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ارزیابی روشهاي مختلف منحنی سنجه در برآورد بار رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردي :رودخانه
هراز ،ایستگاه کرهسنگ)
حدیثه شیردل ،دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري



علیرضا عمادي ،دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
تلفن نویسنده اصلی07777861311 :

 ،پست الكترونیكیShirdel.hadis92@yahoo.com :

چكیده
ر سوب یکی از بزرگترین مشکالت بهره برداري از منابع آب سطحی میباشد .از روش هاي رایج براي برآورد باار معلاق
رودخانهها استفاده از روشهاي برونیابی یا روش هاي منحنی سنجه است .در این پژوهش با برقراري رابطه رگرسیونی بین دادههاي
دبی جریان و دبی رسوب و شبیه سازي آن بر اساس روشهاي  USBRو  ،FAOمنحنی هاي سنجه رساوب ایساتگاه کارهسانگ در
رودخانه هراز مورد مطالعه قرار گرفت .به منظور تعیین مناسبترین مدل ،شاخص هاي آماري حداقل میانگین مربعات خطا و ضریب
تبیین استفاده شد .همچنین مقادیر بار رسوب معلق درازمدت ساالنه با تلفیق مدل هاي پیشنهادي و روش هاي دبی جریان نظیر منحنی
تداوم جریان ،دبی متوسط روزانه و دبی متوسط ماهانه برآورد شد .نتایج نشان داد تلفیق مدل حد وسط دستهها با روش  USBRبا دبی
متوسط روزانه مدل مناسب میباشد.

كلید واژهها :بار معلق ،منحنی سنجه رسوب ،مدل آماري ،رودخانه هراز

 -7مقدمه
رسوبگذاري در سازه هاي هیدرولیکی یکی از مسائل مهم زیست محیطی بوده که در تمام دنیا ماورد بحاق قارار
گرفته است و به عنوان یک مسأله مهم تلقی میگردد .به طور کلی رسوباتی که همراه با آب حرکت میکنند به ساه دساته
بار بستر ،بار معلق و بار شسته تقسیم می شوند .برآورد صحیح بار رسوب معلق که یک جریاان مشاخص قاادر باه حمال آن
است یکی از موضوعات اصلی پژوهش رسوب میباشد که در بسیاري از پروژههاي مهندسی مانند برناماهریازي و طراحای
منابع ذخیره آب ،مورفولوژي ،تغییرات بار معلق رودخانه ،برآورد باار معلاق سااالنه باراي آبگیرهااي رودخاناه ،طراحای و
نگهداري کانالهاي آبیاري پایدار ،حفاظت سواحل و الیروبی کانالها حائز اهمیت است [ .]7براي برآورد بار رسوب معلق
روشهاي متعددي وجود دارد که با توجه به وضعیت آمار منطقه مورد بررسی ،یک یا چند روش بکاار گرفتاه مایشاود و
پس از مقایسه نتایج حاصله ،یکی از آنها براي آن حوزه پیشنهاد میگردد [ .]2در اکثر موارد در این روشها از رابطه  7که
یک رابطه توانی بین دبی جریان و دبی رسوب معلق بوده و به منحنی سنجه رسوب معروف است استفاده میشود.
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()7
در این رابطه  Qsدبی مواد رسوبی معلق بر حسب تن بر روز Qw ،دبی جریان آب بر حسب متر مکعب بر ثانیه و a

