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 1دانشجوی دکتری ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس 8 ،استاد ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس و  9دانشیار،
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1939/18/60 :

تاریخ پذیرش1931/69/96 :

چکیده
رسوبنمود یک ابزار مهم در مدیریت منابع آب و خاک حوزههای آبخیز محسوب ميشود ،لذا دستیابي به روشهای
مناسب برای تهیه رسوبنمودها در حوزه های آبخیز مختلف فاقد آمار دقیق رسوب معلق از اهمیت زیادی برخوردار
است .حال آنکه دستیابي به روشهای ساده و مبتني بر دادههای زودیافت کمتر مورد توجه قرار گرفته است .لذا
پژوهش حاضر با هدف بررسي توانایي تهیه رسوبنمود مصنوعي با استفاده از آبنمود در حوزه آبخیز گالزچای در
استان آذربایجان غربي با مساحت  169کیلومتر مربع انجام شد .بدین منظور بعد از تهیه بانک اطالعاتي مربوط به 18
رگبار بهوقوع پیوسته طي دوره زماني پاییز  1936تا بهار  ،1939آبنمود و رسوبنمود کل و مستقیم هر یک از
رگبارها تهیه شد .سپس شبیهسازی کلیه مؤلفههای رسوبنمود کل و مستقیم با استفاده از مؤلفههای متناظر آبنمود
و با استفاده از برازش انواع روابط رگرسیوني دو متغیره و انتخاب مدل بهینه با استفاده از معیارهای مختلف صورت
گرفت .بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بهطور کلي شبیهسازی مؤلفههای مختلف رسوبنمود کل بهجز زمان پایه،
عرضهای  16و  51درصد از اوج با استفاده از مؤلفههای آبنمود امکانپذیر بود .بررسي نتایج شبیهسازی رسوبنمود
مستقیم نیز داللت بر توانایي شبیهسازی کلیه مؤلفهها بهجز عرض  51درصد اوج بود .نتایج همچنان نشان داد که
شبیهسازی مؤلفههای زماني با مقادیر خطای نسبي کمتر ،بهتر از سایر مؤلفهها صورت گرفت .بهنحویکه کمترین
مقادیر خطای تخمین و تائید برای رسوبنمود کل بهترتیب برابر  18/80و  11/01درصد برای زمان تا اوج بود .مدل
بهینه ارائه شده برای شبیه سازی مؤلفه زمان پایه دارای کمترین میزان خطای تخمین و تائید بهترتیب برابر  89/69و
 81/51و بیشینه ضریب کارایي برابر  6/39بود.
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اکوسیستم مورد استفاده قرار گیرد ( Gaoو ،Josefson
 .)8618از اینرو دسترسي به دادههای قابل اعتماد و
دقیق رسوب معلق بهمنظور درک بهتر فرایندهای
انتقال رسوب از جمله نیازهای اساسي بسیاری از
مطالعات فرسایش و رسوب محسوب ميشود .این در
حالي است که بهدلیل تقابل فرایندهای مختلف

83/

شبیهسازی رسوبنمود با استفاده از آبنمود

هیدروژئولوژی مؤثر در تولید رسوب معلق ،محدود
بودن اطالعات از جزئیات مرتبط بر این فرایندها و نیز
مشکالت موجود در برداشت و جمعآوری این آمار
خصوصاً طي وقایع سیالبي ،تخمین دقیق مقادیر
رسوب معلق مشکل و در برخي موارد غیرممکن
ميباشد .بهنحویکه برای بسیاری از رودخانههای
بزرگ نیز هنوز آمار و اطالعات قابل اعتمادی از رسوب
معلق وجود ندارد .از طرفي بار معلق بخش عمدهای از
بار کل حوزه آبخیز را شامل ميشود و دارای تغییرات
زیادی خصوصاً در مقیاس زماني رگبار ميباشد .از
اینرو تخمین بار رسوب معلق ناشي از وقایع
بارندگيهای منفرد و بررسي مؤلفههای مرتبط با آن
در هر رگبار مستلزم داشتن تعداد کافي نمونهگیری در
طول هر واقعه بهمنظور تهیه منحني کامل رسوب یا
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رسوبنمود است ( Sadeghiو Rovira ،8661 ،Singh
و  Saeidi ،8660 ،Batallaو .)8616 ،Sadeghi
رسوبنمود ،نمایانگر توزیع زماني بار رسوب معلق
در طول وقایع سیالب ميباشد ( Sadeghiو ،Singh
 )8661و عالوه بر تعیین مقدار کل رسوبات انتقالي،
میانگین ساالنه بار رسوبي و نحوه انتقال رسوب،
اطالعات مفیدی در راستای مدلسازی کیفیت آب،
طراحي دقیق و مؤثر سازههای مهار رسوب ،مطالعه
انتقال آالیندههای متصل به رسوبات و همچنین ،تهیه
روشهای روندیابي رسوب را فراهم مينماید ( Singhو
همکاران Telvari ،8619 ،و همکاران.)8668 ،
رسوبنمود یک واقعه منعکسکننده کلیه شرایط
حاکم بر حوزه آبخیز شامل نقش کاربریهای مختلف
اراضي در تولید رسوب ،وضعیت پوشش گیاهي،
وضعیت رطوبت پیشین خاک و سایر شرایط
هیدرولوژیکي حوزه آبخیز ،قبل و حین وقوع واقعه و
برایندی از اثرات متقابل کلیه عوامل مؤثر در فرایند
فرسایش و انتقال رسوب تولیدی ميباشد.
از طرفي واکنش هیدرولوژیکي حوزه آبخیز طي
یک واقعه بارش در قالب آبنمود نیز قابل بررسي
بوده ،بهنحویکه شاخه باالرونده آبنمود تحت تاثیر
شرایط اقلیمي و شاخه پایینرونده منعکسکننده
شرایط فیزیوگرافي حوزه آبخیز بوده که تجزیه و

