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چکیده
اﻣﺮوزه ﻓﺮﺳﺎﯾﺶﺧﺎك و انتقﺎل رﺳوبﺎت حﺎصل از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ عالوه بﺮ کﺎهﺶ کمیت و کیفیت ﻣنﺎبع آب و ﺧﺎك ،ﻣشکالت اقتصﺎدی و اجتمﺎعی زﯾﺎدی
را پدﯾد آورده اﺳت .در اﯾن پژوهﺶ از آﻣﺎر رﺳوب ﻣعلق  51حوضه آبخیز بﺎ ﻣیﺎنگین ﻣسﺎحت  571/15کیلوﻣتﺮ ﻣﺮبع ،ﻣیﺎنگین ارتفﺎع  9802ﻣتﺮ از ﺳطح
درﯾﺎ ،ﻣیﺎنگین بﺎرش ﺳﺎلیﺎنه  959ﻣیلیﻣتﺮ و ﻣیﺎنگین دبی ﺳﺎلیﺎنه  8/10ﻣتﺮ ﻣکعب در ثﺎنیه در ﻣحدوده شهﺮﺳتﺎنهﺎی ﻣشهد و نیشﺎبور به ﻣنظطور تعیطین
ﻣهمتﺮﯾن عواﻣل ﻣؤثﺮ در تولید رﺳوب و انتقﺎل آن ،بﺎ اﺳتفﺎده از روشهﺎی تجزﯾه به ﻣؤلفههﺎی اصلی ( )PCAو آزﻣون گﺎﻣﺎ ( )GTاﺳطتفﺎده شطد .نتطﺎﯾ
حﺎصل از روش اول نشﺎن داد که پن ﻣؤلفه اول بیﺶ از  28درصد تغییﺮات اﯾجﺎد شده را توجیه ﻣیکنند ،و ﻣسﺎحت حوضه و شیب نﺎﺧﺎلص آبﺮاهه اصلی
از ﻣؤلفه اول ،ﻣیﺎنگین دبی ﺳﺎلیﺎنه و ضﺮﯾب پیچﺎنرودی آبﺮاهه اصلی از ﻣؤلفه دوم و تﺮاکم زهکشی آبﺮاهه از ﻣؤلفه ﺳوم ،ﻣهمتﺮﯾن عواﻣل ﻣؤثﺮ بﺮ تولید
رﺳوب ﻣعلق ﻣیبﺎشند .درصد حضور هﺮ ﯾک از  59ﻣتغیﺮ ﻣورد بﺮرﺳی در ﻣیﺎن نود تﺮکیب بﺮتﺮ بﺮاﺳﺎس آزﻣون گﺎﻣﺎ نشﺎن داد که پن پﺎراﻣتﺮ ﻣیﺎنگین دبی
ﺳﺎلیﺎنه ،طول آبﺮاهه اصلی ،ﻣسﺎحت حوضه ،ﻣیﺎنگین بﺎرش ﺳﺎلیﺎنه و درصد رﺧنمون ﺳنگهﺎی حسﺎس بطه ﻓﺮﺳطﺎﯾﺶ بطﺎ ﻣجمطوع  56درصطد حضطور در
ﻣعﺎدالت پیشنهﺎدی به عنوان ﻣهم تﺮﯾن عواﻣل ﻣوثﺮ بﺮ تولید و انتقﺎل رﺳوب ﻣعلق هستند .در نتیجه اگﺮ هدف تهیه ﻣدلی بﺎ بیشتﺮﯾن دقت بﺮآورد رﺳطوب
ﻣعلق بﺎشد ،ﻣدل  59ﻣتغیﺮه حﺎصل از آزﻣون گﺎﻣﺎ ،و در صورتیکه هدف تهیه ﻣدلی بﺎ کمتﺮﯾن ﻣتغیﺮ ورودی بﺎشد ،ﻣدل  1ﻣتغیﺮه حﺎصل از روش تجزﯾطه
به ﻣؤلفه هﺎی اصلی به ﻣنظور بﺮآورد رﺳوبﺎت آبی ﻣعلق پیشنهﺎد ﻣیگﺮدد .عالوه بﺮ اﯾن ،اگﺮ هدف تهیه ﻣدلی بطﺎ کطمتطﺮﯾن ﻣتغیطﺮ ورودی و دﺳتﺮﺳطی و
ﻣحﺎﺳبه راحت آن هﺎ و بﺮآورد اولیه رﺳوبﺎت ﻣعلق بﺎشد ،ﻣدل دو ﻣتغیﺮه (بﺮ اﺳﺎس عواﻣل ﻣسﺎحت حوضه و شیب نﺎﺧﺎلص آبﺮاهه اصطلی) حﺎصطل از روش
تجزﯾه به ﻣؤلفههﺎی اصلی پیشنهﺎد ﻣیگﺮدد.
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توﺳ رودﺧﺎنه هﺎ ﻣشکالتی از قبیل پﺮ شدن ﻣخﺎزن ﺳطدهﺎ ،تغییطﺮ در
ﻣسیﺮ رودﺧﺎنههﺎ ﯾﺎ کﺎهﺶ ظﺮﻓیطت حمطل آنهطﺎ ،تخﺮﯾطب تأﺳیسطﺎت
ﻣسیﺮ رودﺧﺎنههﺎ ،کﺎهﺶ کیفیت آب و اﺧتالل در آبزیپﺮوری را در پی
دارد ( 51 ،5و  .)97به اﯾطن ﻣنظور ،ﯾﺎﻓتن روشهطﺎ و ﻣدلهﺎی ﻣنﺎﺳب
بﺮای بﺮآورد واقعی تطﺮ ﻣیزان رﺳوبدهیحوضطههﺎی آبخیطز بطﺎ هطدف
کنتﺮل ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و بﺮنﺎﻣه رﯾزی در اﺳتفﺎده از ﻣنﺎبع آب و ﺧطﺎك اﻣطﺮی
ضﺮوری اﺳت ( .)2بطه دلیل ﻣحدودﯾتهﺎی ﻣختلﻒ نظیﺮ کﺎﻓی نبودن
اﯾستگﺎههططﺎی هیدروﻣتﺮی و ﻣشکل جمعآوری دادههططﺎی رﺳوب ﻣعلق،
اطالعﺎت ﻣشططﺎهدهای در اﯾن زﻣینه در ﺳح جهﺎن تططﺎ کنططون در حططد
وﺳیع و ﻓﺮاگیﺮی ارائه نشدهاند ( .)99از طﺮﻓی تجهیز کلیه حوضههﺎ به
وﺳﺎﯾل اندازهگیﺮی و بﺮداشت ﻣداوم و ﻣنظم نمونههﺎ نطه تنهطﺎ از نظطﺮ
عملی ﻣمکن نیست بلکه اﯾن اﻣﺮ ﻣستلزم صﺮف هزﯾنه و زﻣطﺎن بسطیﺎر
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زﯾﺎد ﻣیبﺎشد .از اﯾنرو ،انتخﺎب روشهﺎﯾی بﺮای بﺮآورد علمی و دقیطق
تولید رﺳوب در حوضههﺎی کشطور بطه ﻣنظطور کنتطﺮل اﯾطن ﻓﺮآﯾنطد از
الزاﻣﺎت ﻣحسوب ﻣیشود (.)91
رﺳوبدهی حوضههﺎ ،نﺎشی از عواﻣل آب و هواﯾی ،هیدرولوژﯾکی،
زﻣینشنﺎﺳی ،پوشﺶ گیﺎهی ،ﺧصوصیﺎت ﻓیزﯾوگﺮاﻓی و کﺎربﺮی اراضی
حوضططه بﺎالدﺳططت اﺳططت ( 5 ،96 ،50 ،1و  .)95در راﺳططتﺎی تعیططین
ﻣهم تﺮﯾن عواﻣل ﻣوثﺮ بﺮ رﺳوب ﻣعلق اﺳتفﺎده از دو روش تجزﯾطه بطه
ﻣولفططههططﺎی اصططلی 57( 5و  )94و آزﻣططون گﺎﻣططﺎ 52 ،57( 9و  )98در
پژوهﺶ هﺎی ﻣتعددی انجﺎم شده اﺳت .بینﺎ و همکﺎران ( )4بﺎ اﺳطتفﺎده
از دو روش ﻣذکور ،ﻣسﺎحت و شیب حوضطه را بطه عنطوان ﻣهطمتطﺮﯾن
عواﻣل ﻣوثﺮ در رﺳوبدهی حوضه آبﺮﯾز رودﺧﺎنه کﺮﺧه ﻣعﺮﻓی کﺮدنطد.
زارع چﺎهوکی و همکﺎران ( )90ﻣدلﺳطﺎزی ﻣنحقطهای ﻣنحنطی تطداوم
جﺮﯾﺎن را بﺮای تعدادی از حوضههﺎی آبخیطز واقطع در ﻣنطﺎطق ﺧشطک
ارائه نمودند .اﯾشﺎن بﺎ اﺳتفﺎده از روش تجزﯾه به ﻣولفههﺎی اصلی ،بطه
تﺮتیب چهﺎر عﺎﻣل ﻣسﺎحت حوضه ،طول آبﺮاهه اصطلی ،شطیب آبﺮاهطه
اصلی و بﺎرندگی ﻣتوﺳ حوضه را به عنوان عواﻣل ﻣهم در ﻣدل ﺧود
ﻣعﺮﻓی نمودند .ژانطگ و همکطﺎران ( )92بطه بﺮرﺳطی چگطونگی تولیطد
رﺳوب در شﺮاﯾ ﻣختلﻒ بﺎرندگی و وﯾژگیهﺎی ژئوﻣورﻓولوژﯾک نظیطﺮ
ﻣشخصﺎت ارتفﺎعی ،وضعیت شکل و شبکه آبﺮاهههﺎی حوضطه آبخیطز
الئوس پالتطﺎی چطین پﺮداﺧتنطد .اﯾشطﺎن از تﺮکیطب روش تجزﯾطه بطه
ﻣولفه هﺎی اصلی ،رگﺮﺳیون ﺧحطی چندگﺎنطه و رگﺮﺳطیون چنطدﻣتغیﺮه
بﺮای پیﺶبینی رﺳوب ﻣعلق اﺳتفﺎده نمودند .نتﺎﯾ تحقیق اﯾشﺎن نشﺎن
داد که به تﺮتیب عواﻣل شکل حوضه ،ضﺮﯾب پیچطﺎنرودی رودﺧﺎنطه،
طول آبﺮاهه اصلی حوضه ،ﻣشخصطﺎت ارتفطﺎعی ،وضطعیت بﺎرنطدگی و
شیب تأثیﺮات زﯾﺎدی بﺮ رﺳوبدهی حوضه دارند.
پس از تعیین ﻣهطمتطﺮﯾن عواﻣطل ﻣطوثﺮ بطﺮ رﺳطوب ﻣعلطق ،تهیطه
ﻣدلهﺎی ﻣنﺎﺳب بﺮآورد آن از اهمیت ﺧﺎصی بﺮﺧوردار اﺳت ( .)59بطه
عنوان نمونه ،ﺧیﺮﻓﺎم و وﻓﺎﺧواه ( )56دادههﺎی رﺳوب اندازهگیﺮیشطده
در ﻣحدوده  49اﯾستگﺎه هیدروﻣتﺮی جنوب و جنوب شﺮقی درﯾﺎی ﺧزر
را بﺎ دورههﺎی آﻣﺎری بیﺶ از  98ﺳﺎل ﻣورد بﺮرﺳی قﺮار دادند .اﯾشطﺎن
بﺎ اﺳتفﺎده از آزﻣون گﺎﻣﺎ 54 ،ﻣتغیﺮ ﻣوثﺮ بﺮ تولید رﺳوب را به  1ﻣتغیطﺮ
اصلی کﺎهﺶ دادند و اﯾستگﺎههﺎی ﻣذکور را بﺎ اﺳتفﺎده از ﻣنحنطیهطﺎی
اندرو در  4گﺮوه همگن طبقه بندی نمودنطد .ﺳط س بطﺮای هطﺮ گطﺮوه
همگن و بﺮای کل اﯾستگﺎههﺎ بﺎ  1عﺎﻣل اصطلی انتخطﺎب شطده ،ﻣطدل
رگﺮﺳیونی بﺮای تخمین ﻣیزان ﻣتوﺳ رﺳوب ﻣعلطق ﺳطﺎالنه را تهیطه
نمودند .در نهﺎﯾت از نمﺎﯾههﺎی آﻣﺎری ﺧحﺎی نسطبی 6و جطذر ﻣیطﺎنگین
)1- Principal component analysis (PCA
)2- Gamma test (GT
)3- Relative error (RE
)4- Root mean square errors (RMSE

