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چکیده
اندازهگیري رسوبات رودخانه در شرایط مختلف زماني و هیدرولوژیكي در علوم و مهندسي هیدرولیک ،هیدرولوژي و
حفاظت آب و خاک مهم است .بار بستر بهدلیل سختي و کارایي کم نمونهبردارهاي مرسوم بهندرت اندازهگیري ميشود.
لذا ،در پژوهش حاضر سعي شد ،نوعي نمونهبردار بار بستر بر اساس شرایط حاکم بر فلومهاي دبيسنجي طراحي و
ساخته شود .نمونهبردار یادشده بهصورت مكعب مستطیل با جدارههاي با شبكه فلزي و با ابعاد  6/2متر طول17 ،
سانتيمتر ارتفاع و  17سانتيمتر عرض ،طراحي و ساخته شد .یک ورقه فلزي بهصورت مضرس و مواج با ارتفاع هفت
سانتيمتر نیز در کف آن تعبیه شد .دقت نمونهبردار یادشده با اندازهگیري بار بستر در فلوم خروجي حوزه آبخیز
جنگلي آموزشي و پژوهشي دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از تانک آب بدون منفذ  977لیتري و استفاده از آزمون t
جفتي و معیارهاي آماري درصد خطاي نسبي و انحراف نسبي مدل مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که
میانگین مقادیر بار بستر اندازهگیري شده بهوسیله تانک آب و نمونهبردار ساخته شده بهترتیب  7/77190و 7/7711
گرم بر لیتر بود .همچنین ،اختالف معنيداري بین مقادیر واقعي و اندازهگیري شده بار بستر با نمونهبردار یادشده وجود
نداشت ( .)p>7/099در مجموع نمونهبردار ساخته شده در مجموع با متوسط درصد خطاي نسبي و انحراف نسبي
بهترتیب  1/0درصد و  7/670از دقت باالیي در اندازهگیري بار بستر رودخانهاي برخوردار بود.
واژههای کلیدی :انتقال رسوب ،بار رسوبي ،تولید رسوب ،رسوبات بستر ،هیدرولیک رسوب
مقدمه
انتقال مواد حاصل از فرسایش آبي به دو شكل بار
بستر 6و بار معلق 2در رودخانه صورت ميگیرد .بار
بستر قسمتي از رسوبات کل خروجي حوزه آبخیز بوده
که در تماس با بستر حرکت ميکند ()6911 ،Wilson
و بار معلق قسمتي از رسوبات است که بهدلیل
* مسئول مكاتباتsadeghi@modares.ac.ir :
Bed Load
2
Suspended Load
1

