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چکیده
غلظت رسوب در رودخانهها و بهویژه در رودخانههای فصلي متاثر از جریان ناشي از تغییرات باران و یا ذوب برف در مواقع
سیالبي است .با توجه به اینکه آبگیری و همچنین ،عمر مفید مخازن سدهای احداث شده بر روی رودخانههای فصلي
بهشدت وابسته به جریانهای سیالبي است ،بررسي این موضوع ،مهم و ضروری بهنظر ميرسد .در پژوهش حاضر ،تغییرات
میزان غلظت رسوب معلق در سیالبها و همچنین ،رواناب ناشي از ذوب برف در فصل بهار در رودخانه آبشینه در حوضه سد
اکباتان همدان مورد بررسي قرار گرفت .بدین منظور ،در طول دوره پیشبیني شده برای انجام این پژوهش ،تعداد سه واقعه
رگباری در فصل پاییز ،دو واقعه رگباری در فصل بهار و پنج واقعه ذوب برف انتخاب و مورد بررسي و مقایسه قرار گرفت .تعداد
کل نمونههای برداشت شده برای اندازهگیری بار معلق  110عدد است که تجزیه و تحلیل آنها نشان از تغییرپذیری بار رسوب
معلق در این حوضه دارد .ترسیم منحنيهای سنجه رسوب برای دادهها در پایههای زماني مختلف روندهای متفاوتي را نشان
ميدهند .مقدار ضریب همبستگي برای هر دو وقایع رگباری و ذوب برف بهطور جزء بهترتیب  2/93و  2/52و برای کل
دادههای سال  2/93است .همچنین ،بررسي مقادیر ضریب و توان منحنيهای سنجه بیانگر عدم تفاوت در فرسایشپذیری
حوضه در دو فصل بررسي شده از سال است .تفکیک دو بخش باالرونده و پایینرونده هیدروگراف و بررسي اثر دبي آنها باعث
بهبود روابط برازش شده بر منحني سنجه رسوب شد .همچنین ،الگوهای روابط بین دبي و غلظت رسوب به شکل حلقههای
ساعتگرد و پادساعتگرد و الگویي مرکب از این دو نشان از توزیع منبع رسوب در سراسر حوزه آبخیز است.
واژههای کلیدی :بار معلق ،حوزه آبخیز سد اکباتان ،رگبار ،رودخانه فصلي ،منحني سنجه رسوب
مقدمه
مطالعات زیادی تغییرات زماني و مکاني انتقال رسوب
معلق در مقیاس حوزه آبخیز را بررسي و اثبات نموده
است .بنابراین ،تخمین رسوب معلق در مقیاسهای زماني
مختلف برای مدیریت انواع رودخانهها و آبخیزها یک
ضرورت است .از آنجایيکه رسوب معلق از ترکیبات غالب

___________________________
* مسئول مکاتبهsaghabeigi@yahoo.com :

بار رسوبي در رودخانهها است و عامل اصلي گلآلودگي
آب رودخانهها طي دورههای رگباری است ،بنابراین،
بررسي تغییرات بار رسوبي در وقایع کوتاهمدت رگباری
مهم است ( Ederو همکاران .)1222 ،از سویي ،ارزیابي
صحیح و کافي رسوب سیالب تنها با اندازهگیریهای
پیوسته امکانپذیر است.
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اگرچه ممکن است بار رسوب معلق را با استفاده از
انواع مدلهای آبخیز با پایه فیزیکي برآورد کرد ،اما نتایج
مدلسازی نیاز به ارزیابي با استفاده از دادههای
اندازهگیری رسوب معلق دارد .در غیاب دادههای واقعي
غلظت رسوب معلق معموالً از منحنيهای سنجه رسوب
برای برآورد غلظت رسوب معلق استفاده ميشود.
بهدلیل دینامیک پیچیده انتقال رسوب معلق اغلب
روابط ضعیفي بین آن با دبي برقرار ميشود .بههمین دلیل
محققان زیادی سعي در بهبود این رابطه نمودهاند .برخي
از محققان ( Picouetو همکاران1222 ،؛ ،Hudson
3002؛  Oldو همکاران1225 ،؛  Sadeghiو همکاران،
1220؛  Ederو همکاران 1222 ،و  Oeurngو همکاران،
 )1222روابط جداگانهای برای شاخههای باالرونده و
پایینرونده هیدروگراف وقایع ارایه نمودند و برخي دیگر
(1222 ،Asselman؛  1223 ،Horowitzو  Schmidtو
 )1220 ،Morcheاز توابعي غیر از توابع تواني استفاده
کردهاند.
پژوهشگراني (1223 ،Horowitz؛ 1225 ،Smith؛
 Roviraو  1220 ،Batallaو  Schmidtو ،Morche
2
 )1220هم با استفاده از روشهای تغییر شکل دادهها
سعي در ارایه روابط بین دبي و رسوب نمودهاند .برای
مثال Sadeghi ،و همکاران (  )1222در یک حوضه
جنگلي در ژاپن به بررسي انواع مختلف تغییر شکل
دادههای غلظت رسوب و دبي و روابط خطي و غیرخطي
بین آنها در پایه رگبار پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که منحني سنجه تواني ریشه چهارم دادههای غلظت
رسوب و دبي در شاخه باالرونده و پایینرونده بهطور
جداگانه بهترین برازش را نشان ميدهد.
بررسي منحني سنجه رسوب در مقیاسهای مختلف
زماني از رگبار تا فصلي ،ماهانه و ساالنه بهوسیله
پژوهشگران مختلف مورد بررسي قرار گرفته که از آن
جمله ميتوان به پژوهشهای  )1223( Horowitzو
 Roviraو  )1220( Batallaاشاره نمود Oeurng .و
همکاران ( )1222در یک حوضه بزرگ کشاورزی در
فرانسه با پایش دوساله رسوب معلق ،موفق به جمعآوری
دادههای غلظت و بار رسوب معلق  29رگبار شدند .نتایج
تغییرپذیری شدیدی را در دادههای فصلي ،ساالنه و درون