ﻣﺮبعﺎت ﺧحﺎ4بﺮای ارزﯾﺎبی ﻣدلهﺎ اﺳتفﺎده نمودند .نتﺎﯾ تحقیق اﯾشﺎن
نشﺎن داد که ﻣدلهﺎی گﺮوه همگن نسبت به ﻣدل واحطد بطﺮای تمطﺎم
اﯾستگﺎههﺎدارای دقت ﻣنﺎﺳب و از اعتبﺎر بﺎالتﺮی بﺮﺧوردار هستند.
در ﻣنﺎطق ﺧشک و نیمهﺧشطک بطه دلیطل نبطود پوشطﺶ گیطﺎهی
ﻣتﺮاکم و وقوع بﺎرشهﺎی رگبﺎری کوتﺎه ﻣدت که در اغلب ﻣوارد ﻣنجﺮ
به اﯾجﺎد ﺳیالب و حجم بﺎالﯾی از روانﺎب ﻣیشود انتظﺎر ﻣیرود تولیطد
رﺳوبﺎت ﻣعلق حﺎصل از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧطﺎك و ﺳطنگ بطﺎال بﺎشطد ( .)9بطﺎ
توجه به اﯾنکه ﻣنحقه ﻣورد ﻣحﺎلعطه نیطز دارای آب و هطوای ﺧشطک و
نیمهﺧشک ﻣیبﺎشطد ،پطیﺶبینطی ﻣطیشطود در اثطﺮ وقطوع بﺎرنطدگی و
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ آبی نﺎشی از آن ،حجم قﺎبل توجهی از رﺳوبﺎت وارد آبهﺎی
جﺎری شوند که پیﺎﻣدهﺎی نﺎﻣحلوب زﯾستﻣحیحی ﻣﺎنند از دﺳت رﻓتن
حﺎصلخیزی ﺧﺎك و کﺎهﺶ بﺎزده تولیدات کشﺎورزی ،کطﺎهﺶ کیفیطت
ﻣنﺎبع آب ﺳححی و زﯾﺮزﻣینی بطه علطت ورود رﺳطوبﺎت ﻣعلطق و ﻣطواد
ﻣحلول همﺮاه آن هﺎ و آﺳیب به حیﺎت جﺎنوری و گیﺎهی را در پی دارد.
بنﺎبﺮاﯾن ،شنﺎﺧت عواﻣلی که در ﻣیزان رﺳوب ﻣعلق حﺎصل از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
ﺳنگ و ﺧﺎك ﻣوثﺮ ﻣیبﺎشند ،راهکﺎر بسطیﺎر ﻣطوثﺮی در حفطح ﻣحطی
زﯾست و ارائه بﺮنﺎﻣههﺎی ﻣدون جهطت کطﺎهﺶ اثطﺮات ﻣخطﺮب تولیطد
بﺎالی رﺳوبﺎت ﻣعلق ﻣحسوب ﻣیشود .عالوه بﺮ اﯾن ،علیﺮغم اﯾنکه در
ﺳح جهﺎنی و ﯾﺎ در ﻣحﺎلعﺎت انجﺎم شده بﺮ روی حوضطههطﺎی آبخیطز
اﯾﺮان به کﺎربﺮد روشهﺎﯾی ﻣﺎنند تجزﯾه به ﻣولفههﺎی اصلی و ﯾﺎ آزﻣون
گﺎﻣﺎ در تعیین ﻣهمتﺮﯾن عواﻣل ﻣوثﺮ بﺮ تولید رﺳوب اشﺎره شده اﺳطت،
اﻣﺎ در پژوهﺶ حﺎضطﺮ از آﻣطﺎر و اطالعطﺎت  51اﯾسطتگﺎه هیطدروﻣتﺮی
اﺳتفﺎده شده اﺳت که ﻣی تواند دقت نتﺎﯾ حﺎصل را اﻓطزاﯾﺶ دهطد .از
طﺮﻓی ،در حوضههﺎی ﻣورد ﻣحﺎلعه تﺎ کنون از روشهﺎی آﻣﺎری ﻣﺎننطد
تجزﯾه به ﻣولفه هﺎی اصلی و ﯾﺎ آزﻣون گﺎﻣﺎ بﺮای شطنﺎﺧت ﻣهطمتطﺮﯾن
عواﻣلی که ﻣی توانند بﺮ روی تولید رﺳوب ﻣوثﺮ بﺎشند ،اﺳطتفﺎده نشطده
اﺳت .بﺮ اﯾن اﺳﺎس ،هدف از انجﺎم اﯾطن پطژوهﺶ بﺮرﺳطی و شطنﺎﺧت
ﻣهم تﺮﯾن عواﻣل اقلیمی ،ﻓیزﯾوگﺮاﻓی ،زﻣین شنﺎﺳی و هیطدولوژﯾکی در
تولید و انتقطﺎل رﺳطوبﺎت آبطی ﻣعلطق بطﺮ اﺳطﺎس دو روش تجزﯾطه بطه
ﻣولفههﺎی اصلی و آزﻣون گﺎﻣﺎ در تعدادی از حوضههﺎی آبخیطز شطمﺎل
شﺮقی کشور ﻣیبﺎشد.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

ﻣحدوده ﻣورد ﻣحﺎلعه ﻣتشکل از  51حوضه آبخیطز اﺳطت کطه بطﺮ
اﺳطﺎس تقسططیمﺎت وزارت نیططﺮو در ﻣحططدودههططﺎی ﻣحﺎلعططﺎتی ﻣشططهد و
نیشﺎبور (شطمﺎل شطﺮ کشطور) واقطع شطدهانطد .ﻣوقعیطت دو ﻣحطدوده
ﻣحﺎلعﺎتی ﻣشهد و نیشطﺎبور ،در حطد ﻓﺎصطل ﻣختصطﺎت جغﺮاﻓیطﺎﯾی 10
درجه و  59دقیقه و  56ثﺎنیه تﺎ  58درجه و  7دقیقه و  65ثﺎنیطه ططول
شﺮقی ،و  61درجه و  48دقیقه و  6ثﺎنیه تﺎ  67درجطه و  6دقیقطه و 4

