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تحلیل منطقهای بار رسوب معلق با استفاده از روش رگرسیون مؤلفههای اصلی
در حوضة آبخیز سفیدرود
 کاظم نصرتی ؛ دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران
*

 سپیده ایمنی؛ دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران
 آرش طاالری؛ دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران
چکیده
رسوب ناشی از فرسایش خاك به عنوان مهمترین نمایة تخریب اراضی ،چالشی مهم در بحث توسعة پایدار و تهدیدي بر زیست بومهاا
تلقی میشود .لذا برآورد معتبر رسوب خروجی از آبخیزها بسیار حائز اهمیت میباشد .گستردگی آبخیزها و کمبود ایستگاههاي سنجش
رسوب باعث شده است تا از روشهاي تحلیل منطقهاي جهت برآورد بار رسوب معلق در آبخیز فاقد و یاا کمباود آماار اساتااده شاود.
هدف از این تحقیق تحلیل منطقهاي بار رسوب معلق با استااده از روش رگرسیون مؤلاههاي اصلی در منااقق همگان حوضاة آبخیاز
سایدرود با مساحت  59273کیلومترمربع است .در این پژوهش 23 ،ایستگاه رسوبسنجی با دورههاي آماري  30سال انتخاب گردید و
میانگین ساالنة رسوب زیرحوضهها به عنوان متغیر وابسته و  18متغیر فیزیوگرافی و هیدرولوژیک مربوط به زیارحوضاههاا باه عناوان
متغیر مستقل تعیین شدند .پس از تعیین مناقق همگان ،در هار منطقاة همگان براساا روش تجزیاة مؤلااههااي اصالی )PCA
مؤلاههاي مؤثر در رسوب شناسایی شدند .درنهایت ارتباط بین بار رسوب معلق در دورة بازگشتهاي مختلا و مؤلااههااي ماؤثر در
مناقق همگن تعیین شدند .نتایج نشان داد که ایستگاه هاي واقع در منطقة مورد مطالعه با بکاارگیري تحلیالخوشاهاي در دو گاروه
همگن قرار گرفتند .براسا تجزیة مؤلاههاي اصلی ،در منطقة همگن یک 18 ،متغیر به  5مؤلاه با توجیه بیش از  87درصد واریاانس
و در منطقة همگن دوم دادهها به  3مؤلاه با توجیه بیش از  92درصاد واریاانس خهصاه شادند .هم ناین باا اساتااده از رگرسایون
مؤلاههاياصلی در منطقة همگن  1فاکتور اول با مقدار ضریبتبیین دبی رسوب  25ساله  0/67و در منطقة همگن  ،2نیز فاکتور اول
و دوم با ضریبتبیین  0/32وارد مدل شدند.
کلید واژگان :مناقق همگن ،تخمین رسوب ،مشخصات فیزیوگرافی ،رگرسیون مؤلاههاي اصلی ،حوضة آبخیز سایدرود
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 .1مقدمه
روند تخریب اراضی و باه تباع آن پیامادهایی از قبیال
سیل و رسوبزایی در سطح جهان ،به ویاژه در کشاورهاي
درحالتوسعه ،رو به افزایش میباشد ] .[42تخریاب خااك
توسط فعالیتهاي انسان اماروزه باه عناوان یاک مع ال
اجتماعی مطرح میباشد و نقش عامل انساانی در تساریع
روند تخریبخاك در بسایاري از منااقق روشان گردیاده
است ] .[30با ادامة تخریبخاك و اراضی ،فرسایش خااك
به عنوان یاک مع ال خودنماایی کارده و باعاث کااهش
حاصلخیزي خاك شده است ] .[36لذا آگاهی از چگونگی
وضعیت فرسایش خاك و میزان رساوبدهی حوضاة ماورد
نظر از اهمیت بسازائی برخاوردار اسات .در واقاع رساوب
خروجی از آبخیز به وسیلة فرآینادهاي فیزیکای برداشات،
انتقال و ته نشست صورت میگیرد و غلظت رساوب متاثثر
از عوامل اقلیمی ،زمینشناسی ،پوششگیاهی ،خصوصیات
مرفومتري ،فعالیت هاي مدیریتی ،قابلیت جدایش و بافت
خاك میباشاد ] 25و  .[41در منااققی کاه رودخاناههاا
داراي آمار رسوب میباشند میتاوان وضاعیت رساوبدهی
حوضة باالدست آن را بررسی کرد .مسلم است که تجهیاز
کلیة حوضهها به وسایل اندازهگیري و برداشت نمونههااي
مکرر و مرتب نه تنها از نظار عملای ممکان نیسات بلکاه
مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار زیااد مایباشاد .بادین
منظور یافتن روشهائی براي برآورد علمی و دقیاق تولیاد
رسوب در حوضههاي کشور به منظور کنترل ایان فرایناد
امري ضروري است .بنابراین بایاد باا کااربرد روشهاایی،
تعداد فاکتورهااي ماؤثر در تولیاد رساوب را باه تعادادي
کاهش داد که بیشترین تاثثیر را در تولیاد رساوب دارناد
] 23و  .[35روشهاي آماري چنادمتغیاره مانناد تحلیال
عاملی ،تجزیاة مؤلااههااي اصالی و تحلیالخوشاهاي در
مطالعات مختل هیدرولوژي مانند جریان کمیناه ] [34و
فرسااایش و رسااوب ] [17انجااام شااده اساات .یکاای از
روشهاي مهمای کاه در تحلیال عوامال ماؤثر در تولیاد
رسوب بکار مایرود اساتااده از روش هااي آمااري مانناد
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تحلیل عاملی 1و تجزیة مؤلاه هاي اصالی 2اسات .باا ایان
تحلیل پارامترهاي مؤثر بر تولید رسوب را به قور جداگانه
قبقهبندي نموده و میزان تشابه آنهاا باا یکادیگر نشاان
داده میشود .در حقیقت هدف از تجزیاه و تحلیال چناد
متغیره ،ساده و متاراکم نماودن مجموعاهاي از اقهعاات
است کاه در رساوبدهی حاائز اهمیات هساتند ] [26کاه
تعیین عواملمؤثر در این فرآیند ،راهگشااي دساتیابی باه
مادلهاا و روشهاااي بهیناة باارآورد رساوب و در نتیجااه
مدیریت مناسب خواهد بود .روشهااي تجزیاه و تحلیال
منطقهاي ،یکی از روشهایی میباشد که به واسطة امکان
تهیة مدلهاي مناسب برآورد رساوب و شناساائی عوامال
دخیل در رسوبزائی زیر حوضههاي فاقاد ایساتگاه انادازه
گیري میتوانند در این زمینه مؤثر باشاند ] .[12هادف از
تحلیل منطقهاي تعمیم اقهعات نقاط اندازهگیري در قالب
روابط ریاضی بین خصوصیات فیزیکی و اقلیمی حوضاه و
میزان رسوب به مناقق همگن هیدرولوژیکی است .در این
راستا در تحقیقی در حوضة آبخیاز البارز شامالی ] [3باه
مقایسة سه روش تجزیه و تحلیل عاملی ،مادل رگرسایون
خطی چندمتغیره و مدل اسکالوگرام پرداخته شد .از باین
 92مؤلاة مؤثر در فرایناد فرساایش و تولیاد رساوب66 ،
مؤلاه ضریب رواناب ،درصد خاك بادون پوشاش ،میازان
حساسایتپااذیري ساانب بااه فرسااایش ،درصااد ساانب و
ساانگریزه ،بااارش متوسااط ساااالنه ،شاادت بااارش ،قااول
آبراهه ها ،درصاد رقوبات خااك ،درصاد متوساط شایب
حوضاه ،ناوک کااربري و بافات خااك ،مهامتارین عوامال
تثثیرگذار در تولید فرسایش و رسوب حوضة آبخیاز البارز
شمالی تعیاین شادند .در مطالعاهاي ] [39از خصوصایات
حوضااة آبخیااز ،بااراي اسااتخرال ماادلهاااي رگرس ایونی
چندمتغیره رسوب معلق ساالنه در شرق آمریکاا اساتااده
گردید .نتاایج نشاان داد کاه متوساط رساوب سااالنه باا
متغیرهاي مساحت حوضة آبخیز ،الگوي کااربري اراضای،
بارش فصالی ،خصوصایاتخااك و اصاهح هیادرولوژیکی
)Factor Analysis (FA
)Principal Component Analysis (PCA
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ارتباط دارد .در تحقیقی دیگر ] [45با اساتااده از تحلیال
رگرسیون چندمتغیره به محاسبة رساوبات معلاق روانااب
پرداخته شد .مدل هاي نظري گسترده و هم نین روش ها
و الگوریتمهاي ارزیابی ضرایب رگرسیون مورد تحلیل قرار
گرفت .نتایج نشاان داد کاه تغییار پایشبینایکنناده در
معادالت  SRCدر صورت لازوم ،نیازمناد ارزیاابی آمااري
است ،هم نین تخلیة آب بهترین پایشبینای کننادة باار
رسوب بارندگی است .هم ناین در پژوهشای دیگار ][14
خصوصا ایات فیزیکااای حوضاااة آبخیاااز باااراي انتقاااال
منحنیسنجة رسوب از چهار شاخص متااوت همگنسازي
در 16زیرحوضة آبخیز واقع در حوضاة آبخیاز مکوناب در
جنوب شرقی آسیا استااده شد .نتایج نشان داد کاه روش
استااده از فاصلة اقلیدسی که توسط مقیا چنادوجهای،
خصوصاایات حوضااة آبخیااز توپااوگرافی ،مورفولااوژي،
هیدرولوژي ،پوششزمین ،خاك) را نرمالسازي مایکناد،
جواب مناسبتري نسبت به روشهاي دیگر ارائه مینماید.
در پژوهشی ] [48در حوضهاي در شمال تایلند با استااده
از روش رگرس ایون و تجزیااة مؤلاااههاااي اصاالی )PCA
میزان رسوب معلق تخمین زده شاد .میازان خطااي ایان
تخمین از  %-55تا  %+315و  %-59تا  %+259مایباشاد.
در تحقیقی دیگار ] [36مؤلااههاا و پارامترهااي ماؤثر در
تولید بار رسوب معلق و بار بستر با استااده از روش تجزیة
مؤلاه هاي اصلی و تحلیل رگرسیون چنادمتغیاره و مادل
شبکة عصبی مصنوعی تعیین شد و در نهایت نتایج با هام
مقایسه شدند کاه نتاایج مادل شابکة عصابی مصانوعی
گویاي بهترین نتیجه میباشد .براي تعیین عوامل مؤثر در
تولید رسوب جادههاي جنگلی شمال با اساتااده از نقشاة
واحد هاي همگن بارش ،شیب دامنه ،جهت دامنه ،ساطح
دامنه باالدست و زمین شناسی) کاه در تحقیقای بررسای
شد ] ،[7نتایج نشاندهندة ایان اسات کاه ارتاااک دیاوارة
خاكبرداري در جاده بیشتارین همبساتگی را باا تولیاد
رسوب دارد .هم نین آزمون تجزیة واریانس نشان داد که
با افزایش شیب جادة جنگلی میزان تولیاد رساوب آن باه
صورت معنیداري افازایش ماییاباد و باا افازایش سان و
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پوشش گیاهی ،میزان تولید رساوب کااهش ماییاباد .در
پژوهشی دیگر ] [31میزان برگشتپذیري آب باا اساتااده
از روش تجزیاااة مؤلااااههااااي اصااالی  )PCAو روش
 MGMDHبررسی شد .نتاایج نشاان داد کاه اساتااده از
روش تحلیل مؤلااههااي اصالی ،قابلیات اقمیناان تواباع
 PTFSرا افزایش می دهد و هم نین قابلیت نااو خااك
به عنوان مهمترین ورودي براي افزایش  PTFSبوده است.
در مطالعهاي ] [37میزان ناو پذیري و تخلخل چاههاا باا
اسااتااده از روشهاااي رگرس ایون غیاارپااارامتري ،)ACE
تجزیة مؤلااههااي اصالی  )PCAو مادل شابکة عصابی
مصنوعی در منطقة هسی رمیل در الجزایار بررسای شاد.
نتایج نشان داد که پیشبینای ناو پاذیري باا اساتااده از
رگرسیون غیر پارامتري امکاانپاذیر اسات در حاالی کاه
روش رگرسیون درختی قادر به این پیشبینی نمایباشاد.
در مطالعهاي دیگر ] [15به منظاور ارائاة الگاویی از روش
 PCAبراي کارکرد پاسخ هاي عملکردي رگرسیون خطای
استااده شد .نتایج نشان داد که با توجه به شرایط یکسان
بار میاازان مربعااات خطااا ،ایاان خطااا تحااتتااثثیر میاازان
کوواریانس می باشد .هم ناین در تحقیقای ] [18نسابت
رسااوب و مااوادغااذایی حوضااة آب ای  Big Sunflowerبااا
استااده از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره بارآورد شاد.
نتایج نشان داد که رابطة رگرسیون بین آالینادههاا  0/8و
براي نیتروژن و فسار  0/96بوده است .در گزارشای ][13
بااه مقایسااة روش نمونااهباارداري از رسااوب رودخانااه و
روش هاي آنالیز آزمایشگاهی پرداخته شد .در این پژوهش
از روشهاي نموناهبارداري از کال رساوبات جاماد معلاق
 )TSSو نمونهبارداري از غل ات رساوبات معلاق )SSC
اسااتااده شااد .نتااایج نشااان داد کااه براسااا اختهفااات،
روش هاي آزمایشگاهی بهتر از روش نمونهبرداري میادانی
می باشند .در پژوهشی دیگر ] [47پیش بینی میزان تخلیة
رسوبات روزانة معلق با استااده از روش رگرسایون خطای
چندگانه و شبکة عصبی مصانوعی صاورت گرفات .نتاایج
نشان داد که روش رگرسیون چندمتغیره براي پیشبینای
تخلیة رسوب معلاق کیلاوگرم در روز) در حوضاة آبخیاز
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جندران مناسبتر میباشد .در ایران نیاز در تحقیقای ][9

