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بررسی تأثیر خصوصیات سیل مبنا روی دقت روندیابی سیل در رودخانۀ کارون با استفاده از
روشهای روندیابی هیدرولوژیکی
هادی نوروزی ،1وحید کریمی ،2جالل بازرگان
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 .1دانشجوی دکترای مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،گروه مهندسی عمران ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه زنجان
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،گروه مهندسی عمران ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه زنجان
 .3دانشیار ،گروه مهندسی عمران ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه زنجان
تاریخ دریافت 1399/01/13؛ تاریخ تصویب 1399/03/03
چکیده

تحلیل جریان غیر ماندگار با استفاده از روشهای روندیابی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی صورت میگیرد .روشهای روندیابی
هیدرولوژیکی در عین حال که دقت مناسبی دارند ،نسبت به روشهای روندیابی هیدرولیکی بسیار سادهتر و کمهزینههترنهد و
برای محاسبات روندیابی سیالب ،فقط به دادههای مربهو بهه هیهدروگرا( غتیییهرات دبهی نسهبت بهه زمهان ثبهتشهده در
ایستگاههای هیدرومتری باالدست و پاییندست محدودۀ مطالعهشده نیاز دارند .در پژوهش حاضر ،به بررسی تهثثیر سهیل مبنها
روی دقت روندیابی سیل در رودخانۀ کارون با استفاده از روشهای روندیابی هیدرولوژیکی شهامل روش ماسهکینگا خطهی،
مقادیر اجرایی ،کانوکس و آت – کین اصالحشده ،پرداخته شده است .به بیانی ،با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحا ذرات
) (PSOو دادههای  4سیل مشاهداتی که در ایستگاههای هیدرومتری مالثانی غباالدست و اهواز غپاییندست رودخانۀ کهارون
ثبت شده است ،برای هر سیل ،بهصورت جداگانه پارامترهای روش ماسهکینگا خطهی غ X, K, ∆tبهینههیهابی شهده و بهرای
محاسبۀ هیدروگرا( خروجی تمامی سیلها استفاده شده است .نتایج بیانگر آن است که بهه دلیهل تهثثیر وسهعت سهیلگیهری
رودخانهها روی پارامترهای یادشده ،چنانچه دامنۀ تیییرات دبی ورودی سیل مبنا به دامنۀ تیییرات دبی ورودی سیل محاسباتی
نزدیکتر باشد ،دقت روشهای روندیابی هیدرولوژیکی در برآورد هیدروگرا( خروجی افزایش مییابد.
کلیدواژگان :رودخانۀ کارون ،روندیابی سیالب ،روندیابی هیدرولوژیکی ،سیل مبنا ،الگوریتم بهینهسازی ازدحا ذرات ).(PSO
