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برآورد میانگین دبي رسوب با مدلهای ریاضي جهت تخمین رسوب به منظور بازسازی
نواقص آماری (مطالعة موردی :نکا)
پيام ابراهيمي ـ دانشآموختة کارشناسيارشد آبخيزداري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ،ساري
کريم سليماني ـ استاد مرکز  RSو  GISدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ،ساري

وصول5931/51/51 :

پذيرش5939/10/51 :

چكيده
دادههاي هيدرومتري و رسوب از اهمّيّت بااليي در پژوهشهاي مربوط به هيدرولوژي برخوردار
است؛ امّا وجود نواقص آماري باعث کاهش دقّّت و صّحّت ارزيّابيهّا مّيگّردد .ايتّتهاه
هيدرومتري نكا در بخش سنجش رسوب از سال تأسيس تا دو سال اخير ( )2311-2333داراي
 3سال نواقص آمار رسوب است  .در اين پژوهش با سه فرمّول توفّالتي ،بهنولّد و بّروکس،
معادلۀ خطّي ميانهين رسوب تعيين گرديد .از ميان اين سه فرمول به ترتيب فرمول توفّالتي،
بهنولد و بروکس با ضريب همبتتهي  1/31 ،1/33و  1/33و ضّريب نّش  -سّاتكيي

،1/57

 1/31و  .1/33بهترين روش تخمين رسوب در رودخانۀ نكا شناخته شد .بهترين فرمول ،فرمول
توفالتي بّا معادلّۀ  y = 2.4756x – 146.15و فرمّول بهنولّد بّا معادلّۀ y = 1.9555x
 +168.78و فرمول بروکس با معادلۀ خطّي  y = 1.619x + 269.2به دست آمد .نتايج نشّان
داد اگرچه فرمول توفالتي از فاکتورهاي مختيفي جهت تخمين استفاده مينمايد و بّه نتّ تِ
روشهاي آماري پيچيده و مشكلتر است ،امّا از لحاظ دقّّت قابّل توجّّه اسّت و عّووه بّر
روشهاي آماري متداول ،جايهزين مناس ي در بازسازي نواقص آماري رسوب است.

کييدواژهها :آبيو ،رسوب ،توفالتي ،معادالت بازسازي.
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 نويسندة مسئول13913019359 :