تحلیل یک هیدروگراف نیز اطالعات مفیدی در رابطه
با بر هم کنش عوامل اقلیمي و فیزیوگرافي موجود در
یک حوزه آبخیز و طي یک واقعه بارش را فراهم
خواهد نمود .بنابراین با توجه به تاثیرپذیری تغییرات
زماني رسوب معلق از عوامل هیدرولوژیکي مختلف ،در
بسیاری از مطالعات از آبنمود بهعنوان یک داده مبنا
در تهیه و شبیهسازی رسوبنمود استفاده ميشود که
در واقع دربردارنده بسیاری از عوامل مؤثر بر تولید و
انتقال رسوب ميباشد .از آنجایي که برداشت
نمونههای آب و رسوب در فواصل زماني معین و
ترسیم آبنمود و رسوبنمود همه رگبارها مستلزم
صرف انرژی و هزینه زیادی بوده و بعضاً انجام مداوم
آن را غیرممکن ميسازد ،بنابراین تهیه و مطالعه
رسوبنمود با استفاده از دادههای زودیافت و سریع
ضمن صرفهجویي در زمان و هزینه از جمله راهکارهای
ضروری در تهیه اطالعات تفضیلي ،درک صحیح
سامانههای آبخیز و نیز شرایط حاکم بر چرخههای
هیدرولوژی بوده و ابزاری مهم برای مدیریت جامع و
همه جانبه حوزههای آبخیز محسوب ميشود .از اینرو
توسعه مدلهایي که بتوانند تغییرات زماني رسوب را
برای رسم رسوبنمود و اندازهگیری مقدار کل رسوب
حاصل از رگبار ارائه نمایند ،ضرورتي اجتناب ناپذیر
است.
با توجه به اهمیت رسوبنمودها بهعنوان یک ابزار
کارا در مطالعه وضعیت حوزههای آبخیز از نظر میزان
تولید و نحوه انتقال رسوبات ،تالشهای متعددی در
زمینه تهیه و پیشبیني رسوبنمودها از طریق
شیوههای مستقیم و غیرمستقیم منطقي و ساده و با
استفاده از دادهها و مؤلفههای زودیافت و مهارکننده
رسوب معلق از جمله بارش در قالب باراننمود و
خصوصیات فیزیکي حوزه آبخیز صورت گرفته است.
مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تهیة
رسوبنمودها داللت بر استفاده از روشهای مختلف و
محدود مشاهدهای و مصنوعي در تهیه رسوبنمود
داشته است .از مجموع سوابق مطالعاتي مرتبط با
اندازهگیری مستقیم ميتوان به Rendon-Herrero
8
( )1358در استفاده از روش معمول آبنمود واحد
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برای تهیه رسوبنمود واحد 1در حوزه آبخیز
 Runدر امریکا اشاره نمود .روش پیشنهادی توسط وی
کامالً مبتني بر دادههای اندازهگیری شده بوده و برای
حوزههای آبخیز فاقد دادههای اندازهگیری قابلیت
کاربرد نداشت.
به هر صورت در بسیاری از موارد نیز بهدلیل
کمبود دادههای هیدرولوژیکي دقیق ،استفاده از
روشهای غیرمستقیم از جمله تهیه رسوبنمود با
استفاده از مدلهای مناسب استفاده شده است .در این
راستا ،برای اولین بار  )1358( Williamsبرای تهیه
رسوبنمود ،مدلي بر اساس مفهوم رسوبنمود واحد
لحظهای 8با استفاده از آمار  16رگبار روی پنج حوزه
آبخیز در  Texas Blackandدر امریکا ارائه داد.
رسوبنمود کل برای یک رگبار از حاصلضرب ابعاد
 IUSGو مقدار رسوب مؤثر تهیه شد Kumar .و
 )1385( Rastogiاستفاده از روندیابي رسوب در
امتداد یک سری مخازن خطي بهعنوان یک روش
غیرمستقیم در تهیه مدل  IUSGدر هندوستان را
موفق ارزیابي کرد Banasik .و  )1330( Wallingبا
مطالعه ارتباط بین زمان تأخیر آبنمود و رسوبنمود
مستقیم ،امکان تعیین  IUSGبا استفاده از نسبت بین
زمانهای تأخیر دو نمودار در جنوب غربي انگلیس را
مورد تأیید قرار دادند .تهیه رسوبنمود بر اساس روش
زمان-مساحت و با استفاده از شبکههای مربعي و
9
سامانه اطالعات جغرافیایي توسط  Kothyariو Jain
( )1335و  Kothyariو همکاران ( )8668در سه حوزه
آبخیز در هند با موفقیت صورت گرفت.
 Leeو  )8661 ،1333( Singhبرای تهیه
رسوبنمود از رسوبنمود واحد لحظهای و دو مدل
 Tankو  Kalmanدر امریکا استفاده کردندSadeghi .
و  )8661( Singhدر حوزه آبخیز امامه در ایران نیز با
استفاده از دادههای زودیافت هیدرولوژی اقدام به تهیه
مدل رسوبنمود بر اساس مفهوم  USGو تبدیل آن به
رسوبنمود واحد  6/81و 6/1ساعته و استخراج
رسوبنمود مستقیم از حاصلضرب ابعاد آن در رسوب
معلق ناشي از رگبار نمودند Banasik .و Mitchel
Bixler