ساالنه نشان ميداد .بهطوری که  32درصد بار رسوبي طي
سیالبهایي که در  22درصد از طول سال رخ دادند،
انتقال یافتند .همچنین ،در این مطالعه فرایند انتقال و
تحویل رسوب با استفاده از الگوی روابط بین دبي و غلظت
رسوب مورد بررسي قرار گرفت که نتایج آن حاکي از
توزیع احتمالي منابع رسوب در سراسر حوضه بود .با توجه
به انتقال رسوب طي کل وقایع رخ داده حلقههای
ساعتگرد نشان دادند که  02درصد منابع رسوب از
رسوبات تهنشین شده رودخانه و مناطق نزدیک بوده و
حلقههای پادساعتگرد بیانگر این بودند که  13درصد از
منابع دور دست ميباشد و همچنین ،سه درصد همزماني
رسوب و دبي را نشان دادند.
 Gaoو  )1221( Josefsonبا جمعآوری رسوب معلق
در مقیاس رگباری به مدت سه سال در یک حوضه
کشاورزی در نیویورک به بررسي منحنيهای سنجه در
مقیاس رگباری فصلي و ساالنه پرداختند .نتایج نشان داد
که تغییرپذیری در مقادیر رسوب فصلي بیشتر بوده،
بنابراین برای دادههای هر فصل باید منحني سنجه
جداگانه بهدست بیاید ،اما تغییرات رسوب ساالنه ميتواند
بهوسیله تنها یک منحني سنجه توصیف شود.
در حوضههای کوهستاني کشور دبي رودخانه تحت
تأثیر وقایع رگباری بهاری و ذوب برف است .از آنجایيکه
ریزش برف در فصل زمستان در ارتفاعات اینگونه
حوضهها قابل توجه است ،ذوب برف در بهار سهم زیادی
در میزان دبي رودخانه و حمل رسوب ایفا ميکند .در
پژوهش حاضر برای بررسي این موضوع حوضه کوهستاني
سد اکباتان در استان همدان انتخاب شد .در این حوضه،
بارشهای فصلي از اواسط آبان تا اواخر اردیبهشت باعث
جاری شدن رواناب و رسوب از دامنهها بهسمت رودخانه
ميشود ،در صورتيکه در فصل زمستان بهدلیل رژیم برفي
منطقه ،مقدار انتقال رسوب قابل اغماض بهنظر ميرسد.
در این بررسي ،منحنيهای سنجه رسوب وقایع رگباری
پاییز و بهار بهطور جداگانه و ترکیبي و همچنین ،منحني
سنجه رسوب ناشي از ذوب برف در بهار برای حوضه سد
اکباتان مورد بررسي و مقایسه قرار گرفت.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :رودخانه آبشینه که برای پژوهش
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حاضر در نظر گرفته شده ،در باالدست سد اکباتان و در
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 29کیلومتری شهر همدان قرار گرفته است (شکل  .)2این
حوضه تحت تاثیر آب و هوای مدیترانهای بوده و از نظر
اقلیمشناسي جز اقلیم نیمهخشک سرد کوهستاني
محسوب ميشود .بارش متوسط ساالنه در سطح حوضه
 322میليمتر است .بیشترین بارش از آذر تا اواخر
اردیبهشت نازل ميشود که در فصل زمستان غالبا
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بهصورت برف است .از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت
که هوا گرمتر است ،بارانهای رگباری از یک سو و از
سوی دیگر بهدلیل عدم رشد کافي پوشش گیاهي و اشباع
شدن الیههای فوقاني خاک با آب ناشي از ذوب برفها با
اندک بارندگي رواناب بهصورت سیالب جریان ميیابد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایي و شمایي از حوضه مورد مطالعه

