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  1چکیده
از جریـان    براي بـرآورد غلظـت رسـوب معلـق        دهی آبخیزها،    همیت مطالعات رسوب  ابه  با توجه   

خـوبی بیـانگر غلظـت     هنسته ب  مواقع نتوا  تر   در بیش  این منحنی سنجه  اما  . شود منحنی سنجه استفاده می   
دلیـل اریـب ناشـی از تبـدیل لگـاریتمی و اریـب ناشـی از عمـل             ه باشد که این ب    باالهاي   رسوب دبی 

سازي منحنی سنجه رسوب،     با هدف بهینه   در این پژوهش  ،  اهمیت موضوع با توجه به     .یابی است  برون
 اسـتان   صـالح     سد کمال هاي اصلی    زیرحوضه خروجی   برايغلظت رسوب    -دبی جریان  هابطبهترین ر 

خطـی و حدوسـط، و بـه        یـک  با استفاده از دو منحنی سنجه         ابتدا  کار انجام براي   .ه گردید یارا مرکزي
 رسـوب   سنجههاي معادله انواع، β و FAO ،QMLE ،Smearing ،MVUEتور اصالحی  فاک5کمک  

هاي ارزیابی نشان داد که معادلـه   اساس مقادیر شاخصنتایج بر. شدارزیابی   ها آن کارایی    و سپس  ،تهیه
ب اصـالحی  یخطـی بـا میـانگین ضـرا        یـک آباد، از منحنی سنجه       رسوب در ایستگاه حسن    -بهینه دبی 
MVUE   ب اصالحی ینو، از منحنی سنجه حدوسط با میانگین ضرا یستگاه قلعه ؛ و در اMVUEپیروي  

اختالف بین  خوبی   هب توانست ها  دسته  در منحنی سنجه حدوسط    β فاکتور اصالحی طبق نتایج،   . کند می
  خطـی و   -Smearing هـاي  معادلـه  ولـی  ،هاي بـاال کـم کنـد       در دبی  را   يا همقادیر برآوردي و مشاهد   

                                                
  najafinejad@gau.ac.ir: مسئول مکاتبه* 
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QMLE تـرین   یـابی مقـادیر، کـم    اي و نیز ضعف در مورد بـرون    هاي مشاهده  ل پراکنش زیاد داده   دلی هب
 در مقایسه FAOکه منحنی سنجه حدوسط با فاکتور اصالحی  شد مشخص همچنین .ندشت را داییکارا

  .شته استداي سیالبی ها دبیبرآوردي رسوب در هاي سنجه عملکرد بهتري  با سایر منحنی
  

منحنی سـنجه بهینـه     فاکتورهاي اصالح اریب،هاي ارزیابی، شاخصصالح،  سد کمال : کلیديهاي  واژه
  رسوب

  
  مقدمه

گذشته وجود داشته است، حفظ منابع    زمان  آن از   کمیت و کیفیت    از آنجا که اهمیت آب و مشکل        
 از طرفی شناخت اهمیت باالي منابع اراضی امري است . باشد  میآبی موجود یک ضرورت انکارناپذیر      

خیـزي منـابع خـاك        با ترویج و توسعه کاربري اراضی بهینه براي نگهداشت و افزایش حاصل            بایدکه  
 وابستگی اقتـصادي   افزایش رفاه مردم و نبود،پیامد شناخت متقابل از منابع آب و خاك. صورت پذیرد 

فزونی ك و در این میان تشدید فرآیند فرسایش خا). 2009 و همکاران، پاندي(دنبال دارد  هکشورها را ب
در اساس  این رب .آیند حساب می هترین تهدید براي این منابع ب زا، مهم عنوان دو محرك تنش هرسوبات، ب

 . اسـت  شـده خاصـی    توجه SSC(1 (رسوب معلق غلظت  مطالعه  دهی آبخیزها به      رسوب هاي  پژوهش
اراضـی   شستـشوي  اثر بر ،بر این  و عالوه، کل سطح آبخیز استدهی رسوببار معلق شاخصی از    زیرا  

  .)2008صادقی و همکاران،  (گیرد میشکل  باالدستخیز  حاصل
بـراي  هـاي سـنجه    هاي غلظت رسـوب معلـق، از منحنـی        داده کمبوددر صورت    ها هیدرولوژیست

هاي برآورد   روش .)2002هورویتز،   (کنند استفاده می  ها جریان بینی و برآورد غلظت رسوب معلق      پیش
خطـی، چنـدخطی و      یـک  منحنی سـنجه    به ،سنجه و استفاده از دبی جریان     رسوب از نظر نوع منحنی      

اداره احیـاي   رابطـه ها از  که تمامی آن )2008ثقفیان و همکاران،  (شوند بندي می ها طبقه  حدوسط دسته 
  :ت زیر استصور ه این رابطه ب.کنند می  پیرويUSBR(2(اراضی امریکا 

  

)1                                    (                                                                         b
ws aQQ   

  

دبـی جریـان بـر حـسب     : Qw ،گرم در لیتـر یـا تـن در روز     رسوب بر حسب میلی دبی: Qs ،که در آن  
  . هستندب ثابت معادلهیضرا: b و aمترمکعب بر ثانیه و 

                                                
1- Suspended Sediment Concentration 
2- U.S. Bureau of Reclamation 
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 هاي مختلف جریان رسوب در دبی غلظت نتوانسته مواقع تر  بیشدر 1دلیل داشتن اریب  هب رابطهاین  
اي با  اختالف بین مقادیر مشاهده(ها  مانده اریب در واقع باعث شده تا مقدار باقی ،خوبی نشان دهد   هرا ب 