به بررسی مدل منطقهاي رسوب با استااده از شابکههااي
عصابی مصاانوعی و مقایساة آن بااا روش رگرسایونهاااي
چند متغیره پرداخته شد .نتایج مقایسه ،نشاندهندة بهبود
قابل توجهی در محاسبه و تخمین رسوب و کاارایی روش
شاابکههاااي عصاابی نساابت بااه روش رگرساایونهاااي
چندمتغیره میباشد .در مقالهاي ] [27تحت عنوان توسعة
ماادل ترکیباای رگرساایون چندگانااه تحلیاال مؤلاااههااا و
عامل هاي اصلی  ،)PCAعوامل ماؤثر در تبخیار و تعارق
استان کرمان مورد مطالعه و بررسی قارار گرفات و نتاایج
نشان داد کاه متغیرهااي شادت تاابش ،رقوبات نسابی،
ساعات آفتابی ،دماي حداقل و دماي حداکثر براي بارآورد
تبخیر -تعرق از اهمیت بیشتري نسبت به ساایر متغیرهاا
برخوردار هستند .در تحقیقی ] [12تحات عناوان تعیاین
نواحی همگن توزیع مکاانی باار معلاق در حوضاة آبخیاز
رودخاناة آجایچاااي ،پااس از تعیااین مناااقق همگاان بااا
استااده از روش تحلیل خوشهاي ،مقدار رساوب معلاق در
هاار منطق اة همگاان براسااا پارامترهاااي فیزیااوگرافی و
هیدرولوژیکی تعیین شد .نتایج نشان داد که خوشه بنادي
از نظاار آماااري درساات م ای باشااد و بااا در نظاار گاارفتن
ایستگاههاي سهزاب ،نهند ،لیقوان و بستان آباد به صاورت
یک خوشة همگن ،می توان مقادیر رسوب حوضه را برآورد
کاارد .در تحقیقاای ] [44تحاات عنااوان تخمااین غلظاات
رسوبات معلق رودخانه اي با اساتااده از تصااویر سانجندة
 MODISو روش رگرسا ایون در ایساااتگاه هیااادرومتري
مهثانی ،میزان همبستگی بازتاب قیای باندهاي سنجندة
مودیس با غل ت رسوب معلق رودخانه بررسی شد .نتاایج
حاااکی از همبسااتگی باااالي بازتاااب قیااای بانااد قرمااز و
غل ت بار رسوب معلاق باا ضاریب همبساتگی  %88مای
باشد .در پژوهش دیگري ] [32براي شناخت عوامل ماؤثر
باار دباایحااداکثر در زیرحوضااههااا و مناااقق همگاان
هیاادرولوژیکی حوضااة آبخیااز درهشااهر از تحلیاال عاااملی
استااده شد .نتایج نشان داد که در زیرحوضهها متغیرهاي
مساحت و تراکم زهکشی و در منااقق همگان مسااحت،
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قول آبراهه ،جمع آبراههها ،زمان تمرکز ،تراکم زهکشای و
نسبت انشعاب به عنوان مؤلاة فیزیوگرافی ،بر سیلخیازي
حوضه مؤثر میباشند .در مقالهاي ] [20به منظور تحلیال
منطقهاي رسوب معلق ،روشهااي مختلا آزماون گاماا،
تحلیل خوشهاي ،تحلیال تاابع تشاخیص و منحنایهااي
آناادرو در آبخیزهاااي همگاان در جنااوب و جنااوب شاارق
دریاي خزر انجام شد .نتاایج نشاان داد کاه روش تحلیال
خوشااهاي و تحلیاال تااابع تشااخیص عملکاارد بهتااري در
همگن سازي حوضة آبخیز براسا تولیاد رساوب داشاته
است .در مطالعهاي ] [49که در  5ایستگاه رساوبسانجی
در اقلیمهاي مختل با استااده از روش رگرسایون انجاام
شد .نتایج نشاندهندة این است که شااخص صاحت ایان
روش در ایستگاههاي منتخب شده در حادود  %536باوده
است که در مقایسه با منحنی سانجة رساوب و دادههااي
برآوردي کارایی پایینی را نشان می دهد .در تحقیقای ][6
به مقایسة برآورد بار رسوب معلق رودخاناه باا اساتااده از
روشهاي رگرسیونگیاري و الگاوریتم ژنتیاک در اساتان
آ ربایجان غربی پرداخته شد .نتایج نشان داد که با توجاه
باااه اینکاااه روش الگاااوریتم ژنتیاااک بااارخهف روش
رگرسیونگیري معمولی نیازي به فرضایات محدودکنناده
در مااورد دادههاااي اولیااه ناادارد ،نتااایج بهتااري را در
اعتبارسنجی نشان میدهد .این بهبود در ضارائب معادلاة
منحنی سنجة رسوب باعث شد ریشة دوم میاانگین مرباع
خطاها تا  %25کاهش یابد ،در نهایت استااده از الگاوریتم
ژنتیاااک باااه عناااوان روشا ای مناساااب باااراي بااارآورد
منحنیسنجهرسوب در ایستگاه هاي منطقة مورد مطالعاه،
پیشنهاد شد .در مطالعهاي ] [10به منظور بررسی ارتبااط
باین دادههاااي هیاادرولوژیکی و هندسای خروجای ماادل
 HEC- RASاز روابط رگرسیون خطی و نرم افازار SPSS
استااده شد .نتایج نشاندهندة این است که از بین رواباط
تعیین شده بین دو متغیر مستقل و وابسته) رابطهاي کاه
بیشترین ضریب تعیین ،کمترین خطا و کامتارین ساطح
معنی داري را داشت به منزلة رابطة مناسب انتخااب شاد.
در پژوهشاااای ] [38از دو روش دادهکاااااوي شااااامل
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مدلدرختی  M5و رگرسیون به منظور برآورد باار رساوب
معلق رودخانة اهرچاي در شهرستان تبریز در مقایساه باا
روش کهسیک منحنی سنجة رسوب استااده شاد .جهات
ارزیااابی روشهاااي مااورد اسااتااده از سااه آمااارة ضااریب
همبستگی ،جذر میانگین مرباع خطاا و میاانگین خطااي
مطلق استااده گردید .اگر چه هر دو روش دقت بیشتري
نسبت به روش کهسیک منحنی سنجه داشت ،روش M5
کاربرد بیشتري را نشاان مایدهاد .در مطالعاهاي دیگار
] [28در  16ایساااتگاه آبسااانجی در حوضا اة اصااااهان-
سیرجان و دشت اردکان -یزد ،کارایی چهار روش تحلیال
منطقهاي ،گشتاور خطی ،رگرسایون چنادمتغیاره و روش
 CCAدر برآورد دبیپیک بررسی شد .نتایج نشان داد کاه
روش  CCAبااه نساابت سااایر روشهااا از مقااادیر خطاااي
کمتري برخوردار بوده و مناسب تر است و روش رگرسیون
چندمتغیره در رتبة بعدي قارار دارد .در پژوهشای ] [4در
حوضة سیدآباد به تعیاین عوامال ماؤثر بار رساوبدهای
حوضااة آبخیااز ،بااا اسااتااده از روشهااا آماااري هم ااون
روشهاااي تجزیااه و تحلیاال عاااملی ،ماادل رگرساایون
چندمتغیره ،لجستیک و مدل اسکالوگرام ،پرداخته شد .در
نهایت با توجه به ضرایب رگرسیونی باه دسات آماده ،باه
ترتیب متغیرهاي حجم رواناب  ،)0/02حساسایت سانب
به فرسایش  ،)0/001درصد ضاریب روانااب  )0/0005و
درصاد شاان  )0/00002از عواماال ماؤثر باار فرسااایش و
رسوب در حوضه تشخیص داده شدند .با توجه به نتایج به
دست آمده ،باه منظاور کااهش حجام روانااب و افازایش
پوشش گیاهی در اولویت ،اقدامات کنترل میزان فرسایش
و رسوب اتخا گردید .هم نین در تحقیقی دیگار ] [3باه
بررسای منحنای ساانجة رساوب و روشهااي رگرسایونی
پرداخت شد .در نتیجه گیري نهایی روش الگوریتم ژنتیک
به عنوان یک روش مناساب جهات مادلساازي رساوبات
معلق رودخانهها معرفی شد .نتایج پژوهش نشاان داد کاه
روش رگرسیون چندمتغیره خطی داراي کارایی بیشتاري
 )0/89نسبت به روش رگرسیون لجستیک مایباشاد .در
مقاله اي ] [24به ارزیابی عملکرد رگرسایون چنادمتغیره،

