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 .1دانشجوی دکترای آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .2استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .3دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
(تاریخ دریافت ،1311 /33/22 :تاریخ تصویب)1311/30/13 :

چکیده
از آنجا که بسیاری از حوضههای آبخیز کشور ایران ایستگاه رسوبسنجی ندارند ،بین اندازهگیریها و برآوردهاای انجاامشاده
اختالف زیادی مشاهده میشود .به همین دلیل ،ارزیابی استفاده از مدلهای تجربی و روشهای آماری بارآورد رساوب معلاق
انتقال رودخانهها ضروری به نظر میرسد .هدف از تحقیق حاضر ،ارزیابی همگنی و ناهمگنی ،روند تغییرات میزان دبی جریان
و رسوب و مقایسۀ مناسب کارایی روشهای برآورد بار رسوب معلق با استفاده از منحنیسنجه در منطقۀ مطالعهشده است .باا
استفاده از نرمافزار  ProUCLاز طریق آزمون منا کندال و پتیت بهترتیب به تغییرات روند و ارزیابی همگنی و ناهمگنی ساری
زمانی دبی آب و رسوب پرداخته شد .برای برآورد رسوبدهى معلق منحنی سنجۀ یکخطی ،دوخطی و حاد وساد دساتههاا
بررسی شده و بهترین روش از میان روشهای یادشده از طریق معیار  RMSE ،NSE ،R2و  SDارزیابی و انتخااب شاد .نتاای
نشان داد روش حد وسد دستهها با بیشترین کارایی به عنوان روش مناسب برای این منطقه است .همچناین ،نتاای حالال از
بررسی روند تغییرات دبی جریان و رسوب با استفاده از آزمون منا کندال باا ساط  5درلاد معنااداری نشاان داد روناد باه
لورت نزولی بوده و نشاندهندۀ تطابق تغییرات دبی و رسوب در این منطقه است .در ارزیابی آزمون پتیت مشاخ

شاد کاه

سری زمانی گسسته در دبی رسوب ناهمگن و در دبی آب همگن است؛ بنابراین داشتن دانشی در ارتباط با همگنی و ناهمگنی
دبی جریان و رسوب میتواند برای اقدامات حفاظتی و تعدیل آثار زیستمحیطی مؤثر باشد.
کلیدواژگان :آزمون پتیت ،آزمون من -کندال ،رسوبدهى معلق ،منحنی سنجۀ رسوب ،ناهمگنی رسوب.

