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 چكیده  
است که تخمین درستتت آد در فیتتف   مهمیهای بسیار  برداری از منابع آبی یكی از چالشمسئله رسوب در بهره

بسیار وسیعی از مسائل مانند انتقال رسوب، مورفولوژی و تغییرات بستر رودخانه، الیروبی، فراحی مخازد ستتدها 

یكی از پارامتر های مهم در برآورد دقیق بار رسوبی در رودخانه ها اندازه قطتتر رستتوبات رد.  و ... نقش بسزایی دا

غالبا اندازه قطر رسوبات یكی از پارامتر هایی است که در تخمین بتتار رستتوبی در دستتتر  نیستتت و می باشد.  

 استتتفاده از نتتتای   ق باتحقیاین  ر  داستفاده از مدل های هیدرولیكی جهت برآورد بار رسوب را مشكل می سازد.  

روش مختلتتف   55و    محاستتبه شتتده  دانه بندی مواد کتتفگل  رودخانه زرین  مواد کفاز    انجام شده  نمونه برداری

هتتای مدل  برتریننتای  نشاد داد که    .  مورد ارزیابی قرار گرفته است  STEافزار  نرم  با استفاده از  برآورد بار بستر

، انگلند و هانسن و حبیبی برای برآورد بار بستر به ترتیب مدل هانس  مواد کف  استفاده از دانه بندی  با  هیدرولیكی

 . استو سیواکومار  

 STEبار رسوبی، بار بستر، مدل های هیدرولیکی، دانه بندی مواد کف، نرم افزار : های کلیدیواژه
 

 مقدمه  

. پدیدده فرسدایو و [1]فتدد  اآنها اتفاق میوژیکی و فیزیکی در  های شیمیایی، بیولای هستند که انواع فرآیندهای پیچیدهها سیستمرودخانه
 حال در آبی یعیطب مجاری در که رسوباتی  معموال .[2]  باشدها میترین مسائل هیدرودینامیکی و فیزیکی در رودخانهانتقال رسوب از پیچیده

 .اسدت آبدی مجدرای خدود کف و بدنه زا آنها منشأ یا و دشون می منتقل ها آبراهه به باالدست های حوزه فرسایو طریق از یا هستند حرکت
 یا و معلق بار صورت دو به ها، دانه اندازه و درولیکیهی مشخصات به بسته شود، می یان جر لتحوی آبی مجرای بستر یا و بدنه از که رسوباتی

 به نسبت و است آبی مجرای کف با دایم تماس در هک است رسوبی بار از قسمتی تماسی بار همان یا بستر بار .شوند می بندی طبقه بستر بار

. بار رسوبی در یک رودخانه می تواند باعث به وجود آمدن مشدکتت زیدادی از قبیدل آسدین زدن بده [3] هستند تر درشت معلق بار ذرات
هدای ملکدرد بهینده طراحدیتجهیزات و تاسیسات واقع شده در مجاورت رودخانه گردد. در حقیقت وجود رسوبات، موجن بروز اخدتتل در ع

. [4]هدای مربدوب بده نگهدداری و تعمیدر را افدزایو دهدد برداری شود و هزیندهصورت گرفته و کاهو راندمان مصرف در طی دوره بهره
 ه در رسدوبی، مدواد رفتدار کده چدرا اندد، داده قرار بررسی مورد را ها رودخانه در رسوبی مواد حرکت اخیر، قرن دو طی هیدرولیک مهندسین
 قدرار مطالعده مدورد وسدیعی بطور آبرفتی ی مسیرها در رسوبی بار حمل بنابراین است. یتاهم حایز آن مورفولوژی تغییر و رودخانه درولیک

 .[3] است شده ارائه صحرایی یا آزمایشگاهی اطتعات براساس متفاوتی روابط و است گرفته

المللي دوازدهمین سمینار بین

 مهندسي رودخانه

،اهواز،  1400بهمن  6الی  4

 دانشگاه شهید چمران 



 