( )8668با استفاده از آبنمود واحد لحظهای  Nashو
نمودار بدون بعد توزیع زماني غلظت رسوب معلق و
رابطه بین زمانهای تأخیر آبنمود و رسوبنمود ،اقدام
به مدلسازی موفق  IUSGدر حوزه آبخیز Vermilion
نمودند Singh .و همکاران ( )8668تهیه رسوبنمود
با استفاده از  IUSGبر اساس آبنمود واحد لحظهای
 ،Nashروش شماره منحني و معاالت تواني بین رواناب
و رسوب برای سه حوزه آبخیز در هندوستان را قابل
قبول ارزیابي کردند Sadeghi .و همکاران ( )8663نیز
از  IUSGحاصل از آبنمود واحد لحظهای  Clarkو
روابط بین رسوب و بارش مازاد در حوزه آبخیز
خانمیرزا در ایران بهمنظور برآورد تغییرات زماني
رسوب طي شش رگبار بهطور موفقیتآمیز استفاده
کردند.
 Leeو  )8616( Yangیک مدل توزیع زماني
رسوب معلق مناسب با استفاده از مفاهیم رسوبنمود
واحد لحظهای ژئومورفولوژی 1و موج سینماتیک و بر
اساس خصوصیات خاک و ویژگيهای ژئومورفولوژیکي
در حوزه آبخیز آزمایشي  Goodwin Creekدر امریکا
تهیه کرد Bhunya .و همکاران ( )8616با استفاده از
روشهای  ،SCS-CNرسوبنمود واحد لحظهای و مدل
تواني یک روش برای محاسبه رسوبنمود در حوزه
آبخیز  Chaukhutiaدر هند تهیه کردند Singh .و
همکاران ( )8619با استفاده از روش توزیع گامای دو
پارامتره اقدام به تهیه موفقیتآمیز رسوبنمود
مصنوعي برای حوزههای آبخیز فاقد ایستگاه
اندازهگیری در هفت حوزه آبخیز در امریکا نمودند.
 Banasikو  )8611( Hejdukبا استفاده از آمار 118
رگبار بهوقوع پیوسته در چهار کشور لهستان ،آلمان،
امریکا و انگلیس اقدام به محاسبه نسبت زمان تأخیر
آبنمود و رسوبنمود و بررسي ارتباط آن با شیب
حوزههای آبخیز مورد مطالعه نمودند .آنها سپس با
استفاده از نسبت محاسبه شده برای تخمین
موفقیتآمیز پارامترهای  IUHو  IUSGاستفاده کردند.
در ایران نیز نتایج حاصل از تحقیق  Sadeghiو
 )8669( Tofighiدر حوزه آبخیز زریندرخت داللت
بر عدم کارایي روش زمان-مساحت در تهیه
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رسوبنمود داشت Saeidi .و  )8663( Sadeghiدر
تحقیقي در حوزه آبخیز جنگلي آموزشي و پژوهشي
دانشگاه تربیت مدرس از مفهوم رگرسیون بهعنوان یک
روش غیرمستقیم در تهیه رسوبنمود رگبارها استفاده
کردند .نتایج تحقیق بر عدم کارایي مفهوم رگرسیون
بهعنوان یک روش تهیه رسوبنمود در مقیاس رگبار
تأکید داشت .امکانسنجي تهیه رسوبنمود با استفاده
از مدل زمان-مساحت توسط  Raeisiو همکاران
( )8616در حوزه آبخیز کجور و  Sadeghiو همکاران
( )8618در حوزه آبخیز سد قشالق مورد بررسي قرار
گرفت .نتایج هر دو تحقیق داللت بر عدم کارایي مدل
مذکور در تهیه رسوبنمود داشت Noor .و Sadeghi
( )8611نیز مدلسازی رسوبنمود واحد لحظهای با
استفاده از آبنمود واحد لحظهای ،توزیع غلظت رسوب
و رسوب مازاد در حوزه آبخیز کجور را مورد بررسي
قرار دادند .نتایج تحقیق ایشان نیز نشان داد که روش
مذکور قادر به شبیهسازی هیچیک از مؤلفههای
رسوبنمودهای مشاهدهای نبود.
با توجه به سوابق مطالعاتي موجود ،مدلهای جامع
و مفهومي محدودی برای پیشبیني رسوبنمود ناشي
از وقوع رگبار مورد استفاده قرار گرفته است و اینگونه
بهنظر ميرسد که اطالعات مربوط به رسوبنمودها
بسیار محدود و بیشتر بهصورت کیفي است و
محدودیتهای بسیاری در تهیه آنها وجود دارد .لذا
دستیابي به روش مناسب و مبتني بر دادههای
زودیافت در زمینه تهیه رسوبنمود مصنوعي خصوصاً
در کشورهای در حال توسعه ،بهدلیل محدودیت در
تهیه دادههای دقیق و مورد اعتماد رسوب معلق بهویژه
در مقیاس رگبار ضروری و یقیناً راهگشای اجرای
موفقیتآمیز و سریع بسیاری از برنامهریزیهای
مدیریتي در سطح حوزههای آبخیز و انجام مطالعات
گسترده در این زمینه خواهد بود .از اینرو تحقیق
حاضر با هدف بررسي امکان شبیهسازی مؤلفههای
مختلف رسوبنمود با استفاده از مؤلفههای متناظر
آبنمود کل و مستقیم (جداسازی شرایط پایه) در
حوزه آبخیز گالزچای اشنویه در استان آذربایجان
غربي بهدلیل امکان دسترسي به آمار و اطالعات و
همچنین ،پاسخ سریع هیدرولوژیکي انجام شد.

91/

موادوروشها

منطقهموردپژوهش :حوزه آبخیز گالزچای اشنویه
از زیرحوضههای رودخانه گدار در استان آذربایجان
غربي با مساحت  169کیلومترمربع و در محدوده
جغرافیایي ' 11˚ 15تا '  11˚ 61طول شرقي و '68
˚ 95تا ' 95˚ 63عرض شمالي واقع شده است (شکل
 .)1کمینه و بیشینه ارتفاع آبخیز مورد مطالعه
بهترتیب  1186و  9966متر از سطح دریا و شیب
متوسط  98درصد ميباشد .بر اساس آمار ایستگاه
هواشناسي اشنویه ،میانگین درجه حرارت و بارندگي
ساالنه حوزه آبخیز گالز بهترتیب برابر  11/8درجه
سانتيگراد و  188میليمتر برآورد شده است .اقلیم
منطقه بر اساس روش آمبرژه نیمهخشک سرد و
میانگین بیشینه و کمینه درجه حرارت بهترتیب  98و
 -1/9درجه سانتيگراد در ماههای مرداد و بهمن
ميباشد ( Ab Banan-Azardasht Engineering
.)8616 ،Consulting Inc.
تشکیالت زمینشناسي منطقه مورد مطالعه مربوط
به دوران اول و دوم زمینشناسي بوده و عمدتاً شامل
سنگهای دگرگوني ،نهشتههای پالئوزوئیک و
سنگهای آتشفشاني است .پوشش گیاهي غالب
منطقه از نوع مرتعي و بهویژه مراتع ییالقي است و در
مناطق پرشیب تودههایي از درختان جنگلهای
زاگرس شامل زالزالک ،بادام وحشي ،گالبي وحشي و
سیاهتلو نیز وجود دارد .بخش عمدهای از اراضي
کشاورزی در بخشهایي از مجاورت خروجي و مناطق
باالدست آبخیز گسترش یافته و فصل زراعي در منطقه
مورد مطالعه همزمان با اواخر تابستان تا اوایل پاییز در
کشتهای غالت پاییزه و نیز اوایل بهار در کشت نخود،
آفتابگردان و یا سایر محصوالت در تناوب زراعي
ساالنه است ( Mostafazadehو همکاران.)8611 ،
حوزه آبخیز مذکور به سبب تجهیز به ایستگاههای
باراننگاری و هیدرومتری (اشل) ،دسترسي ساده و
دادهبرداری مطمئن ،پاسخ سریع هیدرولوژیک و
همچنین ،وجود سابقه پژوهشي و دادههای الزم
( Mostafazadehو همکاران )8611 ،برای انجام
پژوهش حاضر انتخاب شد.
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شکل-1موقعیت حوزه آبخیز گالز در کشور و استان آذربایجان غربي (اقتباس از  Mostafazadehو همکاران)8611 ،

