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  قدمه م
مساله انتشار موج سيل در طول يك رودخانه و تعيين دبي 

هاي متعددي  ي مشخص كاربردها ناسيالب در مقاطع و زم
ها م رودخانهين حرييل، تعيسهشدار  يهاستميس يدر طراح

  . بند دارد هاي سيل هايي از قبيل ديوار و طراحي سازه
ونانت الب معادالت سنتيمعادالت حاکم بر حرکت موج س

: شامل ياتين معادالت فرضيدست آوردن ا هدر ب. باشنديم
توزيع  - ٢ ز و توزيع فشار هيدرواستاتيكيشتاب قائم ناچ -١
متوسط شيب كف در  -٣ نالکنواخت سرعت در مقطع كاي

ل تراكم، جريان همگن و غير قاب -٤طول کانال کم و 
ونانت از نوع معادالت سنت). ٢٠٠٦آکان، (اند استفاده شده

خطي هايپربوليك هستند و از  معادالت ديفرانسيل جزئي غير
ليجيت و . شودياستفاده م ها آنهاي عددي براي حل  روش
توسط  ١٩٦١ه در سال روش پريسمن را ك) ١٩٧٥(كونژ 

پريسمن و كونژ  بنا نهاده شده بود در محاسبه عمق و 
  . هاي ناپايدار استفاده کردند سرعت جريان

سازي  ثابت كرد كه اين روش براي شبيه ها تحقيق آنج ينتا 
به ) ١٣٨٦( ينيو حس يفتوح. اردمناسب د يسيالب کاراي

 يهات تلفات انتقال در رودخانهيل حساسيتحل يبررس
ج ينتا. سمن پرداختنديمناطق خشک با استفاده از روش پر

نسبت  يشتريت بيمدل حساس يهاينشان داد خروج ها آن
در پژوهش . دارند يکيدروليت هيب هدايطول بازه و ضر به

سمن يبا کمک روش پر يکيناميد يابيک مدل رونديحاضر، 
. ل توسعه داده شده استيحرکت موج س ينيبشيپ يبرا
و  تک يهاالبيس يها صحت مدل از دادهنان از ياطم يبرا

سرباز و کارون استفاده و سپس مدل  يهاکه رودخانهيچند پ
ان يجر يابيروند يهاپارامتر يسنجتيدر حساس يکيناميد

کار گرفته شده  به) يزيرودخانه فر(ک رودخانه دائم يدر 
  .است

  
  هامواد و روش

و ) ١معادله ( يونانت شامل معادله پيوستگمعادالت سنت
 .ندهست) ٢ه معادل(معادله اندازه حركت 
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به  xو  tدبي جريان،   Qسطح جريان،  Aفوق  معادالتدر 
شيب  Sfشتاب گرانشي و  g، زمان و مکان يرهايب متغيترت

تراز سطح  + Zb h = yن يهمچن. دهندياصطكاكي را نشان م
 yگيري شده از سطح مبناي افقي است كه در آن آب اندازه

تراز كف كانال باالي سطح مبناي افقي  Zbعمق جريان و 
  ). ٢٠٠٦ ،آکان(هستند 

حل  يبرا) ١٩٨٠کونژ، هولی و وروی، ((در روش پريسمن 
ي  هاي تفاضل محدود زير براي بازهحاکم، از تقريب معادالت
  :استفاده شده است i+1و  iهاي بين گره
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ب يترت به nو  iگام زماني،  t∆گام مكاني،  x∆ :كه در آن
كننده  بيان fپارامتر وزني و  θ، يو زمان يمکان يهاسياند
 θاين روش براي . ندامتر مجهول در مشتقات جزئي هستپار

توضيحات كامل روند . بدون شرط پايدار است ١تا  ٥/٠بين 
ن يو همچن) ١٩٨٨( سمن در چاو و همکارانيحل روش پر

  . بيان شده است) ٢٠٠٦(آکان 
  
  ج و بحثينتا

سازي از ميداني و نتايج مدل يهاسه دادهيمقا يدر ابتدا برا
کارون و سرباز استفاده  يهارودخانه يهاسيالب يهاداده

ب يترت کارون و سرباز به يهارودخانه). ١ شکل(شده است 
و  ٠٢٥/٠ يب زبريلومتر، ضريک ٥/٢و  ٥/٦٠طول  يدارا

و متوسط عرض  ٠٠١٢/٠و  ٠٠٠١١/٠ب کف ي، ش٠٣٥/٠
عنوان شرط آغازين جريان  به. باشنديمتر م ١٠و  ٥/٢٧٦
شرط  ين برايهمچن. صورت نرمال درنظر گرفته شده است به

ن محل و براي شرط يدر ا يمرزي باالدست از هيدروگراف دب
دست از منحني دبي اشل استفاده شده است  مرزي پايين