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مقدمه
سیل یکی از بالیای طبیعی است و جلوگیری از آسیبهاای
اقتصادی ،اجتماعی ،اقتصادی و سایر موارد ناشی از سایال،،
نگرانی انسانها را به دنبال داشته است [ .]1روندیابی سایل
به عملیاتی گفته میشود که طی آن مشخصات هیادروگرا
را در نقطهای از مسیر رودخانه با استفاده از اطالعات فرضای
یا حقیقی موجود در یا یاا چناد نقطا باالدسات جریاان
تعیین میکنند [ .]2روشهای روندیابی سیل را میتوان باه
دو گااروه روناادیابی هیاادروکیکی و روناادیابی هیاادروکوکیکی
تقسیم کرد .اگر جریان آ ،فقط بهصورت تاابعی از زماان در
محلی مشاخ رونادیابی شاود ،ایان ناو روش ،رونادیابی
هیدروکوکیکی نامیاده شاده [ ]3و در آن از اصال پیوساتگی
جریان و رابط دبی ذخیره (با فرض یکنواخت بودن جریاان)
استفاده میشود .اگر روندیابی جریان طی سیستم به صورت
تابعی از زماان و مکاان ماد نظار باشاد ،ایان روش باه ناا
روندیابی هیدروکیکی شناخته میشود [ ]4و در ایان روش از
معادک پیوستگی جریان و معادک اندازۀ حرکت استفاده شده
و اساس آن بر تئوری جریانهای غیردائمی (معادالت سانت
ونانت) ،اساتوار اسات [ .]5اساتفاده از روشهاای رونادیابی
هیدروکیکی بهدکیال نیااز باه دادههاای بیشاتر و محاسابات
طوالنیتر ،دشوار است .در حااکی کاه رونادیابی سایال ،باا
اسااتفاده از روشهااای هیاادروکوکیکی بااه دادههااای بساایار
کمتری نیاز دارد و آساانتار اسات [ .]6تساای ( )2005باا
بررسی روشهای هیادروکیکی و هیادروکوکیکی در رونادیابی
سیل ،به این نتیجه رسید که روندیابی هیدروکیکی نسبت به
روندیابی هیادروکوکیکی دقات بیشاتری دارد ،وکای مشاکل
اصلی آن دشواری و پیچیدگی حل معاادالت مربوطاه اسات
[ .]7بهدکیل کم بودن زمان محاسبات ،اکگاوریتمهاا تواناایی
زیااادی در بهینااهیااابی متغیرهااای روش ماسااکینگا دارنااد.
افزایش تعداد پارامترهای روش ماسکینگا  ،زمان محاسابات
اکگوریتمها را افزایش میدهد ،در حاکی که دقت محاسابات،
بااهطااور درخااور تااوجهی تغییاار نماایکنااد [ .]8اکگااوریتم
بهینهساازی ازدحاا ذرات ) (PSOناوعی اکگاوریتم تکااملی
مبتناای باار جمعیاات اساات و در حااال حاضاار در مسااائل
بهینهسازی مهندسی عماران و مهندسای منااب آ ،مانناد
عملکرد مخزن [ ،]9مادیریت کنتارل سایل [ ،]10مادیریت
کیفیت آ11[ ،ا  ]13و بهینهیابی ضارایب روش ماساکینگا
[14ا  ]16کااربرد دارد .عبداکشااه ناداد ( )1997باه مطاکعا