E-mail:P.Ebrahimi@sanru.ac.ir
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مقدّمه
تخمين دقيق حجم رسوبات حمل شده به وسيلة رودخانهها در بسياري از پروژههاي مديريت منـابع آ داراي
اهمّيّت فراوان است .استفاده از روشهاي کالسيک به صورت ترسيمي از دقّت کافي برخوردار نيست (اسـلمن،5
)113 :1111؛ بنابراين روشهاي هوشـمند مـيتوانـد بـه عنـوان ابـزاري توانمنـد در مـدلسـازي مت يّرهـاي
هيدرولوژيکي به کار گرفته شود (دهقاني و وفاخواه .)119 :5931 ،روش منحنـي سـنجة رسـو و روشهـاي
مختلف دستهبندي دادهها توسّط پژوهشگران زيادي انجام شده اسـت (تلـوري04 :1115 ،؛ پـاوانلي و بيگـي،1
194 :1110؛ صــادقي511 :1111 ،؛ عــر خــدري19 :1111 ،؛ پرهمــت و دوميــري گنجــي164 :1111 ،؛
مساعدي و همکاران .)996 :1111 ،از کساني که براي اوّلين بار به ارائة اين فرمولها پرداختهاند ،مـيتـوان بـه
اوبراين و رينـدوو )41 :5390( 9؛ اسـترا )194 :5391( 0؛ شـيلدز)511 :5396( 1؛ يـالين)115 :5369( 6؛
کالينسکي )1 :5301( 1و چانگ و همکاران )5034 :5361( 4اشاره کرد کـه معادلـههـايي را بـر اسـا تـنش
برشي بحراني ذکر نمودهاند؛ امّا در سالهاي بعدي بگنولد نظرية خود را در ارتباط با قدرت جريـان بـه صـورت
جدّي ارائه داد (بگنولد .)145 :5366 ،3انيشتين از مفاهيم آماري و احتماوتي براي برآورد بـار بسـتر اسـتفاده
کرده و با استفاده از اين نظريه ،مدلهاي مشابهي در روابط رسو ارائه داده است (انيشـتين.)919 :5311 ،51
در سه رودخانة ارمند ،سولگان و بازفت با استفاده از فرمول چانگ – سايمونز – ريچاردسون ،بگنولد و توفـالتي
و نيز روش  ،AHPوزن نهايي ناشي از مقايسات زوجي فرمولهاي مذکور در رودخانهها تعيين شده اسـت و در
اين بين فرمول چانگ – سايمونز  -ريچاردسون به عنوان مناسبترين فرمول مشخّص شد (صدائي و سليماني،
.)191 :5931
رابطة رگرسيون خطّي يکي از مناسبترين روابط بين رسو معلّق تخمينـي يـک ايسـتگاه هيـدرومتري و
دادههاي اندازهگيري شدة ايستگاه هيدرومتري است .نتايج استفاده از رابطة رگرسـيون خطّـي در حـوزة آبريـز
قرهسو و برآورد رسو معلّق شبيهسازي شـده نشـان داد کـه رابطـة خطّـي از هـمبسـتگي بـاو و معنـيداري
برخوردار است (فرجزاده و قرهچورلو .)41:5931 ،در پژوهشي ديگر بررسي کـاربرد روش رگرسـيون خطّـي در
برآورد دادههاي ناقص دبي ساونة ايستگاه هيدرومتري و مقايسة آن با ساير روشهاي متداول بـه نتـايج قابـل
قبولي منجر شده است که رگرسيون خطّي ساده به عنوان روش برتـر انتخـا شـد و روش رگرسـيون خطّـي
فازي در اولويّت دوم قرار گرفت (ساداتينژاد و همکاران .)41 :5943 ،از اين رو براي تخمين ميـزان رسـو از
روش نسبت تحويل رسو به صورت خطّـي در حوزههـاي آبخيـز خشـک و روش روئـل در حوزههـاي آبخيـز
نيمهخشک در ايران ميتوان استفاده نمود (افسري و قدوسي .)551 :5931 ،در شمال آمريکا نيز با اسـتفاده از
دبي پيک رسو و ت يير آن در ارتباط با دورة بازگشتها ،نواقص آماري رسو را تکميـل نمودنـد (ترامبلـي و
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1- Asselman
2- Pavanelli and Bigi
3- Obrien and Rindlaub
4- Straub
5- Shields
6- Yalin
7- Kalinske
8- Changet al.
9- Bagnold
10- Einstein
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همکاران .)101 :1114 ،5همچنين در رودخانهاي در انگلستان نيز تخمين مقادير رسو بـه صـورت خطّـي از
دقّت باويي برخوردار گرديد (والينگ .)51 :1114 ،1در رودخانهاي در کلمبيا مقادير رسو با رگرسيون خطّـي
محاسبه شد و با همبستگي  11تا  14درصد ميزان رسو مورد انتظار برآورد شد و نتايج نشان داد فرمولهاي
تعيين دبي رسو با دقّت نسبتاً خوبي قادر به مدل کردن ميزان رسـو اسـت (رسـترپو و همکـاران:1113 ،9
 .)41رگرسيون خطّي حاصل از رودخانهاي در آمريکا نيز توانست ميزان رسو حمل شـده را تعيـين نمايـد و
ضريب همبستگي  16/3تا  31/1درصد را در تخمين ميـزان رسـو ايجـاد کنـد (رومـن و همکـاران:1151 ،0
.)9594
با توجّه به اينکه رودخانة نکا هرساله تحت تأثير سيل با دورة بازگشتهاي مختلـف قـرار مـيگيـرد و آورد
رسو باويي دارد ،نياز به آمار دبـي و رسـو بسـيار ملمـو اسـت .از ميـان معـادوت پيشـنهادي در سـاير
پژوهشها سه معادلة توفالتي ،بگنولد و بروکس در حوزههاي آبخيز مشابه حـوزة آبخيـز نکـا اسـتفاده شـد تـا
نواقص آماري ايستگاه آبلو واقع در اين حوضه برآورد گردد .ايستگاه هيدرومتري آبلو  4سال نـواقص آمـاري از
سال  5904تا  5931دارد که در اين پژوهش به صورت خطّي معادلهسازي شده است.
مواد و روشها
حوزة آبخيز رودخانة نکا از حوزههاي آبخيز درياي خـزر اسـت و در محـدودة ج رافيـايي ً 19ْ51الـي ً10ْ00
طول شرقي و ً 96ْ14الي ً 96ْ01عرض شمالي واقع شده است .اين حوضه از شمال به حوزة آبخيـز قـرهسـو و
حوزههاي کوچک خليج گرگان ،از غر به حوزة آبخيز تجن ،از شرق به حوزة آبخيز قرهسو گرگان و از جنـو
به حوزة آبخيز تجن و حوزههاي آبخيز استان سمنان منتهـي مـيگـردد .مسـاحت ايـن حـوزه معـادل 5311
کيلومترمربع و محيط آن  016کيلومتر است .ايستگاه مورد مطالعه در اين پژوهش ايسـتگاه هيـدرومتري آبلـو
واقع در خروجي حوزة آبخيز نکاست که مشخّصات آن در (جدول )5آورده شده است.
جدول  .2مشخّصات ايتتهاه هيدرومتري مورد مطالعه (آبيو) در حوزة آبخيز نكا
نام ايتتهاه