 نویسندۀ مسئول

Email: pajouhesh.mehdi@sku.ac.ir
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مقدمه
فرسایش خاک یک فرایند پيچيدد مربد اسد بد از
عملکرد زیرفرایندهای مرتبط با تخری  ،جداسدازی ،ممد
ذرات خاک رسوب بر اثر عوام فرسایند نشئ میگيرد
[ .]2 1بنددابرای  ،در ارتبدداب بددا فرسددایش خدداک عوام د
دخي در هر زیرفرایند ،ميزان الگوی فرسدایش را تیييدر
میدهندد در ارتبداب بدا رفردار توليدد رسدوب بدر ميدزان
خر جی ب موض تأثير مدیگذارندد .فرسدایش خداک بد
عوام مرعددی ازجمل اقليم ،خاک ،توپدوگرافی بداربری
اراضی بسرگی دارد سب مشکالتی همچدون دخالد در
باهش نفوذ آسي ب خاک ،رسدوبگدذاری در مخدازن
باهش عمر مفيد مخازن در موضۀ آبخيز میشدود .عمومدا
فرسایش خاک ب صورت بخشی تا محلی اس [3د  .]7بد
طوری ب تح تدأثير فراینددهای مخرلدم محي دی قدرار
میگيرند ب ناشدی از همگندی نداهمگنی مکدانی باشدد.
همگنی ناهمگنی مکانی فرسایش رسوب در یک موضۀ
آبخيز ،نريجۀ فرایندهای مخرلفی از جمل نوع بدرهمبدنش
آب خاک ،خصوصيات فيزیکی ناهمگنی محي ی اسد .
ای عوام سدب مدیشدوند بد چگدونگی توزید مکدانی
فرسایش رسوب تح تدأثير قدرار گيرندد سداخرارهای
مکانی مرفا تی را از خود نشان دهندد .بندابرای  ،آگداهی از
همگندی نداهمگنی فرسدایش رسدوب بد من دور درک
عميقتدر مبامدم مخرلدم فرسدایش رسدوب در موضدۀ
آبخيز ،اهمي دارند .بدا توجد بد اید اهميد  ،شدناخ
ناارید الگوهددای همگنددی ندداهمگنی مکددانی فرسددایش
رسوب با اسرفاد از راهبردهای قاب اطمينان ضر ری اس
[ .]8مدلهای هيدر ليکی انرقال رسدوب نيداز مبرمدی بد
موجود بودن یژگیهدای فيزیکدی توپدوگرافی مدابم بدر
ر دخان د رژی دم جریددان آب دارنددد ،ب د طددوری ب د اگددر
اطالعات یادشد در دسررس نباشدد ،قدادر بد پديشبيندی
دقيق بار معلق ر دخان نيسرند ب دليد سدادگی نيداز
بمرر ب اطالعات ،مدلهای هيدر لوژیکی منحندی سدنج
برای ای امر مناس اند .از آنجا بد اطالعدات دبدی آب در
بسياری از موض های آبخيز بشدورمان موجدود اسد  ،امدا
بيشرر ایسرگا هدای مدورد بحدم ایسدرگا رسدوبسدنجی
ندارند ،اسرفاد از مددلهدای تجربدی ر شهدای آمداری
برآ رد رسوب معلق انرقال ر دخان ها اجرنابناپذیر ب ن در
میرسد.
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ب ای من ور ،تحقيق ماضدر در هلدۀ ا ل از ر شهدای
برآ رد رسوبدهی معلق با اسرفاد از منحنی سنجۀ خ ی یا
معادلۀ همبسرگی دبی -رسوب را بررسدی مدیبندد بد بد
موج آن ،ر شهای منحنی سنجۀ یدکخ دی ،د خ دی
مد سط دسر ها بررسی ارزیابی شددند ميدزان رسدوب
معلق برآ ردی ب صورت بر نیابی یا منحنی سنج محاسب
شد .فرگوس  )1887( 1در تحقيقات خود نشدان داد اسد
ب ر ش منحنی سنجۀ لگاریرمی اسرفاد از منحنی تدا م
جریان ،بار معلق را مد د  05درصد بمرر از مقدار اقعی آن
برآ رد میبند ب یکدی از دیید اصدلی آن را مدیتدوان بد
2
خ ای ماص از تبدی لگاریرمی داد ها اشار برد [ .]8هو
همکداران ()2511در تحقيدق خدود بدا عندوان «تیييددرات
زمانی مکانی منحنی سنجۀ رسدوب در موضدۀ چانگچيدان
ر دخانۀ یانگتسد » ،غل د رسدوب معلدق در سد بداز از
ر دخان شام بایدس  ،مياند پدایي دسد موضد را در
د ر های مرفا ت زمدانی از سدال  1800تدا  2557محاسدب
برد تیييرات زمدانی مکدانی منحندی سدنجۀ رسدوب را
نسب ب تدأثير فعاليد هدای انسدانی یژگدیهدای آبخيدز
تحلي بردندد .نردای پدژ هش آنادا نشدان داد تعدر هدا
فعالي های انسانی ب طبيع تأثير زیدادی ر ی پارامررهدای
منحنددی سددنجۀ رسددوب دارد [ .]15رسددرمی ( )2511در
تحقيق خود ر ی ر دخاند هدای قدزلا زن شداهر د ر ش
تلفيق منحنی سدنجۀ رسدوب مدد سدط دسدر هدا دبدی
مروسط ر زان را ب عنوان ر ش مناسد بدرآ رد بدار معلدق
پيشنااد داد [ .]11پيشتر نيز بيدا همکداران ( )2515بدا
م الع دربارۀ موضۀ آبخيز باب ر د بدا اسدرفاد از داد هدای
ر زانۀ دبی جریان غل رسوب ایسدرگا قدرآن تدایر بد
دارای طول آماری  23سال از سدال آبدی1301دد  1307تدا
1378د  1378بود اس را با اسرفاد از ر شهدای منحندی
سنجۀ یکخ ی ،چندخ ی مدل منحنی ماهان  ،سداین
فصلی مدل مد اسط دسر ها ر ش فداوو رسدوب معلدق
موض برآ رد بردند .آنان ب ای نريج رسديد بد منحندی
سنجۀ رسوب بد ن تفکيک بردن داد ها هموار با مقدداری
خ ا همدرا اسد [ .]12سدبحانی ( )2515نيدز ر شهدای
آماری برآ رد رسوب معلق ر دخاند هدا را در موضدۀ آبخيدز
مبل ر د بررسی ارزیابی برد در نااید  ،بد اید نريجد
1. Ferguson
2. Hu
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رسيد ب ر ش آماری مد سط داد هدا د خ دی در بدي
ر شهای آماری آزمایش شد بمرری ميزان مربعات خ ا را
داشر بارری قابلي پيشگویی در برآ رد رسوب معلدق در
موضۀ آبخيدز یادشدد را دارد .بد دليد ر شهدای مرعددد
برآ رد رسوب معلق ،بررسی ای ر شها در هر من ق ای بد
سب مرفا ت بودن شرایط مشخصات منداطق بدا یکددیگر
ضر ری اس [ .]13ذرتیپور ( )2510در بررسی مقایسد ای
بي چند ر ش برآ رد بار معلق در موضدۀ طالقدان بد اید
نريج رسيد ب ای موض جزء موض های بدا رسدوبدهدی
زیاد قلمداد میشود نيز ر ش برآ ردی بار معلدق دسدر هدا
مناس تری ر ش در برآ رد بار معلق موضۀ یادشدد اسد
[ .]14آسددلمان )2555( 1از مقایس دۀ س د ر ش تددکخ دی،
چندخ ی مد سدط دسدر هدا ر شهدای اصدالمی در
ر دخانۀ رای ب ای نريج رسيد بد اسدرفاد از ر شهدای
اصالمی ميزان خ ا را باهش میدهد .ب عال  ،نرای ایشان
نشان میدهد روش منحنی سنجۀ حد وسط را میتوان به عنوان
دقیقترین روش اعالم کرد [ .]10جاندگ همکداران ()2525
با بررسدی تخمدي غل د رسدوب معلدق از داد هدای دبدی
ر دخان برای بابود شکاف اطالعات با تیييرپذیری بلندمدت
رسدوب
پرداخرند ب ای نريج رسيدند ب منحنی غل
معلق بمرری خ ا دق زیاد را در قدرت تفکيدک ماهاند
دارد .اما برای قدرت تفکيک بيشرر تیييرپذیری ،دسدريابی
ب داد های موق ب مقادیر منحنی سنج مورد نياز اس تا
ب اید صدورت ،شدکاف اطالعدات را بدا اسدرفاد از اجدرای
ر یکردهای مدلسازی تدالش بدرای ارزیدابی مجموعد در
م العددات مرنددوع طددوینیمدددت پددر بنددد [ .]11تحقيقددات
مخرلفی ر ی مدل منحنی سنجۀ رسوب ب عنوان یک مدل
چندمن ور صورت گرفر اس  .در برخی مدوارد ميدزان بدار
رسوب را بيشرر تخمدي زد در برخدی مدوارد ميدزان بدار
رسوب بمرر تخمي زد شد اس  .مادمتدری محدد دی
مدل منحنی سدنجۀ رسدوب دقد بدم آن بدرآ رد بمردر
ميزان رسوب معلق در بسياری از م العات اس [.]17
عالوه بر برآورد رسوب معلق در منطقۀ مطالعهشده در تحقيق
ماضر ب من دور بررسدی ر ندد تیييدرات دبدی رسدوب در
ایسرگا هيدر مرری نيدز مجمدوع داد هدای دبدی رسدوب
مربوب ب سالهدای  1384 -1382بدا اسدرفاد از ندرمافدزار

