
     

    

    

    

  هاي آماري  شاخصبر اساسها برآورد بار معلق رودخانه

    ) آبريز گرگانرودحوضه: مطالعه موردي(

  

  
  2و ابوالفضل مساعدي*  1محمد ابراهيم زنگانه

   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان،  ارشد مهندسي منابع آبيكارشناسآموخته دانش - 1

 .مامور به دانشگاه فردوسي مشهد ،وم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه عل. دانشيار گروه مهندسي آب - 2
  

  

  چكيده 
 هاي سيالبي، ايجاد جزاير رسوبي در مسير رودخانه و در نتيجه كاهش ظرفيت انتقال جريان،آمدهايي چون پي  رسوبگذاري،وانتقال رسوب 

  آبي و مزارع،بناهاياي و وارد شدن خسارات به   رودخانههاي سيسات سازهتأخوردگي  كاهش عمر مفيد سدها و ظرفيت ذخيره مخازن،

ميزان برآورد اي،  هاي رودخانه در طراحي سازهبنا بر اين، . بر دارد  و بسياري مسايل و مشكالت ديگر را درالرسوبگذاري در كف كان

باشند كه  هاي هيدرولوژيكي مي وشهاي مرسوم در برآورد رسوب ر از روش. باشد ميي ضرورده توسط جريان رودخانه شرسوبات حمل 

-ها مي ي آنشوند، كه از جمله هاي هيدرولوژيكي خود به چند دسته تقسيم مي روش. اند نظران علم هيدرولوژي توصيه شده توسط صاحب

ر سه ايستگاه در تحقيق حاضر اقدام به برآورد رسوب د. هاي پارامتري و ناپارامتري را نام برد و نيز روشUSBR ،FAOهاي توان روش

 بترتيب در غرب، مركز و شرق استان گلستان هااين ايستگاه .شده است وضه آبريز گرگانروددر حگل و تمر هيدرومتري آق قال، زرين

هاي آماري شامل ريشه ميانگين مربعات خطا، ضريب هايهاي مختلف، با مقايسه شاخص روشبهپس از تعيين بار معلق رسوب  .واقعند

كه دهد نتايج اين مطالعه نشان مي. ترين روش برآورد بار معلق انتخاب گرديدنسبت اختالف و انحراف استاندارد عمومي، مناسبتغييرات، 

  .گرددعنوان مدل بهينه انتخاب ميه ب،ها در هر سه ايستگاه مورد مطالعه روش حد وسط دسته،هاي آماري مورد نظربر اساس تمام شاخص

  

  .هاي آماري، گرگانرودهاي هيدرولوژيكي، شاخصار معلق، روشب :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه 

بنـابراين در مباحـث مهندسـي رودخانـه بررسـي مقـدار حمـل        . معموالً انتقال جريان در مسير رودخانه همراه با فرسايش و رسوبگذاري است    

 رسوب و رسوبگذاري در كشور ما بسيار كم است و بين          انتقال،  اطالعات دقيق و صحيح از فرسايش     . اي برخوردار است   رسوب از اهميت ويژه   

هـاي دراز   گيـري  جوان بودن تحقيقات اين رشـته و فقـدان انـدازه      . شود ها و برآوردهاي انجام شده نيز اختالف زيادي مشاهده مي          گيري اندازه

 شده بار معلـق رسـوب و بـه كمـك            يريگ  اندازه يها  از داده  تفادهاس با. ]1[يابي به اعداد قابل اعتماد شده است       مدت فرسايش، مانع از دست    

 خطـا   ي معادلـه همـواره بـا مقـدار        ني ا قي حال برآورد رسوب از طر     نيدر ع . دنمو را برآورد    ي مقدار رسوب انتقال   توانيمعادله سنجه رسوب م   

                                                           

  Email: mez1383@yahoo.com                                      09358715579:    تلفن                .  نويسنده عهده دار مكاتبات*

  المللي مهندسي رودخانه تمين سمينار بينهش

  ، دانشگاه شهيد چمران ،اهواز1388بهمن ماه 



 ني بنـابرا دهـد،  ي رخ مـ يالبيسـ  يهـا  حمـل رسـوب در زمـان   زاني منيشتري بنكهي با توجه به ا.]8, 7 , 6 , 5 , 4 , 3, 2[باشديهمراه م

