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 خالصه

های منابع آب این عدم سازی هیدرولیکی سیستمها یا کمبود اطالعات در خصوص آنها است. در مدلبه طور کلی، عدم قطعیت ناشی از تصادفی بودن ذاتی پدیده

یا تنها شامل عدم قطعیت ذاتی هستند، تحلیل عدم شوند. تحلیل مسائلی که تنها شامل عدم قطعیت ذهنی ها و تخمین پارامترها ظاهر میها در فرمولبندی مدلقطعیت

نامند. به شود. در حالیکه اگر در تحلیل عدم قطعیت ذاتی با پارامترهایی با عدم قطعیت ذهنی روبرو باشیم، تحلیل عدم قطعیت را سطح دو میقطعیت سطح یک نامیده می

های های روش احتماالتی، روشگیرد. به علت برخی محدودیتتی و ذهنی مورد استفاده قرار میطور معمول، تئوری احتماالتی برای تحلیل هر دو نوع عدم قطعیت ذا

 به گوره ارتفاع و گرفته قرار بررسی مورد سیالب کنترل گوره یک ها طراحیبه عنوان نمایش کاربرد روشدر این مقاله، اند.نوینی مانند تئوری شواهد معرفی گردیده

بر  .قطعیت ذهنی و برخی دارای عدم قطعیت سطح دو هستند عدم دارای مسئله ورودی برخی پارامترهای که شده فرض اینجا در. است بوده مدنظر خروجی متغیر عنوان

 دهد.تری به سواالت موجود میهای منطقیاساس نتایج حاصل چنین می توان گفت که به طور کلی وقتی با عدم قطعیت ذهنی روبرو هستیم تئوری شواهد پاسخ

 

 ذاتی، ذهنی، سطح یک و دوهیدرولیکی، عدم قطعیت، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

های متعددی قطعیتبا عدمگیری و خطاهای اندازه هافرایندبه دلیل ماهیت تصادفی  ،منابع آبهای از سیستمبرداری طراحی، تحلیل و بهرهبه طور کلی؛ 

 یا فقدان قطعیت، . عدم[1] کردن از واقعیت است نظر صرفکردن از آن،  نظر صرف، اما کندروبرو است. در نظر گرفتن عدم قطعیت مسائل را ساده نمی

 تصادفی، و طبیعی هایپدیده حضور افزایش با. باشدمی ها آن حل و مختلف مسائل تعریف با مرتبط هایفرایند و هاپدیده درباره صحیح اطالعات کمبود

 [.2]یابند می افزایش هاقطعیت عدم مقادیر

قطعیت استوکستیک نیز شود. عدم قطعیت ذاتی که عدم قطعیت غیرکاهشی یا عدمر تحلیل ریسک، عدم قطعیت به دو نوع ذاتی و ذهنی تقسیم مید

. تئوری احتماالت، به عنوان یک روش معمول در کمی [3] شودشود و عدم قطعیت ذهنی که کاهشی بوده و به علت کمبود اطالعات ایجاد مینامیده می

نمودن عدم قطعیت ذاتی توسعه داده شده است. اما در واقعیت همواره عدم قطعیت ذهنی نیز مودن عدم قطعیت در مسائل مهندسی، بیشتر برای کمین

ی ای هر چه پیچیدگسازی سازهگیرد. همچنین باید توجه نمود، در مدلها نشات میوجود دارد که از نقص اطالعات و یا کمبود آگاهی در مورد آن

های ذاتی و ذهنی در شود. به عالوه در بعضی موارد الزم است هر دو عدم قطعیتتر مینیز دشوار و پیچیده 1یابد، انتشار عدم قطعیتمدل افزایش می

 یابد. هایی مانند تئوری شواهد ضرورت میطراحی منظور شوند، در این حالت استفاده از روش

 ،8 ،7، 6، 5 ،4]های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است های تحلیل عدم قطعیت است که در دههروشتئوری احتماالت یکی از پرکاربردترین 

ای که در آنها اطالعات های پیچیدههای احتماالتی متغیرهای تصادفی مشخص باشند؛ در نتیجه این رویکرد برای سیستمدر این روش باید توزیع[. 9

الزم است راهکاری تر شده و تر شدن عملکرد سیستم، کمی نمودن و تحلیل عدم قطعیت نیز پیچیدهنیست. با پیچیده ها اندک است، مناسبدرباره داده

 .[3برای آن اندیشید ]

                                                                                                                                                    
1 -Propagation of Uncertainty 
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اتی با ساختارهای ریاضی[. 25 ،24، 23، 22، 21، 20] 3ای، و آنالیز بازه[19، 18، 17] 2تئوری امکان[. 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10] 1تئوری شواهد

نیز شناخته شده است، برای  4شافر-اند. تئوری شواهد که تحت عنوان تئوری دمپسترهای پیچیده معرفی شدهجدید، اخیرا برای بیان عدم قطعیت در سیستم