از لحاظ لیتولوژیکي در حدود  03درصد از مساحت
حوضه شامل سنگهای دگرگوني متشکل از هورنفلس،
آندالوزیت ،استارولیت ،گارنت و شیست است و در حدود
 11درصد آن شامل سنگهای رسوبي متشکل از
سنگهای آهکي ،آهکهای دولومیتي و شیل است و
حدود  25درصد بقیه شامل سنگهای آذرین و از نوع
گرانیت و گرانودیوریت است .به لحاظ توپوگرافیکي شیب
دامنهها و آبراههها عمدتا تند بوده و بهدلیل نفوذپذیری
کم با توجه به وضعیت لیتولوژیکي منطقه قابلیت تولید
رواناب بسیار زیاد است (.)2339 ،Mazaheri
روش پژوهش :این بررسي بر پایه دادههایي است که با
اندازهگیری جریان و رسوب برای روانابهای ناشي از باران
و ذوب برف بهدست آمده است .بدین منظور ،با بررسي
رودخانه آبشینه با استفاده از نقشههای توپوگرافي و آبراهه
و بازدید میداني یک ایستگاه نمونهبرداری واقع در زیر یک
پل انتخاب و به اندازهگیر مجهز شد (شکل  .)2بهدلیل

شکل منظم هندسي و بتوني بودن دیوارهها و ثابت بودن
بستر این مکان مدنظر قرار گرفت .بهدلیل فقدان
نمونهبردار استاندارد ،نمونههای رسوب با استفاده از ظروف
سه لیتری (شکل  )1و تا حد امکان در وسط رودخانه
انجام شد .به این ترتیب که ظرف در بسته تا نزدیک کف
بستر پایین برده ميشد و سپس با باز نمودن در ظرف به
آرامي تا سطح آب باال آورده ميشد بهصورتي که تقریبا از
کل پروفیل آب نمونهبرداری شود.
جمعآوری دادهها در دو فصل بهار و پاییز  2332از دو
شرایط متفاوت (رواناب ناشي از بارندگي و رواناب ناشي از
ذوب برف) برداشت شد .برای نمونهبرداری در پایه رگبار،
با شروع بارندگي و همزمان با شروع رواناب ،نمونهبرداری
با فواصل زماني نیمساعته ( Gentileو همکاران)1222 ،
آغاز و تا پایان توقف رواناب ،نمونهبرداریها ادامه ميیافت.
برای نمونهبرداری از رواناب ناشي از ذوب برف بر اساس
تجربه و مشاهدات از زمان شروع ذوب برف و رسیدن
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رواناب به رودخانه که اغلب در حدود ساعت یک بعدازظهر
بود ،نمونهبرداری مطابق با آنچه در رواناب ناشي از باران
آمده است ،صورت گرفت .جداسازی کامل رواناب و رسوب
ایجاد شده بهوسیله سیالب ناشي از باران و یا ذوب برف
به راحتي امکانپذیر نیست ،بهویژه که در فصل بهار با
وجود برف روی زمین و ریزش باران بر آن رواناب جاری
ميشود و در این صورت جداسازی آنها بسیار پیچیدهتر
ميشود .در این پژوهش روانابهایي که در زمان بارش
باران ایجاد ميشوند ،بهعنوان سیالب رگباری محسوب
شدند ،حتي اگر در زمانهایي غیر از بارندگي ،ذوب برف
هم در آن دخالت داشت ،بهعنوان رواناب و رسوب ناشي از
ذوب برف در نظر گرفته شدند .سپس ،نمونهها جمعآوری
شده و در آزمایشگاه تحلیل و میزان غلظت رسوب آنها
تعیین شد .برای تعیین غلظت رسوب موجود در نمونههای
رسوب از فیلتراسیون با کاغذ صافي  11در آزمایشگاه
استفاده شد ( Ederو همکاران.)1222 ،
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که معموال شکل تواني (1222 ،Asselman؛  Syvitskiو
همکاران1222 ،؛  Moreheadو همکاران1223 ،؛  Huو
همکاران 1223 ،و  Gaoو  )1221 ،Josefsonآن مورد
استفاده قرار ميگیرد (رابطه  .)2هر چند مطالعاتي نیز بر
روی سایر روابط (نمایي ،خطي و )...صورت گرفته است
( Sadeghiو همکاران.)1222 ،
b
()2
C s  aQ
که در آن Cs ،غلظت رسوب معلق (گرم در لیتر)Q ،
دبي (مترمکعب بر ثانیه) و  aو bضریب و توان منحني
سنجه ميباشند .توان نشاندهنده قدرت فرسایندگي
جریان آب و ضریب بیانگر میزان فرسایشپذیری حوضه
است (.)1222 ،Asselman
بدین منظور ،ابتدا ویژگيهای آماری دادههای
بهدست آمده از اندازهگیری تعیین شد .سپس ،با توجه به
پایههای زماني مختلف ،دادهها در چند گروه تقسیمبندی
شده و منحني سنجه برای هر گروه ترسیم و مورد ارزیابي
و مقایسه قرار گرفت .پایههای زماني شامل وقایع (رگباری
یا برفي) و فصل (بهار و پاییز) است .بر این اساس،
منحني سنجه برای هر واقعه برفي و باراني و برای تمامي
وقایع برفي و باراني بهطور جداگانه در فصل پاییز و بهار
ترسیم شد .یک منحني سنجه برای تمامي دادههای
موجود در طول دوره مطالعه نیز تعیین و با دیگر منحني-
های سنجه مورد مقایسه و بررسي قرار گرفت .منحنيهای
سنجه داده های دبي آب و غلظت رسوب بر روی
محورهای لگاریتمي ترسیم شد.

