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مدلسازی رسوب معلق و تعیین عوامل مؤثر بر آن
در حوزههای آبخیز کارون بزرگ و کرخه
 وحید چیت ساز*؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 علی اکبر نظری سامانی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 سادات فیض نیا؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 سعید سلطانی؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

چکیده
پدیدههای فرسااایو ر وسااو در پدیدۀ اجتنا ناپذیر حوزههای آبخیز هسااتند .به علت نامنظم بودن نمونهبرداوی دو ایسااتهاههای
وسااو ساان ،د دادههای مناس ا از وسااو مدل دو دسااتر نیساات .بنابراین مدیران ر محققان ناگزیرند با اسااتداده از ور های
دورنیاب د وسو تولیدی وا دو دیهر حوضه های فاقد آماو برآرود کنند .دو این پژرهو به منظوو مدلسازی تدیین باو مدل وسو 69
حو ضۀ موجود دو حوزههای آبخیز کاورن بزوگ ر کرخه ابتدا اطالعات  30نوع ریژگ فیزیوگرافیک د ژئومرفولوژیک د پو شو گیاه ر
اقلیم برای ت،زیه ر تحلیل آماوی اساتداده شاد .با اساتداده از ت،زیۀ مؤلدههای اصال د ماتریس خصاوصایات به  8ریژگ عامل م نا
شامل :و سو ساالنهد م ساحتد محیطد طول آبراهۀ ا صل د ولیف حو ضهد متو سط اوتداع دو  %85باالی آبراهۀ ا صل د اوتداع موقدیت
 15%پایین طول آبراهۀ اصاال ر تدداد زمین لشز دو هر حوزه تقلیل یافت .دو مرحلۀ بدد حوضااههای موجود بر اسااا ریژگ های
منتخب به  6گرره همهن تق سیم ر با ا ستداده از وگر سیون چند متشیره گام به گام اقدام به مدل سازی و سو ده حو ضههای موود
مطالده شد .به دلیل رجود سدها دو باالد ست حو ضههای مطالدات د د ستر س به دادههای مدت رد یک از چالوهای مطالدات و سو
ا ست .بر ا سا منحن های جرم م ضاعف بین دادههای و سو -باو د از بین  35ای ستهاه که دو باال د ست خود داوای انواع سدهای
مخزن بودندد وسو ده  29ایستهاه تحت تأثیر سدهای باال دست خود قراو داشتند .نتایج ن شان داد که سدهای بزوگ م توانند بر
عملکرد و سو پایین د ست خود تا طول  98کیلومتری وردخانه تأثیر بهذاود .همچنین نتایج ن شان داد که دو هر گرره ترکیب خا ص
از ریژگ ها بر وری وسو ده حوضهها تأثیر گذاو هستند .بر اسا شاخص های اعت اوسن ،د مدلهای به دست آمده داوای کاوای
باالی ه ستند ( ضریب نو ساتکلیف  0/72ر ضریب ت یین  .)0/71بهطوو کل د ریژگ های فیزیوگراف حو ضه مانند محیطد م ساحتد
طول آبراهه اصاال ر ولیف حوضااه نس ا ت به سااایر عوامل اقلیم د پوشااوگیاه ر زمینشااناس ا منطقه از دوجۀ اهمیت بیشااتری
برخووداوند ر کل راویانس ت یین شده توسط ریژگ های ذکر شده  87/3دوصد است.
کلید واژگان :مدلسازید ت،زیۀ مؤلدههای اصل د خوشهبندید حوزههای آبخیز کاورن بزوگ ر کرخه.

