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 خالصه

باالدست رودخانه، شکل هندسی مقطع، ضریب زبری، حرکت امواج سیالب در یک آبراهه به پارامترهایی نظیر مشخصات هیدروگراف سیل در 

پذیرد.  هایی صورت می شیب بستر رودخانه و پارامترهای وزندهی با توجه به نوع روش عددی بستگی دارد. برآورد برخی از این پارامترها با تقریب

کارگیری آن در مقایسه با  وجی و دقت در برآورد و بهترین پارامتر بر تغییرات هیدروگراف سیالب خر هدف از این مطالعه معطوف به یافتن کلیدی

منظور کاهش خطای محاسباتی در عملیات روندیابی سیالب است. نتایج نشان داد بیشترین پارامترهایی  نتایج مشاهداتی در مرحله صحت سنجیِ و به

ای که تغییرات متوسط عرض  باشند. به گونه ی میکه در تغییرات مشخصات جریان سیالب موثر هستند به ترتیب متوسط عرض بستر و ضریب زبر

گذارد. همچنین پارامتر ضریب زبری بیشترین تاثیر را در مقادیر درصد تغییرات عمق جریان  بستر رودخانه بیشترین تاثیر را بر سرعت و عدد فرود می

 نماید. و میزان تنش برشی ایجاد می

 

 ونانت. –امواج دینامیکی، الگوی عددی پرایزمن، سنت  تحلیل حساسیت، پارامترهای متغیر،کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

گردد که حجم آب رودخانه ناشی از عکس العمل حوضه به طور فزاینده افزایش پیدا  سیالب به عنوان مهمترین  جریان غیردایمی به وضعیتی اطالق می

های غیردایمی  کند. این نوع جریان متغیر تدریجی بوده و با اصول جریان ب میکند و مناطقی که به صورت معمول متاثر از جریان نیستند را غرقا می

دست سیالب توسط هیدروگراف معلوم  روندیابی سیل مجموعه عملیاتی است که طی آن هیدروگراف جریان پایین .]1[گردد  تحلیل و روندیابی می

گردد. در عملیات هیدرولوژیکی از  و دسته هیدرولوژیکی و هیدرولیکی تقسیم میطور کلی عملیات روندیابی سیل به د به .]2[شود  باالدست تعیین می

ها  های هیدرومتری در آن شود. این روش برای رودخانه هایی مناسب است که تعداد ایستگاه معادله پیوستگی و ذخیره در بازه مطالعاتی بهره برده می

دست را دارا  بینی هیدروگراف در مقطع خاص از پایین ها تنها قابلیت پیش ه باشد. این روشها ثبت شد های گذشته در آن کافی بوده و اطالعات سیالب

های  ها غیرممکن است. از طرف دیگر روش بوده و تخمین سایر مشخصات جریان سیالب نظیر سرعت، عمق، تنش برشی، عدد فرود و ... در آن

مورد توجه قرار  MIKE11و  HEC-RASها توسط نرم افزارهای متعددی از جمله  هیدرولیکی روندیابی سیالب است که به واسطه دقت باالی آن

( 1781گرفته است. این روش ها از حل همزمان معادالت پیوستگی و اندازه حرکت، که اولین بار در حالت یک بعدی توسط باردی سنت ونانت)

 .]1[برند  استخراج گردید بهره می
های روندیابی مدل موج دینامیکی جریان سیل به کمک الگوی عددی تفاضل محدود، شمای پرایزمن پرداخته مترسنجی پارادر این مطالعه به حساسیت

و متوسط عرض  (n)، ضریب زبری مانینگ(S0)، شیب بستر رودخانه(Δx)شده است. در این راستا در پژوهش حاصل اثرات تغییرات گام زمانی

ر پایین دست، درصد تغییرات سرعت جریان، عدد فرود،  تنش برشی بستر، عمق جریان و نهایتا بر میزان فروکش و تاخیر سیالب د (Bave)بستر

 هیدروگراف سیالب پیش بینی شده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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 ها مواد و روش .2

 ونانت -  . معادالت سنت2-1
 

کرد مدلسازی  ها تشریح می ردائمی و غیریکنواخت را در آبراههکه جریان یک بعدی غی 1781ونانت در سال -این معادالت اولین بار توسط سنت

باشد که برای روندیابی هیدرولیکی جریان سیالب، به فرم زیر نوشته  ونانت مجموعه معادالت یک بعدی پیوستگی و اندازه حرکت می -گردید. سنت

 :]3[ شود می

                 (  معادله پیوستگی   1)

                                           ادله اندازه حرکت  (  مع2)

شیب خط انرژی ناشی از مقاومت جریان است.  Sfشیب بستر و   S0شتاب گرانش،  gمیانگین سطح مقطع عرضی آبراهه،  Aدبی جریان،  Qکه در آن 

پذیرد. توجه شود که حل  های هیدرولیکی روندیابی سیالب صورت می گیرد دسته بندی مدل ت فوق صورت میهایی که در معادال سازی بر حسب ساده

های مختلف عددی قابل انجام است. در این مطالعه از الگوی ضمنی پرایزمن در روش عددی تفاضالت محدود  دسته معادالت فوق تنها به کمک روش

 بهره برده شده است.