نام رودخانه

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي

آبلو

نکا

΄19˚ 56

΄96˚ 94

ارتفاع (متر)
51

متاحت (کييومترمربع)
531196

ارتفاع بلندترين نقطة حوضه  9111متر (ارتفاعات شاه کوه) و ارتفاع پستتـرين نقطـة حوضـه در منطقـة
خروجي حدود  11متر و در ايستگاه آبلو  51متر و در محلّ اتّصال به درياي خزر ( )-11متر است .حدود %65
حوضه در محدودة استان مازندران و  %93آن در محدودة استان گلستان واقع شده است .حـوزة آبخيـز نکـا از
نظر تقسيمات ساختماني ايران جزيي از ناحية گرگان و دشت آن محسو ميشود کـه بـه علّـت ويژگـيهـاي
خاصّ خود از ساير پهنههاي زمينشناسي ايران ،مانند ايرانمرکزي و زاگـر متفـاوت اسـت .پهنـة گرگـان و
دشت ،بين دو گسل اصلي البرز و گسل مازندران  -خزر قـرار گرفتـه کـه رديـف نسـبتاً کـاملي از سـنگهـاي
رسوبي ،آذرين و دگرگوني به ضخامت حدود  191کيلومتر است و در طي دورانهاي مختلف زمينشناسـي بـه
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1- Tramblay et al.
2- Walling
3- Restrepo et al.
4- Roman et al.
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دفعات تحت تأثير حرکات تکتونيک قرار گرفته و منجر به وجود آمدن ريختشناسي کنوني رشتهکوههاي ايـن
منطقه گرديده است .امتداد و روند عمومي سـاختمانهـاي منطقـه عمـدتاً شـمالغـر  -جنـو شـرق اسـت
(ابراهيمي و همکاران.)64 :5931 ،

شكل  .2محدودة مورد مطالعه

دادههاي ورودي در معادوت بگنولد ،توفالتي و بروکس به طور کلّي شامل ويژگيهاي رسو  ،ويژگـيهـاي
سيال ،شرايط جريان و پارامترهاي مستقل و هرکدام از آنها شـامل چنـدين مت يّـر اسـت کـه برخـي از ايـن
پارامترها در (جدول  )1ارائه شده است.
جدول  .1خوصهاي از پارامترها و متغيّرهاي ورودي روابط انتخاب شدة برآورد رسوب
معادلۀ انتقال رسوب

