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 چکیده

و  يدرولوژیه ،کیدرولیه يمهندسدر علوم و  يكیدرولوژیهو  يزمانمختلف  طیشراگیري رسوبات رودخانه در  اندازه

د. شو مي يریگ اندازهندرت  بردارهاي مرسوم به و کارایي کم نمونه يسخت لیدل به. بار بستر حفاظت آب و خاک مهم است

سنجي طراحي و  هاي دبي بردار بار بستر بر اساس شرایط حاکم بر فلوم نوعي نمونه ،شددر پژوهش حاضر سعي  ،لذا

 17متر طول،  2/6با ابعاد و فلزي  هاي با شبكه عب مستطیل با جدارهصورت مك به یادشدهبردار  ساخته شود. نمونه

صورت مضرس و مواج با ارتفاع هفت  فلزي به ورقهیک ، طراحي و ساخته شد. متر عرض سانتي 17متر ارتفاع و  يسانت

آبخیز  هحوزگیري بار بستر در فلوم خروجي  با اندازه یادشدهبردار  ت نمونه. دقشد تعبیه نیز در کف آن متر سانتي

 tآزمون لیتري و استفاده از  977ت مدرس با استفاده از تانک آب بدون منفذ یلي آموزشي و پژوهشي دانشگاه تربجنگ

 که نشان دادقرار گرفت. نتایج  مقایسهمورد  مدل ينسبانحراف درصد خطاي نسبي و معیارهاي آماري  وي جفت

 7711/7و  77190/7ترتیب  بردار ساخته شده به وسیله تانک آب و نمونه گیري شده به بستر اندازه میانگین مقادیر بار

بردار یادشده وجود  گیري شده بار بستر با نمونه داري بین مقادیر واقعي و اندازه اختالف معني ،چنینهمگرم بر لیتر بود. 

 ينسبو انحراف  ينسب يخطاع با متوسط درصد بردار ساخته شده در مجمو نمونه (. در مجموع<099/7pنداشت )

 برخوردار بود. يا رودخانهبار بستر  يریگ اندازهدر  یيباالاز دقت  670/7درصد و  0/1 بیترت به
 

 هیدرولیک رسوب رسوبات بستر،رسوب،  دیتول ،رسوبي بار رسوب،انتقال کلیدی:  های واژه

 

 مقدمه

بار  شكل دو به يآب شیفرساانتقال مواد حاصل از 

. بار ردیگ يم در رودخانه صورت 2و بار معلق 6بستر

بوده  زیآبخ حوزه يخروجاز رسوبات کل  يقسمت بستر

( Wilson ،6911کند ) يمکه در تماس با بستر حرکت 

 لیدل بهاز رسوبات است که  يقسمتبار معلق  و

                                                           
 

1 
Bed Load 

2 
Suspended Load 

آب  انیجرور همراه با  حالت غوطهبه  انیجر يآشفتگ

 (.Deigaard ،6991و  Fredsonکند ) يمحرکت 

 انیجر وسیله بهحمل رسوبات  کهیي جا آناز 

 لیقباز  يمشكالتمنجر به بروز  يا رودخانه

 جادیا جهینت درو  ها رودخانهدر بستر  يگذار رسوب

 تیظرفکاهش  ،نیچنهمو دلتاها و  يرسوب ریجزا

؛ 2767، همكاران و Raven) شود يممخازن سدها 

Kheirfam  وSadeghi ،2761 ،) لذا علم و آگاهي از

رسوبات  يگذار رسوبیندهاي فرسایش، حمل و افر
 sadeghi@modares.ac.ir :اتمسئول مكاتب* 
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براي دامنه وسیعي از شرایط هیدرولوژیكي از  يا حوضه