شکل  -2ظروف مورد استفاده در نمونه برداری آب و رسوب

نتایج و بحث
همزمان با نمونهبرداری ،ارتفاع آب در مقاطع رودخانه
نیز یادداشت شد .طي دوره نمونهبرداری چندین نوبت و
در سطوح مختلف جریان کمینه تا بیشینه اقدام به اندازه-
گیری سرعت آب با استفاده از مولینه و همچنین ،اندازه-
گیری سطح مقطع مربوطه شد .دبيهای اندازهگیری شده
در  22مورد برای برقراری روابط دبي -اشل مورد استفاده
قرار گرفت و با استفاده از این روابط میزان دبيهای معادل
ارتفاعهای مختلف آب در محل اندازهگیری بهدست آمد.
بهمنظور بررسي تغییرات غلظت رسوب معلق در
مقیاسهای زماني مختلف از منحني سنجه استفاده شد.
منحني سنجه یک گراف یا معادله بین دادههای دبي و
غلظت رسوب متناظر با آن برای یک مقطع مشخص است

در طول دوره مطالعه از پنج واقعه بارندگي طي دو
فصل بهار و پاییز و پنج واقعه ذوب برف در سال 2332
نمونهبرداری شد .تعداد کل نمونهها برداشت شده 110
عدد است که  51نمونه در فصل پاییز 221 ،نمونه مربوط
به فصل بهار و  92نمونه از روانآبهای ناشي از ذوب برف
برداشت شد .دامنه میزان غلظت رسوب نمونههای
اندازهگیری شده از  2/09تا 12202میليگرم بر لیتر بوده
است .تاریخ و مشخصات وقایع نمونهبرداری شده بهتفکیک
سیالبهای رگباری و ذوب برف در جدولهای  2و 1
آمده است.
تغییرات رسوب در پایههای زمانی :تحلیل دادههای
غلظت رسوب معلق جمعآوری شده در حوضه مورد

بررسي تغییرات غلظت رسوب معلق در سیالبهای فصلي ناشي از باران و ذوب برف

مطالعه نشان از تغییرپذیری بار رسوب معلق در این
حوضه دارد .بر اساس جدول  ،3مقدار میانگین غلظت
رسوب معلق برای کل دادههای جمعآوری شده از رگبار
 3/31و وقایع ذوب برف  2/29گرم در لیتر بوده است.
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براساس دادههای برداشت شده ،بیشترین غلظت رسوب
در طول دوره بررسي در فصل بهار و مربوط به واقعه 22
اردیبهشت و کمترین آن نیز در تاریخ  25آبان اتفاق
افتاده است.

جدول  -1مشخصات سیالبهای رگباری در ایستگاه مورد مطالعه
تاریخ سیالب

مدت جریان
(ساعت)

دبي پیک
(مترمکعب بر ثانیه)

میانگین دبي
(مترمکعب بر ثانیه)

حجم جریان
(هرازمترمکعب)

رسوب حداکثر
(گرم بر ثانیه)

میانگین رسوب
(گرم بر ثانیه)

2332/22/20
2332/21/20
2332/21/22
2332/22/29
2332/22/25

11/5
12/5
11/5
23
3

5/23
5/22
15/32
23/2
2/01

1/221
1/15
5/12
3/91
2/93

130/25
203/39
132/25
193/11
19/21

1/11
0/22
12/12
22/59
2/03

2/53
1/12
1/23
1/20
2/19

جدول  -2مشخصات سیالبهای ذوب برف در ایستگاه مورد مطالعه
تاریخ ذوب برف

مدت جریان
(ساعت)

