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Abstract
The present study compared different methods for suspended
sediment estimation with data classification method as well as
the observation and estimation sediments in all methods for
three stations of Doab Merk, Shirgah, and Krikla which are
located in totally different climatic zones. The results
introduces the normal rating curve using hydroseason as the
optimized model with the lowest root mean square error
(700.96) in Dooab Mark station. While, in the Shirgah and
Krikla stations the CF2 method using calendar method had
better performance with root mean square error of 12074.648
and 559.73, respectively. FAO model had a low performance
in all three stations for all three applied methods. Also, the
comparison of estimated and observed sediment in Shirgah
station using hydocimate without data classification for the
modified CF2 method and in Krikla station using the normal
sediment rating curve had better estimation with percents of
change of -9.56% and -6.17%, respectively. While, the results
showed that for Krikla station the calendar and hydroclimatic
classification in modified CF2 method had the best estimation
with percent of change of -22.33 and -22.55%, respectively.
The conclusion showed that the climate region in which the
studied station is located affected the optimal models in
estimating suspended sediments.
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چکیده
پژوهش حاضر به منظور مقایسه کارایی روشهای برآورد رسوب معلق در دو
ایستگاه هیدرومتری دوآب مرک و شیرگاه و کریكال که به طور واضح در دو
 نتایج نشان. انجام شده است،منطقه اقلیمی کامالً متفاوت در کشور قرار دارند
داد که در ایستگاه دوآب مرک منحنی سنجه معمولی با استفاده از فصول
) به1۳۳/31( هیدرواقلیمی با کمترین مقدار مجذور میانگین مربعات خطا
 در حالیکه در ایستگاههای شیرگاه و کریكال.عنوان مدل بهینه معرفی گردید
 اصالحی بر اساس تقسیمبندی فصول تقویمی با مقدار مجذورCF2 روش
 دارای عملکرد559/73  و12074/648 میانگین مربعات خطا بهتربیب هتربیب
 در هر سه ایستگاه و با استفاده از سه روشFAO  اما مدل.بهتری بوده است
 همچنین مقایسه مقادیر.به کاربرده شده از کارایی باالیی برخوردار نبود
رسوب مشاهدهای و برآوردی در ایستگاه شیرگاه در دستهبندی هیدرواقلیمی
 و در ایستگاه کریكال در-3/11  اصالحی با درصد اختالف برآوردCF2 روش
 روش منحنی سنجه رسوب معمولی با،روش کلی بدون دستهبندی دادهها
 در حالیکه. بهترین برآورد را ارائه نموده است-1/41 درصد اختالف برآورد
 اصالحی در ایستگاهCF2 در در دستهبندی هیدرواقلیمی و تقویمی روش
 بهترین برآورد-22/11  و-22/29 کریكال بهترتیب با درصد اختالف برآورد
 جمعبندی نتایج نشان داد که تغییر منطقه اقلیمی بین ایستگاه مورد.را داشتند
.بررسی موجب تغییر مدلهای بهینه برآورد رسوب معلق انتخابی شد
، روش فصول اقلیمی، غلظت رسوب، تخمین دبی و رسوب:كلمات كلیدی
. روش ترکیبی،روش تقویمی
31/44/23 :تاریخ دریافت مقاله
31/44/1 :تاریخ پذیرش مقاله
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مشاهدهای بود .جمعبندی سوابق پژوهش نشان میدهد روابطی که
تاکنون برای تعیین بار رسوب معلق به کارگرفته شدهاند بیشتر بر
اساس مقادیر دبی متوسط روزانه و یا کالسهبندی مقادیر دبی آب
میباشند و به عبارت دیگر ،تنها به دبی رسوب به عنوان تابعی از دبی
جریان توجه داشته و عوامل دیگری چون زمان وقوع جریان و یا
وضعیت هیدرولوژیكی رودخانه برای دستهبندی دادهها کمتر در نظر
گرفته شده است .بنابراین پژوهش حاضر به منظور مقایسه کارایی
روشهای برآورد رسوب معلق با لحاظ زمان وقوع جریان و وضعیت
هیدرولوژیكی رودخانه در دو ایستگاه هیدرومتری دوآب مرک و شیرگاه
و کریكال انجام شده است.

