزان قابل توجهي بهبود داد.
محققرررين روشهررراي مختلهررري را جهرررت بهبرررود
منحنررري سرررنجه مرررورد اسرررتهاده قررررار داده و نظررررات
متهاوتي در مورد آنها ابراز داشتهاند.
كراوفرررد ( )1001چنرردين روش را بررراي محاسرربه
پارامترهرراي منحنرري سررنجه رسرروب ( aو  )bمقايسرره
كرررده اسررت .ايررن محقررق در نهايررت نتيجرره گرفررت كرره
مدل خطري تغييرر يافتره (مردل ترواني لگراريتمي شرده)
نسبت بره روشهراي غيرر خطري ارجحيرت دارد .در ايرن
رابطررره ،وروانررري و همكررراران ( )1587نيرررز در تحقيرررق
خود به ايرن نتيجره رسريدند كره كراربرد ضرريب حرداقل
واريرررانس نااريرررب باعرررص افرررزايا صرررحت و دقرررت
منحنيهاي سنجه ميگردد.
سيويتسرررركي و همكرررراران ( )2999پارامترهرررراي
مربرروع برره منحنرريهرراي دبرري آب -دبرري رسرروب در 30
ايستگاه هيردرومتري را مرورد مطالعره قررار دادنرد .آنهرا
مقادير آبردهي متوسرط طروالنيمردت ،برار معلرق ،ترداوم
جريان ،اوج جريران ،توزيرع مكراني برارش ،دمرا ،تغييررات
دما در حوضره آبريرز و ارتهراح حوضره را در شركلگيرري
ضرائب منحني دبي -رسوب مر ر يافتند.
به منظرور ايجراد دقرت بيشرتر در تخمرين برار معلرق
روشهرراي اصرر حي ديگررري نيررز پيشررنهاد شرردهانررد .از
جمله مريتروان بره روش منحنري سرنجه فیرلي ،ماهانره
و حررد وسررط دسررتههررا اشرراره نمررود .در ايررن زمينرره در
تحقيقرري توسرررط مسررراعدي و همكررراران ( ،)1583بررره
منظور انتخاب مناسربتررين روش بررآورد رسروب معلرق
در ايسررتگاه هيرردرومتري قزاقلرري 5303 ،داده متنرراكر
دبرري جريرران و دبرري رسرروب رودخانرره گرگررانرود مررورد
تجزيرره و تحليررل قرررار گرفررت و بررا برقررراري رابطرره بررين
مقررادير متنرراكر دبرري آب و دبرري رسرروب بررر اسرراس پررنج
مردل خطري ،خطرري شكسرته (چنرد خطرري) ،حرد وسررط
دسررتههررا ،فیررلي و ماهانرره نشرران دادنررد كرره مرردل حررد
وسررط دادههررا بهترررين قابليررت پيشررگويي را در برررآورد
رسوب رودخانه دارا است.
بهرامرري و صررمديبروجنرري ( )1583نيررز بررا كرراربرد
معررادالت مختلرر سررنجه رسرروب مخررازن سرردهاي دز،
كرخرره ،شررهيد عباسرررور و مررارون نشرران دادنررد كرره
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معرادالت بدسررت آمررده بره تهكيررک مرراههراي كررم آبرري و
مرراههرراي پرآبرري بيشررترين دقررت را در برررآورد رسرروبدهي
حوضرره داشررته اسررت .در تحقيررق ديگررري اسررتهاده از
روش تحليرررل منطقرررهاي توسرررط قربررراني و همكررراران
( )1509مررورد بررسرري قرررار گرفررت .تحليررل منطقررهاي
عبرررارت اسرررت از كررراربرد دادههررراي برداشرررتشرررده از
محل هراي مشرخ و تعمريم آنهرا بره تمرام سرطر يرک
ناحيرره .افررزايا دقررت تهيرره مرردل رسرروب برره واسررطه
همگنبنردي منراطق و دسرتيابي بره پارامترهراي مهرمترر
و مررو رتر در توليررد رسرروب و اهميررت آنهررا در انجررام
بهترررين اقرردامات مررديريتي از يافتررههرراي ايررن تحقيررق
است.
مطالعررات انجررام شررده نشرران مرريدهررد كرره كرراها
ساالنه توانايي رخيره سردهاي جهران بره دليرل ترهنشرين
شرردن رسرروبات تقريبرراً  9/3تررا  1درصررد حجررم مخررزن
ميباشد كه برراي بسرياري از سردها ايرن مقردار براالتر از
 3تررا  3درصررد برروده و در نتيجرره اغلررب سرردها قسررمت
اصررلي توانررايي رخيررره آب خررود را در طررول  23تررا 59
سرررال از دسرررت مررريدهنرررد (ورسرررتراتن و همكررراران،
 .)2995نلسون و بروت ( )2992نيرز برا بررسريهرايي كره
در حوضرره آبريررز رودخانرره ايسرراكو انجررام دادنررد ،توليررد
رسرروب سرراليانه ايررن رودخانرره را حرردوداً  0399تررن در
سررال برررآورد نمودنررد و رسرروبگررحاري وي ر ه را نيررز 33
تن بركيلومتر مربع در سال تخمين زدند.
از آنجا كره آگراهي از ميرزان مرواد جامرد رسروب كره
توسط جريان حمل يا ترسريب مريگرردد جرزو اط عرات