 ). 2005  کائو و همکاران،(تر از صفر شود  توزیع نرمالی نداشته باشد و مقدار آن بیش) مقادیر محاسباتی
 حالت لگاریتمی به  شکل معادله ازعلت تغییر هبعامل اول . گیرد  میأمنشحنی سنجه از دو عامل اریب من

 عامـل دوم  .باشد  اصل مربوط به ذات منحنی سنجه می   که در  استحالت طبیعی مدل رگرسیون خطی      
در کـه  ) 2006آیدانزا و ناپلیتانو،  (هاي باالست دبی رسوبیابی براي برآورد   عمل برون  ناشی از    اریب،

  .باشدداشته ب برآوردي خطاي زیادي شود رسو  باعث میها بوده و ارتباط با کمیت و کیفیت داده
د کـه بـا     نشـو   انتقـالی مـی     مقدار رسوب  2تخمینی  کم منجر به معموالً   دو اریب ناشی از عوامل باال     

سـري   ، یک اي نااریب  برآورده دست آوردن    به براي  بنابراین . نقاط نمونه ارتباط مستقیم دارد     3پراکندگی
  :شوند کار گرفته می هه منحنی سنجه بشکل زیر در معادله  بCF(4(فاکتورهاي اصالحی 

  

)2                                   (                                                                 b
ws aQCFQ .  

  

بـر  . ضریب اصالحی است  : CF هستند و    USBRرهاي رابطه   همان پارامت : b و   Qs  ،Qw  ،a ،که در آن  
  . شده استهایارصورت زیر  هن باهاي اخیر توسط محقق این اساس چند فاکتور اصالحی در سال

1- FAO:     کـردن مقـادیر      تعـدیل ارقـام و نزدیـک       براي) 1981( و همکاران    جونزروش فائو توسط 
در ایـن روش  . خـشک مطـرح شـده اسـت      نیمـه اي براي مناطق خشک و  مشاهدهمحاسباتی به مقادیر  

 شـده اسـت   USBR در رابطـه     aصورت زیر جایگزین ضریب      هعنوان فاکتور اصالحی، ب    ه ب αضریب  
  .)2004خدري و همکاران،  عرب(

  

)3                  (                                                                                      b
ws QQ  

  

  .آید دست می هاز رابطه زیر ب αفاکتور اصالحی 

)4            (                                                                                             b
s

s

Q
Q

 
  

، )تـن در روز   گـرم در لیتـر یـا         میلـی (اي   هاي مـشاهده    رسوب نمونه  هاي دبیمیانگین  : sQ در آن،    که
  .است) مترمکعب بر ثانیه(اي  هاي مشاهده میانگین دبی جریان نمونه: wQو

                                                
1- Bias 
2- Underestimation 
3- Scatter 
4- Correction Factor 
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2- QMLE1:  بـراي اصـالح اثـر    )1987( فرگوسـن توسـط  نمایی   بیشینه درست  گر شبه  روش تخمین 
تـر در مـورد    کار گرفته شده است و بـیش       همانده ب  باقیتبدیل لگاریتمی با فرض توزیع نرمال خطاهاي        

 نیـز ) 1CF(نـام روش پـارامتري    ایـن روش کـه بـه     . شود کار برده می   هاریب منفی ذاتی منحنی سنجه ب     
مانـده رگرسـیون اسـتفاده       اساس مجذور خطاي استاندارد باقی    گزارش شده؛ از یک ضریب تصحیح بر      

  ).2006دانزا و ناپلیتانو، آی (کند و معادله آن به شکل زیر است می
  

)5                                                                                         ()/( 25612 S
QMLE eCF   

  

معادلـه رگرسـیون در   ) مجذور میانگین(خطاي استاندارد : 2Sو ) 718/2برابر (ی  یتابع نما : e ،که در آن  
  .آید دست می ه که از رابطه زیر باست 10لگاریتم با مبناي 

  

)6                  (                                                                2
12








n

CC
S

n

i
eo )log(log

  
  

، )تـن در روز (غلظت رسوب برآوردي : Ce، )تن در روز (اي   غلظت رسوب مشاهده  : 0C ،در این رابطه  
  .اي است هدههاي مشا تعداد نمونه: nو 
در مورد برازش جـذر مربـع و یـا جـذر            ) 1983(دون  توسط   گر  اصالح روش :2ضریب بازسازي  -3

نیز معروف است ) 1CF(این روش که به ضریب اصالحی غیرپارامتري        . شود ها استفاده می   مکعب داده 
ـ ها ارا  مانده، براي حذف اریبی داده     با رد توزیع نرمال خطاهاي باقی      ی معادلـه آن   شـکل کلـ  ه شـده و  ی

  :)2008وروانی و همکاران،  (صورت زیر است هب
  

)7(                                                                                        



n

i
i

smearing n
CF

1
101   

  

)8                                                                                    (   )log()log( eoi CC   
  

، )تـن در روز   (اي   غلظت رسوب مشاهده  : Coمانده حداقل مربعات مدل رگرسیونی،       باقی  :iε ،که در آن  
Ce : و )تن در روز(غلظت رسوب برآوردي n :باشد اي می هاي مشاهده تعداد نمونه.  