روش پژوهش :بهمنظور شبیهسازی رسوبنمود
مصنوعي با استفاده از آبنمود و با توجه به عدم وجود
دادههای رسوب معلق دقیق و ضرورت دستیابي به
اطالعات قابل اعتماد در این زمینه مبادرت به تهیه
دادههای دبي و رسوب معلق رگبارهای برداشت شده
طي پاییز  1936تا پاییز  1931در مطالعه پیشین
( Mostafazadehو همکاران )8611 ،و تهیه بانک
اطالعاتي دادهها در نرمافزار  Excel 2013شد .در ادامه
و بهمنظور توسعه بانک اطالعاتي دادهها ،نمونهبرداری
در مقیاس رگبار ادامه یافت .بهنحویکه برداشت
نمونهها در مقیاس رگبار بعد از شروع بارش و اطمینان
از شروع سیالب تا پایان رگبار ،قطع رواناب و بازگشت
ارتفاع جریان به ارتفاع اولیه ،با فواصل زماني یک
ساعت طي دوره زماني زمستان  1938تا بهار 1939
نیز انجام پذیرفت .نمونهبرداری رسوب معلق بهوسیله
ظروف پالستیکي دو لیتری بهدلیل افزایش دقت
نمونه برداری و اطمینان از برداشت تمامي ستون آب و
به روش انتگراسیون عمقي ( Sadeghiو همکاران،
 Saeidi ،8668 ،Mahdavi ،8663و ،Sadeghi
 )8616و مشابه با پژوهش  Mostafazadehو همکاران
( )8611صورت گرفت.
همزمان با نمونهبرداری رسوب معلق ،قرائت اشل
بهمنظور ثبت ارتفاع سطح جریان در همان فواصل
زماني نیز انجام شد .با استفاده از رابطه دبي-اشل تهیه

و واسنجي شده موجود برای رودخانه گالز ،مقادیر دبي
متناظر نمونههای رسوب برداشت شده محاسبه شد.
بهمنظور تعیین غلظت رسوب معلق موجود در نمونه
آب و رسوب جمعآوری شده ،بعد از انتقال نمونههای
برداشت شده به آزمایشگاه ،از روش برجاگذاری و
تخلیه آب 1نمونهها ( Wallingو همکاران،8661 ،
 Sadeghiو همکاران )8668 ،استفاده شد .در این
روش بعد از گذشت  18ساعت از نگهداری یک لیتر
نمونه آب و رسوب به حالت سکون در آزمایشگاه ،آب
موجود روی نمونههای رسوب تجمع یافته تخلیه شد.
سپس رسوبات باقيمانده شسته شده و درون ظروف
فویلي از قبل توزین شده ریخته و در آون در دمای
 161درجه سانتيگراد به مدت  81ساعت خشک
( Sadeghiو همکاران Saeidi ،8660 ،و ،Sadeghi
 Mostafazadeh ،8616و همکاران )8611 ،شد.
رسوبات خشک شده توزین و غلظت رسوب معلق در
یک لیتر نمونه آب و رسوب محاسبه شد ( Sadeghiو
.)8616 ،Saeidi
دادههای دبي و رسوب معلق برای پنج رگبار
برداشت شده طي دوره تحقیق نیز به بانک اطالعاتي
دادهها اضافه و آبنمود و رسوبنمود کل برای
رگبارهای نمونهبرداری شده تهیه و ترسیم شد .از
Decantation

1

شبیهسازی رسوبنمود با استفاده از آبنمود

طرفي دبي جریان و رسوب پایه ميتواند بهعنوان
شاخصي برای تحلیل نقش شرایط هیدرولوژیکي
پیشین حوزه آبخیز در پاسخ سامانه در زمان وقوع
بارش مورد استفاده قرار گیرد .از اینرو بهمنظور
مقایسه رفتار و پاسخ مستقیم حوزه آبخیز ناشي از
رگبار بهوقوع پیوسته و نیز لحاظ نقش وضعیت
هیدرولوژیکي پیشین سامانه در رفتار حوزه آبخیز در
زمان وقوع بارش ،آبنمود و رسوبنمود مستقیم ناشي
از رگبار نیز تهیه شد .بهمنظور تهیه آبنمود و
رسوبنمود مستقیم ،بعد از تهیه آبنمود و رسوبنمود
هر یک از رگبارهای بهوقوع پیوسته ،تفکیک جریان
آب و رسوب پایه با استفاده از خط مستقیم (،Singh
 Moatamednia ،1338و همکاران )8616 ،صورت
گرفت .
بهمنظور تهیه رسوبنمود مصنوعي با استفاده از
آبنمود در حوزه آبخیز گالزچای اشنویه ،کلیه
مشخصههای مربوط به هر یک از منحنيهای آبنمود
و رسوبنمود برای هر رگبار شامل اجزای آبنمود و
اجزای رسوبنمود از قبیل حجم کل جریان ،مقدار کل
رسوب ،زمان تا اوج ،زمان پایه ،مقادیر اوج دبي و
رسوب معلق ،شیب شاخه باالرونده ،شیب شاخه
خشکیدگي ،عرضهای  16 ،81و  51درصد از نقطه
اوج و منطبق با پژوهشهای انجام شده پیشین در
رابطه با مطالعات آبنمود ( Moatamedniaو همکاران،
 )8616استخراج و بانک اطالعاتي دادهها تکمیل شد.
از مجموع  18رگبار مورد مطالعه 11 ،رگبار برای
استفاده در مرحله واسنجي و چهار رگبار بهصورت
تصادفي بهمنظور اعتبارسنجي انتخاب شد.
به منظور شبیهسازی هر یک از مؤلفههای
رسوبنمود با استفاده از مؤلفه متناظر آن در آبنمود،
بعد از بررسي پیش شرطهای الزم برای استفاده از
روابط رگرسیوني شامل نرمال بودن دادههای مستقل و
وابسته با استفاده از آزمون  ،Shapiro-Wilkآزمون
همگني واریانس خطاها با استفاده از رسم نمودار
مقادیر خطای استاندارد شده در مقابل مقادیر
پیشبیني استاندارد شده ،آزمون عدم خود همبستگي
بین خطاها با استفاده از آماره  Durbin-Watsonو
همچنین ،تحلیل نقاط پرت با استفاده از آماره Case
 Moatamednia( Wise Diagnosticsو همکاران،
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 ،)8616ارتباط هر یک از مؤلفههای رسوبنمود
مصنوعي بهعنوان متغیر وابسته با مؤلفههای آبنمود
بهعنوان متغیر مستقل از طریق انواع روابط رگرسیوني
شامل خطي ،لگاریتمي ،تواني ،نمایي ،معکوسS ،
شکل ،منحني رشد و ترکیبي ( Moatamedniaو
همکاران )8616 ،در نرمافزار  SPSS 21بررسي شد.
در مرحله بعد ضمن تحلیل نهایي نتایج بهدست
آمده ،روابط بهینه به همراه استداللهای منطقي برای
منطقه مورد مطالعه ارائه شد .روابط بهینه برای
شبیهسازی هر یک از مؤلفههای رسوبنمود با لحاظ
شاخصهای مورد استفاده در انتخاب روابط برتر از
جمله ضریب تبیین ،1خطای نسبي ،8ضریب کارایي 9و
شاخص منطقي 1و با در نظر گرفتن اولویتبندی
شاخصها بر اساس اهمیت و نیز ترجیح روابط دارای
متغیرهای کمتر و زودیافت ( Sadeghiو ،Saeidi
 )8616انتخاب شدند .همچنین ،تائید نهایي عملکرد
مدلهای تهیه و انتخاب شده در مرحله اعتبارسنجي
نیز با استفاده از ضریب کارایي مورد بررسي قرار
گرفت .ضریب کارایي بهعنوان شاخصي برای ارزیابي
کارایي مدل در مقایسه با مقادیر میانگین ميباشد که
مقادیر مثبت آن نشاندهنده برتری تخمینهای
حاصل از مدل بر میانگین مقادیر اندازهگیری شده و
طبیعتاً مقادیر نزدیکتر به یک نشانگر کارایي بیشتر
مدل خواهد بود ( Sadeghiو  .)8616 ،Saeidiنهایتاً
شبیهسازی مؤلفههای رسوبنمود با مقادیر ضریب
کارایي منفي در مرحله اعتبارسنجي ،با استفاده از
مقادیر میانگین مؤلفههای مورد بررسي انجام پذیرفت.