58
الزم و اوليرره هررر پررروژه آبرري و يكرري از عوامررل مهررم
تیرميمگيرري در مرورد احرداس سرازههراي آبري برر روي
رودخانررههررا م ريباشررد لررحا در ايررن تحقي رق برره منظررور
بررآورد دقيرقتررر برار رسروب رودخانررههرا ،روش جديرردي
برره نررام روش نسرربتهررا معرفرري مرريشررود .بررراي ارزيررابي
دقررت ايررن روش نيررز از نتررايج عمليررات هيرردروگرافي
مخزن سد دز استهاده ميگردد.

مواد و روشها
معرفي سد دز
سد بتني دو قوسي دز با ارتهاح  295/3متر از پي و
حجم اوليه معادل  5/5ميليارد متر مكعب در سال 1532
به بهرهبرداري رسيد .اگرچه پايداري بدنه آن پس از حدود
نيم قرن در حد مطلوب حهظ شده است ولي مهمترين
مشكل آن رسوبگحاري در مخزن ميباشد .براساس نتايج
رسوبسنجي انجام گرفته در مخزن سد ،روند افزايا رقوم
رسوبات نزديک بدنه و همچنين كاها فاصله منطقه دلتا
از بدنه سد نسبت به زمان در شكل( )1نشان داده شده
است .م حظه ميشود بطور متوسط ساالنه تراز رسوب
پشت بدنه سد دو متر افزايا داشته و پيشاني دلتاي
مخزن نيز ساالنه حدود يک كيلومتر به سمت بدنه سد
پيشروي داشته است.

شكل( :)2روند افزايش رقوم رسوبات نزديك بدنه سد و کاهش فاصله منطقه دلتا از بدنه سد نسبت به زمان
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آمار و اطالعات مورد استفاده

روش محاسبات

در اين تحقيق از آمار دبي و رسوب اندازهگيرري شرده
در ايستگاه ورودي به مخزن سرد دز ،موسروم بره ايسرتگاه
آبسنجي تلهزن استهاده گرديرد .ايرن ايسرتگاه در سرال
 1553تاسيس شده و آمار دبي روزانه اين ايستگاه در طول
دوره بهرهبرداري از سد موجود ميباشد ولي اندازهگيري بار
معلق به طور معمول ماهيانه يک يا دو برار انجرام گرديرده
است .در طول دوره آماري موجود ( 1539لغايرت ،)1583
مجموعاً در  390روز نمونهبررداري برار معلرق در ايسرتگاه
صورت گرفته كه از اين دادهها در مطالعه حاضرر اسرتهاده
ميگردد.

در اين مطالعره ،براسراس دادههراي جريران و رسروب
اندازهگيرري شرده ،رابطره دبري آب -دبري رسروب طبرق
روش  USBRو در دو حالررررت ،بررررا و برررردون اعمررررال
ضرررايب اصرر حي فررائو اسررتخراج و بررا اسررتهاده از ايررن
رابطرره ،دبرري رسرروب در روزهررايي كرره فقررط آمررار دبرري
جريرران موجررود بررود ،محاسرربه گرديررد .ايررن رابطرره در
حالتهاي مختلر سراالنه ،فیرلي و ماهانره بدسرت آمرد.
در جرردول ( )1فرررم معررادالت ارائرره شررده اسررت .چررون
ايررن روشهررا تنهررا بررار معلررق را بدسررت مرريدهنررد لررحا
سهم بار بستر بیورت درصردي از برار معلرق لحراو شرد.
ايررن سررهم در سرره سررناريو  29 ،19و  59درصررد در نظررر
گرفته شد.