 الگوی ضمنی پرایزمن -موج دینامیکی سازی مدل شبیه. 2-2
در تقریب مشتقات مکانی و زمانی و همچنین در متغیرهای وابسته معادالت سنت  nو  n+1در طرح های تفاضل محدود ضمنی، مقادیر در مرحله زمانی 

ارند. فرض می شود که طول کل بازه مطالعاتی ها وجود دها در مراحل زمانی معلوم و مجهول در تقریبونانت استفاده می شوند. به عبارت دیگر متغیر

 ,i = 1, 2برای  yin+1و   Qin+1مجهول کلی وجود دارد:  2N(. بنابراین برای هر گام زمانی محاسباتی، 1بازه تقسیم شده باشد )مانند شکل  N-1به 

3, … , N 2. با نوشتن معادالت پیوستگی و اندازه حرکت در شکل تفاضل محدود برای هر بازهN-2 دو معادله دیگر   .]4[ معادله تشکیل خواهد شد

(، 1691ای شمای پرایزمن )آید. در این پژوهش از طرح ضمنی چهار نقطهمجهول الزم است از شرایط مرزی بدست می 2Nکه برای مشخص کردن 

مشتقات جزئی و ضرایب به  ،ها فرمولپرایزمن در روش های معادالت سنت ونانت بکار رود. تواند در هر یک از شکلاستفاده گردید. این روش می

 :]5[ اندصورت زیر تقریب زده شده

(3     )                                              

(4     )                                                                                     

(5   )                             

بیان کننده دبی یا سطح مقطع در  fپارامتر وزنی و  qهای مکانی و زمانی، به ترتیب اندیس nو  iگام زمانی،  t∆گام مکانی،   x∆در این روابط      

 باشد. مشتقات جزئی می

 
 .]1[. شبکه محاسباتی روش موج دینامیکی 1شکل 
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 مطالعه منطقه مورد . 3
های منطقه سرباز جریان پیدا کرده و به سد پیشین  گرددکه از کوه  محسوب مىاستان سیستان و بلوچستان هاى  ترین رودخانه رودخانه سرباز یکى از پرآب

طول و مساحت  کیلومتر 313 دارای رودخانهاین  ریزد. شود و از سد پیشین به بعد با اسم باهوکالت در بندر گواتر چابهار به دریای عمان می منتهی می

جم سالیانه آب رودخانه در محل ح متوسط باشد کیلومترمربع می  2163در ایستگاه سرباز برابر با و  کیلومترمربع 7۸۸۸حوضه آبریز آن در حدود کل 

 نشان داده شده است.   2موقعیت جغرافیایی حوضه  این رودخانه در در شکل  میلیون مترمکعب است. 246/5، و در باهوکالت 75/7ایستگاه پیردان 

 
 . موقعیت جغرافیای حوضه آبریز سرباز2شکل 

 

 نتایج و بحث     .4

 تحلیل حساسیت پارامترهای مدل موج دینامیکی   . 4-1

های مربوط به سیالب ل صورت می پذیرد و نقش کلیدی در تحلیلدر حالت کلی تحلیل حساسیت به منظور تعیین اثر تغییر پارامترها بر روی نتایج مد

ات دارد. برای انجام تحلیل حساسیت مقدار پایه پارامترها تعیین می گردد، سپس پارامترها در یک محدوده قابل وقوع بزرگ و کوچک شده و عملی

، (ΔX)سیت سنجی مدل موج دینامیکی تاثیر تغییرات گام مکانیروندیابی سیالب به ازای این پارامترها انجام می گردد. در این پژوهش جهت حسا

بررسی گردید. جهت انجام تحلیل  1و به ازاء پارامترهای ورودی مختلف مطابق جدول  (Bave)و متوسط عرض آبراهه   (S0)، شیب کف(n)زبری

العات ثبت شده مشاهداتی در ایستگاه پایین دست رودخانه ، با توجه به اط1گروه سیالب استفاده شد. ابتدا هیدروگراف خروجی شماره  7حساسیت از 

مقادیر پارامترهای نظیر مطابق  7تا  2سرباز استخراج گردید و به عنوان گروه مرجع تعریف و پارامترهای پایه آن استخراج شدند. سپس توسط گروه های 

( و بر میزان دبی اوج هیدروگراف 1های مدل مرجع)سیالب گروه خروجی های ورودی دربرابر گردیده و اثرات تغییر پارامتر 3و  2به ترتیب  1جدول

 خروجی و همچنین زمان، عمق، سرعت، عدد فرود، تنش برشی، درصد تعدیل و درصد تاخیر مورد کنکاش قرار گرفت.