* نویسنده مسئول :شماوه تما +9891332614539 :

Email: vchitsaz@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
ماهیت پیچیده ر ریژگ باو وساااو وردخانهها باعث
شده است که برآرود میزان وسو راوده به مخازن ر تولید
وساااو دو دواز مدت برای تدیین عمر مدید ساااازهها با
مشکل وربهور شود .یک از پرکاوبردترین ور های برآرود
باو و سوب مدل وردخانهها ا ستداده از منحن های سن،ۀ
وسااو م باشااد که با اسااتداده از آماو دب ایسااتهاههای
هیدورمتری ر و سو سن ،ر برقراوی وابطه بین دب آ
ر دب وساااو ت یه م شاااود .تاکنون ور های متدارل
برای محا س ۀ منحن های سن،ه اوائه شده ا ست اما دو
اغلب ور ها وساااو برآرود شاااده کمتر از مقداو راقد
وساااو مشااااهده شاااده اسااات ]10[ .از بین مدلهای
USBRد USBR 1چند خط د منحن حد رسااط دسااتههاد
منحن سااان،ۀ فصااال ر ور 2FAOبرای ت یۀ منحن
ساان،ۀ دب -وسااو د ور منحن حد رسااط دسااتهها وا
کاوآمدترین ور دان سته ر ا ستداده از این ور وا ن س ت
به سایر ور های مذکوو توصیه م کنند .همچنین [ ]9ر
[ ]1عنوان م کنند که ور منحن سااان،ه حد رساااط
دساااتهها نتایج مطلو تری وا دو برآرود دب وساااو به
همراه دا شته ا ست .از سوی دیهر عدم رجود ای ستهاههای
هیدورمتری ر و سو سن ،دو ب سیاوی از زیرحو ضههای
کشوو باعث شده تا استداده از ور های تحلیل منطقهای
وسو بیشتر مدنظر قراو گیرد.
ا ستداده از برخ از ریژگ های س لالو صول حو ضه ر
برقراوی اوت اط بین این خصااوصاایات ر دب وسااو د باعث
شده تا ور های تحلیل منطقهای دو حو ضههای فاقد آماو
یک ابزاو قدوتمند ج ت برآرود دب و سو تلق شود]1[ .
با بروس  209ایستهاه وسو سن ،کشوو ر با استداده از
وگرسااایون چند متشیره ار او داشااات که مسااااحتد دب
ساالنه ر دب ریژه از عوامل مؤثر دو و سو ده حو ضهها
م باشاااند ]7[ .با اساااتداده از ور های وگرسااایون چند

متشیره اقدام به مدلسااازی میزان وسااو وردخانه جراح
استان خوزستان کردند؛ نتایج آنها نشان داد که  98دوصد
تشییرات وسااو وردخانۀ جراح توسااط متشیرهای طول
آبراهۀ اصل ر دب متوسط ساالنه قابل توجیه است]13[ .
با اسااتداده از ور ت،زیۀ عامل ر وگرساایون چند متشیرهد
عوامل مؤثر بر وسااو حوض اۀ طالقان وا مساااحت اواض ا
کشااااروزید مسااااحت زیرحوضاااههاد م،موع مسااااحت
سازندهای ح سا ر نیمهح سا ر پ ست ر بلندی حوضه
مدرف کردند ر ار او داشاااتند که  88دوصاااد تشییرات
وسااو ده این حوضااه تحت تأثیر این متشیرها م باشااد.
[ ]11نیز با اسااات داده از ور ت،ز یه ر تحل یل عامل
حوزههای آبخیز جنو غر ایران عوامل م ساحت حو ضهد
دوصااد تحد ر دوصااد اواضا با ج ت شاامال غرب وا به
ترتیب موثرترین عوامل بر تولید وسو این حوضهها مدرف
کردند .همچنین دو خاوج از ک شوو [ ]6از مدل وگر سیون
چ ند متشیره برای برآرود وساااو ده ورزا نۀ حوزۀ آبخیز
وردخانۀ واماجانا دو هندر ستان ا ستداده کردند ر از بین 17
ریژگ موود اسااتداده دو وگرساایون گام به گام تن ا چ او
پاوامتر شااادت باوندگ دو زمان وریداد ر در ورز ق ل از
وریدادد دب در ورز ق ل ر فرساااایو ورز ق ل با ضاااریب
ت یین  82/3دوصااد دو سااطت اعتماد  95دوصااد به عنوان
ریژگ های مؤثر بر تولید و سو شناخته شدند ]12[ .دو
حوضااههای ک ک کانادا از ورابط وگرساایون ج ت برآرود
و سو ده ا ستداده کردند ر ار او دا شتند که متشیرهای
فیزیک حوضه دقت مدلها وا باال خواهد برد.
نکتۀ مشااترد دو مدلسااازی وسااو ده حوزههای
آبخیزد شااناسااای ر اسااتداده از ریژگ های تأثیر گذاو بر
وری تولید وسااو دو هر حوضااه م باشااد که ممکن دو
حوضاااههای مختلف این ریژگ ها متدارت باشاااد .دو این
مطالده سد شده تا پس از ت یۀ ماتریس  30ریژگ تأثیر
گذاو بر وسااو ده حوضااهها (سااتون) بر اسااا سااایر
2Food and Agricultural Organization