مساعدي و همکاران ،تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر تولید و انتقال رسوبات آبی معلق با استفاده از آزمون گاما ...
ثﺎنیه عﺮض شمﺎلی واقع شطده اﺳطت (شطکل  .)5ﻣجمطوع وﺳطعت دو
ﻣحدودهی ﻣشهد و نیشﺎبور ﻣعطﺎدل  57960کیلطوﻣتﺮ ﻣﺮبطع ﻣطیبﺎشطد.
دادههﺎی ﻣﺮبوط به بﺎرش ،دبی جﺮﯾﺎن و غلظطت رﺳطوبﺎت آبطی ﻣعلطق
درطی چند ﺳﺎل و بﺮﺧی از آﻣﺎر ﻣورد نیطﺎز آن هطﺎ در ططول ﯾطک دوره
آﻣﺎری ﻣنﺎﺳب در ﻣنحقه ﻣورد ﻣحﺎلعه قﺎبل دﺳتﺮﺳی اﺳت .در جدول 5
ﻣختصﺎت جغﺮاﻓیﺎﯾی ،نﺎم و کد ﻣحدوده اﯾستگﺎه هﺎی هیدروﻣتﺮی ﻣورد
ﻣحﺎلعه به اﺧتصﺎر ارائطه شطده اﺳطت و شطکل  5نیطز نقشطه ﻣوقعیطت
ﻣحدودههﺎی ﻣورد ﻣحﺎلعه را نشﺎن ﻣیدهد.
روش کار
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شده اند) و همچنین ﻣقﺎدﯾﺮ دبی روزانه اﯾستگﺎه هﺎی هیدروﻣتﺮی ﻣطورد
ﻣحﺎلعه (جدول  )5از شﺮکت آب ﻣنحقه ای ﺧﺮاﺳﺎن رضوی اﺧذ گﺮدﯾد.
عالوه بﺮ اﯾن ،آﻣﺎر بﺎرندگی در اﯾستگﺎههﺎی ﻣورد ﻣحﺎلعطه ،نقشطههطﺎی
زﻣین شنﺎﺳطی ،توپطوگﺮاﻓی و ﻓیزﯾطوگﺮاﻓی ﻣطورد نیطﺎز کطه بطه صطورت
الﯾههﺎی ﻣختلﻒ و قﺎبل اﺳتفﺎده در نﺮماﻓطزار  Arc GIS10.3ﻣوجطود
بود ،توﺳ اﯾن شﺮکت ﻓﺮاهم شطد .بطه ﻣنظطور تعیطین دوره ﻣشطتﺮك
آﻣﺎری ،پس از تﺮﺳیم بﺎرگﺮاف دوره آﻣﺎری ﻣﺮبطوط بطه رﺳطوب ﻣعلطق،
دبی جﺮﯾﺎن روزانه و بﺎرندگی ﺳﺎلیﺎنه و همچنین کنتﺮل نسطبی کفﺎﯾطت
دادههﺎ ،اﯾستگﺎههﺎﯾی که از طول دوره آﻣﺎری طوالنی بﺮﺧوردار بطوده و
کمتﺮﯾن نقص آﻣﺎری را داشتند ،انتخﺎب شدند.

در اﯾن پژوهﺶ ،ابتدا تمﺎﻣی دادههﺎی اندازهگیﺮی شده دبطی جﺮﯾطﺎن و
غلظت رﺳوبﺎت آبی ﻣعلق (که در بعضی از روزهﺎی ﺳﺎل انطدازهگیطﺮی
جدول  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه
نام محدوده
مطالعاتی
Study area
name

ﻣشهد
Mashhad

ﻣشهد
Mashhad

نیشﺎبور
Neyshabour

نیشﺎبور
Neyshabour

ﻣشهد
Mashhad

ﻣشهد
Mashhad

ﻣشهد
Mashhad

نیشﺎبور
Neyshabour

ﻣشهد
Mashhad

نیشﺎبور
Neyshabour

ﻣشهد
Mashhad

ﻣشهد
Mashhad

ﻣشهد
Mashhad

ﻣشهد
Mashhad

ﻣشهد
Mashhad

کد
محدوده
مطالعاتی

Table 1- Geographical location of study stations
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
Latitude

Longitude

Study
area
code

ثانیه

دقیقه

درجه

ثانیه

دقیقه

درجه

Second

Minute

Degree

Second

Minute

Degree

60

8

24

59

59

44

36

60

13

1

59

11

50

36

47

43

42

58

50

27

36

47

27

4

59

27

11

36

60

39

28

58

24

50

36

60

0

24

59

27

18

36

60

72

9

59

38

25

36

47

64

29

58

42

28

36

60

37

20

59

58

23

36

47

25

51

58

22

19

36

60

58

39

59

35

39

36

60

42

30

59

17

10

36

60

4

24

59

53

18

36

60

59

7

59

36

26

36

60

27

2

59

20

30

36

نام ایستگاه
Station name

ارداك-بند ﺳﺎروج
Ardak- Bande Sarouj

اﻣﺎﻣزاده – رادکﺎن

Emamzadeh-Radkan

بﺎر ارﯾه-چهﺎر بﺎغ
Bar Eryieh-Chahar baq

چشمه علی
Cheshmeh Ali

چکنه علیﺎ
Chakaneh Olya

حصﺎر دهبﺎر
Hesar Dehbar

دولت آبﺎد
Dolat Abad

زرنده -اندرآب
Zarandeh-Andarab

ﺳﺮآﺳیﺎب -شﺎندﯾز
Sarasiab-Shandiz

عیﺶ آبﺎد
Eysh Abad

کﺎرده بﺎالدﺳت
)Kardeh (upstream

کﺮتیﺎن
Kartian

گلستﺎن-جﺎغﺮ
Golestan-Jaqarq

گلمکﺎن
Golmakan

ﻣوشنگ
Moushang
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محدوده م

م

د

د

Mashhad

Mashhad boundary

نی ا ور

Neyshabour

محدوده نی ا ور
Neyshabour boundary

استان خراسان رضوی

Razavi Khorasan
Province

*

لستان-جا ر
Golestan-Jaqarq
ل کان
Golmakan
موش
Moushang
خروجی حوضه
Basin output

سر سیا  -شاندی
Sarasiab-Shandiz
اد
عی
Eysh Abad
کارده ا دست
)Kardeh (upstream
کرتیان
Kartian

چک ه علیا
Chakaneh Olya
ح ار ده ار
Hesar Dehbar
دولت اد
Dolat Abad
رنده -اندر
Zarandeh-Andarab

راه ا
Legend
اردا  -د سارو
Ardak- Bande Sarouj
امام اده – رادکان
Emamzadeh-Radkan
ار اریه-چ ار ا
Bar Eryieh-Chahar baq
چ ه علی
Cheshmeh Ali

شکل  -1موقعیت حوضههای مورد مطالعه در استان خراسان رضوی
Figure 1- Location of the study basins in Khorasan Razavi Province

در اﯾن پژوهﺶ به ﻣنظور بﺮرﺳطی درﺳطتی و همگنطی دادههطﺎ ،از
روش آزﻣون توالی ﯾﺎ دنبﺎلههﺎ اﺳتفﺎده شد و کیفیطت دادههطﺎی ﻣوجطود
کنتﺮل گﺮدﯾد ( .)6به ﻣنظور تعیین دادههﺎی پﺮت از آزﻣون گﺮوبز-بک
اﺳتفﺎده شد ( .)6بﺮای نشﺎندادن اﯾطن ﻣوضطوع کطه چطه عطواﻣلی بطﺎر
رﺳوبی را در ﻣحدودههﺎی ﻣورد بﺮرﺳی کنتﺮل ﻣیکننطد ،ابتطدا آزﻣطون
نﺮﻣﺎل بودن بﺮ روی ﻣتغیﺮهﺎ انجﺎم شد ،زﯾﺮا نﺮﻣطﺎل بطودن و اﺳطتﺎندارد
نمططودن دادههططﺎ در اﺳططتفﺎده بهینططه از تجزﯾططه و تحلیططل ﺧوشططهای و
ﻣدلﺳﺎزی ضﺮوری ﻣیبﺎشد .بﺎ توجه به نﺮﻣطﺎل نبطودن ﻣتغیطﺮ وابسطته
رﺳوب ﻣعلق بﺎ اﺳتفﺎده از عمل لگﺎرﯾتم طبیعی اﯾن ﻣتغیﺮ به ﯾک ﻣتغیﺮ
بﺎ توزﯾع نﺮﻣﺎل تبدﯾل شد.
پس از اﯾنکه عواﻣل ﻣوثﺮ بﺮ تولید رﺳوب به صورت اولیطه تعیطین
شدند ،عواﻣلی که تﺎثیﺮ بیﺶتﺮی در تولید رﺳوب ﻣعلق داشتند ،انتخﺎب
شدند .به اﯾن ﻣنظور در اﯾن پژوهﺶ دو روش تجزﯾطه بطه ﻣولفطههطﺎی
اصلی و آزﻣون گﺎﻣﺎ به عنوان روشهﺎﯾی که ﻣوثﺮتﺮﯾن عواﻣل بﺮ ﯾطک
پدﯾده را شنﺎﺳﺎﯾی ﻣینمﺎﯾند ،ﻣورد اﺳتفﺎده قﺮار گﺮﻓتند ( 52 ،57و .)98
قبل از اجﺮای آزﻣون گﺎﻣﺎ و تجزﯾطه بطه ﻣولفطههطﺎی اصطلی ،ﻣطﺎتﺮﯾس
همبستگی بﺮای عواﻣل ﻣستقل تشکیل گﺮدﯾطد ،تطﺎ بطدﯾن ﻣنظطور آن

