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مقايسه عملکرد دو فرمول برآورد بار رسوب معلق با مقادير اندازهگيري شده و اجراي
روش تحليل مسير در رودخانه ارمند
نازيال صدائي ،1کريم سليماني
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تاريخ دريافت19/02/91 :
تاريخ پذيرش19/08//03 :

چکيده
رسوب معلق در سالهاي اخير سبب ايجاد مشکالت بسيار زيادي شده است به همين علت در اين تحقيق دو نمونه از
فرمولهاي مورد استفاده براي محاسبه بار معلق را در رودخانه ارمند مورد بررسي قرار دادهايم تا از بين اين دو معادله بتوان
مشخص نمود که کدام يک ميتواند عملکرد بهتري داشته باشد .اين دو فرمول شامل فرمولهاي لين و کالينسک و فرمول
بگنولد ميباشند .فرمولهاي مورد بررسي يک دوره آماري تقريبا سي ساله دبيهاي بار معلق را در رودخانه ارمند برآورد
نمودند .در نهايت با بررسي صورت گرفته مشخص شد که فرمول بگنولد داراي برآورد نزديک تري نسبت به فرمول
لين_کالينسک و همچنين فرمول لين-کالينسک داراي نوسانات بسيار زيادي در برآورد خود ميباشد .از طرفي دادههاي ورودي
به مدل و دبيهاي رسوب معلق اندازهگيري شده در رودخانه وارد محيط نرمافزار  Spss-16شدند که با اين کار دادهها را مورد
تجزيه و تحيلي مسير قرار داديم تا بتوان ميزان تاثير تغييرات در هر کدام از پارامترها را در دبي نهايي مشخص نمود .اين
روش يکي از روشهاي تحليل آماري است که بيشتر با استفاده از رگرسيون چند متغيره انجام ميشود .در نهايت با کاربرد
روش آماري تحليل مسير در ردوخانه ارمند بر روي دو فرمول مورد نظر ،اثبات شد که پارامتر عمق و سرعت بر روي دبي
رسوب معلق در رودخانه ميتوانند داراي تاثيرات معنيداري باشند.
واژههاي کليدي :بگنولد ،رسوب معلق ،رودخانه ارمند ،روش تحليل مسير ،لين و کالينسکنرم افزار .Spss16
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مقدمه
رسوب معلق در سالهاي اخير در کشورهاي در حال
توسعه سبب ايجاد مشکالت بزرگي مخصوصا در ايران شده
است .اين موضوع شامل هدرروي مواد مغذي موجود در
خاك و آب در يک منطقه نيز ميشود از جمله موادي که
از طريق رسوب و فرسايش از داخل حوضه خارج ميشوند،
ميتوان به فسفر و موادي افزودني به خاك براي رشد بهتر
گياهان اشاره نمود .اين مواد از طريق جريانهايي
رودخانهاي و نيز از طريق آبراههها خارج ميشوند و به
دريا ميريزند و به نوعي از دسترس خارج ميشوند( .شر و
واتسون .9111 ،يونسکو .9185 ،آلن .9181 ،وارن و
همکاران  )2005آگاهي پيدا نمودن از ميزان رسوبي که
در رودخانهها در حال حمل شدن ميباشند سبب آشنايي
با نحوه حرکت رسوبات توسط جريان در رودخانهها
ميشود( .ديتريچ و دون .9118 ،تريمبل .9185 ،والينگ،
 .9188والينگ و همکاران  )2002 ،2009رسوبات معلق
تجمعي در رودخانهها به عنوان بزرگترين مشکل در مورد
جريانهاي آبي ميباشد که در پشت سد جمع ميشوند
زيرا اين مقدار رسوب سبب ميشود تا از حجم زنده پشت
سد کاسته شده و به حجم مرده آن افزوده گردد .اين
فرايند سبب ميشود تا مقدار آبي را که براي کشاورزي و
نيز براي آشاميدن مورد استفاده قرار ميگرفت کمتر از
گذشته شود .عالوه بر اين موارد ،آبي را که در صنعت مورد
استفاده قرار ميگيرد نيز از مواردي است که بايد در نظر
داشت .در حال حاضر دانستن در مورد توليد رسوب معلق
و مقدار آن داراي اهميت بااليي ميباشد .اين موضوع حتي
در چندين سال گذشته توسط افرادي مانند انيشتين و
ساير افراد مورد توجه قرار گرفته و اين افراد به برآورد و
بررسي چگونگي حمل رسوبات معلق در رودخانهها
پرداختهاند .در مورد رسوبات رودخانهها فرمولهاي زيادي
وجود دارد که از اين دسته ميتوان به فرمولهاي لين-