 در آلدودگی و رسوب انتقال مخازن سدها، طراحی بیلق از مسائل از یعیسو طیف در رودخانه توسط شده حمل رسوبات حجم صحیح تخمین

. بدار رسدوب [5] کداربرد دارد آبخیدز مددیریت و هاپروژه زیست محیطی ارزیابی پایدار، هایکانال طراحی ها، مصن و دریاچه ها ها،رودخانه
ای لیکی، کیفیدت آب و پراکنددگی ریرنقطدههدای هیددرواز سازه  برداری، بهرهسازی مخزنتواند به طور مستقیم بر ظرفیت ذخیرهمعلق می

به خصوص زمانی که ذرات آالینده همراه با رسوبات انتقال یابند، تخمین بار رسدوبی اهمیدت دوچنددانی بده .  [6]ها تاثیر گذار باشد  آالینده
 .[7] کندهای زیست محیطی پیدا میمنظور مدیریت منابع آب و سیاست

های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی وجود دارند. در روابط تجربی و نیمده تجربدی ها به طور کلی روشودخانهدر ر  مین بار رسوبیبرای تخ      
در حالی که پیو بینی دقیق بدار رسدوبی بده  [8] شودهیدرولوژیکی تخمین بار رسوبی به طور معمول از پارامتر دبی جریان آب استفاده می

هایی دارد که درک و شناخت بهتری از شرایط حوزه آبخیز و رودخانه داشته موثر نیاز به مدل  ه ریر خطی با عواملدلیل پیچیده بودن و رابط
تری از بار رسوبی شود. روش های هیدرولیکی به دلیل در نظر گرفتن پارامترهای موثر بیشتری بدر حمدل تا بتواند منجر به پیو بینی دقیق

بدرآورد بدار  یارائه شدده بدرا یکیدرولیه یروش ها یتمامهیدرولوژیکی می باشند. های  بیشتری از روشها، دارای دقت  رسوب در رودخانه
قطدر رسدوبات  یریدانددازه گ تدوانیاز مشکتت برآورد بار رسوب را م یکیمنظور   نیا  یداشته و برا  یبه اندازه قطر ذرات رسوب  ازین  یرسوب

 یژگدیمربوب بده رسدوبات از جملده و یها یژگیاز و یاریه و بسرسوب محسوب شد یدیلک یاندازه ذرات رسوب از فاکتورها عیتوز  دانست.
انددازه  یکیدرولیددهد. بدا توجده بده روابدط ه یقرار م ریانتقال آنها را تحت تأث  تیو قابل  ویمرتبط با فرسا  یها  یژگیو و  یکیدرولیه  یها

 نیدیجهدت تع یاساسد یقطر رسوبات پدارامتر نیخانه داشته و همچنوارده به بستر و جداره رود  یتنو برش  نییدر تع  ییرسوبات نقو بسزا
 ازیدمشخص ن  انیجر  کیبا توجه به    یذره رسوب  کیلحظه حرکت    یمشخص ساز  یاست که برا  یه یباشد. لذا بد  یم  انیحمل جر  تیظرف

به قطدر رسدوبات کف و ... کامت  یرسرعت سقوب ذرات، زب ،یبرش نولدزیر مچونه ییپارامتر ها نیبه اندازه قطر آن ذره خواهد بود. همچن
  نخواهد شد. سریم یکیدرولیه یهابار رسوب با استفاده از روش نیو برآورد اندازه رسوبات، تخم یریگوابسته بوده و بدون اندازه

قدادیر ه اکثر مواقع ایدن ملذا با توجه به اینک .هستند ها بیشتر روش های برآورد بار بستر نیازمند قطر رسوبات در حال حمل در بستر رودخانه
 قیدتحق  نیددر ا  مواجه میکنند،مشکل  با  را    بسترجهت برآورد بار    یکیدرولیه  یو استفاده از مدل ها  ندستیدر دسترس ن  بستربار    نیدر تخم

