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  چکیده

ایــن فاصــله از  در کیلــومتر مربــع بــوده و 1600ي قــره آغــاج از سرچشــمه تــا مقطــع کــوار داراي وســعتی در حــدود آبریــز رودخانــه يحوضــه

ي قـره آغـاج تـا مقطـع یادشـده  بـا اسـتفاده از        کـل رسـوب رودخانـه    در ایـن تحقیـق بـار   . جنوب باختري تا جنوب خـاوري شـیراز جریـان دارد   

ایـن خصوصـیات شـامل عمـق جریـان، شـیب کانـال رودخانـه، عـرض رودخانـه،           . خصوصیات هیدرولیکی و رسوب شناسی محاسـبه شـده اسـت   

,d10, d30) (ي ذراتي مشخّصـه ي قـرار ذرات رسـوبی و انـدازه   سـرعت جریـان آب، آبـدهی، زاویـه     d60 ,d90  گیـري  عـالوه، بـا انـدازه   بـه . هسـتند

ـ   . ي تـأثیر آن در حرکـت مـواد رسـوبی مشـخّص شـده اسـت       لزجـت کینمـاتیکی آب بـه واسـطه     ،دماي آب رودخانه ق رودخانـه بـا   نـرخ بـار معلّ

 -براسـاس روش میـر  دهـد کـه میـزان بـار بسـتر       ایـن تحقیـق نشـان مـی    . برآورد شده اسـت ) تن در سال 765040(استفاده از روش پیشنهادي یانگ 

. دهد ق رودخانه را تشکیل میدرصد بار معلّ 21پیتر و مولر حدود 

  .پیتر ومولر -ق، کوار، میرقره آغاج، بار بستري، بار معلّ يرودخانه :کلیديهاي واژه

  

1 - مهمقد  

ي قره آغاج، از ي مورد برّرسی بخشی از حوضه آبریز رودخانهمنطقه

در شرف احداث میرزاي شیرازي کوار  مخزنی سد سرچشمه تا محلّ

کیلومتري جنوب  50این منطقه در حدود . باشددر استان فارس می

مخزنی  سد وسعت حوضه تا محلّ). 1 تصویر(خاوري شیراز قرار دارد 

باشد و در داخل این حوضه،  کیلومتر مربع می 1600کوار حدود 

وري جریان جنوب خا -ي قره آغاج با روند جنوب باختري رودخانه

کیلومتري شمال  30حدود (این رودخانه از روستاي زنگنه . دارد

گیرد و پس از عبور از  سرچشمه می) خاوري شهرستان کازرون

باد، خانه خمیس، قنات، روستاهاي چهل چشمه، خان زنیان، حسین آ

دبی ). 1376مهندسین مشاور دزآب (رسد  به تنگ کارزین می ...کوار و 

گیري دبی در تنگ این رودخانه در ایستگاه اندازه يمتوسط سالیانه

حداقل دبی در این ایستگاه . باشد متر مکعب در ثانیه می 18کارزین 

مخزنی  سد. مترمکعب در ثانیه گزارش شده است 43و حداکثر  5/3

ي قره آغاج احداث شده سلمان فارسی در این تنگ برروي رودخانه

تگاه دبی سنجی بند تاریخی بهمن دبی متوسط رودخانه در ایس. است

میرزاي  سد کیلومتري پائین دست محلّ 5/1واقع در ) 2تصویر (

تصویر (مترمکعب بر ثانیه گزارش گردیده است  23/9شیرازي، حدود 

هاي اي به سازههاي وارد توسط رسوبات رودخانهکه زیان از آنجا). 3

ها بسیار گسترده نها یا در کنار آآبی ساخته شده بر روي رودخانه

هاي مهندسان سازه است، شناخت دقیق مقدار آن از اهداف مهم

باید  ههاي واردبراي جلوگیري و یا کاستن از زیان. باشدهیدرولیکی می

نشینی مواد رسوبی مورد برّرسی قرار سه فرایند فرسایش، انتقال و ته

انتقال بار کل رسی و برآورد میزان هدف از انجام این تحقیق برّ. گیرند

ات هیدرولیکی و رسوب رسوب رودخانه، با استفاده از خصوصی
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