 اركمي بـس  يالبي سـ  يها  غلظت رسوب مربوط به دوره     يها سفانه سهم نمونه  أ مت .]7و1[باشد ي م ي ضرور يالبي رسوب در مواقع س    يريگ اندازه

ـ  دوره سبب بهبود برآوردها خواهد گرد      ني در ا  ها يبرداراست و تمركز نمونه    در بررسـي   ) 1381(  و محمـدي اسـتادكاليه     مـساعدي . ]9و8[دي

گيـري  ها بر اساس زمان اندازه  بندي داده كه در آن تقسيم   را   آبخيز گرگانرود مدلي     حوضهوضعيت رسوب انتقالي و نحوه تغييرات زماني آن در          

بي و  هاي د كه بر روي داده    در تحقيقي ديگر  . ]10[نمودندبعنوان مدل بهينه انتخاب      صورت گرفته بود،   )هاي پرآب و كم آب    ماه(دبي جريان   

هـا بـر     بنـدي داده  كـه در آن تقـسيم      مـدلي است،   انجام شده  )1384(  و همكاران  مساعدي، توسط   واقع بر رود اترك   تپه  ايستگاه مراوه رسوب  

نشان دادند كـه روش  محققين بسياري نيز . ]11[استشدهعنوان مدل مناسب معرفي ه ببود،گيري دبي جريان صورت گرفته   اساس ماه اندازه  

 .]5,7,12,13,14[دهد ها در بهبود روابط موثر بوده و همبستگي دبي و رسوب را بطور چشمگيري افزايش مي همتوسط دست

هـا را  تواند مسائل مربوط به اين شاخص    شاخص آماري جهت بررسي دقت برآوردها مي       5با توجه به مطالب مذكور، معرفي و كاربرد همزمان          

 .بيشتر روشن نمايد
  

   و روشها مواد
هاي شمال شرق كشور بوده كه بخش وسيعي از آن در استان گلستان  كيلومتر مربع يكي از حوضه10197بخيز گرگانرود با مساحت حوضه آ

يز اترك رهاي آالداغ و گلي داغ، از شمال به حوضه آباين حوضه از جنوب مشرف به سلسله جبال البرز شرقي، از شرق به كوه. باشدواقع مي

  و عرض56°26'تا  54°10'اين حوضه با مختصات طول شرقي  شوديز قره سو محدود ميرآب زر و حوضهو از غرب به درياي خ

 .دهدي مورد مطالعه را در ايران و استان گلستان نشان ميموقعيت منطقه) 1( شكل .]8[ محصور گرديده است 38°15'  تا  36°35'شمالي

بنا بر اين، با توجه به وسعت حوضه، تنوع آب و هوايي و . پيوندندگانرود است مي شاخه به رود اصلي كه همان گر40در اين حوضه حدود 

 ايستگاه هيدرومتري 3هاي در اين تحقيق داده. ها قرار دارندتري متعددي بر روي رود اصلي و سرشاخهمهاي هيدروطول رود اصلي ايستگاه

  . اندبه شرح زير مورد استفاده قرار گرفته

  ي آق قالايستگاه هيدرومتر

هاي آبسنجي اين ايستگاه شامل اشل، لمينوگراف ديجيتال و پل ساختماني تجهيزات و دستگاه. استاين ايستگاه در غرب حوضه واقع شده

  .گيردبرداري سطح آب، دبي، كيفيت شيميايي، رسوب معلق و بار كف نيز انجام ميدر اين ايستگاه همچنين نمونه. باشدمي

 گل زرينايستگاه هيدرومتري

هاي انجام گرفته مشابه ايستگاه برداريهاي آبسنجي و نمونهدر اين ايستگاه تجهيزات و دستگاه. استاين ايستگاه در مركز حوضه واقع شده

  .استهاي گرگانرود است، قرار گرفته اين ايستگاه بر روي رود زرين گل كه از شاخه.باشدآق قال مي

 ايستگاه هيدرومتري تمر

  .شود و بار كف آن نيز برداشت نميمستقر شده بجاي پل ساختماني، پل تلفريك  كه در شرق حوضه واقع است، ن ايستگاهايدر  

  .]8[ آمده است 1در جدول  هاي هيدرومتريخصوصيات فيزيوگرافي ايستگاه

 

  
  نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه) 1(شكل 

  

 



 هاي هيدرومتري مورد مطالعهاه در ايستگحوضهخصوصيات فيزيوگرافي ). 1(جدول 

 مختصات جغرافيايي ايستگاه
ضريب 

 گراويليوس

  محيط

)km(  

  مساحت

)km
2(  

شيب 

  متوسط

(%)  

