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چکیده
تحلیل و تعیین تغییرپذیری رسوبات انتقالي رودخانه در شرایط مختلف زماني و هیدرولوژیکي از اهمیت ویژهای در
علوم مهندسي هیدرولیک و هیدرولوژی برخوردار است .از طرفي اتخاذ تصمیمات مدیریتي برای مهار و کاهش انتقال
رسوب در رودخانهها نیازمند به تحلیل و شناخت رفتار سامانه رودخانه در شرایط زماني مختلف ميباشد .با وجود این،
اطالعاتي کافي در خصوص نوع و میزان تولید رسوب آبخیزها در شرایط زماني و هیدرولوژیکي مختلف وجود ندارد .بر
همین اساس ،در پژوهش حاضر تغییرپذیری زماني بار بستر ،معلق بهعنوان انواع رسوب رودخانه و نسبت بار بستر به
معلق با تغییرات دبي مورد بررسي قرار گرفت .برای انجام پژوهش ،داده های بار بستر و معلق (گرم بر لیتر) و دبي
(مترمکعب بر ثانیه) رودخانهی قطورچای آذربایجان غربي از سال  0311تا  0332ثبت شده در ایستگاه یزدکان
بهوسیله سازمانهای مربوطه ،جمعآوری شد و در محیط  Excel 2007با رسم نمودارهای فصلي ،مورد بررسي و تحلیل
قرار گرفت .نتایج نشان داد که با افزایش مقادیر دبي در تمامي فصول بار معلق افزایش محسوسي داشته و نسبت بار
بستر به بار معلق کاهش پیدا کرده و کمترین میزان انتقال بار بستر و معلق در زمستان و بیشترین میزان بار معلق و
بار بستر در فصل بهار صورت گرفته است .مقادیر حداقل ،حداکثر و میانه نسبت بار بستر به معلق در فصل بهار،
بهترتیب  123/33 ،1/12و  21/30درصد ،در فصل تابستان بهترتیب  2130/30 ،1/11و  031/31درصد ،در فصل پاییز
بهترتیب  213/01 ،23/30و  030/30درصد و در فصل زمستان بهترتیب با  011/20 ،23/32و  023درصد بود.
همچنین ،نسبت بار بستر به معلق در طي دوره مطالعاتي از  1/1تا  2130درصد متغیر بوده و بهسبب رفتار پیچیده
تغییرات متغیرهای مورد بررسي بهویژه بار بستر و نسبت بار بستر به معلق با دبي جریان ،استفاده از روشهای
غیرمستقیم تخمین بار بستر دقیق نبوده و ضرورت تجهیز ایستگاههای سنجش بار بستر بهصورت روزانه اجتنابناپذیر
است.
واژههای کلیدی :انتقال رسوب ،رفتار رسوب ،سامانه رودخانه ،سالمت آبخیز ،هیدرولیک رسوب
مقدمه
روند تخریب اراضي و بهتبع آن پیامدهایي از قبیل
سیل و رسوبزایي در سطح جهان ،بهویژه در
___________________________
* مسئول مکاتباتh.kheirfam@urmia.ac.ir :