 . پارامترهای ورودی مختلف در حساسیت سنجی مدل موج دینامیکی1جدول 

 n B(ave) S0 ΔX شماره هیدروگراف خروجی

 1۸۸۸ ۸۸۸۸885/۸ 3۸/4 ۸333/۸ )مرجع( 1

2 ۸66۸/۸ 3۸/4 ۸۸۸۸885/۸ 1۸۸۸ 

3 ۸998/۸ 3۸/4 ۸۸۸۸885/۸ 1۸۸۸ 

4 ۸333/۸ 9۸/7 ۸۸۸۸885/۸ 1۸۸۸ 

5 ۸333/۸ 6۸/12 ۸۸۸۸885/۸ 1۸۸۸ 

9 ۸333/۸ 3۸/4 ۸۸۸155۸/۸ 1۸۸۸ 

8 ۸333/۸ 3۸/4 ۸۸۸2325/۸ 1۸۸۸ 

7 ۸333/۸ 3۸/4 ۸۸۸۸885/۸ 5۸۸۸ 
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 . نمایش گرافیکی تاثیر تغییرات ضریب زبری بر هیدروگراف سیالب خروجی3شکل 

 

 
 . نمایش گرافیکی تاثیر تغییرات متوسط عرض رودخانه بر هیدروگراف سیالب خروجی4شکل 

 

 
 . نمایش گرافیکی تاثیر تغییرات شیب بستر رودخانه و تغییرات گام زمانی بر هیدروگراف سیالب خروجی5شکل 
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 . نمایش گرافیکی تغییرات درصد تعدیل دبی اوج سیالب به ازای تغییر در پارامترهای مدل موج دینامیکی6شکل

 

 
 . درصد تغییرات سرعت به ازای تغییر در پارامترهای مختلف مدل موج دینامیکی در هشت گروه سیالب7شکل 

 

 
 دل امواج دینامیکی در هشت گروه سیالب. درصد تغییرات عدد فرود به ازای تغییر در پارامترهای م8شکل 
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 . درصد تغییرات تنش برشی به ازای تغییر در پارامترهای مدل امواج دینامیکی در هشت گروه سیالب9شکل 

 

 
 . درصد تغییرات عمق جریان به ازای تغییر در پارامترهای مدل امواج دینامیکی در هشت گروه سیالب11شکل 

 

 
 

 گیری نتیجه .5
 

گیری ناشی از مدلسازی هیدرولیکی از جمله کاهش خطر مهم  کند که در جریان نتیجه یل حساسیت بینش توانمندی در مطالعه نتایج مدل ایجاد میتحل

های روندیابی مدل موج دینامیکی جریان سیل به کمک الگوی عددی تفاضل محدود پرایزمن سنجی پارامترخواهد بود. در این مطالعه به حساسیت

بر میزان  (Bave)و متوسط عرض بستر (n)، ضریب زبری مانینگ(S0)، شیب بستر رودخانه(Δx)نی( پرداخته شد و اثرات تغییرات گام زمانی)ضم

ینی فروکش و تاخیر سیالب در پایین دست، درصد تغییرات سرعت جریان، عدد فرود،  تنش برشی بستر، عمق جریان و نهایتا هیدروگراف سیالب پیش ب

ترین پارامتر بر تغییرات هیدروگراف سیالب خروجی و دقت در برآورد و به  گرفت. هدف از این مطالعه معطوف به یافتن کلیدی د ارزیابی قرارشده مور

یستان و ان سکارگیری آن در عملیات روندیابی سیالب به منظور کاهش خطای محاسباتی بود. برای تاثیر پارامترهای مذکور از بازه رودخانه سرباز در است

دست بازه، بهره برده شد. سپس با اعمال تغییرات در پارامترهای موثر در  های سیالب مشاهداتی ثبت شده در باالدست و پایین بلوچستان و از هیدروگراف
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ایسه نتایج از معیارهای ها در کالبد نقش تحلیل حساسیت توجه گردید. برای بررسی و مق روش عددی موج دینامیکی شمای پرایزمن به تاثیر تغییرات آن

بینی مشخصات جریان سیل )نظیر  درصد تاخیر و فروکش دبی اوج سیالب استفاده شد. مطابق نتایج اشکال ارایه شده مهمترین پارامتر تاثیر گذار در پیش

ه بیشترین تاثیر را بر سرعت و ای که تغییرات متوسط عرض بستر رودخان دبی و سرعت( پارامترهای متوسط عرض بستر و ضریب زبری است. به گونه

نماید. از این  گذارد. همچنین پارامتر ضریب زبری بیشترین تغییرات را در مقادیر درصد تغییرات عمق جریان و میزان تنش برشی ایجاد می عدد فرود می

زی عددی امواج دینامیکی سیالب حداکثر شود که در مساحی بستر رودخانه و در تخمین مقادیر ضریب زبری رودخانه جهت مدلسا رو قویا توصیه می

 دقت مبذول گردد و گرنه نتایج عملیات روندیابی سیالب با خطای زیادی مواجه خواهد بود.
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