طول شاخه 

  اصلي

)km( 

  ارتفاع متوسط

)m(  

عرض 

  شمالي 
  طول شرقي

  ايستگاه

60/1 577 10109 46/1  195 911 '01°37  '28°54   آق قال 

  تمر 30°55' 29°37' 509 55  32/4 1525 172 23/1

15/1 75 335 00/12  22 1538 '52°36  '57°54   زرين گل 

  

  ها هاي هيدرولوژيكي برآورد بار معلق رودخانهروش

  )USBR(روش اداره عمران اراضي اياالت متحده 

رابطـه رياضـي   هاي رسوب، با اطالع از مقدار آبـدهي رودخانـه در زمـان برداشـت نمونـه، يـك        در اين روش پس از تعيين غلظت نمونه   

 و دبي رسـوب  )Qw(جريان هاي دبي  در عمل با توجه به داده .  گردد بين بار رسوبي معلق رودخانه و آبدهي آن برقرار مي         ) معموال غير خطي  (

)Qs (               از 1زش بـر مبنـاي روش حـداقل مربعـات    امتناظر با آن، هر دو سري داده به صفحه مختصات لگاريتمي منتقل شده و خط بهترين بـر 

 در .گـردد  مـي   معروف اسـت بـين دو متغيـر برقـرار        2 كه به منحني سنجه رسوب     1 رابطهاي به صورت      شود و رابطه    ها عبور داده مي   ن آن ميا

 برابر با شيب   bزش با محور قائم تا مبدأ مختصات و مقدار نماي           ا فاصله قائم محل تقاطع خط بهترين بر       aمقدار ضريب   مختصات لگاريتمي   

  .ستخط بهترين برازش ا

)1                  (                                                                                                         b Qw = a Qs  

  ها  روش حد وسط دسته

. كننـد   را بـرآورد مـي     گيري شده همـان دسـته      يا براي گذر حجمي متوسط هر دسته، بار معلق متوسط اندازه           QWدر اين روش براي هر      

از كوچـك بـه   (هـا را براسـاس حجـم جريـان      مدنظر قـرار داده و آن ،گيري غلظت انجام شده ها نمونههايي را كه در آن    بدين ترتيب كه دبي   

دبـي  (سـته  در مرحله بعد دبي متوسط هـر د . شوند تقسيم مي) حدود ده دسته يا بيشتر(هايي  ها به دسته  كنند، سپس اين داده    مرتب مي ) بزرگ

 بين اين دو سري داده غلظت و جريان رابطـه رگرسـيون تـواني          پس از آن،   .آورند را در نظر گرفته و غلظت متوسط دسته را بدست مي          ) ميانه

  .]15[باشد  ميUSBRشود كه داراي ضريب همبستگي بااليي است، ادامه كار مانند روش  برقرار مي

   FAOروش

انـد كـه در   ي رسوب به مقادير مشاهده شده توصيه نموده       يك كردن مقادير برآورد شده از منحني سنجه       براي نزد ) 1981( و همكاران    3جونز

  .]16[استفاده شود) 2( طبق رابطه′a از ضريب a دبي رسوب به جاي ضريب -روابط دبي آب

     )2                      (                                                                                                          
b

w

s

Q

Q
a =′  
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Q : متوسط دبي رسوب و
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Q :متوسط دبي جريان متناظر آن مي باشد.  

  

  MVUE(4(روش برآوردكننده نااريب با حداقل واريانس

  :بيان شده است) 5(تا ) 3(معادالت اين روش در روابط . شوداريب براي هريك از مقادير دبي روزانه بكار برده ميدر اين روش تصحيح  
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2. Sediment rating curves 

3
.
 Jones et al 

4
 . Minimum Variance Unbiased Estimator 
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تابع  :t ،gmبار رسوبي برآورد شده از منحني سنجه براي هرروز: MVUE ،LRC(t)وشرسوب برآورد شده از رLMVUE: در اين معادالت، 

 اشتباه استاندارد منحني S:متوسط دبي و    Qbar:هاي جريان،واريانس دبي: Qvar  تعداد داده، : Nميانگين دبي جريان روزانه، : Qxفيني،

  .]17[باشدسنجه مي

   QMLE(1(نماييگر شبه بيشينه درستتخمين روش

  :باشدمي) 6(معادله كلي آن به صورت رابطه 

)     6         (                                                                                            )exp(*
2