دبي پیک
(مترمکعب بر ثانیه)

میانگین دبي
(مترمکعب بر ثانیه)

حجم جریان
(مترمکعب)

رسوب حداکثر
(گرم بر ثانیه)

میانگین رسوب
(گرم بر ثانیه)

2332/21/22
2332/21/21
2332/21/23
2332/21/23
2332/21/21

21
25
29
21
29

2/23
2/29
2/29
2/39
2/29

2/59
2/09
2/92
2/23
2/9

11/13
13/32
31/32
12/91
32/13

2/23
2/23
2/33
2/53
2/32

2/235
2/22
2/19
2/31
2/22

جدول  -3ویژگيهای آماری نمونهها در پایههای زماني مختلف
متغیر

دبي
(مترمکعب بر ثانیه)

غلظت رسوب
(گرم بر لیتر)

ویژگيهای آماری

پایه زماني
بهار

پاییز

رگبار

ذوب برف

انحراف معیار

3/59

1/31

3/11

2/32

حداکثر

15/32

23/22

15/32

2/39

حداقل

2/1

2/31

2/12

2/11

میانگین

3/00

3/31

3/01

2/05

ضریب تغییرات

2/32

2/22

2/31

2/12

انحراف معیار

0/53

3/35

0/22

2/21

حداکثر

12/12

22/50

12/12

2/53

حداقل

2/22

2/22

2/22

2/22209

میانگین

3/92

1/32

3/35

2/22

ضریب تغییرات

2/25

2/92

2/21

2/03

بررسي دادههای اندازهگیری شده نیز نشان ميدهد
که دبي باالتر رسوب بیشتری را با خود حمل کرده است.

مقایسه میانگین غلظت رسوب و دبي در دو فصل بهار و
پاییز حاکي از این است عليرغم نزدیک بودن دبي
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میانگین ( 3/00و  3/31مترمکعب بر ثانیه بهترتیب بهار و
پاییز) در این دو فصل میانگین غلظت رسوب ( 3/92و
 1/32گرم بر لیتر بهترتیب بهار و پاییز) ناشي از رویداد
بارش بهاره بیشتر از پائیز بوده است .این اختالف بهدلیل
پیک استثنایي بیش از  15مترمکعب بر ثانیه در 22
اردیبهشت است .متغیرترین میزان رسوب و دبي نیز برای
واقعه  22اردیبهشت است .همچنین ،کمترین ضریب
تغییرات برای دادههای رسوب و رواناب مربوط به واقعه
 25آبان ماه است .هم بیشترین و هم متغیرترین رسوب و
رواناب مربوط به فصل بهار است.
این در حالي است که میانگین غلظت رسوب و رواناب
ناشي از ذوب برف (بهترتیب  2/22گرم بر لیتر و 2/05
مترمکعب بر ثانیه) از کمترین میانگین دادههای ناشي از

جلد  ،5شماره 2331 ،3

بارندگي کمتر است .همچنین ،ضریب تغییرات آنها
(بهترتیب 2/03و  )2/12کمترین ضریب تغییرات است.
تفسیر و مقایسه منحنیهای سنجه رسوب :فرایند
انتقال رسوب یک فرایند پویاست و از یک واقعه تا واقعه
دیگر متغیر است .در مقیاسهای زماني متفاوت بهدلیل
دخالت فرایندهای گوناگون ،انتقال رسوب باعث وجود
روندهای مختلف در یکسری داده ميشود ( Gaoو
 .)1221 ،Josefsonترسیم منحنيهای سنجه رسوب برای
دادهها در پایههای زماني مختلف در این مطالعه نیز
روندهای متفاوت را نشان ميدهد (شکلهای  3و  ،)1هر
روند با روابط خاصي برازش داده شده است و این بهدلیل
یکسان نبودن تولید مقدار رسوب و دبي طي وقایع
سیالبي است ( Sadeghiو همکاران.)1222 ،

شکل  -3منحنيهای سنجه رسوب در پایه زماني رگبار و سال
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شکل  -4منحنيهای سنجه رسوب در پایه زماني فصلي