 روش 55ه شدده و مواد کف محاسدب یدانه بند ،گلنیانجام شده از مواد کف رودخانه زر  ینمونه بردار  جیبا استفاده از نتا  سعی شده است تا
 .گیردقرار  یابیمورد ارز STE افزاربرآورد بار بستر با استفاده از نرم برای لفمخت

 یهدا تمیو الگدور تیدونا ونویش یاستفاده از مدل شبه دو بعد رینظ ییها تیبا قابل  یکاربرد  ی( با توسعه نرم افزار1398)  یو دهقان  یموریت
اسدتان  یروش در بدرآورد بدار بسدتر در رودخانده هدا 34دقت  یم به بررساقدا ،یبار رسوب نیدقت در تخم ویبا هدف افزا  کیهوشمند ژنت

 تیدو نا ونویشد یبابلرود در استان مازندران کرده و نشان دادند با استفاده از نرم افزار توسعه داده شده و مدل شبه دو بعد  نهگلستان و رودخا
ندرم   نیدبرآورد ها را به همراه داشدته و ا  نیدر استان گلستان بهتر  یرودخانه چهل چا  یبرا  انگیدر رودخانه بابلرود و روش    یروش توقالت

 .[9] نام برده بوده است یدقت در برآورد بار بستر با روش ها ویقادر به افزا یو مدل شبه دو بعد کیژنت تمیاز الگور هافزار با استفاد
 اسدتان گلسدتان یهابرآورد بدار بسدتر در رودخاندهبی معادالت اقدام به ارزیا  STEافزار  ( با توسعه نرم1399در پژوهشی تیموری و دهقانی )

مورد مطالعه بدا اسدتفاده از   یهابرآورد بار بستر در رودخانه  یروش برا  نیبهتر  افته،یافزار توسعه  نشان داد که با استفاده از نرم  جیتاننمودند.  
 ،یچداچهل یهارودخانده یتا دو برا  مین  نیب  ینسبت ناجور  یوانحالت فرا  نی. در ادباشیم  انگیموجود، روش    یتجرب  مهیو ن  یروابط تجرب

 .[10] باشدیم 8/30و  50، 8/43 نیسوسرا بترت وخرمالو 
روش  30مدل مختلف برآورد آسدتانه حرکدت رسدوبات در  12به بررسی و ارزیابی دقت    STEبا توسعه نرم افزار    (1399)  یو دهقان  یموریت

محاسبه بار بستر در رودخانه زارم رود واقع در استان مازندران روش   یروش برا  نینشان داد بهتر  قیتحق  نیا  جینتابستر پرداختند.  برآورد بار  
حالت روش نام برده قدادر بده  نیکه در ااست  1964آستانه حرکت رسوبات با استفاده از روش گونچاروف  نییو تع  1986ساماگا و همکاران  

   .[11] باشد یم 5/1متوسط  یتا دو با نسبت ناجور مین یناجور بتسبازه ن داده ها در درصد از 42 نیتخم
نتدایج مورد مقایسه قدرار دادندد. STE تخمین بار بستر در رودخانه بابل رود با توسعه نرم افزارروش های مختلف  (1399تیموری و دهقانی )

مورد مطالعه، روش توفالتی با فراوانی نسدبت  د بار بستر در رودخانهرین روش برای برآورنشان داد که با استفاده از نرم افزار توسعه یافته، بهت
 .[12] باشددرصد می 69/2ناجوری بین نیم تا دو 



 

را ارزیدابی   رودرودخانده حبلده  درمنظور معرفی مددل مناسدن،  های برآورد بار کف رودخانه بهمدلای  ( در مطالعه1400ایزدپناه و همکاران )
بیندی را درصد بهترین پیو 83و  86/10، 07/20برابر  2R و RMSE  ،MAEنشان داد، روش توفالتی با مقدارتحقیق های این یافته ند.کرد

