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و   USBR ،FAOرسوبات معلق رودخانه هراز آمل با استفاده از روش  زانیبرآورد م
 یخط ونیرگرس

 
 

  3یمیکر هیراض ،2زادهی، صمد امامقل1ررنجب رضایعل
  شاهرود یدانشگاه صنعت یآب هايهارشد ساز یکارشناس يدانشجو - 1

شاهرود یگروه آب و خاك دانشگاه صنعت اریدانش -2  
  شاهرود یدانشگاه صنعت یآب هايهارشد ساز یدانش آموخته کارشناس -3

 
(Alireza.ranjbar68@yahoo.com) 

 
 خالصه

هاي منحنی سنجه توان به روشمی گیرد که از جمله آنهاها معموال از طریق منحنی سنجه رسوبات انجام میبرآورد میزان رسوبات معلق در رودخانه
- سنگ آمل واقع بر رودخانه هراز استفاده ساله ایستگاه هیدرومتري کره 48اشاره کرد. در این تحقیق، از آمار   (FAO)) و فائو(USBRرسوب 

انه برآورد گردید. مدلبهینه با هاي مذکور، با استفاده از ترکیبات مختلف ورودي دبی رسوب معلق رودخشد. پس از تعیین معادالت رسوب به روش
- روشاستفاده از تجزیه و تحلیل آماري و مقایسه پارامترهاي آماري تعیین گردید. نتایج نشان داد که روش منحنی رسوب از دقت بیشتري نسبت به 

- وش منحنی سنجه رسوب و فائو میهاي نرمال شده در ترکیب ورودي، بیشتر از هر دو رهاي فائو و دقت روش رگرسیون خطی، با استفاده از داده
  بینی دبی رسوب معلق رودخانه هراز استفاده نمود.توان به عنوان بهترین ترکیب براي پیشباشد. لذا از این ترکیب می

 
  سنگ، رودخانه هراز آمل، منحنی سنجه رسوب، روش فائوکلمات کلیدي: دبی رسوب، ایستگاه کره

 
 

  مقدمه  .1
 

گذاري همراه است. بنابراین در مباحث مهندسی منابع آب، بررسی مقدار حمل رسوبات ها با فرسایش و رسوبدر مسیر رودخانهمعموال انتقال جریان 
ها و متعاقباً حجم رسوب ورودي به سدها در باشد. تخمین دقیق حجم رسوبات حمل شده به وسیله رودخانهاي برخوردار میاي از اهمیت ویژهرودخانه

هاي مختلفی از جمله روابط هاي کالن مدیریت منابع آب داراي اهمیت فراوان است. به منظور تخمین بار رسوبی ورودي روشوژهبسیاري از پر
هاي باالي دلیل هزینهها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. معموال بهشوند که نحوه استفاده و دقت آنرگرسیونی در قالب معادالت سنجه به کار برده می

گیرد. پدیده ها از طریق منحنی سنجه رسوبات انجام میبرآورد میزان رسوبات معلق در رودخانه ،گیري مداوم رسوب حمل شده و پایش آنازهاند
 ها و سدها به عنوان فیلترهاي بارباشد. دریاچههاي آبی میگذاري عظیم در پروژهگذاري در مخازن سدها مهمترین عامل تهدیدکننده سرمایهرسوب

بار رسوبی عبارت است از کل  .]1[افتد درصد جریان آب رسوب جهان پشت سدها به دام می 30شوند. تخمین زده شده است که رسوبی شناخته می
پیشقدم محاسبات رسوبات غیر  .]2[گیري باشد رسوب خروجی از یک حوزه که مقدار آن در یک نقطه مرجع و در یک دوره زمانی خاص قابل اندازه

روابطی را براي محاسبات وزن واحد حجم ظاهري رسوبات با در نظر گرفتن زمان ارائه ]6[و کامورا ]5[، کلرز و لین ]4[بود. میلر ] 3[ اخت، انیشتینیکنو
اندازي روابطی را براي تخمین راندمان تله ]9[و برون 1953مخزن در سال  44آوري شده از تعداد هاي جمعبر مبناي داده. ]8[، براون ]7[دادند. چرچیل 

  .]10[ارائه دادند 
  پذیر است:هاي مختلفی امکانگیري بار رسوبی به وسیله روشاندازه

 مشاهده همزمان بار رسوب معلق و دبی جریان -1

 استفاده از منحنی سنجه -2

 هاي کوچکمحاسبه کل خاك فرسایش یافته و حجم رسوبات ته نشین شده در حوضه -3
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 ها ویا مخازن سدهاداخل آبگیرها، دریاچهگیري حجم رسوبات در اندازه -4

