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قابلیت روشهای رگرسیونی منحنی سنجه مدل Loadest

در برآورد رسوب معلق ساالنه
 علی اکبر نظری سامانی*؛ دانشيار دانشکده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،كرج ،ایران.
 آریان صلواتی؛ كارشناس ارشد ،اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان كردستان ،ایران.

چکیده
داشتن اطالع از مقدار کمی بار رستببی حمل شتد تبسط رودخانهها از اساسیتری اطالعات برای مقابله با فرسایش خاک و طراحی
ستدها میباشتد .در ایران غالبا برآورد بار رستب معلق بر پایه روشهای منحنی ستنهه میباشتد .از آنجا که داد های برداشت دبی
رستب به طبر تصتادفی و ناپیبستنه میباشتد لذا ،در عمل درونیابی و برونیابی آنها با خطای زیادی همرا میباشد .ای بررسی به
منظبر ارزیابی در تعداد داد های مبجبد برای برآورد بار رستببی روزانه با مدلهای رگرسیبنی  Loadestاس  .بنابرای از داد های دبی
روزانه رسب ایسنگا قزقلی در حبز آبخیز جنگلی گرگانرود اسنفاد شد .آنگا به طبر تصادفی درصدهای مخنلف داد مبجبد حذف
شد و مقدار بار رسببی با  11روش برآورد شد .دق هر یک از ای مدلها در ایسنگا مطالعاتی ،ارزیابی و سپس کارایی بهنری مدل از
میان مدلهای  Loadestتعیی شتد .با تبجه به ننای ارزیابی ددیاگرام تیلبر) مدل شتمار دو دارای بهنری دق ببد و در صبرت نببد
 05درصتد از داد های روزانة رسب  ،ضریب همبسنگی بیش از 5/0را در برآورد رسب ساالنه از خبد نشان داد .البنه در سالهای کم
آبی و دور های کاهش بار رستببی ،ضریب همبسنگی بسیار اندک و غیر قابل قببل ببد .بنابرای با تبجه به برداش های محدود دبی
آ و رسب منناظر در ایسنگا های کشبر برای اسنفاد از روشهای منحنی سنهه رسب نیاز اس که تعداد داد مبجبد برای ساخ
منحنی ستتنهه حداقل در حد  180برداش ت باشتتد تا دق قابل قببل حاصتتل شتتبد .همچنی هرچقدر مقدار داد مبجبد منعلق به
دور های زمانی فصل پاییز یا سال خشک بیشنر باشد ،کارایی روش مبرد اسنفاد کمنر خباهد ببد .با تبجه به اینکه در برخی مطالعات
برای برآورد و واستتنهی دیگر مدلها دمانند (SWAT, WEPPاز ایهاد ارتباط بی روش های مبننی بر رابطه بی دبی آ و رستتب
اسنفاد میشبد ،لذا تبصیه میگردد اسنفاد از ای روش به ویژ در حبضههای با بار رسببی کم د1/0ت در هکنار درسال) ،با احنیاط
بیشنری انهام شبد.
واژگان کلیدی :دیاگرام تیلبر،رسببات معلق،ضریب همبسنگی،گرگانرود ،منحنی سنهه  /تعداد داد.
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 .1مقدمه
اننقال رسب فرایند طبیعی در حبز های آبخیز اس
کتته تتتا یر گستتتنرد ای بر ژئبمبرفبلبژی رودختتانتتههتتا،
اکبس تیستتنمهای ستتاحلی و چرخه بیبژئبش تیمیایی جهان
دارد .بتا وجبد حتاکم ببدن فرانیتدهای طبیعی حاکم بر
حمل رسب  ،مسئله فرسایش و رسب ناشی از آن مبجب
ایهاد مهمبعهای از مشتتتکالت مرببط به آلبدگی ،تخریب
محیطزیست  ،جاری شتدن سیل و آسیب به زیرساخ ها
میشتبد ] 22 ،13و  .[7تخلیه رسب رودخانههای مبجبد
در خشتتکیها به دلیل تا یر قابل مالحظه در تعامل قار ها
و اقیانبسها مبجب نگرانیهایی در ستراسر جهان گردید
استت ] .[6 ،15تخمی زد شتتد استت که رودخانههای
زمینی مقدار  25×153ت از رستتتببات اقیانبسها را در
ستتال تأمی میکنند ] .[26 ،16طی چند دهة گذشتتنه،
بیشتنر فرستایشها و به تبع آن تبلید رستب و اننقال آن
حاصتل دخال های انسان در اکبسیسنمهای طبیعی نظیر
جاد سازی ،تخریب پبشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی
اس ].[25
بیشتنر رودخانهها در جهان روند کاهشی قابل تبجهی
را در بار رستتب نشتتان میدهند .یکی از مهمنری دلیل
ای مبرد ساخ سدهای بزرگ در مسیر رودخانه ها اس
که منهر به کاهش رسب وارد شد به اقیانبسها و دریاها
شتد اس  .ای مسئله منهر به فرسایش دلناها و تخریب
اکبستتیستتنمهای رودخانهای شتتد استت ] 3 ،12و .[20