دﺳته از عواﻣلی که بﺎ ﯾکدﯾگﺮ همبستگی بﺎالﯾی (بیﺶ از  )8/2دارنطد،
ﻣورد بﺮرﺳی بیﺶتﺮ قﺮار گیﺮند ( .)55در اﯾن راﺳتﺎ از بین هﺮ دو عﺎﻣلی
که بﺎ ﯾکدﯾگﺮ همبستگی قوی داشتند ﯾکطی از آنهطﺎ کطه بطﺮ اﺳطﺎس
نظﺮات کﺎرشنﺎﺳی ،شواهد و ﺳوابق پیشین ﻣهمتﺮ به نظطﺮ ﻣطیرﺳطید،
حفح و دﯾگﺮی از لیست عواﻣل انتخﺎبی بﺮای ﻣدل نهﺎﯾی کنﺎر گذاشته
شد .اﯾن اﻣﺮ به اﯾن علت انجﺎم گﺮدﯾد که عواﻣلی که همبستگی قطوی
بﺎ ﯾکدﯾگﺮ دارند و ﻣی توانند بﺎعث اﯾجﺎد تورم وارﯾﺎنس در ﻣدل نهطﺎﯾی
شوند ،در ﻣحﺎﺳبﺎت وارد نشوند (.)55
ﯾکی از روش هﺎی آﻣﺎری چنطد ﻣتغیطﺮه بطﺮای کطﺎهﺶ پیچیطدگی
تحلیل ﻣتغیﺮهﺎی اولیه ﻣسئله ،در ﻣواردی که حجطم زﯾطﺎدی از دادههطﺎ
وجود دارد ،روش تجزﯾه به ﻣولفههﺎی اصلی ﻣیبﺎشد .بطﺎ اعمطﺎل اﯾطن
روش ،ﻣتغیﺮهﺎی اولیه به ﻣؤلفطه هطﺎﯾی جدﯾطد کطه بطدون همبسطتگی
ﻣیبﺎشند ،تبدﯾل ﻣیشوند و ﻣؤلفههﺎی جدﯾد اﯾجﺎد شده ،تﺮکیبی ﺧحی
از ﻣتغیﺮهﺎی اولیه هستند .در اﯾن روش به جطﺎی اﺳطتفﺎده ﻣسطتقیم از
ﻣتغیﺮهﺎی اولیه ،ابتدا آنهﺎ را به ﻣولفههﺎﯾی تبطدﯾل کطﺮده و ﺳط س از
تعدادی از اجزاء اﯾن ﻣولفههﺎ به جﺎی ﻣتغیﺮهﺎی اولیه اﺳتفﺎده ﻣیگطﺮدد
( 0و  .)58ﯾکی از روش هﺎی انتخﺎب ﻣتغیﺮهﺎی ﻣنﺎﺳب بطﺮای اجطﺮای

مساعدي و همکاران ،تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر تولید و انتقال رسوبات آبی معلق با استفاده از آزمون گاما ...
تحلیل ﻣؤلفه هﺎی اصلی اﺳتفﺎده از ﻣﺎتﺮﯾس همبسطتگی بطین ﻣتغیﺮهطﺎ
اﺳت و توصیه ﻣیشود که ﻣتغیﺮهﺎﯾی که بﺎ ﻣتغیﺮهﺎی دﯾگﺮ همبستگی
کمی دارند از تحلیل حذف گﺮدند (.)54
در روش تحلیل ﻣؤلفههﺎی اصلی بﺮ اﺳﺎس ﻣعﺎدله  ،5هطﺮ ﯾطک از
ﺳﺮی دادههﺎی ورودی به نحوی اﺳتﺎندارد شطدند کطه دارای ﻣیطﺎنگین
صفﺮ و انحﺮاف ﻣعیﺎر ﯾک بﺎشند.
()5