آشفتگي جریان به حالت غوطهور همراه با جریان آب
حرکت ميکند ( Fredsonو .)6991 ،Deigaard
از آنجایي که حمل رسوبات بهوسیله جریان
رودخانهاي منجر به بروز مشكالتي از قبیل
رسوبگذاري در بستر رودخانهها و در نتیجه ایجاد
جزایر رسوبي و دلتاها و همچنین ،کاهش ظرفیت
مخازن سدها ميشود ( Ravenو همكاران2767 ،؛
 Kheirfamو  ،)2761 ،Sadeghiلذا علم و آگاهي از
فرایندهاي فرسایش ،حمل و رسوبگذاري رسوبات
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حوضهاي براي دامنه وسیعي از شرایط هیدرولوژیكي از
طریق اندازهگیري و بهتبع آن پیشبیني حجم رسوبات
حمل شده بهوسیله جریان بر اساس دادههاي
اندازهگیري شده ،در پروژههاي مدیریت منابع آب،
شناخت و تنظیم تغییرات بستر و کناره رودخانهها،
مدیریت تاسیسات پاییندست حوزه آبخیز ،کاهش
سیل و پایداري محیطزیست حائز اهمیت است (Lane
و همكاران2770 ،؛  Aytekو 2771 ،Kişi؛  Ravenو
همكاران2779 ،؛  Hergaultو همكاران .)2767 ،از
اینرو ،اندازهگیري مستقیم میزان بار انتقالي بهوسیله
جریان امري الزم و ضروري است .این در حالي است
که اندازهگیري بار معلق با نمونهبرداري و روشهاي
دیگر متداول بوده ،در بسیاري از ایستگاهها اندازهگیري
ميشود ( Samadian Fardو همكاران.)2770 ،
اندازهگیري مستقیم بار بستر تنها در کمتر از 17
رودخانه کشور بهسبب کارایي نامناسب نمونهبردارهاي
مرسوم بار بستر و نیز مشكل بودن کاربرد این
نمونهبردارها صورت ميگیرد ( Iranian water
 .)2779 ،resources research organizationبه این
دلیل روابط و روشهاي تجربي براي اندازهگیري بار
بستر مورداستفاده قرار ميگیرد که در این خصوص
ميتوان به روابط  Meyer-Peter ،)6991( Shieldsو
 )6911( Müllerو  )6907( Einsteinاشاره نمود .این
روشها نیز بهدلیل تهیه در مناطقي با شرایط اقلیمي و
فیزیوگرافي متفاوت ،برآورد مناسبي از مقادیر بار بستر
ندارند .طبیعتا تخمین بار بستر انتقالي در رودخانهها
براي تصمیمگیري و برنامهریزي براي ساخت و
مدیریت تأسیسات در مسیر رودخانهها از قبیل
سدهاي مخزني ،کانالهاي آبیاري و موارد مشابه بر
اساس تخمینهاي بهدست آمده از دقت کافي
برخوردار نیست ( Sadeghiو .)2760 ،Kheirfam
نمونهبردارهاي متعددي براي اندازهگیري بار بستر
پیشنهادشده و یا بهکار برده ميشود که هر یک از این
روشها مزایا و معایب خاص خود را دارد .از
مرسومترین این نمونهبردارها با گستره کاربرد جهاني
ميتوان به نمونهبردار جعبهاي ،اختالف فشاري،6
سیني شكل و چالهاي اشاره نمود .نمونهبردار جعبهاي
Pressure Differential Sampler
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شامل یک جعبه توري بوده که بهصورت خوابیده در
راستاي جریان قرار ميگیرد .بهدلیل ایجاد انحراف در
مسیر جریان این نمونهبردار داراي بیش از  10درصد
خطا بوده ،همچنین براي رودخانههاي کوهستاني با
شیب زیاد و بستر شني و سنگي و میزان باالي بار
بستر ،بهدلیل عدم تماس مناسب با کف بستر کارایي
بسیار ضعیفي دارد ( .)2770 ،Mahdaviنمونهبردار
اختالف فشاري نوعي دیگر از نمونهبردارهاي بار بستر
بوده که مرسومترین نوع آن  Helly-Smithاست.
بهدلیل کوچک بودن این نمونهبردارها ،فضاي موجود
سریعاً از رسوب پرشده ،بیشتر از چند دقیقه نميتوان
نمونهبرداري کرد .این نمونهبردار  10درصد بیش
تخمیني دارد ( .)6990 ،Zirake Javanmardنوعي
دیگر از نمونهبردارهاي بار بستر نمونهبردارهاي سیني