 .[4] دهدها ارائه میاز مقدار بار کف در مقایسه با سایر روش
تر رودخانه هدای اسدتان ت در حال حمل در بس( به بررسی دقت شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد قطر رسوبا1400تیموری و دهقانی )

کد نویسی شده در این نرم افزار، توانایی قابل توجهی در تخمدین گلستان پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد شبکه های عصبی مصنوعی  
رآورد خدوبی را از انه بندی مواد کف باندازه قطر رسوبات در رودخانه هایی با شرایط هیدرولیکی مشابه داشته و می توانند با دریافت مقادیر د

 .[13] دانه بندی بار بستر ارائه داده و به افزایو دقت برآورد های رسوبی کمک کنند
 

 

 مواد و روشها  
 Sediment Transport Estimator(STE) افزار نرم -

محاسدبات، تعدداد  نیددر ا ازیمختلف مورد ن  یهاپارامتر  نیرسوب و همچن  کیدرولیو ه  یکیدرولیمحاسبات ه  ادیز  یهایدگیچیبا توجه به پ
دقدت و اجتنداب از  تیدمختلف و از همه مهم تر اهم یهاو رودخانه هاستگاهیدر ا  یمختلف رسوب  یهاداده  یمحاسبات برا  نیدفعات تکرار ا

و کداربر   یکداربرد  یرافزانرم  تفاده ازساکند لذا    یرا محسوس تر م  یوتریکامپ  یهاو برنامه  وتریبه استفاده از کامپ  ازین  ،یباتاشتباهات محاس
 یانرژ نی، ش انیجر یکیدرولی)مانند شعاع ه ازیمورد ن هیاول یهامحاسبه پارامتر ،یورود یداده ها یپسند با هدف راحت تر کردن دسته بند

ت و اجتنداب از هم تر باال بدردن دقد)بستر،معلق و کل( و از همه م  یو برآورد بار رسوب  یکیدرولی(، محاسبات هرهیو ر  ید، اطتعات دانه بن
 باشد. یمحاسبات م یبرا ازیهمراه با کم کردن زمان مورد ن یمحاسبات  یخطا ها

 رییدکه با انتگدرال گ تیونا ونویش یمعادله مدل شبه دو بعد یقادر به حل عدد یبه راحت  یوتریکامپ  یو نرم افزار ها  وتریاستفاده از کامپ  با
در عرض رودخانده   انیجر  یسرعت طول  راتییبود و تغ  میماندگار حاصل شده است، خواه  انیجر  طیر شراوکس داست  -هیاز معادله ناو  یعمق

در عدرض رود خانده هدا  ینرخ حرکدت بدار رسدوب  یمختلف بر آورد بار رسوب قادر به مدلساز  یشده و با استفاده از روش ها  حاسبهقابل م
 شد. میخواه

 :کندیکاربران خود فراهم م یرا برا ریو امکانات ز ها تیقابل Sediment Transport Estimator(STE)افزار  نرم

افزار و هدم از خود نرم قیهم از طر لینوع فا نیشده در ا رهیکه اطتعات ذخ (accdb.) هر پروژه با پسوند یبرا سیتابید یها لیفا جادیا •
 باشند یو اصتح م یقابل فراخوان Microsoft Access افزارنرم قیطر

 یکیدرولوژیو ه یکیدرولیبه هر دو سبک ه یمحاسبه بار رسوب •
 : کند یکاربران خود فراهم م یرا برا ریامکانات ز STE در نرم افزار یکیدرولیمحاسبات ه بخو

