جغرافيا و پايداري محيط ،شمارة  ،32تابستان 6231
صص62-32 .

اندازهگیری و تخمین تغییرات زمانی رسوب معلّق با استفاده از
رویکرد منحنی سنجة رسوب در رودخانة مِرِگ

وصول:

پذيرش:

چکيده
رسوب معلّق به عنوان يک جزء مهم ّ هيمدرووویيک  ،یئومرفوومویيک و اووومویيک  ،عامم
مستقي ناپايداري رودخانهها شناخته شمده اسم
رودخانهها براي مديري

بنمابراين ،شمناخ

تغييرپمذيري ن در

منابع ب و مسائ محيطزيست امري ضروري اس  .به ايمن منومور،

تعداد پنج رگبار ط يک دورة  2ماهه در سال  6232-6235در رودخانة مِرِگ نمونهبمرداري و
تجريه و تحلي شدند .نمونهبرداريها ،در فواص زمان دو تا چهار ساعته انجام گرف
غلو

رسوب معلّق در زمايشگاه با استفاده از واغذ صاف به دس

و ميزان

ممد .تخممين تغييمرا

زمان رسوب معلّق ط رگبار بما اسمتفاده از منحنم هماي سمنجة رسموب صمور گرفم .
رويکردهاي مختلف از جمله تهيّة منحن سنجة رسوب بر اساس اوگوي حلقمههماي رسموب ،
تفکيک هيدرووویيک و مقياس فصل به وار گرفته شد .رگبارهاي انمدازهگيمريشمده داراي
مقادير دب پيک از  6/23تا  23/24متر مکعب بر ثانيه بودند وه دامنة مناسمب از دبم هماي
پيک و تا زياد در ايمن رودخانمه را پوشمی مم دهمد .همچنمين غلوم

رسموب حمداو ر

اندازهگيريشده در اين رگبارها نيز از حداق  6تا حداو ر  65/3گرم بر ويتمر بمه دسم

ممد.

ميانگين بار رسوب معلّق در دورة مطاوعات  65363تن بوده اس  .اندازهگيري رسوب معلّق ط
دو فص زمستان و بهار در حوضة مورد مطاوعه نشان داد وه ميزان توويد و انتقمال رسموب در
بهار بيشتر از زمستان اس  .روابط برازششده بر تمام منحنم هماي سمنجه معتبمر و داراي
ضريب تبيين باالي  4/5و خطاي تخمين زير  %54بودند .نتايج اين پژوهی نشان م دهمد ومه
منحن سنجه در رودخانة مِرِگ م تواند تخمين قاب قبوو از بار رسوب معلّق بدون نيماز بمه
طبقهبندي يا تفکيک دادهها ارائه دهد.