شبکة عصبی مصنوعی و برنامهریزي بیاان ژن در تخماین
برخی خصوصیات خاك استان خوزساتان پرداخات شاد.
تخماین خصوص ایات خاااك از قریااق سااه ماادل عااددي
ارزیابی گردید .بهترین نتایج به دسات آماده باراي مادل
شبکة عصبی مصنوعی پرساتترون باه دسات آماد .نتاایج
اعتبارسنجی مدل شبکة عصابی مصانوعی نشاان داد کاه
مقدار  MBEمدل براي متغیرها نزدیک باه صاار باوده و
این امر بیانگر این مطلب است کاه بارازش ،توساط مادل
ایجاد شده نا اریب باوده اسات .هم ناین مقادار RMSE
پایین مدل نیز نشاندهنادة دقات مناساب و قابال قباول
برآورد براي متغیرهاي خاك میباشد .بدین ترتیاب مارور
پیشینة پژوهش نشان داد کاه بارآورد منطقاه اي رساوب
معلق با استااده از ترکیب روشهاي استخرال مؤلااههااي
مؤثر مانند تجزیة مؤلاههاي اصلی و رگرسیون چندمتغیره
کمتر مورد توجه محققان بوده است .بنابراین هدف از این
پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر تولید رسوب با اساتااده از
تکنیک آماري چندمتغیرة رگرسایون تجزیاة مؤلااه هااي
اصلی در مناقق همگن حوضة آبخیز سایدرود میباشد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقة مورد مطالعه
منطقة مورد مطالعاه ،در شامال غارب ایاران در ´11
 51°تااا´ 46° 27قااول شاارقی و ´ 37° 56تااا ´34° 58
عرض شمالی واقع شاده اسات .ایان منطقاه باا مسااحت
 59273کیلومترمربااع ،در داخاال اسااتانهاااي هماادان،
کردستان ،زنجان ،آ ربایجان شرقی ،قزوین و گایهن قارار
دارد .رودخانة سایدرود مسیل اصلی این منطقه است کاه
از کوههاي البرز و زاگر سرچشمه گرفته است و پاس از
اتصال شاخههاي فرعی ،در سد سایدرود جاري میشود و
در نهایت وارد رودخانة سایدرود و دریاي خزر میشود .از
نظاار کاااربري اراضاای ،زمااینهاااي کشاااورزي 23000
کیلومترمربع  ،)%38/8اراضی شاهري  180کیلومترمرباع
 ،)% 0/3مراتع  34193کیلومترمربع  )% 57/7و اراضای
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جنگلی  1900کیلومترمربع  )% 3/2از مسااحت منطقاه
را شامل می شوند .هم نین از نظر زمینشناسی ،منطقاة
مورد مطالعه شامل ساازندهاي پاره کاامبرین تاا کاواترنر

میباشد .حداقل ارتااک حوضة مورد مطالعه 1690 ،متار و
حداکثر ارتااک موجود در این حوضه  4407متر مایباشاد
شکل .)1

شکل  .1موقعیت محدودة مورد مطالعه در ایران

 .2.2دادهها و اطالعات پژوهش
محادودة منطقااة ماورد مطالعااه باا اسااتااده از نقشااه
توپوگرافی گیهن ،ا ربایجان شارقی ،همادان ،کردساتان،
زنجان و قزوین با مقیا  1:50000ساازمان جغرافیاایی
نیروهاي مسلح) استخرال گردیاد ] .[5باه منظاور تعیاین
ناو پذیري هر یک از سازندهاي موجود در حوضه از نقشة
زمینشناسی گیهن ،ا ربایجان شرقی ،همدان ،کردساتان،
زنجان و قزوین با مقیا  ،1:100000اساتااده گردیاد و
منطقة مورد مطالعه از آن اساتخرال و رقاومی شاد ].[11
ستس مساحت هر یک از سازندها تعیین شد .هم نین با
استااده از نقشة کاربري اراضی ایران با مقیا 1:50000
و بهرهگیري از نرم افازار  Google Earthمحادودة اولیاة
کاربريهاي موجود در حوضه مشخص گردیاد شاکل .)1
به منظور تعیین زیرحوضهها ،با استااده از برنامة الحاقیاه

 Arc Hydroمحاادودة مااورد مطالعااه بااه  23زیرحوضااه
تقسایمبنادي شاد .ساتس در هار زیرحوضاه متغیرهااي
مساحت حوضه ،محیط حوضه ،ضریب گراویلیاو  ،قاول
مستطیل معادل ،عرض مستطیل معادل ،حاداکثر ارتاااک،
حداقل ارتااک ،ارتااک متوسط ،شیب متوسط ،قول آبراهه،
تراکم زهکشای ،زماان تاثخیر ،مسااحت شاهر ،مسااحت
جنگل ،مساحت سازندهایی با ناو پذیري زیااد ،مسااحت
سازندهایی با ناو پذیري متوسط ،مساحت ساازندهایی باا
ناو پذیري کم و مساحت سازندهایی با ناو پذیري خیلی
کم به دست آمد جدول  .)3باه منظاور تعیاین میاانگین
ساالنة دبی رسوب زیرحوضهها از دادههاي رساوب روزاناه
 23ایستگاه رسوبسنجی واقع در محدودة مورد مطالعاه
استااده شده است جادول  )1و در ساالهاایی کاه آماار
ناقص بوده با استااده از روشهاي مرسوم نسبت نرماال)،
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اقهعات بازسازي و تکمیل گردید .ستس میانگین رساوب
ساااالنه قاای دورة آماااري  )1361 -1391بااراي هاار