                                                
1- Quasi-Maximum Likelihood Estimator 
2- Smearing 



  نژاد و همکاران علی نجفی
 

 109

4- MVUE1 :بـرازش    بـراي  )1989(  و همکاران  کوهنآوردگر نااریب با حداقل واریانس توسط       بر 
اي، یـک    در این روش براي هر یـک از مقـادیر دبـی رسـوب مـشاهده     .ه شده استیلگاریتم خطی ارا 

ـ   و میانگین آنشود میضریب اصالحی محاسبه      .گـردد   انتخـاب مـی  MVUE معادلـه  CFعنـوان   هها ب
  :)2005، هاستاندرنی و ( اند صورت زیر تعریف شده ه این فاکتور اصالحی بهاي معادله

  

)9                                                                                              (
n

g
CF

n

i
m

MVUE


 1  

  

)10                                                    (                                     212
1 SV

m
mg im )( 

  
  

)11             (                                                               










 


Var

Barx
Q

QQ
N

V
21 ))ln(  

  

 درجه آزادي معادلـه : m.  را داردiتابع فینی که در حقیقت نقش ضریب اصالحی نمونه      : gm ،که در آن  
دار دبـی   مقـ : Qx ؛خطاي اسـتاندارد رگرسـیون    : 2Sتابعی از متغیرهاي توزیعی؛     : V ؛)n-1(رگرسیونی  

تعـداد  : N هـاي جریـان و     واریانس دبـی  : QVarاي؛   هاي مشاهده  متوسط دبی   :QBar؛  iاي نمونه    مشاهده
  .باشد اي می هاي مشاهده داده

5- β :           هـاي سـنجه رسـوب       بـراي تـصحیح منحنـی     ) 2005(این روش که توسـط کـائو و همکـاران
این ضـریب  . کند تور اصالحی استفاده می محاسبه فاک برايβ ه شده؛ از ضریب  یهاي تایوان ارا   رودخانه

توانـد   آیـد و مـی   دست می هها بر مجموع مقادیر برآوردي مدل رگرسیونی ب     مانده از تقسیم مجموع باقی   
  :شود صورت زیر محاسبه می هدر نهایت فاکتور اصالحی ب. مثبت یا منفی باشد

  

)12                                                       (                                             1CF  
  

)13                     (                                                                             






 N

i

b
w

N

i
i

aQ
1

1
)(

  

  

بینی  این روش در مورد پیش. ندشو هاي قبلی محاسبه می  مقادیر پارامترها مطابق روش   باال در رابطه 
  .دهد طور چشمگیري کاهش می ههاي باال خطاي مقادیر برآوردي را ب رسوب دبی

                                                
1- Minimum Variance Unbiased Estimator 
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 -سازي روابط دبـی  کارگیري فاکتورهاي اصالح اریب با هدف بهینه    ه زیادي در زمینه ب    هاي  پژوهش
کـه   تیر صـور  با ارزیابی فاکتورهاي اصالحی نتیجه گرفـت د       ) 1995(کوهن  . رسوب انجام شده است   

 نتـایج تقریبـاً مـشابهی    MVUE و QMLE ،Smearingد، سـه روش    مهیا باش   با یکدیگر  شرایط زیر 
  تعـداد  -2 ، رگرسـیون خطـی    معادلهضریب همبستگی باالي     -1 : عبارتند از  شرایطاین  . دهند ه می یارا

اگر . یابی مقادیر  فقط در مورد درون  معادلهکاربرد   -3 ، معادله رگرسیونی  اصالح نمونه براي    30حداقل  
اگر تنها شرط اول . است، زیرا روش آسانی استروش  بهترین QMLEتمام شروط تأمین باشد روش 

مـدل توزیـع نرمـالی نداشـته     (  بهترین است؛ و اگر شرط اول تأمین نباشد    MVUEبرقرار باشد روش    
که برآوردگـر    رتیت در صو  دریاف) 1996(لویس   حال با این  .باشد  می بهترین روش    Smearing،  )باشد

MVUE   نااریب باشد مقادیر  RMSE1    هاسـت انـدرنی و     .دارد "نیافته شکلهاي تغییر   مدل"مشابهی با 
هاي با تعداد کم که  در مورد نمونهاین فاکتورها  که نیز با ارزیابی فاکتورهاي اصالحی دریافتند   ) 2005(

، خـود در مطالعـات  ) 2006(الدویـگ   .گوي خـوبی هـستند     اند پاسخ  شده برداشتاکثراً از جریان پایه     
) 2008(همکـاران    وروانی و    .عنوان کرده است   Smearingاز ضریب    تر  را مناسب  QMLEبرآوردگر  

 را مناسب بـرآورد متوسـط بـار    MVUE ضریب دهی مناطق اقلیمی متفاوت کشور،     در بررسی رسوب  
بـا توجـه    را   یافته شکلي تغییر ها  ریشه چهارم داده  ) 2008( صادقی و همکاران     .دانند می رسوب روزانه 
در  رسـوب  -ه رابطه بهینـه دبـی     یمناسب ارا ،  در شاخه صعودي و نزولی هیدروگراف     ها   به موقعیت آن  

 نـد  خود عنوان کردهاي  در پژوهش)2009(خانچول و همکاران     .عنوان کردند  ژاپن   هاي آبخیز  از ییک
سیم منحنـی سـنجه رسـوب بـراي        مناسب تر اساس فصل وقوع سیالب،     ادیر دبی بر  بندي مق  کالسکه  

خـدري و همکـاران    عـرب  هـاي  پـژوهش در  .اسـت  نگـار  رسـوب  بدونبرآورد رسوب وقایع سیالبی     
منحنی سنجه حدوسط   نیز  ) 2008(نوروزي و همکاران     و گنجی  )2005(میرزایی و همکاران    ،  )2004(

  .ه استدر برآورد دبی رسوب به همراه داشتتري را   مطلوب نتایجها دسته
 هـاي   است که معادله  محققان بر این   تر  توصیه بیش  دهد  نشان می  طورکه نتایج سوابق پژوهش     نهما