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،3پاییز 1399

روشهااای مختلاان روناادیابی هیاادروکیکی و هیاادروکوکیکی
ساایال ،در بخشاای از رودخاناا کااارون پرداخاات .ایشااان
مدلهای ماسکینگا  ،ماسکینگا کاند ،1آت-کین ،کانوکس و
مدل هیادرودینامی  Mike11را بررسای کارد و در پایاان،
مدل کانوکس را به عنوان بهترین مادل پیشانهاد داد [.]17
دهقانی ( )2004به ارزیابی کاارایی روشهاای رونادیابی در
رودخان ا زهااره پرداخاات .نتااایق تحقیقااات وی نشااان داد
مدلهای روندیابی ماسکینگا  ،ماسکینگا کااند و آت-کاین
بااهترتیااب اوکویاات دارنااد [ .]18قاساامیه ( )2005کااارایی
روشهای ماسکینگا و آت-کین اصالحشاده را در رودخانا
بابلرود ارزیابی کارد و روش ماساکینگا را مادکی باا دقات
بیشتر نسبت به روش آت-کین اصاالحشاده دانسات [.]19
براتاای و اکبااری ( )2012بااه بررساای و مقایس ا روشهااای
مختلن رونادیابی هیادروکوکیکی سایال ،پرداختناد .نتاایق
پدوهش آنها بیانگر آن است که روش ماسکینگا نسابت باه
روش مقادیر اجرایی ،کانوکس و آت-کین اصالحشده کارایی
بیشااتری دارد [ .]20عباساایزاده و همکاااران ( )2010طی
تحقیقی ،کارایی روشهای روندیابی هیدروکوکیکی سیل را
در بخشی از رودخانۀ دز ،بررسی کردند .نتایق پادوهش آنهاا
بیااانگر آن اساات کااه روشهای کانوکس ،ماسکینگا و آت-
کین اصااالحشااده بهترتیب بیشترین دقت را دارنااد [.]21
معنوی و همکاران ( )2013با استفاده از روشهای آت-کین
اصالحشده و ماساکینگا باه رونادیابی سایل در بخشای از
حوض آبخیز تاالر استان مازندران پرداختند .نتاایق پادوهش
آنها بیانگر دقت بیشتر روش ماسکینگا نسبت به روش آت-
کین اصالحشده است [.]22
مطابق با پدوهشهای بیانشده ،هار یا از روشهاای
روندیابی هیدروکوکیکی در شرایط مربوط به یا رودخاناه
بهترین عملکرد را داشاته اسات و دقات زیااد آن در یا
رودخانه ،دکیلی بر داشتن دقت زیااد در ساایر رودخاناههاا
نیست .در پدوهش حاضار ،راهکااری بارای افازایش دقات
تمامی روشهای روندیابی هیدروکوکیکی ارائه شده است .به
بیان دیگر ،در پادوهش حاضار ،باا اساتفاده از دادههاای 4
سیل ثبتشده در بازهای از رودخان کارون که در سالهای
 1387و  1390در ایسااتگاههااای هیاادرومتری مالثااانی و
اهواز ثبت شده است و اکگوریتم بهینهساازی ازدحاا ذرات
) ،(PSOتأثیر سایل مبناا روی دقات روشهاای رونادیابی
1. Muskingum-Cunge
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هیدروکوکیکی (ماسکینگا خطی ،مقادیر اجرایی ،کاانوکس
و آت-کین اصالح شده) بررسی شده است .به بیاان دیگار،
چنانچه دامن تغییرات دبای ورودی سایل مبناا کاه بارای
محاسب پارامترهای روش ماساکینگا خطای )𝐭∆ (X, K,
استفاده میشاود ،باه دامنا تغییارات دبای ورودی سایل
محاسااباتی کااه هیاادروگرا خروجاای آن بااا اسااتفاده از
پارامترهای یادشده و هیدروگرا ورودی محاسبه میشود،
نزدی تر باشد ،دقت روشهای روندیابی هیادروکوکیکی در
برآورد هیدروگرا خروجی افزایش مییابد.
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مواد و روشها
معرفی محدودۀ مطالعاتی

در پاادوهش حاضاار ،از دادههااای ثبااتشااده توسااط واحااد
مطاکعات شرکت مدیریت مناب آ ،ایران که مربوط باه دو
ایسااتگاه هیاادرومتری مالثااانی (Station No: 21-308,
) 48˚53′ E, 31˚35′Nو اهااواز (Station No: 21-309,
) 48˚40′E, 31˚20′Nکاااه باااهترتیاااب در باالدسااات و
پاییندست محدودۀ مطاکعه شدۀ رودخانا کاارون واقا در
ایران هستند ،استفاده شده است (شکل .)1

شکل  .1محدودۀ مطالعاتی

دادههای محدودۀ بررسیشدۀ رود کارون

از دادههای سیل (شکل  )2با دامن تغییارات دبای ورودی
 221تا  565مترمکعب بر ثانیه که در تاریخ 1390/12/07
تااا  1390/12/11رخ داده اساات ،بااه عنااوان ساایل اول،
دادههای سیل (شاکل  )3باا دامنا تغییارات دبای ورودی
 105تاااا  1154مترمکعاااب بااار ثانیاااه کاااه در تااااریخ
 1387/12/10تا  1387/12/13رخ داده اسات ،باه عناوان
سیل دو  ،دادههای سیل (شکل  )4با دامن تغییرات دبای
ورودی  222تااا  494مترمکعااب باار ثانیااه کااه در تاااریخ
 1390/11/13تا  1390/11/16رخ داده اسات ،باه عناوان
سیل سو و از دادههای سیل (شکل  )5با دامنا تغییارات
دبی ورودی  349تا  651مترمکعب بر ثانیه کاه در تااریخ
 1390/08/30تا  1390/09/04رخ داده اسات ،باه عناوان

