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چکیده 
در ینـوان منطقـه تفرجگـاهرودخانه کن به شهر تهران و مورد توجـه قـرار گـرفتن آن بـه عنزدیکی

انجام مطالعات انتقال رسوبرونیرودخانه شده است. از ارامونیساخت و ساز پشیمنجر به افزار،یاخهايسال
از یکیHEC-RAS. مدلباشدیميضروريبستر آن امرراتییرودخانه و تغیکنکفزانیمنیبه منظور تخم

مقالـه نیـ. هـدف از اباشـدمیهـارودخانـهيبعـدکیتقال رسوب محاسبات اننهزمیدرهامدلنیپرکاربردتر
نیـااست. در2004-11يهابا استفاده از اطالعات سال2020بستر رودخانه کن در افق سال راتییتغینیبشیپ

استفاده شدهنیمحاسبه سقوط ذرات از روش فن رايبراو انگیانتقال رسوب از روش يسازهیشبيمطالعه برا
مواجه است. کـل شیبا فرسایآتيهاکه بستر رودخانه در سالدهدینشان مقیتحقنیحاصل از اجینتااست. 

77،070ساالنه رودخانه یکنفتن و متوسط ک597،280زانیبه م2012-20يهابستر رودخانه در سالیکنکف
است.یگردد که مقدار قابل توجهیمینیبشیتن پ

HEC-RAS، بستر رودخانهیکن،کفانگیانتقال رسوب، روش سازيهین، شبرودخانه ک:ها کلید واژه

مقدمه -1
کننـدهنیمنبـع تـامنتـرییموجودات بوده و به عنوان اصلگریانسان و داتحیمنشأهاتاکنون، رودخانهاز دیرباز

هايمشخصهگریشکل و دت،یو موقعایکامال پویستمسیهااست که رودخانهیدرحالنای. ندآیمیشماربههاآب براي آن
و خسـارات دهیـگرديباعث نابودیاتیمنبع حنی. لذا بعضاً اکندمیرییو در طول زمان تغوستهیآنها به طور پشناسیختیر

مـورد توجـه ریاخيهاکه در  محدوده شهر تهران قرار دارد، در سالزیرودخانه کن ن].2و1[دآوریبار مبهيرناپذی	جبران
بـدونرودخانـه ریو مسـمیدر حـریاقدامات عمرانيریگو ساخت و ساز قرار گرفته است. شکلیعمرانيهاتیانواع فعال
يآن را با مشکالت جديروساتیأساز تمدتیطوالنبرداريتواند بهرهیرودخانه، مهايیژگیرفتار و وحصحیشناخت

و دخالت در نظام رودخانه، مستلزم شناخت قواعـد خــاص حـاکم بـر آن یتیریانجـام اقـدامات مدرو،نی. از ادیمواجه نما
اهمیـت يگذاربررسی وضعیت کنش و رسـوبرونیست. از ااضرورياقدامیهرازقبلآنهاالعملبوده و بررسی عکس



خـوبینسبتاًدقتورعتسبامختلف،هايقادرند با تلفیق تئوريياانهرایسازيشبیههايکند. امروزه مدلیپیدا مياژهیو
طبیعی یا مصنوعی در عواملاثردرکههاییجاییتغییرات و جابهیطرفازرا تخمین بزنند. گذاريرسوبوفرسایشمیزان

موازنـهبرقراريبرايرودخانهسامانهالعملعکسمنطقـینتیجـهدهـد،مـیرخرودخانـههندسـیهـايتراز بستر و ویژگی
.باشــدمــیرودخانـهطـولدرگــذاريو رسـوببـرداريو فرآینـد رسـوبزیآورد رسوب حوضه آبرزانیمبـینجدیـد

رودخانـه، کنـیکـفزانیـمنیتا بتـوان ضـمن تخمـآوردمیفراهمراامکاناینگذاريو رسوببرداريرسوبمطالعات
بر عملکرد رفتاري رودخانه مـورد ارزیابی کمـی و اثرات اقدامات مختلف ساماندهی راینبیشیبستر رودخانـه را پراتییتغ

ناپایداري و اعمال معیارهاي مناسب حفاظتی و اقـدامات مهندســی واملو کیفی قرار داده و از این طریق امکان تشخیص ع
واقع در رودخانه بشار يارسوب و توان حمل رسوب رودخانهدیتولزانی) م1391و همکاران (رویپرا پیشاپیش میسر نمود. 

