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 خالصه

 این هدف. است بوده پرجاذبه همواره رودخانه محققین از بسیاری برای اشل -دبی رابطه تخمین در هزینه کم و سریع کارآمد، ساده، روشی معرفی

 با توانمی ابعادی تحلیل در. است شدهمعرفی( 6002) مغربی توسط بار اولین هک است سرعت هم هایکنتور مفهوم از استفاده با دبی تخمین تحقیق

 روش از مستخرج پارامتر همچنین و آب آزاد سطح عرض و شده خیس محیط مساحت، نظیر مقطع هیدرولیکی و هندسی هایپارامتر از استفاده

 هایدبی بین اختالف سازیکمینه به منظور برپایی رابطه حاکم با. داد ارتباط یکدیگر با را تراز دو در دبی سرعت، گیریاندازه اینقطه تک

در هر مقطعی دلخواه از یک رودخانه طبیعی با در ترازهای نظیر از مقاطعی نمونه، توانهای مجهول تعیین گردیده است. سپس  تحلیلی و محاسباتی

 اشل -دبی رابطه ،سنجی صحت جهت. ت جربان استخراج می شوداشل در کل دامنه ممکن تغییرا-داشتن دبی در ترازی مشخص، منحنی دبی

 مقایسهاشل -اکوادور و ایران با مقادیر مشاهداتی دبی آرژانتین، هایکشور در واقعبه ترتیب  نازلی چای و تامبامبا ، کلرادوهای  رودخانه درحاصل 

 .کندتجاوز نمی درصد 5 ازطع مورد مطالعه در مقا MAPE آماری پارامتر خطای میانگین که است آن بیانگر نتایج. گردید

 

 خطا، کنتور هم سرعت یسازنهیکماشل،  -منحنی دبیکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
روش اشل ارائه شده است.  -های مختلفی جهت تخمین منحنی دبیگیرد. روشاشل در بسیاری از مسائل مهندسی مورد استفاده قرار می -منحنی دبی

پیشنهاد نمود که  [1]نمایند. چاو  ینیبشیپ با دقتقابلیت آن را ندارند که منحنی سنجه را  معموالًباشند میبرازش اطالعات مشاهداتی  معمول که مبتنی بر

سرعت  [6]ویسباخ مقدار دبی را تخمین زد. شیونو و نایت -توان با استفاده از معادالت مانینگ، شزی و دارسیمی دشتالبیسبدون  یهارودخانهدر 

ای و نمودند. در این روش الزم است که سه ضریب اصطکاک، لزجت گردابه بینیپیشای طبیعی اشل را در رودخانه -شده و رابطه دبی یریگمتوسط

 پارامتر جریانات ثانویه واسنجی شوند.

با استفاده از معادله مانینگ با داشتن شعاع هیدرولیکی مقطع و  شیب سطح آب  بجای تراز سطح آب که به صورت مرسوم استفاده  [3]لئونارد و همکاران

بر پایه روش   [4]چن و چیو های دیگر  با استفاده از برونیابی نمودند. های مختلف یک رودخانه طبیعی اقدام به تخمین دبی در ترازشود، در ترازمی

توان دبی را آنتروپی مقدار دبی را در رودخانه تخمین زدند. در این روش با استفاده از نسبت میان سرعت متوسط و سرعت حداکثر در مقطع جریان می

 های عددی بهرهمدلها از و مدی محاسبه نمود. مهندسین رودخانه به طور معمول برای شناخت خصوصیات جریان در رودخانه های جزردر رودخانه

اشل را در  -استفاده از روش المان محدود، رابطه دبیگیری شده در عمق و بکارگیری آن با  با مدل سرعت متوسط [5] آبریل و نایتگیرند.می

ای عرضی و سرعت هیدرولیکی مقاومت جریان محلی، لزجت گردابه بنمودند. در این روش الزم است که سه ضری ینیبشیپای طبیعی رودخانه

ای سرعت به تخمین مقدار دبی در کانال مستطیلی و نیز صحت گیری تک نقطهروش اندازه با استفاده از [2] مغربی واسنجی شوند.گیری شده میانگین

با این روش از  آمدهدستبهانگلستان پرداخت. نتایج بیانگر آن است که مقدار دبی  سورنشده از رودخانه  های برداشتسنجی مدل ارائه شده با داده

ا ب [7]لوهانی و همکاران  توان مقدار دبی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر تخمین زد.نین با استفاده از این روش میهمچ دقت باالیی برخوردار است.