X 



Z 

که در اﯾن رابحه  :Zﻣعﺎدل اﺳتﺎندارد شطده ﻣتغیطﺮ ﻣطورد نظطﺮ:X ،
ﻣقدار ﻣتغیﺮ :μ ،ﻣیﺎنگین ﻣتغیﺮ ﻣورد بﺮرﺳی و  :σﻣقدار انحﺮاف ﻣعیطﺎر
ﻣتغیﺮ ﻣورد بﺮرﺳی ﻣیبﺎشد.
ﻣﺎتﺮﯾس همبستگی ،ﻣﺎتﺮﯾسی ﻣتقﺎرن بﺎ بعد  P*Pاﺳت ( :Pتعطداد
ﻣتغیﺮهﺎی ﻣورد بﺮرﺳی اﺳطت) کطه عضطوهﺎی روی قحطﺮ اصطلی اﯾطن
ﻣﺎتﺮﯾس ،وارﯾﺎنس ﻣتغیﺮهﺎی ورودی و بقیه دراﯾههطﺎی اﯾطن ﻣطﺎتﺮﯾس،
کووارﯾﺎنس بین ﻣتغیﺮهﺎی ورودی اﺳت .اﯾطن ﻣطﺎتﺮﯾس ،بطه ﻣطﺎتﺮﯾس
وارﯾﺎنس -کووارﯾﺎنس ﻣعﺮوف ﻣی بﺎشد و ﻣیطزان تغییطﺮات در نمونطه و
ﻣیزان همبستگی  Pﻣتغیﺮ را بﺎ هم نشﺎن ﻣیدهد .به همین دلیل اﯾطن
ﻣﺎتﺮﯾس ،ﻣعﺎدل ﻣﺎتﺮﯾس همبستگی بین ﻣتغیﺮهطﺎی ورودی اﺳطت .بطﺎ
توجه به اﯾنکه بﺮای تشکیل اﯾن ﻣﺎتﺮﯾس از دادههطﺎی اﺳطتﺎندارد شطده
اﺳتفﺎده شده اﺳت ،بنﺎبﺮاﯾن دراﯾههﺎی روی قحﺮ اصلی در تمطﺎﻣی اﯾطن
ﻣﺎتﺮﯾسهﺎ ﯾک ﻣطیبﺎشطد و دراﯾطههطﺎی غیﺮقحطﺮی کووارﯾطﺎنس بطین
ﻣتغیﺮهﺎی ورودی اﺳت .بﺮای ﻣحﺎﺳبه ﻣقﺎدﯾﺮ وﯾژه  λو بﺮدارهﺎی وﯾژه
از ﻣﺎتﺮﯾس همبستگی اﺳتفﺎده ﻣیشود.
هﺮ ﻣقطدار وﯾطژه بطﺎ اطالعطﺎت ﻣﺮبطوط بطه آن (بﺮدارهطﺎی وﯾطژه)
وﯾژگیهﺎی ﯾک ﻣؤلفه را ﻣیدهد .هﺮ ﻣؤلفه نیز درصدی از اطالعطﺎتی
که توﺳ ﻣتغیﺮهﺎی اولیه بیﺎن ﻣیشود را در بﺮ ﻣیگیﺮد .هﺮ چه کمیت
عددی ﻣقﺎدﯾﺮ وﯾژه بزرگ تﺮ بﺎشد ،بیﺎنگﺮ اﯾن اﺳت که ﻣولفه ﻣتنﺎظﺮ بطﺎ
آن نیز درصد بیﺶ تﺮی از اطالعﺎت ﻣتغیﺮهﺎی اولیه را شﺎﻣل ﻣیگﺮدد.
هﺮ ﻣولفه ،تﺮکیبی ﺧحی از ﻣتغیﺮهطﺎی اولیطه ﻣطیبﺎشطد و بطﺎ رابحطه 9
ﻣشخص ﻣیشود:
PCi  ai1x1  ai2 x2  ... aip x p
() 9
که در آن؛ i PCiاﻣین ﻣولفه ﻣطورد نظطﺮi :aip ،اﻣطین بطﺮدار وﯾطژه
ﻣتنﺎظﺮ بﺎ Pاﻣین ﻣؤلفه و P :xpاﻣین ﻣتغیﺮ اصلی ﻣیبﺎشد ( 58و  .)54بﺎ
انتخﺎب چند ﻣولفه اصلی اول ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣولفههﺎ از ﻣحﺎﺳبﺎت بعدی حطذف
ﻣی شوند و بنﺎبﺮاﯾن بﺎﯾد دقت زﯾﺎدی در انتخطﺎب آﺳطتﺎنه حطذف نمطود.
اﺳکﺮی پالت ﯾکی از روشهﺎی تشخیص آﺳتﺎنه حذف ﻣیبﺎشد که در
آن ﻣقﺎدﯾﺮ وﯾژه شمﺎره ﻣؤلفههﺎ رﺳم ﻣی شود .در اﯾن روش ،ﻣطﺮز بطین
ﻣؤلفه هﺎی اصلی و غیﺮ اصلی ﻣحلی اﺳت که نمطودار ﻣیطل بطه اﻓقطی
شدن ﻣی نمﺎﯾد؛ ﯾعنی ﻣحلی که ﻣقﺎدﯾﺮ وﯾطژه در ﻣقﺎبطل تغییطﺮ شطمﺎره
ﻣؤلفه ،تغییﺮ چندانی ننمﺎﯾد.
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آزﻣون گﺎﻣﺎ ﯾک ابزار ﻣدلﺳﺎزی غیﺮﺧحی اﺳت که بطه کمطک آن
ﻣیتوان تﺮکیب ﻣنﺎﺳبی از ﻣتغیﺮهﺎی ورودی بﺮای ﻣدلﺳﺎزی دادههﺎی
ﺧﺮوجی و تهیه ﯾک ﻣدل هموار را بﺮرﺳی نمود .هنگطﺎﻣی کطه عواﻣطل
ﻣؤثﺮ بﺮ پدﯾدهای به طور قﺎبطل ﻣالحظطهای زﯾطﺎد بﺎشطد بطﺎ اﺳطتفﺎده از
آزﻣون گﺎﻣﺎ ﻣی توان تﺮتیب ﻣیزان اهمیت ﻣتغیﺮهﺎی ورودی و بهتطﺮﯾن
تﺮکیب از ﻣیﺎن تمﺎم تﺮکیبهﺎی ﻣمکطن را بدﺳطت آورد .همچنطین بطﺎ
اﺳتفﺎده از آزﻣون  Mﻣی توان تعداد دادههﺎی ورودی که ﻣقدار گﺎﻣطﺎ را
به حﺎلت پﺎﯾدار بﺮای اﯾجﺎد ﻣدل همطوار ﻣطیرﺳطﺎند ،تعیطین نمطود (.)7
عالوه بﺮ اﯾن ،ﯾک ابزار توﺳعه ﯾﺎﻓته بﺮای تخمطین ﻣیطﺎنگین ﻣﺮبعطﺎت
ﺧحﺎی حﺎصل از ﻣدل ﺳﺎزی پدﯾده هﺎی ﻣختلﻒ بﺎ اﺳتفﺎده از ﻣجموعطه
دادههﺎی ﻣشﺎهداتی از آن پدﯾده ﻣیبﺎشد ( 55و  .)95ﻓﺮض اﯾن آزﻣون
اﯾن اﺳت که ﻣجموعه دادههﺎی ورودی  Xiو ﺧﺮوجی  Yiﻣشﺎهده شده
از پدﯾدهای به صورت رابحه ( )6در اﺧتیﺎر بﺎشد.
} }) Xi , Yi), 1 ≤ i ≤ M
()6
در صورتی که بﺎ توجه به ﻣجموعه ورودی  ،Xiﺧﺮوجی  Yiبدﺳطت
آﯾد و  Mنشﺎندهنده تعداد ﺳﺮی ﻣجموعهی ﻣشﺎهده شده از پدﯾطدهی
ﻣورد بﺮرﺳی بﺎشد ،آنگﺎه آزﻣون گﺎﻣﺎ بﺎ ﻓﺮض عدم قحعیطت و پطذﯾﺮش
ﻣقﺎدﯾﺮ ﺧحﺎ در بدﺳت آوردن ﺧﺮوجی از روی ورودی بخﺎطﺮ پیچیدگی
غیﺮﺧحی بودن پدﯾدههﺎی ﻣدلﺳﺎزی ،اﯾن ﺧحﺎ را به صورت رابحه بین
ﻣجموعه دادههﺎی ورودی و ﺧﺮوجی بﺎ تﺎبع  fنشﺎن ﻣیدهد (رابحه .)4
Y= f (X1, X2,…,Xm) + r
()4
که در آن  fنمﺎﯾﺎنگﺮ تﺎبع همواری اﺳطت کطه بطﺮای ﻣطدلﺳطﺎزی
دادههﺎ اﺳتفﺎده ﻣیشود و  rنشﺎندهنده ﻣتغیﺮ تصﺎدﻓی اﺳت کطه بطﺮای
نمﺎﯾﺶ ﺧحﺎ بهکﺎر ﻣیرود .بﺎ ﻓﺮض اﯾنکه ﻣیﺎنگین توزﯾعی کطه  rاز آن
پیﺮوی ﻣیکند بﺮابﺮ صفﺮ اﺳت (هﺮ ﻣقدار ثﺎبت دﯾگﺮ را نیطز ﻣطیتطوان
بﺮای ﻣیﺎنگین تﺎبع  fدر نظﺮ گﺮﻓت) و ﻓطﺮض دﯾگطﺮ آن کطه وارﯾطﺎنس
ﺧحﺎ کﺮان دار اﺳت ،ﻣدل ﻓو به ﻣدلی بﺎ ﻣشطتقﺎت جزئطی درجطه اول
ﻣحدود ﻣیشود و آزﻣون گﺎﻣطﺎ نشطﺎندهنطدهی آن بخطﺶ از وارﯾطﺎنس
دادههﺎی ﺧﺮوجی اﺳت که نمیتواند توﺳ ﻣدل هموار ،ﻣحﺎﺳبه شود.
آزﻣون گﺎﻣﺎ بﺮ اﯾن اﺳﺎس اﺳتوار اﺳت که اگطﺮ دو نقحطه  x1و x2
نزدﯾک به هطم در ﻓضطﺎی ورودی بﺎشطند ،بﺎﯾطد دو نقحطه  y1و y 2
ﻣتنﺎظﺮ بﺎ آنهﺎ نیز نزدﯾک به هم در ﻓضﺎی ﺧﺮوجی بﺎشطند ،کطه عطدم
اﯾجﺎد اﯾن حﺎلت ﺳبب بﺮوز ﺧحﺎ در ﻣدل گﺎﻣﺎ تست ﻣیشود.
بﺎ اﯾجطﺎد رابحطه رگﺮﺳطیون ﺧحطی بطین  pﻣجموعطهی ( M(K),
) ،)𝛾𝛿M(Kاطالعﺎت ﻣفیدی ﻣحﺎبق رابحه  1بهدﺳت ﻣیآﯾد:
()1

γ=Aδ+Г

از روی ﺧ رگﺮﺳیون بیﺎن شده در رابحه  1ﻣطیتطوان اطالعطﺎت
ﻣفیططدی بططه دﺳططت آورد؛ نخسططت آن کططه عططﺮض از ﻣبططد اﯾططن ﺧط
نشﺎندهنده ی ﻣقدار آزﻣون گﺎﻣﺎ اﺳت که بیﺎنگﺮ آن بخﺶ از وارﯾطﺎنس
داده هﺎی ﺧﺮوجی اﺳت که نمیتواند به وﺳیلهی ﻣطدل بطﺮآورد گطﺮدد.
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اشتبﺎه و غیﺮواقعی به نظﺮ ﻣی رﺳیدند (بطﺎ ﻣقﺎﯾسطه ﻣقطﺎدﯾﺮ دبطی ﯾطک
اﯾستگﺎه بﺎ اﯾستگﺎههﺎی ﻣجﺎور ،ﻣقدار بﺎرندگی ﻣنجﺮ به روانﺎب ،شطواهد
تﺎرﯾخی حوضه و تجﺮبه کﺎرشنﺎﺳﺎن ﯾﺎ ﺳﺎکنین حوضههﺎ) حذف شدند.
بﺎ اﺳتفﺎده از روش تحلیل ﻣولفههطﺎی اصطلی 59 ،عﺎﻣطل ﻣسطتقل
ﻣورد بﺮرﺳی (جدول  ،)9به چند ﻣولفه تبدﯾل شدند .به اﯾن تﺮتیب ﻓق
بﺎ انتخﺎب ﻣؤلفههﺎﯾی که بیﺶ تﺮﯾن تغییﺮات را نشﺎن ﻣیدهنطد ،تعطداد
ﻣتغیﺮهﺎ کﺎهﺶ ﻣیﯾﺎبد .نتﺎﯾ حﺎصل از تحلیل ﻣولفههﺎی اصلی نشطﺎن
داد که پن ﻣولفه اول  28/81درصطد تغییطﺮات اﯾجطﺎد شطده را توجیطه
ﻣیکنند .بﺮ اﺳﺎس جدول  ،9ﻣتغیﺮهﺎ از پن ﻣولفه اول انتخﺎب شدهانطد
و ﻣؤلفه هﺎی پنجم به بعد در نظﺮ گﺮﻓته نشدند .ﻣؤلفههﺎی  5تطﺎ  1بطه
تﺮتیب 55/55،58/19 ،95/12 ،66/91و  7/87درصطد وارﯾطﺎنس را بطه
ﺧود اﺧتصﺎص ﻣی دهند .بنﺎبﺮاﯾن دو ﻣولفه اول و دوم بیﺶتﺮﯾن تطأثیﺮ
را بﺮ تغییﺮات تولید رﺳوب در حوضههﺎی ﻣورد ﻣحﺎلعه دارند.
بﺎ توجه به جدول  6ﻣتغیﺮهﺎی ﻣسﺎحت حوضطه و شطیب نﺎﺧطﺎلص
آبﺮاهه اصلی از ﻣؤلفه اول بیﺶتطﺮﯾن همبسطتگی را بطﺎ تولیطد رﺳطوب
ﻣعلق دارند .در بین عواﻣل ﻣولفه دوم ،ﻣیﺎنگین دبی ﺳطﺎلیﺎنه و ضطﺮﯾب
پیچﺎنرودی آبﺮاهه به عنوان ﻣهمتﺮﯾن عﺎﻣل ﻣطؤثﺮ بطﺮ تولیطد رﺳطوب
شنﺎﺧته شدند .بنﺎبﺮاﯾن ،عواﻣل ﻣسﺎحت حوضه و شیب نﺎﺧﺎلص آبﺮاهه
اصلی از ﻣولفه اول ،ﻣیﺎنگین دبی ﺳﺎلیﺎنه و ضﺮﯾب پیچﺎنرودی آبﺮاهه
اصلی از ﻣولفه دوم و تﺮاکم زهکشی آبﺮاهه از ﻣولفه ﺳوم نقﺶ ﻣهمی
در تولید رﺳوب ﻣعلق دارند .در نتیجه از دو ﻣولفه اول ،از هﺮ کطدام دو
عﺎﻣل ،و از ﻣولفه ﺳوم ﯾک عﺎﻣل و در ﻣجموع  1عﺎﻣل ،انتخﺎب شدند.
بططه عبططﺎرتی از ﻣولفططه اول  X4و  ،X5ﻣولفططه دوم  X9و  X0و ﻣولفططه
ﺳوم  X55انتخﺎب گﺮدﯾد (جدول .)6