و برآوردهاي انجام شده  هاگیريگذاري در کشور ما بسیار کم است و بین اندازهاطالعات دقیق و صحیح از فرسایش، انتقال رسوب و رسوب
یابی به اعداد قابل اعتماد فرسایش، مانع دست هاي دراز مدتگیريشود. جوان بودن تحقیقات در این رشته و فقدان اندازهنیز اختالف زیادي مشاهده می

  .]11[شده است 
هاي اشد،جهتتعییندبیرسوبمعلقازروشبباتوجهبهاینکهدبیرسوبتابعیازدبیجریاندررودخانهمی

ایمتناظرکه هایغلظترسوبمعلقودبیلحظهشود. بهاینمنظور، ازدادهباشد،استفادهمیمیایلحظهتجربیکهبرپایهرابطهرگرسیونیبینغلظترسوبمعلقودبی
هایسنجه گردد.استفاده ازمنحنیهایسنجهرسوبرودخانهتعیینمیمنحنیشودومنحنییامیانداستفادهگیري شدهدرروزهایمشخصی از ساالندازه

طوريهابیشازصدساالست. بههاست. سابقهبررسیعلمیدرموردانتقال رسوبمعلقرودخانههایبرآوردباررسوبمعلق، دررودخانهترینروشرسوبیکیازمعمول
گیري گیریبارمعلقرسوبکهبرپایهاندازهپیانجامشد. روشاندازهسیسیهادرسال میالدیدررودخانهمیبرداریازبارمعلقرودخانهکهنخستیننمونه

  .]11[باشد هایمهمودائمیمقدورمیباشدومعموال تنهابرایرودخانهگیریپیوستهمیغلظترسوبمعلقوبدهجریاناستواراست،روشیمطمئناستکهمستلزماندازه
 
 

  هامواد و روش  .2
  منطقه مورد مطالعه        1,2

 
- یم نیبابل و نور را تام دونکنار،یکشاورزان آمل، فر یو آب زارع ردیگ یرودخانه هراز واقع درشهرستان آمل از دره الر در جنوب دماوند سرچشمه م

از  تارهک 15481استان مازندران واقع است. این منطقه با مساحت در N , 52° 15' E '09 °36ییایجغراف تی. منطقه حفاظت شده هراز در موقعکند
 يادهاومعادنشن،رسوباتزیهعلتوجودکارخانه است. ب  افتهیانطرفشمالجریه ب ضیدره نسبتاً عر کیتحت حفاظت قرار گرفت. رودخانه هراز در  1380سال 
. کند یم ياریمازندران را آب لگهاز ج یعیخزر بخش وس يایبه در دنیاز رس شیپ است. لومتریک 150از  شی. طول رود هراز بشودیرودخانه وارد م نیبه ا
نامیدند. منبع تغذیه رودخانه هراز، نزوالت جوي  رودخانه است. در قدیم رود هراز را، رودخانه هرهز نیز می نیمهم  ا يآبز يها آال از گونه قزل یماه
  .)1(شکل  باشد می

  
  منطقه مورد مطالعه  -1شکل 

  
  )USBR(روش منحنی سنجه رسوب 2,2

  
  گردد:معادله منحنی سنجه رسوب به شکل زیر تعریف می

  
)1(  Q = aQ   
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شاخصی از شدت فرسایش است، مقدار باالي  aآید . ضریب دست میبهlogQsو logQtاز برازش رابطه رگرسیونی بین  bو  aضرایب ثابت
دهد، افزایش اندك دبی توان فرسایندگی رودخانه را نشان می bیابند. ضریب است که انتقال می شناسیدهنده فرسایش باالي تشکیالت زمینآن نشان

 b و  a باشد.پارامترهاي دبی رسوب می Qsدبی جریان روزانه و  Qtچنین در این رابطه، . هم]12[دهد شدت افزایش میجریان، قدرت فرسایندگی را به
 دهد).ها را نشان میتعداد دادهNشوند (از روابط زیر مخاسبه می

 
)2(  log  =∑ log      − 	 	∑ log        

  

)3(  b = (∑ log Q 		×    log Q ) 	−	(∑ log Q     	× 	∑ log Q )    N(∑ (log Q ) −    ∑ (log Q ) )     

  
  روش فائو          3,2

یابد تا به است که در آن شیب خط رگرسیونی منحنی سنجه رسوب ثابت فرض شده و از مبدا افزایش می USBRشده روش  این روش اصالح
  گردد:تعریف میصورت زیر .این رابطه به]13[هاي سیالبی لحاظ گردد نوعی اثر دبی