و  bضرایب معادله بوده و با رسم خط بهترین برازش بدست میآید [.]7
پیري ( )7762در پژوهشی دریافت که تفکیک دادهها بر اساس ماههاي خشک و مرطوب و کالسهبندي مقادیر
دبی جریان براي حوزه معرف امامه ،کمترین میزان خطا را در بردارد [ .]1رستمی و اردشیر ( )0831بار معلق هشت ایستگاه
هیدرومتري در رودخانههاي قزلاوزن و شاهرود را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد روش تلفیق منحنی سنجه
رسوب حد وسط دستهها با دبی متوسط روزانه روش مناسب برآورد بار معلق میباشد [ .]3پوراغنیائی و همکاران ( )0831با
استفاده از روشهاي منحنی سنجه تکخطی ،دو خطی ،فصلی و روش تعدیل با رسوبی ) (FAOمقادیر رسوب رودخانه
صیدون در استان خوزستان را برآورد کرده و نتایج بدست آمده را با روش پسیاك مورد مقایسه قرار دادند .نتایج پژوهش
نشان داد روش تعدیل بار رسوبی ،روش مناسبی میباشد [ .]8حقیق پدرام و بارانی ( )0831در پژوهشی نشان دادند رسوب
ورودي به مخزن سد با استفاده روش متوسط دستهها و همچنین تفکیک آمار به صورت ماههاي خشک و تر باالترین میزان
همبستگی را دارد [ .]1میرزائی ( )0830در مقایسه روشهاي آماري برآورد بار معلق رودخانه گرگانرود به این نتیجه
رسید که روشهاي مختلف برآورد بار رسوب گاهی تا  08برابر نسبت به یکدیگر اختالف دارند .در این پژوهش حدود
 55درصد از بار رسوبی در کمتر از  1/10درصد زمانی حمل شده است که نشان دهنده اهمیات رویادادهاي سیال و
نمونهبرداري از غلظت آنها میباشد [ .]6کیاء و همکاران ( )0830از روشهاي مختلف به ارزیابی مدلهاي مختلف
منحنی سنجه در برآورد بار رسوب معلق در ایستگاه قرآن طاالر واقع در رودخانه بابلرود بر اساس کالسهبندي دبی و
تفکیک زمانی دادهها پرداختند و مدل حد وسط را به عنوان بهترین مدل انتخاب کردند [ .]9هوروویتز )2112( 0در
رودخانه می سی سی پی دریافت که به منظور بهترین ارزیابی بار رسوب معلق ساالنه در یک دوره بیست ساله میتوان از
منحنیهاي سنجه رسوب استفاده نمود [ .]70در پژوهش فیلیپس 2و همکاران ( )0333در پروژه لوئیس 8روش متوسط زمانی
بیشترین دقت را داشته است .دقت این روش با افزایش فواصل نمونهبرداري به طور معنیداري کاهش یافت [.]77
باالمورگان )0333( 0سه نوع منحنی سنجه را مورد مطالعه قرار داد .نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که این روشها منجر به
برآورد کمتر رسوبات معلق ساالنه با مقدار بیش از  51درصد مقدار واقعی خواهد شد بدین منظور یک فاکتور تصحیح را
براي تعدیل و استفاده از دادههاي دبی ناپیوسته ارائه نمود [.]72
در این پژوهش برآورد بار رسوب معلق ایستگاه هیدرومتري و رسوب سنجی کرهسنگ روي رودخانه هراز مورد
بررسی قرار گرفته است .هدف از این پژوهش محاسبه بار رسوب معلق با استفاده از روشهاي منحنی سنجه یکخطی،
چندخطی ،حد وسط دستهها ،پرآب و کم آب ،دبی کالسه ،ماهانه و فصلی و انتخاب بهترین روش در بین روشهاي بکار
گرفته شده در این رودخانه است.
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 -2مواد و روشها
ایستگاه کرهسنگ بر روي رودخانه هراز در طول ' 52˚ 22شرقی و عرض ' 81˚ 01شامالی باا ارتفااع  221متار از
سطح دریا قرار دارد که شکل  0موقعیت جغرافیایی رودخانه و ایستگاه مورد مطالعه را نشان میدهد .در این پژوهش از آمار
روزانه رسوب معلق (تن در روز) ،دبی جریان (متر مکعب در ثانیه) و بارش (میلیمتر) این ایستگاه طی دوره آمااري 0801
الی  0838که شامل  0811داده متناظر رسوب ،دبی و بارش میباشد استفاده شد.

شکل  -7موقعیت جغرافیایی ایستگاه کرهسنگ در رودخانه هراز

روشهاي رگرسیون آماري
روش USBR

در این روش ،یک رابطه ریاضی (معموالً غیرخطی) بین بار رسوبی معلق رودخانه و آبدهی آن برقارار مایشاود.
در عمل با توجه به دادههاي دبی جریان و دبی رسوب متناظر با آن ،هر دو سري داده به صفحه مختصات لگااریتمی منتقال
شده و خاط بهترین برازش بر مبناي روش حداقال مربعات از میان آنها عبور داده میشود و رابطاه  0باین دو متغیار برقاارار
میگردد .براي تعیین مقادیر  aو  bدر چنین معادالتی به روش کمترین مربعات خطا از روابط  2و  8استفاده میشود [.]77
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()2
()7

روش FAO

در روش  FAOبراي تعدیل ارقام و نزدیکتر شدن مقادیر برآورد شده به مقادیر مشاهداتی ،توصایه شاده اسات
که در معادله سنجه رسوب بجاي ضریب  aاز ضریب ’ aکه ضریب تعدیل فاائو ناام دارد ،اساتفاده شاود .مطابق رابقطا ر4ر
ضریبرتعدیلرفبئورقربقرربسترقب:
()1
که در آن

