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  ارزيابي روشهاي آماري در برآورد بار معلق رودخانه رازآور
  

  عبدالعلي وحيدي مجد و تبار احمدي ميرخالق ضياء، هوشنگ قمرنيا، سيدحسن گلمائي، فريبرز يوسفوند

استاديار گروه  استاديار گروه مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه مازندران، وبه ترتيب دانش آموخته كارشناسي ارشد تأسيسات آبياري 
مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه، استاد گروه مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه مازندران و كارشناس ارشد 

  تأسيسات آبياري شركت مهندسين مشاور بندآب غرب

  

  چكيده
هاي آبريز براي مقابله با خطرهاي ناشـي          تخمين مقدار رسوبدهي حوزه   

هاي آبي و مخازن سدها از اهـداف اساسـي در    سوب در سازه  از تجمع ر  
در اين راستا به منظور ارزيـابي و دقـت در           . باشد  مديريت منابع آب مي   

 مـدل آمـاري     3برآورد بار معلـق در رودخانـه رازآور، بـار معلـق آن بـا                
اين سه روش از نظر استفاده از آمار دبـي جريـان            . مختلف محاسبه شد  

اً با توجه بـه محاسـبات انجـام شـده مـدل سـنجه               نهايت. يكسان بودند 
ها به عنوان روش مناسب در بـرآورد بـار معلـق              رسوب حد وسط دسته   

  .انتخاب گرديد
 رسوب، بار معلق، رودخانه رازآور، مـدل سـنجه حـد            : كليدي گانواژ

   ها وسط دسته
 

  مقدمه
شود كه درون آب و باالتر از اليه بسـتر             بار معلق به موادي اطالق مي     

شود و بـه مـدت        در حركت هستند و وزن آنها توسط جريان تحمل مي         
رسـتمي و اردشـير،   (مانند  قابل توجهي به صورت معلق در آب باقي مي    

هـاي     ميليارد تـن رسـوب توسـط رودخانـه         20هر ساله بالغ بر     . )1380
قديمي عـروس  (گردد  نشين مي جهان انتقال يافته و در آبهاي ساكن ته    

چند با استفاده از روشها و فرمولهـاي تجربـي و بـه          هر    .)1379محله،  
كمك اطالعات زمين شناسي، توپوگرافي، اقليم شناسي و پارامترهـاي          

نماينـد ولـي روش    ها ميزان رسوبات را محاسبه مي   هيدروليكي رودخانه 
گيري ميزان رسوب از طريق برداشت نمونه و محاسـبه رسـوبات              اندازه

برداريهـا    ر است مشروط بر اينكه نمونـه      ت  حوزه آبريز به اين روش دقيق     
براي تعيـين مقـدار   . به تعداد كافي و با دقت مناسب انجام گرفته باشند   

بار معلق معموالً غلظت مواد رسوبي به همراه گذر حجمـي متنـاظر بـا               
ــتگاههاي    ــل ايس ــال در مح ــول س ــف در ط ــاي مختل آن را در زمانه

ري بـدين طريـق ايـن       بـردا   نمونـه . كنند  برداري مي   سنجي نمونه   رسوب
آورد كه بتوان با استفاده از روشـهاي آمـاري وزن         امكان را به وجود مي    

 .)1380رســـتمي و اردشـــير، (دراز مـــدت رســـوبات را بدســـت آورد 
Ferguson)1986(            در يك مقايسه انجام شده نشان داده اسـت كـه 

 درصـد كمتـر از   50برآورد رسوب توسط مدل تبديل لگـاريتمي حـدود       
 نيـز تبـديل لگـاريتمي را     و  Koch همچنـين . عي آن اسـت   مقدار واق 

ــوده    ــي نم ــي معرف ــدار واقع ــر از مق ــين كمت ــل اصــلي تخم ــد عام . ان
Jansson)1996(   در رودخانـه   پـالومو    اي كـه در ايسـتگاه        با مطالعـه 