برآورد مقدار رستتتب معلق در رودخانهها دآورد رستتتب
رودخانه) یکی از عبامل مب ر در تعیی طبل عمر ستتتدها،
مدت بهر برداری از تأستیسات مرببطه ،تبنل و کانالهای
آبرستتتانی ،شتتتناخ و تنظیم تغییرات بستتتنر و کنار
رودخانهها و تحلیل تخریب و فرستتتایش در باالدست ت به
منظبر اجرای بهنری شتتتیب هتای مدیرینی د )BMPSبا
هدف کاهش تخریب و تبلید رسببات میباشد.
محققی مخنلفی تا کنبن در ستراستر جهان مطالعاتی
را در خصتتبص برآورد رستتب انهام داد اند که میتبان به
مباردی چند اشتتتار نمبد .برآورد بار معلق رستتتب در
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باالدس ت و پایی دس ت ستتد دز با استتنفاد از روشهای
 GEP ،USBRو  FAOنشتتان دهندة برتری روش GEP
در ایسنگا تله زنگ و  USBRدر ایسنگا بامدژ ببد اس
] .[0همچنی ارزیابی روشهای مخنلف برآورد بار رسب
معلق شتامل :خطی ،چند خطی ،حد وستط دسنه،FAO ،
اصتتال به روش پارامنری د )CF1و اصتتال به روش غیر
پتتارامنری د )CF2برای حبزة آبخیز ستتتد درودزن ،مبی
برتری روش اصالحی غیر پارامنری با مقدار 5/0 ،RMSE
است ] .[17درحالیکه ننای براورد رسب معلق ساالنه را
برای رودخانه قر چای با استتنفاد از روشهای س تیستتنم
نبروفازی ،شتتبکه عصتتبی مصتتنبعی ،منحنی ستتنهه و
رگرستیبن خطی جاکی از دق زیاد روش شتبکه عصبی
مصنبعی با ضریب همبسنگی حدود  5/3ببد اس ].[10
اسنفاد از روش های مخنلف براورد بار معلق به منظبر
بتررستتتی تغییرات مکتتانی و زمتتانی برآورد ستتتتاالنتته
میکروپالستتنیکهای معلق در رودخانه  Nakdungددومی
رودخانه بزرگ کر جنببی) نشتتان داد که مقادیر ستتالیانه
آنها را میتبان با اسنفاد از رابطه نمایی میان دبی آ و
غلظ های انداز گیری شتتد به دس ت آوردد ] .[11عالو
بر ای منحنیهای ستنهه رستب همبرا به عنبان روشی
برای ارزیابی روشهای مدیرینی و تأ یر آنها بر مقادیر
رستب مبرد اسنفاد قرار میگیرد .رد ای زمینهمینبان به
برآورد بتار معلق روزانه و ماهانه در تلفیق با مدل SWAT
در حبز آبخیز  Marolبا مساح  0532کیلبمنر مربع در
جنب هند با ننیهة  R2بیشتتنر از  5/8اشتتار کرد ].[11
 Sunو همکاران به منظبر بررستتی اقدامات حفاظ خاک
در کاهش ورود رسببات لس در باز زمانی  1335تا 2515
به تحلیل رابطه رگرسیبنی دبی و رسببات به منظبر برآورد
بار رستتب ستتاالنه رودخانه زرد در چی پرداخنند .ننای
بررستتی تغییرات پارامنرهای  aو  bرگرستتیبن غیرخطی
دبی آ و رستتتب بعد از اجرای طر های حفاظ خاک،
نشتتتان دهند ی مؤ ر ببدن اقدامات حفاظنی و کاهش
رسببات در رودخانه زرد ببد اس ].[21
در کشتتبر ایران تا کنبن روشهای مخنلف هیدرولیک
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و هیدرولبژیک به منظبر برآورد بار رستب ساالنه اسنفاد
شتتد استت که پس از ارزیابی ننای تحقیقات مخنلف از
بی روشهایی مانند همچبن حد وستتط دستتنه CF1 ،و
 ،CF2ضتریب اصتالحی  FAOو نبع روش اسنفاد از دبی
جریتان روش منحنی حدوستتتط دستتتنه ها همرا با دبی
منبستط روزانه قابل قببلتری ذکر شد اس ] .[10 ،1با
ای وجبد تا کنبن پژوهشتی در زمینه تعداد داد مناستتب
برای ایهاد منحنی ستتنهه با دیگر روشها نیاز به انهام
پژوهشهای بیشتتتنری است ت  .با تبجه به اینکه داد ها
برداری از رستتب معلق در ایران بر پایه تقبیم میباشتتد و
در عمل دادهای مبجبد ستتیالبی کمنر مبرد پایش قرار
میگیرند در حال کلی برای ایهاد منحنی ستتتنهه در
ایسنگا ها بر پایه دادهای برداش شد طی چندی سال
عمل میشتبد .لذا الزم اس تا به نحبی مشخص شبد که
تعداد داد مبجبد چه تأ یری بر برآورد بار رستتتببی دقیق
دارد .بنابرای تحقیق جاری به منظبر اسنفاد از روشهای
مبرد اسنفاد در مدل  Loadestبرای برآورد بار رسببی در
یک حبضتتته با کاربری غالب جنگلی و نرخ فرستتتایش و
رسب قابل مالحضه انهام شد اس .