سیل چهار استفاده شده اسات .مزیات اصالی روشهاای
روندیابی هیدروکوکیکی این است کاه بتاوان باا اساتفاده از
پارامترهای بهدستآمده از سیل مبناا (سایلی کاه مقاادیر
ورودی و خروجی آن ثبت شده باشد) هر سیل دیگری کاه
در بازۀ مطاکعاهشاده رخ داده اسات را مشاروط بار اینکاه
مورفوکوکی رودخانه تغییری نکارده باشاد ،رونادیابی کارد
(مشخصات سایل در پااییندسات را باه دسات آورد) .باه
همین دکیل در پدوهش حاضر ،از پارامترهای بهدستآماده
از سیل مبنای اول تا چهار برای محاسب مقادیر تغییارات
دبی نسبت به زمان هر چهاار سایل اساتفاده شاده اسات.
شایان یادآوری است که هر چهار سیل مربوط به محادودۀ
یادشده (ایستگاه هیدرومتری مالثانی در باالدسات و اهاواز
در پاییندست) رودخان کارون است.
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شکل  .2هیدروگراف ورودی و خروجی سیل اول ( 1390/12/07تا )1390/12/11

شکل  .3هیدروگراف ورودی و خروجی سیل دوم ( 1387/12/10تا )1387/12/13

شکل  .4هیدروگراف ورودی و خروجی سیل سوم ( 1390/11/13تا )1390/11/16

شکل  .5هیدروگراف ورودی و خروجی سیل چهارم ( 1390/08/30تا )1390/09/04
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روش ماسکینگام خطی

1

روش ماسکینگا یکی از مدلهای هیدروکوکیکی است .این
روش طی مطاکعات کنترل سیل توسط ما کاارتی ارائاه
شد [ .]23ذخیرۀ کل از دو قسامت ذخیارۀ منشاوری کاه
تاب دبی خروجی است و ذخیرۀ گوهای یا تیغاهای کاه باه
تفاضل دبیهای ورودی و خروجای بساتگی دارد ،تشاکیل
میشود [ .]4حال چنانچه رابطا باین ذخیارۀ کال ،دبای
ورودی و خروجی ) (O,I,Sخطی فرض شود ،میتوان رابط
حجم ذخیرهشده را به صورت رابط  1بیان کرد:
S  K XI  1  X O

()1

معادک  1که به معادک ماساکینگا معارو اسات ،اسااس
بحااا در ایاااان روش را تشااااکیل داده و در آن  Xو K
عبارتاند از :دو ضریب به گونهای که با توجه باه مجموعاه
دادهها ،روابط یادشده را تا جاای ممکان خطای کننادX .
فاکتور وزنی است کاه باین صافر تاا نایم در نظار گرفتاه
میشود K ،ثابات زماانی ذخیاره I ،دبای ورودی O ،دبای
خروجی و  Sحجم ذخیاره اسات .باا توجاه باه پیوساتگی
جریان و حذ حجام ذخیارهشاده از دو معادکا یادشاده،
رابط  2بهدست میآید [:]4
()2

O2=C1I2+C2I1+C3O1

که در معادک یادشده  C3,C2,C1به شارح رواباط 3اا  5باه
دست میآیند:
()3

0.5t  KX
K  KX  0.5t

C1 

()4

0.5t  KX
K  KX  0.5t

C2 

()5

K  KX  0.5t
K  KX  0.5t

C3 

روش مقادیر اجرایی

اگر ذخیرۀ گوهای را برابر بااااااا ) K(W-Oفرض کنیم،
رابط  6را خواهیم داشت [:]24
()6

) W  X ( I  O)  O  XI  O(1  X

بنابراین ،در هر فاصل زمانی  ،∆tمیتاوان مقادار دبای
خروجی را از رابط  7بهدست آورد [:]24
W j 1  I j 1 X