جدول( :)2معادالت دبي -دبي رسوب در روشهاي مورد مطالعه
معادله

روش

R2

 -USBRساالنه

Qs  0.0617Q 2.1546

9/81

 –FAOساالنه

Qs  0 .1739 Q 2.1546

*

دوره خشک

Qs  0.0329 Q 2.2871

9/03

دوره تر

Q s  0 .1023 Q 2 .0678

9/8

دوره خشک

Q s  0 . 304 Q 2 .2871

*

 -USBRماهانه

 -FAOماهانه
دوره تر

Q s  0 . 182 Q 2 .0678

*

فیل خشک

Q s  0 .0531 Q 2 .1781

9/38

 -USBRفیلي

 -FAOفیلي

روش جديد(نسبتها)

فیل تر

Qs  0.1107Q2.0613

9/8

فیل خشک

Q s  0 . 476 Q 2 .1781

*

فیل تر

Qs  0.2032Q2.0613

*

Qs  0.1528 Q 2.0059

9/70

* پس از تعيين معادله از طريق دادههاي مربوع به هر دوره ،در روش فائو فقط ضريب  aدر معادله تغيير پيدا كرد.
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روش پيشنهادي در اين تحقيق
ميررزان رسرروبات رودخانرره غالبرراً تحررت تررا ير دبرري
جريان اسرت .بنرابراين منحنري تغييررات غلظرت رسروب
بايسررتي از منحنرري تغييرررات دبرري پيررروي نمايررد .بررا
توجرره برره اينكرره آمررار دبرري روزانرره ايسررتگاه تلررهزنرر
موجود است ،لرحا منحنري تغييررات دبري در طرول سرال
مشخ مريباشرد .در حراليكره غلظرت رسروب فقرط در
برخرري از روزهرراي سررال انرردازهگيررري شررده اسررت .در
صورتي كره از برين نقراطي كره غلظرت معلروم اسرت يرک
منحني به گونهاي ترسريم شرود كره از منحنري تغييررات
دبرري تبعيررت كنررد ،مرريترروان بررراي كليرره روزهرراي سررال
آمررار غلظررت بررار معلررق را بازسررازي نمررود .در ايررن روش
كه در اين مقالره بره آن روش نسربتهرا گهتره مريشرود،
تا ير دبي در غلظرت برار معلرق برا دقرت بيشرتري انجرام
ميشود و در روزهاي سري بي كره برار معلرق زيراد اسرت
با دقت بيشتري ميرزان رسروبات بررآورد مريگرردد .برراي
ترسرريم منحنرري تغييرررات غلظررت برره نحرروي كرره از
منحني تغييرات دبري تبعيرت كنرد ،از نسربت غلظرت بره
دبي به صورت زير استهاده شده است:
()3

C
Q

k

كه در آن  Cبيانگر غلظت رسوب و  Qدبي جريان
ميباشد.
به طور موال اگرر فاصرله زمراني برين دو انردازهگيرري
غلظررت ( C1و  )C2برابررر  nروز باشررد ،ابترردا در ايررن دو
روز نسرربت غلظررت برره دبرري ( k1=C1/Q1و )k2=C2/Q2