 .2روش پژوهش
حبزةآبخیز مبرد مطالعه در باالدس ت ایستتنگا قزاقلی
بخشتی از حبز آبخیزگرگانرود میباشتتد که در مخنصات
جغرافیایی ˊˊ 00° 51ˊ 67تا ˊˊ 03° 27ˊ 05طبل شرقی
و ˊˊ 63° 00ˊ 08تا ˊˊ 67° 07ˊ 03عرض شتتتمالی در
استنان گلسنان و چی خبردگیهای شمالی سلسله جبال
البرز قرار دارد .مستتاح ای حبض ته  7572کیلبمنر مربع
بتبد و ارتفتتاع ای حبضتتته از  2883منر در منتتاطق
کبهستتنانی تا  18منر در مناطق دشتتنی منغیر میباشتتد.
نبع اقلیم منطقه براستتتاس تقستتتیمبندی دومارت نیمه
خشک تا خیلی مرطب ببد که بیشنری مقدار بارش در
ما های فروردی و آذر و کمنری مقدار در ما های تیر و
مرداد میباشتتد .عمد کاربری اراضتتی در حبضتتة مذکبر

کاربریهای مرتع -ببته زار و مخلبط جنگلهای ستتتبزنی
برگ -په برگ بته ترتیب با  60/58و  27/51درصتتتد
میباشتتد .ایستتنگا قِزقلی تنها ایستتنگا مبجبد در کش تبر
استت که داد های رستتب معلق را به صتتبرت روزانه دارا
میباشتتد و به همی دلیل به عنبان ایستتنگا مطالعاتی در
ای تحقیق مبرد استتنفاد قرار گرف  .شتتکل  1مبقعی
ایسنگا را در حبزة آبخیز گرگانرود و شکل  2نقشه زمی
شتناسی و گسلهای گسنر مبرد مطالعه و پیرامبن آن را
نشان میدهد.

 .1.2دادهها
در ای مطالعه داد های روزانه رسب ایسنگا قزقلی
در طبل دور آماری سال  1606تا  1603از پایان نامههای
دوروانی و میرزایی در دانشتتتگا تهران) تهیه گردید .دلیل
اصتتلی اننخا ای باز زمانی ،داد برداری های منظم در
بیشنر روزهای سال در ای حبضه ببد که تبسط سازمان
انرژی اتمی ایران صتتبرت گرفنه استت  .میتبان گف که
تنها باز زمانی و ایستتنگا مبجبد در کشتتبر است که ای
تعداد داد منظم و دقیق را در ارتباط با رستتتب معلق
روزانه دارد .محاستتبه مقادیر رستتب معلق ستتاالنه برای
ایسنگا قزقلی و در باز زمانی مبرد مطالعه در جدول د)1
نشان داد شد اس .
 .2.2مدل Loadest

 Loadestبتته محققتتان کمتتک میکنتتد تتتا بتتا متتدل
رگرست تیبن ،بار معلق رودخانهها را تخمی بزنند .به طبر
کلی مقدار جرم رستتتببات معلق را در دور زمانی دلخبا
د ،)tمیتبان از رابطه زیر محاسبه کرد؛
د) 1

𝑡

𝑡𝑑𝐶𝑄 𝐿𝑡 = ∫0

 Cغلظت وزنی رستتتب ] Lt ،[M/L3مقتدار کل بار
رستتتب ] Q ،[Mدبی لحظهای جریان ] [m3/Tو  tزمان
اس ].[s
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شکل  .1موقعیت ایستگاه قزاقلی در حوزه آبخیز گرگانرود

شکل  .2نقشه زمین شناسی و گسلهای گسترة مورد مطالعه و پیرامون آن ][22

جدول  .2مقادیر رسوب معلق ساالنه در ایستگاه قزقلی
سال

رسب معلق دت )

1606

0373750/8

1600

862226/7

1600

1375335/3

1603

051173/0
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در بیشتتنر مبارد مقدار  Qبه طبر مقادیر گستتستتنه در
زمان دستتاعنی یا روزانه) مبجبد استت ولی مقدار غلظ
د )Cدر زمتتان هتتای بستتتی تار کتمتنتری انتتداز گیری
میشتتبددهزینه زیاد و وق گیر) .بنابرای از مقدار غلظ
نقطهای برای براورد مقدار بار در کل دور زمانی استتنفاد
میشبد .معمبالً مقدارهای  Cبه طبر قابل تبجهی کمنر از
 Qهستنند بنابرای تخمی بار رستب با اسنفاد از رابطة
زیر محاسبه میشبد؛
د) 2

̂ 𝑃𝑁
̂
𝑃𝑁∑ 𝑡∆ = 𝑡̂𝐿
𝑖𝐿 𝑖=1(𝑄𝐶)𝑖 = ∆𝑡 ∑𝑖=1

که در آن 𝐿̂ t،مقدار بار رستتب در دور زمان،[M/s] t
𝑖̂𝐿 جرم کتل بتار رستتتببی برآوردی در باز  [M] ∆tدبار
لحضتتتهای) NP ،تعتداد انتداز گیریها در زمان د )tو ∆t
فتاصتتتلة زمانی برآورد بار لحظهای استتت ] .[sدر نهای
میانگی بار معلق در دورة زمانی  tاز رابطة زیر بهدستتت
میآید ]: [M/T
د) 6