وایگان وليدي :بنمود ،اوگوي حلقة رسوب ،رسوبنمود ،رگبار ،حوضة بخيز مِرِگ.
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مقدّمه
در مناطق خشک و نیمهخشک ،به دلیل وجود رگبارها و فقدان پوشش حفاظت طبیعی خاک ،پتانسیل بااییی
برای تولید و انتقال مقادیر زیادی از رسوبات در فصل بارندگی توسّط رواناا هاا وجاود دارد (وی 2و همکااران
 .)1620به دلیل اهمّیّت شناخت الگوهای توزیع فرسایش ،غلظت و انتقال رسو در حوضة رودخانهها ،باید باه
مدیریت رودخانهها توجّه بیشتری شده و مطالعات بر روی تغییرات ،نوسانات و پیشبینی جریان رودخاناههاا و
دبی رسو در سیسات هاای رودخاناه افازایش یاباد (ساوی  1و همکااران .)1620 ،رساو  ،نقاش مهمّای در
فرایندهای هیدروفیزیکی و اکولوژیکی حوضة رودخانهها دارد .ورود رسو به رودخانهها باعث ایجاد بسیاری از
مشکالت از جمله کاهش ظرفیت ذخیرة مخازن از طریق رسو گذاری و افزایش گلآلاودگی در سیسات هاای
توزیع آ میشود .نرخ کاهش ظرفیت ذخیرة مخازن توسّط رسوبات معلّق در دنیا به طور متوسّط  %2در ساال
گزارش شده است (روویرا 9و همکاران.)1621 ،
وجود عوامل طبیعی زمینهساز فرسایش در ایران ،باعث شدهاند که پتانسیل باییی را بارای فرساایش آبای
داشته (مصفایی و طالبی )1622 ،و به دلیل اقدامات مخرّ مانند تغییر کاربری اراضی و جنگلزدایی و کاهش
شدید پوشش گیاهی ،بار رسو بسیار قابل توجّه باشد .این در حالی است که هیچگونه دادة جامعی از رساو
معلّق برای رودخانههای کشور وجود ندارد و دادههای رسو بسیار پراکنده و نامنظّ و به تعاداد معادودی باه
طور تصادفی در طول سال توسّط ادارات وزارت نیرو برداشت میشود .این فقدان اطّالعات تغییرات گلآلاودگی
در رودخانهها ،مانع اجرای صحیح طرحهاای مادیریت مناابع آ مایشاود (رساترپو 2و همکااران .)1622 ،در
بسیاری از حوضهها ،وقایع بارشی کوتاهمدّت و شدید ،دلیل بخش بزرگی از انتقاال رساو کالّ حوضاه اسات
(بوسی 1و همکاران)1620 ،؛ بنابراین ،شناخت تغییرپاذیری در مقیاا هاای مختلا عرضاة رساو (سااینه،
فصلی ،روزانه و ) ...از جمله در مقیا رگبار برای مدیریت و درک سیست رودخانه و سازههای آبی بسیار مها
است .تخمین بار رسو معلّق باید بر اسا داده صورت گیرد .نبودِ دادههای کافی و مناسب باعث شاده اسات
که روشهای تجربی به طور گستردهای برای این امر مورد اساتفاده قارار گیرناد (اسالمن16666،؛ هاوروویتز،7
1660؛ هیگیناز 8و همکاااران .)1621 ،بناابراین ،انتخااا روش مناسااب بارای تخمااین باار رسااو معلّااق در
رودخانههای فاقد آمار یا با آمار ناکافی ،بسیار مه است (خانچول 3و همکاران.)1621 ،
منحنیهای سنجة رسو و روابط رگرسیونی به طور گسترده برای تخمین بار رسو معلّق به کار میروناد
(کویلاااب 26و همکااااران1660 ،؛ صاااادقی و همکااااران1660 ،؛ دروری 22و همکااااران1663 ،؛ ترامبلااای 21و
همکاران1626،؛ ادر 29و همکاران1626 ،؛ هو 22و همکااران1622 ،؛ هاارینگتون2و هاارینگتون1621 ،؛ گااوو و
1- Wei
2- Suif
3- Rovira
4- Restrepo
5- Bussi
6- Asselman
7- Horowitz
8- Higgins
9- Khanchoul
10- Quilbe
11- Drewry
12- Tramblay
13- Eder
14- Hu
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جفرسون1621 ،1؛ ساین 9و همکااران1629 ،؛ هیگیناز 2و همکااران 1621 ،و اولیاویرا و کوارساما.)1627 ،1
مطالعات در زمینة رسو معلّق در رودخانههای ایران به دلیل نبود و یا وجود دادههای پراکنده ،بسایار مشاکل
بوده و بررسیهای صورت گرفته در این زمیناه (فلالی و همکااران2903 ،؛ رییسای و صاادقی2903 ،؛ ناور و
صادقی2936 ،؛ آقابیگی امین و همکاران2931 ،؛ اسدالهی و همکاران2931 ،؛ عر خادری2939 ،؛ صاادقی و
همکاران 2932 ،و سعیدی و همکاران )2931 ،اگرچه دارای نتایج ارزشمندی است ،امّا کافی نباوده و ضارورت
مطالعه و بررسی هرچه بیشتر تغییرات زمانی رسو معلّق بهویژه طی رگبار برای دستیابی باه مادیریت پایادار
رودخانهها همچنان وجود دارد ،و این امر مستلزم تخمین گذشته ،حال و آیندة بار رسو معلّق بارای ارزیاابی
مقدار رسو و نرخ کاهش کیفیّت آ و مخازن است .هدف از این مطالعاه ،بررسای تغییارات درون رگبااری و
فصلی رسو معلّق طی رگبار و ارزیابی رویکرد منحنی سنجة رسو در تخمین رسو معلّق در پایة رگباار در
حوضة آبخیز رودخانة مِرِگ واقع در استان کرمانشاه است.

مواد و روشها
حوضة آبخیز مِرِگ با مساحت  2220کیلومتر مربع در غر ایران و در اساتان کرمانشااه قارار دارد (شاکل .)2
این حوضه یکی از مه ترین زیرحوضههای رودخاناة قارهساو و کرخاه اسات .حوضاة مِارِگ ،منطقاهای نسابتاً
توساط حوضاه  2112متار از
کوهستانی است که  %97اراضی آن را کوهها وتپّهها تشکیل مایدهناد .ارتفاا م ّ
سطح دریا است .شیب عمومی حوضه در حدود  %0است .طول رودخانة مِارِگ تاا محالّ ایساتگاه هیادرومتری
خر آباد  212/92کیلومتر است که از ارتفاعات کوه سفید در شمال شرقی و کوه نثار در جنو شرقی حوضاه
سرچشمه گرفته و سرانجام در شرق روستای خر آباد از محدوده خارج میشود (کریمی و همکااران.)2900 ،
زمان تمرکز این حوضه بر اسا روش کالیفرنیا  21/2ساعت است.