زیرحوضه محاسبه شد ].[50

جدول  .1مشخصات ایستگاه های رسوبسنجی منطقة مورد مطالعه
ردی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ایستگاه

ارتااک متر)

قول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

هشتادجات
قره گونی
ینگی کند
باغ کهیه
سیاه دشت
لوشان
پالتی
رودبار
گیلوان
جوستان
جوستان علیزان
شاري چاي

1500
1450
1470
1273
978
334
1700
204
311
1979
1953
1100

48/38
47/95
47/97
50/49
50/28
49/51
48/45
49/39
49/13
50/9
50/89
47/65

36/16
36/24
36/24
36/39
36/45
36/62
36/76
36/77
36/77
36/18
36/18
37/48

 .3.2تعیین منااطق همگان براساا

روش تحلیال

خوشهای
یکی از کاربردهاي مناقق همگن در تحلیل منطقاهاي
رسوب می باشد .با افزایش تعاداد ایساتگاه هاا و صاحت و
کاایت آمار آنها ،دقت مدلهاي برآورد در رسوب افزایش
می یابد .عهوه بر این ،روش مناساب دیگار باراي افازایش
دقاات ایاان ماادلهااا ،ارائااة آنهااا در مناااقق همگاان
هیدرولوژیک میباشد ] .[8روشهاي متعددي براي آزمون
همگنی حوضه هاي آبخیز و مناقق مختل وجود دارد که
در این پژوهش از روش تحلیل خوشهاي استااده شد.
تحلیل خوشهاي به عناوان روشای در کااهش دادههاا
است ،یعنی از بین بردن مشاهدات تعدادي گاروه همگان
حاصل میگردد که هدف اصالی آن باه حاداقل رسااندن
تغییاارات درونگروهاای و بااه حااداکثر رساااندن تغییاارات
باینگروهای اسات ] .[33در واقاع ایان روش باه منظاور
دستهبندي دادهها انجام میشود .بهقوريکاه گاروههااي
موجود در هر دسته بیشترین شاباهت را باههام داشاته
باشند .الگوریتمهاي زیادي براي تحلیل خوشهاي پیشنهاد

ردی
13
14
15
16
18
18
19
20
21
22
23

ایستگاه

ارتااک متر)

قول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

شهربیجار
درو
سرچم
پلدختر
قازلو
قرنقو
استور
کوهساالر
بیانلو
توتکابن
آیدوغموش

4
1651
1150
1100
1300
1200
930
1500
1571
251
1380

49/65
48/61
47/88
47/81
47/96
47/63
47/97
47/35
47/85
49/57
47/51

37
37/11
37/11
37/35
37/23
37/4
37/51
37/53
36
36/84
37/24

شده است که باه دو گاروه روشهااي سلساله مراتبای و
تاکیککنندة تکراري تقسیم میشوند .بیشتر پژوهشگران
روش سلسهمراتبی را مناسبتر مایدانناد ] .[40در روش
سلسهمراتبی با دو روش تجمعی و تقسیم ،گروهها تشکیل
میشوند .در روش تجمعی ابتدا هر فرد یک گروه مجازا را
تشکیل میدهد و ستس گروههاي نزدیک به هم به تدریج
ترکیب میشوند تا در نهایت کلیه افراد در یک گروه واقاع
مایشاوند .در روش تقسایم نیاز عکاس روش تجمعای
گروهبندي انجام میگیرد .خروجی روش سلسهمراتبی باه
صورت دندوگرامی بوده و روابط قبقاتی چند فرد بر اسا
شباهت آنها نشان داده مایشاود ] .[46در ایان مطالعاه
براسا  18متغیار فیزیاوگرافی و هیادرولوژیکی ،تحلیال
خوشهاي انجام شد و محدودة مورد مطالعه باه دو منطقاة
همگن تبدیل گردید شکل .)2

 .۴.2روش انتخاب مناسب تارین تاابت توزیات در
مناطق همگن
پس از تهیه و تکمیل داده هاي رسوب متوسط سااالنة
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ایستگاههاي منطقة مورد مطالعه ،با بهکاارگیري نارمافازار
 Smadaو توزیع هاي متاداول در هیادرولوژي نرماال ،دو
پارامتر لوگ نرماال ،ساه پاارامتر لاوگ نرماال ،پیرساون
تیپسه ،لوگ پیرسون تیپساه ،گمبال) دادههاا ،بارازش
شاادند .براسااا کاامتاارین خطااا  ،)RMSEتوزیااعهاااي
مختل مرتب 1شدند و به آنها امتیاز داده شد .در نهایات
براسا بیشترین امتیاز ،توزیع آمااري مناساب انتخااب
گردید.

 .5.2تعیین عواملمؤثر در تولید رسوب براسا
تجزیة مؤلفههای اصلی ()PCA
تجزیة مؤلاه هاي اصلی میتواند باه عناوان روشای در
کاهش دادههاي ماورد اساتااده قارار گیارد تاا مجموعاه
دادههایی که شامل تعداد زیاادي متغیار اسات باه تعاداد
مناسااب و معقااول کاااهش یابااد ] .[51هم نااین تجزیااة
مؤلاه هاي اصلی یک شیوة چند متغیاره اسات کاه باراي
توصی روابط درونی برخی از متغیرهاي همبساته از نظار
برخی فاکتورهاي مهام اساتااده مایشاود ] .[29در ایان
پااژوهش تجزیااة مؤلاااههاااي اصاالی روي  18متغیاار
فیزیوگرافی و هیدرولوژیک مساحتحوضه ،محیطحوضه،
ضریبگراویلیو  ،قولمستطیل معادل ،عارضمساتطیل
معااادل ،حااداکثرارتااااک ،حااداقلارتااااک ،ارتااااکمتوسااط،
شیبمتوسط ،قولآبراهاه ،تاراکمزهکشای ،زماانتمرکاز،
مساحت شهر ،مساحت جنگال ،مسااحت ساازندهایی باا
ناو پااذیري زیاااد ،مساااحت سااازندهایی بااا ناو پااذیري
متوسط ،مساحت سازندهایی با ناو پذیري کم و مسااحت
سازندهایی با ناو پذیري خیلی کم به دست آماد) در هار
دو منطقة همگن محدودة مورد مطالعه انجام شد جادول
 .)3با توجه به اینکه تجزیة مؤلاههاي اصلی  18متغیار را
در منطقة همگن یک به  5مؤلاه و در منطقاة همگان دو
به  3مؤلاه کاهش داد ،باه قاوريکاه فارض شاد میازان
رسوب تحت کنترل متغیرهااي محیطای باوده و تحلیال

Ranking

1

آزمون آماري تجزیة مؤلاه هااي اصالی مای تواناد عوامال
کنترلکنندة رسوب را مشخص نماید .با توجه به اینکه در
ایاان تحقیااق از تکنیااک آماااري چنااد متغیااره تجزیااة
مؤلاههاي اصلی استااده گردید ،لذا پیش از انجام هر یک
از آنها ابتدا فرضهاي مرتبط با ناوک آزماون باراي تماام
دادههاي مورد استااده انجام شد .به منظور بررسی تناسب
و کیایت دادهها براي  PCAاز آمارههاي  KMOو بارتلات
استااده شد KMO .معیاري از کاایت نمونهبرداري اسات
که صهحیت کاهش دادههاا باه گاروههااي کوچاکتار را
تعیین میکند .آمارة کرویت بارتلت نشان میدهد کاه آیاا
ماتریس همبستگی ،یک ماتریس همساان و واحاد اسات
که غیر وابستگی متغیرها را نشان میدهد .مقاادیر بسایار
کوچااک کاامتاار از  )0/05بیااانگر ایاان اساات کااه روابااط
معنیداري بین متغیرها وجود دارد .به منظاور اجتنااب از
اثر مقیا هاي گوناگون متغیرها ،دادهها استاندارد شادند
در این صورت میانگین برابر با صار و انحراف معیار برابر با
یک خواهد شد ].[26
به قور کلی در ساه مرحلاه روش تجزیاة مؤلااههااي
اصاالی ،خصوصاایاتی کااه باایشتاارین نقااش را در عواماال
محیطی مؤثر بر تولید رسوب داشتهاند تعیاین گردیاد .در
مرحلة اول مقدار بار یا وزن ویژه براي هر مؤلاه با استااده
از روش تجزیة مؤلاههاي اصلی تعیین شد .در مرحلة دوم
فاکتورهاایی کااه داراي مقاادار ویاژه باایش از یااک بودنااد
انتخاب شدند .پس از انتخااب اولیاة وزن مؤلااههاا ،قادم
بعدي دوران آنها براي بدست آوردن مؤلاههایی است که
به آسانی تاسیر شوند .روش واریماکس عمومیترین روش
دوران متعامد اسات کاه مربعاات عناصار ساتونی بارآورد
ماتریس وزن مؤلاهها را ماکزیمم میساازد .در داخال هار
مؤلاه انتخاب شده که مقدار ویژه بایش از یاک داشاتند،
وزن فاکتورهاااي محیطاای در آن مؤلاااههااا بررساای و
خصوصیاتی که داراي وزن بیشتاري باراي آن مؤلااههاا
بودند به عنوان شاخص آن مؤلاه انتخااب گردیاد ] [22و
مهمترین پارامترهاي تثثیرگذار در تولیاد رساوب منااقق
همگن تعیین شدند.