̂
𝑡𝐿
𝑃𝑁 𝑡∆

= ̅𝐿

استتنفاد از معادلههای  2و  6به منظبر محاستتبهی بار
رسب معلق بسنگی به دو فرض اساسی زیر دارد:
الف) فرض میشتتبد هر یک از برآوردهای بار رستتب
لحظهای د 𝑖̂𝐿) برابر با جرم رستتتب در فاصتتتلههای زمانی
د )∆tاس .
) فاصتتلههای زمانی د )∆tبرای تمامی  NPها به یک
مقدار است  .برای مثال اگر یک دور یکساله درنظر گرفنه
شبد که روزانه داد های غلظ وجبد دارد بنابرای  ∆tبرابر
یک روز NP ،برابر  630و مقدار رستتب لحضتته ای برابر با
مقدار بار رسببی در یک روز اس .
با تبجه به ننای مطالعه  ،Cohnد )1330چندی روش
را میتبان به منظبر برآورد بار رستتب مبرد استتنفاد قرار
داد ] .[0یکی از ای روش ها که بر اساس رگرسیبن خطی
استت در  Loadestاستتنفاد میشتتبد .به طبریکه رابطه

رگرستیبنی به صتتبرت رابطه د )0ارئه شتتد است  .در ای
رابطته لگارینم بار لحظهای دبرای مثال بار روزانه) در برابر
یک منغییر مسنقل  1قرار داد شد اس :
̂
ln
𝑉𝑁∑ (L) = 𝑎0 +
𝑗=1 ajxj

د) 0

 ɑ0ضتریب اب مدل NV ،تعداد منغیرهای مسنقل و
 Xjنمایند منغیر مستتنقل استت  .طبق معادله د )0برای
محاستبة بار روزانه دمعادل لحظهای) از  EXPطرف راس
اسنفاد میشبددرابطه :)0
د) 0

𝑀∑ 𝐿̂𝑅𝐶 = 𝑒𝑥𝑝 (𝑎0 +
)𝑗=1 ajxj

𝐶𝑅̂𝐿 مقادیرمنحنی برآورد بار لحظهای .در نهای ای
مدل بر پایه رابطه شتتتش و هف پارامنر که به به طبر
مسنقیم و غیر مسنقیم نمایند دبی جریان هسنند ،مقدار
بار رستتببی در دور های زمانی ماهانه ،فصتتلی و ستتاالنه
برآورد میکنند ].[18
د)3

lnQ2

ln(L) = a0 + a1 lnQ + a2
)+ a3 sin(2 ℼ dtime
+ a4 cos(2 ℼ dtime) + a5 dtime
+ a6 dtime2

 Lبار رسب معاق جریان Q ،دبی جریان dtime ،زمان
انداز گیری و  a0تا  a6ضترایب تخمی هسنند .عبارتهای
 lnQو  dtimeدر دورة مبرد بررستتی به منظبر ممانع از
ایهاد خبدهمبسنگی بی دادهای ایهاد شد اند ] .[0الزم
به ذکر استت که شتتکل رابطه ارئه شتتد در د )3نمایند
حال کلی اس ت و بر پایه تعداد منغییر مستتنقل در عمل
 11زیر مدل مخنلف وجبد دارد .برای برآورد ضرایب مدل
د )aiاز سته روش حداکثر درس نمایی د )MLEو حداکثر
درس نمای اصال شد دَ )AMLEو روش حداقل انحراف
متطلق د )LADبهر گیری میکنتتد .دو روش اول برای
زمانی اس که داد ها نرمال باشند و روش آخر در زمانیکه
داد ها غیر نرمال هسنند.
در واقع مدل  Loadestمنشتکل از  11رابطه مخنلف و
Explanatory variable

1
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از پیش تعریف شد اس که در ای میان رابطههای شش
و نتته دارای بیشتتتنری تعتتداد منغییر ببد و بتته عنبان
جامعتری رابطه از نبع همبستنگی بی دبی آ و رسب
شتتناخنه میشتتبند .ای  11رابطه در جدول د )2نمایش

داد شتتتد استت  .در جدول فبق  perبیانگر طبل دور
استت و تبضتتتیحات کامل تعیی آن تبستتتط  Runkelو
همکاران ] [18آورد شد اس .

جدول  .2مدلهای موجود در روش Loadest

شمار مدل

مدل

1

Ln(L) = a0 + a1 LnQ

2

Ln(L) = a0 + a1 LnQ + a2 LnQ2

6

Ln(L) = a0 + a1 LnQ + a2 dtime

0

)Ln(L) = a0 + a1 LnQ + a2 Sin(2 ℼ dtime) + a3 Cos(2 ℼ dtime

0

Ln(L) = a0 + a1 LnQ + a2 LnQ2 + a3 dtime

3

)Ln(L) = a0 + a1 LnQ + a2 LnQ2 + a3 Sin(2 ℼ dtime) + a4 Cos(2 ℼ dtime

7

Ln(L) = a0 + a1 LnQ + a2 Sin(2 ℼ dtime) + a3 Cos(2 ℼ dtime) + a4 dtime

8

Ln(L) = a0 + a1 LnQ + a2 LnQ2 + a3 Sin(2πdtime) + a4 Cos(2πdtime) + a5 dtime

3

ln(L) = a0 + a1 lnQ + a2 lnQ2 + a3 sin(2 ℼ dtime) + a4 cos(2 ℼ dtime) + a5 dtime + a6 dtime2