جزئیات منحني سنجه بهدست آمده برای دادهها در
مقیاسهای زماني مختلف در جدول  1آمده است.
همانطور که مالحظه ميشود ،کمترین مقدار ضریب
همبستگي مربوط به دادههای ذوب برف ( )2/52و
بیشترین مقدار متعلق به دادهها فصل پاییز ( )2/22است.
روابط برازش شده بر دادههای فصل بهار و پاییز وکل سال
ضریب همبستگي بهترتیب برابر با  2/22 ،2/99و  2/93را
نشان ميدهند .جدول  0نیز ضریب همبستگي برای داده-
های هر واقعه رگباری را در دامنه  2/05برای رگبار مورخ
 32/1/0تا  2/33برای رگبار  32/1/22نشان ميدهد.
براساس جدول  5مقدار ضریب همبستگي برای
سیالبهای ناشي از ذوب برف به مراتب باالتر از کل
دادههای ذوب برف است .همبستگي پایین دادهها بیانگر
ضریب تغییرات باالی آنها ميباشد .منحني سنجه
بهدست آمده برای رگبارها بهطور مجزا همبستگي باالتری
را نسبت به دادههای کل سال نشان ميدهد .ادغام
سیالبهای با ویژگيهای هیدرولوژیکي بسیار متفاوت
ميتواند باعث باالرفتن واریانس دادهها و در نتیجه کاهش
ضریب همبستگي دادهها شود .بررسي روابط برازش داده
شده بر منحنيهای سنجه (جدولهای  5 ،1و  )0نشان
ميدهد ،مقدار نما در هر دو فصل بهار و پاییز کمتر از
ضریب است .براساس مطالعات صورت گرفته ،باالبودن
مقدار توان نشاندهنده باالبودن قدرت فرسایندگي جریان
آب بوده و میزان ضریب نشاندهنده میزان
فرسایشپذیری حوضه است ( Gao ،1222 ،Asselmanو
 1221 ،Josefsonو  Sadeghiو همکاران .)1222 ،از
آنجایيکه انتقال رسوب معلق یک پدیده پویا و دینامیک
است ،بههمین دلیل از یک واقعه تا واقعه دیگر تغییر

ميکند .نگاهي به مشخصات رگبارها در جدول  2و مقادیر
ضرایب تاییدی بر این مسئله است که رگبارهای با مقدار
دبي میانگین و اوج باالتر دارای نمای بزرگتری نسبت به
ضریب هستند و این بهدلیل بیشتر بودن توان فرسایشي
این وقایع است که این مسئله نیز در مورد مقیاس فصلي
صدق ميکند ،چرا که به هر حال فرایندهای مختلف
انتقال رسوب تحت تاثیر همه وقایع رخ داده در آن فصل
است ،هر چند ممکن است نتایج متفاوت از وقایع منفرد
در آن فصل باشد.
جدول  -4پارامترهای منحني سنجه رسوب در پایههای مختلف
زماني
متغیر

بهار

پاییز

کل
سال

ذوب
برف

شاخه
باالرونده

شاخه
پایین
رونده

ضریب
نما
ضریب
همبستگي
تعداد
داده ها

2/22
2/33

2/22
2/32

2/29
2/31

2/13
2/32

3/21
2/99

2/21
2/50

2/99

2/22

2/93

2/52

2/90

2/25

221

51

250

92

52

220

جدول  -5پارامترهای منحني سنجه رسوب در پایه رگبار
متغیر
تاریخ وقوع
32/2/20
32/1/0
32/1/22
32/2/9
32/2/25

ضریب

نما

ضریب
همبستگي

تعداد دادهها

2/13
2/12
2/225
2/12
2/22

2/29
2/31
2/29
2/13
2/55

2/32
2/05
2/33
2/23
2/21

19
32
11
39
29

جلد  ،5شماره 2331 ،3
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اگرچه منحنيهای سنجه رسوب از نظر آماری معنيدار و
قابل قبول هستند ،اما در بسیاری از مطالعات عدم کارآیي
منحني سنجه رسوب در تخمین رسوب معلق گزارش
شده است .معموال توصیه ميشود برای بهتر شدن روابط
دبي و غلظت رسوب معلق ساالنه ،روابطي بهطور جداگانه
بر دادههای بخش باالرونده و پایینرونده هیدروگراف
برازش داده شود .میزان تغییرات انتقال رسوب از شاخه
باالرونده به شاخه پایینرونده هیدروگراف تحت تأثیر
بيثباتي جریان است ( De Sutterو همکاران 1222 ،و
 Gaoو همکاران .)1221 ،همانطور که در جدول  9نشان
داده شده ،تقسیم دادهها به دو گروه باالرونده و
پایینرونده باعث تفاوت در ضریب همبستگي آنها شده
است .این مسئله بهویژه در مورد دادههای شاخه باالرونده
باعث بهبود روابط شده و یک مدل معتبرتر را ارائه داده
است .این نتایج با یافتههای  Sadeghiو همکاران ()1222
و همچنین )1223( Horowitz ،مطابقت دارد.

