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 اهمیت موضوع

هیدرولیکی و  هایروشهای آبریز دارد. محیطی حوضهنقش مهمی در مدیریت زیست هاهرودخانتخمین بار رسوب 

اما در این میان کاربرد روش منحنی سنجه بار  اندیافتههیدرولوژیکی متنوعی برای تخمین بار رسوب رودخانه توسعه 

وجه قرار گرفته است. در به شکل بسیار وسیعی مورد ت نآ آساندلیل سادگی محاسبات و نیز فهم رسوب معلق به

با خطای زیادی روبرو است و روش منحنی سنجه بار رسوب معلق نیز مانند  هارودخانهمجموع تخمین بار رسوب معلق 

. بدیهی است بهبود تخمین بار رسوب معلق رودخانه باشدمی ودیتبار رسوب دارای این محد برآورد هایروشدیگر 

شود.  هیدرولوژیکی ومحیطی زیست هایریزیمنجر به دسترسی به اطالعات با قابلیت اعتماد باالتری در برنامه تواندمی

کاربرد  متداول حداقل مربعات معمولی برآوردمنحنی سنجه رسوب با استفاده از  برآوردهای پرت در داده تأثیر بهبا توجه 

 موجب بهبود تخمین این روش گردد. این قابلیت بالقوه است که های پرت دارای داده تأثیر بهمقاوم  برآوردهای

 )شرح مساله(مقدمه 

ن ساده و آبرای تخمین بار رسوب معلق تنها نیاز به داده دبی جریان رودخانه دارد و فرم معادله منحنی سنجه رسوب 

بار  برآوردروش  کاربردترینپراین روش  ب موجب شده کهرای منحنی سنجه رسوبیان شده ب هایویژگیقابل درک است. 

واجه است بنابراین با خطای باالی تخمین مقدار رسوب معلق م. کاربرد منحنی سنجه رسوب اغلب باشد رسوب معلق

اصالحات صورت گرفته در کاربرد منحنی  کاربردتریناین محدودیت صورت گرفته است. پر اهشمطالعات متفاوتی برای ک

متفاوت ضرایب منحنی سنجه رسوب از  برآوردرسوب در زمینه ارایه ضرایب اصالحی بوده است اما در این مطالعه سنجه 

های در دسترس از دقت مناسبی داده شودمیدر این مطالعه فرض مورد ارزیابی قرار گرفته است.  برآورداستوار  هایروش

هدف از این رای قابلیت بهبود دقت منحنی سنجه رسوب هستند. رگرسیون نیرومند دا برآوردهایبرخوردار باشند و نیز 

ضرایب منحنی سنجه رسوب و  برآورددر  MMنیرومند حداقل مربعات پیراسته و  برآوردهایتحقیق کاربرد و ارزیابی 

 مقایسه نتایج با کاربرد روش متداول حداقل مربعات معمولی است. 

 

 

 

 

 

 

 هاترین یافتهمهم

منحنی  هایتخمیندارای این قابلیت هستند که  MMرآوردهای رگرسیون نیرومند یعنی حداقل مربعات پیراسته و ب -

  متداول حداقل مربعات خطی بهبود دهند. برآوردنسبت به کاربرد سنجه رسوب را 

بعات معمولی باشند یا حداقل مر برآوردمشابه با  توانندمیشده با رگرسیون نیرومند  برآوردسنجه رسوب  هایمنحنی -

 کنند.  برآوردن مقادیر رسوب را بیشتر یا کمتر آ در مقایسه با
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

حداقل مربعات معمولی از  برآوردو حداقل مربعات پیراسته و  MMنیرومند  برآوردهایکاربرد  تأثیربرای بررسی 

گرفتن  نظر درمختلف )با  برآوردهایت. مقایسه نتایج های چهار ایستگاه هیدرومتری استفاده شده اسسری داده

بر اساس معیار  برآوردهادر جداول ذیل ارایه شده است. بهترین  هادادهمعیارهای عددی دقت برازش( در چهار سری 

که بر اساس معیار حداقل مربعات پیراسته است در حالی برآورد MAEو بر اساس معیار  MM برآوردضریب تبیین 

RMSE بهترین دقت برازش را داشته است. حداقل مربعات معمولی رآوردب 

 .دره(ضرایب مدل خطی و معیارهای عددی دقت برازش )النگ -1-4جدول 

 a b R2 RMSE MAE 

OLS 3636/5 7931/6 1679/6 6315/9 8638/6 

MM 6151/5 1963/6- 1936/6 5316/9 8785/6 

LTS 6383/5 9361/6- 1963/6 9981/9 8696/6 

 
 .ضرایب مدل خطی و معیارهای عددی دقت برازش )انجیراب( -2-4جدول 

 a b R2 RMSE MAE 

OLS 5119/5 6769/5 8558/6 8338/9 6986/9 

MM 3366/5 7763/5 8831/6 3639/9 1753/6 

LTS 3793/5 8553/5 8838/6 3966/9 1797/6 

 
 .و(ضرایب مدل خطی و معیارهای عددی دقت برازش )باغ -4-4جدول 

 a b R2 RMSE MAE 

OLS 8733/5 6369/6 1691/6 5683/9 1886/6 

MM 3393/5 5637/6- 8193/6 5378/9 1885/6 

LTS 7956/5 6981/6- 8133/6 5699/9 1867/6 

 
 .ضرایب مدل خطی و معیارهای عددی دقت برازش )جفاکنده( -4-4جدول 

 a b R2 RMSE MAE 

OLS 6789/6 7576/6 1589/6 6985/9 6738/9 

MM 9685/6 8796/6 1515/6 6989/9 6386/9 

LTS 1833/5 8368/6 1989/6 6731/9 6396/9 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

نیرومند  برآوردهایکه نتایج  دهدمیمختلف نشان  برآوردهایبررسی مقایسه خطوط رگرسیونی تخمین زده شده با 

مند در مواردی نیرو برآوردهایقل مربعات معمولی باشد. همچنین مشخص است حدا برآوردمشابه یا متفاوت از نتایج  تواندمی

که در بعضی دیگر موارد موجب کاهش دقت در حالی اندبخشیدهبا مقادیر باال را بهبود  هایدبیتخمین بار رسوب معلق در 

 . اندشدهبا مقادیر پایین  هایدبیبا مقادیر باال و افزایش دقت در  هایدبیتخمین در 

 

 
 

 .های خطی تخمین زده شده با برآوردهای مختلف )انجیراب(مدل -2-4شکل        .دره(های خطی تخمین زده شده با برآوردهای مختلف )النگمدل -1-4شکل         

 

  
 

 .خطی تخمین زده شده با برآوردهای مختلف )جفاکنده( هایمدل -4-4شکل          .های خطی تخمین زده شده با برآوردهای مختلف )باغو(مدل -4-4شکل            

 