متوسط دادههاي دبی رسوب معلق و

متوسط دادههاي دبی جریان میباشد .سایر محاسبات

این روش عیناً مانند روش  USBRاست و در واقع شکل تعدیل یافتهاي از آن میباشد [.]8

مدلهاي پیشنهادي
منحنی سنجه یکخطی و چندخطی

در روش یک خطی ،بهترین رابطه همبستگی و در چند خطی ،چنانچه وضعیت پخشیدگی دادهها اقتضا کند
بجااي یک منحنی بر مبناي دستهبندي دبی رودخاانه ،چند منحانی سنجه از میاان دادههاي اندازهگیاري شده عبور داده
میشود .الزم است که خطوط برازش داده شده ضریب همبستگی رگرسیون قابل قبولی داشته باشند [.]77
مدل منحنی سنجه ماهانه ،ساالنه و فصلی

در این روش برآورد دبی رسوب بر اساس تفکیک دادهها به صورت ماهانه ،ساالنه و فصلی مورد مطالعه قرار
میگیرد و براي هر یک از آنها یک رابطه مجزا برازش داده میشود.
مدل حد وسط دستهها

از آنجا که تعداد نمونههاي برداشت شده دبی رسوب در مواقع سیالبی بسیار کم بوده و در مواقع کم آبی
رودخانهها زیاد میباشد ،لذا در برازش منحنی با احتساب کل آمار ،رابطه تعیین شده براي دبیهاي پائین بهترین برآورد را
داشته اما در برآورد دبیهاي باال دچار مشکل میشود .بنابراین براي افزایش سهم دبیهاي باال ،یکی از روشها این است
که دبیها را دستهبندي کرده ،متوسط هر دسته را تعیین نموده و بین متوسط دستههاي دبی جریان و متوسط دستههاي دبی
رسوب همبستگی ایجاد شود [.]1
مدل کالسهبندي دبی

در این مدل ،دادههاي دبی و رسوب با توجه به مقادیر دبی روزانه و میانگین دبی ساالنه کالسهبندي میشوند .در
مدل بدون تفکیک دادهها تمامی دادهها بدون در نظر گرفتن زمان اندازهگیري وضعیت هیدروگراف جریان و یا مقدار دبی
کالسه مورد بررسی قرار میگیرند .مدل تفکیک دادهها بر اساس ماههاي سیالبی و غیرسیالبی :در این مدل ،ماههایی که
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میانگین دبی ماهاانه آنها بیشتر و کمتر از میانگیان دبی ساالنه باشد به ترتیب در بخش مااههاي سیاالبی و غیرسیالبی
دستهبندي شده و براي هر دسته رابطه رگرسیونی جداگانهاي ارائه میشود .در مدل تفکیک دادهها بر اساس کالسهبندي
دبی ،دادههایی که دبی جریان آنها از نصف میانگین دبی ساالنه کمتر است تحت عنوان مدل  Aو دادههایی که دبی
جریان آنها از نصف میانگین دبی ساالنه بیشتر و از دو برابر آن کمتر است تحت عنوان مدل  Bو دادههایی که دبی جریان
آنها از دو برابر میانگین دبی ساالنه بیشتر است ،مدل  Cنامگذاري شده و براي هر دسته رابطه رگرسیونی جداگانهاي
طراحی میشود [.]77

سنجش دقت مدلها

به منظور انتخاب مدل مناسب ،از شاخص مجموع مربعات خطا  ،میاانگین مربعاات خطاا و ضاریب تبیاین کاه باه
ترتیب به صورت روابط  1 ،5و  1میباشند ،استفاده شد.
()3
()8
()1

که در این روابط SSE ،مجموع مربعات خطا MSE ،میانگین مربعات خطا R2 ،ضریب تبیین Qsio ،دبی باار معلاق
اندازهگیاري شده بر حسب تن بر روز Qsic ،دبی بار معلق محاااسبه شاده برحااسب تاان بار روز،
اندازهگیري شده بر حسب تن بر روز

میااانگین باار معلاق

میانگین بار معلق محاسبه شده برحسب تن بر روز و  nتعداد دادهها در هر بخش

از مدل میباشد [.]7

 -7جمعبندي و نتیجهگیري
با برقراري رابطه رگرسیونی بین دادههاي دبی جریان و دبی رسوب در مرحله کالیبره و شبیهساازي آن بار اسااس
روش حداقل مربعات خطا و طبق روشهاي  USBRو  FAOبراي هر یک از مدلهاي پیشنهادي در مرحله صاحتسانجی،
پارامترهاي منحنی سنجه رسوب و شاخصهاي آماري مدلها محاسبه شد .در جداول  0و  2باه ترتیاب پارامترهااي آمااري
روشهاي  USBRو  FAOارایه شده است.
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جدول  -7پارامترهاي آماري بر اساس مدلهاي مختلفر USBRر