حجم رسوبات  ينیب شیپتبع آن  گیري و به طریق اندازه

هاي  بر اساس داده انیجر لهیوس بهحمل شده 

منابع آب،  تیریمد يها پروژهگیري شده، در  اندازه

 ها، بستر و کناره رودخانه راتییتغ میتنظشناخت و 

، کاهش زیآبخ حوزه دست نییپا ساتیسات تیریمد

 Laneاست ) تیاهمحائز  ستیز طیمح يداریپاو  لیس

و   Raven؛Kişi ،2771و  Aytek ؛2770و همكاران، 

 از .(2767و همكاران،  Hergault ؛2779همكاران، 

 لهیوس به يانتقالبار  زانیم میمستق يریگ اندازه ،رو نیا

است  يحالدر  نیااست.  يضرورالزم و  يامر انیجر

 يها روشو  يبردار نمونهبا بار معلق  يریگ اندازهکه 

 يریگ اندازه ها ستگاهیااز  ياریبسدر  ،متداول بوده گرید

. (2770و همكاران،  Samadian Fardشود ) يم

 17تر از ستر تنها در کمگیري مستقیم بار ب اندازه

بردارهاي  سبب کارایي نامناسب نمونه کشور به رودخانه

مرسوم بار بستر و نیز مشكل بودن کاربرد این 

 Iranian water) ردیگ بردارها صورت مي نمونه

resources research organization ،2779) . به این

گیري بار  هاي تجربي براي اندازه دلیل روابط و روش

ر این خصوص گیرد که د قرار مي مورداستفادهبستر 

 و Shields (6991،) Meyer-Peterروابط توان به  مي

Müller (6911)  وEinstein (6907اشاره ) مود. این ن

ه در مناطقي با شرایط اقلیمي و دلیل تهی ها نیز به روش

مقادیر بار بستر  فیزیوگرافي متفاوت، برآورد مناسبي از

ها  تخمین بار بستر انتقالي در رودخانه ندارند. طبیعتا

ریزي براي ساخت و  گیري و برنامه براي تصمیم

ها از قبیل  مدیریت تأسیسات در مسیر رودخانه

هاي آبیاري و موارد مشابه بر  سدهاي مخزني، کانال

ت کافي از دق آمده  دست بههاي  اس تخمیناس

 .(Kheirfam ،2760و  Sadeghi) ستینبرخوردار 

گیري بار بستر  بردارهاي متعددي براي اندازه نمونه

شود که هر یک از این  کار برده مي و یا به شنهادشدهیپ

ها مزایا و معایب خاص خود را دارد. از  روش

کاربرد جهاني  بردارها با گستره رین این نمونهت مرسوم

، 6، اختالف فشارييا بردار جعبه نمونهتوان به  مي

اي  بردار جعبه ونهاشاره نمود. نماي  سیني شكل و چاله

                                                           
1 
Pressure Differential Sampler 

صورت خوابیده در  توري بوده که به شامل یک جعبه

دلیل ایجاد انحراف در  گیرد. به جریان قرار مي راستاي

درصد  10اي بیش از دار بردار نمونهمسیر جریان این 

هاي کوهستاني با  چنین براي رودخانههم ،خطا بوده

باالي بار  شیب زیاد و بستر شني و سنگي و میزان

دلیل عدم تماس مناسب با کف بستر کارایي  بستر، به

بردار  نمونه .(Mahdavi ،2770دارد )بسیار ضعیفي 

بردارهاي بار بستر  دیگر از نمونه اختالف فشاري نوعي

. است Helly-Smithترین نوع آن  مرسوم بوده که

بردارها، فضاي موجود  دلیل کوچک بودن این نمونه به

توان  تر از چند دقیقه نميبیش ،پرشدهسریعاً از رسوب 

درصد بیش  10بردار  برداري کرد. این نمونه نمونه

 ينوع (.Zirake Javanmard ،6990دارد )تخمیني 

بردارهاي سیني  بردارهاي بار بستر نمونه دیگر از نمونه

 بودهاز این دسته  Polyacovبردار  شكل بوده که نمونه

هاي  درصد خطا فقط براي جریان 91 کمدستکه با 

 Iranian Ministry ofاست )با سرعت کم مناسب 

Energy ،2771) .دلیل احداث آن  به اي بردار چاله نمونه

در کف آبراهه، محدودیت حجم و سرعت پرشدگي و 

کارایي  ( ازMahdavi ،2770) اتیمحتوضرورت پمپاژ 

پمپاژ شده  رسوبات، چنینباالیي برخوردار نیست. هم

از  ،مستهلک و تخریب کرده هاي پمپ را سریعاً پره

گیري بار بستر، باید مسیر  براي هر بار اندازه سویي

بردار  نمونه نیا لیدل نیهم به .رودخانه منحرف شود

گیري بار بستر در بازه زماني طوالني  تر براي اندازهبیش

و لذا براي ( Zirake Javanmard ،6990دارد )کاربرد 

بررسي تغییرات بار بستر با تغییرات دبي و بار معلق 

 مناسب نیست.