هیـمطالعـه اطالعـات پانیـساله برآورد کردند. در ا25ساله و 2يهادروگرافیرا با استفاده از هراحمدیو بوهیلویدر کهک
بسـتر ذرات معلـق، يبنـدو دانهیبه مواد رسوبربوطمقاطع مختلف، اطالعات ميزبربیرودخانه، ضرایشکل هندسرینظ

یقـی) در تحق1390و همکـاران (ياسـد].3شـد [يسـازمدلHEC-RASرنامـه با بریرودخانه و رسوب رودخانه در مس
دائمی شـرق اسـتان مازنـدران، را پـس از وارد نمـودن يهاتغییرات برخی پارامترهاي رسوبی در رودخانه تاالر، از رودخانه

مورد بررسی قرار HEC-RASمختلف با استفاده از يهااطالعات هندسی محدوده مورد مطالعه و ضرایب مانینگ قسمت
معادلـه انتقـال رسـوب موجـود در 7مـواد بسـتر از يبنـداز با توجه بـه خصوصـیات رودخانـه و دانهاستفادهدادند. سپس با 

تغییـرات پروفیـل طـولی ،يسـازهیرابطه میرپیتر مولر، ایکرز، یانگ، ویلکـوك و توفـالتی انتخـاب و پـس از شب5افزار، نرم
]. 4رسوب خروجی در مقاطع مختلف مطالعه شـد[حجمش برشی، ظرفیت حمل رسوب و میزان رودخانه، میزان سرعت، تن

Wardman) رودخانـه نییواشـنگتن در پـاالـتیدر ايبعـدکیـ) به مطالعه حمل رسوب 2009و همکارانPuyallup

ب محاسـبه شـده با استفاده از نرخ حمل رسوHEC-RASمدل قیتحقنیاند. در اپرداختهHEC-RASافزار توسط نرم
].5کردند[سازيهیشب2007تا 2001يهاسالنیو رسوب را ببرهیکال،USGSتوسط سازمان 

مواد و روشها -2
منطقه مورد مطالعه

تهـران از داخـل شـهرعبـوريهـاياز رودخانـه کـن، از رودخانـهیپژوهش منطقه مورد مطالعه بخشنیادر این
هر شنیدر جنوب ااز رشته کوه توچال سرچشمه گرفته و پس از گذر از تهران،لومتریک33رودخانه به  طول نی. اباشدیم

متر مکعـب ونیلیمپنجزانیاست که به مهیبر ثانتریل2700متوسط یرود تهران با دبنی. رودخانه کن پرآبترشودیخشک م
کـن زیـوضـه آبر. ارتفاع متوسـط حابدییماختصاص22در منطقه تگریچاچهیبه درانهیرودخانه به صورت سالنیاز آب ا

از وه کـرج و از شمال و غرب بـه حوضـباشدمیتهرانشهرشمالیهايمتر از سطح دریاي آزاد است که از حوضه2377
%1/4توسـط مبیو شـلومتریک11یبیرودخانه کن، به طول تقریمنطقه مورد بررس. رسدیشرق و جنوب به دشت تهران م

هـايشیل از آزمـاحاصـجینتانی. همچنباشدیسولقان از شمال به جنوب مستگاهیرندان تا ايدرومتریهستگاهیاياز ابتدا
-1(. شـکل]6[هسـتندهمـوژنودانـهرودخانـه شـامل درشـتدهندهلیکـه مصـالح تشـکدهـدیخـاك نشـان مکیـمکان