()7

1 X

روش مقادیر اجرایی از روشهای هیدروکوکیکی است که در
روندیابی سیل به کم این روش از شدت جریان اجرایی
) 3(Wاستفاده میشود و عبارت است از :شدت جریان دائمی
فرضی که میتواند ذخیرهای معادل ذخیرۀ گوهای عالوه بر
ذخیرۀ منشوری ایجاد کند [.]24
1. Linear Muskingum Method
2. Working Values
3. Working Discharge

O j 1 

بااا قاارار دادن روابااط یادشااده در معادکۀ پیوستگی و
چنانچااه مقاادار  S j (1  X )  0.5tW jرا براباار بااا  Rjو
مقدار  S j 1 (1  X )  0.5tW j 1را برابر باا  Rj+1در نظار
بگیریم ،رابط  8را میتوان بهصورت زیر بیان کرد [:]24
R j 1  R j  0.5t ( I j  I j 1 )  tW

()8

مقادیر  R jو  R j 1مقادیر اجرایی نامیاده مایشاوند.
حجم ذخیره نیز به صورت رابط  9است:
S j 1  K j 1W j 1

()9

برای روندیابی سیل با روش مقادیر اجرایی ،ابتدا مقدار
 Wjباارای مقااادیر معلااو  Oj ،Ijو  Xjمحاساابه ماایشااود و
سپس Rj ،Sj ،و  Rj+1و مقادار  Wو درنهایات ،مقادار Oj+1
تعیین شده و با مقدار  Oj+1فرضی مقایسه میشود .چنانچه
دو مقدار فرضی و محاسباتی با یکدیگر مساوی و یا نزدی
به یکدیگر باشند ،مقدار دبی خروجی در ایان گاا زماانی
بهدست میآید و در غیر این صورت ،بایاد مقاداری جدیاد
فرض کرد و روند یادشده را برای باهدسات آوردن بهتارین
جوا ،ادامه داد [.]24
با توجه به خصوصیات بیانشده ،هنگامی که رابطااااا
دبی -ذخیره ،خطی است ،روش مقادیر اجرایی مشابه روش
ماسکینگا خطی است.
روش کانوکس

2

613

4

روش کانوکس از جمله روشهای رونااادیابی هیدروکوکیکی
سیل در رودخانه اسااات .در این روش  X=0در نظر گرفته
میشود .در روش کااانوکس ،حجاام ذخیااره را ماایتااوان
بهصورت رابط  10بیان کرد [:]25
()10

S  KO

4. Convex Method
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با قرار دادن رابط  10در معادک پیوساتگی ،مایتاوان
رابط  11را بیان کرد [:]25
Qt t  cI t  (1  c)Qt

()11

در رابط 18؛  :Itدبی هیادروگرا ورودی در کحظا ،t
 :Qtدبی هیدروگرا خروجای در کحظا  tو  : Qt tدبای
هیدروگرا خروجی در کحظا  t  tاسات .همچناین
ضریب  :Cضریب کانوکس است و برای محاسب آن ،روابط
متعددی به صورت جدول  1بیان شاده اسات .در پادوهش
حاضر ،از روش تراول تایم برای محاسب ضاریب کاانوکس
استفاده شدهاست.
جدول  .1روابط مربوط به ضریب کانوکس
عنوان روش

رابطه ضریب کانوکس

تراول تایم

t
c
k
V
1.7  V
V
C
0.518  V
c

سینگ
سازمان حفاظت خاک آمریکا

)  (O  O )(I  O
)  (I  O
1

گرافیکی

روش آت-کین اصالحشده

1

2

1

2

1

C

1

1

در این روش چنانچه معادکا پیوساتگی باه ازای  Q2حال
شود ،رابط  12را خواهیم داشت [:]25
()12

Q j 1  Cm I j  (1  Cm )Q j

در این رابطه  Iو  Qبهترتیب دبی ورودی و دبی
خروجی در زمانهای  jو  j +1هسااتند ∆t ،گا زمانی و K
ثابت زمانی ذخیره است .مقدار