15

Ln(L) = a0 + a1 per + a2 LnQ + a3 LnQ per

11

𝑟𝑒𝑝 𝐿𝑛(𝐿) = 𝑎0 + 𝑎1 𝑝𝑒𝑟 + 𝑎2 𝑙𝑛𝑄 + 𝑎3 𝑙𝑛𝑄 𝑝𝑒𝑟 + 𝑎4 𝑙𝑛𝑄2 + 𝑎5 𝑙𝑛𝑄2

Qمعادل دبی جریان و  dtimeبرابر با مقطع زمانی

در ای پژوهش به منظبر تعیی مناسبنری روش برای
تعداد دادهای مخنلف به طبر دستنی و تصادفی مقدارهای
مخنلف از دادهای ستری زمانی روزانه دبی آ و رسب از
مدلستازی حذف شدند و برای هر دسنه مقدار بار رسببی
برآورد شتتد .بنابرای به صتتبرت تصتتادفی در چند نبب به
میزان  05 ،05 ،65 ،25 ،15و  35درصتتتد از داد هتتای
روزانه رستب حذف گردید .سپس مقادیر رسب ساالنه با
استتنفاد از روش  Loadestبرای هر نبب از داد ها برآورد
شد.

 .3.2ارزیابی دادهها
به منظبر ارزیابی صتح داد های برآورد شتد در ای
تحقیق از دیاگرام تیلبر اسنفاد شد .ای دیاگرام بر مبنای
ارتباط هندسی میان ضریب همبسنگی د ،)Rانحراف معیار

ستریهای زمانی و  RMSDاستنبار است  .نحب محاستبه
شاخصهای یاد شد به شر زیر اس ].[13
د) 7

2
2
𝑡𝑠𝑒𝜎 = 𝑅𝑀𝑆𝐷2
𝑠𝑏𝑜𝜎 +
𝑅 𝑠𝑏𝑜𝜎 𝑡𝑠𝑒𝜎− 2

د) 8

̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
)𝑖(
)𝑖(
)𝑖(
)𝑖(
𝑁∑
) 𝑠𝑏𝑜𝑃 𝑛=1(𝑃𝑒𝑠𝑡𝑛 − 𝑃𝑒𝑠𝑡 )(𝑃𝑜𝑏𝑠𝑛 −
𝑟𝜎 𝑓𝜎

1
𝑁

=𝑅

د) 3

̅̅̅̅̅
)𝑖(
(𝑖) 2
𝑁∑
) 𝑡𝑠𝑒𝑃 𝑛=1(𝑃𝑒𝑠𝑡𝑛 −

1
𝑁

2
𝑡𝑠𝑒𝜎
=

د)15

̅̅̅̅̅
)𝑖(
(𝑖) 2
𝑁∑
) 𝑠𝑏𝑜𝑃 𝑛=1(𝑃𝑜𝑏𝑠𝑛 −

1
𝑁

2
𝑠𝑏𝑜𝜎
=

2
2
𝑡𝑠𝑒𝜎 واریانس داد های ایستتنگاهی و
𝑠𝑏𝑜𝜎 و
که در آن

)𝑖(
)𝑖(
𝑡𝑠𝑒𝑃 مقدار رسب انداز گیری شد و
𝑠𝑏𝑜𝑃 و
برآورد شد ،
برآوردی اس .
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 .3نتایج
مطابق با روش پژوهش ارائه شتتتد در قستتتم قبل
برآورد بار رستتتب معلق در باز زمانی مبرد مطالعه برای

مقدارهای مخنلف حذف تصادفی از داد ها محاسبه شد .با
تبجته بته گستتتنردگی ننتای در شتتتکل د )6نمبنهای از
داد های ورودی و در شتتکل د )0نمبنة ننای حاصتتل از
روشهای  11گانه نشانداد شد اس .

شکل  .3سمت چپ دادههای ورودی به مدل  1با حذف  11درصد دادهها برای سال اول،
سمت راست دادههای ورودی به مدل  9با حذف  21درصد داده ها برای سال سوم

شکل  .2سمت چپ نتایج مدل  1با حذف  11درصد دادهها و سال اول ،سمت راست نتایج مدل  9با حذف  21درصد دادهها در سال سوم

الزم به یادآوری استت که در هر ستتال از بازة زمانی
مبرد مطتالعته برای همتة  11مدل مبجبد در Loadest
درصتتتدهای مخنلف داد روزانه ،به طبر تصتتتادفی حذف
شتدند و برآورد بار رستب ساالنه انهام شد .شکل د )3به
عنبان نمبنه نشتتاندهندة ننیهه ارزیابی برآورد ستتالهای
اول و دوم بر پایه دیاگرام تیلبر با د درصتتد از داد های

حذف شد تصادفی اس  .همچنی پراکنش ننای مدلها
در محدود داد های مشتتاهداتی که تبزیع نرمال به آنها
برازش داد شتد نشتان میدهد که بیشتنری همبسنگی
میان داد های مشتتاهداتی با مدل  2وجبد دارد .ای ننای
به عنبان نمبنه برای مدلهای  2 ،1و  6در شتتتکل د)7
نشان داد شد اس .
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شکل  .6سمت چپ نشان دهندهی ارزیابی نتایج روش  Loadestدر سال اول ،سمت راست نشان دهندهی ارزیابی نتایج در سال دوم