کالينسک ،بگنولد و ......اشاره نمود .سابقه بررسي و تحقيق
در مورد انتقال رسوب معلق به رودخانه بيش از صد سال
است ،به طوري که نخستين نمونهبرداري از بار معلق
رودخانه در سال  9853ميالدي در رودخانه ميسيسيپي
انجام شد .به طورکلي روشهاي برآورد بارمعلق رودخانهها
را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود .روشهاي مبتني بر
قوانين ديناميک و مکانيک سياالت که اغلب توسط
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متخصصان علم هيدروليک ارايه و به روشهاي هيدروليکي
برآورد بار معلق شهرت يافتهاند و روشهاي مبتني بر
اندازهگيري مستقيم و تحليلهاي آماري که بيشتر توسط
صاحب نظران علم هيدرولوژي توصيه و تحت عنوان
روشهاي هيدرويکي برآورد بار معلق ناميده ميشوند .ايدر
و هم کاران در سال  2090با مقايسهاي که بين دو فرمول
برآورد بار معلق در رودخانه انجام دادند به اين نتيجه
رسيدند که از بين روش هاي مذکور روش منحني سنجه
رسوب داراي برآوردي با دقت کمتر جهت تخمين ميزان
بار رسوب معلق در رودخانه ميباشد .سانجيو و هم کاران
در سال  2099با به کارگيري دو نوع روش حل عددي با
عناوين  PTFMUو  PTFMNUجهت برآورد توزيع
رسوبات معلق به اين نتيجه رسيدند که عدد اسميت براي
بهتر نمودن ميزان دقت برآورد در مقايسه با دادههاي
اندازهگيري شده يکي از عناصري ميباشد که نقش بسيار
مهمي را در اين زمينه ايفا مينمايد .با مروري بر تحقيقات
صورت گرفته در سالهاي گذشته مشخص شد که در هيچ
کدام از مقاالت به بررسي فرمولهاي برآورد رسوب معلق با
استفاده از روشهاي تحليل مسير پرداخته نشده است .به
همين دليل در اين مقاله يکي از روشهاي تحليل
دادههاي آماري تحليل مسير را مورد مطالعه قرار دادهايم.
روش تحليل مسير شکلي از تحليل رگرسيون کاربردي
است که در آن براي هدايت کردن مسئله با آزمون
فرضيههاي پيچيده ،از نمودار مسير استفاده ميشود .در
اين روش امکان آزمون روابط علي بين دو يا چند متغير
وجود دارد .يک محقق ميتواند مجموعه دادهها را براي
بررسي روابط غير قابل پيشبيني متغيرها آزمون کند،
خواه مستقيم باشد ،خواه غيرمستقيم و بدين وسيله در
بين مدلهاي مختلف ،مناسبترين مدل را بدست آورد .در
منطقه مورد مطالعه مقدار زيادي رسوب معلق در رودخانه
مشاهده ميشود .که اين امر سبب ايجاد ضرر و زيانهاي
زيادي در مناطق پايين دست ميشود .اين رودخانه يکي از
رودخانههاي اصلي استان ميباشد که به عنوان منابع آبي
بسياري از بخشها تلقي ميشود .در اين مقاله در ابتدا به
مقايسه بين دو فرمول پرداخته شده است و در مرحله بعد
ميزان تاثير هر يک از پارامترها را در هر کدام از فرمولها
بررسي نمودهايم.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخيز کارون شمالي بخشي از حوضه آبخيز
بزرگ کارون ميباشد و در محدوده جغرافيايي  51درجه و
 55دقيقه تا  39درجه و  51دقيقه طول شرقي و 59
درجه و  98دقيقه تا  52درجه و  50دقيقه عرض شمالي
قرار دارد .اين حوضه از سمت شمال و شمالشرق به
حوضه آبخيز سد زاينده رود ،از شمالغرب به حوضه
رودخانه دز ،از جنوب به حوضه آبخيز رودخانه خرسان و از
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جنوب و غرب به بخشهايي از حوضه آبخيز کارون بزرگ
محدود ميگردد .مساحت حوزه آبخيز کارون شمالي
 95511کيلومتر مربع است که در حدود  25درصد از کل
مساحت حوزه آبخيز کارون بزرگ تا ايستگاه خرمشهر که
قسمتهاي عمدهاي از استان چهار مهال و بختياري و
قسمت کوچکي از استان اصفهان (سميرم عليا) در آن قرار
دارد را شامل ميشود .در اين حوضه در حدود  29رودخانه
جريان دارد که از بين  29رودخانه ،يک رودخانه را با
عنوان ارمند مورد بررسي قرار دادهايم.