نسبت به روش  یترحاضر دقت مناسب روشها نشان داد که آن یجها پرداختند نتااشل در رودخانه یرابطه دب یینبه تع fuzzy modelاستفاده از مدل 

ANN در و بدون آن پوشش گیاهی خطی  بای آزمایشگاهی مقاطع مرکب هامدلبه بررسی  [8]سان و شیونو  اشل دارد.-یرابطه دب یینتع در
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ها نشان داد که تفاوت بسیاری بین دو دو حالت ، روابطی ارائه کردند. نتایج تحقیقات آن این پرداختند و برای ضریب اصطکاک در هادشتالبیس

نحوه توسعه  [9]عظمت اله و همکاران گیاهی بستگی دارد. پوشش و ارتفاعفاصله حالت با پوشش گیاهی مقدار دبی به نسبت  در .حالت وجود دارد

 با استفاده از روش [10]سینگ و همکاران  بررسی کردند. پهنگدر رودخانه  GEPریزی  ژنتیکی  اشل را با استفاده از کاربرد برنامه -منحنی دبی

مغربی و  باشد.های طبیعی پرداختند. این روش بر پایه دو شرط احتمال کلی و دبی میانگین استوار میآنتروپی تسالیس به تخمین دبی در رودخانه

توان تنها بر اساس اطالعات دبی در یک یمهم سرعت روشی را ارائه نمودند که  یکنتورهااستفاده از مفهوم  با [16]مغربی و احمدی  [ و11همکاران ]

های طبیعی با اشل در رودخانه -تعیین منحنی دبی اشل را با کمترین خطا و بدون کالیبراسیون تخمین زد.  هدف از این مقاله -تراز مشاهداتی منحنی دبی

 .است واختکنیریغزبری 
 

 مواد و روش .2

-شده، می( ارائه6002( که برای اولین بار توسط مغربی )SPMای سرعت )گیری تک نقطهشده برگرفته از مفهوم روش اندازهروش نوین ارائه

در نظر گرفتن اثرات ناشی از توان تأثیر جدار بر سرعت در یک نقطه را با ( میBiot-Savartساوارت ) -باشد. در این روش با استفاده از قانون بیو

 سازی نمود.گیرد، شبیهذره با بار ساکن که در میدان الکتریکی سیمی با جریان الکتریکی قرار مینیروی الکتریکی وارد بر یک

  

 در مقطع عرضی جریان( y,z)تأثیر المانی از بستر بر روی سرعت در مرکز سطح المانی با مختصات  -1شکل 

 آید:می به دست( در مقطع از رابطه زیر y,zای دلخواه با مختصات )( بر روی نقطهdsاز مرز ) اثر طول محدودی

(1)  
 SPM 1d dr sf c u

 

dکه در اینجا SPMu انحراف تغییرات سرعت ناشی از المان مرزی نظیر sd ،r  1، موردنظربرداری مابین المان مرزی و نقطهc  ثابت مرتبط با زبری

 ترطیمح(، طول SPMuشود. در این روش جهت تعیین اثرات کل جدار جریان بر یک نقطه )تابع سرعت است که بر میدان جریان حاکم می r(f(مرز و 

های مرزی بر روی هر نقطه از جریان گیری از اثرات تمام المانشود. با انتگرالتقسیم می sd های مرزیشده از ساحل چپ تا ساحل راست را به المان

 گردد:محاسبه می SPMuار مقد

(6) 

 

 SPM 1

boundary

di r su f c 
 

 برابر، r×dsخارجی دو بردار  ضربحاصلبزرگی  چون بنا به تعریفهاست. از طرفی  xبا محور  جهتهمبردار یکه موازی جهت جریان  iکه در آن 

r.ds.sinθ بنابراین خواهیم داشت: ،کنددر جهت جریان ایجاد می 

(3) 
 

 

 SPM 1

boundary

sin du c f r s   
 

 است. r قعیت و بردار المان مرزی است. گام بعدی این روش جستجو برای تعیین بهترین تابع سرعت وابسته بهزاویه بین بردار مو θکه در آن 

که در حالت آشفته توزیع آن با استفاده از قانون توانی و ای یک توزیع سهمی شکل است درحالیهای باز برای جریان الیهالگوی توزیع سرعت در کانال

طور معمول در مجاری بسته و باز با توجه به آشفتگی جریان از قانون توانی سرعت جهت تخمین توزیع پروفیل سرعت استفاده هشود. بلگاریتمی بیان می