شکل  .7سمت چپ نشان دهنده پراکنش نتایج نرمال شده مدلهای  2 ،1و  3اطراف داده مشاهداتی در سال اول،
سمت راست پراکنش نتایج نرمال شده مدلهای  2 ،1و  3را در برابر داده مشاهداتی در سال دوم

با تبجه به ننای شتتکل د )3می تبان دریاف که مدل
 2از دق بیشتتنری نستتب به دیگر مدلهای مبجبد در
 Loadestبرخبردار استتت بنتتابرای  ،تغییرات ضتتتری تب
همبستتنگی برای مدل  2در جدول د )6نشتتان داد شتتد

استتت  .همچنی ننای کامل اجرای مدلهای مخنلف به
همرا مناستتتبنری دق حاصتتتل شتتتد برای هر کدام از
زیرمدلها برای هر سال ارئه شد اس دجدول.)0

جدول  .3روند تغییرات همبستگی با درصدهای مختلف حذف تصادفی داده در مدل 2
درصد حذف داد

سال اول

سال دوم

سال سبم

سال چهارم

15
25
65
05
05
35

5/371
5/310
5/351
5/087
5/006
5/058

5/13
5/131
5/108
5/163
5/161
5/123

5/566
-5/513
-5/502
-5/500
-5/5312
-5/5381

5/17
5/108
5/103
5/160
5/162
5/122

بر پتایه ننای ارزیابی ارائه شتتتد در جدول  0در همه
ستتال های مبرد بررستتی حذف 15درصتتد در بیشتتنر زیر

متدلهتا به عنبان بهنری ننیهه براوردی بهدستتت آمد
اس  .درحالیکه هدف برآورد دقیق مبننی بر کمنری داد
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داد ها ،زیر مدل شتتمارة دو نستتب به دیگر زیر مدلها در
بیشنر سالها ننای دقیقتری ارائه داد.

باشتتد مدل های  0و  0به ترتیب با بیشتتنری فراوانی در
محتدود  05و 05درصتتتد بته عنبان بهنری زیرمتدلهتتا
شتناستایی شد اند .همچنی در محدودة حذف  35درصد

جدول  .2نتایج اجرای مدل های مختلف در برآورد بار رسوبی ساالنه (جمع روزانه) برای مدل های مختلف و درصد های مختلف حذف داده
سال

1606

رسوب
(تن)

0373753

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

بهترین

 11درصد

 21درصد

 31درصد

 21درصد

 01درصد

 61درصد

درصد حذف

1

3055357/77

3352032/63

3313230/00

3301100/00

3815558/56

7552032/63

15

2

0730735/66

0038530/36

0330735/66

0630650/82

0025828/03

0001502/36

15

6

0715336/13

0000073/00

0026308/63

0031800/02

0733735/02

0055512/03

05

0

0220300/33

0388085/72

0315337/21

0777080/73

0572683/30

0515536/72

15

0

3232327/87

3120305/7

3231525/70

3308281/33

3361362/63

3620305/7

25

3

3618227/03

3700280/88

3710865/80

3232833/22

3302221/30

37506080/8

05

7

0631033/88

0138388/03

0336607/01

0050225/83

0833700/18

0255158/01

05

مدل

8

3273007/32

3358668/58

3611301/13

3360531/63

3315767/10

3033735/58

15

3

0262108/50

0318501/70

0838220/76

0361561/73

0525308/11

0833872/70

15

15

3666370/0

3083338/57

3051015/68

3373330/63

3700705/53

3033351/57

15

11

3353038/58

3353306/73

7500308/01

3157173/03

3322078/86

3553306/73

15

2

0

2

2

6

0

-

1

270888/33

281061/10

253851/00

132503/50

251150/02

272061/10

25

2

608551/83

610170/62

628763/0

666163/66

238030/66

620885/20

15

6

230606/30

288638/18

651806/28

222762/37

230681/82

235520/22

65

0

285220/83

210826/13

220536/30

203603/01

650733/81

261826/13

05

0

658333/53

200070/72

600130/83

267320/87

231273/33

268070/72

65

3

200506/02

266731

133107/16

238003/28

200356/3

266111/50

05

7

270633/10

200377/01

178861/31

253653/38

207737/80

233170/63

15

8

253081/87

200073/00

176368/7

268330/73

252020/36

170073/00

25

3

236620/2

205608/83

176200/63

285508/00

211338/30

230158/8

15

15

230033/6

277332/61

280233/00

237623/76

271031/86

220332/61

15

11

238073/60

236057/30

226116/22

138731/08

220230/33

203035/88

15

2

2

0

2

0

2

-

1

388215/53

838357/70

818555/63

333780/02

803330/02

816127/01

15

مناسب تری مدل

1600

862226/7

مناسب تری مدل

1600

1375331

مناسب تری مدل

2

1237857/6

303181/3

325002/27

302353/66

381771/70

308010/56

15

6

2100031/13

2533158/30

2210685/02

2110638/71

2170876/00

2223523/33

25

0

2063336/06

2030726/80

2060760/52

2016220/11

2085375/06

2003328/83

05

0

2577273/0

2061606/03

2033021/53

1307073/50

2027708/60

2362203/63

05

3

2032073/08

2370108/6

2720672/21

2331503/20

2330528/50

2752086/2

15

7

2170630/60

2210757/36

2675507/27

2203060/37

2220863/60

2602213/38

15

8

1232601/51

1177830/50

1130830/63

1105671/17

1121383/56

1100852/31

15

3

2066617/06

2710205/60

2313337/31

2088620/53

2337351/33

2383633/53

15

15

313053/57

370188/20

331507/18

1570363/31

803603/63

783500/76

05

11

333323/83

368672/82

387026/0

301002/72

311565/20

031373

25

2

6

8

0

6

8

-
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ادامه جدول 2
سال

1603

رسوب
(تن)