2t
2 K  t

برابار  Cmفارض

شده و به آن ضریب آت-کین گفته میشود.
شایان یادآوری است ،پارامترهای  X, K, ∆tبیاانشاده
در هاار سااه روش؛ مقااادیر اجرایاای ،کااانوکس و آت-کااین
اصااالحشااده ،همااان پارامترهااای بااهدسااتآمااده از روش
ماسکینگا خطی هستند.
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

2

ایان اکگاوریتم بارای نخسااتینباار در ساال  1995توسااط
ابرهارت و کندی معرفی و ارائه شده است [ .]26از مزایاای
اکگوریتم بهینهسازی ازدحا ذرات مایتاوان باه سااختار و
1. Modified Att-Kin Method
2. Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm

پیادهسازی سااده ،تعاداد کام پارامترهاای قابال کنتارل و
سرعت همگرایی زیااد و همچناین باازده محاساباتی زیااد
اشاره کرد .در اجرای اکگوریتم ،موقعیت و سارعت هار ذره
در مرحل  t+1ا از اکگوریتم از روی اطالعات مرحل قبلای
ساخته میشوند .اگر منظور از  zمؤکفا iا باردار  zباشاد،
آنگاااه روابطاای کااه ساارعت و موقعیاات ذرات را تغییاار
میدهند ،عبارتاند از :روابط  13و :14









()13

i
gBest
t   xij t 
v ij t  1  wv ij t   c1r1 x iBest
j t   x j t   c2 r2 x j

()14

x ij t  1  x ij t   v ij t  1

که  wضاریب اینرسای r1 ،و  r2اعاداد تصاادفی در باازۀ
) (0,1با توزی یکنواخت و همچنین  c1و  c 2پارامترهاای
یادگیری هستند که سبب مایشاوند ناوعی گونااگونی در
جوا،ها به وجاود بیایاد و در ایان صاورت ،جساتوجاوی
کاملتری روی فضاای مربوطاه انجاا پاذیرد ،مقادار ایان
پارامترها در بازۀ صافر و  2انتخاا ،مایشاوند .در معادکا
یادشده با گذشات زماان اگار ذرهای دارای تااب هزیناهای
 x gBestباشد ،جایگزین این
کمتر (یا تاب سودی بیشتر) از
j
ذره خواهااد شااد و مقاادار هزینااه و موقعیاات ایاان ذره
بهروزرسانی خواهد شد [ 27و .]28
برای ارزیابی مقاادیر بهینا پارامترهاای  X, K, ∆tدر
مدل ماسکینگا خطای ،از کمیناه کاردن مقادار مجماو
انحرا مطلاق ) (SADکاه باه صاورت رابطا  15تعریان
میشود ،به عنوان تااب هاد در اکگاوریتم  PSOاساتفاده
شده است:
n

()15

SAD   Oi  Qi
i 1

که در آن  Qi , Oiبهترتیب دبی خروجی مشاهداتی و دبای
خروجی روندیابیشده (محاسباتی) هستند.
فلوچااارت اسااتفادهشااده در پاادوهش حاضاار باارای
بهینهیابی پارامترهای روش ماسکینگا خطی با استفاده از
اکگوریتم  PSOو تاب هاد  SADدر شاکل  6ارائاه شاده
است.
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شکل  .6فلوچارت الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات )(PSO

به طور کلی ،پدوهش حاضر از مراحل زیر تشکیل شده
است:
 )1بهینهیابی پارامترهاای روش ماساکینگا خطای باا
استفاده از اکگوریتم  PSOو دادههای سیل اول
 )2استفاده از روابط روشهای ماسکینگا خطی ،مقاادیر
اجرایی ،کانوکس و آت-کین اصالحشده و پارامترهای مرحلا
 1برای محاسب هیدروگرا خروجی هر  4سیل
 )3تکرار مراحل  1و  2برای هر ی از سیلهاای دو ،
سو و چهار
نتایج و بحث
در پدوهش حاضار ،ابتادا باا اساتفاده از اکگاوریتم  PSOو
دادههای هر ی از  4سیل ،پارامترهاای روش ماساکینگا
خطی ( )X, K, ∆tبهینهیابی شده و ساپس باا اساتفاده از