 :شودصورت زیر بیان می( به)شود. تابع سرعت در معادله می
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توان در هر نقطه دلخواه با مختصات ( می)( در معادله 4رتبط با آشفتگی و تنش برشی جدار است. با جایگذاری معادله )م بیضر  2c که در آن

( , )y z  مقدار( , )SPMu y z آورد: به دست 

(5) 
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 شود:صورت زیر بازنویسی میرابطه فوق به 7m=و  u1. c1c 3=c.*با در نظر گرفتن مقدار 

(2)  
1

7
SPM 3,   sin ds

boundry

u y z c r 
 

  
 


 

بعد شده آن معنای خاصی نداشته لکن مقدار بیبه طور دقیق تعیین نشده باشد،  3cتا زمانیکه ضریب آمده از معادله باال دستدر حقیقت بزرگی مقدار به

 :( به دست آورد)توان از معادله ( را میSPMUدر مقطع جریان ) SPMuوسط کند. مقدار متای سرعت ایفا مینقش مهمی در روش تک نقطه

(7) 
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,
A

u y z dA
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 های روشاشل در مقاطع مختلف پرداخت. ایجاد ارتباط میان پارامتر -به تخمین رابطه دبی SPMهای حاصل از روش پارامتر توان با استفاده ازاکنون می

هایی نظیر پارامتر SPMباشد. در روش ترین بخش این پژوهش می( و هندسه مقطع در جهت تخمین دبی مهمSPMای )گیری سرعت تک نقطهاندازه

SPMu و SPMU  هستندمحاسبه در هر نوع شکل هندسی و برای هر ترازی قابل. 

 اشل پیشنهادی -تعیین رابطه دبی . 3

(، T(، عرض سطح آب )P(، محیط ترشده )Aشامل مساحت ) مؤثرتعیین گردد. پارامترهای  مؤثرشل ابتدا باید پارامترهای ا -تخمین منحنی دبی منظوربه 

توان به صورت زیر بیان می را مؤثرهای مترابین دبی عبوری از مقطع و پار ارتباط باشندیم SPMU( و پارامتر 0S(، شیب کف کانال )nزبری معادل )

 نمود:

 0, , , , , SPMQ f A P T n S U  (8) (8) 

به  مؤثردهد. ارتباط بین دبی و پارامترهای رابطه تناسبی شکل مناسبی از این ارتباط را نشان می گام بعدی ایجاد ارتباط  بین دبی در دو تراز مختلف است.

 صورت زیر ارائه شده است:

1 2 3 5 64

0

a a a a aa

t SPMQ A P P U n S  (9) (10) 

تر مقدار هدف از اعمال این پارامتر در رابطه پیشنهادی، تخمین دقیق .است. T+P=tPشده و سطح آزاد آب  ترطیمحجموع برابر با م tPدر این رابطه 

های مختلف ثابت هستند، تمیز هایی که نقش مهمی در رابطه پیشنهادی دارند از پارامترهایی که در ترازاکنون باید پارامترباشد. دبی در مقاطع مرکب می

بنابراین شکل کلی رابطه پیشنهادی به ؛  (0a=6است )های مختلف برابر صفر در نظر گرفته شده به علت ثابت بودن در تراز 0Sد. توان پارامتر داده شون

 :زیر خواهد بودصورت 

 

 

 

 

 

3 41 2 5
a aa a a

t SPMe e e e e e

r r r t SPM rr r

P UQ A P n

Q A P P U n

        
            
        

 (10) (9) 

 4a( باید اشاره نمود که توان 9های رابطه )پیش از تعیین توانباشد. می به ترتیب مربوط به اطالعات تراز تخمینی و مرجع rو  eهای که در آن اندیس

واحد در نظر گرفته شده است. از سوی برابر نقشی مشابه پارامتر سرعت دارد بنابراین توان آن  SPMUبرابر یک در نظر گرفته شده است چرا  پارامتر 
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را با استفاده از  3aو  1a ،2aهای در نظر گرفته شده است. حال باید تنها توان 5a= -1دیگر با توجه به رابطه معکوس بین دبی و مقدار زبری معادل توان 

 ، محاسبه کرد.شدهمشخصپارامتری  پنجحل معادله 

است. از یک یا چند مقطع نمونه در مقاطع مختلف اشل  -اطالعات دبیداشتن نیاز به  سازی استفاده از فرآیند کمینه با (10)حل معادله  منظوربه ابتدادر  

است. مشخصات مقطع مستطیلی   قابل محاسبهاشل آن با استفاده از معادله مانینگ  -منحنی دبیکه مقطع مستطیلی اولین مقطع مورد استفاده بوده 