نتایجوبحث
تحقیق حاضر با هدف امکانسنجي شبیهسازی
رسوبنمود مصنوعي با استفاده از آبنمود در حوزه
آبخیز گالزچای اشنویه انجام شد .بدینمنظور بعد از
تهیه بانک اطالعاتي دادههای مربوط به  18رگبار مورد
مطالعه ،ارتباط بین متغیرهای مستقل (مؤلفههای
آبنمود) و وابسته (مؤلفههای رسوبنمود) با استفاده

1

)Coefficient of Determination (R2
)Relative Error (RE
3
)Coefficient of Efficiency (CE
4
)Akaike’s Information Criterion (AIC
2
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نرمال بودن مقادیر کلیه مؤلفههای آبنمود و
رسوبنمود استخراج شده و ضرورت نرمالسازی عرض
 16درصد اوج در آبنمود مستقیم از طریق
لگاریتمگیری داشت.
دقت در نتایج حاصل از شبیهسازی مؤلفههای
رسوبنمود مصنوعي کل در حوزه آبخیز گالزچای
(جدول  )1نشان داد که کلیه روابط بهینه در
شبیهسازی مؤلفههای رسوبنمود کل ،غیرخطي و
بهصورت تواني و نمایي بود.

از نرمافزارهای  Excelو  SPSS 21بررسي شد .از
مجموع مدلهای رگرسیوني حاصل برای هر مؤلفه با
توجه به معیارهای ارزیابي مختلف مدل نهایي و بهینه
برای هر یک از مؤلفههای رسوبنمود انتخاب و نتایج
حاصل از شبیهسازی هر یک از مؤلفههای رسوبنمود
کل و مستقیم با استفاده از مؤلفههای متناظر آبنمود
در جدولهای  1و  8ارائه شده است .همچنین ،نتایج
ارزیابي نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
 Shapiro-Wilkبهسبب تعداد محدود دادهها داللت بر

جدول-1نتایج حاصل از شبیهسازی مؤلفههای رسوبنمود کل با استفاده از مؤلفههای متناظر آبنمود کل در حوزه آبخیز گالزچای اشنویه
در استان آذربایجان غربي
مؤلفه شماره
وابسته رابطه
1
TSGtp

مدل

-

) TSGsr  0.035e0.96(THsr

مدل
مقدار
میانگین

TSGsr
9
TSGsf

مدل

-

TSGs f  0.065THs f 

1.152

مقدار
میانگین
1

TSGp

1
TSGw25

مدل
مقدار
میانگین
مدل
مقدار
میانگین
مدل
مقدار
میانگین

TSGw50

TSGw75
0

-

مدل

تخمین

تایید

6/661

18/80

11/01

-

-

58/19

91/11

6/91

6/61

38/01

81/85

-

-

6/91

6/69

-

-

)6/18 TSGp  0.071e0.191(THp

مدل
مقدار
میانگین

سطح
معنيداری

)6/18 TSGt p  0.871e0.235(THtp

مقدار
میانگین
8

TS

روش شبیهسازی

ضریب
تبیین

-

TSGw25  0.574THsw25 

1.051

-

درصد خطا

6/661

-

-

13/69 968/15

ضریب کارایي
تخمین تایید

شاخص
منطقي

91/65 -8/01 6/93
-

-

-

11/58 -6/11 6/01
-

-

-

11/88 -8/88 6/11 163/18 115/96
901/90

95/16

-

-

-

13/01 -6/60 6/50 118/81 30/90
151/01 885/11

6/90

6/661

01/10

15/86

-

-

33/38

19/89

-

-

-

91/86 -6/11 6/19
-

-

-

عدم وجود رابطه معنيدار
-

-

-

51/53

13/85

-

-

-

عدم وجود رابطه معنيدار
-

TS  0.01TH 

1.250

-

-

6/16

6/661

18/01 161/80

-

6/55 898/36 819/18

-

-

6/81

16/15

که در آنها TSGt p ،زمان تا اوج رسوبنمود کل (ساعت) THt p ،زمان تا اوج آبنمود کل (ساعت) TSGsr ،شیب شاخه باالرونده رسوبنمود THsr ،شیب شاخه

باالرونده آبنمود TSGs f ،شیب شاخه پایینرونده رسوبنمود کل THs f ،شیب شاخه پایینرونده آبنمود کل TSGp ،مقدار اوج رسوبنمود کل (گرم در لیتر)TH p ،
مقدار اوج آبنمود کل (متر مکعب بر ثانیه) TSGw25 ،عرض  81درصد رسوبنمود کل (ساعت) THw25 ،عرض  81درصد آبنمود کل (ساعت) TSGw50 ،عرض  16درصد
رسوبنمود کل (ساعت) TSGw75 ،عرض  51درصد رسوبنمود کل (ساعت) TS ،مقدار رسوب کل (کیلوگرم) TH ،حجم رواناب کل (متر مکعب) ميباشند.
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بر ماهیت غیرخطي ارتباط دو مقوله دبي و رسوب و
تغییرات زماني آنها بهویژه در مقیاس رگبار داشته و
با یافتههای  Sadeghiو همکاران ( )8668در حوزه
آبخیز  Mieدر ژاپن و  Sadeghiو  )8616( Saeidiدر
حوزه آبخیز کجور مطابقت دارد.