پارامترهای یادشده ،هیدروگرا خروجای هار  4سایل باا
استفاده از روشهای روندیابی هیادروکوکیکی (ماساکینگا
خطی ،مقادیر اجرایی ،کاانوکس و آت-کاین اصاالحشاده)
محاسبه شده است.
پارامترهای  X, K, ∆tبهینهیابیشده برای هر  4سایل
که دادههای آنها در شکلهای 2اا  5ارائاه شاده ،مطاابق
جدول  2هستند.
مقااادیر مربااوط بااه متوسااط میااانگین خطااای نساابی
) (MREمربوط به هر ی از  4سیل باهصاورت جادول 3
است .به طور مثال ،ابتدا با استفاده از هیدروگرا ورودی و
خروجی سیل اول ،مقادیر مربوط به پارامترهاای X, K, ∆t
بهینهیابی شده و سپس با استفاده از پارامترهاای یادشاده،
هیدروگرا خروجی مربوط به هار  4سایل باا اساتفاده از
روشهای روندیابی هیدروکوکیکی ماسکینگا خطی ،مقادیر

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،3پاییز 1399

616

هیدروکوکیکی برای هر ی از سیلهای یادشاده 4 ،مقادار
برای میانگین خطای نسبی محاسبه شده و سپس متوسط
مقادیر یادشده در جدول  3ارائه شده است.

اجرایی ،کانوکس و آت-کین اصالحشاده محاسابه شاده و
همین روناد باا اساتفاده از پارامترهاای باهدسات آماده از
سیلهای دو  ،ساو و چهاار نیاز صاورت گرفتاه اسات.
بااهبیااانی ،بااا اسااتفاده از هاار یا از روشهااای روناادیابی

جدول  .2پارامترهای روش ماسکینگام خطی
پارامترها

سیل اول

سیل دوم

سیل سوم

سیل چهارم

)X (nondimensional

0/401
12/959
0/971

0/0001
11/533
1/092

0/034
13/980
1/012

0/419
14/556
1/198

)K (hour

)∆t (hour

جدول  .3مقادیر متوسط میانگین خطای نسبی و دامنۀ تغییرات دبی ورودی سیالبها برای روشهای روندیابی هیدرولوژیکی
سیالب
اول
دو
سو
چهار

کمترین مقدار دبی

درصد میانگین خطای نسبی (MRE)%

بیشترین مقدار دبی
3

ورودی )(m3/s

ورودی )(m /s

ماسکینگام خطی

مقادیر اجرایی

کانوکس

آت-کین اصالحشده

221
105
222
349

565
1154
494
651

3/47
12/42
4/93
3/62

3/47
12/42
4/93
3/62

4/65
11/76
4/81
4/45

4/58
11/78
4/70
4/59

اسااتفاده از روشهااای روناادیابی هیاادروکیکی (حاال
معادالت سنت ونانت) از آنجاا کاه باه مشخصاات مقااط
عرضی رودخانه (هندسا مقااط عرضای و ضاریب زباری
مانینااگ) در فواصاال مناسااب ،شاارط ماارزی باالدساات و
پاییندست نیاز دارد ،اماری پرهزیناه و زماانبار اسات .از
طر دیگر ،بهدکیال تغییارات مشخصاات مقااط عرضای
رودخانه در گذر زمان ،بایاد دادههاای یادشاده در فواصال
زمااانی مناساابی نیااز برداشاات شااود کااه خااود دکیلاای باار
پیچیدگی و پرهزینه بودن روشهای روندیابی هیادروکیکی
است .در حاکی که روندیابی سیل با اساتفاده از روشهاای
روناادیابی هیاادروکوکیکی (روش ماسااکینگا  ،روش مقااادیر
اجرایی ،کانوکس و آت-کین اصالحشده) عاالوه بار اینکاه
دقاات مناساابی در کارهااای مهندساای دارد ،فقااط بااه
هیدروگرا ورودی و خروجی محادودۀ بررسایشاده نیااز
دارد و بدون نیاز به هیچ دادۀ دیگری در محدوده مورد نظر
صورت میگیرد .همچنین ،با توجاه باه تحقیقاات پیشاین
صورتگرفته توسط سایر محققاان ،هار یا از روشهاای
روناادیابی هیاادروکوکیکی در شاارایط مربااوط بااه رودخان ا
مطاکعهشدۀ پدوهشگر ،بهتارین عملکارد را داشاته اسات و