ب رودخانه اليدروگراف سيبا توجه به ه). ١٣٨٩ ،يبرات(
اوج و  ير دبيسمن مقاديد که روش پرشويکارون مشاهده م
ده كر ينيبشيپ يخوب که را بهيالب چندپيزمان تا اوج س

ن براي رودخانه سرباز دبي اوج خروجي يهمچن. است
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متر مكعب بر  ٦/٢٧و  ٨/٢٧ترتيب  محاسباتي و مشاهداتي به
ار مشابه مقد يثانيه، زمان رخ دادن دبي اوج محاسبات

درصد برآورد  ٥/١مشاهداتي و خطاي محاسبه حجم 

توان يداده م ين دو سريبا توجه به ا يطورکل به. اند شده
که را به يتک و چند پ يهادروگرافيه يابيگفت مدل روند

  .ده استكر يسازهيشب ياستهينحو شا
   

  
  رودخانه سرباز) رودخانه كارون و ب) الف يهاباليس يهاي ورودي، خروجي محاسباتي و مشاهداتي برا هيدروگراف  –١ شکل

  
  

اي از رودخانه فريزي ها بر بازهدر ادامه حساسيت پارامتر
اي  همين منظور آمار دبي حداكثر لحظه به. شده است تحليل

هيدرومتري اين رودخانه براي مدت   ثبت شده در ايستگاه
 آوري شده، سپس با استفاده از آزمون نقطه سال جمع ٣٥

ها و همچنين با كمك آزمون ران عطف از تصادفي بودن داده
 اطمينان حاصل شده است ها آنتست از همگن بودن 

هاي  در مرحله بعد پس از برازش توزيع). ١٣٨٥ ،عليزاده(
مختلف درنهايت توزيع لوگ نرمال سه پارامتري با روش 

اي  دار براي برآورد حداكثر دبي لحظههاي وزنگشتاور
سپس دبي ). ١٣٨٧ ،و همكاران ياکبر(شده است انتخاب 

ساله محاسبه و  ١٠٠٠و  ١٠٠، ١٠هاي با دوره بازگشت
هيدروگراف سيل براي هر دبي اوج بعد از كسر دبي پايه از 

دست آمده  به  (SCS)کايروش سازمان حفاظت خاک آمر
براي انجام تحليل حساسيت مقدار ). ١٣٨٥عليزاده، (است 

ها در يك  اند، بعد از آن پارامترخص شدهها مش پايه پارامتر
محدوده مشخص بزرگ و كوچك شده و مدل رونديابي 

ها اجرا شده است  اين مجموعه پارامتر يازا ديناميكي به
بازه  يتر برامقادير پايه شامل مشخصات محتمل). ١جدول (

اي با كه در آن مقطع به شكل ذوزنقه استمورد مطالعه 
ر حد باال و يمقاد. گرفته شده است درنظر ١:١شيب جانبي 

ه معادلاز . نان پارامترها استين شامل محدوده عدم اطمييپا
و  يفتوح(ت استفاده شده است يه حساسيعنوان نما به ٦

  ).١٣٨٦ ،ينيحس
2 1 2 1

ave ave

O O I IS(%) 100
O I

    − −= ×    
                             )٦(  

ترتيب  به I2و I1، )درصد(نمايه حساسيت  Sه معادلاين در 
متوسط  Iaveترين مقدار پارامتر ورودي،  ترين و بزرگ كوچك

 I2و  I1مقادير خروجي متناظر با  O2و  O1ن دو مقدار، يا
  . ندهست يمتوسط دو مقدار خروج  Oaveو

عنوان  به. اندخالصه شده ٢مقادير نمايه حساسيت در جدول 
 يوبرر يب و پارامتر وزني، شيرات طول، زبرييتغ نمونه تأثير

ه و يتجز. ارائه شده است ٢ در شکل يدروگراف خروجيه
ر در طول بازه و پارامتر ييدهد که تغيج نشان ميل نتايتحل
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ب ير در عرض متوسط و شييزمان تا اوج، تغ يبررو يوزن
ب کف ير در شيياوج، تغ يعمق متناسب با دب يبررو يجانب
اوج  ير در دبيياوج، تغ يسرعت متناسب با دب يبررو يو زبر
ه يپا ير در دبييو تغ يخروج يحداکثر دب يبررو يورود
ن با يهمچن. دارندرا  تأثيرن يشتريالب، بيحجم س يبررو

توان يالب ميحجم س يت برايحساس يهاهيتوجه به نما
ه يپا ياوج و دب يجز دب هب يورود يها ر در پارامترييگفت تغ