 ProUCLتجزی تحلي آماری شد ب من ور ارزیابی اید
ر ند از آزمون م د بندال بار گرفر شد .ر شهای آمداری
مخرلفی برای بررسی ر ند اسرفاد میشود ،اما آزمدون مد د
بندال معمولتدری ر ش شدناخر شدد اسد [ .]18اید
ر ش در مورد سریهای زمانی ب از توزید آمداری خاصدی
پيددر ی نم دیبنددد ،مناس د اس د همچنددي  ،در مقاب د
با انع اف عم میبند
داد های مفقود زیاد مساس نيس
[ .]18از زمان ر د ر شهای آماری برای بررسدی تیييدرات
در علوم فرسایش رسوب ،شفافسازی تیييرات رسوبدهی
در سریهای زمانی با تعيي ر ند انجدام مدیشدود .ر ندد در
اق تیييرات من م یکنواخ سری زمانی اس بد در آن
مقدار ميانگي مرحرک افزایش یدا بداهش مدییابدد .برخدی
محققان ن ير خایچ همکاران ( )2554در اید خصدو
تأبيد دارند بد پديشبيندی فراینددهای مدرتبط بدا آبخيدز،
بازسازی داد ها اسنجی مدلها میتواند بد خدوبی بداربرد
داشر باشد .ارتباب بي آناا نيز میتواند بمدک شدایانی بد
افددزایش اسددرراتژیهددا تجزی د تحلي د داد هددا بنددد [.]25
الينددگ 2در سددال  2558اشددار مددیبنددد بدد تیييددرات
رسوبدهدی در بيشدرر ر دخاند هدا در ارتبداب بدا تیييدرات
زیس محي ی پيش ر ی آنااس  ،ب گون ای ب افزایش بدار
رسوبی بعضی از قسم های ر دخان میتواند ناشی از اخالل
آشفرگی موضۀ آبخيز بایدس باشد باهش رسوبدهدی
ناشی از امداث سد اجرای برنام های موفق مفاظ خداک
بنررل رسوب باشد [.]21
ميرعباسی دی پژ ( )2515با اسرفاد از آزمون مد د
بندال جریان ر دخاند هدای شدمال غدرب ایدران را در سد
مقياس ماهان  ،فصلی ساین بررسی بردند .نرای پدژ هش
آناا نشان داد جریان ر دخاند هدای شدمال غدرب ایدران در
3
مقياس ساین در همۀ ایسرگا ها ر ند نز لی دارد [ .]22لی
همکاران ( )2515ب شناسدایی تیييدرات در سدری زمدان
تخليۀ آب رسوب ژ جيانگ (ر د مر ارید) چي پرداخرندد.
آناا در م العدۀ خدود آزمدون ر ندد تددریجی (آزمدون مد د
بندال) آزمون تیيير ناگادانی (آزمدایش پريد ) ،در سدری
بارهای ساینۀ دبی آب رسوب از سال  1805تدا  2554در
 8ایسرگا در بانالهدای اصدلی شداخ هدای اصدلی بدار را
اسرفاد بردند .نرای پژ هش آنادا نشدان داد هدر د آزمدون

1. Asselman

2. Walling
3. Li
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م د د بندددال پري د نشددان مددیدهددد دبددی آب در تمددام
ایسرگا های موضۀ ژ جيانگ هيچ ر ندد درخدور تدوجای یدا
تیيير ناگاانی نشان نداد .همچني  ،دبدی آب سداین بيشدرر
تح تأثير تیييرپذیری بارش اس [ .]23ژانگ 1همکداران
( )2558تیييرات ناگاانی در سری زمانی دبدی آب رسدوب
را برای موضۀ آبخيز سوشی (ر دخانۀ مر ارید) با اسدرفاد از
آزمون م د بندال پري در چدي بررسدی بردندد .نردای
م العات آناا نشان داد تیييرات طدوینیمددتی در دبدی آب
ساليان بيشرر توسط تیييرات در بدارش بنردرل مدیشدود
ر ند باهشی بار رسوب در همۀ ایسرگا های هيدر مرری نيز
بيشرر تحد تدأثير سداخ سداز مخدزن سدد اسد [.]24
معماریان همکاران ( )2512ر ند دبی آب بار رسوب سد
ایسرگا هيدر مرری را طی س ده توسع در موضۀ آبخيدز
ینگات مدالزی بدا اسدرفاد از آزمدون مد د بنددال پريد
تجزی تحلي بردند .نرای پژ هش آنادا نشداندهنددۀ ر ندد
افزایشی دبی آب در زیرموضۀ هلو ینگات 2بدار رسدوب در
زیرموضۀ سم ی  3بود .ای ر ند افزایشی با تیييدرات سدری
در بدداربری زمددي توجي د مددیشددد .ر نددد افزایشددی سددری
هيدر لوژی در زیرموضۀ هلو ینگات با ر ند افزایشی الگدوی
بارش نيز ت بيق داد شد [ .]20شایان همکداران ()2513
نيز ر ند تیييرات آماری دبی آب رسوب موضۀ آبریدز مندد
را از طریق سری زمانی بررسدی بردندد .نردای بررسدی آنادا
نشان داد تحلي ر ند دبدی بدر اسداس مددل سدری زمدانی،
بيانگر ر ندد باهشدی دبدی در موضدۀ م العد شدد از سدال
 2550اس  .عل اصلی باهش دبی در س ح موضدۀ آبریدز
مند ب باهش ميزان بارشها همچني  ،دخال انسدانی بدا
4
ایجاد سد ر ی ر دخان هدا نسدب داد شدد [ .]21جيدو
همکاران ( )2518با بررسی آناليز ر ند تیيير نق ای دبدی
رسوب جریان در ر دخانۀ بوانگژ چي طی  15سال اخير
ب ای نريج رسيدند ب فعالي هدای انسدانی سدام بسديار
بيشرری در ميدزان رسدوب نسدب بد بارنددگی دارد [.]27
آبرر 0همکاران ( )2518با بررسدی ر ندد بارنددگی دبدی
جریان در من قۀ سورما 1اق در شمال شدر بدنگالدش بدا
ر یکرد درک آثار تیيير اقليم از طریق آزمون م د بندال بد
1. Zhang
2. Hulu Langat
3. Semenyih
4. Guo
5. Akter
6. Surma