 واقع در كشور كاستاريكا به انجام رسانده است نتيجه گرفـت            رونتازون
ها در دبيهاي باال، امكـان   م نمونهكه بخاطر تغييرات گسترده و تكرار ك 

بهبود منحني سنجه رسوب از راه معمـولي آن يعنـي مـدل لگـاريتمي               
بنابراين براي تعيين ميـزان رسـوب معلـق از روشـي بنـام              . وجود ندارد 

در ) 1381،ميرزائـي (. هـا اسـتفاده كـرد       منحني سنجه حد وسط دسـته     
نرود بـه ايـن     مقايسه روشهاي آماري برآورد بـار معلـق رودخانـه گرگـا           

 برابـر   13نتيجه رسيد كه روشهاي مختلف برآورد بار رسوب گـاهي تـا             
سـبزواري    بجسـتان و ميربيـگ      شفاعي. نسبت به يكديگر اختالف دارند    

ايستگاه اهواز، رودخانه كـارون رابطـه بـرازش         رودخانه كارون در    براي  
9.1076.0شده WS QQ  دبي  QWكه در آن      را پردازش دادند      =

 دبي رسوب بر حسب تـن بـر         QS برحسب مترمكعب بر ثانيه و       جريان
                                         .  )1378شفاعي بجستان، (اند  باشد را ارائه كرده روز مي

 
  ها مواد و روش

 و عـرض    46  ْ  43َتا   46 ْ 13حوزه آبريز مورد مطالعه با طول جغرافيائي َ       
باشد كـه     سو مي    بخشي از حوزه آبريز قره     34  ْ  55َتا   34  ْ  23جغرافيائي َ 

از نظر تقسيمات كلي حوزه هاي ايران جزء حـوزه آبريـز خلـيج فـارس      
و ارتفاع   كيلومتر مربع    1325مساحت زير حوزه رودخانه رازآور      . باشد  مي

هاي مهم و اوليـه       ر از شاخه  باشد و رازآو    مي متر   1300آن از سطح دريا     
باشد و در بخش كامياران استان كردستان و بخـش            سو مي   رودخانه قره 

  هاي اوليـه آن از رشـته        شاخه. مركزي شهرستان كرمانشاه جريان دارد    
. گيرنـد    كيلومتري شمال كرمانشاه سرچشمه مـي      30كوههاي واقع در    

ان محل ايستگاه هيـدرومتري و رسـوب سـنجي حجـت آبـاد بـه عنـو           
 موقعيـت   )1(شكل. خروجي زير حوزه منتخب در نظر گرفته شده است        

  دهد را نشان ميمورد مطالعه منطقه 
اي غرب  در اين مطالعه آمار دبي جريان و رسوب از سازمان آب منطقه

آمار دبي جريان و . و اداره كل امور آب استان كرمانشاه تهيه شده است
 از سال مون كفايت داده ها بر اساس آز ساله26رسوب براي يك دوره 

.  مورد استفاده قرار گرفته است1378-79   تا سال آبي1353-54آبي 
در اين تحقيق قبل از آنكه هرگونه اقدامي جهت تجزيه و تحليل 

ها اطمينان  ها صورت گيرد الزم است از كيفيت و همگني داده داده
 به كمك ها بدين منظور اقدام به انجام تست همگني داده. حاصل شود

- و به روش اسميرنوفTechnical Hydrologyافزار  نرم
 روش رگرسيوني برآورد بار رسوب معلق در اين 3. كلموگرف گرديد

اند كه با توجه به رابطه بدست آمده بين  مطالعه مورد بررسي قرار گرفته
دبي و دبي رسوب و استفاده از آمار آبدهي روزانه در دوره مورد نظر 

  .گرديدسوبي را محاسبه مقدار مواد ر
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  موقعيت منطقه مورد مطالعه و ايستگاه آبسنجي مورد بررسي) 1(شكل
  

ــندر روش ــا روش   روش منحنـــي سـ ــي يـ ــوب يـــك خطـ جه رسـ
)U.S.B.R( گيري  هاي موجود از اندازه     داده SQ و WQ    متناظر بـا 