  
)4(    = 	a     

 
  .]14[) حاصل تقسیم میانگین دبی رسوب بر دبی رودخانه است 'aدر رابطه فائو عرض از مبدا (

)5(  a = 	Q Q   

  روش رگرسیون خطی        4,2
  

  فرمول رگرسیون خطی به شکل زیر تعریف گردید:
  
)6(  Q = 	C + a	Q + b	Q   + c	H + d	H   + e	Q    

  
ضرایب  Spssهاي مربوطه در ها در ستونشد و پس از واردکردن دادهکمک گرفته Spssافزار از نرم C0, a, b, c, d, eدست آوردن ضرایب بهبراي 

  منظور محاسبه دبی رسوب، در رابطه مورد نظر جایگذاري گردید.مذکور  بدست آمده و به
 

 
  نتایج و بحث  .3
 
هاي سنگ آمل واقع بر رودخانه هراز مربوط به سالاطالعات مربوط به دبی جریان، اشل و دبی رسوب ایستگاه هیدرمتري کرهها از منظور اجراي مدلبه

% آن براي آموزش مدل و 80سري داده به مدل معرفی شد که به طور تصادفی  1066هاي مشکوك، استفاده شد. پس از حذف داده 1343-92آماري 
  عرفی گردید.م آن براي آزمون مدل% 20
  

  هاي منحنی سنجه رسوب و فائونتایج روش 1,3
  

  FAOو  USBRهاي نتایج روش  -1جدول 

  مدل
  آزمون  آموزش

MAE (ton/day) RMSE(ton/day) R2 MAE (ton/day) RMSE(ton/day) R2 

USBR 22051.395  76244.760  0.43  4893.249  12431.942  0.52  
FAO 28274.570  67385.100  0.43  5451.334  10517.605  0.52  
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4

 
  

  نتایج روش رگرسیون خطی        2,3
  

  دسته بندي گردید: 2صورت جدول ترکیبات ورودي براي مدل رگرسیون خطی به
  

  وررودي به مدل ترکیبات  -2جدول
  ترکیبات  مرحله

1  Qs = f ( Qt ) 
2  Qs = f ( Qt , Ht ) 
3  Qs = f ( Qt , QS-1 ) 
4  Qs = f ( Qt , Ht-1 ) 
5  Qs = f ( Qt , Qt-1 ) 
6  Qs = f ( Qt , Qt-1 , Ht ) 
7  Qs = f ( Qt , Ht , Ht-1 ) 
8  Qs = f ( Qt , Qt-1 , Qs-1 ) 
9  Qs = f ( Qt , Ht , Qs-1 ) 

10  Qs = f ( Qt , Ht-1 , Qs-1 ) 

11  Qs = f ( Qt , Qt-1 , Ht-1 ) 
12  Qs = f ( Qt , Qt-1 , Ht , Ht-1 )  
13  Qs = f ( Qt , Qt-1 , Ht , Qs-1 ) 
14  Qs = f ( Qt , Qt-1 , Ht-1 , Qs-1 )  
15  Qs = f ( Qt , Ht , Ht-1 , Qs-1 ) 
16  Qs = f ( Qt , Qt-1 , Ht , Ht-1 , Qs-1 ) 

  
 Spssافزار کمک نرمبه دهد. در اجراي این مدل کهتاخیر زمانی رانشان می -1 دبی رسوب و اندیسQsارتفاع وHtدبی روزانه، Qtکه در آن

  انجام گرفت، از سه حالت ترکیبات استفاده شد:
  سازي مورد استفاده قرار گرفتند.در حالت اول، هر سه متغیر بدون نرمال  .1
  صورتغیر نرمال مورد استفاده قرار گرفتند.ه ب Htصورتنرمال و متغیر بهQsو  Qtدر حالت دوم، متغیرهاي   .2
 سازي شدند.نرمالدر حالت سوم، هر سه متغیر  .3

  اند.نشان داده شده 5تا  3نتایج هر سه حالت، به ترتیب در جداول 
  

  نتایج ترکیبات حالت اول   -3جدول
  آزمون  آموزش

 MAE RMSE R2 MAE RMSE R2  مرحله

1  - - - - - - 

2 - - - - - -  
3  18521.16  41583.44 0.68 7302.370 17316.22 0.61 
4 - - - - - - 

5  -  - - - - -  
6 - - - -  -  -  
7  -  - - - - - 

8 16231.50 36023.81  0.76 4852.728 13662.76 0.61  
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5