ای نريج رسيدند ب با باهش  1/03ميلیمرر در بارنددگی،
ميزان دبی ب منفی  1/03مرر مکع بدر ثانيد ندز ل بدرد
اس  .دلي ای امر میتواند ناشی از تیييدرات اقليمدی باشدد
ب با تأثير ر ی بارندگی سب باهش ميزان دبی در من قدۀ
مورد م الع شد اسد [ .]28مرفدی 7همکداران ()2525
طی تحقيقی ب تیيير رسوب معلق در آبراه ر دخان هدای
آمریکا در ارتباب با ر ند تیييرات باربری اراضی ،هيدر لوژی
اقليم ب ای نريج رسيدند ب در  83درصد از منداطق بدا
تیييددر در مدددیری اراضددی تیييددر در ميددزان رسددوب سددام
بيشرری نسب ميزان رژیم آبراه ها داشر اس  .اما بديش از
 05درصد مناطق با تیييدر در رژیدم آبراهد سدام  0درصدد
تیييددر در ميددزان رسددوب را داشددر اس د در  11من ق د
تیييرات در رژیدم آبراهد هدا بديش از نيمدی از تیييدرات در
رسوب را نشان میدهد .ای امدر نشدان مدیدهدد تیييدر در
آبراه ها در بسياری از مناطق ب عندوان یدک فدابرور اصدلی
تیيير در ميزان رسوب نيسد  ،امدا اغلد فدابرور تأثيرگدذار
مامی اس  .همبسرگی بي ر ند رسوب تیييرات همزمدان
در باربری اراضی  /پوشدش ،هيددر لوژی اقلديم اغلد در
مکانهایی با موض های آبخيز زهکشیشد بدا بداربریهدای
اراضی همگ تح تدأثير فعاليد هدای انسدانی (بد طدور
مثال ،اراضی بشا رزی شداری) در مقایسد بدا اراضدی بدا
باربری مخرلط یا توسع نيافر قویتر بود [.]28
تحقيق ماضر ب ارزیابی ر ند تیييرات دبی رسدوب
ميزان همگنی ناهمگنی دبی جریان رسوب میپدردازد.
همچني  ،ب مقایسۀ بارایی ر شهای بدرآ رد بدار رسدوب
معلق با اسرفاد از منحنی سنجۀ یکخ ی ،د خ ی مد
سط دسر ها میپردازد .اگرچ پژ هشهدای مرعدددی در
مورد برآ رد بار رسوب معلق انجام شدد ؛ امدا بدا توجد بد
بررسی پيشينۀ تحقيق ب ندرت تحقيقی در ارتباب با تیيير
ر ند دبی آب رسوب با آزمون م د بندال آزمون پري
در ارتباب با همگندی نداهمگنی در من قدۀ م العد شدد
صورت گرفر اس .
مواد و روش
منطقۀ مطالعهشده

موضۀ آبخيز بسيليان ب مسام  342/11بيلومررمرب  ،در
اسران مازندران در محد دۀ طول جیرافيدایی  03درجد 18
7. Murphy
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دقيق تا  03درج  35دقيقۀ شدرقی عدر جیرافيدایی
 30درج  08دقيق تا  31درجد  7دقيقدۀ شدمالی اقد
شد اس  .بيشرری بمرری ارتفاع موض ب ترتي 3108
 218مرر اس  .ميانگي شي مروسط موضد  5/31مردر
در مرر طول شي بزرگتری آبراهدۀ موضد بد ترتيد
 47/3بيلددومرر  5/50مرددر در مرددر اس د  .اقلدديم من ق دۀ
م الع شد در اقليمنمای د مدارت گسدررد  ،نيمد مرطدوب
سرد ميانگي بارندگی سداینۀ آن  781ميلدیمردر اسد

9999

ن ام بارندگی آن شب مدیرران ای خزری اس  .آبراهدۀ اصدلی
ای آبخيز یکی از سرشداخ هدای ر دخاندۀ تدایر اسد بد
ر دخانۀ بسيليان ناميد میشود (شک  .)1آمار اطالعدات
اقليمی موض مانند بارندگی ر زان از بارانسن های معمولی
دمای ماهان از ایسرگا هدای تبخيرسدنجی آمدار جریدان
غل رسوب معلق ایسرگا رسوبسنجی خر جی موض از
سدددال  ،1384-1382از شدددرب منددداب آب ایدددران بد د
زیرمجموع زارت نير اس  ،جم آ ری بررسی شد.

شکل  .9منطقۀ مطالعهشده

روش برآورد رسوبدهی معلق

معموی ب دلي بم بودن تعداد انداز گيری غل د  ،امکدان
محاسبۀ رسوبدهی معلق ب ر ش مسرقيم مقد ر نيس
باید از ر شهای غيرمسدرقيم اسدرفاد شدود .از آنجدا بد
فرا انی دسررسی ب انداز گيریهای دبی بيشدرر اسد  ،در
ای م الع از ر شهاى بر نیابی اسرفاد شدد اسد  .در
ر ش بر نیابی ب طدور معمدول غل د رسدوب جریدان
همزمان بد صدورت لح د ای در ایسدرگا هدا اندداز گيدری
یدا دبدی رسدوب دبدی جریدان آب،
میشود بي غل
راب ۀ همبسرگى برقرار میشود سپس ،بر اسداس معادلدۀ
 1با اسرفاد از آمار دبی جریان ،رسوبدهی معلدق بدرای
د رۀ زمانی مورد ن ر بررسی مدیشدود .در اید تحقيدق از
یک ماژ ل در ابس برای محاسبۀ منحنی سدنجۀ رسدوب
اسرفاد شد اس  .محققان مخرلم ،ر شهاى مرفدا تی را
برای برآ رد رسوبدهی معلق اراو برد ب بار بدرد اندد
ب فر آناا در اصالمات انجامگرفر ر ی منحندی سدنجۀ
رسوب یا در چگونگی اسرفاد از آمار دبی جریان مرفا ت

اس  .در ای م الع ب من ور اینک تعداد داد ها از لحدا
آماری بافی بود خ ای بمرری در ارزیابی تايۀ منحنی
سنجۀ رسوب داشر باشد ،از دبی مروسط ر زاند اسدرفاد
شد .ای ر ش توسدط عدرب خددری 2558 ،ميرزایدی
از لحدا من قدی نيدز
همکاران 2550 ،تأیيد شد اسد
اسرفادۀ مسرقيم از داد های انداز گيدریشددۀ جریدان بد
صورت ر زان نسب ب داد های ماهان یا منحندی تددا م
جریان ارجحي دارد [ .]31-35در ای تحقيدق سد ندوع
منحنی سنجۀ رسوب ب شرح زیر اسرفاد شد:
منحنی سنجۀ رسوب یدکخ دی :در اید ر ش بد طدور
معمول داد های غل یا دبی رسوب دبدی جریدان مرنداظر
آناا ب یک محدور مخرصدات تمداملگداریرمی منرقد شدد
بارری خط برازش با اسرفاد از ر ش مداق مربعات از ميدان
نقاب عبور داد میشود .بنابرای  ،در ای ر ش بد ن توجد بد
چگونگی پرابنش نقاب فقط یک خط از بي نقداب عبدور داد
میشود .معادلۀ  1ب شک زیر اس :

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،4زمستان 9911
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Qs  a Qwb

