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  مقدمه
هاي بين خصوصيات ژئومتري  پژوهش در مورد رابطه

اي ه افزايش رابطه سبب ،رودخانه و دبي جريان در آن
 -يژئومتر زيدهاي  تجربي مربوطه شده است. رابطه

هيدروليك به دنبال پژوهش پيشگام لئوپولد و مادوك 
ومتري رودخانه با ) بود كه نشان داد چگونه ژئ۱۹۵۳(

ها در  افزايش دبي جريان به پايين دست براي رودخانه
  هماهنگي دارد.هاي مختلف  محيط

 ۵۳بر روي  اي در مطالعه) ۱۹۷۲( همكاران هدمان و
هاي كوهستاني ايالت كلرادوي  آبراهه دائمي در ناحيه

  :آمريكا رابطه زير را ارائه دادند
1.797

2 dQ 0.991W=                                         )۱(  
 سال بر ۲ دوره بازگشت دبي سيالبي با Q2 آن كه در
سطح  عرض رودخانه در Wd ثانيه و بر مكعب فوتحسب 
  .حسب فوت است نهشته رسوبي بر مرجع

هاي مرطوب گرمسيري، پيكاپ و وارنر  در مورد ناحيه
و  كردند) دو رودخانه در گينه نو را مطالعه ۱۹۸۴(

  هاي زير را ارائه كردند: رابطه
)۲(                      r2 = (0.17)      2.13Q 0.013 bW=  
)۳     (                 r2 = (0.17)           1.58

b54.9DQ =   
)۴        (            r2 =(0.17)            1.17

b0.21AQ =  
متر  ۱۸۵ - ۳۴۰بين (عرض مقطع پر)Wb  كاربرد محدوده

سطح مقطع  Ab متر، حسب بر عمق مقطع پر Db است.
 دبي متوسط برQ و  مترمربع حسب بر مقطع پر روخانه در

   .است بر ثانيهمترمكعب حسب 
، ١روي رودخانه كلير )، طي پژوهشي۲۰۰۹استيونسن (

 -RAS HEC، براي مدل يك بعدي حساسيت را تحليل
حساسيت مدل نشان داد زماني كه  تحليل انجام داد.

است، تغييرات سطح  ±% ۵ تغييرات ضريب زبري مانينگ
نشان  ، كهاستمتر  سانتي ±۲دست  تراز آب در پايين

، انجام نشودواسنجي به درستي  رآيندف اگر دهد مي
  .خطا شود سبب تواند سازي مي شبيه

 هاي يژگيو ييراتتغدر اين پژوهش فرض بر اين است كه 
شاهجوب در  -رودخانه فيروزه يدروليکيو ه يهندس

عرض، عمق، سرعت آب،  ييراتمختلف (تغعرضي مقاطع 
 يبستگ يانجر يژگي) به ودست از باالدست به پايين ي،دب
نوع كند. از طرفي  پيروي مي يا ويژهاشته و از روند د

 يها بر مورفولوژ آن تأثيرگذار و درجه تأثير يرهايمتغ
                                                
1- Clair river 

به  اي شاهجوب متفاوت بوده و از منطقه -رودخانه فيروزه
  .کند يفرق م يزن يگرمنطقه د

  
  ها مواد و روش
  معرفي منطقه

 ستگاهيشاهجوب در محل ا -روزه يز رودخانه فيحوضه آبر
 ۱۲۳۳حدود  يمساحت يباباامان که دارا يدرومتريه
 يکيدر نزد يدر استان خراسان شمال استلومتر مربع يک

ن يشهرستان بجنورد واقع شده است. حوضه باالدست ا
امان در حد  بابا يدرومتريستگاه هيرودخانه در محل ا

َ  ۵۷° ۳َ يشرق يها فاصل طول  يها و عرض ۵۷° ۴۰تا
َ  ۳۷° ۱۴َ يشمال قرار گرفته است. ارتفاع  ۳۷° ۳۵تا

 . استا يمتر از سطح در ۱۵۹۶متوسط حوضه 
 -يروزهرودخانه ف يساله آبده ۳۵آمار  ينکهبا توجه به ا

باباامان موجود  يدرومتريه يستگاهشاهجوب در محل ا
هاي متوسط آبدهي ساالنه ايستگاه باباامان در  است، از داده

-۸۰تا  ۱۳۵۲-۵۳بازه مورد مطالعه از سال آبي انتهاي
مجاور حوزه)  هاي يستگاهبا ا ي(دوره مشترک آمار ۱۳۷۹

رودخانه مورد نظر استفاده  يآبده يتوضع يبراي بررس
ه ب يجدر رودخانه مورد مطالعه براساس نتا. شده است

لوگ  يعتوز Hyfaافزار نرم يخروج يجدست آمده از نتا
د مناسب براي برآور يعتوز عنوان بهنرمال سه پارامتره 