دوم آن که شیب ﺧ رگﺮﺳیون نشطﺎن دهنطدهی پیچیطدگی بطیﺶتطﺮ
ﻣدلی اﺳت که از روی ﻣجموعه دادههطﺎی ورودی و ﺧﺮوجطی ﺳطﺎﺧته
ﻣیشود و اﯾن شیب هﺮچه تندتﺮ بﺎشد نشﺎن دهندهی پیچیدگی بیشطتﺮ
ﻣدل اﺳت ( .)55ﯾکی دﯾگﺮ از ﻣعیﺎرهﺎی ﻣهم کطه بطﺎ اﺳطتفﺎده از اﯾطن
آزﻣون ﻣیتوان بهدﺳت آورد ﻣعیﺎر بطدون بعطد  Vratioاﺳطت کطه دارای
ﻣقﺎدﯾﺮی در بﺎزهی  8و  5اﺳت و هﺮچه اﯾن ﻣقدار به صفﺮ نزدﯾطکتطﺮ
بﺎشد ،نمﺎﯾﺎنگﺮ دقت بﺎالی ﻣدل بﺮای ﯾﺎﻓتن ﺧﺮوجیهطﺎی ﻣحلطوب از
ورودیهﺎ اﺳت .در واقع اگﺮ ﻣقدار  Vratioاز عدد ﯾک کطم شطود ﻣقطدار
ضﺮﯾب تبیین را نشﺎن ﻣیدهد ( .)95اگﺮ ﻓﺮض شطود  Nﻣتغیطﺮ ورودی
بﺮای پدﯾده ای ﻣؤثﺮ بﺎشند ،تعداد  2N-1تﺮکیب ﻣعنیدار از ﻣتغیﺮهطﺎی
ورودی به وجود ﻣی آﯾد .بنﺎبﺮاﯾن هنگﺎﻣی که عواﻣطل ورودی ﻣطؤثﺮ بطﺮ
پدﯾدهای به طور قﺎبل ﻣالحظهای زﯾﺎد بﺎشد بﺎ اﺳطتفﺎده از آزﻣطون گﺎﻣطﺎ
ﻣی توان تﺮتیب ﻣیزان اهمیت ﻣتغیﺮهﺎی ورودی و بهتﺮﯾن تﺮکیبهطﺎی
ﻣمکن را بهدﺳت آورد (.)7

نتایج و حث
نتﺎﯾ حﺎصل از رﺳطم بطﺎروگﺮاف آﻣطﺎری بطﺮای دادههطﺎی غلظطت
رﺳوب ﻣعلق ،دبی جﺮﯾﺎن و بﺎرش نشﺎن داد که ططی ﺳطﺎلهطﺎی آبطی
 5659-5656تﺎ  5625-5629تقﺮﯾبطﺎ دادههطﺎ دارای کطمتطﺮﯾن نقطص
ﻣی بﺎشد و از اﯾن رو ،در اﯾن پژوهﺶ ،اﯾن دوره به عنوان دوره ﻣشتﺮك
آﻣﺎری انتخﺎب گﺮدﯾد .همﺎن گونه که بیﺎن شد ،آزﻣون دادهی پطﺮت بطﺎ
اﺳتفﺎده از رابحه گﺮوبز-بک در ﻣطورد دادههطﺎی دبطی روزانطه و بطﺮای
داده هﺎی دبی رﺳوب ﻣعلق انجﺎم شد و دادههﺎی پﺮت بعد از شنﺎﺳﺎﯾی،
ﻣورد بﺮرﺳی بیﺶتﺮ قﺮار گﺮﻓتند .در نتیجه بﺮﺧی از دادههﺎ بطﺮ اﺳطﺎس
نظﺮات کﺎرشنﺎﺳی و همچنین شواهد آﻣﺎر و ارقﺎم ﻣوجود از قبیطل آﻣطﺎر
ﺳیالب و هیدروگﺮاف روزانه حفح و بﺮﺧی دﯾگﺮ از دادههﺎی پﺮت کطه

جدول  -2نتایج حاصل ا تحلیل مولفههای اصلی عوامل موثر ر تولید رسو
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Table 2- Results of PCA of the effective factors on sediment yield in the study area
Statistical

درصد واریانس تج عی

درصد واریانس

مقدار ویژه

)Accumulative variance (%

)Variance (%

Spacial value

33.25

33.25

3.99

54.84

21.59

2.59

71.36

16.52

1.98

82.97

11.60

1.39

90.05

7.07

0.84

نام مؤلفه
Component name

ﻣؤلفه اول
First component

ﻣؤلفه دوم
Second component

ﻣؤلفه ﺳوم
Third component

ﻣؤلفه چهﺎرم
Fourth component

ﻣؤلفه پنجم
Fifth component

مساعدي و همکاران ،تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر تولید و انتقال رسوبات آبی معلق با استفاده از آزمون گاما ...
شکل  9رابحه عواﻣل بﺎ دو ﻣولفه اصلی را نشﺎن ﻣیدهد ،کطه بطه
دلیل تﺎثیﺮ ﻣشﺎبه بعضی از ﻣتغیﺮهﺎ در ﻣولفههﺎی اول و دوم همپوشﺎنی
زﯾﺎدی بین اﯾن ﻣتغیﺮهﺎ بهوجود ﻣیآﯾد که تعیین ﻣقﺎدﯾﺮ بﺮدارهﺎی وﯾژه
آنهﺎ از روی شکل عمالً غیﺮ ﻣمکن ﻣیشود ،به همین دلیل در جدول 6
ﻣقﺎدﯾﺮ ﻣﺮبوط به بﺮدارهﺎی وﯾژه هﺮ ﯾک از پﺎراﻣتﺮهطﺎ در ﻣطورد هطﺮ ﯾطک از
ﻣؤلفههﺎ و هﺮ ﯾک از عواﻣل ﻣورد بﺮرﺳی ارائه شده اﺳت.
همﺎن گونه که پیﺶ از اﯾن اشﺎره شد ،بطﺎ اﺳطتفﺎده از آزﻣطون گﺎﻣطﺎ
بﺮای پیﺶ پﺮدازش عواﻣل ﻣی توان تﺮتیطب اهمیطت عواﻣطل ورودی و
بهتﺮﯾن تﺮکیب از ﻣیﺎن تمﺎﻣی تﺮکیبهﺎی ﻣمکطن را تعیطین نمطود .در
اﯾن پژوهﺶ از بطین  5188تﺮکیطب پیشطنهﺎد شطده 28 ،تﺮکیطب بﺮتطﺮ
پیشنهﺎدی که بﺎ اﺳتفﺎده از آزﻣون گﺎﻣﺎ بهدﺳت آﻣد ،ﻣورد بﺮرﺳی قطﺮار
گﺮﻓت تﺎ تﺎثیﺮ هﺮ عﺎﻣل بﺮ رﺳوب ﻣعلق ﻣشطخص گطﺮدد .در شطکل 6
هیستوگﺮام ﻣقﺎدﯾﺮ درصد حضور عواﻣل در تﺮکیبطﺎت بﺮتطﺮ نشطﺎن داده
شده اﺳت .در اﯾن راﺳتﺎ به ﻣنظطور ﻣشطخص نمطودن تﺮتیطب اهمیطت
عواﻣل ورودی ابتدا آزﻣون گﺎﻣﺎ بﺮای تمﺎﻣی آنهﺎ ( 59پطﺎراﻣتﺮ) انجطﺎم
شد و ﻣقدار آﻣﺎره گﺎﻣﺎ تعیین گﺮدﯾد .ﻣقﺎدﯾﺮ بهدﺳت آﻣده گﺎﻣﺎ بﺮای هﺮ
تﺮکیب پیشنهﺎد شده بﺮای تمﺎﻣی حﺎلت هﺎ ﻣقﺎﯾسه شد .نتﺎﯾ نشﺎن داد
که بﺎ حذف پﺎراﻣتﺮ تﺎثیﺮگذار ﻣقدار آﻣﺎره گﺎﻣﺎ زﯾطﺎد و بطﺎ حطذف عﺎﻣطل
کمتﺎثیﺮ ،ﻣقدار اﯾن آﻣﺎره کم ﻣیگﺮدد.