شكل بوده که نمونهبردار  Polyacovاز این دسته بوده
که با دستکم  91درصد خطا فقط براي جریانهاي
با سرعت کم مناسب است ( Iranian Ministry of
 .)2771 ،Energyنمونهبردار چالهاي بهدلیل احداث آن
در کف آبراهه ،محدودیت حجم و سرعت پرشدگي و
ضرورت پمپاژ محتویات ( )2770 ،Mahdaviاز کارایي
باالیي برخوردار نیست .همچنین ،رسوبات پمپاژ شده
پرههاي پمپ را سریعاً مستهلک و تخریب کرده ،از
سویي براي هر بار اندازهگیري بار بستر ،باید مسیر
رودخانه منحرف شود .بههمین دلیل این نمونهبردار
بیشتر براي اندازهگیري بار بستر در بازه زماني طوالني
کاربرد دارد ( )6990 ،Zirake Javanmardو لذا براي
بررسي تغییرات بار بستر با تغییرات دبي و بار معلق
مناسب نیست.
جمعبندي پیشینه پژوهش گزارشهاي ارائه شده
نشان ميدهد که نمونهبردارهاي بار بستر دقت ،سرعت
و کارایي الزم را ندارند .حال آنکه ضرورت دستیابي
به اطالعات صحیح به مقدار بار بستر و اندازهگیري
تغییرات زماني و مكاني آن در مدیریت منابع
آبوخاک از اهمیت ویژهاي برخوردار است .از اینرو،
طراحي و ساخت نمونهبردارهاي رسوب بستر ساده،
کاربردي و دقیق ضروري است ،به نحويکه عالوه بر
دارا بودن مزایاي نمونهبردارهاي پیشین ،مواردي از
معایب این روشها را نیز کاهش دهد و بتواند با
کمترین میزان هزینه و نیرو بیشترین کارایي را داشته
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باشد .از آنجایي که بیشترین مقادیر بار بستر در
رودخانههاي دائمي مناطق کوهستاني حمل شده (Yu
و همكاران )2779 ،و تأسیسات هیدرولیكي از قبیل
سدهاي مخزني در مسیر و پاییندست آنها ساخته
ميشود ،لذا طراحي و ساخت نمونهبردار رسوب بستر
قابل استفاده در ایستگاههاي هیدرومتري و غالباً مجهز
به فلومها از مهمترین رسالتهاي متخصصین منابع
آبوخاک است .این فلومها از بتن ساخته شده ،اغلب
داراي مقاطعي ذوزنقهاي بوده ،دیوارههاي شیبداري
دارند که مقطع بستري این فلومها بین یک تا دو متر
عرض داشته ،مقطع باالیي نیز برحسب شیب کنارهها
داراي عرضهاي متغیر و البته بیشتر از عرض مقطع
بستري است که جریان رودخانه را کانالیزه کرده ،از
خود عبور داده تا بهوسیله چاهک و لیمنوگراف و
شاخص نصب شده در فلوم مقادیر دبي جریان
اندازهگیري شود .قسمت پاییندست فلومهاي مناطق
کوهستاني داراي اختالف ارتفاعي نسبت به خود فلوم
ميباشند و شرایطي را ایجاد کرده که جریان آب
بهصورت سقوط آزاد به بستر رودخانه ميریزد .لذا ،با
توجه به شرایط و ساختار این نوع فلومها ،در پژوهش
حاضر سعي شده نمونهبرداري مطابق با این شرایط
طراحي شود.
مواد و روشها
براي طراحي و ارزیابي عملكرد نمونهبردار بر اساس
شرایط و ابعاد فلوم خروجي حوزه آبخیز آموزشي-
پژوهشي دانشگاه تربیت مدرس واقع در شهرستان
نوشهر و در  97کیلومتري دانشكده منابع طبیعي
دانشگاه تربیت مدرس (شهرستان نور) مدنظر قرار
گرفت .نمونهبردار یاد شده بهصورت مكعب مستطیل
به ابعاد  6/2متر طول 7/1 ،متر ارتفاع و  7/1متر عرض
و متناسب با ابعاد فلوم استاندارد ذوزنقهاي سانتاریتا و
با عرض یک متر در کف و  2/27متر در قسمت باال و
طول  2/07متر و عرض آب ریزشي از فلوم و نیز لحاظ
تغییرات دبي ثبت شده  97تا  017لیتر بر ثانیه
( Sadeghiو  )2760 ،Kheirfamو با جدارههاي با
شبكه فلزي با منافذ مربعي دو در دو سانتيمتر و
پوششي با قابلیت قرارگیري بهصورت کشویي در داخل
جدارههاي فلزي ،از دو الیه توري از جنس آلومینیوم