بهطور کلي نتایج نشاندهنده عدم تفاوت در
فرسایشپذیری حوضه در فصلهای مختلف است .این امر
با نتایج  Gaoو همکاران ( )1221مبني بر باال بودن توان
فرسایشي رگبارها در فصل پاییز تفاوت دارد .همچنین،
براساس جدولهای  5و  0و مقایسه روابط وقایع رگباری
با وقایع برفي تاکیدی بر بیشتر بودن توان فرسایشي
روانابهای ناشي از رگبار نسبت به ذوب برف است.
جدول  -6پارامترهای منحني سنجه رسوب در وقایع ذوب برف
متغیر
تاریخ وقوع
32/1/2
32/1/1
32/1/3
32/1/23
32/1/21

ضریب
2/53
1/09
1/22
3/59
2/99

نما

ضریب
همبستگي

2/10
2/01
2/32
2/10
2/51

2/22
2/99
2/915
2/29
2/92

تعداد
داده ها
22
22
29
25
29

جدول  -7ویژگيهای آماری نمونهها ناشي از شاخه باالرونده و پایینرونده در پایه رگبار
کل هیدروگراف
تاریخ وقوع
32/2/20
32/1/0
32/1/22
32/2/9
32/2/25

شاخه پایین رونده

شاخه باال رونده

a

b

r

a

b

r

a

b

r

1/12
2/52
2/209
2/355
2/95

2/09
2/31
1/20
2/11
2/13

2/32
2/05
2/33
2/23
2/21

2/12
1/52
2/2222
2/21
2/19

2/13
2/21
1/11
2/55
2/11

2/31
2/22
2/32
2/29
2/32

2/21
1/33
2/21
2/10
2/20

2/03
2/10
2/00
2/22
2/52

2/29
2/95
2/31
2/29
2/30

منحنيهای سنجه بهدست آمده برای نتایج حاصل از
دادههای رواناب و رسوب ناشي از ذوب برف در شکل 5
(الف الي ه) ارائه شده است .همانطور که نشان داده شده،
روند متفاوتي با منحنيهای ناشي از بارش باران دارند .با
توجه به طبیعت روانابهای ناشي از ذوب برف و تفاوت
آن با روانابهای ناشي از بارندگي و بحث ایجاد فرسایش
باراني دلیل تفاوت دینامیک انتقال رسوب بهوسیله این دو
واقعه است .الگوی روابط دبي و رسوب و بهعبارت دیگر
شکل حلقهها بستگي به در دسترس بودن مقدار رسوبي
دارد که از عرضه رسوب ناشي ميشود ( Gentileو
همکاران .)1222 ،در حلقههای ساعتگرد یک افزایش
سریع رسوب معلق در شروع رگبار در نتیجه وجود رسوب
آماده در آبراهه بهوجود ميآید .در حلقههای خالف

ساعتگرد در عوض مناطق منبع رسوب غالبا در دامنهها
قرار گرفتهاند و مواد نسبت به دبي اوج به آرامي حرکت
ميکنند ( Lenziو همکاران 1220 ،و  Gentileو همکاران،
.)1222
در پژوهش مورد نظر ،رگبارهای پاییزی دارای الگوی
ساعتگرد و بهاری دارای الگویي مرکب از پادساعتگرد و
ترکیبي هستند .با نگاهي به جدول  2و ویژگيهای
رگبارهای اندازهگیری شده معلوم ميشود که وقایعي که
در تاریخ  20فروردین 22 ،اردیبهشت و هفت آبان ماه
اتفاق افتاده است تقریبا از شدت باالتری برخوردار بوده
است و همانطور که در شکل ( 5و) آمده است ،الگوی
روابط آنها هم از پیچیدگي بیشتری برخوردار است.
الگوهای روابط بین دبي و غلظت رسوب که به شکل

بررسي تغییرات غلظت رسوب معلق در سیالبهای فصلي ناشي از باران و ذوب برف

حلقههای ساعتگرد و پادساعتگرد است نیز برای
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دادههای برداشت شده بهدست آمدند (شکل .)0

شکل  -5منحنيهای سنجه ناشي از وقایع ذوب برف (الف الي ه) و منحني سنجه ناشي از دادههای رگبار و وقایع ذوب برف (و)

شکل  -6الگوهای روابط دبي و رسوب رگباری

مطالعات نشان داده است که معموالً شدیدترین وقایع
بهوسیله حلقههای ساعتگرد یا ترکیبي تعیین شدهاند .به
این دلیل که هر چه رگبار شدیدتر باشد ،مقدار رسوب در
شاخه باالرونده هیدروگراف بهصورت افزایشي است.