شک  .6موقعيّ

جغرافياي حوضة بخيز مِرِگ در ايران و استان ورمانشاه
1- Harrington
2- Gao & Josefson
3- Singh
4- Higgins
5- Oliveira & Quaresma
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برای انجام پژوهش حاضر و تهیّة دادههای رسو معلّاق و دبای جریاان ،نموناهبارداری از آ و رساو در
محلّ ایستگاه آ سنجی خر آباد در دو فصل زمساتان  2932و بهاار  2931صاورت گرفات .در زماان وقاو
بارندگی ،ه زمان با تشکیل روانا و بای آمدن سطح آ در رودخانه در فواصل زمانی مختل از  1تا  2سااعت
نمونهبرداری انجام شد .نمونهبرداریها تا حدّ ممکن از وساط رودخاناه و باه روش انتگراسایون عمقای صاورت
گرفت .در طول مدّت نمونهبرداری سعی بر این شد تا وقایع رگباری که دارای حج قابال تاوجّهی از رواناا و
رسو بودند نمونهبرداری شده و در طول سیال نیز تا حدّ امکان نمونهبرداریها در دفعات زیاد صورت گیارد.
هرچند مشکالتی در نمونهبرداری در طول شب وجود داشته و مانع از اخذ نمونه بهویژه در فواصل زماانی باین
ساعت  26شب تا  7صبح شده است؛ سپس نمونههای آ حاوی رساو باه آزمایشاگاه منتقال شاده و بارای
اندازهگیری رسو معلّق از روش صاف کردن کاغذ صاافی اساتفاده شاد (آقاابیگی اماین و همکااران.)2931 ،
دبیهای متناظر با نمونههای رسو نیز ،با استفاده از رابطة دبی اشل ایستگاه سازمان آ منطقاهای محاسابه
شد .جداسازی آ پایه و رسو پایه به روش خطّ مستقی (سین  )2331 ،انجام شد .به این ترتیب ،دادههای
غلظت رسو معلّق و دبی جریان در دو فصل زمستان و بهار به دست آمد .با توجّه به دادههای دبای و رساو ،
توساط ،زماان تاا اوج و زماان پایاة
آ نمود و رسو نمود را رس و متغیّرهای مختلا آنهاا مانناد حاداکثر ،م ّ
آ نمود و رسو نمود تعیین شد؛ همچناین اطّالعاات باارش ایساتگاه روانسار کاه در فاصالة  1/0کیلاومتر از
ایستگاه هیدرومتری قرار دارد ،نیز از ادارة هواشناسی اخذ و خصوصیات مختل مانند بارندگی کال ،حاداکثر و
متوسّط شدّت بارش برای هر سیال به دست آمد.
به منظور تخمین رسو معلّق از رویکرد منحنی سنجة رسو استفاده شد .منحنی سنجة رسو باه طاور
گسترده برای تخمین غلظت رسو معلّق و تعیین دبی رسو در مناطقی که دادههای رسو به طور پراکناده
وجود دارد استفاده میشود .معمویً با برازش رابطة خطّی بر لگاریت دادههای دبی یا رسو معلّق و یاا بارازش
رابطة توانی بر دادههای نرمال ،این منحنی به دست میآید .در این مطالعه از رابطة توانی برای به دست آوردن
منحنی سنجة رسو استفاده شد .از آنجایی که استفاده از یک منحنی سنجه برای کلّ واقعة سایالبی ممکان
است خطای نسبتاً زیادی را در برآورد بار رسوبی در برخی وقایع ایجاد کند ،برای اجتنا از این امار ،منحنای
سنجة جداگانه برای شاخههاای بایروناده و پاایینروناده هیادروگراف ،دادههاای فصالی (زمساتان و بهاار) و
همچنین الگوی حلقههای رسوبی تهیّه شد و با منحنی سنجة به دست آمده از کلّ دادهها ماورد مقایساه قارار
گرفتند .یکی از راهها برای به دست آوردن بهترین منحنی سنجة رسو  ،ترسی الگوهاای حلقاة رساو و باه
دست آوردن منحنی سنجة رسو بر اسا الگوهای متفااوت در رگبارهاا اسات .بادین منظاور ،ابتادا الگاوی
حلقه های رسو برای هر یک از وقایع رگباری ترسی گردید ،تا در صاورت وجاود الگوهاای متفااوت در یاک
رگبار منحنی سنجة جداگانه برای هر الگو رس شود.