تیـوقعمب)-1(آن و شـکل هـايرشـاخهیزاصـلی وکن در استان تهران به همراه رودخانهیموقعیت حوضه مطالعاتالف)
.دهدیرا نشان میمنطقه مطالعاتيدرومتریههايستگاهیا



ب)((الف)                                                   
يردرومتیههايستگاهیاتیموقع-، بآنهايرشاخهیو زاصلیکن به همراه رودخانه یحوضه مطالعات-الف:)1شکل (

کنیمنطقه مطالعات
مدل یمعرف

تـوانکننـده خـوب و اطالعـات کـافی مـیانتقال رسوب، به کمک یـک مدلسازيمدلهايیدگیچیبا وجود پ
اسـت کـه يبعـدکیـیمـدلHEC-RASيک رودخانه داشت. مدل عـدداز انتقال رسوب در یینسبتاً خوبسازيهشبی

دررسـوبپیوسـتگیمعادلـه]. 7[دارداو انتقال رسـوب ریجیتدررییثابت، متغهايانیهمزمان جرزیو آناللیتحلییتوانا
وب در حجم تغییرات حجم رسبه طور سادههرابطاین. گیردتوسط معادله اکسنر، انجام میHEC-RASبرنامهمحاسبات

].8کنترل را برابر تفاوت بین بار ورودي و خروجی رسوب درنظر دارد[
هیدرولیک رودخانه اعم از مشخصـات ستیبایمبراي مدلسازي رسوب HEC-RASافزاراز نرمبراي استفاده 

ازه زمـانی جریـان در هـر بـیردائمـغیذرات بستر رودخانه مشخص شده باشد. در جریان شـبهبنديو دانهدائمیشبهانیجر
افزایش محاسـبات بـه ایاز مدت زمان جریان و توانیمHEC-RASمدلدر. شوددائمی و شدت جریان ثابت فرض می

گام زمانی است. جریان در طول گـام مـدت زمـان نیتراستفاده کرد. مدت زمان جریان بزرگیمحاسباتیعنوان گام زمان
رسـوب در برنامـه سـازي. مـدلشـودیگام زمانی افـزایش محاسـبات محاسـبه مجریان ثابت است ولی تغییرات بستر در هر

HEC-RASانجمـنبنـديبـر مبنـاي طبقـهمتـریلـیم2048تـا 002/0بازه هندسـی از 20رسوبات بستر را در يبند، طبقه
جریـان،ودینامیکیهیـدرشرایطکهذراتبنديدستهیکازمصالحیمقدارگیري. اندازهدهدمیانجامآمریکاژئوفیزیک

هفت معادلـه انتقـال سوبمحاسبه پتانسیل حمل ري. براشودیمدهنامیرسوبحملپتانسیلباشدداشتهراآنحملتوانایی
و انـگیکوپلند ، -، الرسنیهانسن ، توفالت-و مولر ، تابع انگلندتریپ-ریوات، م-کرزیايبه نام هاHEC-RASدر مدل 

سرعت حـد سـقوط ایانتقال رسوبات، سرعت سقوط و زانیبر مرگذاریمهم و تأثيپارامترهاگریوجود دارد. از دلکاكیو
ان،یـآب و ذره رسوب هنگام ورود به جرانیجرینسبطیبه شراماًیسرعت مستقنی. اباشدیمآوردیذره بدست مکیکه 

و روش گـزارش یروبـن،یـون را،یتچهـار روش مختلـف توفـالHEC-RASوابسته است. در مـدل ینینشتهایانتقال و 
انتقال رسوبات غیرچسبنده (شـن و باانتقال رسوبات چسبنده نیسرعت سقوط ذرات وجود دارد. همچنمحاسبهيبرا"12"

والکترواسـتاتیکنیروهـايگرفتندرنظرباوتريپیچیدههايبا روش،ماسه) تفاوت دارد. انتقال ذرات ریز مخصوصاً رس