بنابراین ،بهسرعت رسوبات تخلیه شده و در شاخه
پایینرونده با گذشت زمان مقدار رسوب کمتر ميشود ،در
نتیجه نمودار به شکل حلقهای ساعتگرد خواهد بود .از
سوی دیگر در صورت شدیدتر بودن رگبار و بسته به اوج
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گرفتن شدت یا کاهش آن با گذشت زمان ممکن است
رواناب قادر به حمل رسوب بیشتر شود یا منابع جدید
رسوب اضافه شود و یا برعکس توان حمل کاهش یابد.
بههمین دلیل ،شکل حلقه رسوب حالت ترکیبي به خود
خواهد گرفت.
الگوی پادساعتگرد غالبا مربوط به وقایع با شدت
متوسط است .در این حالت ،رسوبات به آرامي در جریان
حمل قرار ميگیرند ،بنابراین اوج رسوب بعد از اوج دبي
اتفاق ميافتد .رگبار ششم اردیبهشت را ميتوان جزء
وقایع با شدت متوسط طبقهبندی کرد در حالي که رگبار
 25آبان جزء رگبارهای با شدت کم است .در رگبارهای با
شدت کم نیز الگوی حلقه به شکل ساعتگرد خواهد بود
زیرا با گذشت زمان و در شاخه پایینرونده هیدروگراف
مقدار رسوب در دسترس کاهش پیدا کرده است.
در این پژوهش ،یک پایش یکساله برای بررسي
وضعیت انتقال رسوب معلق در مقیاس رگبار صورت
گرفته است که طي آن پنج رگبار در فصول بهار و پاییز و
پنج واقعه رواناب و رسوب ناشي از ذوب برف در فصل بهار
جمعآوری شد .سپس ،دادههای بهدست آمده برای بررسي
روابط بین غلظت رسوب و دبي تحلیل شدند .بررسيها
حاکي از تغییرات پویای رسوب در مقیاس زماني است .با
توجه به نتایج ،رگبارهای بهوقوع پیوسته در فصل بهار از
شدت و حجم باالتری برخوردار هستند و از سوی دیگر
بهدلیل کوهستاني بودن منطقه مورد مطالعه ،دوره رشد
فعال گیاهان تقریبا اواخر اردیبهشت است در نتیجه،

جلد  ،5شماره 2331 ،3

همزمان نبودن بارندگيها با دوره رشد فعال گیاهان و
باالتر بودن شدت رگبارها در فصل بهار و در نتیجه توان
بیشتر برای حمل رسوبات ،باعث باالتر بودن غلظت
رسوبات در فصل بهار شده است .همچنین ،در فصل بهار
بهدلیل وجود روانابهای ناشي از ذوب برف و حمل رسوب
و بر جایگذاری آنها در آبراههها با وقوع بارندگي و
جاری شدن سیالب این رسوبات در دسترس به داخل
رواناب وارد شده و باعث باال رفتن میزان غلظت رسوب
ميشود .بررسي منحنيهای سنجه در مقیاس رگبار،
فصلي و سالي نشان از بهتر بودن روابط در استفاده از
دادههای رگباری دارد .این مسئله بیانگر تغییرپذیری زیاد
رسوب در کل سال بوده و نشان ميدهد که اگرچه
دادههای بیشتر اطالعات زیادتری از تغییرات رسوب را
بهدست ميدهد ،اما ممکن است باعث ایجاد اختالل شده
و منجر به ایجاد منحنيهای با مقادیر ضریب تبیین پایین
شود ( 1223 ،Horowitzو  Crowderو همکاران.)1229 ،
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامي کساني که در راه این پژوهش
یاری رساندند ،از جمله از زحمات بيشائبه جناب آقای
مهندس بختیار فتاحي در برداشت نمونههای صحرایي و
همچنین ،از کارکنان سازمان آب منطقهای استان همدان
مخصوصا جناب آقای مهندس که متحمل زحمت شدند،
کمال تشکر و قدرداني ميشود.
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Abstract
Sediment concentration in rivers, especially in seasonal ones, is affected by flood
situation due to changes of rainfall or snowmelt events. Due to the importance of
flooding flows in inundation and the useful age of reservoirs built on seasonal rivers, the
study and assessment of this issue seems to be essential. In the present research,
suspended sediment concentration variation in spring and autumn floods and runoff
from snowmelt in spring, have been studied for Abshine River in Ekbatan Dam
Watershed. Over the forecast period, three storms in autumn, two storms in spring and
five snow melt events were selected and compared. Analyzing 226 suspended load
samples showed its variability in the area. Sediment rating curves in different base times
showed different trends. The correlation coefficient (r) were 0.79 and 0.50 for storms
and snowmelts and 0.81 for all data, respectively. Also, coefficient and power value
analysis of sediment rating curve, presented the same erodibility for hill slope in both
seasons (spring and autumn). Separating falling and rising limbs of flow hydrograph
and assessing their effect on discharge explains a better Q-sediment concentration
relationship. The hysteretic shape of discharge and sediment concentration had
clockwise and anticlockwise form and compound pattern of both forms that reflected
the distribution of probable sediment sources throughout the catchment.
Key words: Ekbatan Dam Watershed, Sediment rating curve, Seasonal river, Storm,
Suspended load
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