برای ارزیابی منحنیهای سنجة رسو  ،عالوه بر ضریب تبیین از معیار خطای نسبی تخماین نیاز اساتفاده
گردید (هوروویتز1660 ،2؛ کرودر 1و همکاران1667 ،؛ هارینگتون و هاارینگتون .)1621 ،باه هماین دلیال ،در
هر واقعة رگباری  %96دادهها کنار گذاشته شده و منحنی سنجه با باقی دادهها باه دسات آماد؛ ساپس بارای
ارزیابی منحنیهای سنجة تهیّهشده و به دست آوردن خطای تخمین از دادههای کناار گذاشاتهشاده اساتفاده
شد.
1- Horowitz
2- Crowder
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نتايج
برای به دست آوردن دادههای دبی و رسو معلّق ،از وقایع رگباری متعدّدی که از بهمن تاا اردیبهشات ساال
 2932-2931به وقو پیوستند نمونهبرداری صورت گرفت .از بین رگبارهای نمونهبرداریشده در نهایات پانج
رگباری که به تعداد کافی از آنها نمونهبرداری شده و این نمونهها پراکنش مناسبی از شارو تاا پایاان سایال
داشتند ،انتخا شدند (جدول )2؛ بنابراین ،سیال هایی که تعداد نمونههاای رساوبی آنهاا معادود و پراکناده
بودند حذف شدند .با آنالیز نمونهها ،دادههای غلظت رسو معلّق به دست آمد .از آنجاا کاه نموناهبارداری باه
صورت دستی و در فواصل زمانی چند ساعته صورت گرفت ،ممکن است در حدّ فاصال باین نموناهبارداریهاا
مقادیر مه و حداکثری از دست رفته باشد .رگبارها دارای مقادیر دبی پیک از  2/90تا  23/26متر مکعاب بار
ثانیه بودند که دامنة مناسبی از دبیهای پیک ک تا زیاد در این رودخانه را پوشاش مایدهاد .از باین وقاایع،
واقعة تاریخ  2932/21/10کمترین مقدار دبی میانگین ،دبی حاداکثر و رساو میاانگین و رساو حاداکثر را
داراست در حالی که واقعة رگباری تاریخ  2931/2/11بیشترین میزان دبی میانگین و غلظت رساو میاانگین
را داراست و واقعة رگباری  2931/2/0از نظر دبی و رسو پیک بیشاترین مقادار را در میاان تماامی رگبارهاا
دارد .در کل ،تعداد  01نمونة رسوبی در طول دورة نمونهبرداری اندازهگیری و آنالیز شدند.
از آنجا که مقدار کلّ بارندگی در رگبارهای اندازهگیریشده دارای اختالف قابال مالحظاه از  17/1تاا 263
میلیمتر هستند ،در نتیجه منجر به تولید دبیهای میانگین با مقادیر متفاوت از  6/73تا  26/13متر مکعب بار
ثانیه شدهاند .بر همین اسا  ،دامنة تغییرات دبی حداکثر نیز از  2/90تا  23/2متر مکعاب بار ثانیاه مشااهده
شده است .مقادیر متفاوت دبی منجر به مقادیر متفاوت غلظت میانگین و حداکثر رسو در ایان رگبارهاا نیاز
شده است؛ در نتیجة آن ،غلظت رسو معلّق میانگین از  6/92تا  2/61گرم در لیتر و غلظات حاداکثر از  2تاا
 21/1گرم بر لیتر نمونههای آنالیزشده به دست آمدهاند.
تهیّة منحنی سنجة رسو بر اسا الگوهای حلقة رسو برای هر رگبار در شکل  1نشان داده شده اسات.
رگبارهای  2932/22/9و  2931/2/0الگوی حلقة  8داشته و سایر رگبارها دارای الگاوی ساادة سااعتگارد یاا
پادساعتگرد هستند .حلقههای رسو در واقاع اخاتالف باین حرکات آ و انتقاال رساو طای یاک واقعاة
هیدرولوژیکی را نشان میدهد .اهمّیّت هیدرولیکی این اختالف به این دلیل است که تأمین رسو از دامناههاا
و آبراههها از نظر زمانی و مکانی متغیّر هستند؛ بنابراین ،آنالیز حلقههای رسو  ،ابزار مناسبی بارای شناساایی
فرایندهای مختلفی است که با توجّه به دبی آ باعث تغییرات غلظت رسو معلّق میشوند.
جدول  .6خصوصيا