  و محاسبه قطر رسوبات یرسوب یداده ها لیتحل •
  مربوطه یپارامتر ها یسطح مقطع رودخانه و محاسبه تمام یبررس •
  ده از مدل ها مختلفبا استفا یانرژ نیشمحاسبه  •
  تیونا ونویش یمدل شبه دو بعد کیو  یمدل تک بعد 7اشل با استفاده از  یدب یو ارائه منحن انیجر یدب نیتخم •
  کیهوشمند ژنت تمیشده و الگور یریاندازه گ یبا استفاده از داده ها تیو نا ونویش یمدل شبه دو بعد یپارامتر ها یساز نهیبه  •
در  انیجر یتر دب قیبرآورد دق یشده برا یریاندازه گ  یبا استفاده از داده ها یمصنوع یعصب یشبکه ها میو تعل  یونیسبرازش خطوب رگر •

  یرودخانه مورد بررس
  یکیدرولیرابطه ه 56برآورد بار بستر با استفاده از  •
  یکیدرولیرابطه ه 15برآورد بار معلق با استفاده از  •
  یکیدرولیرابطه ه 22ه از کل با استفاد د باربرآور •
 روش مختلف برای تعیین تنو برشی در کف 17مجهز به  •



 

 روش نیز برای تعیین آستانه حرکت رسوبات ریر یکنواخت 6روش برای تعیین آستانه حرکت رسوبات یکنواخت و  39مجهز به  •
 محاسبه سرعت سقوب یروش مختلف برا 22مجهز به  •
 ی پیدا کردن بهترین ترکین از مدل ها جهت افزایو دقت محاسباتروش های هوشمند برامجهز به  •
   بار رسوب در عرض رودخانه عیمحاسبه توز •
روش در رودخانده مدورد  نیبهتدر یتک تک روش ها و معرفد یارائه گزارش برا  ،یمحاسبات  یو خطا  ینسبت ناجور  یمحاسبه پارامتر ها  •

  مطالعه
  :ذیل یرسوب با استفاده از روش ها رآورد باردقت در ب ویافزا•
ی یدک بعددی و دو مصنوع یعصب یشبکه ها میتعل( 4 اصتح معادالت( 3 دیروابط جد جادیمعادالت و ا قیتلف( 2  ونیبراسیکال نیضرا (1

 بعدی
 www.ste.hwstr.irاطتعات بیشتر در سایت 

 دقت روش ها نییتع یمورد استفاده برا یپارامترها -
نیاز به بررسی دقت مقادیر بدست آمده  پس از انجام محاسبات برآورد بار رسوبی و بدست آوردن میزان دبی رسوب توسط روابط مختلف 

برای هر    ی و خطانسبت ناجور  رایمع  مورد نظر ابتدا  دقت روشگام برای بررسی  توسط مقادیر دبی رسوبی مشاهده شده می باشد. در اولین
 باشد، محاسبه می شود. سری داده محاسباتی که مقادیر مشاهداتی نظیر آن موجود می 

   (DR1 ی )نسبت ناجور یارمع
شود. محققان بر  رسوبی اندازه گیری شده توسط تجهیزات اندازه گیری، نسبت ناجوری گفته می به نسبت بین بار رسوبی محاسبه شده به بار 

بار  نای نبود دقت کافی در محاسبه  و  به دشواری  توجه  با  آبراهه باورند  و  رودخانه ها  نبودن شرایط در تمامی  های مورد  رسوبی و یکسان 
 مورد قبول خواهد بود.   2تا   5/0مطالعه با شرایط رابطه مربوطه مقادیر نسبت ناجوری از 

                                                                                                                               )1(   

                                               
 دبی بار رسوبی اندازه گیری شده می باشد.   دبی بار رسوبی محاسبه شده و   که در این رابطه  

 (Mean DRسبت ناجوری متوسط )نیار مع
شود. در حالتی که تعداد داده هایی  به میانگین مقادیر نسبت ناجوری بدست آمده توسط روش مورد بررسی نسبت ناجوری متوسط گفته می 

باشد    رکه یک روش در بازه نسبت ناجوری نیم تا دو محاسبه می کند برابر باشد، هرچه نسبت ناجوری متوسط یک روش به یک نزدیک ت
 آن روش برآورد بهتری داشته است. 