کشورهای در حال توسعه ،رو به افزایش ميباشد
( Sadeghiو همکاران .)2113 ،مواد حاصل از فرسایش
آبي که به رودخانهها منتهي شدهاند در صورتيکه
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سرعت جریان به آستانه حرکت ذرات رسوبي برسد،
دانههای رسوب در طول بستر رسوبي ،شروع به حرکت
خواهند کرد .انتقال ذرات رسوبي به دو شکل بار بستر و
معلق صورت ميگیرد .بار بستر قسمتي از رسوبات کل
خروجي حوزه آبخیز بوده که در تماس با بستر حرکت
ميکند ( )0332 ،Wilsonو بار معلق قسمتي از
رسوبات است که بهواسطه آشفتگي جریان به حالت
غوطهور همراه با جریان آب حرکت ميکند (Fredson
و  .)0330 ،Deigaardاز آنجایي که حمل رسوبات
بهوسیله جریان رودخانهای منجر به بروز مشکالتي از
قبیل رسوبگذاری در بستر رودخانهها و در نتیجه
ایجاد جزایر رسوبي و دلتاها و همچنین ،کاهش
ظرفیت مخازن سدها ميشود ( Sadeghiو ،Kheirfam
 .)2101لذا ،پیشبیني حجم رسوبات حمل شده
بهوسیله جریان و تحلیل و بررسي تغییرپذیری مقادیر
رسوبات در شرایط مختلف هیدرولوژیکي و زماني در
پروژههای مدیریت منابع آب ،شناخت و تنظیم
تغییرات بستر و کناره رودخانهها ،مدیریت تأسیسات
پاییندست حوزه آبخیز ،کاهش سیل و پایداری محیط
زیست حائز اهمیت ( Hergaultو همکاران.)2101 ،
اندازهگیری و تخمین میزان رسوبات انتقالي از رودخانه
امری ضروری ميباشد .با توجه به گستردگي و
پراکنش نسبتاً مناسب ایستگاههای اندازهگیری بار
معلق در کشور ،اندازهگیری بار معلق در حد قابل
قبولي صورت ميگیرد ( Samadianfardو همکاران،
 ،)2111در حاليکه با توجه به اهمیتي که بار بستر
بهعنوان بخشي از بار کل رسوب انتقالي دارد ،بهدلیل
سختي اندازهگیری و هزینهبر بودن مورد توجه
آنچناني قرار نگرفته است .لذا ،پژوهشگران و
کارشناسان برای تخمین بار بستر رودخانهها بیشتر از
روابط تجربي از قبیل Meyer-Peter ،)0332( Shields
و  )0311( Einstein ،)0303( Mullerو Bagnold
( )0331استفاده ميکنند یا بار بستر را بهعنوان
درصدی از بار معلق در نظر ميگیرند .این درصد را
برای رودخانههای فصلي  21درصد ( Reidو همکاران،
 )0333و برای رودخانههای دائمي پنج الي  01درصد
در نظر ميگیرند ( Esmaeiliو همکاران.)2113 ،
همچنین ،از آنجایي که بر اساس مشاهدات و
مطالعات صورت گرفته میزان انتقال بار بستر بسته به
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شرایط مکاني ،زماني ،وضعیت جریان و جنس مواد
بستری متغیر است ( Gomiو همکاران2110 ،؛
 Sadeghiو  .)2101 ،Kheirfamلذا ،کاربرد این روش
بهدلیل یکسان در نظر گرفتن نسبت بار بستر به معلق
در تمام شرایط ،کارایي مناسب نداشته و نتایج
متفاوتي ارائه ميدهد .بررسي و تحلیل تغییرپذیری
زماني نسبت بار بستر به معلق در شرایط زماني
مختلف بهمنظور مدیریت و برنامهریزی مناسبتر امری
ضروری ميباشد.
در این راستا Shafaei Bajestan ،و Ostad Asgari
( )2111بهمنظور افزایش دقت و تسریع محاسبات در
کاربرد روش تصحیح شده  Einsteinدر برآورد بار
بستر و بار کل رسوب ،یک مدل ریاضي و برای
دبيهای باال و پایین بهطور جداگانه دو رابطه ارائه
نمودند .سپس با استفاده از این روابط اقدام به تخمین
بار بستر ،معلق و کل کردند .نتایج حاصل از این
تحقیق نشان داد که میزان نسبت بار بستر به معلق در
دبيهای متفاوت ثابت نبوده و این میزان در
ایستگاههای اهواز و حمیدیه بین صفر تا  00درصد
متغیر بود .از طرفي  Metivierو )2113( Meunier
بهمنظور بررسي ارتباط بین حجم دبي ورودی و
خروجي با میزان انتقال بار بستر در شرایط
آزمایشگاهي ،میزان انتقال بار بستر با وضعیتهای
مختلف جریان را مورد بررسي قرار دادند و گزارش
نمودند که با تغییر خصوصیات جریان از قبیل سرعت،
حجم و تنش برشي و همچنین ،خصوصیات کانال از
قبیل شیب ،میزان انتقال بار بستر نیز تغییر ميکند.
 Lana-Renaultو  )2111( Regüésبهمنظور بررسي
نسبت بار بستر به کل بار رسوبي در یکي از زیرحوضه-
های رودخانه  Aragón Riverاسپانیا 02 ،نمونه رسوب
معلق و  02نمونه بار بستر را بهطور همزمان با استفاده
از سه نوع سبد با ابعاد منافذ پنج 01 ،و  11میليمتر و
در شرایط سیالبي و غیرسیالبي از سال  2113تا
 2111برداشت نمودند .نتایج نشان داد که مقادیر بار
معلق از میزان بارندگي و مقادیر بار بستر از دبيهای
مؤثر متأثر بود .همچنین ،در این رودخانه هرگز نسبت