ويژگيهاي رسوب

ويژگيهاي سيّال

شرايط جريان

پارامتر متتقل

بروکس

YS

v-Y

B-D

Qb-Qs

بهنولد

Di-Pi-Ys-da

v-Y

B-D-S-V

Qb-Qs

توفالتي

Di-Pi-Ys-d65

v-Y

B-D-S-V

Qb-Qs

در (جدول  YS ،)1وزن مخصوص ذرّات رسوبي Y ،وزن مخصوص آ  v ،لزجت سينماتيک آ  V ،سـرعت
توسـط ذرّات کـف
آ و  Sشيب سطح آ  D ،عرض سطح آ  Qb ،دبي بار بستر Qs ،دبي بار معلّق d65 ،قطر م ّ
بستر است و قطري از ذرّات که  61درصد ذرّات از آن کوچکتر اسـت di .قطـري از بسـتر کـه  Iدرصـد ذرّات
کوچکتر از آن است و  Piدرصد ذرّات ريز ميباشد .هرکدام از پارامترهاي جدول  1در فرمول توفالتي ،بگنولـد
و بروکس شامل چندين مت يّر است که بعضـي از آنهـا در هـر سـه فرمـول مشـتر اسـت .مت يّرهـايي کـه
فرمولهاي توفالتي ،بروکس و بگنولد در آن مشتر هستند در (جدول  )9نشان داده شـده اسـت کـه تعـداد
مت يّ رهاي ورودي به فرمول بگنولد بيشتر از بروکس و برابر با توفالتي است .از طرفي با توجّه بـه تعيـين قطـر
 61درصدي ذرّات ( )d65در فرمول توفالتي هزينة حلّ معادوت بيشتري نسبت به فرمول بروکس دارد و فرمول
بروکس به دليل نمونهبرداري مورد نياز از بستر رودخانه و بررسي  daدر آزمايشگاه خا هزينة حـلّ معـادوت
بيشتري نسبت به بگنولد را داراست.
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جدول  .3متغيّرهاي مشترک بين سه فرمول توفالتي ،بروکس ،بهنولد
متغيّرها

بهنولد

*

*

*

-

*

*

*

*

*

-

*

توفالتي

*

-

*

*

*

*

*

-

*

*

*

معادالت

سرعت جريان

تنش برشي

شيب

درجۀ حرارت

شعاع هيدروليكي

وزن مخصوص رسوب

وزن مخصوص آب

ويتكوزيته

عرض بتتر

عمق جريان

غيظت رسوب

بروکس

-

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

* :در نظر گرفتن مت يّر مورد نظر در فرمول

روش توفالتي
فرمول توفالتي براي محاسبة بار معلّق از انتگراسيون عمقـي حاصـلضـر پروفيـل غلظـت و پروفيـل سـرعت
استفاده مينمايد .پروفيل سرعت کل عمق جريان ،بر اسا قانون انرژي به صورت زير تعريف ميشود:
رابطۀ ()2

Ψ ην
Ρ

v

ν

υ = 1+ η

 Uسرعت جريان در عمق Y ،نسبت به کف کانال V ،سرعت متوسّط جريان در رودخانه و  ηvنمـايي اسـت
که از رابطة تجربي زير به دست ميآيد:
رابطۀ ()1