تاريخ رگبار

مقدار و

تداوم

تعداد

بارش

بارش

نمونههاي

(ميل متر)

(ساع )

رسوب

زمان پاية
هيدروگراف
سي
(ساع )

ماري رگبارهاي اندازهگيري شده
شدّ
بارش
(ميل متر
بر
ساع )

ميانگين
ميانگين
دب
(مترمکعب
بر ثانيه)

دب اوج
(مترمکعب
بر ثانيه)

غلظ
رسوب
معلّق
(گرم در
ويتر)

زمان تا

حداو ر
غلط

زمان تا

رسوب

اوج دب

رسوب

(گرم در

(ساع )

معلّق

ويتر)

اوج

(ساع )

2932/22/9

06/91

16

23

33

9/99

2/30

29/22

9/71

26/76

93

93

2932/21/1

17/16

96

29

72

1/27

2/22

9/20

2/29

1/26

99

91

2932/21/10

17/76

29

0

00

2/66

6/73

2/90

6/92

2/66

22

22

2931/2/0

262/16

02

11

220

1/27

7/31

23/26

9/31

21/16

97

90

2931/2/11

263/26

36

16

30

9/16

26/13

90/36

2/61

0/06

20

27
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در رگبار  2932/22/9الگوی  0و پادساعتگرد در میانة آن به این دلیل است که مقدار غلظت رسو معلّاق
در شاخة بایرونده کمتر از شاخة پایینرونده بوده است .این الگو ،نشاندهندة این است که منابع رسو معلّاق
در بایدست حوضه قرار داشته و زمان طوینیتری برای رسیدن به خروجی حوضه طی کردهاند .دلیل این امار،
کشیده بودن شکل حوضه و همچنین پر شیب بودن بایدست حوضه نسبت به قسمتهای میانی و پاییندست
است که منجر به تولید رسو بیشاتر در قسامتهاای بایدسات حوضاه و انتقاال آن طای رگبارهاای شادید
میشود.
همانطور که مشاهده میشود ،الگوی ساعتگارد بار رگبارهاای  2932/21/1و  2932/21/10تطاابق دارد.
ویژگیهای این دو رگبار در جدول  ،2حاکی از این است که ه مقدار بارش کل و ه زمان پایة این دو رگباار
نسبت به  9رگبار دیگر بسیار کمتر است .ک بودن مقدار و شدّت بارنادگی ،دلیلای بار عادم تواناایی کاافی در
انتقال رسوبات دوردست حوضه و غالب بودن رسوبات مناطق نزدیک به خروجی در اندازهگیریها است .رگباار
 2931/2/0نیز الگوی  8داشته که در بخش میانه به ساعتگرد تبدیل شده است .با توجّاه باه بازرگ و شادید
بودن این رگبار ،عالوه بر آورد رسوبات جدید ،انتقال رسوباتی که در نتیجة فرسایش ناشی از رگبارهاای قبلای
در آبراهههای نزدیک به خروجی انباشته شدهاند ،باعث ایجاد چنین الگویی شده است.

شک  .3اوگوهاي حلقة رسوب براي رگبارهاي اندازهگيريشده
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اندازهگيري و تخمين تغييرات زمانی رسوب معلّق با استفاده از رويکرد منحنی سنجة رسوب در رودخانة مِرِگ