نشان ن موضوع يا. گذارنديالب ميبر حجم س يزيناچ تأثير
الزم به . است يوستگيرابطه پ يدهنده دقت مدل در ارضا

 ٢ت موجود در جدول يه حساسيذکر است عالمت نما
ر ييبا تغ يرات پارامتر خروجييتغ يدهنده چگونگ نشان

 يب کف دبيش شيعنوان نمونه با افزا ه، باست يپارامتر ورود
 نيا يش زبريکه با افزا يابد درصورتييش ميافزا ياوج خروج

  .ابدي يار کاهش ميمع
  

  ها براي بررسي حساسيت مدلمقادير پايه، حد باال و حد پايين پارامتر  –١ جدول
 پارامتر طول زبري شیب کف شیب جانبی عرض کف پارامتر وزنی دبی اوج دبی پایه

 حد پایین 5 020/0 002/0 0:0 5 50/0 ساله 10 90/0
 مقدار پایه 15 025/0 003/0 1:1 10 85/0 ساله 100 14/2
 حد باال 30 030/0 005/0  1:3 15 00/1 ساله 1000 00/5

  
  مقادير نمايه حساسيت برحسب درصد -٢جدول 

دبي 
 پايه

دبي اوج 
 يورود

پارامتر 
 وزني

زبري 
 بستر

شيب 
 جانبي

شيب 
 كف

عرض 
 متوسط

طول 
 بازه

 پارامتر

 حجم -١٤/٠ - ١٦/٠ ١٥/٠ -٠٣/٠ -٣٠/٢ -٠٣/٠ ١٤/٩٥  ٢٨/٩
 دبي حداكثر -٥٧/٤ ١٢/٠ ٦٣/١ -١٣/٠ -٣٠/٢ - ١٥/٦ ١٨/١٠٠ ٧٢/٢
 زمان تا اوج ٦٠/٢٢ ٠٠/٠ -٠٤/٨ ٠٠/٠ ٢٠/١٧ ٣٣/١٠ -٣١/٩ ٠٠/٠
 عمق اوج -٨٩/١ - ٤٨/٥٤ -٧٦/٢٩ -٦٤/١٧ ١٣/٥٧ -١٤/٣ ٠٠/٦٠ ٥٨/١
 سرعت اوج -٠٢/١ - ٧٠/١٢ ٢٨/٣٧ -٧١/٧ - ٨١/٧٠ -٣٤/٢  ٠٠/٣٢ ٨٢/٠

٠٤/٦  ٤٩/١٣  ٣٧/١٥  ١٠/٥  ٩٥/٢٩  ٤٠/٤  ٣٣/٥٩  ٨٨/٢  
ه ينما متوسط قدر مطلق

  تيحساس
  

  
  بر روي هيدروگراف خروجي يپارامتر وزن) ب کف و ديش) ، جيب زبريضر) طول بازه، ب) اثرات تغيير الف  –٢شکل 
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  يريگجهينت
ک روش تفاضل محدود يدر پژوهش حاضر با استفاده از 

ل مدل يس يابيروند يونانت برامعادالت سنت يضمن
ه شده با استفاده ينان از صحت و دقت مدل تهياطم. اند شده
سرباز و کارون  يهاکه رودخانهيتک و چند پ يهاالبياز س

بنابراين مدل در مقايسه نسبي ميزان . حاصل شده است
ثر بر رونديابي ؤهاي م اهميت و تحليل حساسيت پارامتر

عنوان يك مطالعه  يزي بهاي از رودخانه فر سيل در بازه
ن تحقيق در توجه ياهميت ا. كار گرفته شده است هموردي ب
هاي با نمايه حساسيت بيشتر در فرآيند واسنجي  به پارامتر

ج يج حاصل شده با نتايسه نتايمقا. استهاي مدل  پارامتر
نشان ) يفصل يهارودخانه(مناطق خشک  يهارودخانه

 يپارامترها تأثيردهد که با درنظر گرفتن تلفات انتقال  يم
 است ياوج ورود يو دب يکيدوليت هيبازه، هداطول 

که در پژوهش حاضر  يدرصورت) ١٣٨٦ ،ينيو حس يفتوح(
انجام شده است، با توجه به  يدائم يها  انهرودخ يکه برا
اثرات ) ٢جدول (ت يه حساسير متوسط قدر مطلق نمايمقاد

تر قابل توجه يب زبريو ضر ياوج ورود يدب يپارامترها
  .است

  
  منابع

مقايسه نتايج  .١٣٨٧. و براتی ر. روزی بفي .ری غاکب - ١
محاسبات دوره بازگشت حداكثر دبي سيل در رودخانه 

افزار  استفاده از روابط دستي و نرم فريزي با

SMADA . اولين كنفرانس سراسري مديريت جامع
 . برداري آب، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان بهره
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