در نظر  0.0010S=و شیب کف کانال   0.015n=ضریب زبری معادل  ، mmaxH 1=، ارتفاع mB 1=ن عرض مقطع است که در آ صورتینبد

-است. البته باید اشاره شود که تغییر در این مشخصات در جواب نهایی اثری ندارد چرا که در نهایت از اطالعات بدون بعد شده استفاده می شدهگرفته

(. در 6شکل گردیده، استفاده شد ) آزمایش  [13] که توسط نایت FCF-Series01اشل مقطع مرکب  -نحنی دبیگردد. در روند حل از اطالعات م

 .هستند 1.027E-3و  0.01این کانال زبری معادل در مقطع و شیب کف کانال به ترتیب برابر 

 

 FCF-Series01مشخصات هندسی مقطع مرکب  -2شکل 

اب کرد. مقادیر های مختلف را حسرا در هر دو مقطع به ازای تراز SPMUو  A،P ، tP ،nهای ( باید مقادیر پارامتر3بر اساس شکل ) یبعددر مرحله 

maxA ،maxP ،max)tP( ،maxn  وmax)SPMU(  ارائه شده است. 1در جدول 

 

 ( مرکبb( مستطیلی و )aمقطع )ترازهای در  SPMUو  A، P ، tP ،nهای پارامترتغییرات  -3شکل 

 :فاده می شوداست، سازی خطا که رابطه آن به صورت زیر ارائه شدهدر فرآیند کمینه NRMSE( از پارامتر آماری 9) یجهت حل معادله چند پارامتر
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تعداد نقاطی است که در آن اطالعات دبی و اشل وجود  Nبه ترتیب مربوط به اطالعات تراز مرجع و تخمین زده شده است.   jو i هایکه در آن اندیس

دارد.  به بیان دیگر  
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ام است.  iام به ازای نقطه مرجع  jدر تراز  eQبرابر مقدار  

 RMSE کمیت آماریدارای  هاآنشود که هریک از اشل تخمین زده می -که اشاره شد به ازای هریک از نقاط  مرجع یک منحنی دبی طورهمان

این پارامتر آماری، مقدار آن بر مشخص شده است. جهت بدون بعد کردن  RMSEبا پارامتر  هاآنهستند. بنابراین مقدار میانگین مربوط به خود 

در  روینا ازگیرند را به خود می NRMSEب مقدار اختالف دبی حداکثر و حداقل مشاهداتی تقسیم شده است.  هریک از مقاطع مستطیلی و مرک

هاآن مجموعمقدار از  سازیینهکمفرآیند 
TNRMSE :استفاده شده است 

 T R CNRMSE NRMSE NRMSE  (16) 
(11) 

توان تابع هدف مستطیلی و مرکب است. اکنون می ترتیب مربوط به  مقاطع  به   Cو R  هاییساند که در آن
TNRMSE با استفاده از روش   را

 گردد:خطا شکل نهایی رابطه پیشنهادی به صورت زیر معرفی می سازیینهکمکمینه نمود. پس از اتمام فرآیند  یرهغمتنیوتن چند 
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(13)  

ه شده است. اشل تخمین زده شده در دو مقطع مستطیلی و مرکب را به ازای سه نقطه مختلف مرجع در سه تراز مختلف نشان داد -منحنی دبی 4در شکل 

 باشد.می 0.019و  0.006در مقاطع مستطیلی و مرکب به ترتیب برابر  NRMSEدهند که مقدار نتایج آماری نشان می

 

 

 کب  به ازای نقاط مرجع مختلف راشل تخمین شده الف( مقطع مستطیلی و ب( مقطع م -منحنی دبی -4شکل 

 بحث و نتایج.   4
 کشورهای به ترتیب واقع در  [15]نازلی چای و  [5]تامبامبا ، [14]کلرادو هایاشل رودخانه -ت سنجی رابطه پیشنهادی از اطالعات دبیصح منظوربه

 یهایزبرو با  یدشتالبیسشود که مقطع کلرادو دارای شرایط )الف( مشاهده می 5شکل  بهاستفاده شده است. با توجه  اکوادور و ایران آرژانتین،

 کنواختیریغتوزیع )پ(  5شکل در صورتی که  بودهدر مقطع رودخانه تامبامبا نده توزیع یکنواخت زبری نشان ده)ب(  5متفاوت در بستر است.  شکل 

نشان داده شده است. مقادیر  SPMUو  A،P ، tP ،nهای پارامتر)الف( تا )ج( مقادیر بی بعد شده  2. در شکل را نشان می دهدمقطع نازلی چای زبری در 