دو HEC-RASافـزارنرمدر. شودمیمحاسبهاست،بستربهآنشدنچسبیدهوذراتشدنلختهدلیلکهیالکتروشیمیای
هاي کرون و پارتنایدز و استفاده از معادالت انتقال استاندارد براي ذرات بـا انـدازه رس و سـیلت -روشيریارگکروش  به

].8وجود دارد [
هندسه رودخانه
. باشـدیمـیهندسـيه هادادHEC-RASانتقال رسوب  رودخانه در برنامه يازمدلسياجزانیاز  مهمتریکی 

و گایآن شامل کهايهرشاخیرندان تا سولقان و زستگاهیاز ایشکل رودخانه اصلیمنظور با استفاده از نقشه توپوگرافنیبد
. دیگردییاساودخانه به مدل شنموجود در ريهاپلیکیدرولیعمود بر امتداد رودخانه و مشخصات هیکشار، مقاطع عرض

افـزارنرمطی) که با محGIS(ییایاطالعات جغرافستمیسطیدر محHEC-GeoRASهیهدف، الحاقنیبه ادنیرسيبرا
HEC-RASهیــدر انطبــاق کامــل اســت بکــار رفتــه اســت. بــا اســتفاده از الحاقHEC-GeoRASنقشــه يریو بکــارگ

دیگردمیرسآب تانیآن و سپس خطوط سواحل و جرهايرشاخهیرودخانه کن و زیاصلریدر ابتدا مسطقه،منیتوپوگراف
شـد. سـپس بـا عمود بـر امتـداد رودخانـه رسـمیمقاطع عرضيمتر50يمقطع در فواصل حداکثر450و در انتها به تعداد 

مربـوط اتیجزئشد ویمعرفHEC-RASمدلمربوط به رودخانه، به یمشخصات هندس،یلیتبدندیفرآکیيریبکارگ
بـه سـه بخـش یت، رودخانه در بازه مطالعـا)2(. مطابق شکل دی) در مدل مشخص گردهاهیعرشه و پافتعریشامل(هابه پل

upper ،middle وlowerشد. بخش میتقسupperبخـش ،گـایکیاز باالدست رودخانه تا محل تقاطع با شـاخه فرعـ
middleکشار و بخش یتا محل تقاطع با شاخه فرعگایکیبا شاخه فرععاز محل تقاطlowerع بـا شـاخه از محـل تقـاط

نشـان HEC-RASشـده در يپـالن رودخانـه مدلسـاز)2(شده است. شـکل فیدست رودخانه تعرنییکشار تا پایفرع
.دهدیم

HEC-RASپالن رودخانه کن در مدل ):2شکل (

ي سازمدل و نحوه مدلياطالعات ورود
ریمقـادبـودنکسانیبا فرض ،یآتهايرودخانه کن در ساليمورفولوژراتییتغینبیشیپيبراپژوهشنیدر ا

متنـاظر در دوره ری) بـا مقـاد2020سـال 9تا مـاه 2013(از سال ندهیساله آ8در دوره سنجیآبهايستگاهیو رسوب ایدب
شده اسـت.  سازيهیشبیکنونطیودخانه نسبت به شرابستر رراتییتغتی)، وضع2011سال 9تا ماه 2004(از سال یمطالعات

مـدل يرسـوب دارد. اطالعـات وروديهـاو دادهمانـدگارریشبه غانیجرهايادهبه وارد نمودن دازیمدل رسوب نياجرا



معادلـه سـقوط ،معادلـه انتقـال رسـوبمصالح رودخانـه،يبندها، دانهمشخصات پل،يزبربی، ضرنقشه توپوگرافیشامل 
ها اشاره شده است.آناست که در ادامه به يمرزطیو شراشیفعال، حداکثر عمق فرساهیذرات، ضخامت ال