شکل( :)1موقعيت حوضه کارون شمالي ،رودخانه مورد مطالعه همراه با شبکه زهکشي رودخانه

آماده سازي دادهها
دادههاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل دبي
جريان آب ،غلظت رسوبات معلق موجود در رودخانه،
عرض رودخانه ،ميزان اليه بار بستر ،تنش برشي جريان،
.

سرعت متوسط سقوط ذرات رسوب در رودخانه ،شتاب
ثقل ميباشد .شرحي از اين دادهها در جدول( )9آورده
شده است.
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جدول ( :)1دادههاي مورد استفاده در رودخانه ارمند جهت برآورد دبي رسوب معلق

معادله

مکعب بر ثانيه ()Q

بر ثانيه
دبي جريان آب بر حسب متر

شتاب ثقل ( )gبر حسب متر مربع

چگالي آب

چگالي ذرات رسوب

تنش برشي

سرعت متوسط سقوط ذرات

رودخانه بر حسب متر بر ثانيه

بگنولد در سال  9111فرمول خود را براي محاسبه
رسوبات معلق در رودخانه بر اساس تئوري انرژي ارائه داد،
ايشان رابطهاي را بين انرژي و نيز ميزان کاري که انجام
مي شود را در نظر گرفته و بر اساس آن فرمول زير را ارائه
داده است.
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در اين فرمول منظور از  Vسرعت جريان آب ،منظور از
 RHشعاع هيدروليکي جريان و  Qهم يعني دبي برآورد
شده با استفاده از اين روش ميباشد.

عمق
سرعت متوسط جريان آب در

فرمول بگنولد

اليه بار بستر بر حسب درصد از

معرفي فرمولهاي مورد استفاده

معلق بر حسب ميلي گرم در ليتر

دادههاي مورد استفاده در اين تحقيق تقريبا سي سال
آماري را در بر ميگيرند .همانطور که از جدول()9
مشخص ميباشد در هرکدام از فرمولها دادههاي مورد
استفاده متفاوت ولي در چندين مورد يکسان ميباشد.