آن به صفحه مختصات لگاريتمي منتقل شده و خط بهترين برازش بـر             
شـود و يـك        مـي   مبناي روش حداقل مربعات از ميان آنهـا عبـور داده          

bرابطه به صورت معادله تواني    
WS aQQ ردد گـ    استخراج مـي   =

كه به منحني سنجه رسوب يك خطي معروف است يعني تنها از يـك              
گيري شده و دبي      رابطه رگرسيوني بين تمامي مقادير دبي رسوب اندازه       

 ضـرايب ثابـت معادلـه و بـه ترتيـب      b و  a.  شـود  جريان استفاده مي
عبارتند از فاصله محل تقاطع خط بهترين برازش با محور قائم تا مبـدأ              

  .)1374ميرابوالقاسمي و مريد، (ب خط بهترين برازش مختصات و شي
ــي  در  ــد خط ــوب چن ــنجه رس ــي س ــيه   و روش منحن ــاس توص براس

U.S.B.R  هـا و چنانچـه       بنـدي گـذرحجمي رودخانـه        برمبناي دسته
ها اقتضا كنـد بـه جـاي يـك خـط رگرسـيون                وضعيت پخشيدگي داده  

بور داد كـه    گيري شده ع    هاي اندازه   توان دو يا چند خط از ميان داده         مي
باشد يعني از     خط بهترين برازش نيز بر مبناي روش حداقل مربعات مي         

دو رابطه رگرسيوني يا بيشتر براي محاسبه بار معلق درازمدت با توجـه             
خطـوط  . شـود   به چگونگي كاربردهاي مختلف گذرحجمي استفاده مـي       

برازش داده شده بايستي از ضريب همبسـتگي قابـل قبـولي برخـوردار             
  .)1374ميرابوالقاسمي و مريد، (باشند 

بـراي محاسـبه    هـا     روش منحني سنجه حد وسـط دسـته       همچنين از    
گيريهـاي    معمـوالً بيشـتر انـدازه     . ميزان بار رسوبي معلق اسـتفاده شـد       

 و شـرايط   ها مربوط به حالتهاي آرام رودخانـه      غلظت رسوب در رودخانه   
بـرداري   ي نمونـه باشد و در شرايط طغيان و مواقع سـيالب         دبي پائين مي  

  .گيرد كمتر صورت مي

 Jansson)1996 (هاي باال ارزش  روشي را در نظر گرفت كه به دبي
 شود كه در اين روش دبيهاي جريان با يك نمو معين به  بيشتري داده

تعدادي دسته تقسيم شده و براي دبي متوسط هر دسته، دبي رسوب 
 و در آخر منحني متوسط اندازه گيري شده همان دسته تعيين مي شود

  .آيد سنجه رسوب با استفاده از آنها بدست مي
به منظور انتخاب بهترين مدل و دقت در برآورد رگرسيون، از شاخص 

بدين منظور . ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين استفاده شده است
براي روابط رگرسيوني استخراج شده در هر ايستگاه ميانگين مربعات 

بر اين اساس در هر مدلي كه ميانگين مربعات خطا محاسبه شده و 
. خطا كمتر باشد آن مدل نسبت به بقيه از دقت بيشتري برخوردار است

همچنين در ضريب تبيين، هر چه مقدار آن بيشتر باشد نتيجتاً مجموع 
مربعات خطا در آن كمتر است و هرچه مجموع مربعات خطا كمتر باشد 

خصهاي ميانگين مربعات خطا و شا. ميانگين مربعات خطا كمتر است
  . آيند ضريب تبيين از روابط زير بدست مي
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  :كه در آن
2R =ضريب تبيين ،

iESS=مجموع مربعات خطا  ،
iEMS= 

، ميانگين مربعات خطا
iSQ=گيري شده بر حسب تن   بار معلق اندازه

، بر روز
iWQ=گيري شده بر حسب متر مكعب بر   دبي جريان اندازه

، ثانيه
iSQ̂=بار معلق محاسبه شده بر حسب تن بر روز ،       

SQ=گيري شده بر حسب تن بر روز  ميانگين بار معلق اندازه ،

WQ=گيري شده بر حسب متر مكعب بر  دازه ميانگين دبي جريان ان
   .ها در هر بخش از مدل  تعداد داده=n، ثانيه