817

تحلیل منطقهاي بار رسوب معلق با استااده از...

 .6.2رگرسیون مؤلفههای اصلی
پس از شناخت عوامل مؤثر در تولید رسوب معلاق باا
استااده از تجزیة مؤلاه هاي اصالی ،باراي تعیاین ارتبااط
آنهااا بااا میاازان رسااوب معلااق از تحلیاال رگرساایون
چندمتغیره با روش گامبهگام استااده شد ] .[1ایان روش،
امکان تحلیل همزمان اثر تعدادي متغیر مساتقل بار یاک
متغیر وابسته را فاراهم ماینمایاد .از آنجاایی کاه تولیاد
رسوب یک منطقاه ناشای از عملکارد هامزماان و باا اثار
متااوت چندمتغیره هستند ،استااده از روشهااي آمااري
چندمتغیره مناسب است .در این روش یک متغیر وابساته
و مجموعهاي از متغیرهاي مستقل به قور همزمان تجزیه
و تحلیاال ماایشااوند .متغیاار وابسااته ،مقااار دباای در دورة
بازگشااتهاااي مختلاا اساات و متغیرهاااي مسااتقل،
خصوصیات فیزیوگرافی منطقاة ماورد مطالعاه مایباشاد.
براي بررسی نوک رابطه بین متغیرها و ارئة مدل پیشبینی
از رگرسیون استااده مایشاود .معادلاة رگرسایون خطای
چند متغیره در رابطة  1نشان داده شده است.
)1

𝑖𝜀 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 … … . +𝛽𝑛𝑋𝑛 +

کااه در آن  :Yمتغیاار وابسااته :B0 ،ضااریب ثابااتX1, ،

 :X2…..Xnمتغیرهاااي مسااتقل :B1, B2….Bn ،ضاارایب
متغیرهاي مستقل و 𝜀 خطاي رابطة رگرسیونی است ].[19
در این پاژوهش بعاد از انجاام تحلیال عااملی و تعیاین
فاکتورهاي اصلی ،مقادیر امتیاز یا  Scoreهر یک از مؤلااههاا
براي هر دو منطقة همگن محاسبه شد ستس بین امتیازهاي
مؤلااههااي تعیاین شاده و مقاادیر دبای رساوب حاصال از
مناسبترین تابع توزیع احتمال  2پاارامتر لاوگ نرماال) باا
دورة بازگشت  25ساله به دلیل ضریب خطايکمتر ،کااربرد
بیشتر این دورهبازگشت و با توجه باه باازة آمااري موجاود)
رگرسیون چندمتغیره انجام شد و معادلة مرباوط باه بارآورد
منطقهاي دبیرساوب ارائاه گردیاد .در نهایات مقاادیر دبای
برآوردي از قریاق ایان معادلاه باا مقاادیر دبای مرباوط باه
مناسبترین تابع توزیع منطقاهاي در هار دو منطقاة همگان
بر مبناي داده مشاهداتی ایستگاهها) مقایسه شدند و میازان

خطا  )RMSEتعیین شد جدول .)6

 .3نتایج
 .1.3نتایج انتخاب مناطق همگن
نتایج حاصل از تحلیل خوشاهاي  18پاارامتر مختلا
براي هر کدام از زیرحوضاههاا در محایط  ،SPSSمنطقاة
مورد مطالعه را به  2منطقة همگن هیدرولوژیکی تقسایم
نمود شکل  .)2بدینصورت که به ترتیب زیرحوضاههااي
هشاااتادجات ،میاناااهشااااريچااااي ،میاناااهقرنقاااو،
میانهآیدوغموش ،یانگیکناد ،پاالتلو ،سارچم ،کوهسااالر،
توتکابن ،جوستان ،جوستانعلیزان ،سیاهدشت ،شهربیجار،
بیااانلو ،درو ،لوشااان ،باااغکهیااه در منطقااة همگاان اول و
زیرحوضههاي استور ،رودبار ،گیلوان ،قرهگونی ،پل دختار،
ماهنشان در منطقة همگن دوم قرار گرفتهاناد شاکل .)2
همانقور که مشاهده میشود زیرحوضههاي منطقة ماورد
مطالعه در فاصالة همبساتگی پیرساون کمتار از  5باه دو
خوشه تقسیم شدهاند .هر خوشه ،گروهی از زیرحوضهها را
شامل میشود که بیشترین همانندي را با یکدیگر دارناد.
در این پژوهش تعیاین منااقق همگان هیادرولوژیک ،باه
منظور مقایسة عواملمؤثر در تولید رسوب در هار کادام از
مناقق همگن صورت گرفته است.

 .2.3مناسبترین تابت توزیت در مناطق همگن
پس از امتیازدهی به توابع توزیاع براساا کام تارین
خطا به نحوي که تاوزیعی کاه کامتارین خطاا را داشات
بیش ترین امتیاز را کسب کرد مجماوک امتیازهاا محاسابه
شد و تابع توزیعی که بیش ترین امتیاز را کساب کارد باه
عنوان مناسبترین تابع انتخاب شد .نتایج نشاان داد تاابع
توزیع لوگ نرمال دو پارامتري مناسبترین تابع توزیاع در
مناقق همگن میباشد .بنابراین در هر دو منطقة همگن با
استااده از توزیع لوگ نرمال دو پارامتري به دلیل کساب
بیش ترین امتیاز) ،داده ها برازش شادند و مقادار رساوب
متوسط ساالنه با دورة بازگشاتهااي مختلا ،10 ،5 ،2
 25و  50ساله) پیشبینی گردید جدول .)2
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شکل .2نمودار درختی حاصل از تحلیل خوشهای منطقة مورد مطالعه

جدول  .2نتایج انتخاب مناسبترین توزیع

مناقق همگن

نرمال

لوگ نرمال دو پارامتري

لوگ نرمال سه پارامتري

پیرسون تیپ 3

لوگ پیرسون تیپ 3

گمبل

منطقة 1

32

89

58

59

69

50

منطقة 2

13

33

20

23

15

22

کل منطقه

45

122

78

82

84

72

 .3.3مؤلفههای مؤثر درتولیاد رساوب معلاق در
مناطق همگن
از آنجایی که تعاداد  18متغیار در دو منطقاة همگان
جهت بررسی انتخاب شدند ،باراي تعیاین میازان کاایات
داده از آمااارة  KMOاسااتااده شااد .بااا در نظاار گاارفتن
 KMO= 0/76و ضریب بارتلت کم تر از  0/01باراي هار
دو منطقة همگن بهکار برده شاده باراي تعیاین رساوب،
میزان کاایت داده مورد تثیید قرار گرفت .در قای تحلیال
 18متغیر در دو منطقة همگن مورد بررسی مشخص شد،
در منطقة همگن اول دادهها حول  5مؤلاه اندازة حوضه،

شیب ،توپوگرافی ،ناو پذیري و هیدرولوژي) با بیشتارین
مقادیر ویژه و در منطقه همگن دوم دادهها حول  3مؤلااه
انداة حوضه ،ناو پاذیري و هیادرولوژي) باا بایشتارین
مقادیر ویژه خهصه شدند جدول .)3
براسا نتایج جدول ،3در منطقة همگن یاک ،درصاد
توجیه واریانس هریک از مؤلاه هاا باه ترتیاب عبارتناد از
 18/38 ،13/99 ،8/6 ،7/62و  .38/92بااار مؤلاااههااا را
می توان باه صاورت قاوي ،متوساط و ضاعی باه ترتیاب
براسا مقادیر عددي بایش از  0/5 -0/75 ،0/75و -0/5
 0/3قبقهبندي کرد.
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جدول  .3ماتریس دورانی واریماکس پارامترهای منتخب مناطق همگن هیدرولوژیک
مؤلاة 3

مؤلاة 4

مؤلاة 5

متغیرها

مؤلاة 1

مؤلاة 2

0/031
0/018
0/125
0/028
-0/081
0/884
0/424
0/939
0/008
0/121
-0/436
0/028
-0/211
-0/476
-0/437
0/041
-0/225
0/375
0/046

-0/011
0/019
0/121
0/034
-0/127
0/033
0/145
0/117
-0/047
-0/069
-0/188
-0/031
0/491
-0/046
-0/036
-0/860
-0/133
0/860
0/064

0/048
0/089
0/167
0/106
-0/088
-0/022
0/044
0/013
0/173
0/012
0/725
0/044
0/433
0/121
-0/478
0/404
0/172
0/165
0/028