جلد  ،9شماره 6991 ،2

محكم با منافذ به قطر  7/0میليمتر بر اساس مباني
حاکم بر تلههاي زنبیلي اندازهگیري رسوب بستر
( )2770 ،Mahdaviطراحي شد.
این نمونهبردار با شماره ثبت اختراعات 17799
مورخ  6992/71/20و هزینه کل تقریبي 2/777/777
ریال ساخته و در پاییندست فلوم بهنحوي تعبیه شد
تا تمام جریان خروجي از فلوم به داخل نمونهبردار
بریزد و توريهاي  7/0میليمتري بهعنوان فیلتر عمل
کند و رسوبات بستر موجود در جریان را به تله
بیندازد .اما با توجه به این امر که سقوط آزاد آب به
کف نمونهبردار حالتي را ایجاد ميکند که باعث
برگشت پرش آب و بار بستر محتواي آن به بیرون از
نمونهبردار ميشود ،به این منظور در کف نمونهبردار
ورقه فلزي بهصورت مضرس و مواج به ارتفاع موج
هفت سانتيمتر تعبیه شد .شكل  6طراحي اولیه
نمونهبردار یادشده در محیط  3DMAXو شكل 2
نحوه قرارگیري نمونهبردار یاد شده در پاییندست فلوم
را نشان ميدهد.
به سبب کفایت کمینه تعداد سه داده براي
تحلیلهاي آماري در علوم طبیعي ( Zare
 ،)2767 ،Chahoukiپس از طي مراحل ساخت
نمونهبردار یاد شده ،بهمنظور سنجش میزان دقت و
کارایي آن ،تعداد چهار نمونه بار بستر در چهار شرایط
مختلف هیدرولوژیكي و زماني با استفاده از یک تانک
پالستیكي  977لیتري با هدف به تلهاندازي کل بار
بستر از محل پاییندست فلوم حوزه آبخیز مطالعاتي و
همچنین ،نمونهبردار بار بستر طراحي و ساخته شده،
بهصورت جداگانه و تقریباً همزمان اندازهگیري شد.
سپس ،ارتفاع آب ثبت شده با شاخص در چاهک فلوم
و بر اساس جدول استاندارد فلوم به دبي جریان تبدیل
و مقادیر بار بستر به تله انداخته شده برحسب گرم بر
لیتر محاسبه شد .مقایسه مقادیر اندازهگیري
نمونهبردار بار بستر با مقادیر واقعي اندازهگیري شده
بهوسیله تانک آب و سنجش کارایي آن با استفاده از
درصد خطاي نسبي Sadeghi( 6و همكاران ،)2770 ،و
انحراف نسبي مدل Tramblay( 2و همكاران )2767 ،و
روابط ( )6و ( )2صورت گرفت.
)Relative Erorr (RE
)Relative Bias (RBIAS
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که در آنها Yo ،دادههاي اندازهگیري شده با تانک
آب پالستیكي Ym ،دادههاي اندازهگیري شده با
نمونهبردار و  nتعداد دادههاي اندازهگیري شده (چهار
نمونه) است .هر چه مقادیر معیارهاي آماري  REو
 RBIASکوچکتر باشد ،نشان از کارایي باالي دستگاه

نمونهبردار یاد شده خواهد بود .طبیعي است ،مقدار
خطاي نسبي مطلق نشانگر توانایي کلي دستگاه در
اندازهگیري بار بستر بوده حال آنکه انحراف نسبي
نشانگر میانگین گرایش کلي دستگاه در بیش
برآوردي و یا کمبرآوردي و بر اساس عالمت نهایي
مقدار آماره است .همچنین نرمال بودن دادهها با
استفاده از آزمون  Shapiro-Wilkو مقایسه میانگینها
با آزمون  tجفتي یا دو نمونهاي (،Zare Chahouki
 )2767انجام گرفت.

قالب شبكهاي فلزي با منافذ دو
سانتيمتري
ارتفاع موج ورقه
هفت سانتيمتر

 7/1متر
 7/1متر
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 6/2متر

توري (فیلتر) به قطر  7/0میليمتر
شکل  -1تصویر نمونهبردار بار بستر طراحي شده

شکل  -2نحوه اسقرار نمونهبردار در پاییندست فلوم در حوزه آبخیز آموزشي-پژوهشي دانشگاه تربیت مدرس
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اندازهگیري شده با استفاده از تانک پالستیكي و
نمونهبردار بار بستر و همچنین نتایج مربوط به آماره و
ارزیابي در جدول  6و نتایج مقایسه میانگینها در
جدولهاي  2و  9ارائه شده است.