ميزان غلظت متوسط ذرات رسوب

*

نقطه اي باالتر از اليه بار بستر

*

ميزان غلظت رسوب معلق در

بگنولد
لين-کالينسک

عمق جريان بر حسب متر
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روش لين-کالينسک
لين و کالينسک در سال  9159فرمولي را براي محاسبه
ميزان رسوبات معلق ارائه دادند .ايشان فرض کردند که ε
 s= ε mميباشد و ذکر نمودند که ميزان  β=1و در نهايت
فرمول زير را ارائه دادند.
ميزان متوسط پارامتري که در اين جا به آن اشاره شده
است به صورت زير محاسبه ميشود:
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پارامتر ديگري را که در اين فرمول مورد استفاده قرار
ميگيرد به صورت زير ميباشد:
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و در نهايت خواهيم داشت
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در فرمولهاي ذکر شده که براي محاسبه بار رسوبات
معلق مورد استفاده قرار ميگيرند  Caبا استفاده از
معادله( )99مورد محاسبه قرار ميگيرد.
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پارامترهايي که در اين فرمول مورد استفاده قرار
گرفتهاند شامل ضريب انتقال و نيز چگالي ،شيب و ميزان
ويسکوزيته ميباشند .نتايح حاصل از کاربرد فرمولها در
رودخانه ارمند جهت تخمين ميزان رسوب معلق را ميتوان
در جدول( )2مشاهده نمود.
روش تحليل مسير
در اين روش ميتوان تاثير مستقيم يک متغير را در
متغير ديگر که ضريب مسير ناميده ميشود ،بررسي نمود.
به عبارتي وقتي متغيرها به شکل استاندارد استفاده
ميشوند ،پارامترهاي ساختاري آنها را ضريب مسير
مينامند .در اين صورت متغير اول ،علت و متغير دوم،
معلول ميباشد .در نمودار مسير ،به هر مسير يک ضريب
مسير داده ميشود .اين ضرايب همان وزن  βاست که
بيانگر مقدار تاثير هر متغير بر متغير ديگر است.
مزاياي تحليل مسير بر تحليل رگرسيوني:
در تحليل رگرسيون ،وابستگييک متغير (متغيروابسته) به متغيرهاي ديگر (مستقل) تنها در يک معادله
بررسي ميشود ،که همان معادله خط رگرسيوني استاندارد
شده ميباشد .در صورتي که در تحليل مسير βهاي
محاسبه شده ،ضرايب مسيري هستند که مجموعه معيني
از متغيرهاي مستقل را به متغيرهاي وابسته وصل ميکنند
و در چندين معادله بررسي ميشوند.
رگرسيون و ضرايب رگرسيوني تاثير مستقيم يکمتغير مستقل بر روييک متغير وابسته را نشان ميدهد ،اما
تحليل مسير عالوه بر نمايش تاثير مستقيم متغير مستقل
(علت) بر روي متغير وابسته (معلول) ،تاثيرات غيرمستقيم
يک متغير مستقل بر روييک متغير وابسته را نيز نشان
ميدهد.
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تحليل مسير ميزان کذب روابط ميان متغيرها رانشان ميدهد ،يعني چقدر از اين روابط ناشي از متغير
مستقل مورد نظر است و چقدر ناشي از متغيرهاي خارج از
تحليل ما است.
در نرمافزار  Spssبراي تحليل مسير ،راه ويژه و
اختصاصي تعبيه نشده است ،اما از راه تحليل مسير
رگرسيوني ميتوان به تحليل مسير پرداخت .براي بدست
آوردن دياگرام مسير در نرم افزار به روش زير عمل کنيد:
-9دادهها را که عبارت است از دادههاي مربوط به
متغيرهاي مستقل و يک متغير وابسته است،
وارد ميکنيم.
-2پس از بررسي جداول خروجي ،متغيرهاي مستقل
را که با متغير وابسته همبستگي معنيداري
ندارند ،حذف نموده و عمليات رگرسيون را
مجددا انجام ميدهيم.
-5پس از بررسي جداول ،که هر کدام از متغيرهاي
مستقل را که داراي بزرگترين  βاست را به
عنوان متغير وابسته در نظر گرفته و در صورت
وجود متغيري که داراي همبستگي معنيداري
با متغير وابسته اصلي نباشد ،آنرا حذف نموده و
مجددا عمليات رگرسيون را انجام ميدهيم
(متغير وابسته اصلي در اين مرحله کنار گذاشته
ميشود).
-5مرحله قبلي را مجددا تکرار ميکنيم و در نهايت
نيز به ترتيب از اولين تحليل رگرسيوني که
انجام شده است ،شروع به مدل ميکنيم و
متغيرهاي مستقل معنيدار را به متغير وابسته
بوسيله پيکان ربط ميدهيم .اين کار را تا ساخته
شدن دياگرام مسير ادامه ميدهيم.
-3بر روي هر پليکان ،مقدار  βمربوط به آن رابطه را
مينويسيم.
مقايسه برآورد فرمولهاي مورد استفاده در اين تحقيق
با داده هاي برآورد شده در ابتدا با استفاده از دادههاي
جمعآوري شده براي هر کدام از پارامترها ميزان دبي
رسوب معلق را براي دوره آماري مورد نظر تخمين ميزنيم
و در نهايت همان طور که مشخص است در جدول()2
ميتوان نتايح بدست آمده از اين فرمولها را براي دوره
مورد بررسي در مقابل هر يک از دادههاي اندازهگيري قرار
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داده و آنها را همانند آنچه را که در شکل( )2آورده شده
است مقايسه نمود.
اعمال روش تحليل مسير براي دادههاي اندازهگيري
شده در رودخانه ارمند
در اين مرحله با استفاده از نرمافزار  Spssدادههاي
اندازهگيري شده را در هر کدام از فرمولها بررسي نموده و
رابطه موجود در بين اين دادهها را با استفاده از روش
مذکور مورد مطالعه قرار ميدهيم .در ابتدا متغيرها را وارد
پنجره  Variable viewمينمائيم و سپس دادهها را وارد
فرمان
ميکنيم.
Data
view
پنجره
 Analyze/Regression/Linearرا اجرا کرده تا پنجره
 Linear Regressionباز شود .متغير وابسته براي فرمول
بگنولد که همان دبي اندازهگيري شده رسوب معلق
ميباشد را به کادر متني  Dependentو متغيرهاي مستقل