مقدار ویژه

7/39

3/49

2/65

1/63

1/44

واریانس کل ()%

38/92

18/38

13/99

8/6

7/62

واریانس تجمعی ()%

38/92

57/3

71/29

79/9

87/52

خوشه ( 1پنج مؤلفة اصلی)
مساحت حوضه )Km2
محیط حوضه )Km
ضریب گراویلیو
قول مستطیل معادل )Km
عرض مستطیل معادل )Km
حداکثر ارتااک )m
حداقل ارتااک )m
میانگین ارتااک )m
میانگین شیب )%
قول آبراهه ها )Km
تراکم زهکشی )Km Km-2
زمان تمرکز ساعت)
کاربري شهري )%
اراضی جنگل )%
ناودپذیري خیلی کم )%
ناو پذیري کم )%
ناو پذیري متوسط )%
ناو پذیري زیاد )%
میانگین بارش ساالنه )mm

0/970
0/989
0/846
0/982
0/819
0/197
0/312
-0/056
0/006
0/986
-0/025
0/980
0/504
-0/311
-0/197
0/120
0/135
-0/006
-0/452

-0/071
-0/061
-0/052
-0/051
-0/137
0/293
-0/564
-0/265
0/947
0/037
0/003
-0/115
-0/131
0/758
-0/095
0/095
-0/538
0/072
0/777

خوشة ( 2سه مؤلفة اصلی)
مساحت حوضه )Km2
محیط حوضه )Km
ضریب گراویلیو
قول مستطیل معادل )Km
عرض مستطیل معادل )Km
حداکثر ارتااک )m
حداقل ارتااک )m
میانگین ارتااک )m
میانگین شیب )%
قول آبراههها )Km
تراکم زهکشی )Km Km-2
زمان تمرکز ساعت)
کاربري شهري )%
ناودپذیري خیلی کم )%
ناو پذیري کم )%
ناو پذیري متوسط )%
ناو پذیري زیاد )%
میانگین بارش ساالنه )mm

0/952
0/978
0/835
0/965
0/014
0/941
-/860
0/299
0/859
0/877
-0/035
0/854
0/226
0/421
0/297
0/212
-0/418
0/846

0/277
0/121
-0/455
-0/163
0/962
-0/024
-0/493
-0/936
0/286
0/464
-0/010
0/306
0/148
0/866
0/851
0/906
0/016
-0/158

0/131
0/060
0/146
0/152
0/151
-0/086
0/028
0/018
0/204
0/086
0/937
-0/306
0/891
-0/131
0/415
-0/109
0/481
-0/314

مقدار ویژه

10/05

4/25

2/42

واریانس کل ()%

87/55

23/62

13/47

واریانس تجمعی ()%

87/55

79/5

92/97
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براسا نتایج تحلیل مؤلاههاي اصلی بین متغیرهااي
فیزیااوگرافی حوضااه ،مؤلاااة اول  38/92درصااد از کاال
واریااانس را توجیااه ماایکنااد جاادول  .)3در مؤلاااة اول،
مساااحتحوضااه ،محاایطحوضااه ،ضااریبگراویلیااو ،
قولمستطیل معادل ،عرضمستطیل معادل ،قولآبراهه و
زمانتمرکز بار وزنی بهترتیب ،0/98 ،0/84 ،0/98 ،0/97
 0/98 ،0/81و  )0/98بااار مثباات قااوي ،درصااد مساااحت
کاربري شهري با بار وزنی  )0/50بار متوساط دارناد و در
تولید رسوب منطقة مورد مطالعه تثثیرگذار میباشاند .باه
دلیل اینکه تعداد عوامل مربوط به اندازة حوضاه بایشتار
است ،این مؤلاه ،مؤلااة انادازة حوضاه نامیاده مایشاود.
مؤلاة دوم میزان معنیداري از واریانس کل یعنای 18/38
درصد را توجیه مینماید .در این مؤلااه میاانگین شایب،
درصد مساحت اراضی جنگلی و میانگین بارش ساالنه باا
بار وزنی به ترتیب  0/75 ،0/94و  )0/77بار مثبات قاوي،

حداقل ارتااک و درصد مساحت سازندهایی باا ناو پاذیري
متوسط با بار وزنی  -0/56و  ) -0/53بار متوسط و منای
دارند .فاکتور سوم  13/99درصد از واریانس کل را توجیاه
میکند و حداکثر ارتااک و میانگین ارتااک حوضاه باا باار
وزنی  0/88و  )0/93داراي بار وزنای مثبات و قاوي مای
باشد و ایان مؤلااه باه عناوان مؤلااة توپاوگرافی نامیاده
میشود .مؤلاة چهارم  8/6درصد از کل واریانس را توجیه
میکند و متغیر ناو پذیري زیاد سازندها با بار وزنی 0/86
داراي بار وزنی قوي و مثبت میباشد و متغیر ناو پاذیري
کمسازندها با باار وزنای  -0/86داراي باار قاوي و مناای
میباشد ،در نتیجه مؤلااة چهاارم ،مؤلااة زماینشناسای
نامیده مایشاود .مؤلااة پانجم  7/62درصاد از واریاانس
دادهها را توجیه میکند .تراکمزهکشی با باار وزنای 0/72
داراي بار وزنی متوسط و مثبت میباشد جدول .)3

شکل  .3نمودار  Screeمنتج از تحلیل مؤلفههای اصلی منطقة همگن 1

در منطقة همگن دو ،درصد توجیه واریانس هریاک از
مؤلاهها باه ترتیاب عبارتناد از  23/62 ،87/55و 13/47
میباشند .در مؤلاة اول ،مسااحتحوضاه ،محایطحوضاه،

ضریبگراویلیو  ،قول مساتطیل معاادل ،قاولآبراهاه،
حداکثرارتااک ،شیب ،بارش و زماانتمرکاز باار وزنای باه
ترتیااااب ،0/85 ،0/94 ،0/87 ،0/96 ،0/83 ،0/97 ،0/95
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 0/84و  )0/85باار مثبات قاوي دارناد و متغیار حاداقل
ارتااک با بار وزنای  -0/86باا باار قاوي و مناای در تولیاد
رسوب منطقة مورد مطالعه تثثیرگذار میباشند .باه دلیال
اینکه تعداد عوامل مربوط به متغیرهااي حوضاه بایشتار
است ،این مؤلاه ،مؤلااة انادازة حوضاه نامیاده مایشاود.
مؤلاة دوم میزان معنیداري از واریانس کل یعنای 23/62
درصد را توجیه می نماید .در این مؤلاه ،عارضمساتطیل
معادل ،میانگین ارتاااک ،درصاد مسااحت ساازندهایی باا
ناو پاذیري خیلای کام ،درصاد مسااحت ساازندهایی بااا

ناو پذیري کم و درصد مساحت سازندهایی با ناو پذیري
متوسط با باار وزنای  0/85 ،0/86 ،0/96و  0/9داراي باار
وزنی مثبت و قوي میباشد و متغیر میانگین ارتااک حوضه
با بار وزنی  ،-0/93داراي بار قوي و منای مایباشاد .ایان
مؤلاه به عنوان زمینشناسی نامیده میشود .فاکتور ساوم
13/47درصااد از واریااانس کاال را توجیااه ماایکنااد و
تراکمزهکشی و درصد مسااحت کااربري شاهري باا باار
وزنی  0/93و  )0/89داراي بار وزنی مثبت و قوي میباشد
جدول .)3

شکل .4نمودار  Screeمنتج از تحلیل مؤلفههای اصلی منطقة همگن 2

 .۴.3برآورد دبیرسوب معلق در مناطق همگن
همانطور که کر شد ،براسا انجام تجزیة مؤلاههااي
اصلی  )PCAمقادیر امتیاز براي هر مؤلاه در هر ایساتگاه
هیدرومتري مناقق همگن هیدرولوژیک محاسابه گردیاد
جدول  4و .)5
سااتس تحلیاال رگرساایون چناادمتغیااره بااین مقااادیر
 Scoreمؤلاااههاااي اصاالی و دباایرسااوبمشاااهداتی
ایستگاه هااي هیادرومتري منااقق همگان انجاام شاد و

معادلة مربوط به برآورد منطقهاي دبیرسوب ارائه گردیاد
جدول .)6
در نهایت براساا رابطاة رگرسایون دبایرساوب 25
ساله ،مقاادیر دبایرساوب در زیرحوضاه هاایی کاه فاقاد
ایسااتگاه هیاادرومتري هسااتند باارآورد شااد و مقااادیر
دبیبرآورد شده و دبیمشاهداتی مقایساه شادند و میازان
خطاي آن تعیین گردید.
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جدول  .4مقادیر امتیاز فاکتورهای تعیین شده در منطقة همگن 1
زیرحوضه ها

مؤلاة 1

مؤلاة 2

مؤلاة 3

مؤلاة 4

مؤلاة 5

بیانلو
هشتاد جات
ینگی کند
پالتو
سرچم
قرنقو
آیدوغموش
کوهساالر
شاري چاي
درو
توتکابن
شهر بیجار
باغ کهیه
لوشان
سیاه دشت
جوستان
جوستان علیزان

1/27
-0/07
0/27
-1/24
1/54
0/9
0/37
-0/40
0/03
-1/03
-0/63
-0/99
-0/06
1/97
0/38
-1/08
-1/23

-0/52
-1/14
-1/36
-0/92
-0/53
0/23
-0/17
-0/91
-0/48
-0/54
1/06
2/46
0/46
1/31
0/90
0/10
0/07