بار بستر به کل بار رسوبي بیشتر از  31درصد نبوده
که آن را با احتمال زیاد به ویژگيهای فیزیکي کانال
بهویژه شیب آن نسبت دادند Samadianfard .و
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همکاران ( )2111برای انتخاب بهترین روش برآورد بار
بستر و معلق در رودخانه اهرچای آذربایجان شرقي ،در
یک دوره زماني سه ساله به تعداد هشت نمونه بار
بستر بههمراه بار معلق و دبي متناظر آن استفاده
نموده و از هشت روش برای تخمین بار بستر و چهار
روش برای برآورد بار معلق استفاده کردند که روش
 Meyer-Peter/Mullerرا برای تخمین بار بستر و
روش  Changو همکاران ( )0321را برای تخمین بار
معلق پیشنهاد نمودند .با بررسي مقادیر بار بستر و
معلق برداشت شده ،نسبت بار بستر به معلق از 1/02
تا  0/02درصد متغیر بوده و در شرایط سیالبي این
روابط ،مقادیر بار معلق و بار بستر را بهترتیب کمتر و
بیشتر از مقادیر مشاهداتي تخمین زدند Yu .و
همکاران ( )2113به بررسي تأثیرپذیری میزان انتقال
بار بستر از خصوصیات هیدرولوژیکي و فیزیکي
رودخانه  Diaogaواقع در مناطق کوهستاني جنوب
غربي چین پرداختند .نتایج حکایت از این داشت که
میزان انتقال بار بستر متأثر از دبي جریان بوده ولي
شیب افزایش انتقال بار بستر نسبت به افزایش دبي
جریان مالیمتر بوده که آن را با احتمال زیاد به پایین
بودن شیب رودخانه نسبت دادند Radice .و همکاران
( )2101در شرایط آزمایشگاهي و با استفاده از روش
پردازش تصویر و فیلم اقدام به بررسي نحوه حرکت
رسوبات بستر نمودند و رابطهای مستقیمي بین غلظت
رسوب جریان و سرعت حرکت بار بستر ارائه دادند.
همچنین Kheirfam ،و )2100( Sadeghi
تأثیرپذیری بار رسوبي از برداشت معدن شن و ماسه
در رودخانه کجور استان مازندران را بررسي کردند.
نتایج ایشان نشان داد که پس از برداشت شن و ماسه
از رودخانه ،بار معلق بین  311تا  101درصد ،بار بستر
بهطور متوسط  0031درصد و نسبت بار بستر به معلق
بهطور متوسط  021درصد بیشتر از حالت بدون
برداشت شن و ماسه بوده است .همچنین Sadeghi ،و
 )2101( Kheirfamنیز تغییرات زماني نسبت بار بستر
به معلق رودخانه کجور در ایران در بازه زماني یک
ساله را تحلیل کردند .نتایج حاکي از این بود که نسبت
بار بستر به معلق در فصول مختلف سال بین  1/10تا
 3/0درصد متغیر بوده و متوسط این نسبت در طول
سال یک درصد گزارش شد .اخیراً نیز Van der Vegt
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و همکاران ( )2102ضمن بررسي عوامل موثر بر میزان
بار بستر ،معلق و نسبت بار بستر به معلق ،اثر تغییرات
رفتاری بار بستر بر رسوبگذاری و ریختشناسي
دلتاها را شبیهسازی کردند .نتایج ایشان نشان داد که
رفتار و نسبت انتقال بار بستر و معلق تحت تأثیر
هندسه رودخانهها و همچنین ،مقیاس زمان و مکان
متغیر بود .همچنین Okada ،و همکاران ( )2101با
استفاده از چند روش متداول و نوین تغییرات نسبت
بار معلق به بار بستر در دبيهای جریان متفاوت در
چند رودخانه ژاپن و بنگالدش را بررسي کردند .نتایج
نشان داد که در جریانهای سیالبي گلآلودگي بیشتر
شده و نسبت بار معلق به بستر بین  01تا  21برابر
افزایش ميیابد.
جمعبندی پیشینه پژوهشي حاکي از آن بود که
پژوهشهای اخیر بهویژه تحلیلهای تغییرپذیری
زماني بار بستر ،کارایي روشهای تجربي و تخمینهای
کارشناسي را به چالش کشیدهاند .از اینرو تحلیل
تغییرات بار بستر و معلق و نسبت بار بستر به معلق در
شرایط زماني نسبتاً طوالني و هیدرولوژیکي با هدف
افزایش آگاهي در دستیابي به راهکارها و مدلهای با
کارایي و اعتمادپذیری باال در تخمین صحیح بار بستر
و تغییرات آن نسبت به بار معلق اجتنابناپذیر
ميباشد .لذا ،پژوهش حاضر با هدف بررسي
تغییرپذیری مقادیر بار بستر ،معلق و نسبت بار بستر
به معلق در شرایط زماني و همچنین ،هیدرولوژیکي
مختلف و با استفاده از مقادیر اندازهگیری شده در
رودخانه قطورچای آذربایجان غربي در بازه زماني شش
ساله برنامهریزی شد .همچنین ،الزم به توضیح است
که تحلیلهای انجام شده و نتایج گزارش شده در
پژوهش حاضر صرفاً با تأکید بر مقادیر دادههای موجود
و اندازهگیری شده بوده و ممکن است رفتار بار بستر،
معلق و نسبت بار بستر به معلق برای مجموعه تمام
دادهها (در صورت اندازهگیری) و شرایط واقعي
رودخانه قطورچای متفاوت از پژوهش حاضر باشد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :رودخانه قطورچای واقع در