را به ليست  Independentsانتقال ميدهيم .سپس روي
دکمه  Statisticsکليک مينمائيم تا کادر Linear
 Regression: Statisticsنمايش داده شود.
گزينههاي Estimates,Model fit, R squared change,
Descriptives, Part and partial correlation, Durbin Watsonرا انتخاب و روي دکمه  okکليک ميکنيم تا

جداول ايجاد شوند.

بحث
با وارد نمودن دادههاي اندازهگيري شده به درون هر
کدام از فرمولها ميتوان در نهايت ميزان دبي برآورد بار
رسوب معلق را براي رودخانه ارمند بدست آورد .نتايج اين
عمل در جدول( )2آورده شده است.

جدول( :)2مقادير پيشبيني شده بار معلق براي دبي متوسط ساليانه رودخانه ارمند
دبي هاي اندازه گيري شده بر حسب تن در روز

دبي برآورد شده با استفاده از روش بگنولد

دبي برآورد شده با استفاده از روش لين-کالينسک

سال

43
65
82
90
102
115
127
138
150
158
172
185
194
204
218
231
242
258
273
316
345
366
396
415
444
461
480
497
521
547
583
627
677
724

25
5
36
38
43
65
69
75
76
80
83
83
85
61
69
51
45
48
89
31
11
29
47
34
95
52
79
57
98
79
52
61
84
77

66
120
57
316
114
505
91
104
53
266
276
196
50
164
237
117
622
126
21
47
195
179
213
201
43
64
219
37
148
186
141
172
366
162

1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
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جدول( :)2مقادير پيشبيني شده بار معلق براي دبي متوسط ساليانه رودخانه ارمند
دبي هاي اندازه گيري شده بر حسب تن در روز