 -0مقدمه
رشد و توسعه جوامع شهری و فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در
دهههای اخیر سبب تشدید فرآیندهای فرسایش و تولید رسوب شده
است () .)Feiznia et al., (2002اهمیت رسوب معلق در مطالعات
مرفولوژی رودخانهها ،طراحی سازههای کنترل رسوب و مخازن و
همچنین کیفیت آبهای سطحی و آلودگیها در حوزههای آبخیز است
( .)Sadeghi et al., 2012با توجه به ضرورت برآورد رسوب معلق
رودخانهها ،تاکنون روشهای متعددی مورد بحث و بررسی
قرار گرفته است که در این میان منحنی سنجه رسوب یكی از
معمــولتـــریـــن آنهاست ().)Zangane et al., (2012
) Arabkhedri et al. (2004و )Mirzaei et al. (2005
بیشترین مقدار جذر میانگین مربعات خطا را مربوط به روشهای
 FAOو  USBRساالنه بیان کردندMosaedi et al. .
) Mohammadi Ostad Kalaye et al. (2007) ،(2006و
) Zoratipour et al. (2009نیز مدل حد وسط دسته را بهعنوان
منــاسبتــرین مدل در برآورد بار معلق معرفی نمودند .از طرفی Piri
) et al. (2005و ) Mosaedi et al. (2006بیان داشتند که منحنی
سنجه بدون دستهبندی داده دارای بیشترین درصد خطا بود .همچنین
) Feiznia et al. (2011در ایستگاههای باغ تنگه ،نارون و گلینک،
در حوزههای آبخیز سد لتیان و طالقان ،نشان دادند که منحنی سنجه
حد وسط دستهها مناسبترین مدل برآورد رسوب معلق بود.
) Zanganeh et al. (2011در ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه در
حوضه گرگانرود بیان کردند که روش حدواسط دستهها مناسبترین
روش در برآورد بار معلـــق بود Hadi Ghoroghi et al. (2013) .با
دستهبندی دادهها بر اساس شرایط آب و هوایی به فصول تقویمی و
هیدرواقلیمی در منطقه غرب کشور نشان دادند که دستهبندی دادهها
به روش هیدرواقلیمی از دقت مناسبتری نسبت به فصول تقویمی
سال برخوردار بود .همچنین Hadi Ghoroghi and Khaledi
) Darvishan (2015نشان دادند که در دبیهای کم ،مقادیر برآوردی
رسوب بیشتر و در دبیهای باال ،مقادیر برآوردی رسوب کمتر از مقادیر

 -8مواد و روشها
 -0-8منطقه مورد مطالعه

در پژوهش حاضر ایستگاههای هیدرومتری دوآبمرک ،شیرگاه و
کریكال انجام گردید و مشخصات آنها در جدول  4مشخصات ارائه
شده است.
 -8-8روش مطالعه

در این مطالعه دادههای مورد استفاده شامل غلظت مواد معلق بر حسب
میلیگرم بر لیتر گذر حجمی متناظر با آن از ایستگاههای هیدرومتری
مورد بررسی تهیه گردید .دادهها بر اساس شرایط خاص اقلیمی منطقه
تفكیک و با استفاده از روشهای منحنی سنجهرسوب شامل روش
ایاالت متحده (( )USBRرابطه  ،)4ضریب اصالحی فائو (حداقل
مربعات به مقادیر لگاریتمی رابطه  4که مقدار  aاز تقسیم میانگین Qs
ها بر میانگین  Qwهای متناظر اندازهگیری شده بهدست میآید
() ،) )Jones et al. (1981ضریب اصالحی پارامتری ( ( CF1روابط 2
و  )9و ( LQMLEرابطه  ))1و غیر پارامتری ( ( CF1روابط  1و  )1و
( Smearingرابطه  ))1بررسی شدند ( ;Walling and Webb, 1981
.)Duan, 1983; Thomas, 1985; Koch and Asmillie, 1986

Table 1- Locations and characteristics of Doab Mark, Shirgah and Krikla hydrometric stations

جدول  -0موقعیت و مشخصات ايستگاههای هیدرومتری دوآب مرك ،شیرگاه و كريکال
Years number of statistical
period

Statistical period

Area
)(Km2

Elevation
)(m

Longitude

Latitude

Province

River

Station

41

1346-1378

1260

1310

46° 74′

34° 33′

Kermanshah

Gharasoo

Doab Mark

46

1344-1390

1768

270

52° 53′

36° 17′

Mazandran

Talar

Shirgah

30

1360-1391

524

570

52° 59′

36° 06′

Mazandran

Alahband

Krikla
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 LQMLEرسوب برآورد شده LRC ،رسوب برآورد شده با استفاده از
منحنی سنجه یک خطی S2 ،مجذور میانگین اشتباه رگرسیونεi ،
خطای برآورد Ls ،رسوب برآورد شده از روش اصالحی LRC ،رسوب
برآورد شده از روش  εi ،USBRحداقل مربعات باقی مانده با استفاده
از معادله منحنی سنجه بهدست میآید.