2S
LRCQMLEL =
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كه در آن، 
QMLEL

∧

Sوب برآورد شده با استفاده از منحني سنجه يك خطي،رس LRC:. باشد ميQMLEرسوب برآورد شده از روش: 
2 :

  .]18[باشدمجذور ميانگين اشتباه رگرسيون مي

  2گرروش اصالح

  :است) 7( يك روش غير پارامتري بوده كه شكل كلي آن بصورت رابطه 

  Ls=LRC*
N

ei
N

i

∑
=1

)exp(

                                                                                                                      )7  (  

حداقل مربعات باقيمانده با استفاده از معادله منحني سنجه بوده و در واقع تفاوت  : eiگر، رسوب برآوردشده از روش اصالح:  Lsكه در آن، 

 .]19[لگاريتم طبيعي رسوب مشاهده شده و برآوردشده است

  :باشد مي12 تا 8هاي آماري به شرح روابط ه كار گرفته شده در مورد هر يك از شاخصمعادالت ب

  

               )8(     

  

  .باشدمقادير رسوب برآورد شده مي: yforecastiمقادير رسوب مشاهده شده و : yactualiتعداد داده ها، : nكه در آن 

  

               )9(   

  

  

   دبي جريان و:wiQ ميانگين رسوب اندازه گيري شده، :sQدبي رسوب برآورد شده، :siQدر اين رابطه 

 wQ: اشدبميانگين دبي جريان مي.  

               )10(  

 

  . ميانگين مقادير رسوب برآورد شده ميباشدxمقادير رسوب برآورد شده و انحراف معيار : tdevSكه در آن      

               )11(  
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  .باشدمقادير رسوب برآورد شده مي: yforecastiمقادير رسوب مشاهده شده و : yactualiكه در آن      

  

               )12(  

  .باشد ميانگين مقادير رسوب برآورد شده مي:forecstiyريشه ميانگين مربعات خطا و : RMSE    در اين رابطه 

  

  نتيجه گيري
هـا بعنـوان    شاخص آماري روش حـد وسـط دسـته   4گل بر اساس هر هاي تمر و زرين در ايستگاه 2جدول  ارائه شده در    نتايج  با توجه به    

 شاخص انتخاب گرديده است و تنها بر اساس شاخص نـسبت اخـتالف،   3اه آق قال نيز اين روش در است و در ايستگ مدل بهينه انتخاب شده   

  .باشدتر ميمناسب Smearingروش 

  
  هاي مورد مطالعههاي مورد استفاده در ايستگاهبدست آمده از مدلهاي آماري  مقادير شاخص).  2(جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

، در ايستگاه 19037قال ايستگاه آقگردد بر اساس مدل بهينه حد وسط متوسط دبي رسوب روزانه در  مالحظه مي3بر اساس آنچه در جدول 

هاي آق قال و تمر بر روي شاخه اصلي و  تن در روز برآورد شده است كه قرار گرفتن ايستگاه3881 و در ايستگاه تمر 5/206گل زرين

  .نمايدميتأييد گل بر روي شاخه فرعي رودخانه گرگانرود اين اعداد را ايستگاه زرين

 بار معلقي بيش از مدل بهينه و QMLE و USBE ،MVUEهاي دهد كه روشه بار معلق نشان مينگاهي به مقادير برآورد شد

  .نمايند بار معلقي كمتر از آن را برآورد ميSmearing و FAOهاي روش

متوسط مقدار بر اساس مدل بهينه بيشترين با تحليلي كه بر روي مقادير برآورد شده رسوب انجام گرديد مشخص شد كه در ايستگاه آق قال 

همچنين . باشد تن در روز مي1240  تن در روز و كمترين مقدار مربوط به مرداد ماه با72145دبي رسوب روزانه مربوط به ماه فروردين با 

. شود خارج ميحوضه درصد در فصل زمستان از 26 درصد در فصل پاييز و 10 درصد در فصل تابستان، 3 درصد بار معلق در فصل بهار، 61

 تن در روز و كمترين مقدار مربوط به آذر ماه با 885متوسط دبي رسوب روزانه مربوط به ماه فروردين با  بيشترين مقدار گلر ايستگاه زريند