نتایج و بحث
دقت و کارایي نمونهبردار ساخته شده با استفاده از
آزمون و معیارهاي آماري مورد ارزیابي قرار گرفت .بر
همین اساس مقادیر و میزان دقت اندازهگیري بار بستر

جدول  -1ارزیابي اندازهگیري بار بستر با استفاده از نمونهبردار تانک آب و دستگاه نمونهبردار بار بستر ساخته شده
شماره نمونه

مقادیر اندازهگیري نمونهبردار
(گرم بر لیتر)

مقادیر اندازهگیري تانک آب
(گرم بر لیتر)

درصد خطاي نسبي

ریشه نسبي میانگین
مربعات خطا

انحراف نسبي

6

7/76

7/7791

1/60

7/7760

-7/712

2

7/7671

7/7679

2/19

7/7770

7/721

9

7/7726

7/7721

69/29

7/791

7/69

1

7/7720

7/7720

1

7/771

-7/71

میانگین

7/77190

7/7711

1/00

7/7611

جدول  -2آزمون نرمال بودن مقادیر اندازهگیري بار بستر با استفاده از نمونهبردار تانک آب و دستگاه نمونهبردار ساخته شده
مؤلفه مورد بررسي
بار بستر
(گرم بر لیتر)

آماره

درجه آزادي

سطحي معنيداري

مقادیر اندازهگیري نمونهبردار

7/099

1

7/796

مقادیر اندازهگیري تانک آب

7/177

1

7/679

جدول  -3نتایج آزمون  tجفتي براي مقایسه میانگین مقادیر بار بستر اندازهگیري شده با تانک آب و دستگاه نمونهبردار ساخته شده
مؤلفه موردبررسي

مقدار t

درجه آزادي

سطحي معنيداري

بار بستر (گرم بر لیتر)

-7/761

1

7/911

با توجه به نتایج جدولهاي  6و  ،2مقادیر
اندازهگیري شده بار بستر با استفاده از نمونهبردار
طراحي و ساخته شده بین  7 /7726تا  7/7671گرم
بر لیتر متغیر و نیز داراي توزیع نرمال بودند .مقادیر بار
بستر به تله انداخته شده با استفاده از تانک آب نیز
بین  7/7720تا  7/7679متغیر بود .از سویي ،مقادیر
دبي نیز بین  7/91تا  7/12مترمكعب بر ثانیه متغیر
بود .لذا ،متوسط مقادیر میانگین ،میانه ،انحراف معیار و
ضریب تغییرات بار بستر به تله انداخته شده با استفاده
از نمونهبردار ساخته شده بهترتیب ،7/77190
 7/7710 ،77190گرم بر لیتر و  02/79درصد و
همین مقادیر براي تانک آب بهترتیب ،7/7711
 7/7711 ،7/7716گرم بر لیتر و  19/90درصد و براي
دبي جریان نیز  7/62 ،7/0 ،7/0مترمكعب بر ثانیه و
 21/19درصد بهدست آمد .خطاي نسبي مقادیر

اندازهگیري شده بار بستر با استفاده از نمونهبردار
ساخته شده با مقادیر واقعي بار بستر بین  2/19تا
 69/29درصد متغیر بوده ،همچنین ،انحراف نسبي آن
نیز بین  -7/712تا  7/69متغیر بود .متوسط درصد
خطاي نسبي و انحراف نسبي نیز بهترتیب  1/0و
 7/670درصد بود .لذا با توجه به مقدار متوسط 7/670
انحراف نسبي و اختالف  7/77770میانگین مقادیر
واقعي و اندازهگیري شده ميتوان اینگونه مطرح کرد
که نمونهبردار ساخته شده مقادیر بار بستر را کمتر از
مقدار واقعي اندازهگیري ميکند ( Kheirfamو
 .)2762 ،Sadeghiهمچنین ،تحلیل نتایج نشان داد
که با کاهش میزان دبي جریان ،میزان درصد خطاي
نسبي و انحراف نسبي نیز افزایش ميیابد .بنابراین،
دلیل این امر را اینگونه ميتوان مطرح کرد که با
کاهش دبي جریان قدرت حمل جریان کاهش یافته،