محاسربه مرريگررردد .بررا خطرري فررر كررردن تغييررات ،k
هررر روز برره ميررزان ررابتي برره آن اضررافه مرريشررود تررا در
طررول  nروز مقرردار آن از  k1برره  k2برره صررورت خطرري
افررزايا يابررد .بنررابراين بررراي  nروز مررحكور مقرردار k
بازسررازي شررده و بررا داشررتن  kدر ايررن دوره  nروزه و
ضرب كرردن آن در دبري مربروع بره هرر روز ،غلظرت آن
روز محاسرربه و بازسررازي م ريگررردد .بنررابراين در مقايسرره
با روش منحني سنجه كره يرک رابطره كلري برين دبري و
رسرروب در كررل دوره آمرراري بررر قرررار مرريكنررد ،در ايررن
روش محاسبه غلظرت برار معلرق در هرر روز برا توجره بره
نسرربت غلظررت برره دبرري در نزديكترررين روزهرراي داراي
آمار و كام ً برر اسراس دبري جريران در همران روز انجرام
مرريگيرررد .ايررن برره آن معنرري اسررت كرره شرررايط زمرراني
بطررور مررر رتري نسرربت برره روش منحنرري سررنجه در
محاسبات دخالت داده مريشرود .در مرورد ايسرتگاه تلره-
زن ر ايررن محاسرربات در محرريط اكسررل انجررام و نتيجرره
در شركل ( )2بره صرورت منحنري ارائره شرده اسررت .الزم
بررره ركرررر اسرررت كررره بررره دليرررل حجرررم زيررراد
دادهها ،فقرط منحنري مربروع بره فیرل پرائيز 1570-77
نشرران داده داده شررده اسررت .برردين ترتيررب بررا معلرروم
بودن دبري رسروب در هرر روز و جمرع كرردن آن در هرر
سال ،دبي رسوب به صرورت ترن در سرال محاسربه شرده
و ميررانگين آن در سررالهرراي آمرراري ،معرررا متوسررط
رسوبدهري دراز مردت خواهرد برود كره برا هيردروگرافي
مخزن مورد مقايسه قرار ميگيرد.

شكل ( :)1منحني تداوم جريان و غلظت رسوب در روش نسبتها (فصل پائيز )2911-2911
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نتايج و بحث
با توجره بره اهرداا تحقيرق ،محاسربات رسروبدهري
حوضرره سررد دز بررا ههررت روش مررورد مطالعرره انجررام
گرفررت .بررا توجرره برره اينكرره در نظررر اسررت بررراي ارزيررابي
دقرررت روشهررراي مرررورد مطالعررره از نترررايج عمليرررات
هيرردروگرافي مخررزن سررد اسررتهاده شررود و روشهرراي
منحنرري سرررنجه تنهرررا سرررهم برررار معلرررق را محاسررربه
مرريكنن رد ،الزم اسررت كرره سررهم بررار بسررتر نيررز اضررافه
گرردد و بررار كررل رسرروب ورودي برره مخررزن بدسررت آيررد.

در بيشتر منرابع ركرر شرده كره برار بسرتر معرادل حردود
 19تررا  59درصررد بررار معلررق اسررت لررحا در ايررن مطالعرره،
سرهم برار بسرتر در سره حالرت  29 ،19و  59درصرد مررد
نظررر قرررار گرفترره و بررر ايررن اسرراس ميررانگين درازمرردت
رسروبدهري حوضره در ههرت روش مرورد نظرر محاسربه
شررد .نتررايج ايررن محاسرربات در جرردول( )2ارائرره شررده
است.

جدول( :)1نتايج محاسبات رسوب معلق و کل ساالنه در روشهاي مختلف (ميليون تن در سال)
شرش

USBR
ساالنه

FAO
ساالنه

USBR
ماهانه

FAO
ماهانه

USBR
فیلي

FAO
فیلي

روش جديد
(نسبتها)

متوسط ساالنه بار معلق

11/35

52/38

11/15

57/88

19/83

20/20

13/30

سهم بار بستر %19

12/08

53/75

12/23

31/07

11/03

52/22

13/01

سهم بار بستر %29

15/83

58/08

15/50

33/30

15/92

53/13

17/53

سهم بار بستر %59

13/00

32/22

13/37

30/23

13/11

58/98

18/89

متوسط
ساالنه
باركل

درصررد خطرراي هررر روش از رابطرره زيررر برره دسررت
آمده است:
*100

()3

)VS ( ca l )  VS ( o b s
)VS ( o b s

%E 

كه در آن:
 :℅Eدرصد خطاي برآورد رسوبدهي حوضه
) :VS(calمتوسط حجم رسوب ساالنه محاسربه شرده از
روش مورد نظر

) :VS(obsمتوسط حجم رسوب ساالنه به دست آمرده از
عمليات هيدروگرافي مخزن ميباشد.
نتررايج آخرررين رسوبسررنجي انجررام شررده در مخررزن
سررد دز در سررال  1582نشرران مرريدهررد كرره برره طررور
متوسررط ،سرراالنه  13/0ميليررون مترمكعررب رسرروب در
مخررزن تررهنشررين شررده اسررت .بررر اسرراس ايررن عمليررات
هيرردروگرافي ،نحرروه توزيررع رسرروبات در پشررت سررد نيررز
در شكل ( )5نشان داده شده است.
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ارتهاح از سطر دريا (متر)