از طرفي دقت در نتایج حاصل از جدول  8نیز
نشانداد که عليرغم تبیین ارتباط برخي از متغیرها
با استفاده از یک مدل بهینه خطي ،برتری مدلهای
نمایي و تواني مشهود بود .این امر عالوه بر تأکید بر
نقش جریان پایه بهعنوان یک عامل تأثیرگذار در
تغییرات رفتاری رسوب معلق طي واقعه رگبار ،داللت

جدول -2نتایج حاصل از شبیهسازی مؤلفههای رسوبنمود مستقیم با استفاده از مؤلفههای متناظر آبنمود مستقیم در حوزه آبخیز گالزچای
اشنویه در استان آذربایجان غربي
مؤلفه شماره
وابسته رابطه
DSGtb

روش شبیهسازی

5

مدل

8

مدل

DSGtp

مقدار
میانگین
3

مدل

DSGtb  0.976 DHtb   0.885

DSGt p  1.269 DHt p 

0.433

16
DSGsf

مدل
مقدار
میانگین

11
DSGp

18 DSGw25

مدل

19 DSGw50

مدل

DSGw75

11
DS

مدل
مقدار
میانگین

93/83 -6/93 6/18 91/83 11/88

-

-

6/85

6/60

-

-

6/91

6/69

-

-

6/15

6/661

-

-

-

DSGw25  6.016Ln  DHw25   6.12

6/18

6/61

59/53 6/68 6/18 93/08 51/11

DSGw50  1.256e

6/16

6/65

88/18 6/18 6/89 11/03 11/11

-

) DSGsr  0.039e0.992( DHsr
-

DSGs f  0.048 DHs f 

0.761

-

DSGp  0.059 DHp

1.442

) 1.35(log DH w50

مدل
مقدار
میانگین

6/66

6/18

مدل
مقدار
میانگین

6/31

51/11 6/11 6/39 81/51 89/69

6/68

مقدار
میانگین

DSGsr

ضریب
تبیین

درصد خطا ضریب کارایي شاخص
سطح
معنيداری تخمین تایید تخمین تایید منطقي

95/18 85/59

-

-

-

18/51 -8/88 6/18 98/03 189/11
89/99 958/01

-

-

-

11/05 -6/15 6/19 80/51 118/86
16/66 831/59

-

-

-

13/13 -6/86 6/88 15/88 115/61
85/85 135/11

-

-

-

عدم وجود رابطه معنيدار
-

DS  0.00000182 DH 

2.041

-

-

-

6/81

6/661

-

-

19/98 168/63

-

-

-

19/11 -8/01 6/90 011/63 585/19
891/98 1111/50

-

-

-

در روابط ارائه شده در جدول فوق DSGtb ،زمان پایه رسوبنمود مستقیم (ساعت) ،DHtb ،زمان پایه آبنمود مستقیم (ساعت) ،DSGtp ،زمان تا اوج رسوبنمود مستقیم
(ساعت) ،DHtp ،زمان تا اوج آبنمود مستقیم (ساعت) ،DSGsr ،شیب شاخه باالرونده رسوبنمود مستقیم ،DHsr ،شیب شاخه باالرونده آبنمود مستقیم ،DSGsf ،شیب
شاخه پایینرونده رسوبنمود مستقیم ،DHsf ،شیب شاخه پایینرونده آبنمود مستقیم ،DSGp ،مقدار اوج رسوبنمود مستقیم (گرم در لیتر) ،DHp ،مقدار اوج آبنمود
مستقیم (متر مکعب بر ثانیه) ،DSGw25 ،عرض  81درصد رسوبنمود مستقیم (ساعت) ،DHw25 ،عرض  81درصد آبنمود مستقیم (ساعت) ،DSGw50 ،عرض  16درصد
رسوبنمود مستقیم (ساعت) ،DHw50 ،عرض  16درصد آبنمود مستقیم (ساعت) ،DSGw75 ،عرض  51درصد رسوبنمود مستقیم (ساعت) ،DS ،مقدار رسوب مستقیم
(کیلوگرم) ،DH ،حجم رواناب مستقیم (متر مکعب) ميباشند.

بررسي مقایسهای مقادیر مؤلفههای متناظر
آبنمود و رسوبنمود رگبار در حوزه آبخیز گالزچای
همچنین نشان داد که در تمامي رگبارهای مورد
مطالعه آبنمود و رسوبنمود کل دارای زمان پایه برابر