از نقشـهیقـیاخـذ گشـته و تلفرانیـمنـابع آب اقـاتیاز موسسـه تحقیمنطقـه مطالعـاتیتوپـوگرافنقشـه: نقشه توپوگرافی
در 1:25000اسیـبـا مقتوپـوگرافیحاصـل شـده و نقشـه يبردارکه با نقشهدر امتداد رودخانه 1:500اسیبا مقتوپوگرافی

. ]9[باشدیشده است مهیکشور تهبردارياطراف که از سازمان نقشهینواح
نیهتـربهـاي تجربـیعوامل مهم در بیان مشخصات هندسی منطقه، تعیین ضریب زبري بسـتر اسـت. روشاز : ضریب زبري

ر سرتاسـر بـازهد. در این پژوهش به علـت شـباهت بسـتر داردانیمنطقه و جرطیبه شرایبستگن تعیین مقدار آيبراروش
ل رودخانـه و بـراي سـواح035/0، ضریب زبري براي کانال اصلی Chowمورد مطالعه، بر اساس جداول ارائه شده توسط 

.]10[درنظر گرفته شد 045/0
.]9[ارد دوجود 1با مشخصات جدول 2و 1هاي سولقان به ناماز رودخانه دو پل lowerدر بازه : هامشخصات پل

هاي موجود در منطقه مطالعاتیمشخصات هندسی پل): 1جدول(
ضخامت عرشه (m)ارتفاع(m)عرض(m)طول(UTM)موقعیت جغرافیایی نام پل

(m) X (m)Y (m)
152400939650248484/0سولقان 
252405239648147444/0سولقان 

بنـدي بسـتري الـک و هیـدرومتري، دانـههااز بستر رودخانه و انجام آزمایشبا نمونه گیري  :	بندي مصالح بستر رودخانهدانه
دید.به مدل اعمال گر.Error! Reference source not foundرودخانه در سرتاسر بازه مطالعاتی مطابق با 

بندي مصالح بستر رودخانههدان):4شکل (
اخذ شـده از سنجی هاي آبایستگاهرسوب روزانه یمشاهداتاطالعاتبرآورد رسوب ماهانه با استفاده از : اطالعات رسوب

نظـور بـه کمـک منیـ. بـه اباشـدینمیمناسـبروشياکمبود اطالعات مشـاهدهلیبه دلتهران استان اي سازمان آب منطقه
رسـوب ریاد، مقـدر دسـترسيآماريهاموجود و روشروزانهو رسوبیبا استفاده از اطالعات دبوLoadestافزار نرم

نیدر تخمـLoadestافزار کن و ضعف نرمزیحوضه آبرادیزبیشلیحاصل آمد. اما به دلیمطالعاتروزانه در طول دوره
بـارسـهیقاو میبـود. لـذا بـا قضـاوت مهندسـموارد درست نیحاصل در برخجینتااد،یزبیبا شيهاحوضهدربار رسوب

روزانـه و برسـوت،یـ. در نهادیـحـذف گردوییشناساحیموارد ناصحها،رحوضهیزریمتناظر با همان زمان در سارسوب
گاهسـتیبـازه (ايبتـداادر یخارجيط مرزایشررو از این.افزار بدست آمدنرمنیحاصل از اجیماهانه به کمک نتادرنتیجه 

عـات و کشـار) بـر اسـاس اطالگـایکیفرعـهـاياتصال شـاخههاي(محلیرسوبیدبرییتغهايرندان) و مکاننجیسآب
.دیعمال گردانه به مدل ماهاصورتبه2012تا ماه سال 2004از سال یرسوبیدبسريصورت	بهیآبسنجيهاستگاهیا

یقبليو کارهاریاخهايرودخانه کن در سالشیوابق فرسابه شناخت از منطقه و مطالعه سبا توجه : حداکثر عمق فرسایش
متر درنظر گرفته شد.5در مدل معادل شیحداکثر عمق فرسانه،یزمنیانجام گرفته در ا