1United State Bureau of Reclamation
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مطالدات شااامل ریژگ های فیزیوگراف د پوشااو گیاه د
فرسااااایوپااذیری ر اقلیم د برای  69حوضااااه ر زیر
حوضااههای (ودیف) منطقه کاورن ر کرخه با اسااتداده از
ت،ز یه مؤل ده های اصااال د ارالً ریژگ های تأثیر گذاو
شااناسااای ر ثانیاً با اسااتداده از ور های خوشااهبندید
حوضااههای مشااابه ر نزدیک به هم از لحاا این ریژگ ها

تا " 34° 55' 0عرض شمال قراو داود .این منطقه بخو
عمدهای از سااطت اسااتانهای کرمانشاااهد همداند ایالمد
لرسااتاند خوزسااتاند چ او محال ر بختیاوید ک کیلویه ر
بویر احمد ر ا ستان ا صد ان وا دو برگرفته ا ست .م ساحت
منطقۀ موود مطالده  98686کیلومتر مربع اسااات که دو
حدرد  83دوصااد از سااطت حوضااه های کاورن بزوگ ر

تدکیک شااوند .دو ن ایت سااد شااده با اسااتداده از ور
وگرسااایون چند متشیره گام به گام اقدام به مدلساااازی
وساااو ده دو هر یک از گرره های همهن شاااود .این
مطالده بدین لحاا حائز اهمیت م باشاد که تأثیر ساد بر
وسو ایستهاههای هیدورمتری پایین دست بروس شد ر
سااد شااد با اسااتداده از منحن های جرم مضاااعف این
تأثیرات کاهو یا حذف شوند.

کرخه وا شامل م شود .شکل ( )1موقدیت حوضهها ر زیر
حوضاااههای موود مطالده ر ایساااتهاههای هیدورمتری وا
نشان م دهد.

 .2روش شناسی
 .2.1معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ موود مطالده شااامل بخوهای از حوضااههای
کاورن بزوگ ر کر خه اسااات ر دو م حدردۀ جشراف یای
" 46° 6' 0تا " 51° 58' 50طول شرق ر "30° 16' 40

 .2.2روش کار تحقیق و دادههای مورد نیاز
دادههای موود نیاز دو این مطالده شامل دب جریان ر
دب وساااو مربوط به ایسااات هاه های آ سااان ،ر
و سو سن ،ر همچنین اطالعات ر م شخ صات مربوط به
سدهای موجود دو منطقهد شامل نوع سدد سال شررع ر
سااال پایان پررژۀ ساادسااازی ر سااال آبهیری ساادهاد از
سازمان تحقیقات منابع آ (تما ) راب سته به رزاوت نیرر
جمعآروی شد .با برقراوی اوت اط بین دادههای دب جریان
ر دب وساااو (منحن سااان،ه) دادههای وساااو برای
ایستهاههای موود مطالده ت یه شد.
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شکل  .1منطقۀ مورد مطالعه و موقعیت حوضهها و ایستگاههای هیدرومتری

دو این مطالده به منظوو ت یۀ ورابط منحن های سن،ه
ایساااتهاههای موود مطالده از ور حد رساااط دساااتهها

سدها ت یه شد .سپس اثر تشییرات دب ر و سو دو اثر
احداث سد دو محدردۀ زمان سالهای شررع پررژه احداث