VC GSD r RMSE 
تعداد 

 داده
  مدل

  ايستگاه

4/2 0/45 17/0 427197 1109 USBR  

  حد وسط 54 141476 27/0 2/9 4/2

4/2  3/21  93/1  2326082  1109 FAO 

5/2 2/24 31/0 423941 1109 MVUE 

4/2 5/17 44/2 422036 1109 QMLE 

4/2 2/5 47/1 436362 1109 Smearing 

  آق قال

4/3 0/112 12/0 4944 451 USBR  

  حد وسط 23 1053 86/0 9/2 3/3

4/3  5/3  07/2  2596  451 FAO 

5/3 0/133 10/0 4948 451 MVUE 

4/3 8/62 22/0 4925 451 QMLE 

4/3 5/26 52/0 4885 451 Smearing 

 زرين گل

3/3 8/91 07/0 46318 976 USBR  

  حد وسط 47 9191 70/0 6/1 2/3

3/3  5/3  63/1  42169  976 FAO 

4/3 1/54 12/0 45698 976 MVUE 

3/3 0/40 15/0 45483 976 QMLE 

3/3 6/9 60/0 42799 976 Smearing 

 تمر

forecastiy

RMSE
GSD =



 درصد در 10 درصد در فصل پاييز و 9 درصد در فصل تابستان، 12 درصد بار معلق در فصل بهار، 69همچنين . باشد تن در روز مي8/13

 تن در روز 20044متوسط دبي رسوب روزانه مربوط به ماه مرداد با بيشترين مقدار در ايستگاه تمر نيز . شود خارج ميحوضهاز فصل زمستان 

 13 درصد در فصل تابستان، 55 درصد بار معلق در فصل بهار، 25همچنين . باشد تن در روز مي422و كمترين مقدار مربوط به دي ماه با 

  .شود خارج ميحوضه درصد در فصل زمستان از 7درصد در فصل پاييز و 
  

  )تن در روز( هاي مورد مطالعههاي مورد بررسي در ايستگاهمتوسط دبي رسوب روزانه در هر يك از روش).  3(جدول 

  

  

  

  

  
  

  

، )1384( ، پرهمت و دوميري گنجي)1385( ، اعظمي و همكاران)1374( نتيجه حاصل از اين تحقيق با نتايج مير ابوالقاسمي و مريد

  .باشددر برآورد بار معلق مشابه ميترين مدل در انتخاب مدل حد وسط دسته بعنوان مناسب) 1381( و ميرزايي) 1385( مساعدي و همكاران

باشند، اما از هاي بار رسوبي داشتههاي سنجه رسوب باعث شده است كه استفاده زيادي در برآوردسهولت كاربرد معادالت رگرسيوني منحني

دقيق و صحيح مقدار بار رسوبي ها قادر به پيش بيني شود، از اين رو اين منحنيآنجايي كه در اين معادالت تنها يك متغير مستقل وارد مي

باشد، توصيه هاي سنجه، پارامتر دبي جريان تنها متغير مستقل ميبا توجه به اينكه در حال حاضر در منحني. باشدواقعي رودخانه ها نمي

 به عبارت ديگر هاي سنجه رسوب مورد آزمون قرار گيرد ونيز در ترسيم منحني) مثل ميزان كدورت(گردد كاربرد متغيرهاي ديگري مي

  .منحني رسوب سنجه چند متغيره ترسيم گردد
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ABSTRACT  

Sediment transport and sedimentation have some outcomes such as: establishment of 

sedimentary island in river stream and consequently, decrease in discharge capacity, 

decrease in useful life of dams and depots saving capacity, corrosion in river structures, 

settling in the canal bed and many other problems. Therefore, for design of river 

structures, it is necessary to estimate the rivers sediment load. It is recommended by 

clear-sighted persons of hydrology science about one of the widely practical methods in 

estimating the sediment called hydrological methods. Hydrological methods divide to 

some categories like USBR and FAO methods and also parametric and non-parametric 

methods. In the current research we have evaluated the statistical indexes in sediment 

estimating in three hydrometric stations: Agh-ghala, Zarringol and Tamar in 

Gorganrood watershed. After determining suspended sediment load in various methods, 

the most appropriate estimation method was chosen suspended load using the 

comparison of statistical indexes including root mean square error (RMSE), variation 

coefficients (CV), variance ratio (r) and general standard deviation (GSD). The results 

of this study shows that clusters average limit in all three stations is chosen as optimum 

model, based on all statistical indexes.   
 

Keywords : Suspended load, Hydrological methods, Statistical indexes, Gorganrood. 
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