اي   شوند تا اختالف مقادیر برآوردي و مشاهدهتصحیحفاکتورهاي اصالحی   به کمکسنجه رسوب باید
تورهاي  فاکیایارزیابی کاربه  داخلی هاي پژوهشدر حال  با این. هاي باال کاهش یابد  در دبیخصوص به

میزان بررسی  این پژوهشبنابراین  . تر پرداخته شده است     کم β  و MVUE  فاکتورهاي ویژه  به اصالحی
صـالح اسـتان    حوضه سد کمالدر این پژوهش . تر مورد بررسی قرار داد  شفافی سنجه را    منحنکارایی  

                                                
1- Root Mean Square Error 
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از اهمیـت   ،اراك در تأمین آب شرب شـهر  این سد ان منطقه مطالعاتی انتخاب شده؛ زیرا   عنو همرکزي ب 
 براي  هاي اصلی  رسوب براي خروجی زیرحوضه-نه دبیه رابطه بهییارا بنابراین. خاصی برخوردار است

  .باشد می پژوهشاهداف این از دیگر یکی  هاي مدیریتی گیري بهتر در برنامه تصمیم
  

  ها مواد و روش
 درجه و 49  تا  ثانیه2 دقیقه و 4 درجه و 49  ولصالح با ط  سد کمالحوضه :منطقه مورد مطالعهمعرفی 

 55 دقیقـه و  55 درجـه و  33 تـا    ثانیه13 دقیقه و 33 درجه و 33 رضی و ع  شرق   ثانیه 11 دقیقه و    27
شـرق اسـتان لرسـتان     غرب استان مرکزي و شمال  در جنوبمربعکیلومتر 655با مساحت  ،  شمالی  ثانیه

  ایـن آبخیـز  ارتفاع بیشینه. آید حساب می ه بستانرودخانه تیره لر هاي اصلی    ء سرشاخه  و جز  قرار دارد؛ 
 درصـد  8/12  حوضـه شـیب متوسـط   متـر و  2157ارتفاع متوسط ،  تر م 1840 ارتفاع کمینه  ،متر 2960

ـ  میلـی  500حـدود    سـاالنه   نزوالت میانگین. باشد می  درجـه  11 حـدود  سـاالنه  دمـاي  میـانگین ر و   مت
 وهاي مطالعاتی  صالح و زیرحوضه  سد کمالحوضه یت موقع1شکل . )2010، مردیان ( استگراد سانتی

  .دهد هاي مطالعاتی را نشان می  مشخصات ایستگاه1همچنین جدول 
  

  
  

  . آنهاي مطالعاتی صالح و ایستگاه  سد کمالحوضهموقعیت  -1شکل 
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  .صالح حوضه سد کمال  رسوب-گیري دبی اندازهي ها مشخصات ایستگاه -1جدول 
 مختصات

  طول شرقی  عرض شمالی
   ایستگاهارتفاع
 )ترم(

کشی  سطح زه
 )کیلومترمربع(

 ایستگاه موقعیت

 آباد حسن خروجی زیرحوضه رودخانه بزرگ  5/436 1825 17-49- 20 38-33- 47

 نو قلعه خروجی زیرحوضه آشورآباد  75/212 1820 17-49- 27 38-33- 00

  وآبتیره د  صالح دست سد کمال پایین  29/667  1798 15-49- 33 38-33- 04
  

دهـی در خروجـی دو زیرحوضـه      وضـعیت رسـوب  در ایـن پـژوهش    : برداري از رسوب معلق    نمونه
 رسـوب  - نمونه دبـی 30حداقل  ) 1995(طبق نظر کوهن    . صالح بررسی شده است    باالدست سد کمال  

کـه   با توجه به ایـن  .منحنی سنجه و فاکتورهاي اصالحی پرداختی یکاراالزم است تا بتوان به ارزیابی   
هاي مطالعاتی  هر یک از ایستگاهاي استان مرکزي از   آب منطقهآوري شده شرکت جمعهاي  داد نمونهتع

 اقـدام بـه  بـار    روز یک10هر   ،1388 ماه   تا اواخر اردیبهشت   1387 ماه  از اوایل آبان   بنابراین ،کافی نبود 
هـر یـک از      معلـق  رسـوب غلظت   و   گردید  لیتري 1هاي   یله بطري وس هبرداري از رسوب معلق ب     نمونه
تعیـین  با استفاده از روش کاغذ صافی    اي مرکزي  شرکت آب منطقه  در آزمایشگاه آب و خاك       ها نمونه

  ایـستگاه   بـراي  داده 45و  آبـاد    ایستگاه حسن   براي داده 37،  قبلیهاي   نمونه با احتساب در نهایت    .شد
  .شد آوري جمعنو  قلعه

منحنـی سـنجه رسـوب      ،  USBR معادلهاساس  بررحله   م در این  : سنجه رسوب  هاي  تهیه انواع معادله  
خطـی   در منحنی سنجه یک  . دگردی  ترسیم هاي مطالعاتی  وسط براي هر یک از ایستگاه     خطی و حد   یک

در منحنی سـنجه حدوسـط    .  رسوب هر ایستگاه، یک خط برازش داده شد        -هاي دبی  براي تمامی داده  
 ایستگاه یک خط برازش از  و براي هر، استفاده رسوب غلظت   -هاي دبی  بندي داده  نیز از میانگین دسته   

خطـی و حدوسـط    هـاي سـجه یـک     پس از ترسیم منحنی   . ها برازش داده شد    نقاط میانگین داده  بین ابر 
 هـاي  انواع معادله βو  FAO ،QMLE ،Smearing ،MVUE فاکتور اصالحی  5  استفاده از   با ها، دسته