F

 0.1198  0.00048T



V

پارامتر  TFدرجة حرارت برحسب فارنهايت است .با استفاده از معادلـة اوّل توفـالتي و انـدازهگيـري سـرعت
جريان در ارتفاع متوسّط و نيز سرعت متوسّط جريان رودخانه با اسـتفاده از فرمـول تعيـين درجـة حـرارت در
معادوت توفالتي ،سرعت و سپس غلظت مشخّص شد .با استفاده از نمودارهاي اين روش اقدام به تکميل سـاير
مت يّرها شد و در نهايت در دستهبنديهاي مشخّص دبي و رسو به دست آمـده بـراي بررسـي ميـزان خطـا،
همبستگي با نتايج ايستگاه شاهد بررسي گرديد.
روش بهنولد
بگنولد ( )5366بر اسا تئوري انرژي تبادلي ،ميزان انتقـال رسـو را بـه انـرژي پتانسـيل مصـرفي و انـرژي
توربالنس توليدي توسّط جريان ربط داد و ميزان انتقال را برحسب قدرت جريان محاسبه نمود و نيز بيان کـرد
که قدرت جريان ،انرژي جريان آ را تأمين ميکند که اين انرژي در انتقال ذرّات بار معلّق و بار بستر مصـر
توسـط
ميشود .اين رابطه ،رابطهاي بدون بعد است و ميتوان در جريانهاي باز کامالً آشـفته بـا دانـهبنـدي م ّ
 19151ميليمتر استفاده کرد (بگنولد .)145 :5366 ،5با اين توصيف ميتوان ميزان انتقال رسو را بـا ميـزان
کار انجام شده بر روي ذرّات رسو معادل دانست و از اين رو ميزان کار بار معلّق را چنين بيان نمود:
رابطۀ ()3

) ( / u
s s

sm

1)q

g

W  (S

 Wميزان کار بار معلّق و  usسرعت متوسّط انتقال موادّ جامد در داخل مخلوط برحسب متر بر ثانيه اسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Bagnold
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مقدار کار انجام شده براي انتقال بار معلّق از رابطة  0به دست ميآيد:
) E  u (1 e
b

رابطۀ ()3

 Eبخشي از کلّ انرژي است که صر انتقال بار معلّق شده و در رودخانه تعيين ميشود Eb .راندمان انتقال
بار بستر و  τتنش برشي برحسب نيوتن بر متر مکعّب است و با استفاده از انرژي صر شده و تنش برشي اين
راندمان تعيين ميشود و سپس سرعت متوسّط انتقال ذرّات بر پاية تنش برشي ايجـاد شـده محاسـبه خواهـد
شد  .روش بگنولد بسيار ساده و مختصر است و بـا تکيـه بـر تئـوري انـرژي اسـتخراج شـده اسـت و بـرخال
روشهاي ديگر مستقل از غلظت مرجع ،ميزان انتقال رسوبات معلّق را محاسبه ميکند.
روش بروکس
بروکس  5369با فرض اينکه توزيع نيمهلگاريتمي سرعت در اين بحث قابل کاربرد است ،رابطهاي جهت تعيين
نرخ انتقال بار معلّق ارائه نمود (وزارت نيرو .)555 :5935 ،رابطة بروکس از لحـا فرضـيّات پايـه و شـکلي تـا
حدّي شبيه به رابطة انيشتين است:
رابطۀ ()7

V
), Z
U* 1

= F (K

qs
γ w q C md

 qsبار معلّق در واحد عرض ( q ،)N/s-mبده جريان در واحد عرض ( F ،)m3/s-mتابع انتقـال کـه برحسـب
پارامتر و بر اسا نمودار بروکس استخراج ميشود و  cmdغلظت وزني در فاصلة  D191از بستر اسـت.
بار معلّق در رودخانة نکا و دبي جريان در واحد عرض متوسّط رودخانه تعيـين شـد و غلظـت وزنـي در فاصـلة
 D0.5محاسبه و سپس بر اسا نمودارهاي معادله بروکس مقادير در دبيهاي کالسه فصلي ،ساونه ،کمآبـي و
پرآبي استخراج و همگي وارد جداول همبستگي و ميزان خطا شدند.
), Z1

V

*U

(K

نتايج و بحث
با توجّه به پارامترهاي ذکر شده در بحث مواد و روش ،چهار پارامتر مؤثّر در (جدول  )0آمده است .نتـايج ايـن
توسـط
جدول بيان ميدارد فرمول توفالتي در محدودة  1 ≥ R≤1/1بيشترين مقدار را دارد و بـا توجّـه بـه  Rم ّ
کمتري که دارد ميتوان آن رابه عنوان فرمول برتر انتخا نمود.
جدول  .3بخشي از پارامترهاي مقادير غيظت رسوب و عمق
AGD