دبي برآورد شده با استفاده از روش بگنولد

دبي برآورد شده با استفاده از روش لين-کالينسک

سال

778
839
918
470
1,075
1,130

72
80
54
69
58
56

15
291
113
424
494
23

1381
1382
1383
1384
1385
1386

در اين جدول همان طور که مشخص است دادههاي
اندازهگيري شده را براي هر سال در فرمول وارد نموده و
به صورت جداگانه دبي بار رسوب معلق رودخانه را در
همان سال برآورد نمودهايم .تمام دبيهاي برآورد شده و
اندازهگيري شده در جدول بر حسب تن در روز ميباشند.
به طورکلي با نگاه کردن به جدول( )9ميتوان دريافت که

دبيهاي برآورد شده توسط روش لين-کالينسک بيشتر از
روش بگنولد بوده است و اين در حالي است که برآورد هر
دو اين فرمولها از مقادير اندازهگيري شده کمتر ميباشد.
با به کارگيري فرمولها و مقايسه عملکرد آنها با مقادير
اندازهگيري شده ميتوان دقت عملکرد آنها را به اين
صورت نشان داد.

شکل( :)2مقايسه عملکرد دوفرمول با دبي اندازه گيري شده در ده سال اول دوره آماري مورد نظر

در اولين دوره آماري روش لين-کالينسک داراي
برآورد بيشتري نسبت به دبيها اندازهگيري شده و برآورد
شده توسط فرمول بگنولد داشته است .دبيهاي اندازهگيري
شده و برآورد شده در اين دوره آماري بين اعداد نزديک
صفر تا  200تن بر روز بودهاند .همچنين ميتوان گفت که

در برآورد اين فرمول مقدار زيادي نوسان ديده ميشود .در
صورتي که در ميزان مقادير اندازهگيري شده و دبيهاي
برآورد شده توسط روش بگنولد اين نوسان بسيار کوچک
ميباشد .در اين شکل هر سه مقادير داراي روند صعودي
ميباشند.
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شکل( :)9مقايسه عملکرد دو فرمول با دبي اندازهگيري شده در ده سال دوم دوره آماري مورد نظر

در دومين دوره آماري ميزان دبيهاي برآورد شده توسط
روش لين-کالينسک براي دومين بار در اين شکل داراي
نوسانات بسيار زيادي ميباشد .در اين شکل در مقادير
اندازهگيري شده و برآورد شده توسط روش بگنولد ميزان

نوسان بسيار کمي ديده ميشود .در اين شکل همچنين
ميتوان دريافت که مقادير برآورد شده توسط روش بگنولد
داراي يک روند نزولي ميباشند در صورتي که در مقادير
اندازهگيري شده اين نوع روند به صورت صعودي ميباشد.

شکل( :)4مقايسه عملکرد دوفرمول با دبي اندازه گيري شده در ده سال سوم دوره آماري مورد نظر

در اين شکل ميتوان دريافت که روش بگنولد در سومين
دوره آماري همانند سه شکل قبل داراي نوسان بسيار کمي در
مقادير برآوردي خود ميباشد .در اين شکل همچنين کامال
مشخص است که سه نوع مقادير داراي روند صعودي

ميباشند .در سومين دوره آماري فرمول لين-کالينسک داراي
نوسان بسيار کمتري ميباشد .در اين شکل ميتوان دريافت
که در سومين دوره آماري مقادير اندازهگيري شده و برآورد
شده بين اعداد  500تا  9200قرار دارند.