. کـه در باشدیمرماندگارغیشبهانیجريبر مبناHE-RASرسوب در برنامه سازي مدل: جریان شبه غیر ماندگاراطالعات
جهـت ازیـ. اطالعـات مـورد نشـودیمانـدگار فـرض مـانجریـصـورتبـهیدر هر بازه زمانانیجرریادمقان،ینوع جرنیا

یخارجيمرزپژوهش شرطنیدر ا.باشدیو دما میو خارجیداخليمرزطیشامل شرارماندگارغیشبهانیجريسازمدل
تا2004سالازماهانهصورتشده است) بههیتهاي(که از سازمان آب منطقهانیجريسر،یدبرییبازه و نقاط تغيدر ابتدا

بـه 2012ا سـال تـ2004ماهانه منطقـه از سـال يمتوسط دماهمچنین .دیبازه، عمق نرمال فرض گردانتهايدرو2012سال
.دیمدل اعمال گرد

رسوب مناسب اسـت. تابع انتقال نیی، تعHEC-RASرسوب در برنامه يسازمسئله در مدلترینمهم: معادله انتقال رسوب
انیـغالـب جرمی)، رژايبستر (عموماً ماسهبندياعم از دانه،یرودخانه کن در بازه مطالعاتهايیژگیبا توجه به ورونیاز ا

ان،یـعدد فـرود، تـوان جررینظبعديیبيپارامترهاان،یجريسازمدلجینتانیسطح آب و ... و همچنبی)، شبحرانی(فوق
آب تیریمديایبه کمک دستورالعمل احرودخانه کن حاصل آمد.يو تراکم رسوب برایعمق نسب،بعدیبیسرعت برش

رودخانـه از نظـر نیترهیرا شـبنیدر چـ1رودخانه زردتوانیشده، مادیبعدیبيو پارامترهاانیجريهایژگیو وکایدر امر
شـده در انجـامهـايسـازيورالعمل به علـت سـادهدستنیو رسوب به رودخانه کن دانست. بر اساس ایکیدرولیهتیوضع

در کـل بـازه انیـجرينبـودن پارامترهـاکنواخـتینیو همچنیبستر در تمام بازه مطالعاتکنواختیبنديدانهيریدرنظرگ
].11[دیبه عنوان تابع انتقال رسوب در مدل استفاده گردانگیروش ،یمطالعات
طالعـات مشـابه بـا انجـام گرفـت. در منیاسبه سرعت سقوط ذرات به روش فن راپژوهش محدر این : سقوط ذراتمعادله

است.دهیمحاسبه سرعت سقوط استفاده گرديبرانیبه عنوان تابع انتقال رسوب، از روش فن راانگیفرض تابع 
Exnerش بستر رودخانه، بـه روهايهیالیعمقراتییتغنیفعال و همچنهیضخامت المحاسبه : ضخامت الیه فعال کـه 5

همانند بسـتر رودخانـه کـن ايماسهيبسترهايفرض برانی. که اشودیانجام مرد،گییدرنظر م90dمقدار را برابر بستر نیا
مناسب است.

گیريبندي و نتیجهجمع-3
هـايرودخانـه در بخـشیطـولهـايلیـحرکـت و رفتـار رسـوبات در طـول رودخانـه، پروفینیبشیپبه منظور 

upper ،middle وlower و میل بعد ترسسا8شده در ینیبشیو تراز پ2012به صورت تراز کف بستر رودخانه در سال
) نشـان داده 5شکل (از رودخانه درupperموقعیت بازه .دیگردیبستر رودخانه بررسيمورفولوژراتییآنها، تغسهیبا مقا

شده است. 

upperبازه پروفیل طولی رودخانه کن در):5(شکل 

شینمايراشکل، بکیبخش در نیو عدم وضوح انتقال رسوب کل اmiddleبازه بودن رودخانه در یطوالنبه علت 
.ه استدشنشان داده غ)-5الف) تا (-5(بازه در شکل نیايآن از ابتداجیو نتامیبهتر آن، رودخانه به چند قسمت تقس