MNE%

2≤0/5 ≥ R

 Rمتوسّط

فرمول

5/4

93/51

59/51

3/1

بهنولد

5/1

16/10

51/11

1/1

توفالتي

1/5

53/61

1/4

51/1

بروکس

جهت مقايسة نتايج به دست آمده از کاربرد سه فرمول و مقادير دبي رسو معلّق ،دبي رسو ميانگين 90
سال با استفاده از نمايههاي آماري در مرحلة آزمون سنجة رسو در  1بخش ساونه ،فصلي ،دبي کالسه ،دورة
کمآبي و پرآبي و وضعيّت هيدروگرا در (جـدول  )1تعيـين شـد .در ايـن بخـش محـدودة ت ييـرات دبـي از
 615966تن در سال تا  461944تن در سال مشخّص گرديد که کمتـرين آن از طريـق بـرآورد سـاونة فرمـول
توفالتي و بيشترين آن از طريق هيدروگرا به دست آمد.
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جدول  .7نمايههاي آماري روش توفالتي و تأثير برآورد آن بر سنجۀ رسوب
R2

MAE

RMSE

CNS

دبي رسوب (تن در سال)

ساالنه

1/91

0/39

54115991

1/10

615966

فصيي

1/13

1/41

53351990

1/14

130901

دبي کوسه

1/04

0/93

56651950

1/13

461944

دورة پرآب-کم آب

1/91

0/60

56103901

1/13

415910

وضعيّت هيدروگراف

1/15

0/91

51116991

1/111

641905

وضعيّت رسوب

با حلّ روابط و برآورد رسو معلّق براي رودخانة نکا ،هر سه فرمول شد و شکلهاي  1تا  0مشـخّص نمـود
بازسازي به روش توفالتي از ضريب همبستگي باوتري برخوردار است.

شكل  .1مقايتۀ دبي رسوب برآورد شده به روش توفالتي و دبي رسوب اندازهگيري شده در رودخانۀ نكا

شكل  .3مقايتۀ دبي رسوب برآورد شده به روش بهنولد و دبي رسوب اندازهگيري شده در رودخانۀ نكا

شكل  .3مقايتۀ دبي رسوب برآورد شده به روش بروکس و دبي رسوب اندازهگيري شده در رودخانۀ نكا

ضريب همبستگي و ضريب نش  -ستکليف هر يک از فرمولها در شبيهسازي و تخمـين ميـزان رسـو در
(جدول  )6آورده شده است .اين جدول بيان ميکند با توجّه به نتايج به دست آمده ،روابط مذکور ،هر يـک بـا
ضريب همبستگي مشخّصي با  90سال دادة ايستگاه هيدرومتري آبلو قادر به ايجاد رابطة خطّي جهت بازسازي
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نواقص آماري است.
جدول  .3ضرايب آماري روابط بين دبي رسوب اندازهگيري شده و برآورد معادالت بروکس ،بهنولد و توفالتي
معادالت

R2

NS

بروکس

1/94

1/46

بهنولد

1/03

1/91

توفالتي

1/69

1/11

رودخانۀ نكا

نتايج پژوهش نشان داد فرمول توفالتي با ضريب همبستگي 1/69و فرمـول بگنولـد بـا ضـريب هـمبسـتگي
 1/03و فرمول بروکس با ضريب همبستگي  1/94به ترتيب بيشترين مطابقـت را بـا دادههـاي مشـاهدهاي 90
سال از  01سال آمار ايستگاه هيدرومتري آبلو دارد .اگر هـمبسـتگي بـزر تـر از 1/9باشـد ،مقـدار معنـاداري
کوچکتر از سطح خطاي  1/11خواهد بود که در اين صورت با توجّه به «جدول  »1در بازه هـمبسـتگي زيـاد
قرار ميگيرد.
جدول  .5تفتير ضريب همبتتهي
تفتير