اسااتداده شااد؛ دو این ور که ارلین باو توسااط [ ]5اوائه
شدد ابتدا م،موعۀ متنارر دب -وسو به صووت صدودی
مرتب شااده ر پس از آن به دسااتههای مشااخص تقساایم
م شوند .دو گام بددی به صووت متنارر به ازای متو سط
دب هر د ستهد متو سط غلظت و سو آن د سته تدیین ر
یک ساااری جد ید از زرج داده های دب -وساااو ت یه
م شود .پس از آند سری مذکوو به یک دستهاه مختصات

سد موود برو س قراو گرفت .چنانچه احداث سد تأثیری
بر وری وفتاو دب ر وسو ده زیر حوضهها داشته باشدد
به صووت شک ستک دو امتداد منحن جرم مضاعف راهر
م شااود .بنابراین از آماو ایسااتهاه تا سااال ق ل از شااررع
پررژه سدسازی استداده شده ر منحن های سن،ه م،دداً
تددیل شد.
همچنین عالره بر دادههای دب ر وسااو د  30ریژگ

لهاویتم منتقل شاااده ر یک وابطۀ وگرسااایون توان 1با
فرم مدادلۀ ( )1به آن براز داده م شااود ر مطاب با آن
از وری دب ورزا نه م قادیر وساااو ورزا نه ر دو ن ا یت
سریهای ساالنۀ وسو برای هر ایستهاه برآرود م شود.

فیزیوگراف د ژئومووفولوژیک د پوشاااو گ یاه ر اقلیم
برای هر حو ضه مطاب جدرل ( )1ت یه شد؛ اما به منظوو
مدلسااازی ب ینه ر دقی تر با اسااتداده از ت،زیۀ مؤلدههای
ا صل 2تدداد ریژگ های فوق بر ا سا قدو مطل ضرایب
بیو از  0/5هر کدام یک از ریژگ ها دو  5مؤل دۀ ارل
تقلیل داده شد (وابطۀ .)2

()1

Q = aQbw
s

دو این وابطه:
 :Qsدب وسو به ازای مقادیر دب جریان
 :Qwدب جریان
 aر  :bضرایب مدادله هستند.
به دلیل رجود سدها دو باالدست حوضههای مطالدات د
د ستر س به دادههای مدت رد یک از چالوهای مطالدات
وساااو اسااات .به ع اوت دیهرد احداث ساااد بر وری
آبراهه های اصااال باعث ت حت تأثیر قراو گرفتن ماه یت
تصااادف دادههای دب ر وسااو م شااود؛ لذا به منظوو
حذف اثر سد بر وری دادههای دب ر و سو ای ستهاههای
پایین د ست خودد مقادیر ت،مد و سو دو مقابل مقادیر
ت،مد باو به عنوان یک ریژگ مسااتقل وساام شااد ر
منحن جرم مضاعف برای تمام ایستهاههای پایین دست

()2

PCi =E iT X

دو ا ین وا بطااهEiT :د  iا م ین برداو ر یژه ر  Xبرداو
خصوصیات افراد است.
دو مرحلۀ بدد بر اسااا ریژگ های منتخب دو مرحلۀ
ق ل از خوشااهبندی به ور راود(3به دلیل کاهو تلدات
ناشااا از داده های پرت) ر فاصااالۀ اقلیدسااا 4ان،ام ر
حو ضههای م شابه با ا ستداده از پکیج  NbClustدو محیط
بر نا مۀ  Rگررهب ندی شاااد ند [ 2ر  .]3دو ن ا یت ج ت
مدلسااازی وسااو مدل ر ریژگ های حوضااههای موود
مطالده از وگرساایون چند متشیرۀ گام به گام (وابطۀ  )3بر
وری ریژگ های منتخب دو داخل هر گرره استداده شد.

2Principal Component Analysis
3Ward
1Power regression

4Euclidian
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𝑛𝑥 𝑛𝑎 Y = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + ⋯ +

()3

دو این وابطه X1 :تا  Xnمتشیرهای روردی (مساااتقل)د

 Yمتشیر راب ستهد  a0عرض از م دأ خط ر  a1تا  anضرایب
وگرسیون متشیرهای مستقل هستند.