  .دست آمد هبها  سنجه رسوب براي هر یک از ایستگاهاصالحی 
با توجه بـه مقـادیر     سنجه رسوب    هاي  هر یک از معادله    نهایتدر  :  رسوب -دبیبهینه   معادلهانتخاب  

هـا   ، و معادله بهینه هر یـک از ایـستگاه  اي غلظت رسوب مورد ارزیابی قرار گرفتند      برآوردي و مشاهده  
، )BIAS(گین اختالفـات  ، میـان )RMSE(مجذور میانگین مربع خطاهـا    ازبراي ارزیابی . گردیدتعیین  
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پانـدي و    (اسـتفاده شـد    2)P(صـحت   شـاخص   ، و   1)ME ( یا خطاي حـداکثر     ساتکلیف -معیار ناش 
  .)2008؛ وروانی و همکاران، 2007همکاران، 

  

)14                                                                     (

50

1
2

/
)(

















 





N

SSCSSC
RMSE

n

i
eo

  

  

)15                (                                                           
















 





N

SSCSSC
BIAS

n

i
eo

1
)(

  

  

)16                                                                       (






























n

i
mo

n

i
eo

SSCSSC

SSCSSC
ME

1
2

1
2

1
)(

)(
  

  

)17                                                                       (                  



















 

N
SSC
SSC

P

n
n

o

e1 )(
  

  

غلظـت  : SSCe، )گرم در لیتر، یا تن در روز       میلی(اي   غلظت رسوب مشاهده  : SSCo هاي باال،   در رابطه 
   اي رسـوب،  مقـادیر مـشاهده   متوسـط   : SSCm ،)گـرم در لیتـر، یـا تـن در روز           میلی(برآوردي   رسوب

N :است اي هاي مشاهده تعداد نمونه.  
  
   و بحثایجنت

  رسـوب - معادله دبی ،خطی و حدوسط اي سنجه یکه ترسیم منحنیبا که اشاره شد طور  همان
هاي   منحنیضریب تبیین در  . )2 در جدول    2 و   1 هاي  رابطه ( تهیه گردید  USBRبر مبناي روش    

                                                
1- Maximum Error 
2- Precision 
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 نو ، و در ایستگاه قلعه972/0 و 7/0ترتیب برابر با  آباد به  ایستگاه حسنو حدوسطخطی  یکسنجه 
، FAO ،QMLE اصـالحی  بیضـرا  اعمـال بـا   .دسـت آمـد   ه ب975/0 و 645/0ترتیب برابر با     به

Smearing ،MVUE و β هاي مطالعاتی   ایستگاهبراي 2 جدول رسوب در سنجه هاي انواع معادله
  صورت یـک عـدد ثابـت     هکه ضریب اصالحی ب با توجه به اینالزم به ذکر است      .ه شده است  یارا

شـده تغییـر     اصالحهاي ر معادله  ضریب تبیین د   رو  اینشود از      اثر داده می   USBRدر معادله اولیه    
  .نخواهد کرد

  
  .سنجه و فاکتور اصالحی اساس نوع منحنیهاي سنجه رسوب بر انواع معادله -2جدول 

   رسوب-رابطه دبی
  نوع منحنی سنجه  نوع ضریب اصالحی

  نو ایستگاه قلعه  آباد ایستگاه حسن
=Qs  خطی 24/4 Qw

13/1  Qs= 4/4 Qw
12/1  

  بدون ضریب اصالحی
=Qs  حدوسط 25/5 Qw

21/1  Qs= 16/4 Qw
33/1  

=Qs  خطی 27/7 Qw
13/1  Qs= 49/8 Qw

12/1  
FAO  حدوسط  Qs= 19/6 Qw

21/1  Qs= 94/5 Qw
33/1  

Qs=9Qw  خطی
13/1  Qs= 43/11 Qw

12/1  
QMLE  حدوسط  Qs= 96/8 Qw

21/1  Qs= 33/6 Qw
33/1  

=Qs  خطی 14/16 Qw
13/1  Qs= 34/23 Qw

12/1  
Smearing  حدوسط  Qs= 05/6 Qw

21/1  Qs= 48/4 Qw
33/1  

=Qs  خطی 87/4 Qw
13/1  Qs= 26/5 Qw

12/1  
MVUE  حدوسط  Qs= 79/5 Qw

21/1  Qs= 5/4 Qw
33/1  

=Qs  خطی 24/4 Qw
13/1  Qs= 4/4 Qw

12/1  
β  حدوسط  Qs= 23/5 Qw

21/1  Qs= 15/4 Qw
33/1  

  
مقـادیر   با توجه بـه   راها هاي ارزیابی هر یک از این معادله      نتایج مقادیر شاخص   4 و   3 هاي جدول

درجه همبستگی بین اساس بر) 2R(ضریب تبیین  همچنین .دهد نشان می اي و برآوردي  رسوب مشاهده 
  . آمده استها ولدر این جداي و برآوردي رسوب  مقادیر مشاهده
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 4 و   3هـاي    جـدول هاي ارزیابی    مقادیر شاخص بندي   رتبهبراي انتخاب معادله بهینه هر ایستگاه از        
 و  1بـه عـدد      Pو   BIAS، ME  مقـدار شـاخص    تـرین  نزدیـک  که   صورت ینه ا ب. استفاده شده است  

تـرین اخـتالف     ، که بیـانگر کـم     ایستگاه موردنظر  به عدد صفر در    RMSEترین مقدار شاخص     نزدیک
ـ   ،  اي است  بین مقادیر رسوب برآوردي و مشاهده       مقـادیر بعـدي   .اختـصاص داد خـود   هرتبـه یـک را ب