مدل

تفکیک دادههاي دبی ضریب تبیین

ر

a

مجموع مربعات خطا ( )SSEمیانگین مربعات خطا ( )MSEر

b
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دبی كالسه

جدول  -7پارامترهاي آماري بر اساس مدلهاي مختلفر FAOر

نام مدل
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بر اساس نتایج ارایه شده در جداول  0و  2مدل حد وسط دستهها داراي حداقل میانگین مربعات خطا و ضریب
تبیین باالتري میباشد .ضرایب  aو  bبه تر تیب  1/35و  2/01میباشند .میتوان اظهار داشت در بین روشهاي مورد
استفاده ،به عنوان کاراترین مدل براي ایستگاه کرهسنگ میباشد .در این روش از دادههاي دبی جریان و رسوب معلق
میانگینگیري میشود ،لذا تأثیر دبیهاي پائین کمتر بوده و در دبیهاي باال خطاي برآورد کمتري دیده میشود .شکل 2
منحنی سنجه رسوب در مدل حد وسط دستهها را نشان میدهد.

شکل  -2منحنی سنجه حدوسط دستهها
در جدول  8نتایج برآورد بار رسوب معلق درازمدت ساالنه با تلفیق مدلهاي پیشنهادي و روشهاي دبی جریان
(منحنی تداوم جریان ،دبی متوسط روزانه و دبی متوسط ماهانه) بر اساس روشهاي  USBRو  FAOارایه شده است .طبق
این جدول ،روش دبی متوسط روزانه بهتر از دو روش دیگر بار معلق درازمدت ساالنه را برآورد میکند .بنابراین روش
تلفیق مدل حد وسط دستهها به روش با دبی متوسط روزانه به عنوان مدل مناسب معرفی میگردد.
جدول -7

برآورد درازمدت رسوب معلق ساالنه با مدلهاي پیشنهادي و روشهاي مختلف دبی جریان
بار رسوب معلق ساالنه براساس روش هاي دبی جریان (تن در سال)

مدل

تفکیک داده هاي دبی

USBR

FAO

USBR

FAO

بدون تفکیک

کل داده ها

10115/8

050031

8810/3

30200/3

یك خطی

یک سال

03332/8

21508/2

21253

20328/3

حد وسط

کل داده ها

30110/3

031188

00155/1

33313/2

ماهانه

کل داده ها

81311/7

002108/8

81133/0

38235/5

ساالنه

کل داده ها

023201/8

081155/1

013211/0

018231/0

فصلی

کل داده ها

31115/0

032501/8

00035/0

31008/2

A

025301/3

771786/7

050213/1

015108/2

B

11121/3

050135/5

72997/6

35130/2

C

38151/5

080313/5

53250/0

30331/1

سیالبی

32303/0

880120/0

77928/3

023331/0

غیرسیالبی

18008/1

000803/8

81153/3

13832/3

دبی كالسه
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نتایج مدلی که در آن دادهها به دو دسته ماههاي سیالبی و غیرسیالبی تقسیم شدهاند نشان میدهد که میزان انتقال
 چرا که در ماههاي غیرسیالبی دبی جریان کم بوده و،رسوب در ماههاي سیالبی نسبت به ماههاي غیرسیالبی بیشتر میباشد
 افزایش، اما در مقابل در ماههاي سیالبی.اغلب در حالت پایه میباشد و حداقل تأثیر را بر میزان فرسایش خواهد داشت
] در برآورد بار رسوب7[  فرسایش آبراههاي بیشتري را در پی خواهد داشت که با نتایج حیدرنژاد و همکاران،دبی جریان
.دو ایستگاه هیدرومتري سیرا و بیلقان حوزه آبخیز سد مخزنی امیرکبیر (کرج) مطابقت دارد
 میتوان دریافت که منحنی سنجه،با جمعبندي نتایج به دست آمده از روشهاي مختلف رگرسیون آماري
، استفاده از متوسط دستههاي دبی، بناابراین.رسوب بدون تفکیک نمودن دادهها همواره با مقداري خطاا همراه است
 همچنین بهرهگیري.کالسهبندي دقیق و تفکیک زمانی دادهها میتواند به کاهش خطاي برآورد دبی رسوب کمک نماید
 بار معلق درازمدت ساالنه را،از دبی متوسط روزانه بجاي دبی متوسط ماهانه و منحنی تداوم جریان و تلفیق آن با مدل بهینه
.بهتر برآورد خواهد نمود
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