رگبار  2930/2/11که از نظر بزرگی و شدّت ،دوّمین رگبار به وقو پیوسته در دورة مطالعاتی است ،دارای یاک
الگوی پادساعتگرد است و دییلی که برای چنین الگویی در این حوضه بیان شد (کشیده بودن شکل حوضه و
شیب تند در مناطق بایدست حوضه) در اینجا نیز صادق است .از آنجاا کاه در هایچکادام از رگبارهاا الگاوی
دوگانه دیده نشد؛ بنابراین ،هیچ منحنی سنجهای نیز بر اسا الگوهای حلقة رساو ترسای نگردیاد؛ امّاا در
روش دیگری منحنی سنجة رسو بر اسا دادههای شاخة بایرونده و پایینرونده به دست آمد ،که نتاایج آن
در جدول  1نشان میدهد که این روش توانسته است روابطی با ضریب تبیین بایتر نسبت باه منحنای سانجة
کلّ رگبار ایجاد کند.
تمامی رگبارهای اندازهگیریشده بهخوبی با یک منحنی سنجه با ضریب تببین بای برازش شدند .باایترین
ضریب تبیین ( )%30برای منحنی سانجة رگباار در تااریخ  2931/2/20و کمتارین ( )%17بارای 2931/2/11
است .بیشترین تغییار در ضاریب تبیاین باا تفکیاک شااخة بایروناده و پاایین روناده نیاز مرباور باه رگباار
 2931/2/11است .کمترین تغییر نیز برای منحنی سنجة  2931/2/0است .بارای قلااوت بهتار درباارة دقّات
منحنی سنجه عالوه بر معیارهای برازش و میزان اختالف بین دادههای اندازهگیاریشاده کاه در مرحلاة تهیّاة
منحنی سنجة رسو کنار گذاشته شده بودند ،با مقادیر تخمینی و همچنین خطاای نسابی بارآورد آنهاا نیاز
استفاده شد (جدول.)9
بیشترین اختالف بین مقادیر تخمینی و مشاهداتی کلّ دادهها مربور به رگبار  2931/2/11به مقادار 9/72
گرم در شاخة بایرونده است .کمترین اختالف نیز در رگبار  2932/21/10به میزان  6/61گرم مشاهده میشود؛
بر همین اسا  ،بیشترین و کمترین خطای نسبی برآوردی ه مربور به همان رگبارها است .بزرگترین عادم
قطعیّت ( )%71/00برای رگبار  2931/2/11به دلیل تخمین ضعی در شاخة بایروندة آن است .باا ایان حاال،
نهتنها منحنی سنجة به دست آمده از نظرآماری معنیدار است؛ بلکه وجود ضریب تبیین بایتر از  6/1آن حاکی
از ایاان اساات کااه خطااای ایجادشااده در ایاان واقعااه ،از نظاار آماااری معناایدار نیساات؛ امّااا بااه طااور کلّ ای،
جدول  .3روابط برازششده بر منحن هاي سنجة رسوب رگبارهاي اندازهگيريشده (**)

** سطح معن داري تمام رابطهها ومتر از  4/45اس .
جدول  .2معيارهاي ماري ارزياب منحن هاي سنجة رسوب رگبارهاي اندازهگيريشده (***)
و ّ دادهها***

تاريخ رگبار

شاخة باالرونده

شاخة پايينرونده

اختالف (گرم)

خطاي نسب ()%

اختالف (گرم)

خطاي نسب ()%

اختالف(گرم)

خطاي نسب ()%

- 6/71

92/02

6/92

91/60

- 6/01

99/20

6232/63/5

- 6/21

23/26

6/11

13/77

- 6/12

11/22

6232/63/31

6/61

21/22

6/19

19/17

6/22

20/16

6235/6/3

6/76

11/70

6/09

10/29

6/11

29/12

6235/6/35

- 6/16

21/10

9/72

71/00

- 2/92

21/20

6232/66/2

*** عالم

( )-نشاندهندة تخمين ومتر از مقادير واقع و ( )+تخمين بيشتر از مقادير واقع اس .
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خطای نسبی غیر از رگبار  2931/2/11در شاخة بایرونده در سایر موارد کمتر از  %16اسات؛ افازون بار ایان،
منحنیهای سنجة جداگانه برای کلّ رگبارهای اندازهگیریشده در دورة مطالعاتی و رگبارهای رخداده در فصل
زمستان و بهار نیز تهیّه (شکل  )9و از نظر ضریب تبیین و خطای برآورد مورد بررسی قرار گرفتند (جادول .)2
زمانی که دادههای کلّ دورة مطالعاتی با ه ترکیب شدند ،یک منحنی سنجة رسو معنیدار با ضریب تبیین
بایی  6/0به دست آمد که با تهیّة منحنیهای سنجة رسو جداگانه برای دادههاای فصالی تغییاری در آنهاا
حاصل نشد.
با توجّه به نتایج اراوه شده در جدول  ،2افزون بر اینکه خطای نسبی تخمین منحنی سانجة کالّ دادههاای
برداشتشده حدود  %91و در محدودة قابل قبول است .با تقسی بندی دادههاا بار اساا فصال ،هایچ تغییار
معنیداری در عدم قطعیّت و بای رفتن دقّت در تخمین رسو معلّق رخ نداده است.
رابطة دبی پیک-بار رسوبی حوضة مورد مطالعه در شکل ( 9د) ،بر اساا ضاریب تبیاین باه دسات آماده
( )6/30از آن نشاندهندة یک رابطة معتبر است .این مسئله ،نشاندهندة این است که با وجود تغییارات درون
رگباری غلظت رسو معلّق میتوان اثر کلّی رگبار را در یک رابطة سادة رگرسیونی خالصه نمود.