بنـدي شـده     سـپس مقـادیر رتبـه     .  شـدند  نـدي ب رتبـه بر این اساس    ها در ایستگاه موردنظر نیز       شاخص
 در آن  هـا  رتبـه تـرین مقـادیر      اساس ستونی که کـم    معادله بهینه بر   و   ههم مقایسه شد  نسبت به   ها   ستون

، اولویـت بـا   باشـد  سـتون برابـر   2هـاي    کـه مقـادیر رتبـه      در صـورتی   .انتخاب گردید   است ثبت شده 
اي و بـرآوردي      همبستگی بین مقادیر مـشاهده     درجهاساس  بر) 2R(ضریب تبیین    که   باشد  اي می  معادله

هاي ارزیـابی را     مقادیر شاخص  بندي  نتایج مربوط به رتبه    6 و   5هاي   جدول. رسوب در آن باالتر است    
  .دهد نشان می

 از منحنی سنجه آباد  رسوب در ایستگاه حسن-معادله بهینه دبی، 6 و 5هاي  نتایج جدولاساس بر
 از منحنی سنجه حدوسط با میانگین نو ؛ و در ایستگاه قلعهMVUE خطی با میانگین ضرایب اصالحی

 رسوب براي -مطابق با نتایج، ضریب تبیین معادله بهینه دبی. کند  می پیرويMVUEضرایب اصالحی 
که ضریب  با توجه با این.  است975/0نو برابر   و براي ایستگاه قلعه7/0آباد برابر  ایستگاه حسن

MVUE1995کوهن، ( دهد ه میبولی ارایق جه با ضریب همبستگی باال نتایج قابلهاي سن  در منحنی( ،
طبق . آباد دارد تري نسبت به معادله بهینه ایستگاه حسن نو دقت بیش معادله بهینه ایستگاه قلعه بنابراین

ب یمیانگین ضرا این است که MVUEتوجه در مورد فاکتور اصالحی  نکته قابل، 2نتایج جدول 
نظر  هب. تري است  عدد کمSmearing و FAO ،QMLE نسبت به فاکتورهاي MVUEاصالحی 

 بتواند در مورد برآرود رسوب متوسط روزانه کاربرد داشته باشد و در رسد این فاکتور اصالحی تنها می
 و )1995( کوهن هاي پژوهش در. مورد برآورد رسوب وقایع سیالبی عملکرد خوبی نشان ندهد

یابی و   در مورد برونMVUEفاکتور اصالحی  نیز اشاره شده است که) 2008( و همکاران وروانی
با توجه حال  با این .دهد ه مییتري ارا برآورد پایینو از دقت خوبی برخوردار نیست هاي سیالبی  دبی

 هاي اي معادله هاي ارزیابی، میانگین اختالف بین مقادیر برآوردي با مقادیر مشاهده به نتایج شاخص
 اندرنی و هاي که با نتایج پژوهش شد با بخش می مطلوب و رضایت هاي موجود مورد داده  دربهینه

  .مطابقت دارد) 2005 (استه
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بر هیچ تأثیري   و چندخطیخطی منحنی سنجه یکدر  β ضریب اصالحی ،2مطابق با نتایج جدول 
صورت یک  هب ها سته د سنجه حدوسطمنحنی اما این فاکتور در . رسوب ندارد-رابطه دبیاصالح 

 را نسبت به سایر فاکتورهاي USBR  معادلهaمقدار ضریب توانسته ضریب کاهنده عمل کرده است و 
 باعث ضریب کاهنده این )2005( کائو و همکاران هاي با نتیجه پژوهش مطابق. اصالحی پایین آورد

  .کاهش یابدهاي باال  اي در دبی رسوب برآوردي و مشاهدهمقادیر  تا اختالف شود می
ترین اختالف را با معادله  هینه کمآباد، معادله ب در ایستگاه حسن ،6 و 5 هاي طبق نتایج جدول

 -حدوسط ترین اختالف را با معادله  کم، معادله بهینهنو در ایستگاه قلعهولی  دارد؛ β -خطی
Smearingهاي معادلهتالف را با ترین اخ  هر دو ایستگاه بیشمعادله بهینهاین در حالی است که .  دارد 

QMLE  وSmearingی پایین فاکتوریترین دلیل کارا ، مهم)1995(کوهن   طبق نظر. خطی دارند 
QMLEزیرا برآورد . یابی مقادیر است اي و نیز ضعف در مورد برون هاي مشاهده ، پراکنش زیاد داده

نه منحنی سنجه افزایش وسیله منحنی سنجه، با درجه پراکندگی نقاط نمو هکم از غلظت واقعی ب
یابی مقادیر   این است که این فاکتور در مورد برونSmearingدلیل ضعف فاکتور همچنین . یابد می
ویژه در حالت  ه، بSmearingدهد که ضریب   نیز نشان می2نتایج جدول . ی پایینی داردیکارا
ث شده تا اختالف ب اصالحی عدد باالتري است که این خود باعینسبت به سایر ضراخطی،  یک

  .پیدا کند کاهش  رسوب افزایش یابد و دقت و صحتاي و برآوردي مقادیر مشاهده
ن اشاره ه آب βو  QMLE، Smearing، MVUE در مورد فاکتورهاي اصالحی  که بایدینکته مهم

ثر هستند و ؤکرد این است که این ضرایب اصالحی در مورد کاهش اریب ناشی از تبدیل لگاریتمی م
خط ، 2طبق نتایج در شکل اما . دهند عملکرد خوبی از خود نشان نمیها  دادهیابی  مورد بروندر 