()1

بدد در آن ،دبددی رسددوب
نمای معادل هسرند.
ب ترتي ضری
عبور دادن بيش از یک خط از بي نقاب :اگدر ضدعي
پرابنش نقاب اجاز دهد ،میتوان ب جای یک خط ،د یدا
س خط از بي نقاب عبور داد .بنابرای  ،در ای مال بيش
از یک معادل برای منحندی سدنجۀ رسدوب جدود خواهدد
داش  .در ای م الع د خط برازش شدد نردای آن بدا
همدیگر مقایس شد.
ر ش مد سط دسر ها :در ای ر ش بد آن را جانسدون
( )1881پيشنااد برد اس ؛ دبدیهدای جریدان بدا یدک نمدو
معي ب تعدادی دسر تقسيم شد برای دبدی مروسدط هدر
دسر  ،دبی رسوب مروسدط اندداز گيدریشدد همدان دسدر
تعيي میشود در آخر منحنی سنجۀ رسدوب بدا اسدرفاد از
آناا ب ر ش مداق مربعات ب دس میآید [.]32

()4

دبددی جریددان

معیارهای ارزیابی روشها

ب من ور ارزیابی منحنی سنجۀ رسوب با اسدرفاد از ر ش
یکخ ی ،د خ ی ر ش مد اسط دسر هدا در تخمدي
رسوب معلق ،از شاخصهای آماری ریشۀ ميانگي مربعدات
خ ا ،1معيار ندشد سداتکليم ،2ضدری تعيدي  3انحدراف
معيددار در ر ابددط 2دد  4اسددرفاد شدد .در ارزیددابی بددارایی
مدلها هرچ مقدار ریشۀ ميانگي مربعات خ ا بوچکتدر
باشد ،صح پيشبينی مدل بيشرر میشدود مددل دقد
بيشرری دارد .ضری تعيي نشاندهنددۀ همبسدرگی بدي
مقدار باينۀ ای
مقادیر مشاهد ای پيشبينیشد اس
شاخص آماری یک اس  .مقدار ضدری ندشد سداتکليم از
منفی بیناای تا یک مریير اس  .هر چ اید ضدری بد
یک نزدیکتر باشد ،مدل بارایی بيشرری دارد .روشیی بهتیر
است که کمترین خطا را دارد ،یعنی هرچه میزان خطا کمتر باشد،
آن روش بهتر است.
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مقددار مشداهد ای
ب در ای ر ابط  :nتعداد داد هدا،
مقدار رسوب بدرآ ردی (تد در
رسوب (ت در ر ز)،
مروسط مقادیر مشاهد ای رسوب اس .
ر ز)،
ارزیابی روند دبی آب و رسوب

ب من ور بررسی ر ند تیييدرات دبدی رسدوب در من قدۀ
م الع شد مجمدوع داد هدای دبدی رسدوب مربدوب بد
سالهای  1384 -1382با اسدرفاد از ندرمافدزار ProUCL
تجزیدد تحليدد آمدداری شددد .در ایدد تحقيددق از آزمددون
ناپارامرری تیيير ر ند مد -بنددال ( )1840اسدرفاد شدد
[ .]33از برتریهای ای آزمون نسب ب سایر آزمدونهدای
تعيي ر ند ،اسرفاد از مرتبۀ داد ها در سری زمانی بدد ن
در ن ر داشر مقدار مریيرها اسدرفاد از مقدادیر مددی
موجود در داد های سری زمانی اس ب بد دليد جدود
چني خاصيری ،میتوان از ای آزمون برای داد های دارای
چولگی نيز اسرفاد برد .فر صفر ای آزمون بر تصدادفی
بودن نبود ر ند در سدری داد هدا دیلد دارد پدذیرش
فر یک رد فر صدفر دال بدر جدود ر ندد در سدری
داد ها اس  .مرام محاسبۀ ای آزمون ب شرح زیر اس .
 اعمددال تدداب عالمدد  4اسددرخراپ پددارامرر  Sبددرایمحاسبۀ تکتک مشاهدات با همدیگر (راب ۀ )0
()0

 Xk 

j

()1

n 1

  sgn  X
n

k 1 j  k 1

داد هدای  jام
ب در آن تعداد مشداهدات سدری
ام اس تاب عالم ب صورت راب ۀ  1قاب محاسب اس :

k

 1 if  X j  X k  s  0

sgn  X   0 if  X j  X k  s  0

 1 if  X j  X k  s  0


محاسبۀ اریانس موقعی ب بوچدکتدر از  15باشدد
(راب ۀ  )7موقعی ب بزرگتر از  15باشدد ،بد صدورت
راب ۀ  8اس :

i 1

()7
)1. Root Mean Squer Error )RMSE
)2. Nash–Sutcliffe Efficiency Coefficient )NSE
)3. Coefficient of Determination (R2

 SSCe 

o

2
2

 SSC
 SSC

NS  1 

n  n  1 2n  5
18

var  s  

4. Sign Function
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n  n  1 2n  1  i 1t  t  1 2t  5
m

()8

18

var  s  

تعداد گر هدایی بد داد مشداب دارندد
داد هایی ب ارزش یکسانی دارند.
 اسرخراپ آمارۀ  Zبراساس راب ۀ  8اس :()8

فرا اندی

s 1

 X  var  s  if s  0
Z

s 1
if s  0
X 
var  s 


د) در یک آزمون د دامن ای برای بررسدی ر ندد داد هدا،
فر صفر در مالری پذیرفر مدیشدود بد راب دۀ  15برقدرار
باشد:
Z
Z  α
Z

()15

ب در آن ،س ح معنادار اس ب بدرای آزمدون در ن در
گرفر میشود آمار توزید نرمدال اسدراندارد در سد ح
معناداری اس ب با توجد بد د دامند بدودن آزمدون
اسرفاد شد اس  ،در صورتی ب آمار مثب باشد،
ر ند سری داد ها صعودی در صورت منفدی بدودن ر ندد
نز لی در ن ر گرفر میشود.
ارزیابی تحلیل نقطۀ تغییر دبی آب و رسوب

آزمون پري یکی از آزمونهدای ناپدارامرری بدرای تعيدي
ب فر نرمال بودن
تیيير ناگاانی یک سری زمانی اس
سری زمانی نياز ندارد [ .]34در صدورتی بد شکسدرگی
ناپيوسرگی در مقدار ميانگي سدری زمدانی جدود داشدر
باشد ،م ابق فر یک ای آزمون ،سدری زمدانی نداهمگ
در غير ای صورت ،سری زمدانی همگد تشدخيص
اس
داد میشدود .در اید آزمدون ،ابرددا مقدادیر  Yiدر سدری
زمانی براساس مقدارشان مرت مدیشدوند رتبد هدای
برای مقادیر مرناظر Yiمشخصشوند .سپس ،بدا اسدرفاد از
ر ابط 11د  13مقدار آمارۀ