حوزه آبخیز قطور بهعنوان یکي از زیرحوزههای آبخیز
رودخانه ارس بوده و از ارتفاعات کوه بایزید در خاک
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ترکیه سرچشمه گرفته و بعد از طي مسافتي 01
کیلومتری در ترکیه وارد خاک ایران شده و بعد از طي
 01/1کیلومتری (ایستگاه یزدکان) از طریق رودخانه
ارس به دریای خزر ميریزد .آبخیز آن 0201
کیلومترمربع وسعت دارد که  331کیلومترمربع آن در
خاک ایران واقع شده است ،شکل آبخیز مذکور در
ایران بهعنوان یکي از عوامل تأثیرگذار در رفتار جریان
رودخانهای با ضریب گراویلیوس  0/01کشیدهتر بوده و
شیب متوسط آن تقریبا  00درصد محاسبه شده است.
همچنین ،متوسط دبي ثبت شده در رودخانه قطور
چای  03مترمکعب بر ثانیه بوده و بهندرت مقدار آن از
 011مترمکعب بر ثانیه تجاوز ميکند.
روش پژوهش :برای انجام پژوهش حاضر دادههای
دبي (مترمکعب بر ثانیه) ،بار بستر (گرم بر لیتر) و بار
معلق (گرم بر لیتر) موجود در ایستگاه هیدرومتری
یزدکان واقع در رودخانه قطورچای از سازمانهای
مربوطه گردآوری شد .مطابق با دستورالعمل استاندارد
شرکت مدیریت منابع آب در رودخانه مورد مطالعه نیز
اندازهگیری بار معلق در ایستگاه مذکور همزمان با
اندازهگیری دبي جریان با استفاده از بطریهای
نمونهبرداری یک لیتری تعبیه شده در دستگاه
نمونهبرداری بار معلق از نوع  ،USP-61-A1از سه
مقطع عرضي رودخانه بهعنوان متداولترین روش
نمونهبرداری بار معلق انجام شده است .همچنین ،برای
نمونهبرداری از بار معلق رودخانهای حداکثر تالش
برای نمونهبرداری در یک بازه زماني مناسب و
همچنین ،عدم برداشت بار بستر بهعنوان بار معلق
صورت گرفته است.
از سویي دیگر همزمان با اندازهگیری دبي جریان و
نمونهبرداری بار معلق ،برداشت نمونههای بار بستر
رودخانهای با استفاده از نمونهبردار Helley-Smith
انجام گرفت .نمونهبرداری بار بستر رودخانهای دقیقاً از
محل مقاطع نمونهبرداری بار معلق با سه تکرار و در
مدت زمان  01دقیقه انجام شده و از میانگین
نمونههای برداشت شده بهعنوان مقدار بار بستر
اندازهگیری استفاده شد .همچنین ،از آنجایي که
برداشت نمونههای بار معلق و بار بستر در شرایط
زماني و هیدرولوژیکي مختلف انجام شد ،لذا در مواقع
دبيهای متوسط و کم نمونهبرداری بهصورت مستقیم
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توسط کارشناس از مقطع رودخانه و در مواقع سیالبي
با استفاده از پل تلفریک انجام شده است .در نهایت
بر اساس آمار موجود دبي ،بار بستر و معلق ایستگاه
پل یزدکان رودخانه قطورچای آذربایجان غربي از سال
پایه آماری مشترک  0311تا  0332انتخاب و
بهصورت سری زماني مرتب شد .در مجموع  33داده
برداشت شده در تاریخهای مختلف بهصورت سری
زماني و بهصورت فصلي مرتب شد .تحلیل تغییرپذیری
زماني و هیدرولوژیکي مقادیر بار بستر ،معلق و نسبت
بار بستر به معلق در محیط  Excel 2007با رسم
نمودارهای مربوطه ،تحلیلهای چشمي ،محاسبات
عددی و همچنین ،برقراری همبستگي بین متغیرهای
مورد بررسي انجام شد.
نتایج و بحث
بهمنظور ارزیابي تغییرات میزان بار بستر و معلق با
تغییرات دبي در طي دوره مطالعاتي ،مقادیر
اندازهگیری شده متغیرهای مذکور در جدول  0ارائه
شد .بررسي نتایج ارائه شده در جدول  0نشان ميدهد
که مقادیر دبي در بازه زماني مورد مطالعه و بر اساس
دادهها در دسترس بهترتیب بین  1/00تا 02/312
مترمکعب بر ثانیه بود .در حاليکه بر اساس دبيهای
روزانه ثبت شده در ایستگاه پل یزدکان واقع در
رودخانه مورد مطالعه ،بیشترین فراواني دبي بین 21
تا  11مترمکعب بر ثانیه بوده که امکان تعمیم نتایج
پژوهش حاضر به تمام شرایط هیدرولوژیکي در
رودخانه مذکور را با چالش مواجه ميکند.
در این راستا سخت بودن اندازهگیری بار بستر در
دبيهای زیاد ميتواند یکي از عوامل اصلي فقدان
اطالعات بار بستر در دبيهای زیاد و شرایط سیالبي
باشد .از طرفي مقادیر بار معلق ،بار بستر و نسبت بار
بستر به معلق بهترتیب بین  1/10تا  23/22گرم بر
لیتر 1/011 ،تا  30/100گرم بر لیتر و  1/11تا
 00103درصد متغیر بود .بررسي غلظتهای
حداکثری بار معلق در سایر رودخانههای کشور و
همچنین ،در مجموعه دادههای کامل رودخانه مورد
مطالعه حاکي از آن است که مقادیر حداکثر بار معلق
گزارش شده در پژوهش حاضر کمتر ميباشد .زیرا
بهسبب عدم اندازهگیری بار بستر در دبيهای زیاد و