0/17
-0/36
-0/84
0/05
-0/93
0/29
-0/02
-0/88
-0/09
0/02
-1/94
-1/40
1/19
0/78
0/93
1/36
1/68

-1/14
-0/62
-0/34
-1/36
2/15
0/68
1/07
0/02
-0/49
-0/02
0/08
-0/24
1/25
-1/19
0/42
1
1/22

-0/28
0/04
1/35
1/53
1/39
-1/24
0/08
-1/63
-0/51
-1/18
-1/27
1/23
0/28
-0/30
0/41
0/52
-0/36

جدول  .5مقادیر امتیاز فاکتورهای تعیین شده در منطقة همگن 2
زیرحوضه ها

مؤلاة 1

مؤلاة 2

مؤلاة 3

قره گونی
پلدختر
استور
رودبار
ماهنشان
گیلوان

-0/96
-0/66
0/62
1/49
-0/90
-0/42

-0/48
0/42
-1/21
0/24
0/21
1/73

-1/31
1/63
0/56
-0/31
-0/13
-0/43

جدول  .6روابط منطقهای دبی رسوب به روش رگرسیون مؤلفههای اصلی
منطقة همگن

تعداد ایستگاه

رابطة رگرسیون دبی رسوب  25ساله

ضریب تبیین R2

1

17

Q = - 35.7 × F2 + 67

0/67

2

6

Q = - 22.9 × F1 – 11.25 × F2 + 82.1

0/32
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مقادیر دبی رسوب برآوردی (میلی گرم بر لیتر)

R2= 0.6732

مقادیر دبی رسوب مشاهداتی (میلی گرم بر لیتر)
شکل  . 5نمودار پراکنش مقادیر دبی رسوب برآورد شده و دبی رسوب مشاهداتی منطقة همگن 1

مقادیر دبی رسوب برآوردی (میلی گرم بر لیتر)

R2= 0.326

مقادیر دبی رسوب مشاهداتی (میلی گرم بر لیتر)
شکل . 6نمودار پراکنش مقادیر دبی رسوب برآورد شده و دبی رسوب مشاهداتی منطقة همگن 2

 .۴بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش تجزیة مؤلاههاي اصلی براي  18متغیر
محیطی انجام شد .براسا نتایج تجزیة مؤلاه هاي اصالی
پارامترهاي مؤثر در تولید رسوب با مقادیر رسوب در دورة
بازگشتهاي مختل در منطقة همگن  1باه پانج مؤلااه
انااادازة حوضاااه ،شااایب ،توپاااوگرافی ،ناو پاااذیري و

هیدرولوژي) با بیشترین مقادیر ویژه و در منطقة همگان
 2دادهها حول ساه مؤلااه انادازة حوضاه ،ناو پاذیري و
هیاادرولوژي) خهصااه شاادند .هم نااین بااا اسااتااده از
رگرسیون مؤلاههاي اصلی در منطقة همگن  1فاکتور اول
با مقدار ضریبهمبساتگی  0/67و در منطقاة همگان ،2
نیز فاکتور اول و دوم با ضریبهمبستگی  0/32وارد مادل
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شدند.
بنابراین میتوان گات کاه تعیاین منااقق همگان باا
متغیرهاي ژئومورفولوژیک مشابه و دستهبندي آنها براي
اجراي هماهنب عملیات کنترل فرسایش ،به عنوان روشی
براي مدیریت فرسایش در حوضههاي فاقد آماار پیشانهاد
میشود .هم نین نظر به تاثثیر فاراوان شاناخت صاحیح
عوامل دخیل در تولید رسوب در حوضههاي آبخیز کشاور
از جهاات تثثیرگااذاري باار شاایوههاااي ماادیریتی حوضااه،
اختصاص منابع مالی در امر مبارزه با فرساایش ،دساتیابی
ماادلهاااي مطلااوب در ایاان بخااش و افاازایش بااازدهی
قرحهاي حااظت آب و خاك ،پیشنهاد میشود مطالعاات
جامعی در مناقق مختل کشور با هدف شناسایی علمای
و دقیق عوامل مؤثر بر تولیاد رساوب حوضاههااي آبخیاز
انجام شود.
در پژوهشی که توسط خیرفام و وفاخواه انجاام شاد از
روش تحلیل خوشاهاي و تحلیال منطقاهاي ،رگرسایون و
گاما رسوبات جنوب و جنوب شرق دریااي خازر اساتااده
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گردیاد .نتااایج نشاان داد کااه روش تحلیال خوشااهاي بااا
ضریبهمبستگی  %49/24بهترین نتیجه را دارد ] .[21در
تحقیقی که توسط نصارتی و همکااران در حوضاة آبخیاز
سایدرود انجام شد نتایج حاکی از آن اسات کاه براساا
تجزیة مؤلاه هااي اصالی پارامترهااي مسااحت حوضاه و
ناو پذیري سازندهاي زمینشناسی مهامتارین عوامال در
افاازایش دباایساایهب در منطقااه ماایباشااند .هم نااین
معادالت رگرسیون دبی رواناب با دورة بازگشت  10سااله،
ضااریب تعیااین  %69و  %89را نشااان ماایدهااد ].[34
هم نین صمدزاده و همکاران همبستگی رسوب و دبی را
در حوضاة درهرود در اساتان اردبیال ماورد مطالعاه قاارار
دادند و میزان رسوب معلق را براي حوضههاي فاقاد آماار
براساا معاادالت منطقااهاي حاصال از رگرسایون چنااد
متغیره بارآورد کردناد .نتاایج نشاان داد کاه همبساتگی
معنیداري بین مورفومتري زیرحوضههاا و میازان رساوب
وجود دارد ].[43

References
[1] Abbaspour Fard, M.H., Vandechali, M. and Rouhani, Abbas. (2018). Linear Regression Analysis Some of the
important performance parameters of a conventional diesel engine in different working conditions. Journal of
)Mechanical Engineering, 5, 363- 373. (In Persian
[2] Arab Ameri, A.R., Shirani, K. and Tazeh, M. (2017). Numerical Analysis of Factors Affecting Landslide Incidence
and its Sensitivity Zoning Using Logistic Regression and Linear Multivariate Regression (A Case Study: Marbur
)Basin). Journal of range and watershed management, 1, 121- 161. (In Persian
[3] Arman, N. (2012). Regional modeling of soil erosion and sediment yield in Northern Alborz. PHD Thesis, Tehran
)University, Faculty of Natural Resources, 286 pp. (in Persian
[4] Arman, N., Faghouri, Z., Faraji, M. and Khorsandi, Z. (2017). Determination of Effective Factors on Sediment
Using Statistical Methods (A Case Study: Seyyed Abad Basin). Journal of Watershed Engineering, 2,190- 204. (In
)Persian
& [5] Armed Forces Organization, Topographic Maps of Guilan, Azarbayejan sharghi, Hamedan, Kordestan, Zanjan
)Ghazvin Provinces, Scale 1:50000. (In Persian
[6] Behmanesh, J., Mohammadpour, M. and bateni, M.M. (2017). Comparison of River Suspended Sediment Load
Estimation, using Regression and GA Methods. Journal of Watershed Management Research, Vol. 8, No.16, 132)141. (In Persian
[7] Dalir, P., R. Cash. and V. Gholami. (2015). The most important factors related Nvlyd forest roads in the forests of
Northern Iran deposition. Journal of Environmental Degradation, 2, 12- 23.