بدا مقدادیر

محاسدب شدد

بحرانی اراو شد توسط پري ( )1878مقایس میشوند .در
صورت عبور آمار از مقادیر بحرانی ،زمدان مربدوب بد داد
بيشينۀ معادل زمان بر ز ناهمگنی خواهد بود [.]30
U t , n    sgn  X j  X i 
n

()11

t

i 1 j  i 1

9991

تعداد داد در
در راب ۀ یادشد طول د رۀ آماری
نيز بد صدورت راب دۀ 11
سری آماری اس  .تاب
محاسب میشود.
مقدددار  kاز راب دۀ  12محاسددب شددد در راب دۀ 13
جایگزی شد آمارۀ  Pب دس میآید:
()12
()13

k  max U t , n 
6k 2
n3  n 2

P  2e

یافتهها
ب من ور پيشبينی بار معلق ر زان از دبدی جریدان مرنداظر بدا
رسوب ب عنوان مریيرهای مسرق دبی رسوب مرناظر بدا آن
ب صدورت مریيدر ابسدر در معادلدۀ منحندی سدنجۀ رسدوب
اسرفاد شد .شک  2با اسدرفاد از معادلدۀ همبسدرگی دبدی
رسوب ر دخان ميزان رسوب ساینۀ موضۀ آبخيز بسيليان بدا
اسرفاد از ر ش یدکخ دی نشدان مدیدهدد .طبیق نتیای بیه
دستآمده از منحنی سنجۀ ییکخطیی همبسیتیی بیین دبیی آب و
رسوب  48/7درصد است .این امر نشاندهندۀ ارتباط قوی بیین دبیی
آب و رسوب است .شک  3نمودار د خ ی با اسرفاد از معادلدۀ
همبسرگی دبی رسوب را نمدایش مدیدهدد .نتیای حاصیا از
شکا  3نشان میدهد از نظر برازش رابطۀ نسبتاً خوبی بین دبیی آب
و رسوب در منحنی سینجۀ دوخطیی در دبییهیای پیایین تیا 0/69
مترمکعب در ثانیه با  3/686تن در روز همبسیتیی  78درصید را بیه
خود اختصاص داده است .از طرف دییر ،در دبیهیای بییش از 0/69
این همبستیی به  33/7درصد رسیده اسیت و نشیاندهنیدۀ ضیعی
بودن همبستیی در دبی باال در روش منحنی سنجۀ دوخطی نسیبت
به دبیهای پایین است .شک  4نمودار مد اسدط دسدر هدا بدا
اسرفاد از معادلۀ همبسرگی دبی رسوب را نشدان مدیدهدد.
همانطور ب در شک یادشد مشاهد مدیشدود همبسدرگی
بي دبی آب رسوب  88/4درصد اس ب همبسدرگی زیداد
بي دبی آب رسوب از ن ر ر ش مد اسط دسر ها را نشان
میدهد .در ای نمودار ب خالف نمودارهای یادشد  ،دبیهدای
بای تأثير قویتری ر ی دبدی رسدوب داشدر اسد  .جدد ل 1
نردای بددرآ رد توليدد رسددوب معلدق بددا اسدرفاد از ر شهددای
مخرلم بر نیابی را نشان میدهد .همدانطدور بد در جدد ل
مورد ن ر مشاهد میشود ،ميزان رسوب معلق یژ با اسرفاد
از ر ش بر نیابی برای ر شهای یکخ دی ،د خ دی مدد
سط دسر ها ب ترتي  0/897 5/180 ،5/412تد در سدال
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در هکرار ب دس آمد .جدد ل  ،2نردای مقایسدۀ ر شهدا بدا
اسرفاد از معيارهای بارایی ،ميدانگي مربعدات خ دا ،انحدراف
معيار نش-ساتکليم را نمایش میدهد ب ر ش یدکخ دی
ب دلي ميانگي مربعات خ ای بای همچندي انحدراف معيدار
بای ب ترتي دق بم درصد خ ای بای (صح پایي ) دارد؛
اما از لحا بارایی با (NSE= 5/01؛ )R2=5/87عملکرد خدوبی
را بعد از ر ش مد اسط دسر ها داشر اس  .از طدرف دیگدر،
ر ش د خ ی با اینک درصدد خ دای بمردر دقد زیدادی
نسددب بد ر ش یدکخ دی دارد ،امددا از ن ددر بددارایی پاسد
مناسبی نداشر اسد  .بد من دور بدرآ رد بدار رسدوب معلدق
خر جی موضۀ آبخيز بسيليان در ایسرگا شديرگا طدی د رۀ
آماری  1384-1382منحنی سنجۀ مدد سدط بدا بيشدرری
ضری تعيي راب ۀ  14ب دس آمد:
()14

Qs  14.864Qw1.0833

شک های  1 0ر ند تیييرات دبدی رسدوب در من قدۀ
م الع شد نشان میدهد تیييرات ر ند دبدی رسدوب منفدی
اس داد ها یک ر ند نز لی دارند .شک  7تیييرات ناگادانی
در سری گسسرۀ دبی رسوب دبی آب با سد ح معنداداری 0
درصد نمایش میدهد ب نرای بيانگر آن اسد بد تیييدرات
ناگاانی سری زمانی گسسرۀ دبدی رسدوب (شدک  7الدم) در
س ح  0درصد معنادار اس ب نق دۀ تیييدر آن سدال 1388
اس بد ميدانگي رسدوب از  72/881تد در ر ز بد ميدزان
 34/887ت در ر ز ،بعد از سال  1388باهش یافر اس  .امدا
نرای ماص تیييرات ناگاانی سری زمدانی گسسدر دبدی آب
(شک  7ب) در س ح  0درصد معنادار نبود اس  .از آنجا بد
شکسرگی ناپيوسرگی در سری زمانی رسوب رخ داد اسد ،
نشاندهندۀ ناهمگنی آن اس  .ای نداهمگنی در سدال 1388
ب بعد با س ح  0درصدد معنداداری بد صدورت نز لدی اتفدا
افراد اس .