جدول  .1ماتریس ویژگیهای مورد بررسی
ردیف

نام ویژگی

ردیف

نام ویژگی

1

محیط حوضه

16

ولیف حوضه

2

مساحت حوضه

17

شاخص ضریب زبری

3

طول حوضه

18

فرسایوپذیری سازندها

4

ضریب فشردگ

19

دوصد اواض ماون

5

ضریب شکل

20

متوسط فرسایوپذیری ماون

6

نس ت دایرهای

21

دوصد ذوات شن خاد

7

طول وردخانه

22

دوصد ذوات سیلت خاد

8

تراکم آبراههای

23

خاد

9

طول بلندترین آبراهه

24

( NDVI_2006مرطو ترین سال)

10

شیب متوسط بلندترین آبراهه

25

( NDVI_2007سال نرمال)

11

متوسط باوندگ ساالنه

26

( NDVI_2008خشکترین سال)

12

متوسط اوتداع دو  %85طول باالی آبراهه اصل

27

دوصد اواض جنهل

13

متوسط اوتداع دو  %15طول پایین آبراهه اصل

28

دوصد اواض مرتد

14

اوتداع نقطه دو  %15طول باالی آبراهه اصل

29

15

اوتداع نقطه دو  %85طول باالی آبراهه اصل

30

دوصد ذوات و

دوصد اواض مرتد فقیر
تدداد زمین لشز

همچنین به منظوو اوز یاب مدل ها از شااااخص های
ضریب نو ساتکلیف ( )NSر وی شۀ درم میانهین مربدات
خطا ( )RMSEبرای هر مدل استداده شد .باید اشاوه کرد
که به علت مقادیر زیاد ریژگ های وسو د مقادیر RMSE

ریژگ موود مطالده به صووت ت صادف اتداق افتاده با شد.
ن تایج بروسااا اثر سااااد های موود ب رهبرداوی بر وری
وساااو ده حوضاااهها با اساااتداده از منحن های جرم
مضاااعف وسااو -باو نشااان داد که از بین  69ایسااتهاه

برای مقادیر حقیق ر برآرود شاااده ممکن اسااات اعداد
بزوگ باشااد که شاااید برای اوزیاب کاوای مدل مناسااب
ن اشاااد؛ لذا دو این مطالده مقادیر  RMSEبرای مقادیر
استانداود شدۀ وسو برآرود شده ر راقد محاس ه شد.

موود مطالدهد  35ایسااتهاه دو باال دساات خود داوای انواع
ساااد های مخزن بودند که از این بیند وساااو ده 29
ایستهاه تحت تأثیر سدهای باال دست خود بوده ر از دروۀ
آماوی آنها تا سااال پیو از احداث سااد باال دساات آنها
اسااتداده شااد .شااکل ( )2منحن جرم مضاااعف وا برای
ای ستهاه هلیالن ( )21-147بر وری وردخانۀ سیمره ن شان
م دهد که به صااووت همزمان با سااال احداث سااد کالن
مالیر ( سال شررع عملیات اجرای  1382ر سال خاتمه ر
آبهیری سد  )1390منحن جرم مضاعف دچاو شکسته
دو محدردۀ ساال  1386-87شاده که نشاان دهندۀ تأثیر

 .3نتایج
 .3.1منحنی جرم مضاعف
تحلیل ر مدلسااازی مناسااب برای یک ریژگ ط ید
زمان با بیشترین صحت همراه است که تمام وریدادهای
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عملیات اجرای ساااد ر پس از آن تأثیر آبهیری این ساااد
اسااات .همچنین نتایج نشاااان داد که سااادهای بزوگ
م توانند بر عملکرد و سو پایین د ست خود تا طول 98

کیلومتری وردخانه تأثیر بهذاوند.