بﺎ توجه به ﻣعﺎدالت ،حضور عواﻣل در ﻣطدل بطﺎ کطد ﯾطک و عطدم
حضور آنهﺎ بﺎ کد صفﺮ ﻣشخص شد .ﻣقﺎدﯾﺮ گﺎﻣﺎ Gradiant ،و Vratio
ﻣﺮبوط به  28تﺮکیب بﺮتﺮ پیشطنهﺎد شطده توﺳط آزﻣطون گﺎﻣطﺎ بطﺮای
اﯾستگﺎه هﺎی هیدروﻣتﺮی ارائه شد .ﻣقﺎدﯾﺮ نﺎچیز گﺎﻣﺎ و  Vratioبهدﺳطت
آﻣده بیﺎنگﺮ دقت بﺎالی ﻣدل در ﯾﺎﻓتن ﺧﺮوجطیهطﺎی ﻣحلطوب از روی
ورودیهﺎ اﺳت .ﻣقﺎدﯾﺮ زﯾﺎد  Gradiantنشﺎن دهندهی پیچیطده بطودن
ﻣدل نهﺎﯾی اﺳت ،زﯾﺮا هﺮچه  Gradiantکمتﺮ بﺎشطد پیچیطدگی ﻣطدل
کمتﺮ و ﻣدل ﻣنﺎﺳب تﺮ ﺧواهد بود .بﺎ توجطه بطه ﻣقطﺎدﯾﺮ گﺎﻣطﺎ ،عواﻣطل
ﻣیﺎنگین دبی ﺳﺎلیﺎنه ،ﻣسطﺎحت حوضطه ،ضطﺮﯾب پیچطﺎنرودی آبﺮاهطه
اصلی و ضﺮﯾب انشعﺎبپذﯾﺮی آبﺮاهه هﺎ ﻣهمتطﺮﯾن عواﻣطل ﻣطیبﺎشطند
(ﻣقدار گﺎﻣﺎ بﺎ حذف اﯾن عواﻣل نسبت بطه ﺳطﺎﯾﺮ پﺎراﻣتﺮهطﺎ زﯾطﺎد شطده
اﺳت) و به همین تﺮتیب عواﻣل درصد ﺳح ﺳنگهطﺎی حسطﺎس بطه
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در حوضه ،طول آبﺮاهه اصلی ،ﻣیﺎنگین بﺎرش ﺳﺎلیﺎنه ،ضﺮﯾب
گﺮاوﯾلیوس ،شطیب ﻣتوﺳط حوضطه ،ارتفطﺎع ﻣتوﺳط حوضطه ،تطﺮاکم
زهکشی آبﺮاهه هﺎ و شیب نﺎﺧﺎلص آبﺮاهه اصلی در ﻣﺮتبههطﺎی بعطدی
اهمیت قﺮار دارند .ﻣقﺎدﯾﺮ درصد حضطور هطﺮ ﯾطک از  59ﻣتغیطﺮ ﻣطورد
بﺮرﺳی در ﻣیﺎن نود تﺮکیب بﺮتطﺮ ﻣعطﺎدالت بطﺮآورد رﺳطوب ﻣعلطق در
جدول  4و شکل  6ارائه شده اﺳت.

جدول  -3مقادیر مر وط ه ردارهای ویژه هر یک ا پارامترها در هر یک ا مؤلفهها
مؤلفه پ جم
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Table 3- The values for each parameter vectors in each component
مؤلفه اول
مؤلفه دوم
مؤلفه سوم
مؤلفه چ ارم
ن اد

Fifth
component

Fourth
component

Third
component

Second
component

First
component

Symbol

0.68

-0.25

-0.34

0.08

-0.48

X5

0.005

-0.08

0.18

0.87

.033

X9

0.05

-0.16

0.48

-0.32

0.77

X6

0.02

0.13

0.24

0.27

0.87

X4

0.07

0.55

0.1

0.24

0.72

X1

-0.26

0.12

0.07

0.15

-0.92

X5

0.17

0.71

0.18

-0.38

-0.21

X7

0.25

-0.16

-0.1

0.78

0.27

X0

-0.13

0.24

0.38

0.59

-0.64

X2

0.13

0.06

0.59

0.46

-0.59

X58

0.12

0.58

-0.73

0.21

0.06

X55

-0.4

0.09

-0.66

0.42

0.17

X59

نام متغیر
Variable name

ﻣیﺎنگین بﺎرش ﺳﺎلیﺎنه
Mean annual precipitation

ﻣیﺎنگین دبی ﺳﺎلیﺎنه
Mean annual discharge

درصد رﺧنمون ﺳنگهﺎی حسﺎس به ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
Outcrop of erosion sensitive rocks
)(%

ﻣسﺎحت
Area

طول آبﺮاهه اصلی
Main chnnel lenght

شیب نﺎﺧﺎلص آبﺮاهه اصلی
Main channel gross slope

ضﺮﯾب گﺮاوﯾلیوس
Gravilious coefficient

ضﺮﯾب پیچﺎنرودی آبﺮاهه اصلی
Main channel meandering coefficient

شیب ﻣتوﺳ حوضه
Mean slope of basin

ارتفﺎع ﻣتوﺳ حوضه
Mean elevation of basin

تﺮاکم زهکشی آبﺮاهه
Channel draining density

ضﺮﯾب انشعﺎب پذﯾﺮی آبﺮاهههﺎ
Channels branching coefficient
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)Second component (21.59%

)First component (33.25%

شکل 2ـ را طه ین عوامل ا دو مولفه اصلی
Figure 2- Relationship between factores and two major components
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پارامتر
Parameter

شکل 3ـ درصد حضور پارامترها در ترکی ات پی

درصد حضور پارامتر در معادالت
Percentage of presence of parameters in
equations

16

ادی مدلها

Figure 3- Percentage of presence of parameters in the suggested hybrids models

نتﺎﯾ حﺎصل از جدول  4نشﺎن ﻣیدهد که عواﻣل ارتفطﺎع ﻣتوﺳط
حوضه ،شیب ﻣتوﺳ حوضه و شیب نﺎﺧﺎلص آبﺮاهه اصلی بطه تﺮتیطب
کم تﺮﯾن حضور را در بین تﺮکیبهﺎی بهینه داشتهاند .در نتیجطه ،اﯾطن
عواﻣل تﺎثیﺮ کم تﺮی در رﺳوبدهی حوضه داشته اند .از طﺮﻓی عواﻣطل
ﻣیﺎنگین دبی ﺳﺎلیﺎنه و طول آبﺮاهه اصطلی بطیﺶتطﺮﯾن حضطور و نیطز
بیﺶتﺮﯾن تﺎثیﺮ را در رﺳوبدهی در ﻣنحقه ﻣورد ﻣحﺎلعه داشتهاند.

نتیجه یری
در اﯾن پژوهﺶ از دو روش تجزﯾه به ﻣؤلفههﺎی اصطلی و آزﻣطون

گﺎﻣﺎ جهت تعیین ﻣهمتﺮﯾن عواﻣل ﻣؤثﺮ بﺮ تولید و انتقﺎل رﺳوبﺎت آبطی
ﻣعلق اﺳتفﺎده شد .بﺮاﺳﺎس نتﺎﯾ حﺎصل از روش تجﺮﯾه به ﻣولفههطﺎی
اصلی ،به تﺮتیب دو عﺎﻣل ﻣسطﺎحت حوضطه و شطیب نﺎﺧطﺎلص آبﺮاهطه
اصلی به عنوان ﻣهمتﺮﯾن عواﻣل ﻣؤثﺮ بﺮ ﻣقطدار رﺳطوبﺎت آبطی ﻣعلطق
ﺳﺎالنه انتخﺎب شدند .بﺮ اﺳﺎس نتﺎﯾ حﺎصطل از آزﻣطون گﺎﻣطﺎ نیطز 59
ﻣتغیﺮ اصلی و ﻣؤثﺮ بﺮ رﺳوب ﻣعلق (رﺳوبﺎت آبی ﻣعلق) شنﺎﺳﺎﯾی شده
و تﺎثیﺮ هﺮکدام بﺮ رﺳوب ﻣعلق نیز ﻣشخص شد.