825

...تحلیل منطقهاي بار رسوب معلق با استااده از

[8] Esmaeeli, A., samiee, M., Bayat, R. and Lotfi, Z. (2011). Evaluation of hydrological homogenization methods in
Basin Tehran Province. the Fourth Iranian Conference of Water Resources Management, Amir kabir University, 19. (In Persian)
[9] Emami, E. (2008). Investigating the regional model of sediment using artificial neural networks and comparing it
with multivariate regression. Second National Conference on Hydroelectric Power Plants, 1- 7. (In Persian)
[10] Eldarmi, A. and Sheikhipour, A. (2016). Investigation changes of river morphology and its role on erosion and
sedimentation with using HEC-RAS (Case study: Khorram Abad River, Duab Visian). Journal of Quantitative
Geomorphological Research, 5(3), 146- 163. (In Persian)
[11] Geological Survey of the country, geological maps of Guilan, Azarbayejan sharghi, Hamedan, Kordestan, Zanjan
& Ghazvin provinces, Scale 1:100000. (In Persian)
[12] Ghorbani. M. A., Fakherifar, A., Nemati, S. and Tolouee, S. (2011). Determining Homogeneous Regions of Spatial
Distribution of Suspended Load in Aji-Chai River Basin. Journal of Water and Soil Science, 21 (2), 15- 24. (In
Persian)
[13] Groten, J. T. and Johnson, G. (2018). Report Comparability of River Suspended- Sediment Sampling and
Laboratory Analysis Methods. U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, 1- 34
[14] Heng, S. and Suetsugi, T. (2014). Development of a regional model for catchment-scale suspended sediment yield
estimation in ungauged rivers of the Lower Mekong Basin. Geoderma, Vol. 235- 236, 334- 346.
[15] Imaizumi, M. and Kato, K. (2017). PCA-based estimation for functional linear regression with functional
responses. Journal of Multivariate Analysis, Vol. 163, 15- 36.
[16] Johnson, R.A. and Wichern, D.W. (1992). Applied multivariate statistical analysisPrentice-Hall: Englewood
Cliffs, Pearson Education, 6ed edition, 184- 188.
[17] Kalteh, A. M. (2002). Investigating the Factors Affecting the Sedimentation of North and South Alborz Basin,
Master's thesis, Faculty of Natural Resources, Tehran University, 10- 92. (In Persian)
[18] Kannan, N., Osei, E., Cao. Y. and Saleh, A. (2017) . Estimating sediment and nutrient delivery ratios in the Big
Sunflower Watershed using a multiple linear regression model. Journal of Soil and Water Conservation, 72 (6), 6883.
[19] Khalaji, S. (2014). Investigation of the factors affecting on erosion of gully in Robat-Tork-Delijan, Master's Thesis,
Faculty of Geography, shahid beheshti University, 127 pp. (In Persian)
[20] Kheirfam, H. and Vafakhak, M. (2014). Evaluation of gamma test, cluster analysis, discriminant function analysis
and andrews curves methods to separate homogeneous watersheds for regional analysis of suspended sediment.
Journal of Water and Soil Conservation, 4(2), 65- 84. (In Persian)
[21] Kheirfam, H. and Vafakhah, M. (2015). Assessment of some homogeneous methods for the regional analysis of
suspended sediment yield in the south and southeast of the Caspian Sea. Journal of Earth System Science. Vol.
124, Issue 6, 1243- 1267.
[22] Kiyasheshaki, S. (2014). The role of factors affecting the avalanche occurrence and its zoning in the Meigoon Shemshak axis, Master's thesis, Faculty of Geography, Shahid beheshti University, 158 pp. (In Persian)
[23] Lin, G.F. and Wang, Ch.M. (2006). Performing cluster analysis and discrimination analysis of hydrological factors
in one step. Advances in Water Resources, 29, 1573- 1585.
[24] Mahmoud Abadi, E., Karimi, A. R., Hagh Niya, GH.H. and Sepehr, A. (2017). Multivariate Regression Function,
Artificial Neural Network and Gene Expression Planning in Determining Some Properties of Soil. Journal of
Water and Soil Cnservation, 2, 23- 44. (In Persian)
[25] Melesse, A.M., Ahmad, S., McClaina, M.E., Wang, X. and Limd, Y.H. (2011). Suspended sediment load
prediction of river systems: An artificial neural network approach. Agricultural WaterManagement, 98, 855- 866.
[26] Mirdavoudi, H. R., Zahedi, H., shokoubi, M. and Torkan, J. (2006). Relationships between the most important
ecological factors and rangeland vegetative using multivariate data analysis methods. (case study: South of
Markazi province). Iranian Journal of Rangeland and Desert Research, 13 (3), 201- 211. (In Persian)

1397  پاییز،3  شماره،71  دوره، مجله منابع قبیعی ایران،مرتع و آبخیزداري

826

[27] Mirlatifi, M., Seifi, A. and Riyahii, H. (2010). Combined multiple regression modeling-component analysis and
principal factors analysis (MLR-PCA) in prediction of reference evapotranspiration (case study: Kerman station).
Journal of Water and Soil, 24 (6), 1186- 1196. (In Persian)
[28] Mohammadi Khoshouee, M., Maleki Nejad, H. and Dastourani, M. T. (2017). Comparison of Regional Analysis
Methods for Peak Flood Assessment (Case Study: Isfahan-Sirjan and Yazd-Ardakan Plains). Journal of Range and
Watershed Management, 70 (2), 515- 529. (In Persian)
[29] Mohtadi, A., Hejazi, R., Hosseini, S.A. and Moemeni, M. (2018). Applying the "main component analysis"
technique to the data of the variables affecting stock returns. Journal of Financial Accounting and Audit Research,
37, 25- 52. (In Persian)
[30] Nasri, M and Najafi, A. (2015). Determining Mathematical relationship between Sediment delivery ratio and
Watershed Factors. journal of Natural ecosystems of Iran, 6 (2), 1- 12. (In Persian)
[31] Neishabouri, M. R., Bayat, H. Rastgou, M. Mohammadi, K. Gregory, A. and Nariman zadeh, N. (2016).
Parametric Estimation of Water Retention Using MGMDH Method and Principal Component Analysis. Journal of
soil science, Vol. 50, 1- 29.
[32] Nosrati, K., Ahmadi, M., Sarvati, M. R. and Mezbani, M. (2013). Determination of the Effective Factors in
Flooding Potential of Darrehshahr Drainage Basin Based on Hydrological Homogeneous Area. Journal of
Geogrphical Planning of Space Quarterly, 3(8), 119- 136. (In Persian)
[33] Nosrati, K. (2013). Applied Methods in Scientific Research, First edition, Shahid Beheshti University Jahad
Publishing, 204 pp. (In Persian)
[34] Nosrati, K., Laaha, G., Sharifnia, S.A. and Rahimi, M. (2015). Regional low flow analysis in Sefidrood Drainage
Basin, Iran using principal component regression. Journal of Hydrology Research, 46 (1), 121- 136.
[35] Noori, R., Karbassi, A.R., Moghaddamnia, A., Han, D., Zokaei-Ashtiani, M.H., Farokhnia, A. and Ghafari G.M.
(2011). Assessment of input variables determination on the SVM model performance using PCA, Gamma test, and
forward selection techniques for monthly stream flow prediction. Journal of Hydrology, 401, 177- 189. (In Persian)
[36]. Pektaş, A. O. (2015). Determining the essential parameters of bed load and suspended sediment load. Global
Warming, Vol. 8 (3), 359 -335.
[37] Rafik, B. and Kamel, B. (2016). Prediction of permeability and porosity from well log data using the
nonparametric regression with multivariate analysis and neural network, Hassi R’Mel Field, Algeria. Egyptian
Petroleum research institute, 26 (3), 778 -763.
[38] Rezazadeh Joodi, A., Sattari, M. T., Safdari, F. and Ghahremanzadeh, F. (2016). Evaluation of the performance of
M5 tree modeling and regression models in suspended sediment modeling of the river. Journal of Water and Soil
Conservation, 6(2), 109- 124. (In Persian)
[39] Roman, D. C., Vogel, R. M. and Schwarz, G. E. (2012). Regional regression models of watershed suspendedsediment discharge for the eastern United States. Journal of Hydrology, Vol. 472, 53- 62.
[40] Ramos, M.C. (2001). Divisive and hierarchical clustering techniques to analyze variability of rainfall distribution
patterns in a Mediterranean region. Journal of Hydrology, 57(2), 132- 138.
[41] Sadeghi, S.H.R. and Singh, J.K. (2005). Development of a synthetic sediment graph using hydrological data.
Journal of Agricultural Science and Technology, 2 (1-2), 69- 77. (In Persian)
[42] Sadeghi, S.H.R., Mizuyama, T., Miyata, S., Gomi, T., Kosugi, K., Fukushima, T., Mizugaki, S. and Onda, Y.
(2008). Determinant factors of sediment graphs and rating loops in a reforested watershed. Journal of Hydrology,
356 (3- 4), 271- 282. (In Persian)
[43] Samadzadeh, R., Khayam, M and Fazeli, A. (2013). Modeling Regional Estimation of Suspended Sediment in
Darreh Rood Basin in Ardebil. Journal of Geography and Environmental Planning, 51(3), 153- 179. (In Persian)
[44] Tabatabaee, M. R. and Soleimani, K. (2013). Estimation of Fluvial Suspended Sediment Concentration Using
MODIS Sensor (Case Study: Hydrometry Station of Mollasani), Journal of Irrigation Science and Engineering,
36(2), 83- 95. (In Persian)
[45] Tananaev, N. I. (2017). Applying Regression Analysis to Calculating Suspended Sediment Runoff: Specific
Features of the Metho. journal of Water Resources, Vol. 40, No. 6, 585- 592.

827

...تحلیل منطقهاي بار رسوب معلق با استااده از

[46] Tryon, R.C. (1939). Cluster analysis. New York: McGraw-Hill.
[47] Uca., Toriman, E., Jaafar, Othman., Maru, Rosmini, Amal, Arfan. and Ansari, Saleh Ahmar. (2018). Daily
Suspended Sediment Discharge Prediction Using Multiple Linear Regression and Artificial Neural Network.
Journal of Physics Conference Series, Ser. 95401203, 1- 20.
[48] Wuttichaikitcharoen, P. and Babel, M. S. (2014). Principal Component and Multiple Regression Analyses for the
Estimation of Suspended Sediment Yield in Ungauged Basins of Northern Thailand. Journal of Water, 6(8), 28472848.
[49] Varvani, J., Ebrahimi, N. Gh., Yousefi, M., Shadmani, A. and Nikche Farahani. Sh. (2015). Investigation of the
efficiency of nero fuzzy and tree regression methods in estimating suspended sediment load of the river. Journal of
Watershed management Research, 4(109), 105- 115. (In Persian)
[50] Water Resources Organization (TAMAB), Sediment and Rain Data, (1961- 2011). (In Persian)
[51] Zhong, X. and Enke, D. (2017). Forecasting Daily Stock Market Return Using Dimensionality Reduction. Expert
Systems with Applications, 67, 139 -126.