۸

( ) ×103

۷
۶

باو

۴

ت،مد ()mm

1386-1387

۵
۳
2
1
0

20

2۵
() × 106

10
1۵
وسو ت،مد (تن دو سال)

۵

0

شکل  .2منحنی جرم مضاعف بارش-رسوب ایستگاه هلیالن ( )21-147بر روی رودخانۀ سیمره

 .3.2تجزیۀ مؤلفههای اصلی و خوشهبندی
با تکمیل ر آماده شااادن دادههای وساااو ر ماتریس
ریژگ های هر زیر حوضاه به منظوو کاهو ابداد ریژگ ها
ر مدلسازی ب ینهد عمل  PCAبر وری ریژگ ها ان،ام شد.
نموداو سنهریزهای مؤلدههای ا صل ن شان داد که  5مؤلدۀ
ارل  90دو صد تشییرات وا دو بر م گیرند ( شکل  )3ر کل

راویانس ت یین شااده توسااط ریژگ های ذکر شااده 87/3
دوصااد اساات .بنابراین از بین برداوهای ریژه  6مؤلدۀ ارل
ریژگ های (مقادیر چرخو یافته) که داوای قدو مطل
ضااارایب بیشاااتر از  0/5بودند به عنوان ریژگ های تأثیر
گذاو انتخا ر دو فرآیند خوشااهبندی ر مدلسااازی موود
استداده قراو گرفتند (جدرل .)2
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1۴
12
10

۶

مقدار ویژه

۸

۴
2

0
۳0

2۵

20

10

1۵

0

۵

شماره مؤلفه
شکل  .3نمودار سنگریزهای مؤلفههای اصلی
جدول  .2ضرایب ویژگیهای انتخاب شده
نام ریژگ

راحد

کد متشیر

متوسط وسو ساالنه
محیط حوضه
مساحت حوضه
طول وردخانه اصل
متوسط اوتداع دو  %85باالی آبراهه اصل
اوتداع نقطه دو  %85طول باالی آبراهه اصل
ولیف حوضه
تدداد زمین لشز

Ton/Year

Y

Km

X1

Km2

X2

Km

X3

m

X4

m

X5

m

X6

-

X7

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

0/87
0/76
-0/81
-0/58
-0/60
-0/68
0/54
0/75

0/61

نتایج حاصل از خوشهبندی سلسله مرات حوضهها ر
زیر حوضااههای موود مطالده بر اسااا  8ریژگ فوق 3
گرره اصاال وا نشااان داد (شااکل  .)4دو هریک از گررههاد
جداگانه اقدام به بر قراوی وگرسااایون چندمتشیره گام به
گام شد .نتایج ن شان داد که مدل ارلیۀ ساخته شده برای
گرره سوم از ضریب ت یین کم برخووداو بود (R2 34/7%

مند نشاااان م داد .برای غل ه بر این مشاااکل م،دداً با
اساااتداده از ت،زیۀ مؤلده های اصااال ر خوشاااهبندید
حو ضههای گرره سوم به  4زیر گرره بر ا سا ریژگ های
م ساحتد طول وردخانه ا صل ر محیط حو ضهها تق سیم
شدند .شکل ( )5موقدیت افراد هر گرره وا دو حو ضههای
ا صل ر زیر حو ضههای کوچکتر ن شان م دهد .همچنین

=) .همچنین به خاطر تنوع زیاد حوضااهها دو این گرره ر
تشییرپذیری دورنگرره حوضااهها مدل برآرود شااده دو
برخ از حوضااههای کوچکد مقادیر وسااو وا صاادر ر یا

شااا کل ( )6نموداو جد های هر یک از ریژگ های موود
بروس وا دو هر گرره نشان م دهد.
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شکل  .4خوشهبندی سلسله مراتبی حوضههای مورد مطالعه ،حروف  C ،B ،Aو  Dزیرگروههای گروه سوم هستند.

شکل  :a .5حوضههای بزرگ گروه اول :b ،زیر حوضههای گروه اول و سایر گروهها.
برخی از زیر حوضهها به علت هم پوشانی نمایش داده نشدهاند.
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شکل  .6نمودار جعبه ای ویژگیهای مورد مطالعه در هر یک از گروههای همگن

نتایج حاصل از وگرسیون گام به گام دو هر یک از گررههای
فوق نشااان داد که دو هر گرره ترکیب خاصاا از ریژگ ها بر
وری و سو ده حو ضهها تأثیر گذاو ه ستند .جدرل ( )3مدل

ساخته شده برای هر گرره ر نتایج اوزیاب کاوای این مدلها وا
ن شان م دهد .شکل ( )7نیز مقادیر برآرود شده وا ن س ت به
مقادیر راقد برای هر گرره نشان م دهد.