 شده  ارائههاي  پژوهش گزارش دي پیشینهبن جمع

ت، سرعت بردارهاي بار بستر دق د که نمونهده نشان مي

یابي  که ضرورت دست و کارایي الزم را ندارند. حال آن

گیري  به اطالعات صحیح به مقدار بار بستر و اندازه

تغییرات زماني و مكاني آن در مدیریت منابع 

 ،رو نیا از. استاي برخوردار  ویژه تیاهماز  وخاک آب

بردارهاي رسوب بستر ساده،  طراحي و ساخت نمونه

عالوه بر  که ينحو  به ،کاربردي و دقیق ضروري است

بردارهاي پیشین، مواردي از  دارا بودن مزایاي نمونه

کاهش دهد و بتواند با  ها را نیز معایب این روش

ایي را داشته ترین کارکمترین میزان هزینه و نیرو بیش
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ترین مقادیر بار بستر در بیش که  یيجا آن ازباشد. 

 Yuشده )مناطق کوهستاني حمل  يدائمهاي  رودخانه

تأسیسات هیدرولیكي از قبیل  ( و2779و همكاران، 

ها ساخته  دست آن سدهاي مخزني در مسیر و پایین

بردار رسوب بستر  لذا طراحي و ساخت نمونه ،شود مي

هاي هیدرومتري و غالباً مجهز  در ایستگاه استفاده  قابل

هاي متخصصین منابع  ترین رسالت ها از مهم به فلوم

اغلب  ،شده  ساختهها از بتن  است. این فلوم وخاک آب

داري  هاي شیب دیواره ،اي بوده داراي مقاطعي ذوزنقه

متر  دوتا  یکها بین  دارند که مقطع بستري این فلوم

ها  شیب کناره برحسبمقطع باالیي نیز  ،عرض داشته

هاي متغیر و البته بیشتر از عرض مقطع  داراي عرض

از  ،که جریان رودخانه را کانالیزه کرده استبستري 

و لیمنوگراف و  چاهک لهیوس بهخود عبور داده تا 

در فلوم مقادیر دبي جریان  شده  نصبشاخص 

ناطق هاي م دست فلوم گیري شود. قسمت پایین اندازه

کوهستاني داراي اختالف ارتفاعي نسبت به خود فلوم 

باشند و شرایطي را ایجاد کرده که جریان آب  مي

با  ،ریزد. لذا صورت سقوط آزاد به بستر رودخانه مي به

ها، در پژوهش  توجه به شرایط و ساختار این نوع فلوم

برداري مطابق با این شرایط  نمونه شدهحاضر سعي 

 .شودطراحي 

 