بوده ،بنابراین در جدول  1مدلي برای شبیهسازی
مؤلفه زمان پایه ارائه نشد .همچنین ،نتایج حاصل از
بررسي آبنمود و رسوبنمود مستقیم تفکیک شده با
استفاده از روش مستقیم نشان داد که در هفت مورد
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از رگبارها آبنمود و رسوبنمود مستقیم بهصورت
همزمان شروع شده و در نتیجه دارای زمان پایه برابر
بودند .این در حالي است که در سایر رگبارها تغییرات
رسوبنمود مستقیم با تأخیر زماني کمینه ،میانگین و
بیشینه برابر  6/98±6/11 ،6/1و  1/1ساعت بعد از
شروع تغییرات آبنمود مستقیم شروع شد .در نتیجه
بر اساس نتایج حاصل از جدول  8شبیهسازی زمان
پایه رسوبنمود مستقیم با استفاده از یک مدل
رگرسیوني خطي با ضریب تبیین  )p>6/661( 6/31و
ضریب کارایي  6/39صورت گرفت .بررسي مقادیر
ضریب کارایي تخمین و تایید مدل بهینه انتخاب شده
بهترتیب برابر  6/39و  6/11نیز داللت بر عملکرد
موفق مدل در شبیهسازی مؤلفه مذکور داشت.
از طرفي مدل ارائه شده برای شبیهسازی زمان تا
اوج رسوبنمود کل بهعنوان یکي از مؤلفههای زماني
دارای کمترین مقدار خطای نسبي تخمین و تائید و
باالترین ضریب تبیین در مقایسه با سایر مدلهای
ارائه شده برای مؤلفههای دیگر بود .در حاليکه مقدار
ضریب کارایي تایید برابر  -8/01نشاندهنده کارایي
نامناسب مدل مذکور در مرحله اعتبارسنجي داشت .از
آنجایي که بر اساس نتایج )8666( Asselman
مقادیر منفي ضریب کارایي نشاندهنده برتری مقادیر
میانگین متغیر مورد بررسي در مقایسه با کاربرد مدل
ميباشد ،بنابراین شبیهسازی مؤلفه زمان تا اوج
رسوبنمود کل با لحاظ مقدار میانگین آن منوط به
پذیرش خطای تخمین و تایید بهترتیب برابر  58/19و
 91/11و میانگین  85/91 ±110/10درصد ميباشد.
بررسي دقیق دادههای مورد استفاده در مدلسازی
مؤلفههای رسوبنمود کل و مستقیم در حوزه آبخیز
گالزچای نشان داد که دلیل وجود خطای باال در
برآورد مؤلفههای مقداری عمدتاً مربوط به پیچیدگي
شرایط حاکم بر زیستبوم در زمان وقوع رگبارهای
مورد مطالعه بود .بهنحویکه دو واقعه رگبار مورخ -89
 1931/8/81و  1939/1/16بهدلیل شرایط خاص این
دو رگبار ،در بسیاری از موارد دارای مقادیر باال برای
هر یک از مؤلفهها در آبنمود و رسوبنمود و در
نتیجه نقش تأثیرگذار در نتایج حاصل از مدلسازی
بود که با یافتههای  Mingguoو همکاران ( )8668در
 18حوزه آبخیز کوچک در شمال چین مبني بر نقش
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و مسئولیت یک یا چند واقعه منفرد در افزایش
چشمگیر تغییرات بار رسوبي و در نتیجه عملکرد
ضعیف مدل در برآورد مقدار رسوب با استفاده از مقدار
رواناب مطابقت دارد .در حوزه آبخیز گالزچای نیز
رگبار مورخ  1931/8/81-89یک واقعه در اواسط بازه
زماني رگبارهای متوالي  1931/8/81تا 1931/8/81
بوده و منجر به ایجاد یک آبنمود و رسوبنمود
کشیده و دارای مقادیر نسبتاً باالتر هر یک از
مؤلفههای رسوبنمود و آبنمود در مقایسه با
رگبارهای روزهای قبل و بعد بوده که با یافتههای
 Sayerو همکاران ( )8660در مالزی Sadeghi ،و
همکاران ( )8668در حوزه آبخیز  MieژاپنNadal- ،
 Romeroو همکاران ( )8668در اسپانیا و  Saeidiو
 )8616( Sadeghiدر حوزه آبخیز کجور مبني بر نقش
تأثیرپذیری خصوصیات رسوبنمود از تغییرات رگبار و
نقش کنترلکنندگي وقایع رگبار متوالي بر تغییرات
رسوبنمود و آبنمود مطابقت دارد.
واقعه رگبار  1939/1/16نیز اولین واقعه بارش در
فصل بهار و با فاصله زماني  19روزه از واقعه بارش قبل
بوده که در مقایسه با سایر رگبارهای مورد مطالعه
دارای مقادیر بیشینه دبي اوج ،حجم رواناب و مقدار
رسوب انتقالي طي یک واقعه بود که با توجه به ییالقي
و کوهستاني بودن حوزه آبخیز گالز و تأخیر در رشد
بهاره اراضي زراعي دیم ،پوشش مناسب برای حفاظت
خاک در برابر بارشهای بهاره را تامین ننموده که این
امر موجودیت رسوب در فصول مذکور را تائید
مينماید و با یافتهها  Wallingو  )1388( Webbو
 Saeidiو  )8616( Sadeghiدر بیان موجودیت رسوب
و نیز  Lana-Renaultو همکاران ( )8668و De
 Girolamoو همکاران ( )8611در خصوص تفاوت در
پاسخهای فصلي حوزههای آبخیز همسو ميباشد .بر
اساس
نتایج حاصل از جدول  ،1شبیهسازی مقدار رسوب
کل با استفاده از مدل رگرسیوني بهینه صورت گرفت.
این در حالي است که شبیهسازی مقدار رسوب
مستقیم با استفاده از مدل (جدول  ،)8عليرغم ضریب
کارایي تایید منفي دارای مقادیر خطای تخمین و
تایید کمتری در مقایسه با جایگزیني مقدار میانگین
بهجای مؤلفه مذکور داشت.

شبیهسازی رسوبنمود با استفاده از آبنمود

بر اساس نتایج حاصل از جدول  ،1شبیهسازی
عرض  81درصد اوج با استفاده از مدل بهینه تواني نیز
در مقایسه با سایر مؤلفهها با خطای نسبي کمتری
صورت گرفت .از طرفي عليرغم بررسي شکلهای
مختلف روابط رگرسیوني برای دو متغیر عرضهای 16
و  51درصد اوج برای رسوبنمود کل ،هیچگونه رابطه
منطقي و معنيداری حاصل نشد که بر لزوم استفاده از
معادالت پیاپي برای دستیابي به مدلهای مناسب
( )8666 ،Sadeghiو یا استفاده از مقدار میانگین این
مؤلفه با پذیرش مقادیر خطای تخمین و تایید مربوط
تأکید دارد.
در مقایسه با مؤلفههای زماني ،مدلهای مناسب
برای شبیهسازی مؤلفههای دیگر شامل شیب شاخه
باالرونده و مقدار رسوب معلق انتقالي طي واقعه رگبار،
عليرغم برخورداری از ضریب کارایي باالتر دارای
مقادیر خطای نسبي تخمین و تائید بیشتری بود.
همچنین ،ضریب کارایي تخمین پایین و تایید منفي
مدل پیشنهادی برای شبیهسازی شیب شاخه
خشکیدگي در مقایسه با سایر مؤلفهها احتماالً بهدلیل
چند اوجه بودن تعدادی از رسوبنمود مورد مطالعه،
مشارکت منابع رسوبي متفاوت در زمانهای مختلف و
در نتیجه الگوی نامنظم روند کاهشي مقدار رسوب
معلق طي شاخه خشکیدگي و نحوه تأثیر و نقش
کنترلکنندگي جریان پایه در تخلیه رسوب خروجي
در رسوبنمود کل بوده است.
مقایسه کلي نتایج حاصل از مدلسازی مؤلفههای
رسوبنمود کل و مستقیم (جدولهای  1و  )8نشان
داد که تفکیک دبي و رسوب پایه و تهیه آبنمود و
رسوبنمود مستقیم ،عليرغم افزایش مقادیر خطای
تخمین منجر به کاهش خطای نسبي تائید در تمامي
متغیرها بهجز مقدار کل رسوب معلق انتقالي شد.
بررسي نتایج حاصل از شبیهسازی مؤلفه زمان تا اوج
رسوبنمود مستقیم در مقایسه با رسوبنمود کل
نشان داد که تفکیک جریان دبي و رسوب پایه
عليرغم افزایش خطای نسبي تخمین ،منجر به کاهش
خطای تائید ،افزایش ضریب کارایي تخمین مدل بهینه
و مقدار مثبت ضریب کارایي تایید (عرض  81و 16
رسوبنمود مستقیم) و حتي تغییر شکل مدل از نمایي
به خطي شد.