بحث
بررسی دادههای به دست آمده از آ نماود و رساو نمودهاای انادازهگیاریشاده نشاان مایدهاد کاه رگباار
 2961/2/0با بایترین شدّت بارندگی ( 1/27میلیمتر در ساعت) بیشاترین دبای اوج را ایجااد و در نتیجاه آن
منجر به بایترین غلظت حداکثر رسو معلّق در نمونهها شده است.

شک  .2رابطة بين دادههاي دب و غلظ

رسوب معلّق در و ّ دورة مطاوعات (اوف) ،زمستان (ب) ،بهار (ج) و رابطة بين دب اوج
و بار رسوب (د)

جدول  .2روابط برازش شده بر منحن سنجة رسوب دادههاي و ّ دورة مطاوعات و فصل و خطاي بر وردي حاص از نها
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با وجود برابر بودن مقدار کلّ بارش ( 17/1میلایمتار) در رگبارهاای  2932/21/1و  ،2932/21/10امّاا باه
دلیل بایتر بودن شدّت متوسّط بارش در رگبار  1/27( 2932/21/1میلیمتر در ساعت) مقادار دبای و رساو
حداکثر آن نیز به طور قابل توجّهی بایتر بوده است .به طور کلّای ،انادازهگیاری رساو معلّاق طای دو فصال
زمستان و بهار نشان داد که میزان انتقال رسو در رگبارهای بهاری نسبت به رگبارهای زمستان بیشتر اسات
که با نتایج مصفایی و همکاران ( ،)1621مبتنی بر بای بودن فرسایش در فصل بهار نسابت باه فصال زمساتان
ه راستا است .شدّت و همچنین مقدار بایی بارندگیهای بهاری در اوایل بهار کاه پوشاش گیااهی باه انادازة
کافی بر روی زمین وجود ندارد ،دلیل مهمّی برای این امر است .در تالش برای تخمین دادههای رساو معلّاق
با دقّت هرچه بیشتر ،ترسی الگوهای حلقة رسو نشان داد که اغلب رگبارهای اندازهگیریشاده دارای الگاوی
سادة ساعتگرد یا پادساعتگرد است که بیانگر غالب بودن یکی از منابع تأمینکنندة رسو (دامنه یا آبراهاه)
در هر رگبار بوده است.
وجود الگوهای ترکیبی و پیچیده نشان از منابع مختل رسو (بایدست حوضه و کاناال) دارد .در صاورت
ک بودن مقدار و شدّت بارندگی ،روانا تولیدی توانایی کافی در انتقال رسوبات دوردسات حوضاه را نداشاته و
منبع غالب رسوبات ،مناطق نزدیک به خروجی است .در برخی موارد به دلیل بای بودن شدّت بارندگی و بیشتر
بودن حج و شدّت روانا مناطق بایدست حوضه ،منبع اصلی رسو معلّق هساتند؛ افازون بار ایان ،کشایده
بودن شکل حوضاه و همچناین پار شایب باودن منااطق بایدسات حوضاه نسابت باه قسامتهاای میاانی و
پاییندست ،رسو تولیدی در قسمتهای بایدست حوضه بیشتر بوده که طی رگبارهاای شادید باه خروجای
حوضه منتقل میشود .تنها رگباری که الگوی حلقة رسو آن از حالت سادة محا بیارون آماده و تاا حادّی
پیچیده شده است رگبار  2931/2/0است؛ اگرچه روابط برازششده بر کلّ دادههای رگبارهای اندازهگیریشاده
دارای ضریب تبیین بایی  6/1هستند ،که نشاندهندة معتبر بودن منحنی سنجه و بهترین راه بارای تخماین
رسو معلّق است (کویلب و همکاران ،)1660 ،امّا تفکیک بخشهاای بایروناده و پاایینرونادة هیادروگراف و
اختصاص دادن منحنیهای سنجة جداگانه به آنها (غیر از رگبار  )2931/2/0توانسته است ضریب تبیاین را باه
میزان قابل توجّهی ارتقا دهد .اختصاص دادن منحنی سنجة رساو باه شااخههاای بایروناده و پاایینروناده
توانسته است بیشترین تغییر را در ضریب تبیین به میزان  %99ایجاد کند؛ امّا ایان امار نتوانساته اسات باعاث
افزایش دقّت منحنیهای سنجه شود .محاسبة خطای تخمین ،حاکی از عدم اختالف و حتّای در برخای ماوارد
بای رفتن خطا با ایجاد منحنی سنجة جداگانه برای شاخههای بایرونده و پایینرونده است .معمویً با بای رفتن
مقدار دبی جریان ،پراکندگی دادههای رسو ه بیشتر میشود و یکی از دییل بای بودن خطا مایتواناد ایان
مسئله باشد (گاوو و جفرسون .)1621 ،اگرچه خطای نسبی و اخاتالف باین مقاادیر مشااهداتی و تخمینای باا
تفکیک هیدرولوژیکی منحنی سنجه افزایش داشته است؛ با این وجود ،خطای نسابی همچناان کمتار از %16
است .فللی و همکاران ( ،)2903سعیدی و همکاران ( )2931و اسدالهی و همکاران ( )2931نیز خطای کمتار
از  %16گزارش کردند .در حالی که نتایج هارینگتون و هارینگتون ( )1621حااکی از  %-70تاا  %+901خطاای
تخمین توسّط منحنیهای سنجه بوده است.
ادغام تمامی دادههای برداشتشده در دورة مطالعاتی یک منحنی سنجه با ضریب تبیین پایینتری نسابت
به منحنی سنجة رگبارها به تفکیک ایجاد کرده است .منحنی سنجه بارای دادههاای فصالی هایچ تاأثیری در
دقّت منحنیهای سنجه و ک کردن خطای نسبی برآوردی نداشاته اسات .ایان امار ،حااکی از ایان اسات کاه
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اختالفات فصلی که توسّط دو رابطة آماری متفاوت نشان داده شده است از نظر آمااری معنایدار نیسات .ایان
نتایج با یافتههای گاوو و جفرسون ( ،)1621مبنی بر تخمین بهتر رسو معلّق با منحنایهاای سانجة رساو
جداگانة فصلی مغایر و منطبق بر نتایج هارینگتون و هارینگتون ( )1621و اسدالهی و همکاران ( )2931اسات.
این مسئله نشاندهندة این است که تغییرات فصلی انتقال رسو معلّاق محادود اسات و دینامیاک انتقاال در
مقیا های زمانی کوتاه (رگبار و فصل) در حدّ متوسّط قرار داشته و تفاوت قابل توجّهی ندارند.
بر اسا مطالعات گاوو و جفرسون ( ،)1621بار رسوبی رگبار بیشتر تحات تاأثیر دبای پیاک رگباار اسات.
اگرچه به دلیل پویایی رسوبات ،مقدار آن در هر واقعه متفاوت از واقعة دیگر ،حتّی در یک فصال اسات؛ امّاا باا
ایجاد یک رابطة آماری معنی دار و قوی بین بار رسوبی و دبی پیک ،میانگین عملکرد کلّ رگبار را مایتاوان در
یک معادلة ساده اراوه داد ،که با نتایج صادقی و همکاران ( )2932نیز ه خوانی دارد .رابطة بار رساو – دبای
پیک میتواند به عنوان یک ابزار برای مدیران حوضههای آبخیز در تخمین بار رسوبی حوضة ماورد مطالعاه در
هر رویداد رگباری مورد استفاده قرار گیرد؛ افزون بر این ،روابط بار رسو  -دبی پیاک مایتواناد بارای ساایر
حوضههای آبخیز مشابه قابل استفاده باشد.