19

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال سوم  شماره دهم  زمستان 1931

شکل( :)5مقايسه عملکرد دوفرمول با دبي اندازه گيري شده در ده سال چهارم دوره آماري مورد نظر

در شکل( ،)3همان طور که مشخص است مجددا دبيهاي
برآورد شده توسط روش لين-کالينسک داراي مقادير
بيشتري نسبت به دبيهاي برآورد توسط روش بگنولد و
اندازهگيري شده بودهاند .در اين شکل در اين دو نوع دبي
نوسان ديده ميشود و اين درست موضوعي ميباشد که در

اشکال قبلي مشهود نبوده است .نوسان ناشي از دادههاي
دبي با استفاده از روش لين-کالينسک داراي نوسان
بيشتري بودهاند .بعد از مقايسه عملکرد دو فرمول با
يکديگر ميتوان با انجام روش تحليل مسير جدول
همبستگي را براي دادههاي اندازهگيري شده ارائه داد.

جدول( :)9همبستگي بدست آمده براي دادههاي اندازهگيري شده
ضرايب هم بستگي پيرسون

پارامترهاي ورودي به فرمول

دبي اندازه گيري شده بر حسب تن در روز
1:00
PL=C/Ca
0/186
Q1
0/129
2
-0/03
a
3
W
-0/129
0/925
V4
5
D
0/133
-9دبي آب بر حسب متر مکعب برثانيه -2 ،عمق مربوط به اليه بار بستر-5 ،عرض رودخانه-5 ،سرعت متوسط آب در رودخانه-3 ،عمق جريان آب

از بين متغيرهاي موجود در جدول مشاهده ميشود
که پارامترهاي عرض رودخانه ،عمق اليه بار بستر داراي
همبستگي بسيار ضعيفي با دبي برآورد شده ميباشند .به
همين علت در اين مرحله اين پارامترها حذف ميشوند و

متغيري که داراي بيشترين ضريب  Betaدر جداول موجود
در خروجي نرمافزار با دبي برآورد شده ميباشد را به عنوان
متغير وابسته در مرحله بعد در نظر ميگيريم.
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جدول( :)4ضرايب براي داده هاي اندازه گيري شده در رودخانه ارمند
ضرايب

ميزان معني
داري

Part

Partial

Zero-order

.188
-.128
.117

.190
-.131
.120

.186
-.133
-.123

ضريب

t

ضرايب
استاندارد
شده
ضريب بتا

.942
.254
.433
.474

.073
1.160
-.793
.723

در جدول( )5ضرايب را براي دادههاي اندازهگيري شده
نشان دادهايم .با توجه به اين جدول ،پارامتر عمق جريان

.199
1.035
.951

ضرايب استاندارد نشده
مدل
ميزان خطاي
استاندارد

B

76.356
.009
62.511
71.823

5.583
.010
-49.594
51.945

ثابت
PL
V
D

داراي باالترين ضريب بتا بوده و به همين علت در مرحله
بعد به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته ميشود.
0/139

نگاره( :)1الگوي علي رابطه ميزان دادههاي اندازه گيري شده در رودخانه ارمند

پارامتر ديگري را به عنوان متغير وابسته تعريف مينمائيم
و در نهايت دياگرام زير حاصل ميشود:

مجددا فرمانهاي اجرا شده تا اين مرحله را اجرا
مينمائيم .در اين مرحله نيز با بدست آوردن جداول زير

0/139
0/053

0/181
نگاره( :)2الگوي علي رابطه ميزان داده هاي اندازه گيري شده در رودخانه ارمند

نتيجهگيري
با بررسي صورت گرفته بر روي دو فرمول ذکر شده
(لين-کالينسک و بگنولد) مشخص شد که فرمول بگنولد
داراي نزديکي بيشتري در برآوردش براي دبي بار رسوب
معلق ميباشد ،در صورتي که فرمول لين-کالينسک داراي
برآورد بيشتري در هر چهار دوره ميباشد .از طرفي ميزان
نوسان در برآوردها حاصل از فرمول لين-کالينسک بيشتر
از فرمول ديگري ميباشد .فرمولهاي برآورد رسوب معلق