ضريب همبتتهي

خييي اندک و قابل چشمپوشي

1/1 – 1/5

اندک

1/5 – 1/9

متوسّط

1/9 – 1/1

زياد

1/1 – 5/1

منبع( :حبيبي.)49 :5931 ،

از ميان فرمولهاي خطّي ارائه شده در اين پژوهش ،فرمول توفـالتي بـا معادلـة  y = 2.4756x – 146.15و
فرمول بگنولد با معادلة  y = 1.9555x + 168.78و فرمول بروکس با معادلة خطّي  y = 1.619x + 269.2بـراي
بازسازي  4سال نواقص آماري اين ايستگاه تعيين گرديد .فرمول توفالتي با معادلة خطّي ارائه شـده بـه عنـوان
مناسبترين فرمول بازسازي نواقص آماري اهدا اين تحقيق را دنبال مينمايد .نتـايج ايـن پـژوهش نتـايجي
نزديک به تحقيقات رودخانة چهلچاي استان گلستان و رودخانههـاي خوزسـتان دارد (قمشـي و ترابـيپـوده،
59 :5945؛ حدادچي و همکاران .)503 :5931 ،ايشان در تحقيقات خود اقدام به رسم نسـبت بـار رسـوبي در
برابر تعداد دادهها براي ايستگاههاي مورد نظر نمودند و مشخّص کردند هرچه نقاط رسم شده به خط نزديکتر
باشند ،دادهها پراکنش مناسبتري داشته و بازسازي نواقص آماري به درستي صورت گرفته است .پراکنش بـار
رسو کف در ارتباط با ميانگين انـدازة ذرّات  1/19در تحقيقـات قمشـي و ترابـيپـوده و  1/11در تحقيقـات
حدادچي و همکارانش به دليل قرارگيري ذرّات بار کف در بين نسبت ناجوري محدودتر است؛ اين پژوهش نيـز
با برازش و تعيين ميزان همبستگي اين فرمول با دادههاي مشاهدهاي ميزان دقّت فرمولها را مشخّص نمـود و
فرمول توفالتي را با ميزان  1/69به عنوان بهترين فرمول در رودخانة نکا ارزيابي نموده اسـت .از ديگـر نتـايجي
که پژوهش حاضر را همسو با بخش شمالي حوزة کارون مينمايد وضـعيّت مشـابه فرمـول بگنولـد در کـارايي
نسبتاً پايين نسبت به توفالتي است و به عبارتي ديگر بار رسوبي را کمتر از مقادير انـدازهگيـري بـرآورد نمـوده
است (صدائي و سليماني)191 :5931 ،؛ امّا به دليل نزديک بودن ضريب همبسـتگي ايـن فرمـول بـه خـط بـا
ضريب همبستگي  1/19 ،1/90و  1/09در سه رودخانة الحاقي به کارون ،ميتوان ضريب همبستگي  1/03را بـا
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اعمال ضريب اصالحي با توجّه بـه نتـايج قمشـي و ترابـيپـوده در بازسـازي نـواقص آمـاري رسـو ايسـتگاه
هيدرومتري آبلو نيز استفاده نمود.