حجم رسوب (ميليون مترمكعب)
شكل( :)9حجم رسوب سد دز و نحوه توزيع آن در ترازهاي مختلف (هيدروگرافي سال )2901

بررا لحرراو كررردن رانرردمان تلرره انرردازي مخررزن (بررا
توجه به روش برران) مشرخ مريشرود متوسرط سراالنه
حجررم رسرروب ورودي برره مخررزن معررادل  13/8ميليررون
مترمكعب در سال بروده اسرت .ايرن رقرم مبنراي ارزيرابي
روشهرراي برررآورد رسرروب مررورد نظررر در ايررن مطالعرره
ميباشد .البته برراي مقايسره الزم مريشرود ،وزن رسروب
محاسرربه شررده از طريررق روشهرراي مختل ر  ،برره حجررم
تبررديل شررود كرره ايررن كررار بررا توجرره برره وزن مخیرروص
كرررراهري رسرررروبات انجررررام مرررريشررررود .براسرررراس
انرردازهگيررريهرراي انجررام گرفترره (صررمديبروجنرري و
همكرراران )2990 ،وزن مخیرروص رسرروبات مخررزن سررد
دز برابررر  1/2گرررم بررر سررانتيمتر مكعررب گررزارش شررده
اسررت .لررحا بررراي جامعيررت بخشرريدن برره كررار و آنرراليز

حساسرريت ،در ايررن مطالعرره دو حالررت ديگررر بررراي وزن
مخیوص رسروبات يعنري رقرمهراي  1/13و  1/5گررم برر
سرانتيمتر مكعررب نيرز در نظررر گرفتره مرريشرود .بررر ايررن
اساس دقت هرر يرک از روشهراي مرورد مطالعره بدسرت
آمد كه نتايج در جردول ( )5ارائره شردهاسرت .برا عنايرت
برره ارقررام ايررن جرردول ،روش نسرربتهررا درصررد خطرراي
تخمين برار رسروب را بره طرور چشرمگيري كراها داده
اسررت كرره بيررانگر مزيررت ايررن روش جديررد نسرربت برره
روشهاي متداول ميباشد.
همرانگونره كره م حظرره مريگرردد كمتررين درصررد
خطررا ( 9/0درصررد) مربرروع برره فررر  59درصررد بررار
بستر و وزن مخیوص برابر  1/2ميباشد.

جدول ( :)9نتايج ميانگين دراز مدت رسوبدهي و بررسي درصد خطاي هفت روش مورد مطالعه
روش

فر

 19درصد بار بستر

MCM/yr

درصد خطا

فر

 29درصد بار بستر

MCM/yr

درصد خطا

فر

 59درصد بار بستر

MCM/yr

درصد خطا

  1.15 gr / cm 3

 -USBRساالنه

11/95

-59/2

12/93

-25/8

15/93

-17/3

 –FAOساالنه

51/97

00/0

55/0

113/0

50/72

152/3

 -USBRماهانه

19/03

-52/0

11/02

-20/3

12/38

-29/3

 -FAOماهانه

50/23

120/3

50/35

139/2

32/85

171/1

 -USBRفیلي

19/58

-53/5

11/52

-28/3

12/20

-22/3

 -FAOفیلي

28/91

77/5

59/30

05/3

55/11

190/0

روش جديد (نسبتها)

15/85

-12/3

13/90

-3/3

10/53

5/3
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جدول ( :)9نتايج ميانگين دراز مدت رسوبدهي و بررسي درصد خطاي هفت روش مورد مطالعه

روش

فر

 19درصد بار بستر

MCM/yr

فر

درصد خطا

 29درصد بار بستر

MCM/yr

درصد خطا

فر

 59درصد بار بستر

MCM/yr

درصد خطا

  1.2 gr / cm3
 -USBRساالنه

19/37

-55/1

11/35

-27

12/3

-29/0

 –FAOساالنه

20/78

88/3

52/38

193/0

53/10

122/7

 -USBRماهانه

19/2

-53/3

11/15

-20/0

12/90

-25/7

 -FAOماهانه

53/75

110/8

57/88

150/7

31/93

130/7

 -USBRفیلي

0/03

-57

19/83

-51/5

11/73

-23/0

 -FAOفیلي

20/83

00/0

20/20

83/3

51/75

199/8

روش جديد (نسبتها)