 اي هاي باال نزدیک به خط مشاهده دبی در FAO  حدوسط با کاربرد فاکتور اصالحیمعادله برآوردي از
ک  تعدیل ارقام و نزدی برايFAOاشاره دارند ضریب ) 1981(که جونز و همکاران طور همان. است

ها  یابی داده برون در آنرسد کاربرد  نظر می ه بکه اي است کردن مقادیر محاسباتی به مقادیر مشاهده
شود براي برآورد رسوب وقایع سیالبی با استفاده از منحنی سنجه، از   توصیه میبنابراین. تر باشد منطقی

  .ضریب اصالحی فائو استفاده شود
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  ها و مقادیر برآوردي  اي نمونه  مقادیر مشاهدهبرازش خطی -2شکل 
  .)ب(نو  و قلعه) الف(آباد  در ایستگاه حسن FAO و USBR سنجه هاي از معادله

  
ها  تر آن بر تعداد کم، بیش هاي مطالعاتی که عالوه  رسوب ایستگاه-هاي دبی با توجه به کیفیت داده

در توانند   نمیاز این پژوهش  رسوب-  دبی بهینههاي  رسوب پایه هستند، معادله- یط دبیبیانگر شرا
 دهی  رسوبنمایش صحیح از شدت تغییراترسد  نظر می هب. دهی وقایع سیالبی کارا باشند برآورد رسوب

خطی و  هاي سنجه ماهانه نسبت به یک  منحنیودر ارتباط با نوع روش ترسیم منحنی سنجه است 
) 2004(خدري و همکاران   عربيها  پژوهشاین با نتایج تري دارند که ها دقت بیش حدوسط دسته

 هر چقدر هم ها منحنیاین سنجه رسوب این است که  هاي منحنیایراد وارده بر حال  با این. مطابقت دارد
. خوبی برآورد کنند هتوانند رسوب وقایع سیالبی را ب دلیل خطی بودن نمی هبا دقت ترسیم شده باشند ب

رونده یک هیدروگراف جریان، غلظت رسوب   و پایینزیرا در یک دبی مشخص در طول شاخه باالرونده
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؛ 2008صادقی و همکاران، (صورت حلقه درآید  هشود تا شکل منحنی سنجه ب برابر نیست و باعث می
توان منحنی   میانجام گیرد،هاي زیادي  برداري  نمونهحال اگر در هر ماه با این). 2008وروانی و همکاران، 

  .)2009،  و همکارانخانچول (ه دادیرا ارادر آن ماه وب سیالب سنجه چندخطی مختص برآورد رس
توسـعه روابـط     در مـورد     ، کـشور  هـاي  دهی رودخانه  رسوب زمینه در   زیاد هاي  با توجه به پژوهش   

بـه   ،β و  MVUEدو فـاکتور اصـالحی       خـصوص   هـا، بـه     آنمیـزان کـارایی     و بررسـی     رسوب   -دبی
 ویـژه  بـه   منحنی سنجه اصالحیهايفاکتوری  یود کارا ش توصیه می . تري احتیاج است    بیش هاي  پژوهش

 به این نکته باید در پایان    .تري قرار گیرد   یابی مقادیر رسوب برآوردي مورد ارزیابی دقیق       در مورد برون  
دهی وقایع سیالبی عملکرد  هاي سنجه رسوب در نشان دادن رسوب  منحنیتر  اگرچه بیشاشاره کرد که

اسـاس ارزیـابی    ب بـراي هـر ایـستگاه هیـدرومتري، بر          رسـو  -طه بهینه دبی  ضعیفی دارند، اما تهیه راب    
دهی  خوبی در برآورد متوسط رسوب هتواند ب هاي ترسیم منحنی سنحه و فاکتورهاي اصالحی، می     روش

گیري بهتـر   هاي مدیریت آبخیزها براي تصمیم کار رود و در برنامه   هها ب  روزانه، ماهانه و ساالنه رودخانه    
  .دشو  در سایر آبخیزها پیشنهاد میها گونه پژوهش رو انجام این از این. ته شودکار گرف هب

  
  اريسپاسگز

 -هـاي دبـی   برداري نمونهانجام  در  اي استان مرکزي     شرکت سهامی آب منطقه   همکاري  از  در پایان   
  .ریمدا را تشکرکمال رسوب 

  
 منابع

1.Arabkhedri, M., Hakimkhani, Sh., and Varvani, J. 2004. The validity of extrapolation 
methods in estimation of annual mean suspended sediment yield (17 Hydrometric 
Stations). Gorgan, J. Agric. Sci. and Natur. Resour. 11: 3. 123-130. (In Persian) 

2.Cohn, T.A., Delong, L.L., Gilory, E.J., Hirsch, R.M., and Wells, D.K. 1989. 
Estimating constituent loads. Water Resources Research, 25: 5. 937-942. 

3.Cohn, T.A. 1995. Recent advances in statistical methods for the estimation of sediment 
and nutrient transport in rivers. Reviews in Geophysics, Supplement, Pp: 1117-1123. 

4.Duan, N. 1983. Smearing estimate, a nonparametric retransformation method. J. 
Amer. Statistical Association, 78: 383. 605-610. 

5.Endreny, Th., and Hassett, J. 2005. Robustness of pollutant loading estimators for 
sample size reduction in a suburban watershed. Intl. J. River Basin Manage. 
(IAHR & INBO), 3: 1. 53-66. 

6.Ferguson, R. 1987. Accuracy and precision of methods for estimating river loads. 
Earth Surface Processes and Land Forms. 12: 95-104. 