نتيجهگيري
در طول دورة آماری ،رژی هیدرولوژیکی ،رودخانة مِرِگ شاهد تغییرپذیری زیادی باود .بار اساا

نموناههاای

آنالیزشاده ،مقادار کالّ رساو معلّاق منتقال شاده در طاول دورة آمااری ( 2مااه)  21323تان باوده اساات.
منحنیهای سنجة رسو برازششده بر دادههای دبی و رسو معلّق رگبارهاای انادازهگیاریشاده ،باا وجاود
ضریب تبیین بای ،خطای تخمین باییی نیز داشتند؛ این مسئله ،بیانگر این است که بای باودن ضاریب تبیاین
الزاماً نشاندهندة تخمین خو و دقیق منحنی سنجه نبوده و میتواند هشاداری بارای ارزیاابی منحنایهاای
سنجه تنها بر اسا معیار برازش باشد.
فرایند انتقال رسو در دو فصل اندازهگیریشده تقریباً دارای الگوی مشابهی است که بر اساا آن نتاایج
این پژوهش نشان داد که منحنی سنجه میتواناد تخماین قابال قباولی از باار رساو معلّاق بادون نیااز باه
طبقهبندی یا تفکیک دادهها اراوه دهد .این نتایج بهویژه در ایران به دلیل مزایای رویکرد منحنی سانجه بارای
تخمین بار رسو معلّق درازمدّت با استفاده از دادههای تاریخی جریاان رودخاناه بسایار قابال توجّاه اسات و
میتوان برای تکمیل پایگاه دادههای محدود رسو معلّق موجود از آن استفاده کرد.
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