مساعدي و همکاران ،تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر تولید و انتقال رسوبات آبی معلق با استفاده از آزمون گاما ...
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جدول  -4درصد حضور پارامترها در نود ترکیب رتر
Table 4- Percentage of presence of the parameters in the top ninety hybrids models
ردیف
پارامتر
ن اد
درصد حضور
Percentage of presence

Symbol

10.86

X5

16.55

X9

9.94

X6

12.71

X4

13.26

X1

2.76

X5

7.18

X7

9.22

X0

2.39

X2

1.29

X58

8.47

X55

5.34

X59

Parameter

Row

ﻣیﺎنگین بﺎرش ﺳﺎلیﺎنه

1

Mean annual precipitation

ﻣیﺎنگین دبی ﺳﺎلیﺎنه
Mean annual discharge

درصد رﺧنمون ﺳنگهﺎی حسﺎس به ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
)Outcrop of erosion sensitive rocks (%

ﻣسﺎحت
Area

طول آبﺮاهه اصلی
Main chnnel lenght

شیب نﺎﺧﺎلص آبﺮاهه اصلی
Main channel gross slope

ضﺮﯾب گﺮاوﯾلیوس
Gravilious coefficient

ضﺮﯾب پیچﺎنرودی آبﺮاهه اصلی
Main channel meandering coefficient

بﺮ اﺳﺎس ﻣقﺎﯾسه نتﺎﯾ حﺎصل از دو روش تجزﯾه بطه ﻣولفطههطﺎی
اصلی و آزﻣون گﺎﻣﺎ ﻣی توان به اﯾن نتیجه رﺳید که چنﺎنچطه هطدف از
پژوهﺶ و ﯾﺎ ﻣحﺎلعه تهیه ﻣدلی بطﺎ بطﺎالتﺮﯾن دقطت در بطﺮآورد رﺳطوب
ﻣعلق بﺎشد ،ﻣدل  59ﻣتغیﺮه حﺎصل از آزﻣطون گﺎﻣطﺎ شطﺎﻣل عطواﻣلی از
قبیل ﻓیزﯾطوگﺮاﻓی ،زﻣطین شنﺎﺳطی ،اقلیمطی و هیطدرولوژﯾکی پیشطنهﺎد
ﻣیگﺮدد ،ولی اگﺮ تهیه ﻣدلی بﺎ دقطت ﻣنﺎﺳطب و تعطداد ﻣتغیطﺮ ورودی
ﻣحدود ﻣد نظطﺮ بﺎشطد ،ﻣطدل  1ﻣتغییطﺮه حﺎصطل از روش تجزﯾطه بطه
ﻣؤلفههﺎی اصلی پیشنهﺎد ﻣیگﺮدد .در عین حﺎل اگﺮ هدف تهیه ﻣطدلی
بﺎ کمتﺮﯾن ﻣتغیﺮ ورودی و دﺳتﺮﺳی و ﻣحﺎﺳطبه آﺳطﺎن آنهطﺎ و بطﺮآورد
اولیه رﺳوبﺎت ﻣعلق بﺎشد ،ﻣدل دو ﻣتغیﺮه (بﺮ اﺳطﺎس عواﻣطل ﻣسطﺎحت
حوضه و شیب نﺎﺧطﺎلص آبﺮاهطه اصطلی) حﺎصطل از روش تجزﯾطه بطه
ﻣؤلفههﺎی اصلی پیشنهﺎد ﻣیگﺮدد.

شیب ﻣتوﺳ حوضه
Mean slope of basin

ارتفﺎع ﻣتوﺳ حوضه
Mean elevation of basin

تﺮاکم زهکشی آبﺮاهه
Channel draining density

ضﺮﯾب انشعﺎب پذﯾﺮی آبﺮاهههﺎ
Channels branching coefficient

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

بﺎ توجه به نتﺎﯾ بهدﺳت آﻣده از پژوهﺶ حﺎضﺮ ﻣی توان بطه اﯾطن
نتیجه رﺳید که بﺮرﺳی پﺎراﻣتﺮهﺎی بیﺶتﺮ زﻣینههﺎی ارزﯾطﺎبی اهمیطت
آن هﺎ در تولید رﺳوب را ﻓﺮاهم نموده اﺳت و در نهﺎﯾطت بطﺎ توجطه بطه
همبستگی بسیﺎری از پﺎراﻣتﺮهطﺎی ﻣطورد بﺮرﺳطی بطﺎ ﯾکطدﯾگﺮ ،تعطداد
ﻣحدودی پﺎراﻣتﺮ که اهمیت بیﺶتﺮی در بﺮآورد رﺳطوب ﻣعلطق دارنطد،
انتخﺎب شدهاند .اﻓزاﯾﺶ دقت تهیه ﻣدل رﺳوب به دلیطل دﺳطتیﺎبی بطه
پﺎراﻣتﺮهﺎﯾی ﻣهمتﺮ و ﻣطؤثﺮتﺮ در تولیطد رﺳطوب و شنﺎﺳطﺎﯾی آنهطﺎ بطه
ﻣنظور بﺮرﺳی بهتﺮﯾن اقداﻣﺎت ﻣدﯾﺮﯾتی رﺳوب در حوضههﺎی آبخیز از
دﯾگﺮ ﯾﺎﻓتههﺎی اﯾن پژوهﺶ اﺳت .پیشنهﺎد ﻣیشود که ﻣشﺎبه بطﺎ اﯾطن
پژوهﺶ در دﯾگﺮ حوضههﺎی آبخیز بﺎ شﺮاﯾ ﻣتفطﺎوت از نظطﺮ شطﺮاﯾ
آب و هواﯾی ،توپوگﺮاﻓی ،زﻣینشنﺎﺳی و ...انجﺎم شود.
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Introduction: Soil erosion and sediment transportation decrease water resources, and cause many social and
economic problems. On the other hand, sediment transportation by rivers causes problems such as water quality
degradation, reservoirs sedimentation, redirect of rivers, or decrease in their transportability. Therefore, finding
the proper methods in sediment yield study in watersheds is essential in planning and management of land and
water resources. Climatic characteristics, physiography, geology, and hydrology of basins are the most effective
factors in producing and transporting sediments according to several sources, but the role and impact of some
factors are more pronounced than the others in different areas. As a result, the objective of this study was to
investigate and identify the most important climatic, physiographic, geological, and hydrological factors in
several watersheds of the northeastern part of Iran, by applying Gamma Test (GT) and principal component
analysis (PCA) techniques.
Materials and Methods: In this study, the data of discharge flow and suspended sediment concentration,
and daily flow discharge recorded in 15 hydrometric stations in Mashhad and Neyshbour restricts and required
maps were provided from the Regional Water Company of Khorasan Razavi, Iran. After drawing statistical bar
graph period of suspended sediment, daily discharge, annual precipitation, and relatively adequate data, stations
with the longest period and with the lowest deficit data were selected to determine the common statistical
periods. Therefore, in this study, the time period of 1983-1984 to 2011-2012 was selected, and the run test was
applied to control data quality and homogeneity. Then, the most effective factors of sediment yield were
determined by principal component analysis (PCA) and Gamma Test (GT).
Results and Discussion: The results of the principal component analysis showed that 90 percent of the first
five components justify the changes. Among the factors, area and gross gradient of the mainstream from the first
component, the average annual flow rate of mainstream, meandering waterways of the mainstream from second
component, and drainage density of third component were identified as the most important influencing factors on
suspended sediment production. Ninety superior combinations of 1500 proposed combinations were obtained by
Gamma Test to evaluate the effects of each parameter on suspended sediment yield. To determine the order of
importance of the entered parameters, first, Gamma Test was performed on all 12 parameters. Gamma values of
all cases for each proposed combination were compared. The results showed that the impact of these statistics
was lowered by eliminating high gamma parameters and the removal of low values. The data analysis revealed
that the low levels of gamma and high accuracy of ratio to find the desired outputs from entries. By lowering the
gradient, the complexity of the model was lowered and more suitable model was provided. As a result, high
levels of gradient represented the complexity of the final model. The results of the percentage values of each of
the 12 variables were considered among the superior equations for estimating the suspended sediment
composition. In this regard, the mean annual discharge, main channel length, area, average annual rainfall, and
percentage of the outcrop of erosion sensitive rocks with a total of 63 percent of the proposed equations were the
most important factors affecting the sediment yield in the study area. The average height parameter of area, the
average and gross slope of the mainstream had the lowest presence among the optimized compounds.
Conclusion: Based on the results of the principal component analysis, the two factors of basin area and gross
slope of the mainstream were selected as the most important factors affecting the amount of annual suspended
sediment load, respectively. Based on the results of the Gamma Test, 12 main variables affecting suspended
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sediment load were identified and the effect of each of them on the production and transport of suspended
sediment was determined. Based on the comparison of the results of the two methods of PCA and GT, it can be
concluded that if the purpose of research or study is to prepare a model with the highest accuracy in estimating
suspended sediment load, the 12-variable model of GT includes factors related to physiographical, geological,
climatic and hydrological factors are suggested. However, if the preparation of a model with appropriate
accuracy and a limited number of input variables is considered, a 5-variable model derived from the PCA
method is proposed. At the same time, if the purpose is to prepare a model with the least input variables and their
easy access and calculation and initial estimation of suspended sediments, a bivariate model (based on basin area
and gross slope of the mainstream factors) resulting from PCA is proposed. According to the results of the
present study, it can be concluded that the study of more parameters has provided grounds for evaluating their
importance in sediment yield. Finally, due to the correlation of many parameters with each other, a limited
number of parameters that have a more important role in suspended sediment estimation, were selected. Another
finding of this study is the increase in the accuracy of the sediment model’s preparation due to achieving more
important and effective parameters in sediment yield and identifying them in order to investigate the best
sediment management measures in watersheds. It is suggested that similar research should be done in other
watersheds with different conditions in terms of climatic conditions, topography, geology, and so on.
Keywords: Annual rainfall, Gamma test, Principal component analysis, Suspended sediment