                                                                                                                   )2( 

                                           

 منطقه مطالعاتی -
درجده و  36های جغرافیایی دقیقه شرقی و عرض  56درجه و    54دقیقه تا    40درجه و    54اصل طول جغرافیایی  فرودخانه زرینگل در حد       
باشد. مساحت حوزه آبریدز آن مترمکعن بر ثانیه می  073/20دقیقه شمالی واقع شده است. دبی متوسط رودخانه    60درجه و    37دقیقه تا    54

بنددی ذرات متر است. این رودخانه با توجه به دانده280متر و ارتفاع حداقل آن 2800کثر ح.ضه  اکیلومتر مربع و ارتفاع حد  82/342در حدود  
 باشد.های با بستر درشت دانه میبستر از نوع رودخانه

 
1
 Discrepancy Ratio 

http://www.ste.hwstr.ir/


 

است،  اندازه گیری شده زرینگلهیدرومتری   ای گلستان در ایستگاهداده که در آن ها بار بستر توسط شرکت آب منطقه  20در این تحقیق از  
  استفاده شد.

 
 داده ها   یو هندس یک یدرولیاطتعات ه - 1جدول 

سرعت جریان  
 )متر بر ثانیه( 

شعاع  
هیدرولیکی 

 )متر(

دبی ) متر  
مکعن بر  

 ثانیه(

عرض 
سطح آزاد  
 آب )متر(

دبی رسوب   
)کیلو گرم بر  

 ثانیه(

دما  
 )سانتیگراد( 

قطر 
 d)50(میانه

 میلیمتر

قطر 
)90(d 

 میلیمتر

 

 کف شین 

 ینهشبی

975/2 594/0 206/23 6/16 772/4 18 72/101 62/139 0066/0 

 کمینه 

447/0 188/0 815/0 5/4 00041/0 4 72/101 62/139 0066/0 

 
 

   نتای  و بحث
ر ضبا استفاده از منحنی دانه بندی مواد کف ارائه شده توسط شرکت آب منطقه ای استان گلستان در محدوده منطقه مورد مطالعه تحقیق حا

در تحلیل منحنی دانه بندی، اندازه قطر های مورد نیاز جهت ارزیابی دقت روش های برآورد بار بستر محاسبه شدد.   STEو قابلیت نرم افزار  
گل که برای ارزیابی روش های برآورد بار بستر مورد استفاده قرار گرفتده اسدت را نمدایو بندی مواد کف رودخانه زرینمنحنی دانه  1شکل  
 ارائه شده است. 1بدست آمده در جدول  d90و  d50اندازه قطر  .دمی ده

 
 لگنیمواد کف رودخانه زر بندی دانه یمنحن -1شکل

گل، بهترین مدل برای محاسبه تنو برشی و آستانه حرکت رسوبات توسط  پس از تحلیل و محاسبه قطر ذرات مواد کف در رودخانه زرین
را برای محاسبه تنو برشی و مدل    1زار با استفاده از روش بهینه ساز هوشمند ژنتیک معادله الرسن فمعرفی شد. این نرم ا   STEنرم افزار  

را برای محاسبه آستانه حرکت رسوبات معرفی کرده است. با استفاده از معادالت معرفی شده اقدام به ارزیابی دقت روش های  2( 1970گارد )

 
1 Laursen equation 
2 Garde (1970) 



 

و    2مطابق جدول    گلزرینبرتر برآورد بار بستر در رودخانه    یکیدرولیروش ه  5  یمده براآبدست    جینتا مختلف برآورد بار بستر شده است.  
 باشد. یم 2شکل 

 
 دانه بندی مواد کفروش برتر برآورد بار بستر با استفاده از  5 یتا دو برا مین نیب ینسبت ناجور یتغییرات فراوان  -2شکل