نمیتوان بیان کرد که در رودخان دیگر نیز همین عملکارد
را داشته باشد .بههمین دکیل در پدوهش حاضار ،راهکااری
ارائه شده که سبب افزایش دقت تمامی روشهای روندیابی
هیدروکوکیکی شده است.
بهبیانی ،بررسیهاای انجاا شاده بیاانگر آن اسات کاه
مقادیر پارامترهاای  X, K, ∆tهار باازهای از رودخاناه ،باه
مقادیر عددی هیدروگرا سیل ورودی و خروجی و یاا باه
وسعت مساحت سیلگیری مقاط مختلان رودخاناه طای
بازۀ بررسی شده بساتگی دارد .باهبیاان دیگار ،باا افازایش
مقاااادیر پیاا هیااادروگرا ورودی و افااازایش وساااعت
سیلگیری رودخانه ،مقاادیر پارامترهاای 𝑡∆  X, K,تغییار
مییابد .مطابق جدول  ،3از آنجا که دامنا تغییارات دبای
ورودی سیل دو نسبت به سه سیل دیگر مقادیر متفااوتی
دارد ،مقادیر مربوط به متوسط میانگین خطاای نسابی آن
نیز بیشتر از سه سیل دیگر محاسبه شده اسات .بناابراین،
چنانچه مقادیر دبی ورودی سیل محاسباتی به مقادیر دبی
ورودی سیل مشاهداتی نزدی تار باشاد ،دقات روشهاای
روناادیابی هیاادروکوکیکی در باارآورد هیاادروگرا ساایل
خروجی بیشتر خواهد شد.
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نتیجهگیری
 به دکیال ساادگی و،روشهای روندیابی هیدروکوکیکی سیال
 و، در کارهای مهندسای و مادیریت سایال،دقت قابل قبول
 کاربرد فراوانی،،طراحی سازههای هیدروکیکی مقابله با سیال
 سبب افزایش دقات، راهکار ارائهشده در پدوهش حاضر.دارند
، بهبیاانی.تمامی روشهای روندیابی هیدروکوکیکی شده است
:نتایق ارائهشده در پدوهش حاضر به شرح زیر است
105(  دامن تغییرات دبی ورودی سیل دو،از آنجا که
 مترمکعب بر ثانیه) نسبت به دامن تغییرات دبای1154 تا
 مقادیر متوسط،ورودی سه سیل دیگر مقادیر متفاوتی دارد
میانگین خطای نسبی سیل دو در تمامی روشها بیش از
 در حاکی که مقادیر یادشده برای سه سیل، درصد بوده11
، بهبیاان دیگار. درصد محاسبه شده است5  کمتر از،دیگر
، محاساباتی،برای محاساب هیادروگرا خروجای سایال
 مبنا با دامنا،استفاده از پارامترهای بهدستآمده از سیال
تغییرات دبی ورودی نزدی به دامن تغییرات دبای ورودی
 بااهدکیاال تااأثیر وسااعت ساایلگیااری، محاسااباتی،ساایال
 ساابب،X, K, ∆t رودخانااههااا روی مقااادیر پارامترهااای
.افزایش دقت روشهای یادشده شده است
قدردانی
 ایران باهدکیال،از واحد مطاکعات شرکت مدیریت مناب آ
کم های زیادی که در جما آوری و در اختیاار گذاشاتن
،دادههااای مااورد نیاااز در انجااا پاادوهش حاضاار داشااتند
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