 ها مواد و روش

بردار بر اساس  نمونه عملكردبراي طراحي و ارزیابي 

-آبخیز آموزشي حوزهفلوم خروجي  شرایط و ابعاد

پژوهشي دانشگاه تربیت مدرس واقع در شهرستان 

کیلومتري دانشكده منابع طبیعي  97نوشهر و در 

قرار  مدنظردانشگاه تربیت مدرس )شهرستان نور( 

صورت مكعب مستطیل  به شده یادبردار  گرفت. نمونه

متر عرض  1/7متر ارتفاع و  1/7متر طول،  2/6به ابعاد 

و  سانتاریتا اي ذوزنقهاستاندارد  و متناسب با ابعاد فلوم

در قسمت باال و  متر 27/2و با عرض یک متر در کف 

و عرض آب ریزشي از فلوم و نیز لحاظ  متر 07/2طول 

لیتر بر ثانیه  017تا  97شده   ثبت تغییرات دبي

(Sadeghi  وKheirfam ،2760و ) هاي با  با جداره

متر و  فلزي با منافذ مربعي دو در دو سانتي شبكه

صورت کشویي در داخل  با قابلیت قرارگیري به پوششي

 ومینیجنس آلومتوري از  هیال دواز هاي فلزي،  جداره

متر بر اساس مباني  میلي 0/7با منافذ به قطر  محكم

گیري رسوب بستر  هاي زنبیلي اندازه حاکم بر تله

(Mahdavi ،2770 ) .طراحي شد 

 17799ت بردار با شماره ثبت اختراعا این نمونه

 777/777/2کل تقریبي  و هزینه 20/71/6992مورخ 

نحوي تعبیه شد  دست فلوم به ریال ساخته و در پایین

بردار  مام جریان خروجي از فلوم به داخل نمونهتا ت

عنوان فیلتر عمل  متري به میلي 0/7هاي  بریزد و توري

و رسوبات بستر موجود در جریان را به تله  کند

. اما با توجه به این امر که سقوط آزاد آب به ندازدیب

کند که باعث  بردار حالتي را ایجاد مي کف نمونه

محتواي آن به بیرون از  برگشت پرش آب و بار بستر

بردار  ین منظور در کف نمونهشود، به ا بردار مي نمونه

س و مواج به ارتفاع موج صورت مضر فلزي به ورقه

 اولیه يطراح 6. شكل شدمتر تعبیه  هفت سانتي

 2و شكل  3DMAXدر محیط  ادشدهیبردار  نمونه

فلوم  دست نییپا در شده ادیبردار  نمونه يریقرارگ نحوه

 دهد. را نشان مي

 برايسه داده تعداد  کمینه تیکفاسبب   به

 Zare)هاي آماري در علوم طبیعي  تحلیل

Chahouki ،2767)، از طي مراحل ساخت  پس

دقت و  زانیممنظور سنجش  شده، به بردار یاد نمونه

 طیشرابستر در چهار  نمونه بارچهار تعداد آن،  یيکارا

 تانکبا استفاده از یک  يزمانو  يكیدرولوژیهمختلف 

بار کل  ياندازتلهبه  هدف با يتریل 977 يكیپالست

و مطالعاتي  زیآبخفلوم حوزه  دست نییپااز محل  بستر

، شده  ساختهبردار بار بستر طراحي و  نمونه ،چنینهم

 شد. يریگ زمان اندازه همصورت جداگانه و تقریباً  به

با شاخص در چاهک فلوم  شده  ثبتارتفاع آب  ،سپس

و بر اساس جدول استاندارد فلوم به دبي جریان تبدیل 

گرم بر  برحسب شده  انداختهو مقادیر بار بستر به تله 

 يریگ اندازه ریمقاد. مقایسه محاسبه شدلیتر 

گیري شده  اندازه يواقع ریمقادبردار بار بستر با  نمونه

سنجش کارایي آن با استفاده از  آب ووسیله تانک  به

و (، 2770و همكاران،  Sadeghi) 6ينسب يخطادرصد 

 ( و2767و همكاران،  Tramblay) 2مدل ينسبانحراف 

 ( صورت گرفت.2( و )6روابط )

                                                           
1
 Relative Erorr (RE) 

2
 Relative Bias (RBIAS) 
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(2)                                

گیري شده با تانک  هاي اندازه داده oY ها، که در آن

گیري شده با  هاي اندازه داده mY، يكیآب پالست

چهار شده )گیري  هاي اندازه داده تعداد nو بردار  نمونه

و  REآماري  يارهایمعنمونه( است. هر چه مقادیر 

RBIAS نشان از کارایي باالي دستگاه  ،تر باشد کوچک

مقدار  ،است يعیطب شده خواهد بود. یاد بردار نمونه

گر توانایي کلي دستگاه در  خطاي نسبي مطلق نشان

که انحراف نسبي  گیري بار بستر بوده حال آن اندازه

 شیبگر میانگین گرایش کلي دستگاه در  نشان

عالمت نهایي برآوردي و بر اساس  و یا کم يبرآورد

ها با  چنین نرمال بودن دادهمقدار آماره است. هم

ها  و مقایسه میانگین Shapiro-Wilkاستفاده از آزمون 

، Zare Chahoukiاي ) دو نمونهیا  يجفت tبا آزمون 

 ( انجام گرفت.2767

 
 

 
 

 شده  يطراحبردار بار بستر  تصویر نمونه -1شکل 

 

 
 مدرس تیتربپژوهشي دانشگاه -آبخیز آموزشي دست فلوم در حوزه ردار در پایینب اسقرار نمونه نحوه -2شکل 