جهت ارزیابی مدل بهینه ،دادههای متناظر دبی جریان و دبی رسوب
اندازهگیری شده به دو گروه  2۳و  2۳درصد تقسیم شده و لذا رابطههای
مربوط بر اساس  2۳درصد دادهها که بهطور تصادفی انتخاب شدهاند،
استخراج گردیدند .سپس برای بررسی دقت این معادالت با استفاده از
 2۳درصد باقی مانده ،دبی رسوب برآورد شده و با مقادیر اندازهگیری
شده بر اساس شاخصهای آماری مورد مقایسه قرار گرفت .به منظور
مقایسه دقت معادالت از شاخصهای ضریب تبیین ،خطای نسبی،
شاخص توافق ،میانگین مربعات خطا و متوسط خطای مطلق استفاده
شد ( .)Krause et al., 2005بر این اساس روشهایی که دارای
ضرایب تبیین و کارایی و شاخص توافق بیشتر و میانگین مربعات
خطا ،متوسط خطای مطلق و خطای نسبی تخمین کمتری باشند به
عنوان روش بهینه معرفی میشوند.
Qs = Qbw
()4
2
CF1 = exp2.65S
()2

 -3نتايج و بحث
جدولهای  2تا  1مقایسه مقادیر رسوب برآوردی و مشاهدهای بهترتیب
در ایستگاه هیدرومتری دوآب مرک و نیز شیرگاه و کرکیال را نشان
میدهند.
بر اساس نتایج شاخصهای مورد بررسی در ایستگاه هیدرومتری دوآب
مرک در استان کرمانشاه در روش دستهبندی دادهها بر اساس فصول
هیدرواقلیمی مدل منحنی سنجه معمولی دارای کمترین مقدار
 )1۳۳/31( RMSEو  )422/91( MAEبوده و دارای شاخص d
( )۳/11و  )11/91( ERمناسب میباشد .به این ترتیب این روش با
توجه به  1شاخص آماری به عنوان مدل بهینه در ایستگاه دوآب مرک
معرفی میگردد ،اما مدلهای  FAOدر هر سه حالت ،روش کلی با
 ،)111/12( MAE ،)4114/23( RMSEشاخص  )۳/13( dوER
( )923/۳1فصول هیدرواقلیمی با MAE ،)4311/43( RMSE
( ،)123/14شاخص  )۳/19( dو  )291/41( ERو فصول تقویمی با
 ،)139/31( MAE ،)4113/24( RMSEشاخص  )۳/11( dو ER
( )291/24نامناسبترین مدل برای برآورد بار معلق در این ایستگاه
میباشد.

2
̂
∑ni=1(log ci − log
) ci
n−2
S2
LQMLE = LRC × exp
2
1
= CF2
n ∑ni=1 10εi
̂
𝑔𝑜𝑙 𝜀𝑖 = 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑖 −
𝑖𝑐

()9

= S2

()1
()1
()1

∑ni=1 expei

()1

n

× Ls = LRC

 Qsدبی رسوب بر حسب تن در روز Qw ،دبی جریان بر حسب متر
مكعب بر ثانیه a ،و  bضرایب منطقهای برای معادله انتقال رسوبS ،
اشتباه استاندارد منحنیسنجه رسوب در لگاریتم پایه  n ،4۳تعداد
̂
 logو  log ciلگاریتمهای مقادیر برآوردی و مشاهدهای،
نمونههاci ،

)Table 2- Comparing estimated and measured values of sediment in Doab Mark hydrometric station (ton

جدول  -8مقايسه مقدار رسوب برآوردی و مشاهدهای در ايستگاه هیدرومتری دوآب مرك (تن)
ified FAO