تغییرپذیری بار بستر ،معلق و نسبت بار بستر به معلق در رودخانه قطورچای

سیالبي و ضرورت استفاده از دادههای بار معلق متناظر
با بار بستر ،طبعاً مقادیر باالی غلظت بار معلق حمل

000/

شده در رودخانه قطورچای در مجموعه دادههای
پژوهش حاضر مورد توجه قرار نگرفته است.

جدول  -1مقادیر بار بستر ،معلق و دبي در طول دوره مطالعاتي در قطورچای ،آذربایجان غربي
دبي جریان بار بستر بار معلق
نسبت بار بستر
تاریخ
(مترمکعب بر (گرم بر (گرم بر
به معلق
نمونهبرداری
لیتر)
لیتر)
ثانیه)

تاریخ
نمونهبرداری

دبي جریان بار بستر بار معلق
نسبت بار بستر
(مترمکعب بر (گرم بر (گرم بر
به معلق
لیتر)
لیتر)
ثانیه)

0311/02/22

2/311

0/312

1/30

0/202

0331/11/23

1/003

0/013

1/12

1/113

0313/10/30

2/112

0/233

0/10

1/213

0331/12/02

1/112

3/001

1/33

3/333

0313/12/01

2/212

1/103

2/32

1/212

0331/12/21

1/113

3/130

1/31

3/112

0313/10/01

0/132

0/233

2/11

2/002

0331/11/02

1/301

0/033

1/22

0/313

0313/10/30

1/311

2/011

2/23

1/301

0331/11/23

0/030

0/013

0/10

0/121

0313/11/13

1/311

0/300

0/10

1/313

0331/13/13

0/232

2/221

2/21

0/113

0313/11/31

2/331

0/023

01/32

1/012

0331/13/22

0/100

1/100

0/32

0/220

0313/12/00

1/112

0/000

2/11

1/111

0331/13/01

0/213

3/322

1/11

0/102

0313/11/02

0/112

0/223

1/31

0/323

0331/13/21

0/210

1/113

1/33

0/310

0313/13/12

3/010

1/011

1/31

1/023

0331/01/11

0/131

0/131

1/21

2/131

0313/13/03

2/331

2/331

0/23

0/303

0331/01/01

0/321

1/001

1/23

1/213

0313/13/10

0/323

0/010

0/10

1/021

0331/00/01

0/211

0/012

1/31

0/011

0313/13/13

0/302

0/131

0/10

0/110

0331/00/21

0/0301

3/131

0/11

1/131

0313/01/11

0/332

0/133

0/13

1/333

0331/02/00

0/101

0/011

1/11

2/113

0313/01/23

1/311

2/212

0/01

2/023

0331/02/02

0/333

3/020

1/13

0/111

0313/00/21

0/220

1/201

1/31

0/120

0330/10/01

3/023

1/231

2/13

1/000

0313/02/22

2/001

2/230

0/21

0/312

0330/10/21

1/303

1/133

1/01

1/011

0313/10/13

0/132

0/331

2/33

1/231

0330/12/01

2/101

0/333

01/11

1/033

0313/10/22

2/031

0/110

01/33

1/023

0330/13/00

00/100

1/003

3/20

1/110

0313/12/00

2/213

0/320

1/11

1/333

0330/13/21

0/101

2/103

2/11

0/111

0313/12/22

0/101

3/333

0/12

3/302

0330/10/12

0/022

30/100

0/12

21/31

0313/13/13

3/323

2/131

1/22

3/022

0330/10/02

0/321

1/011

1/03

1/121

0313/13/23

2/123

1/333

2/13

2/120

0330/11/11

2/033

1/013

23/22

1/111

0313/10/20

0/011

0/203

0/20

0/313

0330/11/22

0/321

1/100

3/21

1/001

0313/10/23

1/320

3/103

0/20

0/311

0330/12/13

0/111

1/332

0/23

1/131

0313/11/03

2/332

3/233

3/11

1/311

0330/12/22

2/131

3/332

2/11

0/233

0313/11/30

1/111

0/111

1/33

0/221

0330/11/01

2/133

1/313

3/02

1/233

0313/12/00

1/300

0/023

1/13

2/232

0330/11/21

3/011

2/200

2/10

1/332

0313/12/30

1/322

0/103

1/01

3/103

0330/13/03

3/331

0/123

2/10

1/331

0313/11/02

0/233

0/011

2/21

1/203

0330/13/21

3/001

0/311

1/10

2/230

0313/11/01

0/223

2/100

1/11

3/213

0330/13/13

2/110

0/013

1/33

3/133

0313/13/00

2/311

2/210

1/13

0/210

0330/13/22

2/311

1/200

1/23

0/101
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ادامه جدول  -1مقادیر بار بستر ،معلق و دبي در طول دوره مطالعاتي در قطورچای ،آذربایجان غربي
تاریخ
نمونهبرداری

دبي جریان بار بستر بار معلق
نسبت بار بستر
(مترمکعب بر (گرم بر (گرم بر
به معلق
لیتر)
لیتر)
ثانیه)

تاریخ
نمونهبرداری

دبي جریان بار بستر بار معلق
نسبت بار بستر
(مترمکعب بر (گرم بر (گرم بر
به معلق
لیتر)
لیتر)
ثانیه)

0313/13/31

0/301

2/231

1/02

1/320

0330/01/03

2/221

1/220

1/02

0/013

0313/13/01

0/313

3/203

1/32

3/321

0330/01/23

2/211

1/310

1/23

3/232

0313/13/31

0/131

2/322

1/01

2/130

0330/00/22

2/330

2/021

1/12

3/322

0313/01/01

0/311

0/201

1/32

0/112

0330/02/11

2/111

1/013

1/33

0/130

0313/01/31

0/301

1/202

1/01

0/201

0330/02/21

3/233

1/133

0/30

1/233

0313/00/02

0/332

1/011

1/33

1/020

0332/10/00

0/302

1/112

0/13

1/001

0313/02/12

0/210

1/031

1/01

1/033

0332/12/31

02/312

1/233

3/31

1/113

0331/10/23

2/312

3/111

2/13

0/330

0332/13/00

3/113

0/103

2/02

1/022

0331/12/03

2/022

1/023

3/11

0/103

0332/13/23

01/331

1/321

01/21

1/111

0331/12/21

0/113

00/120

2/11

1/201

0332/10/01

1/123

0/312

00/21

1/020

0331/13/13

0/320

0/220

0/11

2/301

0332/11/10

1/300

1/233

01/22

1/122

0331/10/12

1/311

2/301

0/03

2/000

0332/11/22

3/010

0/001

1/21

0/101

0331/10/01

1/001

0/301

1/30

0/132

0332/12/12

3/111

1/312

3/02

1/10

0331/10/30

3/313

0/232

01/02

1/020

0332/12/30

3/312

0/230

1/21

1/023

0331/11/01

1/113

1/221

1/30

2/221

از اینرو ،عدم گزارش و تحلیل مقادیر حداکثری
دبي و غلظتهای بار معلق و بار بستر از
محدودیتهای قابل توجه پژوهش حاضر و حتي
پژوهشهای مشابه دیگر ميتواند باشد .با این حال
بهمنظور تحلیل تغییرپذیری مقادیر بار بستر و معلق
در شرایط دبيهای متفاوت موجود ،از دستههای
مختلف دبي ،نمونههای انتخاب شده و در شکل 0
تغییرات آنها نسبت به هم نمایش داده شدند .برای
اینمنظور و برای انتخاب نمونههای منتخب سعي شد،
دبيهای جریان به  01دسته تقسیم شده و در هر
دسته نمونههای بار بستر و معلق بر اساس دبي میانه
آن بهصورت نمودار ستوني ارائه شود.
نتایج حاکي از آن بود که در دبيهای پایین،
مقادیر بار معلق نیز پایین بوده و در دبيهای زیاد،
مقدار آن بیشتر شده است (جدول  0و شکل  .)0لذا،
ميتوان تغییرات بار معلق در رودخانه مورد مطالعه بر
اساس دادههای محدود قابل دسترس را تا حدودی
تابع تغییرات دبي جریان دانست ( Sadeghiو ،Saeidi
 )2101که نتایج بررسي میزان همبستگي رگرسیوني

( )p>1/10 ،1/00بار معلق با دبي جریان ارائه شده در
شکل  -2الف نیز آن را تأیید ميکند .از آنجایي که
بار معلق خود نیز بهصورت بار معلق حوضهای و
رودخانهای تقسیمبندی شده و نقش جریان رودخانهای
در تولید و انتقال بار معلق حوضهای بسیار کم
ميباشد ،بر همین اساس به نظر ميرسد بار معلق
رودخانهای در پژوهش حاضر سهم بیشتری از بار
معلق کل را نسبت به بار معلق حوضهای داشته است.
هر چند بررسي بار معلق رودخانهای و حوضهای کمتر
مورد توجه قرار گرفته است ،ولي با این حال یافتههای
 Sadeghiو  )2101( Zakeriبرای آبخیز جنگلي کجور
حاکي از سهم بیش از  32درصدی بار معلق حوضهای
از بار معلق کل بود.
از آنجایي که در روشهای غیرمستقیم برآورد بار
معلق از جمله منحنيهای سنجه رسوب میزان انتقال
بار معلق وابسته به تغییرات دبي جریان بوده و از
طرفي بارندگي و ویژگيهای فیزیکي و مدیریتي سطح
آبخیزها نقش حداکثری در میزان تولید و انتقال بار
معلق حوضهای داشته و دبي جریان کمترین نقش را