 متر 1/7

1/7 
تر

م
 

 مترمیلي 0/7توري )فیلتر( به قطر 

 متر 2/6
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 بحث نتایج و

با استفاده از  شده  ساختهبردار  ت و کارایي نمونهدق

بر  مورد ارزیابي قرار گرفت. يآمار يارهایمعآزمون و 

گیري بار بستر  ت اندازههمین اساس مقادیر و میزان دق

و  يكیپالستگیري شده با استفاده از تانک  اندازه

چنین نتایج مربوط به آماره و بردار بار بستر و هم نمونه

ها در  نتایج مقایسه میانگین و 6 جدولارزیابي در 

 است. شده  ارائه 9 و 2هاي  جدول

 
 شده  ساخته بار بستربردار  و دستگاه نمونهبردار تانک آب  نمونه با استفاده از بار بستر يریگ اندازه ارزیابي -1جدول 

 شماره نمونه
  بردار نمونه يریگ اندازه ریمقاد

 (تریل)گرم بر 

 تانک آب  يریگ اندازه ریمقاد

 (تریل)گرم بر 
 ينسب يخطادرصد 

 نیانگیم ينسب شهیر

 مربعات خطا
 ينسبانحراف 

6 76/7 7791/7 60/1 7760/7 712/7- 

2 7671/7 7679/7 19/2 7770/7 721/7 

9 7726/7 7721/7 29/69 791/7 69/7 

1 7720/7 7720/7 1 771/7 71/7- 

  7611/7 00/1 7711/7 77190/7 میانگین

 
 شده  ساختهبردار  بردار تانک آب و دستگاه نمونه با استفاده از نمونه بار بستر يریگ اندازهآزمون نرمال بودن مقادیر  -2جدول 

 داري سطحي معني درجه آزادي آماره يبررس موردمؤلفه 

  بار بستر

 )گرم بر لیتر(

 796/7 1 099/7 بردار نمونه يریگ اندازه ریمقاد

 679/7 1 177/7 تانک آب يریگ اندازه ریمقاد

 
 شده  ساختهبردار  تانک آب و دستگاه نمونهبا  شده يریگ اندازه بار بستر مقایسه میانگین مقادیربراي  يجفت tآزمون نتایج  -3جدول 

 داري سطحي معني درجه آزادي tمقدار  يموردبررسمؤلفه 

 911/7 1 -761/7 )گرم بر لیتر( بار بستر

 