Modified
CF2

Modified
CF1

39004.37

137878.53

312099.62 262191.62

-76.23

-15.98

81254.28

150964.59

-41.53

8.63

84672.48

157346.51

FAO

LQMLE

Measured
sediment

Normal

CF1

CF2

Smearing

85265.49

38731.01

73651.32

92768.12

105394.88

164108.32

Sediment amount of model estimation

-48.04

-76.40

-55.12

-43.47

-35.78

92942.48

60622.12

120006.18

101043.06

115762.43

-33.12

-56.38

-13.65

-27.29

-16.70

Estimated
difference
)(%
138968.73
Estimated
difference
)(%

105080.55

118517.32

163533.56

-47.22

-3.78

91.42

90.77

-37.22

-56.27

-16.72

-35.74

-27.53

1.11

1.62

3.07

13.03

3.56

1.62

3.07

1.09

1.24

2.75

1.78

2.58

6.07

3.37

1.78

2.58

1.08

1.22

0.89

1.57

2.42

7.72

3.27

1.57

2.42

1.08

59.77

90.18

281195.02 298210.96
114.59

102.34

136197.87 228715.14 102672.12 311967.94 313036.03
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1.23

Estimated
difference
)(%
a coefficient
Modified
coefficient

Data analysis

Total

Hydroclimate
seasons

Calendar seasons

Total
Hydroclimate
seasons
Calendar seasons

Table 3- Comparing estimated and measured sediment in Shirgah hydrometric station (ton)

) مقايسه مقدار رسوب برآوردی و مشاهدهای در ايستگاه هیدرومتری شیرگاه (تن-3 جدول
Data analysis

Total

Measured
sediment

LQMLE Smearing

CF1

Modified
CF1
Sediment amount of model estimation
CF2

Normal

FAO

Modified
ified FAO
CF2

164108.32 1913150.32 746988.83 664105.72 291917.30 167354.33 1124984.48 4006401.56 1422242.07 648905.61
Estimated
difference
-66.08
-25.66
29.67
109.41
-41.20
-91.25
-84.74
-65.29
-66.08
(%)
1176488.53 1018868.53 265344.95 621317.51 907955.53 3629181.53 2608499.68 1723992.40 1603251.25

Hydroclimate Estimated
seasons
difference
(%)

-38.28

-46.55

-86.08

-93.09

-52.37

90.38

89.29

-9.56

-1.90

1896564.48 1090646.78 947665.77 272178.212 139490.09 836183.50 39283222.43 3448390.56 1675373.19 1513003.43
Calendar
seasons
Total

Estimated
difference
(%)
a
coefficient

Hydroclimate
seasons
Modified
coefficient
Calendar
seasons

-42.49

-50.03

-85.65

-92.65

-55.91

107.13

81.82

-11.66

-20.22

1.32

1.17

4.39

2.52

7.07

60.21

4.39

2.52

1.78

1.31

1.16

4.24

2.46

8.72

40.04

4.33

2.43

1.54

1.31

1.16

4.24

2.46

8.72

40.04

4.24

2.46

1.455

Table 4- Comparing estimated and measured sediment in Krikla hydrometric station (ton)

) مقايسه مقدار رسوب برآوردی و مشاهدهای در ايستگاه هیدرومتری كريکال (تن-4 جدول
Data analysis

Total

Modified Modified
ified FAO
CF1
CF2
Sediment amount of model estimation
83678.09 100374.92 98182.22 48401.07 32251.64 78512.92 494860.97 303354.54 202137.76 112866.65
Estimated
difference
19.95
6.58
-42.16
-61.46
-6.17
491.39
262.53
141.57
34.88
(%)
Measured
sediment

LQMLE Smearing

80456.01
Hydroclimate Estimated
seasons
difference
(%)

44452.98

80456.01

41847.93

Calendar
seasons
Total
Hydroclimate
seasons
Calendar
seasons

Estimated
difference
(%)
a
coefficient
Modified
coefficient

-44.75

CF1

CF2

39294.63 12582.20 6666.24
-51.16

-84.36

-91.71

36933.44 12886.77 4081.60

Normal

FAO

35872.13 145767.52 112476.00 62572.25 59613.43
-55.41

81.18

39.80

-22.23

-25.91

33197.28 154003.28 113757.94 63311.02 17300.32

-47.99

-54.09

-53.98

-91.20

-58.74

91.41

41.39

-22.55

-78.50

1.29

1.15

3.80

2.61

12.90

39.93

3.80

2.61

1.60

1.29

1.13

3.55

2.45

13.07

44.46

3.55

2.45

1.63

1.27

1.13

3.54

2.32

12.49

43.19

3.54

2.32

1.59

CF2  بر اساس شاخصها روش معمولی،مقدار واقعی نزدیکتر بود

 روش مناسب2  اصالحی به عنوان یكی ازFAO در حالیکه روش
-) و هم422/92( MAE ) و1۳1/21( RMSE دارای کمترین شاخص
 با توجه به.) مناسب برآورد گردید12/12( ER ) و۳/19( d چنین
 وFAO  تمام مدلها (به جز،دستهبندی حالت فصول هیدرواقلیمی
 اصالحی نسبت به دیگر روشها بهCF2 ً اصالحی) مخصوصاCF