جدول  .3مدلهای ساخته شده رسوب معلق ساالنه برای هر گروه بر حسب هزار تن در سال
گرره

مدل

RMSEs

NS

1

]Y = [-20.3(X1) +1.12(X3) -4.87 (X5) +26339.63

0/53

0/72

2

]Y = [3.3(X1) + 3.16 (X2) – 4.46 (X3) + 0.480 (X4) – 1921.42

0/15

0/98

3-A

]Y = [4.58(X2) -5.94(X3) – 2.821 (X6) + 4591.08

0/30

0/90

3-B

]Y = [0.46(X2) - 0.55(X3) -5.83

0/40

0/83

3-C

]Y = [-4.648(X1) + 0.563(X2) + 0.778(X4) -887.5

0/33

0/88

3-D

]Y = [- 4.983 (X1) + 0.824 (X2) + 2.057 (X5) – 1.739 (X6) + 232.11

0/77

0/45
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شکل  .7مقادیر واقعی در مقابل مقادیر برآورد شده رسوب تولید شده (میلیون تن در سال) در هر گروه

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج نشاااان داد که تقری اً دو همه گررهها به جز گرره
 3-Dمدلهای ساخته شده کاوای خوب دا شته ر بهطوو
کل ریژگ های مسااااحتد محیط ر طول وردخانۀ اصااال
حوزۀ آبخیز از م مترین ریژگ های مؤثر بر وساااو ده
حوضاااههای موود مطالده هساااتند .با توجه به جدرل ()3
عامل مساحت ( )X2دو تمام مدلها به جز مدل گرره ارل
به عنوان یک عامل مؤثر بر و سو ده حو ضهها شناخته
شده ا ست .عمدتاً با افزایو م ساحت میزان و سو تولید