                       
   و بحثنتايج

هاي دبي  نتايج حاصل از انجام تست همگني داده ها نشان داد كه داده
بر اساس . باشد متوسط روزانه در ايستگاه حجت آباد همگن مي

 داده متناظر دبي آب و دبي 278 پيشنهادي با استفاده از روشهاي

رسوب روابط شدت رسوبدهي براي ايستگاههاي مورد مطالعه به 
 مدل رگرسيوني حد )1(بر اساس جدول. صورت زيرتعيين گرديده است

ها كه داراي كمترين ميانگين مربعات خطا و بيشترين  وسط دسته
 )2(شكل .نه انتخاب گرديدضريب همبستگي بوده به عنوان مدل بهي

منحني سنجه رسوب مدل بهينه در ايستگاه حجت آباد را نشان 
  .دهد مي
  

   معادله سنجه يك خطي )4(رابطه
                  87.0    558.6 233.1 == RQQ WS    

  معادله سنجه چندخطي  )  5(رابطه
                   

 
73.0       25       046.0

84.0       25      797.6
2874.2

221.1

=>=

=≤=

RQQ

RQQQ

WWS

WWS  

  
 ها نجه حد وسط دستهمعادله س ) 6(رابطه

                       88.0   356.2 29.1 == RQQ WS  

  
  اي از پارامترهاي بدست آمده از مدلهاي مورد استفاده در ايستگاه حجت آباد خالصه) 1(جدول

  نام
  مدل

تعداد 
  ها داده

  مجموع مربعات
  خطا

  ميانگين مربعات
 خطا

  ميانگين مربعات
  خطا

  ضريب
  تبيين

  %87  13/0  13/0  85/34  278  سنجه يك خطي
243  18/26  11/0  84%    

  سنجه چند خطي
35  90/2  08/0  

 
11/0  73%  

  %88  10/0  10/0  52/1  16  ها سنجه حد وسط دسته
  

Qw مترمكعب برثانيه(،دبي جريان(  
 مدل بهينه در رودخانه رازآور، ايستگاه حجت آباد معلق بارمنحني سنجه ) 2(شكل

Qs = 2.356Qw
1.9

R2 = 0.88

1
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1000000
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Q
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تن بر روز
(  
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ها كه    شان داد مدل رگرسيوني حد وسط دسته      هاي بعمل آمده ن     بررسي
كمترين ميانگين مربعات خطا را دارا بوده به عنوان مدل بهينه انتخاب            

هـاي    نه روش يامقايسه رسوبدهي معلق دراز مدت سال      )2(جدول. گرديد
بـراي ايسـتگاه مـورد مطالعـه را نشـان           بهينه  مختلف نسبت به روش     

  .دهد مي
  

از مدت ساليانه روشهاي مختلف مقايسه بار معلق در) 2(جدول
  آباد نسبت به روش بهينه براي ايستگاه حجت

نسبت بدست آمده بر اساس   نوع منحني سنجه رسوب
  روش بهينه

  35/0  روش يك خطي
  69/0  روش چند خطي

  1  روش حد وسط دسته ها
  

  بندي  جمع
تــوان بصــورت زيــر  بطــوركلي نتــايج حاصــل از ايــن تحقيــق را مــي 

  :كرد خالصه
  . شده است  شناخته  تر و بهينه ها دقيق روش حد وسط دسته -
مقدار برآورد بار رسوبدهي معلق دراز مـدت سـاالنه بـه روش مـدل                -

 درصـد و بـه روش مـدل         35منحني سنجه يك خطي بطـور متوسـط         
 درصد مقدار محاسبه شده     69 طور متوسط     منحني سنجه چند خطي به    

  .باشد ها مي به روش حد وسط دسته
زان رسوب معلق برآورد شـده در خروجـي حـوزه رازآور بـه روش               مي -

  . تن برآورد شده است160367بهينه  
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