  .) ۱۳۸۷نام،  (بي دانتخاب ش يالبيس هاي يدب
 

-HECحساسيت مدل هيدروليکي  تحليلواسنجي و 
RAS 
با توجه به اهميت نقش سرعت  متعددي مطالعاتدر 

در پديده فرسايش و نيز اهميت عرض متوسط جريان 
 در مؤثرپارامترهاي  عنوان بهسطح آزاد آب و عمق 

ت به تغيير مورفولوژي رودخانه، حساسيت مدل نسب
ضريب مانينگ در مورد سه پارامتر عرض سطح آب، 

. )۱۳۸۴(مهدوي،  ه استشدبررسي  يانسرعت و عمق جر
حاصل از مدل در تحليل  يجبراي بررسي بهتر نتا

درصد، تعداد مقاطعي  ۸۰گرفتن دقت  درنظرحساسيت، با 
درصد است،  ۲۰ها درصد حساسيت بيش از  كه در آن

چه تعداد هر ينراباند. بنا اسبه شدهعنوان خطاي كار مح به
اين مقاطع در مقايسه با كل مقاطع كمتر باشد نشان 

. براي كمي كردن داردي يكار دقت باال كهآن است   دهنده
ها بيش از  آن هاياين موضوع، درصد مقاطعي كه تغيير

درصد) كم كنيم و  ۸۰درصد است را از دقت اوليه ( ۲۰
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کاپ و همکاران،  (پي استي يدست آمده دقت نهاه عدد ب
۱۹۷۶(. 

 
  مدل هيدروليكي تحليل نتايج خروجي

ه هيدروليكي ب هاي هندسي و بررسي ارتباط بين داده براي
، HEC-RASخروجي مدل هيدروليكي  دست آمده از

  :طي شد زير هاي گام
ي براساس شكل يها طول مسير رودخانه بازه نخست در

ر، وضعيت پالن طولي رودخانه، وضعيت رسوبات بست
 متوسط هر مقادير و انتخاب شدجاده  هاي عرضي و سازه
 قبيل دبي، عرض، عمق، سطح مقطع و متغيرها از يك از

 مقاطع عرضي موجود يك از هر سرعت جريان مربوط به
 ۱۰دوره بازگشت  باها  بازه براي اين هيدروليکي مدل در

ها براساس  . سپس آزمون همگني دادهساله محاسبه شد
ها  . آزمون نرمال سازي دادهگرديدانجام  Run Testروش 

هاي همگن شده انجام و مشخص شد که  براي داده
پس براي  دبي غيرنرمال بودند هاي عرض، عمق و داده
ه شد. براي بمتغيرها استفاده  اريتمگل ها از سازي داده نرمال

هاي رگرسيوني ميزان همبستگي بين  دست آوردن رابطه
تا به دنبال رابطه براي پارامترهايي  متغيرها بررسي شد

باشيم که بيشترين همبستگي را دارند و در نهايت 
، كمترين ١تبيينداراي بيشترين ضريب  اي كه رابطه

 عنوان بهباشد،  P-value٣و كمترين  ٢خطاي استاندارد
  ).۱۳۸۸رابطه مناسب انتخاب شد (عباسي، 

  
  نتايج و بحث

كيلومتري باالدست  ۵/۲ (ازبازه اول رودخانه فيروزه  در
دست رودخانه و  روستاي فيروزه در مسير رودخانه تا پايين

بعد از گذر از مجتمع تفريحي بش قارداش تا محل 
ميزان دقت  و ۱۶۲۱مقاطع  تعدادپيوستن شاخه چناران) 

ضريب مانينگ براي عرض  تغيير %۲۰مدل به ازاي  برآورد
ودخانه بازه دوم ر در است. %۹۲/۶۲ سطح آب برابر

) به آبراهه اصلي محل اتصال شاخه فرعي حميد(شاهجوب 
براي  مدل ميزان دقت برآورد است ۱۴۳ مقاطع كه تعداد

بازه سوم رودخانه  در باشد. مي %۳۱/۷۲ همان پارامتر
محل ايستگاه  در و بجنورد شهر از بعد( شاهجوب

ميزان  و ۱۴۵ مقاطع ، تعداداست)هيدرومتري باباامان 

                                                
1- Coefficient of Determination 
2- Standard Error 
3- Probablity Value 

به طور کلي  كهبه دست آمد % ۸/۷۳ مدل دقت برآورد
سرعت،  تغييرات پارامترمدل دقت قابل قبولي نشان داد. 

ضريب مانينگ در حد  هايعمق جريان با تغيير عرض و
  قابل قبول است.