تغییرپذیری بار بستر ،معلق و نسبت بار بستر به معلق در رودخانه قطورچای

دارد ،لذا ،ضرورت بررسي بار معلق بهصورت مجزا و
تحت عنوان بار معلق حوضهای و رودخانهای در
راستای ارائه مدلهای با دقت و صحت باال
اجتنابناپذیر ميباشد .از طرفي نتایج بررسي ارتباط
مقادیر بار بستر با دبيهای متناظر نشان داد که مقادیر
بار بستر رفتار پیچیدهای نسبت به افزایش و کاهش
مقادیر دبي در نمونههای برداشت شده داشت .از اینرو
ارتباط قابل توجیهي بین مقادیر دبي و بار بستر
نميتوان برقرار نمود .یافتههای مذکور نیز بر اساس
میزان همبستگي بار بستر با مقدار دبي جریان (،1/01
 )p>1/11و ارائه شده در شکل  -2ب مورد تأیید قرار
گرفت .لذا ،مقادیر بار بستر در دبيهای متوسط و

کمتر با افزایش در مقادیر دبي ،افزایش (،Martin
2113؛  Lana-Renaultو 2111 ،Regüés؛  Yuو
همکاران )2113 ،و در مواقع سیالبي کاهش یافته
است که ميتوان به خطا در اندازهگیری هم از جانب
کارشناس و هم دستگاههای اندازهگیری بهدلیل مشکل
بودن اندازهگیری بار بستر اشاره کرد ( Sadeghiو
 .)2101 ،Kheirfamالبته برای فصول سرد سال که با
یخزدگي کنارههای رودخانه همراه ميباشد ،ميتوان
بهعنوان عاملي برای کاهش مقدار بار بستر انتقالي در
این فصول معرفي کرد که با نتایج  Hardyو همکاران
( )2101همخواني دارد.
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شکل  -1تغییرات بار بستر و معلق در برخي از دبيهای منتخب از مجموع نمونه های برداشت شده از رودخانه قطورچای آذربایجان غربي

R2=0/44

20

2

10

R =0/15

25

بار معلق (گرم بر لیتر)

15

30

20
15
10

5

5
0

0
15

10
دبی (متر مکعب بر ثانیه)

5

0

15

5
10
دبی (مترمکعب بر ثانیه)

شکل  -2مقادیر همبستگي بین بار معلق (الف) ،بستر (ب) و دبي جریان رودخانه قطورچای آذربایجان غربي
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با توجه به نتایج تغییرات و همبستگي بار معلق و
بار بستر با دبي جریان که از رفتار کامالً ثابتي تبعیت
نميکرد ،لذا ،بهنظر ميرسد ،بررسي ارتباط مقادیر بار
بستر و معلق و همچنین ،نسبت بار بستر به معلق در
بازههای زماني متفاوت با شرایط محیطي ،اقلیمي و
هیدرولوژیکي متفاوت امکان دستیابي به تحلیلهای
مناسبتر را فراهم آورد .از اینرو ،رفتار بار بستر ،معلق
و نسبت بار بستر به معلق در فصول مختلف سال نیز
بهسبب برخورداری از شرایط اقلیمي و هیدرولوژیکي
همگنتر مورد بررسي قرار گرفت .بر اساس نتایج
تحلیلهای فصلي بیشترین میزان انتقال بار معلق
برای رودخانه قطورچای و در بازه زماني و تعداد
دادههای موجود از اواخر زمستان تا اواخر خرداد بوده و
کمترین میزان آن در فصول خشک و یا با بارش کمتر
بوده که طبق یافتههای  Sayerو همکاران ()2112
ميتوان به کاهش سهم بار معلق حوضهای در بار معلق
کل اشاره کرد ( Sadeghiو  .)2101 ،Zakerاین در
حالي است که مقادیر بار بستر از روند خاصي پیروی
نکرده است .در پژوهش حاضر همچنین ،تغییرات
نسبت بار بستر به معلق در شرایط زماني (فصول)
مختلف مورد تحلیل و بررسي قرار گرفت.
با بررسي و تحلیل دادههای جدول  0در مجموع
ميتوان اینگونه بیان کرد که در فصل بهار در رودخانه
مذکور مقادیر حداقل ،حداکثر و میانه نسبت بار بستر
به معلق در رودخانهی قطورچای بهترتیب ،1/12
 123/33و  21/30درصد بوده و کمترین مقادیر نسبت
بار بستر به معلق در شرایط سیالبي ثبت شده است.
برای فصل تابستان نیز مقادیر حداقل ،حداکثر و میانه
نسبت بار بستر به معلق بهترتیب  2130/30 ،1/11و
 031/31درصد بوده و همانند فصل بهار بیشترین
میزان بار بستر و نسبت آن به بار معلق در دبيهای
حداقل ميباشد .همچنین ،در این فصل بهدلیل کاهش
بارندگي و خشکي ،فراواني مقادیر کم بار معلق در این
فصل بیشتر مشاهده شد .مقادیر حداقل ،حداکثر و
میانه نسبت بار بستر به معلق در فصل پاییز بهترتیب
با  213/01 ،23/30و  030/30درصد حاکي از آن بود
که حتي در شرایطي که مقادیر بار بستر نسبت به بار
معلق کمتر بود ولي باز هم حدود  1/3بار معلق
ميباشد و کمترین میزان نسبت بار بستر به معلق