9  18010.20  43637.71 0.69  7008.219  19754.43 0.64 
10  17623.78 40234.99 0.70 9301.055  35371.70 0.43 
11 - - - -  - -  
12 - - - - - - 

13 15951.47 35901.11 0.76 5978.876  15440.08  0.38 
14 16182.59 36021.34 0.76 6860.485  21543.87 0.50  
15 17524.40 39913.09 0.71  8723.073  30594.61 0.34  
16  15550.40  35469.42 0.77  8746.556  20881.68 0.48 

  
 اند. در این حالت، ترکیببا هم نداشته داريو رابطه معنیه نداد با رگرسیون جواب منطقیها  ترکیب شود که بعضی ازظه میمالح 3در جدول 

  باشند.داراي بهترین نتایج می 16و  8،13شماره 
  

  نتایج ترکیبات حالت دوم   -4جدول
  آزمون  آموزش

 MAE RMSE R2 MAE RMSE R2 مرحله

1  15771.63  55690.29  0.58  7038.186  22548.25  0.54  
2  -  -  -  -  -  -  
3  12183.26  45904.09  0.74  4375.843  12617.44  0.63  
4  15264.22  54486.65  0.57  9715.215  42243.03  0.39  
5  15780.49  15780.49  0.58  8406.138  30557.32  0.50  
6  14002.03  48682.41  0.61  8334.037  33167.61  0.43  
7  13758.45  46915.28  0.65  4530.310  12162.53  0.52  
8  10127.86  38665.03  0.80  3599.908  10332.38  0.67  
9  13032.30  49412.24  0.75  4352.003  12335.83  0.64  

10  368881.9  1293613  0.75  3667.901  9143.552  0.65  
11  15656.68  56130.10  0.56  9365.020  39892.88  0.40  
12  14054.86  48032.95  0.59  9543.467  40380.81  0.40  
13  9385.108  36175.92  0.78  3835.460  11444.91  0.68  
14  11867.51  44710.95  0.82  5316.935  12698.82  0.21  
15  11856.56  52667.98  0.65  4705.125  14584.85  0.62  
16  16363.77  57619.45  0.82  2932.419  9014.489  0.60  

  
 ،8 توانبهایننتیجهدستیافتکهسهترکیبازبررسی جدولمذکورمی .باشدمی 2 آید،تنهاترکیبغیرقابلقبول،ترکیببرمی 4 طورکهازنتایججدولهمان

  .باشندتریازدیگرترکیباتمیتر،داراینتایجبهترودقیقدقتبیشتروخطایکمنشان دادن،با16و  13
  

  نتایج ترکیبات حالت سوم  -5جدول
  آزمون  آموزش

 MAE  RMSE R2 MAE RMSE R2  مرحله

1  15771.63  55690.29  0.58  7038.186  22548.25  0.54  
2  16992.42  74202.51  0.53  5034.692  14940.94  0.46  
3  12175.81  45903.60  0.74  4376.333  12617.44  0.63  
4  15774.36  55680.41  0.58  7556.694 26114.14  0.52  
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6

5  15773.03  55771.69  0.62  8406.628  30557.32  0.50  
6  15695.13  55553.56  0.60  8471.293  34130.88 0.42  
7  15701.59  55321.66  0.59  8945.362  37294.96  0.41  
8  9557.675  33133.75  0.80  3600.397  10332.39  0.67  
9  10578.63  39486.58  0.75  4330.983  12436.07  0.63  

10  12124.50  45122.89  0.75  4573.137  13304.61  0.64  
11  15773.48  55731.78  0.62  6150.594  21172.37  0.42  
12  15659.40  55269.83  0.55  6168.267  21419.92  0.45  
13  10112.18  38717.98  0.81  5675.933  43716.79  0.68  
14  10201.67  38816.24  0.82  2796.441  7850.822  0.65  
15  11883.19  49977.99  0.55  41009.74  609192.7  0.00  
16  11032.37  35126.31  0.82  3186.341  8462.867  0.71  

  
 , Qs = f ( Qt , Qt-1 , Ht( 16) و  Qs = f ( Qt , Qt-1 , Qs-1 )،13 (Qs = f ( Qt , Qt-1 , Ht , Qs-1))( 8 يهابی، ترک5در جدول 

Ht-1 , Qs-1 رثیأدهندهتننشا جینتا نی. اباشندیجواب م نیبهتر يخطا،دارا زانیم نریتمو ک یهمبستگ بیضرا نیشتری))، با داشتن ب 
هر سه جدول نشان داد که  جینتا یبررس نچنیمه باشدیدر برآورد بار رسوب معلق رودخانه هراز م یزمان ریخأاز ت فادهمثبت است