) کمتر بوده و949/2۳( MAE ) و4141/11( RMSE اصالحی دارای
 با توجه.) مناسب میباشند491/94( ER ) و۳/12( d دارای شاخص
 مشاهده گردید که در ایستگاه دوآب مرک تمام روشها2 به جدول
 مقدار رسوب برآوردی را کمتر از مشاهداتیCF2  وFAO بهجز روش
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هیدرومتری کریكال بر اساس مقایسه مقادیر رسوب مشاهدهای و
برآوردی تمام مدلهای حالت روش کلی (بدون دستهبندی دادهها) از
عملكرد خوبی برخوردار بوده است .همچنین در این ایستگاه در مدل-
های اصالحی  FAO ،CF1و  CF2تقسیمبنده دادهها بهصورت فصول
تقویمی و هیدرواقلیمی موجب افزایش دقت برآوردها گردید ،اما برای
روش کلی نتیجهای حاصل نشد .بهطور کلی با مقایسه دو روش
تقسیمبندی فصول تقویمی و هیدرواقلیمی در این مطالعه ،و با توجه
به نزدیكی شاخصها به یكدیگر ارجحیت یكی از این دو روش بر
دیگری اثبات نشد ولی هر دو روش نسبت به روش کلی بدون
دستهبندی دادهها عملکرد بهتری را نشان دادندPiri et al. (2005) .
و ) Mosaedi et al. (2006در تحقیقات خود بیان داشتند که منحنی
سنجه بدون دستهبندی دادهها دارای بیشترین خطا میباشد که با
نتایج ارائه شده در این تحقیق همخوانی دارد .همچنین بررسی نتایج
نشان داد که در دبیهای کم ،رسوب بیشتر از مقدار مشاهدهای و
برعكس در دبیهای باال کمتر از مقدار مشاهدهای برآورد شد که نتایج
حاصل با نتایج ارائه شده توسط ) Hadi Ghoroghi et al. (2013و
) Hadi Ghoroghi and Khaledi Darvishan (2015همخوانی
دارد.

برآورد کردند .در ایستگاه دوآب مرک مقدار رسوب برآورده شده در
روشهای منحنی سنجه معمولی Smearing ،و ( LQMIEدر حالت
روش کلی و سال پرآب و کم آب) کمتر از مقدار مشاهدهای بوده و در
روشهای  FAO ،CF2 ،CF1و ( LQMIEدر حالت روش فصول
هیدرواقلیمی و فصول اصلی و روش ترکیبی) بیشتر از مقدار مشاهدهای
بوده است که علت آن را میتوان تغییرات میزان ضرایب و مقدار a
توجیه کرد که در مواقعی که میزان ضرایب کمتر از مقدار  aباشندکم
تخمینی و مواقعی که بیشتر از مقدار  aباشد مدل بیش تخمینی دارد.
همچنین نتایج شاخصهای مورد بررسی در ایستگاه هیدرومتری
شیرگاه در استان مازندران نشان داد که در روش دستهبندی دادهها بر
اساس فصول تقویمی  CF2اصالحی دارای کمترین مقدار RMSE
( )42۳11/11و  )2492/21( MAEبوده و دارای شاخص  )۳/11( dو
 )231/99( ERمیباشد .و مدل  FAOدر روش کلی با RMSE
( ،)1111/۳4( MAE ،)21121/94شاخص  )۳/11( dو ER
( )4494/11نامناسبترین مدل برای برآورد بار معلق در این ایستگاه
معرفی شد .عالوه بر آن با توجه به جدول  4در ایستگاه هیدرومتری
کریكال در استان مازندران روش اصالحی در روش دستهبندی دادهها
بر اساس فصول تقویمی دارای کمترین مقدار  )113/19( RMSEو
 )421/43( MAEبوده و دارای شاخص  )۳/19( dو )211/12( ER
میباشد .مقایسه مقادیر رسوب مشاهدهای و برآوردی در ایستگاههای
هیدرومتری مورد بررسی اول نشان داد که مقدار رسوب برآورده شده
در تمامی حاالت تفكیک دادهها (بهجز مدل  FAOو  CF1اصالحی
) کمتر از مقدار مشاهدهای بود (جدولهای  4تا .)9