نتيجهگيري
در ميان سالهاي آماري ايستگاه هيدرومتري نکا (آبلو) ،سال  5949به دليل سيل باو و دادة تاريخي که ايجاد
نمود ،ميزان رسو  9641تن رسو را به همراه داشت که اين ميـزان رسـو در بحـث ضـريب هـمبسـتگي
فرمول را به شدّت تحت تأثير قرار ميداد؛ به همين دليل با استفاده از روش آماري نرمـالسـازي دادههـا ايـن
عدد نرمالسازي شد تا ضريب همبستگي به دادههاي اندازهگيري شده نزديکتـر گـردد .اگرچـه دقّـت فرمـول
توفالتي قابل قبول است ،امّا به دليل فاکتورهاي مختلف و فرمولهاي متعدّد ،بازسـازي نـواقص آمـاري رسـو
کاري بس دشوار است و بايد بررسي کرد که بازسازي نواقص آماري تا چـه حـد از اهمّيّـت قـرار دارد و ميـزان
صر هزينه و زمان در مقايسه با روشهاي آماري متداول مقايسه گردد .برآورد رسو و تکميل نواقص آمـاري
مختصّ حوزههاي آبخيزي است که ميزان نواقص آماري آنها طول مدّت باوتري را نسبت به حوزة آبخيـز نکـا
دارد (رسترپو)13 :1113 ،؛ با وجود اين براي اوّلين بار در حوزههاي آبخيز شمال کشور ،نواقص آماري رسـو
با فرمولهاي مذکور مورد بررسي قرار گرفت که وزمة آن نواقص آماري به نسبت کمتر است و ميـزان خطـاي
هريک از فرمولها بهروشني و با دقّت باوتري مشخّص ميگردد .دقّت اين فرمولها در کشوري ديگـر و مشـابه
آ وهواي قسمت مرطو و معتدل ايران انجام شده و نتايجي نظير تحقيق حاضر به دست آمده اسـت (يانـگ،
 .)164 :1113اين پژوهش به منظور افزايش دقّت فرمولهاي ياد شده ،پيشنهاد ميکند تا فرمولهاي ديگـري
نظير انيشيتن ،چانگ – سايمنز  -ريچاردسون نيز افزوده شـود (يانـگ و همکـاران .)5034 :5361 ،همچنـين
نتايج همراه با روشهاي آماري متداول توأماً مورد بررسي قرار گيرد تا دقّت و صحّت بازسازي نواقص آماري در
بخش رسو را بيشتر شاهد باشيم؛ از اين رو انتظار ميرود با ارائة معادلة مناسـب بـراي هـر حـوزة آبخيـز در
بخش رسو  ،نواقص آماري ساير ايستگاهها را نيز بازسازي نمود.

منابع
افسري ،روحاله و جمال قدوسـي ،5931 ،ارزيابي روشهاي مختي
شرايط آبوهوائي مختي

تخمين نت ت تحويل رسوب ( )SDRتحّت

مطالعۀ موردي :حوضههاي آبخيز استان مرکزي ،فصلنامة ج رافياي طبيعـي،

.511-554 ،)51( 0
ابراهيمي ،پيام؛ کريم سليماني و کاکا شـاهدي ،5931 ،بررسي تغيير کاربري اراضّي و نقّش آن بّر پهنّههّاي
سيوبي در محيط  RSو  ،GISمطالعۀ موردي :نكارود ،نشرية مهندسي و مديريت آبخيز.61-19 ،)1( 1 ،
حبيبي ،آرش ،5931 ،آموزش کاربردي  ،SPSSچاپ سوم ،نشر پايگاه اينترنتي پار

مدير ،چالو .

حدادچي ،آرمان؛ محمدحسين اميد و اميراحمد دهقـاني ،5931 ،ارزيابي معادالت تجربي برآورد دبي بار بتتر در
رودخانه کوهتتاني با بتتر شني (مطالعۀ موردي :رودخانۀ چهّلچّاي در اسّتان گيتّتان) ،مجلّـة
پژوهشهاي حفاظت آ و خا .503-561 ،)9( 54 ،
دهقاني ،نويد و مهدي وفاخواه ،5931 ،مقايتۀ روشهاي تخمين رسوب معيّق روزانه بّا اسّتفاده از روشهّاي
منحني سنجه رسوب و ش كۀ عص ي (مطالعۀ مّوردي :ايتّتهاه قزاقيّي ،اسّتان گيتّتان) ،مجلّـة
پژوهشهاي حفاظت آ و خا .115-191 ،)1( 11 ،
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.61-46 ،)0( 51 ، حفاظت آ و خا
 بهنولّد و، ريچاردسّون- – سّايمونز

ّ اولويّتبندي سه فرمول چان،5931 ، نازيال و کريم سليماني،صدائي
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