051173/0

مناسب تری مدل

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

حذف

بهترین

 11درصد

 21درصد

 31درصد

 21درصد

 01درصد

 61درصد

درصد حذف

1

1633103/16

1015067/32

1003826/76

1017830/03

1063233/73

1050063/62

15

2

275763/17

268320/13

223813/66

138003/77

260287/50

203038/07

15

6

1108107/33

1183808/27

1158563/28

1153635/86

1257553/82

1500581/23

35

0

333350/32

1527501/20

837636/03

855585/83

356836/60

1520362/88

05

0

355085/6

1576613/08

708018/02

1565313/88

1113850/32

1066265/78

65

3

301802/33

333271/13

383300/38

337825/37

1508525/72

1136280/20

15

7

1532000/67

1150363/30

1582300/33

1538303/33

1582037/33

1156836/7

15

8

152507/67

80370/20

78338/30

77375/07

70378/0

30202/63

15

3

1120085/33

1602861/12

1606158/33

1155360

1661732/21

1207332/70

05

15

1065033/53

1603711/33

1007007/67

1003116/1

1000513/50

1063873/00

25

11

122300/62

36336/83

87273/6

81013/26

158767/62

112136/07

15

2

2

0

0

2

2

-

مدل

با تبجه به شتتتکل د )3که ارزیابی مدلها را با روش
دیاگرام تیلبر نشتان میدهد ،در تمامی سالها و همچنی
تمامی درصتتتدهای منفاوت از داد ها مدل دو در منطقة
مبرد بررستتتی دارای دق بیشتتتنر و بهنری ببد .همچنی
مقتایستتته ننتای متدلهتای مبرد استتتنفتاد با داد های
مشاهداتی در شرایط نرمال شد ،نشانداد که ننای مدل2
از دق و همستانی بیشتنری با مقدارهای مشاهداتی دارد
دشکل  .)7نکنة قابل تبجه در ننای ای تحقیق همبسنگی
قابل قببل داد های سال  1606و غیر قابلقببل در مابقی
ستالها است که دلیل حائز اهمی آن حهم زیاد رسب
در ای ستتال میباشتتد .به طبری که ای مقدار از مهمبع
مقادیر رسب ساالنه سه سال بعد بیشنر ببد و بیانگر ای
احنمال استت که کارایی و دق مدل در حبضتتههای با
حهم زیاد رسب و داحنماال مساح بزرگ) ،بیشنر اس .
بتته طبر کلی میتبان بی تان کرد ک ته استتتنفتتاد از روش
 Loadestاز لحاظ زمانی و دق در مدل  2برای ستتالهای
دارای بیش از  05درصتتتد داد های مشتتتاهداتی در ای
تحقیق بستتتیار کاربردی و مناستتتب ببد اما به منظبر
اطمینان از کاربرد روش ،باید پژوهشهای بیشتتنری انهام
شتبد و ننای آنها با یکدیگر مقایسته شبد که ای امر در

کشتتتبر ما به دلیل فقدان داد های روزانه تا کنبن عملی
نشتد و بهنر اس از داد های خارج از کشبر اسنفاد و به
بررستتی تا یر باال ببدن حهم رستتببات بر دق روش و
مدلهای آن پرداخ .

 .4بحث و نتیجه گیری
تحقیق حتاضتتتر بتا هدف بررستتتی کارایی مدل های
رگترستتتیبنی مخنلف  Loadestدر حبز آبخیز جنگلی
گرگانرود صتتتبرت پذیرف  .با مقایستتته کارایی  11مدل
مبجبد در برآورد داد هتتای مفقبد می تبان جمع بنتتدی
نمبد که مدل دوم دق بیشتنری در ای حبضه مطالعاتی
و احنماال حبضتته های مشتتابه دارد .همانطبر که از جدول
د )0قابل استننباط است در بیشتنر ستالها و درصد های
مخنلف حذف داد مدل دوم به عنبان مناسبنری مدل از
نظر مقدار برآورد دبی رسب ساالنه میباشد .مدل دوم بر
پایه ویژگی دبی جریان میباشتد و مناسبنر شناخنه شدن
آن مبی ای اس که تغییرات دبی آ در رودخانه عامل
مب ری بر برآورد بار رسببی میباشد .باتبجه به اینکه نمبنه
برداری رستتب در رودخانه های ایران بر پایه تقبیم انهام

قابلی روشهای رگرسیبنی منحنی سنهه مدل  Loadestدر...