شده ر وسو ده حوضهها افزایو م یابد [ .]1اما با توجه
به نتایج بهدساات آمده به نظر م وسااد چنانچه مساااحت
حوضااهها از یک حدی زیادتر شااود عامل مساااحت تأثیر
چندان بر وسو ده حوضه نخواهد داشت .دو حوضههای
ب سیاو بزوگد و سو تولید شده افزایو یافته اما این مقداو
و سو تولید شده ممکن ا ست به نقطۀ خررج حو ضه دو
این گونه حوضااهها نرسااد ر عمالً دادهای از ح،م وسااو
تولید شده ث ت نشود .به همین دلیل با افزایو بیو از حد
م ساحت حو ضههاد عامل م ساحت به عنوان یک عامل مؤثر
بر وری وساو ده حوضاههای موود بروسا دو گرره ارل
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شناخته نشد .همچنین ریژگ تدداد لشز ها ( )X7عل وغم
ضاااریب نسااا تاً باال دو مؤلدههای ساااوم ر چ اوم دو هی
کدامیک از مدل های برآرود شاااده داوای اثر مدن داوی بر
وری وسااو ساااالنه ن ود .علت این امر یک دامنۀ بساایاو
گساااتردۀ رقایع (صااادر تا بیو از  6000وریداد) ر دیهری
یک سان بودن اعداد برای حو ضههای که داوای همپو شان
بودندد اسااات .از این ج ت ریژگ تدداد لشز ها به عنوان
یک ریژگ مناسب ج ت مدلسازی وسو مدل دو منطقۀ
موود مطالده شناخته نشد .به منظوو بروس اثر لشز ها بر
وری وسااو تولید شااده شاااید ب تر باشااد بهجای تدداد
لشز ها از دادههای ر سدت لشز های افتاده دو هر حو ضه
استداده کرد .از طرف دیهر مدلهای برآرود شده برای گرره
درم ر  3-Aبه ترتیب داوای بیشااترین مقادیر ضااریب نو
ساااتکلیف دو بین سااایر گررهها هسااتند .علت این امر تا
حدردی م تواند مرت ط با مسااااحت ر طول آبراهههای زیر
حو ضههای این گرره با شد که نه شامل حو ضههای خیل
بزوگ مانند گرره ارل اسات ر نه حوضاههای خیل کوچک
مانند گررههای 3-Bد  3-Cر 3-D؛ دو حوضاااههای خیل
کوچکد اثر مساااحت ر طول آبراههها کمتر شااده ر کاهو
چ شمهیر ضرایب ریژگی ای م ساحت ر طول آبراهه ا صل
گرره های 3-Bد  3-Cر  3-Dنسااا ت به گرره ارلد درم ر
 3-Aر وسااو ده دو این حوضااهها ممکن اساات بیشااتر
تابد از خ صو صیات سنگ شنا س ر ح سا سیت راحدها به
فر سایو با شد .دو اوت اط با گرره  3-Dبه نظر م و سد که
وسااو ده دو این حوضااهها اوت اط چندان با ریژگ های
مساااتقل موود بروسااا نداود یا حداقل از یک مدل خط
پیرری نم کند ر نیازمند بروساا سااایر ریژگ ها ر آزمون
مدلهای دیهر است.
دو این مطالده سد شد با ا ستداده از مدل سازی خط
اوت اط بین پاوامتر های فیزیوگراف د پوشاااو گ یاه ر
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اقلیم با وسااو ده ساااالنۀ حوضااههای کاورن بزوگ ر
کر خه موود بروسااا قراو گیرد .ن تایج نشااااان داد که
وساااو ده دو این حوضاااهها بیشاااتر تحت تأثیر عوامل
فیزیوگراف اساات که با نتایج [ 14ر  ]15که دو این اوت اط
نتایج مشااااب اوائه کردهاند مطابقت داود .دو این مطالده
حو ضۀ سد کمال صالت ا ستان مرکزی دو گرره  3-Bقراو
گرفت ر دو مدل ساااخته شااده برای این حوضااه در ریژگ
مساااحت ( )X2ر طول وردخانه ( )X3بر وری وسااو ده
ساااالنۀ آن مؤثر هسااتند با این حال ضااریب ریژگ طول
وردخانه حدرد  %25بیو از ضاااریب مسااااحت دو مدل
ساخته شده بود که هم واستا با نتایج [ ]8که ار او داشتند
عامل طول وردخانه به صووت مدن داو بر وری و سو ده
حوض اۀ سااد کمال صااالت اسااتان مرکزی اثر داودد مطابقت
داود .بهطوو کل نتایج بهدسااات آمده نشاااان داد که دو
م حدردۀ حوضااااه های جنو غر کشاااوو متشیر های
فیزیوگراف مانند محیطد مساحت ر ولیف حوضه نس ت به
سایر عوامل از دوجۀ اهمیت بی شتری برخووداو ه ستند ر با
یافته های مشاااابه [ 4ر  ]11مطابقت داود .نکتۀ دیهر دو
اوت اط با این تحقی اساااتداده از ور ت،زیۀ مؤلده های
ا صل ج ت کاهو ابداد ماتریس ریژگ ها ر گررهبندی زیر
حوضهها به گررههای همهن بر اسا این ریژگ هاست که
با نتایج [ ]4مطابقت داود .استداده از این ور برای مناط
ر سیع ر ناهمهن ب سیاو کاوآمد ا ست بهطوویکه دو منطقۀ
موود مطالده نتایج مدل های سااااخته شاااده بر اساااا
گررهبندی تمام ریژگ های ماتریسد از دقت بسیاو پایین
برخووداو بود .ب نابراین با تو جه به ن تایج قا بل ق ول این
مطالده م توان ار او داشااات که اساااتداده از ور های
خوشااهبندی مناسااب ر وگرساایون چند متشیره گام به گام
کاوای مناسااا دو مدلساااازی وساااو مدل ر تحلیل
منطقهای وسو مدل داوند.
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