15/23

-10/1

13/30

-8/3

13/00

-9/0

3

  1 . 3 gr / cm

 -USBRساالنه

0/70

-58/2

19/03

-52/0

11/35

-27

 –FAOساالنه

27/30

73

20/08

80/7

52/38

193/0

 -USBRماهانه

0/32

-39/3

19/28

-53/0

11/15

-20/0

 -FAOماهانه

52/90

192/0

53/07

121/5

57/88

150/7

 -USBRفیلي

0/18

-31/0

19/91

-50/0

19/83

-51/5

 -FAOفیلي

23/78

30/8

27/95

71/1

20/20

83/3

روش جديد (نسبتها)

12/25

-22/0

15/53

-13/3

13/30

-8/3

در جرردول( )1بررا مقايسرره ضرررائب منحنرري سررنجه در
روش  USBRسرررررراالنه (آمررررررار واقعرررررري) و روش
نسبتهرا (بازسرازي آمرار) مشرخ مريشرود كره روش
نسبتهرا باعرص افرزايا  30درصردي در ضرريب  aشرده
است در صرورتي كره مقردار تغييرر در ضرريب  bنراچيز و
برابر كاها  7درصدي ميباشد.
روشهرررراي  USBRسرررراالنه ،ماهانرررره و فیررررلي،
رسرروب را كمتررر از مقرردار واقعرري آن برررآورد كررردهانررد.
ايررن نتيجرره بررا نتررايج مطالعررات تومرراس ( )1083كرره
اعرر م داشررت روشهرراي متررداول برره وسرريله منحنرري
س رنجه رسرروب و منحنرري تررداوم جريرران ،مي رزان رسرروب
را در حرردود  31درصررد پررايينتررر برررآورد مرريكننررد،
مطابقررت دارد .ايررن در حاليسررت كرره بررا اعمررال ضررريب
فررائو ،مقرردار رسرروب بسرريار بيشررتر از مقرردار مشرراهداتي
بدسررت آمررده اسررت ،در واقررع اسررتهاده از ايررن ضررريب

باعررص ايجرراد خطرراي بيشررتر در تخمررين بررار رسرروب
گرديرررده اسرررت .در ايرررن زمينررره ،حمرررادي و نورريررران
( )1583ني رز بررا ارزيررابي روابررط دبرري آب -دبرري رسرروب
در ايسررتگاههرراي مررورد مطالعرره برره ايررن نتيجرره رسرريدند
كرره روش معمررول و متررداول ،بررار رسرروب معلررق را كمتررر
و روش اصر ر حي فرررائو ميرررزان آن را بيشرررتر از مقررردار
مشرراهداتي نشرران مرريدهررد .از طرفرري برره كررارگيري
روشهاي اصر حي ماهانره و فیرلي باعرص افرزايا دقرت
برآورد نشده است.
درصررد خطرراي روش نسرربتهررا در در سرره حالررت
سررهم بررار بسررتر  29 ،19و  59درصررد ،برره ترتيررب ،10/1
 8/3و  9/0درصررد بدسررت آمررد كرره نسرربت برره تمررامي
روشهررا كمتررر مرريباشررد .در آنرراليز حساسررريت وزن
مخیروص رسرروبات نيررز نتررايج مشرابه بدسررت آمررد و برراز
هررم روش نسرربتها داراي دقررت بيشررتري بررود .در واقررع
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در ايررن روش تررا ير دبرري در غلظررت بررار معلررق بررا دقررت
بيشررتري انجررام شررده و در روزهرراي سرري بي كرره بررار
معلررق زيرراد اسررت بررا دقررت بيشررتري ميررزان رسرروبات
برآورد ميگردد.