میشتبد و بنابرای از وقایعه سیالبی کمنر نمبنه اخذ شد
استتت و ای میتبانتتد مبجتتب خطتتای برآورد بار کل
شتبد]12و .[16ای مسئله در جلبتر به طبر جزئیتر مبرد
تفسیر قرار خباهدگرف  ..انداز گیری مقدار رسب مبجبد
در رودخانهها یکی از عبامل مهم و مب ر در تعیی طبل
عمر ستتدها و شتتناخ و تنظیم تغییرات بستتنر و کنار
رودخانهها میباشد .به دلیل پیچیدگیهای رودخانه و ای
مستتأله که غالبا برداشتت داد های روزانه به دلیل هزینه
زیاد و گاها خطرات جانی خصتبصتا در رخدادهای سیال
به صتبرت منظم انهام نمی گیرد لذا ،در بسیاری مطالعات
ازمدلسازی بی دبی آ و رسب اسنفاد میشبد.
از طرف دیگر اگر بر پایه نبع زیر مدلها قضتاوت شبد،
چنانچه کمنری مقدار داد دردستتنرس باشد د10تا 180
برداش دبی آ و رسب ) بنابرای زیر مدل های نبع  0و
 0از دق بیشتتنری برخبردار هستتنند .ای زیر مدلها بر
پتایته اجزای تبتدیتل مقتاطع زمانی با تبابع ستتتینبس و
کسینبس می باشد .در واقع با تبجه به اینکه ماهی تبلید
رستتتب و تغییرات آن در طبل ستتتال و کتتل دور مبرد
مطالعه دارای نبسان های ماهانه و ساالنه میباشد بنابرای
در نظر گرفن تبدیل سینبس وکسینبس مقاطع زمانی به
عنبان یک تبدیل مب ر برای برآورد میباشتتد .عالو بر ای
بر پایه بیشتتتنر پژوهشهای قبلی منغییر دبی رستتتب به
عنبان منغییر غیرنرمال و با چبلگی مثب میباشد].[3،12
لذا در ای حال نبع تبدیل داد میتباند در نرمال نمبدن
و برآورد ننای از عملکرد بهنری برخبردار باشتتد .با در نظر
گترفن فرآینتتد ای تحقیق کتتارایی روش  Loadestدر
برآورد رستتب ستتاالنه رودخانه و دق هر یک از  11مدل
آن در باز زمانی  1606تا  1603به مدت  0ستتتال مبرد
بررسی قرار گرف .
همچنی دق ای مدل فقط در ستتتال اول قابل قببل
می باشتتد که با بررس تی مقدار رستتب مشتتاهداتی در ای
ستتتال می تبان ننیهه گرف که هرچقدر مقدار داد های
مبجبد منعلق به دور های اندک حمل رسب دفصل پاییز
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و ستال خشک) بیشنر باشد ،کارایی روش  Loadestکمنر
خباهد ببد .ننای براورد دبی رستتب ستتاالنه برای هر 11
روش و درصتدهای مخنلف حذف نشان داد که با تبجه به
درصتتتد حتذف هتای مخنلف دکته مینبان نمتاینتد عدم
برداش ت داد باشتتد) در مقدارهای حذف داد  05و %35
مدل های نبع سبم و چهارم مناسبنری شناخنه شد اند.
بته بیتان دیگر بتا تبجته به اینکه به طبر منبستتتط تعداد
داد هتای مننتاظر دبی آ و رستتتب در ایستتتنگتا های
هیدرومنری کشتتبر حدود  285برداش ت میباشتتد .لذا به
منظبر برآورد مناسبنر دبی رسب روشهای سبم و چهارم
مبرد تبصتیه قرار میگیرد .در روشهای مذکبر با تبجه به
تاریخ برداشت های دبی آ و رسب مقاطع زمانی درنظر
گرفنه میشتتبد و به نبعی دادهای ستتری زمانی به مقاطع
همستان تقستیم بندی میشتبند .طی سالهای گذشنه از
متدل  Loadestبرای برآورد دبی رستتتب مبرد نیاز برای
واستتتتنتته تی و کتتال تی تبتتراستتتی تبن دی تگتتر متتدلهتتا
دهمچبنWEPPو )SWATبته طبر منعتتددی ،استتتنفتاد
شد اس  .لذا اننخا نبع روش مناسب برآورد دبی رسب
ساالنه در بهینه سازی و دق ننای دیگر مدلها باید مبرد
تبجته قرار گیرد .بهمنظبر اطمینان از تعمیم ننای ای
تحقیق به کل حبضتتتهها ،با تبجه به بست تیار اندک ببدن
مطتالعتات مرتبط بتا روش  ،Loadestانهتام پژوهشهای
بیشتتنر در حبز های آبخیز با شتترایط جغرافیایی و اقلیمی
مخنلف پیشتتتنهتاد میگردد .همچنی به طبر کلی برای
اسنفاد از روش های مبننی بر رابطة دبی آ و رسب در
صتبرتیکه حداقل تعداد داد کمنر از 180زوج باشد ،ننای
از دقت قتابل قببلی برخبردار نخباهد ببد .عالو برای در
صتبرتیکه برداشت ها ،بیشتنر منعلق به فصلهای کم آ
همچبن پاییز و تابسنان باشد ،ننای با دق کمنری همرا
خباهد ببد .فلذا در صبرتیکه مقدار بار رسببی حبز آبخیز
بیشتتنر از  1/0ت در هکنار در ستتال باشتتد ،باید داد های
منعلق به فصتلها و سالهای پرآ باشد تا ننای با دارای
دق بیشنری حاصل شبد.
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