 
  نتايج تجزيه رگرسيوني

 SE و  R2) اغلب داراي ۱خطي ساده (درجه  هاي همعادل

در الگوهاي درجه . هستندنسبت بااليي به P-value اال و ب
بين متغيرها افزايش يافته اما ميزان خطاي  R2دوم ميزان 
دليل مشکل  باال است و برخي از متغيرها به نيز استاندارد

متغيرها در  P-valueيعني  .دار نيستند هم خطي، معني
ها  ، پس اين گونه مدلنيستدار  % به خوبي معني۱سطح 
هاي  مدل هستند. بنابراينپاييني  P-valueباال و  R2داراي 

هاي رگرسيوني درجه  شوند. در مدل مناسبي تلقي نمي
 تأثيردهنده ميزان  افزايش يافته که نشان R2سوم، ميزان 

زياد متغيرها بر دبي رودخانه است اما کليه متغيرها در 
الگوهاي درجه سوم  بنابراينستند يدار ن % معني۱ سطح
اين رودخانه تلقي شوند. هاي مناسبي براي  توانند مدل نمي

 تابع نمايي براي دست آمده دره ب تبيينميزان ضريب 
که به ترتيب شامل عمق  Wو  D ،V ،Aهاي  ضريب

مقطع هيدروليکي جريان، سرعت متوسط جريان، سطح 
مربوط به  مقادير از جريان و عرض مقطع جريان است،

 .است درجه سه بيشتر و توابع رگرسيوني ساده، درجه دو
 شود مي مشاهده P-value مقدارهاي گونه كه از انهم

خوبي  به )%۹۹ اطمينانه (فاصل %۱ سطح در متغيرها
همچنين داراي كمترين خطاي استاندارد  دار و معني

بررسي به  هاي مناسبي براي رودخانه مورد مدل هستند و
 ).۲و  ۱ هاي (جدول آيند حساب مي

  
  گيري نتيجه

هاي  هترين معادله براي رابطهبنتايج اين پژوهش نشان داد 
نظر ضريب  نمايي بوده كه از هاي هكانال معادل -ژئومتري
هاي  نسبت به مدل خطاي استاندارد و P-value، تبيين

 تري را قابل قبول مقادير ۳ه درج و ۲ه خطي ساده، درج
مدل نمايي  دارا هستند. همچنين الزم به ذكر است كه در

 متغيرها بر و هد نداشتمتغيرها وجو بينمشكل هم خطي 
 كه در رتيصو در .نده باشروي يكديگر اثر متقابل نداشت

، اين م خطيدليل مشكل ه ههاي درجه دوم و سوم ب مدل
 هاي مورد . مدلبرخوردار نيستندكافي  اعتبار ها از مدل
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هم خطاي  و P-valueنظر  هم از سوم) (درجه دوم و نظر
مدل نمايي  پس نبودند. كافي برخوردار اعتباراز  استاندارد

 و ۱/۰ از كمتر P-valueهم خطي نبودن،  هاي دليل هب
 عنوان بههاي ديگر،  نسبت به مدل كمتر خطاي استاندارد

نتايج  نتايج حاصل از د، كه باشمعرفي  تر مدل مناسب
)، ۱۹۷۲( )، هدمان۱۹۵۳( مادوك و لئوپولد هاي پژوهش
خواني  هم )۱۳۸۳( نجفي و )۱۹۸۱( )، كلين۱۹۷۹( موزلي
  .)۳ل (جدو دارد

 باالهاي  رابطه يو نماها ها يبضر يردر مقاد ييرهاتغ اين
 -ياز شکل هندس ينبوده بلکه ناش تنها به علت تغيير دبي

 -ي. شکل هندسدهستن  يانجر يمجرا يدروليکيه
حمل رسوب (که  يزاناندازه ذرات و م با يزن هيدروليکي

 پذيري يشو فرسا مربوط است) ياناندازه به مقاومت جر
و  يمواد ساحل يچسبندگ يزان(که متأثر از م ها ساحل

 شود. در آن است) کنترل مي گياهي وجود پوشش

  

نتايج الگوهاي برآوردي متغير وابسته (دبي جريان) و متغير مستقل (سرعت متوسط، سطح مقطع، عمق هيدروليكي و عرض  -۱جدول 
  متوسط مقاطع )

D V A W شاخص آماري  
  )SE(خطاي استاندارد   ۰۴۲/۰  ۰۵۷/۰  ۰۱۰/۰  ۱۲۱/۰
۰۰۳/۰  ۰۰۵/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۲/۰  P-value  
  )R2( تبيينضريب   ۳۸/۰  ۸۸/۰  ۴۸/۰  ۶۴/۰

Q = 1.78 D0.254 Q = 1.929 V -0.119 Q = 1.404 A 0.559 Q = 1.645 W 0.130 دست آمدهه هاي ب رابطه  
  

 دبي) متوسط مقاطع) و متغير مستقل (سرعت متوسط،نتايج الگوهاي برآوردي متغير وابسته (عرض  -۲ل جدو

Q V شاخص آماري  
  )SEخطاي استاندارد (  ۰۱۲/۰  ۰۸۳/۰
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