جلد  ،01شماره 0331 ،3

برخالف سایر فصول که در دبيهای کمتر اتفاق افتاده
بود ،بیشتر در دبيهای متوسط رخ داده است .اما در
فصل زمستان نیز مقادیر حداقل ،حداکثر و میانه
نسبت بار بستر به معلق بهترتیب با  011/20 ،23/32و
 023درصد رفتاری بسیار مشابه با فصل پاییز داشته و
در این فصل نیز نسبت بار بستر به معلق رفتار
مشخصي با تغییرات دبي نداشته ولي در مجموع در
دبيهای متوسط این نسبت بیشتر شده که با نتایج
 Sadeghiو  )2101( Kheirfamهمخواني دارد.
در مجموع با تجزیه و تحلیل دادههای قابل
دسترس و موجود مورد مطالعه ،مقادیر بار بستر ،معلق
و نسبت بین بار بستر به معلق در فصول و شرایط
زماني مختلف و حذف شرایط نامعقول ميتوان بیان
کرد که بیشترین میزان دبي با متوسط مقدار پنج
مترمکعب بر ثانیه در فصل بهار و کمترین آن با
متوسط دو متر مکعب بر ثانیه در فصل زمستان و
صرفاً برای نمونههای مورد بررسي بود .البته کمترین
میزان مقدار بار معلق برای نمونههای مورد مطالعه نیز
با متوسط  1/1گرم بر لیتر در همین فصل بوده که
ميتوان به نوع بارش منطقه اشاره کرد که در فصل
زمستان بیشتر بهصورت برف بوده که در ارتفاعات و
سطوح دامنه و بدون ذوب تجمع ميیابد ( Sadeghiو
 .)2101 ،Kheirfamهمچنین ،بیشترین میزان انتقال
بار معلق در بازه زماني و دادههای مورد مطالعه نیز در
فصل بهار رخ داده که ميتوان ذوب برف و انتقال
رسوبات معلق حوضهای به سامانه رودخانه را عامل
اصلي افزایش مقادیر بار معلق و کاهش نسبت بار بستر
به معلق در این فصل دانست که  Torizzoو Pitlick
( )2110نیز در مناطق کوهستاني کلورادو به نتایج
مشابهي دست یافتند .هر چند  Sadeghiو Saeidi
( Sadeghi ،)2101و  )2101( Kheirfamو Sadeghi
و  )2101( Zakerبیشترین غلظت بار معلق در فصول
پاییز و زمستان را ورود رسوبات حوضهای و کاهش
پوشش گیاهي معرفي کردهاند .با این حال برای
دستیابي به نتایج و تحلیلهای دقیق و کاملتر
ضرورت بهرهگیری از مجموعه دادههای طوالني مدت
و با تعداد بیشتر اجتنابناپذیر است.
باال بودن غلظت بار معلق عالوه بر بارندگي و ورود
رسوبات حوضهای ،ميتواند متأثر از شرایط
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هیدرولوژیکي رودخانه ( Sadeghiو ،Kheirfam
 )2101باشد .هر چند  Kheirfamو Sadeghi
( Sadeghi ،)2100و  )2101( Kherifamو همچنین
 Sadeghiو  )2101( Zakeriدخالتهای انساني از
قبیل برداشت شن و ماسه را یکي از دالیل اصلي
افزایش مقدار بار معلق و بستر رودخانه آبخیز جنگلي
کجور معرفي کردهاند .در این راستا یافتههای این
پژوهش با نتایج پژوهشهای  Sadeghiو Saeidi
( Sracek ،)2101و همکاران ( Jabbari ،)2102و
 Sadeghi ،)2101( Farziو Sadeghi ،)2101( Saeidi
و  )2101( Kheirfamمطابقت دارد .از طرفي فراواني
مقادیر باالی بار بستر در فصل بهار مشاهده شده و
کمترین فراواني آن هم در فصل زمستان مشاهده شد.
از اینرو ميتوان عامل دبي را ميتوان مؤثر بر این امر
دانست .این یافته با نتایج Torizzo ،)2113( Martin
و  Lana-Renault ،)2110( Pitlickو Regüés
( Yu ،)2111و همکاران ( Radice ،)2113و همکاران
( )2101نیز تأیید شد .در صورتيکه تحلیل داده به
داده حاکي از رفتار پیچیده تغییرات بار بستر با دبي
ميباشد .در طي دوره مطالعاتي ،بیشترین میزان
انتقال بار بستر با مقدار  30/01گرم بر لیتر و با دبي و
بار معلق متناظر بهترتیب  0/022مترمکعب بر ثانیه و
 0/12گرم بر لیتر مربوط به دوم تیرماه سال 0330
بوده و بهتبع آن افزایش نسبت بار بستر به معلق تا
 2130( 21/30درصد) بود.
بررسيهای زیادی برای علت وقوع چنین درصدی
از بار بستر به معلق صورت گرفت .با این حال دلیل
قانعکننده که نشاندهنده تأثیر عوامل طبیعي محیطي
بر وقوع این مقدار از نسبت بار بستر به معلق باشد،
یافت نشد .لذا ،بر اساس نتایج پژوهشهای پیشین
 Kheirfamو  )2100( Sadeghiو  Sadeghiو
 )2101( Kheirfamو شواهد عیني مبني بر برداشت
شن و ماسه از بستر رودخانه مورد مطالعه ،امکان بروز
چنین مقداری را ابتدا ميتوان به دستکاریهای
انساني نسبت داد .اما از آنجایي که انتظار ميرود
دستکاریهای انساني در بستر رودخانه باعث افزایش
مقدار غلظت بار معلق هم شود ولي اینچنین نشده
است ،از اینرو احتمال خطای انساني در فرایند
اندازهگیری و یا ثبت مقادیر دادهها ميتواند یکي از