شکل  .1نمودار یکخطی با استفاده از معادلۀ همبستگی دبی و رسوب

شکل  .9نمودار دوخطی با استفاده از معادلۀ همبستگی دبی و رسوب
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شکل  .4نمودار حد واسط دستهها استفاده از معادلۀ همبستگی دبی و رسوب
جدول  .9نتایج برآورد تولید رسوب معلق با استفاده از روشهای مختلف برونیابی
دبی جریان انواع منحنی سنجه

یکخطی

دوخطی

حد وسط

دبی مروسط ر زانۀ جریان
رسوب یژ (ت در سال در هکرار)

14145/81
5/412

23828/50
5/180

11528/17
5/417

جدول  .1نتایج مقایسۀ روشها با استفاده از معیارهای کارایی ،میانگین مربعات خطا ،انحراف معیار و نش-ساتکلیف
SD

RMSE

NSE

R2

42/10
4/08
41/84
3/57

43/38
0/85
7/88
5

5/01
5/28
5/37
1

5/87
5/74
5/04

یکخ ی
5-5/81
< 5/81

5/88

شکل  .1نمودار روند تغییرات دبی آب از سال 9914-9921

دخ ی
مد اسط دسر ها
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شکل  .1نمودار روند تغییرات دبی رسوب از سال 9914-9921

شکل  .7تغییرات ناگهانی در سری گسستۀ دبی رسوب و دبی آب با سطح معناداری  1درصد

بحث و نتیجهگیری
ر ابط مخرلفی از ر ش مد اسط دسر ها توسدط محققدانی
همچددون اسدددی همکدداران ( )2512گرام دی همکدداران
( )2511در من قۀ م الع شد صورت گرفرد بد معادلد
بدا 5/87
ضری تعيي آناا ب ترتيد
بددا  5/88تعيددي شددد اسدد  .در
ضددم  ،اخددرالف عددددی مشدداهد شددد در ميددزان ضددری

همبسرگی آناا با مقادیر ب دس آمد از ای م الع ب علد
تفا ت در تعداد سالهای آماری اسدرفاد شدد اسد [-31
 .]37ر ش یکخ ی در بيشدرر مالد هدا ميدزان رسدوب را
نرای آن صح ندارد ،لی از ن در
بمرر برآ رد برد اس
بددارایی همبسددرگی قاب د قبددول اس د  .برآ ردهددای ر ش
د خ ی نيز بم بيش ن ير یدکخ دی اسد  .دليد آن را
میتوان در برآ رد بمرر ای ر شهدا بد پرابنددگی نقداب
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خ ای ناشی از لگاریرمگيری مربوب اس  .با توج ب تجربدۀ
ب دس آمد  ،عدم اسرفاد از ای ر شها ب یدژ یدکخ دی
1
توصي میشدود .اید امدر بدا نردای پدژ هشهدای تومداس
( )1888الينگ )1888( 2همخوانی دارد[ .]38-38ر ش
مد اسط دسر ها با انحراف معيار ميانگي مربعات خ ای
بم در بي ر شهای موجود ب عنوان باردری ر ش بدرآ رد
رسوب معلق شناخر میشود .با توج ب بمرر بودن انحراف
معيار ميانگي مربعات خ ا در ر ش مدد سدط دسدر هدا
میتوان گفد بد بدرآ رد رسدوب بدار معلدق در اید ر ش
ب ترتي دق زیاد خ ای بمرر دارد .همچني  ،اید ر ش
از لحا بدارایی بدا (NSE=1؛ )R2=5/88عملکدرد خدوبی در
بي ر شهای موجود داشر اس  .با توج بد نردای نشدان
داد شد  ،مامتری عام مؤثر در برآ رد رسوبدهی ميزان
ر ش مد سط دسر هدا در
خ ا ،نوع منحنی سنج اس
بيشرر مال های ب یژ در صورت اسرفاد از دبیهدای بدای،
جواب صحيح دقيق داد بد عندوان ر ش مناسد قابد
توصددي اسدد [ .]41-45همچنددي  ،بددا توجدد بدد عدددم
انداز گيری در دبیهدای طیيدانی ،اسدرفاد از ر ش منحندی
سنجۀ رسدوب مردی در مقيداس ماهاند مدیتواندد بدا عددم
ق عي همرا باشد ،لی با توج ب شرایط انداز گيدری بدار
معلق در ر دخان های ایران ،ر ش منحنی سدنجۀ رسدوب را
تناا را برای توليد دبی رسوب ماهان در مال ماضر میتوان
دانس  .ای تحقيق با نرای پژ هش مبيد ندژاد همکداران
( )2515همخوانی دارد [.]42
بددا توجدد بدد اینکدد تیييرپددذیری رژیددم آبدددهی
رسوبدهی بایدس موضۀ آبخيدز در بلندمددت خر جدی
موضۀ آبخيز را تح تأثير قرار میدهد ،ر ند دبی رسوب
در س ح  0درصد با شي نز لدی معندادار صدورت گرفرد
اس  .ای امر میتواند نشاندهندۀ همزمانی ر ندد باهشدی
رسوب در خر جی موض در من قۀ م الع شد م ابق بدا
ر ند باهش دبی باشد .بررسی آماری سری زمانی گسسدرۀ
دبی آب با اسرفاد از آزمون ر ند مد د بنددال در من قدۀ
م الع شد نشان میدهد تیييرات تدریجی دبدی آب طدی
د رۀ زمددانی  1384-1382در سدد ح  0درصددد معنددادار
نيس  .لی تیيير باهشی آن طی د ر ادام داشر اسد .
نرای ای پژ هش با تحقيقات فرحيان همکداران ()2514
1. Thomas
2. Walling