نتيجهگيري
از آنجرررا كررره بررررآورد مقررردار رسررروب موجرررود در
رودخانههرا (آورد رسروب رودخانره) يكري از عوامرل مهرم
و مر ر در تعيرين طرول عمرر سردها و شرناخت و تنظريم
تغييرات بستر و كنراره رودخانرههرا مريباشرد و از طرفري
به دليل پيچيردگي شررايط رودخانره و نيراز بره اط عرات
وسرريع ،معررادالت هيرردروليكي بررراي برررآورد رسرروبدهي
ساالنه رودخانههرا بره سرادگي قابرل كراربرد نمريباشرند،
لررحا برررآورد رسرروبدهرري غالبرراً از طريررق روش منحنرري
سررنجه رسرروب انجررام مرريگيرررد .معمرروالً ميررانگين
مقرراديري كرره از رابطرره "دبرري -دبرري رسرروب" منحنرري
سنجه به دست مريآيرد ،كمترر از مقرادير مشراهده شرده
اسررت .محققررين روشهرراي مختلهرري را جهررت بهبررود
منحنررري سرررنجه مرررورد اسرررتهاده قررررار داده و نظررررات
متهرراوتي در مررورد آنهررا ابررراز داشررتهانررد .روشهرراي
اص حي كره بره منظرور ايجراد دقرت بيشرتر در تخمرين
بررار معلررق پيشررنهاد گرديررد از جملرره روش منحنرري
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سنجه فیلي ،ماهانره و حرد وسرط دسرتههرا ترا حردودي
باعص بهبرود نترايج گرديدنرد امرا هنرور هرم داراي درصرد
خطاي قابل تروجهي هسرتند .در ايرن مطالعره بره منظرور
بررآورد دقيرقتررر برار رسروب رودخانررههرا ،روش جديرردي
به نام روش نسبت دبري بره رسروب معرفري گرديرد .ايرن
روش بررر پايرره توسررعه منحنرري تررداوم تغييرررات غلظررت
رسرروب از روي دادههرراي غلظررت رسرروب (كرره در برخرري
از روزهرراي مرراه موجررود مرريباشررد) و متناسررب بررا دبرري،
اسرررتوار اسرررت .برررر اسررراس نترررايج ايرررن مطالعررره ،برررا
نمونهبررداري از برار معلرق و گرحر حجمري متنراكر برا آن
و كابرد روش پيشرنهادي ايرن امكران بره وجرود مريآيرد
كه بتوان مقرادير درازمردت رسروبات حمرل شرده توسرط
رودخانه را با دقرت برااليي نسربت بره روشهراي موجرود،
تخمين زد به طروريكره مقايسره نترايج برا دادههراي بره
دسررت آمررده از عمليررات هيرردروگرافي مخررزن سررد دز
نشان داد كره درصرد خطراي روش نسربتهرا در تخمرين
بار ساالنه رسروب ورودي بره سرد 8/3 ،درصرد برود حرال
آنكرره ايررن مقرردار بررراي روش سررنجه رسرروب USBR
برابر  27درصرد بره دسرت آمرد .ايرن نتيجره بيرانگر ايرن
اسررت كرره روش توصرريه شررده در ايررن تحقيررق مرريتوانررد
برره عنرروان يررک روش خرروب بررراي برررآورد رسرروبدهرري
رودخانررههررا در حوضررههرراي داراي آمررار مررورد توجرره
باشد.
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Discharge-Sediment Relative Approach (DSRA) to Estimate of the
Annual River Sediment Delivery
H. Samadi-Boroujeni1, M. Zamaniyan2, F. Hoseinpoor 3

Abstract
Estimating river sediment delivery is one of the important issues for researchers in hydrological
studies because of its complexity. In a river that has sediment data in a few days per month, estimating
of river sediment delivery is carried out by using sediment rating curve method. In this study in order
to exactly estimation for such rivers, a new approach has been developed which it can be called as
"Discharge-Sediment Relative Approach (DSRA)". It is developed based on expanding sediment
concentration continuity curve based on individual sediment concentration data in a few days of each
month. In this method, the fluctuation of sediment concentration between two continuous
measurements is reconstructed based on the ratio of the measured sediment concentration and water
discharge. In this paper the DSRA method has been applied to estimate of Dez river sediment delivery
as a case study. Also the amount of sediment inflow to Dez reservoir were calculated by using the
USBR rating curve method. Comparison of calculated results with measured data obtained from Dez
reservoir bathymetry showed that errors of the DSRA method to estimate of the annual sediment
inflow to Dez reservoir was obtained as 8.5% while this value for USBR rating curve method was
about 27%. This means that the DSRA Method could be considered as a good approach to estimate of
river sediment delivery for gauged basins.
Keywords: sediment discharge, Dez river, rating curve.

1

Assis. Professor, Dept. of Water Engineering, Shahrekord University; samadi153@yahoo.com
Ph.D student, Dept. of Water Engineering, Shahrekord University; mohammad.zamaniyan@gmail.com
3
Graduate student, Dept. of Water Engineering, Shahrekord University; hoseinpoor_fereshteh@yahoo.com
2