، مقادیر 2و  6 يها جدول جینتابا توجه به 

بردار  گیري شده بار بستر با استفاده از نمونه اندازه

گرم  7671/7تا  7/ 7726بین  شده  ساختهطراحي و 

. مقادیر بار نیز داراي توزیع نرمال بودند وبر لیتر متغیر 

تانک آب نیز  با استفاده از شده  انداختهبستر به تله 

مقادیر  ،سویيمتغیر بود. از  7679/7تا  7720/7بین 

مترمكعب بر ثانیه متغیر  12/7تا  91/7دبي نیز بین 

و  اریمع، میانه، انحراف نیانگیم ریمقادمتوسط  ،بود. لذا

با استفاده  شده  انداختهضریب تغییرات بار بستر به تله 

، 77190/7 بیترت به شده  ساختهبردار  نمونه از

درصد و  79/02گرم بر لیتر و  7710/7، 77190

، 7711/7 بیترت بههمین مقادیر براي تانک آب 

درصد و براي  90/19گرم بر لیتر و  7711/7، 7716/7

بر ثانیه و  مترمكعب 62/7، 0/7، 0/7دبي جریان نیز 

آمد. خطاي نسبي مقادیر  دست بهدرصد  19/21

بردار  استفاده از نمونهگیري شده بار بستر با  اندازه

تا  19/2با مقادیر واقعي بار بستر بین  شده  ساخته

انحراف نسبي آن  ،نیچنهم ،درصد متغیر بوده 29/69

متغیر بود. متوسط درصد  69/7تا  -712/7نیز بین 

و  0/1 بیترت بهنیز  ينسبو انحراف  ينسب يخطا

 670/7بود. لذا با توجه به مقدار متوسط درصد  670/7

میانگین مقادیر  77770/7انحراف نسبي و اختالف 

 مطرح کردگونه  توان این گیري شده مي واقعي و اندازه

تر از مقادیر بار بستر را کم شده  ساختهبردار  که نمونه

و  Kheirfamکند ) گیري مي مقدار واقعي اندازه

Sadeghi ،2762). تحلیل نتایج نشان داد  ،چنینهم

که با کاهش میزان دبي جریان، میزان درصد خطاي 

 ،یابد. بنابراین نسبي و انحراف نسبي نیز افزایش مي

کرد که با  مطرحتوان  گونه مي دلیل این امر را این

 ،افتهی  کاهشکاهش دبي جریان قدرت حمل جریان 



 691/  بار بستر رودخانه قیبردار ساده و دق نمونه کی يابیساخت و ارز ،يطراح

دانه نشده و  جریان قادر به حمل رسوبات درشت

 عدم مهار ،سویيکند. از  ریز را حمل مي رسوبات دانه

 0/7کامل رسوبات ریز )رسوبات با قطر ریزتر از 

، اختالف بار بستربردار  نمونه با استفاده ازمتر(  میلي

تانک آب و  وسیله بهگیري شده  مقادیر بار بستر اندازه

مقادیر درصد خطاي  تینها در ،شده بردار بیشتر نمونه

دامنه خطاي . ابدی يمو انحراف نسبي افزایش  نسبي

براي  شده  ساختهبرآوردي در دستگاه طراحي و 

 وسیلهبهدرصد  17مراتب از حد باالي  پژوهش فعلي به

 Zirake)در جهان  شده ساختههاي دیگر  دستگاه

Javanmard ،6990 ؛Iranian Ministry of Energy ،

کارایي باالي آن را تأیید  طبعا ،کمتر بوده (2771

ها  مقایسه میانگین، 9اساس نتایج جدول  بر .کند مي

( بین <099/7pدار ) معنينیز بر عدم وجود اختالف 

آب بردار و تانک  وسیله نمونه گیري شده به اندازهمقادیر 

 ،( تأکید داشت. لذابار بسترپالستیكي )مقادیر واقعي 

براي  شده  يطراحبردار  نمونهکارایي و دقت 

 آماري نیز تأیید شد. ازنظر بار بسترگیري  اندازه

 

 گیری نتیجه

پژوهش حاضر با هدف معرفي و ارائه دستگاه 

براي استقرار  شده  ساختهبردار بار بستر طراحي و  نمونه

گیري بار بستر  منظور اندازه سنجي به هاي دبي در فلوم

بردار  نمونه ،منظور نیااي صورت گرفت. براي  رودخانه

با در نظر گرفتن جمیع جهات شرایط  شده یاد

هیدرولوژیكي، اندازه و محل قرارگیري فلوم، سرعت و 

سوبات، ساخت و استفاده آسان و مقدار جریان، اندازه ر

پذیري اقتصادي و  نین با در نظر گرفتن توجیهچهم

برداري مورد  پس از نمونه ،کارایي آن طراحي، ساخته

ها  ارزیابي صحرایي و آماري قرار گرفت. نتایج ارزیابي

در  رییتغ  عدم با شده ادیبردار  نشان داد که نمونه

گیري به  شرایط جریان و رساندن میزان خطاي اندازه

ساخت بسیار پایین و سادگي  نهیهزممكن،  کمینه

با کارایي و کاربرد باال براي  حال  نیع درساختار ولي 

چنین هاي مربوطه و هم سازمان وسیلهبهاستفاده 

گیري  اندازهآسان و  نقل و  حملهاي پژوهشي،  طرح

ترین تخصص، قابل طراحي و آسان بار بستر با کم

هاي  ها و در اندازه ساخت براي انواع مختلف فلوم

مبتني  درصد 96گیري بیش از  اندازهمتفاوت و دقت 

تواند  مي (6بر میانگین درصد خطاي نسبي )جدول 

هاي بار بستر  گیري برداري مناسب و کارا در اندازه نمونه

قرار  استفاده موردسنجي کشور  هاي دبي در محل فلوم

ایجاد امكان  با شده ادیبردار  نمونه ،گیرد. همچنین

هاي زماني متفاوت و  گیري میزان بار بستر در بازه اندازه

 يمنحن هیتهدر تمام شرایط هیدرولوژیكي جریان 

گیري  دبي و حتي با اندازه بر اساسبار بستر  سنجه

 به. کندرا فراهم  بار معلق، بر اساس بار معلقزمان  هم

تر دستگاه مزبور و حتي در آزمون بیش ،ریتقد هر 

در این پژوهش و  استفاده موردایستگاه هیدرومتري 

گیري و ارزیابي کارایي آن در  هاي اندازه سایر ایستگاه

تر  ندي متنوعب سایر شرایط هیدرولوژیكي و حتي دانه

 هاي الزم ضروري است. بندي جمع رسوبات براي ارائه
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