Yellow River1





middleی رودخانه کن در بازه پروفیل طول:(الف) تا (غ)5شکل 

ج)-6ا (تالف)-6(در شکل چند بخش از ابتداي بازهدرmiddleرودخانه نیز همانند بازه lowerبخش انتقال رسوب
ه است.نمایش داده شد

لعهمطادموریبازه زمانيدر ابتدا و انتهاlowerرودخانه در بازه یطوللیپروف(الف) تا (ج) :6شکل 

- مقدار رسوب) 7(کند. شکل بینی میتن پیش597280، به میزان 2020کنی بستر رودخانه را در سال ج مدل، کل کفنتای

دهد.نشان می2013-20هاي سالبینی شده در رودخانه را بینبرداري پیش

2013-20هاي بینی شده رودخانه کن بین سالبرداري ساالنه پیشمقدار رسوب:)7(شکل 



در ر رودخانه کنبرداري از بستمیالدي به بعد کاهش یافته که به معناي کاهش وزن رسوب2016دار از سال شیب نمو
ع مقدار مجمو)8(شکلهاي مذکور دانست.توان در خشکی سالمیالدي است. علت این امر را می2020تا 2016هاي سال

- ؛ مقدار کل رسوب2020ل دهد. در ساه مورد مطالعه نشان میسال8تغییرات ایجاد شده در بستر رودخانه را در دوره زمانی 

گردد که نهایتا منجر به تن برآورد می2965200گذاري در آن تن و مقدار کل رسوب3562480برداري از بستر رودخانه 
شود.کنی در بستر رودخانه میتن کف597280

مقدار تغییرات تجمعی جرم بستر در طول رودخانه):8(شکل

فرعی هايشاخهها وبینی در هریک از بازهکنی قابل پیشگذاري و نهایتا کل کفبرداري، رسوبمقدار تناژ رسوب
هاي ودخانه در بازهرکنی ساالنه و متوسط مقادیر کف)2(ساله آینده، طبق جدول 8رودخانه کن در انتهاي دوره زمانی 

وبرداري سوبرکنی از تفاضل مقادیر تناژ است؛ مقدار کل کفارائه شده است. الزم به ذکر )3(مختلف در جدول 
شود.گذاري حاصل میرسوب

2020سال 9ماه يدر هر بازه در انتهاکنیو کفگذاريرسوب،برداريتناژ رسوب): 2جدول(
کنی (تن)کل کفگذاري (تن)رسوببرداري (تن)رسوبرودخانهبازه 

Upper1387205060133662
Tributary-kiga9345581992636

Middle2203819211961684203
Tributary-keshar68807299065816

Lower1057676836713220963
35624772965198597280مجموع

2020تا 2011هاي کنی رودخانه کن در هر بازه در سالمتوسط ساالنه کف):٣(جدول 

رسایش بستر (تن)مقدار ساالنه فبازه رودخانه
Upper17247

Tributary-kiga11954
Middle10865

Tributary-keshar8492
Lower28511
77070مجموع

- شود. علت این امر را ایجاد میlowerکنی رودخانه در بخش شود، عمده کفمالحظه می)3(طور که در جدول همان

کنی ر به رودخانه و درنتیجه کاهش غلظت رسوب و افزایش توان کفتوان پیوستن شاخه فرعی نسبتا پرآب کشامی
تن و 77070کنی رودخانه کن سازي حاکی از آن است که متوسط ساالنه کفرودخانه در این بخش نسبت داد. نتایج مدل

جینتالیر تحلبه منظوتن خواهد بود که مقدار قابل توجهی است.597280میالدي 2020کنی مورد انتظار در سال کل کف



با استفاده از نمودار .]12[دیگرداستفادهآن، از مفهوم حد آستانه حرکت ذراتجیصحت نتایرسوب و بررسيمدلساز
سازي انجام گرفته مطابقت دارد.کنی در طول رودخانه وجود دارد که با نتایج شبیه، انتظار کف]13[شیلدز 
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