 یو دب ،یزمان ریخأگام ت کیارتفاع اشل و ارتفاع اشل با  ،یزمان ریخأگام ت کیبا  انیجر یدب ان،یجر ی، با استفاده از دب16 بیترک
ه در برآورد بار رسوب معلق رودخانه هراز ب تريمک يو خطا شتریدقت ب يمدل، دارا عنوانوروديه ب ،یزمان ریخأگام ت کیرسوب با 
  .دیبرتر انتخاب گرد بعنوانترکیه و ب باشدیم یخط ونروشرگرسی

  
 در سه حالت (آموزش) 16مقایسه نتایج ترکیب شماره   -6جدول

  آموزش
  MAE RMSE R2 

  0.77  35469.42  15550.40  حالت اول
  0.82  57619.45  16363.77  حالت دوم
  0.82  35126.31  11032.37  حالت سوم

  
 در سه حالت (آزمون) 16مقایسه نتایج ترکیبات شماره   -7جدول

  آزمون
  MAE RMSE R2 

  0.48  20881.68  8746.556  حالت اول
  0.60  9014.489  2932.419  حالت دوم
  0.71  8462.867  3186.341  حالت سوم

  
سازي تمام شود، حالتسومترکیبات(نرمالمشاهدهمی 7 و 6 همانطورکهدرجداول

. متغیرها)،درهردومرحلهآموزشوآزمون،همدرمرحلهآموزشوهمدرمرحلهآزموننتیجهنتایجبهتریداشتهاست
 71/0 ودرمرحلهآزمونباضریبهمبستگی 35126/ 31 وجذرمیانگینمربعاتخطا 82/0 اینحالتدرمرحلهآموزشباضریبهمبستگی

را فوقهایترکیبنمودار 3و  2شکل .بینیرسوبرودخانههرازداشتهاستدقتوتواناییبیشتریدرپیش 8/8462 وجذرمیانگینمربعاتخطا
  :دهندنشان میدرادامه
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  حالت سوم، مرحله آموزش 16نمودار ترکیب   -2شکل 

  
  

  
  حالت سوم، مرحله آزمون 16نمودار ترکیب   -3شکل 

  
 

  گیرينتیجه  .4
 

منظور تعیین بار رسوب معلق رودخانه هراز بهره گرفتهشد. در روش سنجه رسوب، فائو و رگرسیون خطی، بهدر این پژوهش، از سه روش منحنی
خیر زمانی، براي ورودي مدل استفاده گردید. صورت ساده و با تأشده، بهسازيلسازي، و نرماهاي بدون نرمالرگرسیون خطی از ترکیبات مختلف داده

چنین، مقایسه نتایج هر سه روش، کند. همخیر زمانی به بهبود فرآیند برآورد بار رسوب معلق کمک میأها و استفاده از تادهسازي دنتایج نشان داد نرمال
  باشد.سنجه رسوب و فائو میید برتري روش رگرسیون خطی بر دو روش منحنیمؤ
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هاي مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب وش). آنالیز ر1389کالوندي، م. خداشناس، س. قهرمان، ب. طهماسبی، ر. و بوستانی، آ. ( .10

 .10-20، 1، شماره 1ورودي سدها، مجله مهندسی آبیاري و آب ایران، جلد 

ترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق (مطالعه موردي: ایستگاه ). مناسب1388زنگانه، م. ا. مساعدي، ا. مفتاح هلقی، م. و دهقانی، ا. ( .11
 مدیریت منابع آب، شاهرود.المللی  نس بینکنفرا اولینگرگانرود)، 

در برآورد بار هاي سنجه رسوب ). ارزیابی و توسعه منحنی1388زاده اصل، ف. محسنی ساروي، م. احمدي، ح. و وروانی، ح. (داداش .12
 . 28، 84ه ، شمار)پژوهشوسازندگی( ،فصلنامهپژوهشهایآبخیزداريبی(منطقه مطالعاتی: حوزه آبخیز قره چاي)الرسوبی وقایع سی

 .132-121، 4، شماره 37جلد ي علمی کشاورزي)، ). علوم و مهندسی آبیاري (مجله1393زاده، م. قزل سوفلو، ع. و حاجی بیگلو، م. (اکبري .13

هشتمین کنگره ). برآورد حجم رسوب معلق ورودي به مخزن سد کرخه، 1388زاده، ب. و طرفی، ص. (زاده، ه. دهانظهیري، ع. ماکنالی .14
 ، شیراز.المللی مهندسی عمرانبین 
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