طراحي ،ساخت و ارزیابي یک نمونهبردار ساده و دقیق بار بستر رودخانه

جریان قادر به حمل رسوبات درشتدانه نشده و
رسوبات دانهریز را حمل ميکند .از سویي ،عدم مهار
کامل رسوبات ریز (رسوبات با قطر ریزتر از 7/0
میليمتر) با استفاده از نمونهبردار بار بستر ،اختالف
مقادیر بار بستر اندازهگیري شده بهوسیله تانک آب و
نمونهبردار بیشتر شده ،در نهایت مقادیر درصد خطاي
نسبي و انحراف نسبي افزایش ميیابد .دامنه خطاي
برآوردي در دستگاه طراحي و ساخته شده براي
پژوهش فعلي بهمراتب از حد باالي  17درصد بهوسیله
دستگاههاي دیگر ساختهشده در جهان ( Zirake
6990 ،Javanmard؛ ،Iranian Ministry of Energy
 )2771کمتر بوده ،طبعا کارایي باالي آن را تأیید
ميکند .بر اساس نتایج جدول  ،9مقایسه میانگینها
نیز بر عدم وجود اختالف معنيدار ( )p>7/099بین
مقادیر اندازهگیري شده بهوسیله نمونهبردار و تانک آب
پالستیكي (مقادیر واقعي بار بستر) تأکید داشت .لذا،
کارایي و دقت نمونهبردار طراحي شده براي
اندازهگیري بار بستر ازنظر آماري نیز تأیید شد.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف معرفي و ارائه دستگاه
نمونهبردار بار بستر طراحي و ساخته شده براي استقرار
در فلومهاي دبيسنجي بهمنظور اندازهگیري بار بستر
رودخانهاي صورت گرفت .براي این منظور ،نمونهبردار
یاد شده با در نظر گرفتن جمیع جهات شرایط
هیدرولوژیكي ،اندازه و محل قرارگیري فلوم ،سرعت و

691/

مقدار جریان ،اندازه رسوبات ،ساخت و استفاده آسان و
همچنین با در نظر گرفتن توجیهپذیري اقتصادي و
کارایي آن طراحي ،ساخته ،پس از نمونهبرداري مورد
ارزیابي صحرایي و آماري قرار گرفت .نتایج ارزیابيها
نشان داد که نمونهبردار یاد شده با عدم تغییر در
شرایط جریان و رساندن میزان خطاي اندازهگیري به
کمینه ممكن ،هزینه ساخت بسیار پایین و سادگي
ساختار ولي در عین حال با کارایي و کاربرد باال براي
استفاده بهوسیله سازمانهاي مربوطه و همچنین
طرحهاي پژوهشي ،حمل و نقل آسان و اندازهگیري
آسان بار بستر با کمترین تخصص ،قابل طراحي و
ساخت براي انواع مختلف فلومها و در اندازههاي
متفاوت و دقت اندازهگیري بیش از  96درصد مبتني
بر میانگین درصد خطاي نسبي (جدول  )6ميتواند
نمونهبرداري مناسب و کارا در اندازهگیريهاي بار بستر
در محل فلومهاي دبيسنجي کشور مورد استفاده قرار
گیرد .همچنین ،نمونهبردار یاد شده با ایجاد امكان
اندازهگیري میزان بار بستر در بازههاي زماني متفاوت و
در تمام شرایط هیدرولوژیكي جریان تهیه منحني
سنجه بار بستر بر اساس دبي و حتي با اندازهگیري
همزمان بار معلق ،بر اساس بار معلق را فراهم کند .به
هر تقدیر ،آزمون بیشتر دستگاه مزبور و حتي در
ایستگاه هیدرومتري مورد استفاده در این پژوهش و
سایر ایستگاههاي اندازهگیري و ارزیابي کارایي آن در
سایر شرایط هیدرولوژیكي و حتي دانهبندي متنوعتر
رسوبات براي ارائه جمعبنديهاي الزم ضروري است.
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