  نژاد و همکاران علی نجفی
 

 121

7.Ganji Noroozi, Z., Samani, J.M.V., and Morid, S. 2008. Uncertainty Analysis of 
Reservoir Sedimentation, Iran-Water Resources Research, 4: 1. 90-97. (In Persian) 

8.Horowitz, A. 2002. The use of rating (transport) curves to predict suspended 
sediment concentration: A matter of temporal resolution. Peachtree Business 
Center. Turbidity and Other Sediment Surrogates Workshop, 3p. 

9.Iadanza, C., and Napolitano, F. 2006. Sediment transport time series in the Tiber 
River. Physics and Chemistry of the Earth, 31: 1212-1227. 

10.Jones, K.R., Berney, O., Carr, D.P., and Barret, E.C. 1981. Arid zone hydrology 
for agricultural development. FAO Irrigation and Drainage Paper, 37: 271. 

11.Kao, Sh., Lee, T., and Milliman, J.D. 2005. Calculating highly fluctuated suspended 
sediment fluxes from mountainous rivers in Taiwan. TAO, 16: 3. 653-675. 

12.Khanchoul, K., Altschul, R., and Assassi, F. 2009. Estimating suspended 
sediment yield, sedimentation controls and impacts in the Mellah Catchment of 
Northern Algeria. Arab. J. Geosci. 2: 3. 257-271. 

13.Ladewig, M.D. 2006. Sediment transport rates in the lower Muskegon River and 
tributaries. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the 
degree of Master of Science (Natural Resources and Environment) in the 
University of Michigan, 72p. 

14.Lewis, J. 1996. Turbidity-controlled suspended sediment sampling for runoff-
event load estimation. Water Resources Research, 32: 7. 2299-2310. 

15.Mardian, M. 2010. Investigation on sediment yield of torrential events using 
MUSLE model and observed data in the sub watersheds of the Kamal Saleh dam, 
Markazi province, Iran. A thesis of M.Sc. Thesis Gorgan University of 
Agricultural Sciences and Natural Resources, 140p. (In Persian) 

16.Mirzaei, M.R., Arab-Khedri, M., Feiznia, S., and Ahmadi, H. 2005. A 
comparison of methods of estimation of suspended sediment, Iran. J. Natur. 
Resour. 58: 2. 301-313. (In Persian) 

17.Pandey, A., Chowdary, V.M., Mal, B.C., and Billib, M. 2007. Runoff and 
sediment yield modeling from a small agricultural watershed in India using the 
WEPP model. J. Hydrol. HYDROL 15931, 35p. 

18.Pandey, A., Chowdary, V.M., and Mal, B.C. 2009. Sediment yield modeling of 
an agricultural watershed using MUSLE, remote sensing and GIS. Paddy Water 
Environ. 7: 105-113. 

19.Sadeghi, S.H.R., Mizuyama, T., Miyata, S., Gomi, T., Kosugi, K., Fukushima, 
T., Mizugaki, S., and Onda, Y. 2008. Development, evaluation and 
interpretation of sediment rating curves for a Japanese small mountainous 
reforested watershed. Geoderma, 144: 198-211. 

20.Saghafian, B., ghermezcheshmeh, B., and Samiee, M. 2008. Regional analysis 
of sediment in southwest watersheds of Iran. Iran Water Resources 
Management Co (WRMC), 125p. (In Persian) 

21.Varvani, J., Najafinejad, A., and Mirmoini Karahroudi, A. 2008. Improving of 
sediment rating curve using minimum variance unbiased estimator. Gorgan, J. 
Agric. Sci. and Natur. Resour. 15: 1. 150-161. (In Persian) 



  1390) 2(، شماره )18(هاي حفاظت آب و خاك جلد  مجله پژوهش
 

 122

 
 

J. of Water and Soil Conservation, Vol. 18(2), 2011 
www.gau.ac.ir/journals 

 
Performance Evaluation of Correction Factors 

in Optimization of Sediment Rating Curve 
(Case Study: Kamal Saleh Dam Watershed, Markazi Province, Iran) 

 
*A. Najafinejad1, M. Mardian2, J. Varvani3 and V.B. Sheikh1 

1Assistant Prof., Dept. of Watershed Management, Gorgan University of Agricultural 
Sciences and Natural Resources, 2M.Sc. Graduated, Dept. of Watershed Management, 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 3Faculty of member 
Islamic Azad University, Arak Branch 

Received: 2010/04/06; Accepted: 2011/02/23 
 
Abstract1 

Because of importance of sediment delivery of watersheds, sediment rating 
curve is used for estimation of suspended sediment concentration. But most often 
sediment rating curve can not represent sediment concentration well in high flows, 
because of bias in log-transformation and extrapolation of data. For optimization of 
sediment rating curve, this research carried out with data of Q-SSC in outlet of two 
sub watershed of the Kamal Saleh dam watershed, Markazi province, Iran. 
Sediment data analysis was carried out using sediment rating curve of single-line 
and mean of classes with different correction factors such as FAO, QMLE, 
Smearing, MVUE and β. The results of various evaluation indices showed that the 
optimum sediment rating curve in the Hasan-Abad station follows single-line 
sediment rating curve and in the Ghaleh-No station mean of classes sediment rating 
curve, both with average of MVUE correction coefficients. According to the 
results, β correction factor for mean of classes’ sediment rating curve could reduce 
the difference between observation and estimation for high flows, but because of 
high scatter of observed data and undesirable extrapolation the Smearing-linear and 
QMLE had the lowest efficiency. However, for high flows in torrential events, the 
mean of classes’ sediment rating curve with FAO correction factor gave more 
accurate results than other methods. 
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