95/

این امر بر نقش جریان دبي و رسوب پایه و
وضعیت هیدرولوژیکي پیشین حوزه آبخیز در بروز
رفتار غیرخطي و پیچیده مؤلفه مورد بررسي
رسوبنمود نسبت به مؤلفه متناظر آبنمود تأکید
داشت .مقایسه مدلهای بهینه مؤلفه مقدار اوج در
رسوبنمود کل و مستقیم نیز عليرغم افزایش حدود
 81درصدی خطای تخمین ،با کاهش حدود 11
درصدی خطای تائید ،افزایش ضریب کارایي و بدون
تغییر در نوع مدل داللت بر شبیهسازی بهتر مقدار اوج
رسوب در رسوبنمود مستقیم در مقایسه با
رسوبنمود کل داشت.
از آنجایيکه شیب شاخه خشکیدگي آبنمود و
رسوبنمود بهعنوان شاخصي برای تعیین نحوه
مشارکت و یا عدم مشارکت جریان پایه در میزان و
الگوی تخیله رسوب در بخش انتهایي رگبار محسوب
ميشود ،بررسي نتایج حاصل از شبیهسازی این مؤلفه
در رسوبنمود کل و مستقیم (جدولهای  1و )8
داللت بر شبیهسازی بسیار بهتر مؤلفه مذکور برای
رسوبنمود مستقیم با افزایش ضریب کارایي از 6/11
به  6/19و کاهش مقادیر خطای تخمین و تائید بدون
تغییر نوع مدل داشت .این امر نشاندهنده نقش مؤثر
تفکیک جریان پایه در بهبود روند مدلسازی مؤلفه
شیب شاخه خشکیدگي بود .مشابه چنین وضعیتي
برای مؤلفه مقدار  81درصد اوج البته با تغییر نوع
مدل از نمایي به تواني نیز مالحظه شد.
بر اساس نتایج ارائه شده برای مؤلفه عرض 16
درصد اوج در رسوبنمود کل نیز هیچگونه مدل
منطقي و معنيداری ارائه نشد و بر لزوم استفاده از
مقدار میانگین این مؤلفه تاکید داشت .در حاليکه در
رسوبنمود مستقیم امکان شبیهسازی این مؤلفه با
استفاده از مؤلفه متناظر آبنمود مستقیم و شرط
نرمالسازی دادهها از طریق لگاریتمگیری ،اگر چه با
ضریب کارایي تخمین و تایید مثبت و نهچندان باال
ولي با خطاهای نسبي تخمین و تائید بهترتیب برابر
 15/11و  11/03درصد فراهم شد.
در نهایت با توجه به امکان مدلسازی و تهیه
مدلهای بهینه ،رسوبنمودهای ساده طراحي و تهیه و
بهعنوان نمونه چند رسوبنمود کل و مستقیم در
شکل  8ارائه شده است.
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1931/8/19
CE= -113/35

1931/8/81
CE= 6/10

1931/8/81-89
CE= -6/00

1931/8/81-81
CE= 6/66
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1931/8/19
CE= -111/16

1936/8/11
CE= 6/53

1931/8/81-89
CE= 6/89

1931/8/81-81
CE= 6/18

شکل-2نمونهای از رسوبنمودهای کل (راست) و مستقیم (چپ) شبیهسازی شده بر اساس مدلهای بهینه در حوزه آبخیز گالزچای

شبیهسازی رسوبنمود با استفاده از آبنمود

بررسي نتایج حاصل از شبیهسازی رسوبنمودها با
استفاده از مدلهای بهینه و لحاظ ضریب کارایي
بهطور کلي داللت بر عملکرد بهتر شبیهسازی
رسوبنمودهای مستقیم در مقایسه با رسوبنمودهای
کل داشت .بهنحویکه در برخي از موارد رسوبنمود
مستقیم با ضریب کارایي مثبت و باالتر در مقایسه با
ضریب کارایي منفي رسوبنمود کل شبیهسازی شد.
بررسي نتایج حاصل از شبیهسازی رسوبنمودهای
کل و مستقیم  18رگبار مورد مطالعه در حوزه آبخیز
گالزچای با استفاده از مدلهای بهینه ارائه شده برای
هر یک از مؤلفههای رسوبنمود بهطور کلي داللت بر
شبیهسازی بهتر رسوبنمود مستقیم در مقایسه با
رسوبنمود کل بود .بررسي ضرایب کارایي
رسوبنمودهای شبیهسازی شده نیز نشان داد که در
رگبار  1931/68/19در حالت کل و مستقیم با ضرایب
کارایي بهترتیب  -113/35و  -111/16نامناسبترین
وضعیت شبیهسازی را داشت .رسوبنمود کل حاصل از
رگبار  1931/68/81با ضریب کارایي  6/10در مقایسه
با سایر رسوبنمودهای کل دارای بهترین شبیهسازی
بود .مقدار ضریب کارایي  6/18در شبیهسازی
رسوبنمود مستقیم رگبار  1931/68/81-81تاکیدی
بر شبیهسازی بهتر رسوبنمود مستقیم در مقایسه با
رسوبنمود کل با ضریب کارایي صفر داشت .این امر
با تغییر ضریب کارایي  -6/00در رسوبنمود کل به
ضریب  6/89در رسوبنمود مستقیم در رگبار -89
 1931/68/81نیز مورد تایید قرار گرفت.
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نتیجهگیری

از نتایج تحقیق حاضر با هدف امکانسنجي
شبیهسازی مؤلفههای رسوبنمود مصنوعي با استفاده
از مؤلفههای متناظر آبنمود در حوزه آبخیز گالزچای
اشنویه ميتوان اینگونه جمعبندی نمود که بهطور
کلي امکان شبیهسازی مؤلفههای رسوبنمود با
استفاده از مؤلفههای آبنمود با توجه به دستیابي به
مدلهای قابل کاربرد در تبیین مؤلفههای مختلف
رسوبنمود کل و مستقیم مورد تائید ميباشد .از
طرفي نتایج حاصل از تحقیق داللت بر شبیهسازی
دقیقتر مؤلفههای زماني در مقایسه با سایر مؤلفهها در
هر دو رسوبنمود کل و مستقیم و وجود روابط
غیرخطي و ماهیت پیچیده روابط دبي و رسوب معلق
داشت .این امر تائیدی بر تاثیرپذیری رسوبنمود از
عوامل تاثیرگذار در رفتار آبنمود بوده است.
اگرچه بررسي امکان شبیهسازی مؤلفههای
رسوبنمود با استفاده از مؤلفههای مختلف بارش،
مقاطع زماني و شرایط اقلیمي مختلف و نیز ارزیابي
نقش شیوههای مختلف تفکیک جریان دبي و رسوب
پایه در شبیهسازی مؤلفههای مختلف رسوبنمود در
راستای تحقیق انجام شده پیشنهاد ميشود .اگر چه
دستیابي به جمعبندیهای نهایي منوط به انجام
مطالعات مشابه با دوره طوالنيتر تحقیق و نیز توسعه
آن به سایر حوزههای آبخیز و با ویژگيهای متنوع
ميباشد و لذا پیشبیني آنها طي تحقیقات آتي
پیشنهاد ميشود.
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