نتایج نشان داد که در روش  ،FAOمیزان رسوب معلق برآوردی بیشتر
از مقدار مشاهدهای بود که با نتایج Hadi Ghoroghi and Khaledi
) Darvishan (2015و ) Zanganeh et al. (2011نیز مطابقت
داشت .عالوه بـــر آن ،روش منحنی سنجه بـــر اســاس
تقسیمبندی دادههـــا طبق فصول هیدرواقلیمی در منطقه غـــرب
کشور نتایـــج بهتری نسبت بـــه فصول تقویمی ارائه داد که با نتایج
تحقیق ) Hadi Ghoroghi et al. (2013همسو میباشد .همچنین
جذر میانگین مربعات خطا در تمام حالتهای دستهبندی دادهها ،در
روش  FAOبیشتر از روش منحنی سنجه معمولی بوده کــه بــا
نتایج محققان دیگر از جمله ) Arabkhedri et al. (2004و نتایــج
) Hadi Ghoroghi and Khaledi Darvishan (2015مطابقت
دارد .نتایج بهدست آمده در هر سه ایستگاه نشان داد که مقدار  aدر
رابطه ( )4کمتر از مقادیر ضریب در روشهای ،CF2 ،CF1
Smearingو  LQMLEبوده و این امر موجب کمتخمینی مقادیر
رسوب برآوردی در این روشها نسبت به رسوب مشاهدهای شد،
درحالیکه مقدار این ضریب در روش  FAOبیشتر محاسبه شده و
باعث بیشتخمینی مقادیر رسوب برآوردی نسبت به رسوب مشاهدهای
گردید.

در ایستگاه هیدرومتری شیرگاه بر اساس مقایسه مقادیر رسوب
مشاهدهای و برآوردی در دستهبندی هیدرواقلیمی و تقویمی روشهای
 𝐶𝐹2اصالحی و  FAOاصالحی بهترتیب با درصد اختالف برآورد
 -3/11و  -41/3۳برای دستهبندی فصول هیدرواقلیمی و  -44/11و
 -2۳/22برای دستهبندی فصول تقویمی بهتر از سایر روشها بودند.
و در روش کلی بدون دستهبندی  CF2اصالحی CF1 ،اصالحی و
منحنی سنجه معمولی بهترتیب با درصد اختالف برآورد ،-21/11
 23/11و  -14/2۳نتیجه بهتری را نسبت به سایر روشهای استفاده
شده ارائه دادند (جدول  .)2همچنین در ایستگاه هیدرومتری کریكال
نتایج حاصل از مقایسه مقادیر رسوب مشاهدهای و برآوردی نشان داد
که در روش کلی بدون دستهبندی دادهها ،روش منحنی سنجه رسوب
معمولی با درصد اختالف برآورد  -1/41بهترین برآورد را ارائه نموده
است در حالیکه در در دستهبندی هیدرواقلیمی و تقویمی روش CF2
اصالحی بهترتیب با درصد اختالف برآورد  -22/29و  -22/11بهترین
برآورد را داشتهاند .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،9در ایستگاه
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 نتیجهگیری-4
 اصالحی بر اساسCF2 در ایستگاههای شیرگاه و کریكال روش
.تقسیمبندی فصول تقویمی دارای عملکرد بهتری بوده است
CF2 ،CF1  با در نظر گرفتن ضریب اصالحی در روشهای،همچنین
 میزان رسوب معلق برآورده شده به طور چشمگیری بیشتر ازFAO و
 جمعبندی نتایج نشان داد که تغییر.مقدار مشاهدهای محاسبه شد
 ایستگاه مورد بررسی موجب تغییر مدلهای بهینه9 منطقه اقلیمی بین
 نتایج بهدست آمده در هر سه ایستگاه.برآورد رسوب معلق انتخابی شد
،CF1  کمتر از مقادیر ضریب در روشهایa نشان داد که مقدار ضریب
 بوده و این امر موجب کمتخمینیLQMLE  وSmearing ،CF2
،مقادیر رسوب برآوردی در این روشها نسبت به رسوب مشاهدای شد
 بیشتر محاسبه شده وFAO درحالیکه مقدار این ضریب در روش
باعث بیشتخمینی مقادیر رسوب برآوردی نسبت به رسوب مشاهدهای
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