 ارائه شده است.  6در جدول  )SPMU(maxو  maxn، )maxA ،axmP ،max)tPهای حداکثری پارامتر
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در مقطع در  SPMUو  A،P ، tP ،nهای پارامترتغییرات  -6شکل 

 ( نازلی چایپ)الف( کلرادو، )ب( تامبامبا و ) هایرودخانه

)الف(  هایرودخانه مقطع در مشخصات هندسی -5شکل 

( نازلی چایپکلرادو، )ب( تامبامبا و )  

 6و  3در شکل مورد استفاده  )SPMU(maxو  maxn، )maxA ،maxP ،max)tPهای مقادیر حداکثر پارامتر -1جدول 

maxn   
maxSPMU   

max
)m(tP  

max ( )mP  2

max ( )mA  max ( )mH  
 مقطع

 مستطیلی 1 1 3 4 2.077 0.01

 مرکب 0.250 1.248 10.32 20.32 1.147 0.001027

 کلرادو 4.5 357.45 213.54 423.54 30.06 0.0339

 تامبامبا 4 87.91 31.46 58.96 18.69 0.1034

 نازلی چای 4.6 61.39 22.39 40.52 17.64 0.0333

 

های کلرادو، تامبامبا و نازلی چای شده توسط رابطه پیشنهادی را به ازای نقاط مرجع مختلف  برای رودخانه اشل تخمین زده -های دبی( منحنی7شکل )

 -)الف(  در منحنی دبی 7های تخمینی و مشاهداتی وجود دارد. مطابق شکل شود تطابق بسیار مطلوبی میان دادهکه مشاهده می طورهماندهد. می شانن

مقدار خطای روش  ترقیدقیابد. جهت تحلیل کاهش می قدری دشتالبیسمقدار دبی در ناحیه  دشتالبیسلت عریض بودن اشل رودخانه کلرادو به ع

 : مطابق روابط زیر استفاده شده است NRMSE میانگین نرمال شده مربعات خطا و MAPE میانگین خطا  قدر مطلق پیشنهادی از دو پارامتر آماری
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( نشان داده 8( در شکل )15( و )14آمده از معادالت ) به دستنتایج  به ترتیب مربوط به دبی مشاهداتی و تخمین زده شده هستند. eQو  rQ هاکه در آن 

تجاوز  044/0درصد و  1/8به ترتیب از  NRMSEو   MAPEهای شود در رودخانه کلرادو حداکثر مقدار پارامترکه مشاهده می طورهمان. شده است

میانگین  ی( مقدار خطاP1در نقطه مرجع اول ) جزبهدرصد است. در رودخانه نازلی چای  4در رودخانه تامبامبا از  MAPEکند. حداکثر مقدار خطا نمی

به طور مستقیم بر دقت نتایج موثر شود نقطه مرجع استفاده می وانعنبه. باید اشاره شود که دقت اطالعات نقطه مشاهداتی که ستینصد بیشتر در 3از 

 است.

  

در  NRMSEو  MAPEآماری های تغییرات پارامتر -6شکل 

)الف( کلرادو، )ب( تامبامبا و  هایرودخانهمقطع در 

 ( نازلی چایپ)

 هایرودخانهاشل تخمین زده شده در  -دبی هایمنحنی -5شکل 

به ازای  ( نازلی چایپتامبامبا و ))الف( کلرادو، )ب( 

 نقاط مرجع مختلف
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 گیرینتیجه .5
 

 گر،یاز طرف د هاآنبرپا نمودن  یبرا ادیز هاییطرف و دشوار کیاز  یعیطب هایاشل در رودخانه -یرابطه دب تیبا توجه به اهم

 یمبتن نینو یبا استفاده از روش قیتحق نیشود. در ایاحساس م داًیشد آن آوردن به دست در ترساده هایروش یریضرورت بکارگ

نشان  جیزده شد. نتا نیتخم گرید هایاشل را در تراز -یرابطه دب  ،یسرعت در مقطع عرض یرگیاندازه ایبر مفهوم روش تک نقطه

 زیناچ اریآن بس یو خطارا داشته  یعطبی هایاشل در رودخانه -یرابطه دب نیدر تخم ییباال اریبس تیقابل یشده دارا داد رابطه ارائه

و  4/6به ترتیب برابر  MAPEکمترین و بیشترین مقدار میانگین خطای پارامتر  صورت گرفته نشان داد که یرآما هایلیاست.  تحل
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