 
 گلد خطای متوسط  در برآورد بار بستر در رودخانه زرینصمقادیر درص نمره، نسبت ناجوری متوسط و در-1جدول

 
 

 Hanes(1986)گدل، روش  بهترین روش برآورد بار بستر با استفاده از دانه بندی مواد کدف در رودخانده زرین  2و شکل    2مطابق جدول  
روش برای  می باشد. دومین 09/2درصد از داده ها در بازه نسبت ناجوری نیم تا دو با نسبت ناجوری   55است که این روش قادر به تخمین  

درصدد از  50این روش قادر به تخمدین است که  Habibi & Sivakumar(1994)برآورد بار با استفاده از دانه بندی مواد کف روش 
روش سوم برای برآورد بدار بسدتر در ایدن رودخانده بدا اسدتفاده از  می باشد. 63/2داده ها در بازه نسبت ناجوری نیم تا دو با نسبت ناجوری 

درصدد از داده هدا در بدازه نسدبت  50 نیروش قادر بده تخمد نیامی باشد که  Engelund & Hansen(1967)مواد کف  بندیدانه
الزم به ذکر است این نتایج با استفاده از معادله الرسن به عنوان محاسبه کننده تنو برشی،   .است  34/5  یتا دو با نسبت ناجور  مین  یناجور

 کننده آستانه حرکت رسوبات و استفاده از دانه بندی مواد کف در رودخانه زرینگل بدست آمده است. ( به عنوان محاسبه1970مدل گارد )

 

 نتیجه گیری   

 نسبت ناجوری متوسط  تا دو  مین نیب ینسبت ناجور یفراوان رابطه  ردیف 

1 HANES (1986) 55% 09/2 

2 HABIBI AND SIVAKUMAR (1994) 50% 63/2 

3 ENGELUND AND HANSEN (1967) 50% 34/5 

4 WANG ET AL (1997) 45% 62/4 

5 SCHOKLITSCH (1950) 40% 86/3 



 

گدل در رودخانده زریدن STEافدزار نرمروش های مختلف برآورد بار بستر با استفاده از دانه بندی مواد کف توسط در تحقیق حاضر توانایی  
هدای ها به منظور تخمین بار بستر به ترتین مددلفته است. نتایج این پژوهو نشان داد که برترین مدلراستان گلستان مورد بررسی قرار گ

است. همچنین از نتایج بدسدت آمدده در  50و    50،  55  تا دو  مین  نیب  ینسبت ناجور  یفراوانهانس، انگلند و هانسن و حبیبی و سیواکومار با  
کده مجهدز بده  STEاز اندازه قطر مواد تشکیل دهنده بسدتر رودخانده و ندرم افدزار قدرتمندد  این تحقیق می توان نتیجه گرفت با استفاده

های مختلف برآورد بار رسوب، تنو برشی، آستانه حرکت رسوبات و ریره می باشد، می توان با دقت باالیی به تخمین میزان بار بسدتر مدل
 .رودخانه ها پرداخت و دقت برآورد های رسوبی را افزایو داد

    تشكر و قدردانی 
  و قدردانی می نمایند. مولفان این مقاله از مسئوالن پارک علم و فناوری گرگان به دلیل همکاری در راستای انجام تحقیق حاضر تشکر 
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Abstract 

Sediments in the exploitation of water resources is one of the most important challenges that its 

accurate estimation plays a significant role in a very wide range of issues such as sediment 

transport, morphology and changes in river bed, dredging, design of reservoir dams, etc. One of 

the most important parameter in estimating sediment load in rivers accurately is the particle 

diameter. Most often particle diameters are not available in estimating the sediment load and 

make it difficult to use hydraulic models. In this research, by using the bed matrial particle 

diameters, different methods of estimating bedload have been evaluated using STE software. 

The results showed that the best hydraulic models using bed material grain size to estimate the 

bed load are Hanes, Engelund & Hansen and Habibi and Sivakumar models, respectively. 
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