در طول تاريخ مورد بررسيهاي بسيار زيادي صورت
گرفتهاند از جمله ميتوان به تحقيق انجام شده توسط
جين در سال  2009اشاره نمود .در اين تحقيق برخالف
آنچه که در اين جا مشخص شد دبي جريان آب داراي
تاثير مثبتي بر روي دقت برآورد دبي رسوب داشته است.
 ZHOUو هم کاران در سال  2005در مقاله خود نشان
دادند که مدلهاي رياضي داراي برآورد خوبي براي انتقال
رسوب ميباشند و اين در حالي است که در اين تحقيق
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 در.ميتوانند با دبي اندازهگيري شده ارتباط داشته باشند
نگاره يک مشخص است که با تغيير دادن ميزان سرعت
متوسط آب چقدر ميتوان بر روي دبي اندازهگيري شده در
رودخانه تاثير گذاشت در صورتي که بايد به اين نکته اشاره
نمود که با تغيير اين پارامتر ميتوان تاثير بسزايي بر روي
 به عبارتي ديگر تاثير اين پارامتر بر.پارامتر عمق داشت
.روي ميزان عمق بيشتر از پارامتر دبي رسوب ميباشد
درنتيجه ميتوان اين طور مشخص نمود که در رودخانه
ارمند با توجه به تغيير سرعت ميتوان بر روي عمق و با
توجه به تغيير عمق ميتوان تاثير بسزايي بر روي پارامتر
 از طرفي با حذف رسوب معلق در.دبي رسوب معلق داشت
رودخانه پارامترهايي مانند عمق متوسط جريان است که
.ميتواند بر روي سرعت و ساير پارامترها تاثيرگزار باشد

15
مشخص شد که مدل تجربياي مانند بگنولد داراي برآورد
 در صورتي.نزديکي به دبيهاي اندازهگيري شده ميباشد
که در مقالهاي که توسط تد يانگ و همکاران در سال
 انجام شده است نتيجه بدست آمده در اين تحقيق2001
 در،9589  قمشي و ترابي پوده در سال.را تائيد مينمايد
مقالهاي که انجام دادهاند روش بگنولد را براي برآورد دبي
 موليانز و،2000  در سال.رسوب معلق مناسب نميدانند
باوشنگ در مقاله خود اظهار داشتهاند که فرمولهايي که
براساس توان آبراهه ميباشند به دليل اينکه شيب انرژي را
 اين مطلب.ندارند داراي برآورد با دقتي باالتر ميباشند
 از طرفي در روش.نتيجه اين تحقيق را نيز تائيد ميکند
تحليل مسير که يکي از روشهاي تحليل دادههاي آماري
 استفاده شده در اين مقاله پي به اين مطلب برده،ميباشد
شد که پارامترهايي مانند عمق و سرعت به چه اندازه
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Comparison of two estimation formulae with the measured values and
implication of path analyzing method in Armand River
N. Sedaei1, K.Solaimani2

Abstract
Suspended sediment caused so many problems in recent years. Because of this matter two common
formulae used for calculation of suspended sediment discharge were investigated in Armand River.
The best formula was then chosen through this study. These equations are Lane-Kalinske and Bagnold.
Data used in this paper has been accumulated from 30 year measurement in the area. After application
of both equations it was found that Bagnold has better estimation in comparison to Lane-Kalinske and
also Lane-Kalinske has more fluctuations in its computation. On the other hand all the input data and
also the measured suspended sediment discharges were entered to Spss-16 environment. In this way all
the measured data were investigated under path analysis method to show that which one has the most
important role in the amount of measured suspended sediment discharge. This method is one of
statistical analyzing methods which are done most likely by application of multiple variable
regressions. At last applying path analyzing method in Armand River on both considered formulae, it
was proved that velocity and depth have significant impression on measured suspended sediment
discharge.
Keywords: Bagnold, Lane-Kalinske, suspended sediment, Spss-16 software, Armand River, path
analyzing method.
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