9991

ميرعباسی دی پدژ ( )2515همسدو بدود [.]22 43
باهش دبی را میتوان ب باهش نز یت جوی بد خصدو
برف در ارتفاعات مربوط دانس  .همچني  ،با افزایش دمدا
مقدار درخور توجای از بارش برف ب باران تبدی میشدود
ب موازات آن ،ذ ب برف ز دتر میشود درنريج  ،الگوی
جریان در زمان تیيير پيدا مدیبندد [ .]40-44همچندي ،
افزایش سد ح زیدر بشد مرناسد بدا تیييدرات بداربری
اراضی ،اف سفر های آب زیرزمينی ،عمليات بيومکدانيکی
اقدامات آبخيزداری از مواردی هسرند ب بر ر ند باهشی
دبی رسوب اثرگذار بود اند [.]41
نز لددی شدددن ميددزان مروسددط رسددوب در من قددۀ
م الع شد بعد از سال  1388میتواندد ناشدی از اقددامات
مفاظ آب خاک ساخ سدها مخازن ر ی ر دخان
باشددد .نرددای تحقيددق گوپرددا چابراپددانی ،)2557( 3بددا
شناسایی س عام زمي شناسی موضد  ،بدارش سداخ
سدها مخازن ب عنوان مامتری عوام مدؤثر در جریدان
آب رسوب معلق نشان داد باهش چشمگير دبی رسدوب
معلق در ر دخان ها ناشدی از سداخ سددها مخدازن آب
بود اس [ .]47همچني  ،میتوان گف ب ر ند باهشدی
در سری زمانی رسوب معلق موضۀ مرتبط با فعاليد هدای
آبخيزداری باشد ب ب طدور غيررسدمی در من قد صدورت
گرفر اجرای هم زمان عمليدات بيولوژیدک مکدانيکی
بيومکانيکی در زیرموض های بایدس سب باهش شدي
ر دخان ب تب آن ،افزایش زمدان تمربدز ذخيدرۀ آب،
افزایش زمان تماس آب با بسرر آبراه  ،باهش مجم دبی
پيک سيالب در نريج  ،توانسر در باهش فرسایش آبدی
رسوبدهی موض مؤثر باشد .نردای پدژ هش ماضدر بدا
نرددای تحقيقددات الينددگ فددان  2553 ،4سددبحانی
همکاران 2517 ،م ابقد دارد [ .]48-48از طدرف دیگدر،
میتوان بيان برد ب هدر چد مریيرهدای مدؤثر در توليدد
رسوب ایسرگا ها مشاب باشند ،همگنی آن موض افدزایش
مییابد در ارزیابی برآ رد رسوب معلق نردای مناسدبی را
ب دنبال دارد .ب طوری ب ترامبلدی 0همکداران در سدال
 2515ب ای نريجد رسديدند بد مددلسدازی من قد ای
رسوب معلق با اسرفاد از مریيرهای فيزیکی موزض ها بد

3. Gupta and Chakrapani
4. Walling and Fang
5. Tramblay
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نرای مشابای دس یافرند [ .]05نردای بد دسد آمدد از
پژ هش آناا نشان داد اسدرفاد از یدک مددل امدد بدرای
تخمي رسدوب معلدق موضد هدا بدا خصوصديات فيزیکدی
مرفددا ت ماننددد مسددام  ،شددي ر دخاندد همچنددي ،
مریيرهای هيدر لوژیکی مانند دبدی مددابثر لح د ای بدا
د رۀ بازگش د سال  ،برآ رد غيرمعقولی از ميزان رسدوب
معلق در موضۀ مورد ن ر خواهد داش  .ای نريج گویدای
تیييدرپدذیری زیداد رسدوبدهدی ماهاند در ایسدرگا هددای
نشاندهندۀ پيچيدگی فرایندهای انرقال رسدوب
منرخ
1
در آبراه هدا اسد  .همچندي  ،طدی تحقيقدی بدویکس
همکاران ( )2551ب بررسی انداز گيری ميزان فرسدایش از
طریق پالتهای ميدانی برای درک مناب تیييدر فرسدایش
پرداخرنددد [.]01نرددای ژ هددش آناددا نشددان داد عملکددرد
سيسرماتيک برهمبنش مقياس ارتبداب بازخوردهدا بدي
فرایندددهای غال د در توسددعۀ ندداهمگنی مکددانی تکام د
سيسرم موضۀ آبخيز در ن ب س وح مقيداس مخرلدم
تددأثير مددیگددذارد .بنددابرای  ،مدیتددوان اسددرنباب بددرد بد
ناهمگنی فرسایش خاک میتواند ب عنوان بخش مامدی در
موضۀ آبخيز باشد ،ب طوری ب آنداليز خصوصديات مکدانی
فرسایش خاک شناسدایی منداطق بليددی بدرای بنردرل
فرسایش از اساس پای هدای مفاظد آب خداک اسد .
همگ بودن دبی جریان در من قۀ م الع شدد مدیتواندد
ناشی از تیييرپذیری بمرر ميزان دبی جریان خصوصيات
آماری هيددر لوژیکی داد هدای همگد باشدد .نردای اید
تحقيق با تحقيدق بداووژا گورپداچوا 2همسدو اسد [.]02
تیييرات بسيار بم نامحسدوس در دبدی جریدان ناشدی از
جلوگيری از باهش افد منداب آبدی ،نبدود خشدکسدالی
هيدر لوژیک مداق طی ای د دهۀ اخير باشد ،ب طوری
ب ای امدر سدب بابدود شدرایط آب زیرزميندی سد ح
ایسرابی من ق میشدود .نردای اید تحقيدق بدا پدژ هش
سبحانی همکاران ( )2517م ابقد دارد [ .]48از طدرف
دیگر ،تیييراتی در نمودار یا منحنی دبی جریان میتوانس
ناشی از تأثير فابرورهای انسانی تیيير اقليم ر ی ساخرار
ر اناب ر دخان هدا یدا نوسدانهدای چرخد ای ر انداب در
موضۀ آبخيز باشد .بنابرای  ،تجزی تحلي ر ند ،همگندی
ناهمگنی دبی آب رسوب ب من ور ب بارگيری برنام های
1. Boix
and Gorbachova2. Bauzha

مفاظد خدداک ،طرامددی مجددم سدددها ،سدداخ پد هددا
تأسيسات آبی آبياری نيز فرسایش خداک از موضدوعات
مام در هرگون مساو تیييدرات هيددر اقليمی اسد بد
نمایش مریيرهای هواشناسی ،هيدر لوژیکی اقليمی را در
زمانهای گذشر آیندد را فدراهم مدیبندد .از آنجدا بد
ميزان دبی محاسب شد از طریدق رژیدم بدارانی در منداطق
خشک نيم خشک صورت میگيرد ،ب دلي تیييرپذیری
بيشرر باران ممک اس سب تیييرپذیری بيشدرر رسدوب
معلددق بدد دنبددال آن ،ندداهمگنی بيشددرر رسددوب در
ر دخان هایی با رژیم بارانی شود .ب ای من دور ،پيشدنااد
مددیشددود از آنجددا بد من قدۀ م العد شددد یددک من قدۀ
بوهسرانی اس رژیم بارش ب صورت برفی -بارانی با رژیم
بارانی مقایس شود درصد خ ای آن نسدب بد یکددیگر
ارزیابی شود.
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