003/

دالیل چنین مقدار گزارش شدهای باشد ،با این حال
 Ashrafو همکاران ( Jabari ،)2110و )2113( Farzi
و  Sadeghiو  )2101( Kheirfamافزایش قدرت حمل
جریان در اثر دخالتهای انساني از قبیل برداشت شن
و ماسه را از دالیل اصلي افزایش انتقال بار بستر
رودخانهای دانستهاند.
از طرفي ،در طول دوره آماری مورد بررسي ،نسبت
بار بستر به معلق از  1/1تا  2030درصد متغیر بوده و
میانه آن نیز  033/03درصد محاسبه شد .در
صورتيکه  Nikkamiو همکاران ( )2100میانگین
نسبت بار بستر به معلق اندازهگیری شده در این
رودخانه (ایستگاه یزدکان) و دو رودخانه الندچای
(ایستگاه بدالن) و بارونچای (ایستگاه مزرعه) استان
آذربایجان غربي را بهترتیب  03 ،13و  03درصد (برای
دوره آماری  0333تا  )0331را گزارش کرده که
حاکي از تغییرپذیری باالی این نسبت در یک ایستگاه
حتي در بازههای زماني مختلف نیز ميباشد .لذا
مقایسه مقادیر نسبت بار بستر به معلق در برخي از
رودخانههای کشور امکان دستیابي به جمعبندی
کاملتر و مناسبتر برای ارائه راهکارهای علمي در
مطالعات و تخمین بار بستر رودخانهای را فراهم
خواهد آورد .از اینرو مروری بر پژوهشهای پیشین
حاکي از آن است که نسبت بار بستر به معلق
رودخانهای توسط )0331( Bahadori Khosroshahi
برای مناطق دشتي  23درصد و برای مناطق
کوهستاني (رودخانه کرج)  303درصدZirak-e- ،
 )0331( Javanmardبرای رودخانه الند آذربایجان
غربي شش تا  0113درصد Shafaei Bajestan ،و
 )2111( Ostad Asgariبرای ایستگاههای اهواز و
حمیدیه شش تا  00درصد Samadianfard ،و
همکاران ( )2111برای رودخانه اهرچای آذربایجان
شرقي  1/02تا  0/02درصد )2113( Kazemi ،برای
رودخانه طالقان  00/1درصد و برای رودخانه جاجرود
 312درصد و  Sadeghiو  )2101( Kheirfamو
 Sadeghiو  )2101( Zakeriبرای رودخانه جنگلي
کجور  1/10تا  3/0درصد گزارش شده است.
در نهایت رفتار متفاوت بار بستر با تغییرات دبي
در تمام رودخانهها یکسان نبوده و همانطور که نتایج
تحلیل و بررسي در رودخانهی قطورچای نشان داد ،در

0331 ،3  شماره،01 جلد

 هر.میزان بار بستر رودخانهای مناسب ارزیابي نشد
چند به سبب تعداد کم دادههای اندازهگیری بار بستر
و عدم نمونهبرداری از بار بستر در دبيهای زیاد و
 بيشک تعمیم نتایج و تحلیلها به،شرایط سیالبي
شرایط واقعي سامانه را با محدودیت مواجه خواهد
 ولي همبستگي ضعیف بین متغیرهای رسوب و،کرد
دبي بر اساس اطالعات موجود نیز خود گویای رفتار
 لذا.پیچیده سامانه آبخیزها در تولید رسوب ميباشد
عالوه بر انجام پژوهشهای گستردهتر در شرایط
 در طول دوره پژوهشي طوالنيتر،مختلف هیدرولوژیک
و نهایتاً در سایر رودخانههای کشور امکان دستیابي به
 تجهیز رودخانههای کشور به،نتایج مکمل و دقیقتر
ایستگاههای سنجش بار معلق و بهویژه بار بستر با
اندازهگیریهای روزانه در راستای دستیابي به بانک
اطالعاتي قابل اعتماد پیشنهاد شده و بر ضرورت
.اجرای آن تأکید ميشود
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بیشتر مواقع بین مقادیر دبي و بار بستر و نسبت بار
 از طرفي هم.بستر به معلق رابطه عکس وجود دارد
 زماني و فصول،رفتار بار بستر در شرایط هیدرولوژیکي
.مختلف بسیار متغیر بود
نتیجهگیری
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر و در راستای
پژوهشهای پیشین تخمین تولید رسوب در آبخیزها
با استفاده از روشهای تجربي و حتي اندازهگیریها با
فاصلههای زماني طوالني نتایج دقیق و قابل اتکا برای
 رفتار.اقدامات اجرایي و مدیریتي را ارائه نخواهد داد
پیچیده بار بستر رودخانهای با مقادیر دبي متناظر در
رودخانه مورد مطالعه در پژوهش حاضر دقت پایین
.منحنيهای سنجه رسوب (بار بستر) را تأیید کرد
 بر اساس یافتههای پژوهش حاضر و در،همچنین
راستای پژوهشهای مشابه پیشین استفاده از نسبت
 درصد نسبت بار بستر به معلق برای تخمین31  تا01
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Abstract
Variability analysis of river sediment transport in different temporal and hydrological
conditions is important in hydraulics and hydrological science and engineering.
Otherwise, behavior analyzing of the riverian systems at the different temporal
conditions is necessary in managerial decisions to control and reduce sediment
transport. However, knowledge about the type and amount of sediment in watersheds in
various temporal and hydrological conditions is limited. Therefore, this study aimed to
investigate the variability of bed and suspended load and bed to suspended load ratio.
The 6-years period (1998-2003) data of bed and suspended load (g l-1) and discharge
(m3 s-1) were collected from Yazdekan station of Qotour Chay River. The analyses also
were carried out in Excel 2007 software. The results indicate that discharge increasing
caused that the suspended load was increased and the bed to suspended load ratio was
decreased at all seasons. As well, the lowest and highest bed and suspended load
transport were occurred at the winter and spring, respectively. Amounts of minimum,
maximum and median bed to suspended load ratio at spring, summer, autumn and
winter were 5.02, 563.99 and 27.34%; and 0.075, 2034.91 and 135.80%; and 28.31,
659.15 and 184.94%; and 28.96, 457.61 and 169%, respectively. Also, during the study
period the bed to suspended load ratio was varied about 0.7 up to 2034%. Therefore,
using indirect methods to estimate sediment is not accurate because of complex
behavior of sediment particularly bed load and bed to suspended load ratio with
discharge. By and large, it is necessary that daily bed load measuring in sediment
gauges.
Key words: River system, Sediment behavior, Sediment hydraulic, Sediment transport,
Watershed health
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