 د. گیرمورد استفاده قرار می 2قطعیت سطح و ذهنی و تحلیل عدم 6های ذاتیو همچنین ترکیب عدم قطعیت 5کمی نمودن عدم قطعیت ذهنی

باشد. از این رو، تئوری شواهد نه تنها عدم قطعیت ذهنی بلکه همچنین عدم قطعیت تئوری شواهد یک تعمیم از تئوری احتماالتی و تئوری امکان می

بسط این تئوری یکی از شاگردان وی به  Shaferارائه شد و با وجود اینکه  1967در سال  Dempsterگیرد. این تئوری ابتدا توسط ذاتی را نیز در برمی

 این تئوری در مسائل مهندسی کاربرد چندانی نداشت.  2000عمال تا سال رغم قابلیت بسیار زیاد و کاربرد فراوان، علی، [11]پرداخت 

 

 هامواد و روش .2
 

 تئوری احتمال -1-2

 Fهای یک مجموعه جهانی احتمال به زیر مجموعه اساس اختصاصباشد که برتئوری احتمال، یک ساختار سنتی ریاضیاتی برای تحلیل عدم قطعیت می

باشد. به طور کلی، احتمال با یک سه می Fهای های اختصاص یافته بیانگر مقدار امکان وقوع مربوط به هر یک از زیر مجموعه نماید. احتمالعمل می

باشد. امل تمام پیشامدهای ممکن در فضای مورد مطالعه میای است که شمجموعه Fشود که در آن، به نام فضای احتماالتی تعریف می (F,S,P)تایی 

S  یک زیر مجموعه محدود از مجموعهF  است وP  تابعی است که احتمال اعضایS [27و  26]کند را تعیین می 

Sc، آنگاه S( اگر 1های مقابل را دارا باشد باید ویژگی Sمجموعه   که ،c  متمم اگر  -2باشد. می,..., 21  های عضوS 

Siiباشند؛ در نتیجه،    و همچنینSii  . 

P اگر 1های مقابل را داشته باشد: باید ویژگی )S 0)(1، آنگاه  P 2) 1)( FPاگر  (3 و,..., 21  های مجزا از زیر مجموعه

S  باشند، آنگاه)()( 
i

iii PP  [27.] 

مقدار   Pدارند، رویداد و پیشامد و همچنینقرار  Sکه در  Fهایی از مجموعه فضای نمونه یا مجموعه جهانی، زیر مجموعه Fدر مبانی تئوری احتمال، 

 شوند.احتمال نامیده می

 عبارتست از:  Sهای مهم احتمال برای هر یکی از ویژگی

(1) 1)()(  cpp  
ای از ( ارائه دهنده خالصهCCDFعی )( و تابع مکمل توزیع تجمCDF، حاوی اعداد حقیقی باشد تابع توزیع تجمعی )Fای هنگامی که فضای نمونه

 باشد.می (F,S,P)اطالعات موجود در فضای احتمالی 

CDF  وCCDF شوند. ای از اعداد به صورت زیر تعریف میتوسط مجموعه 

(2)   FvFpvCDF c

v  ,)(,  
(3)   FvFpvCCDF v  ,)(,  

 که در آن:

(4)  vxandFxxFv         : 

)( c

vFP احتمال وقوع یک عدد کوچکتر یا مساوی ،v باشد، همچنین می)( vFP احتمال وقوع یک عدد بزرگتر از ،v  است. در نتیجهCDF 

باشد می Fهای بزرگتر از اجزاء نمایشگر احتمال مقدار CCDFو همچنین نمودار  Fیک نمایش از نقاط با مقادیر احتمال کوچکتر یا مساوی با اجزاء 

 (.1)شکل 

 تمرکز اصلی در اکثر مسائل مربوط به احتمال، بر روی توابع به فرم زیر است،

(5) )(xfy  

                                                                                                                                                    
1 -Evidence Theory 
2 -Possibility Theory 
3 -Interval Analysis 
4 -Dempster Shafer Theory 
5-Epistemic (Subjective) Uncertainty 
6 -Aleatory (Stochastic) Uncertainty 
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),,(که جزو فضای احتماالتی از فضای نمونه ای  xهای که برای المان xpX باشد، تعریف شده است. در عمل میf تواند بسیاری می

تواند های غیر قطعی میاز ورودی xپیچیده باشد )به عنوان مثال حل عددی یک سیستم معادالت غیر خطی با مشتقات جزئی( و همچنین ابعاد بردار 

 بزرگ باشد.

 

 
 [22] ]11,1[با توزیع مثلثی در بازه  vبرای متغیر  CCDFو  CDFنمودار  ای ازونهنمو -1شکل 

( مشخص شده، جهت سهولت به عنوان یک مقدار 5( نیز همچنین برداری با ابعاد بسیار بزرگ خواهد بود اما همانطور که در معادله )yخروجی مدل )

 شود.حقیقی در نظر گرفته می

 آید. ی زیر بدست میتوسط مجموعه fشود. در نتیجه برد تابع ( در نظر گرفته می5در معادله ) fمنه برای تابع به عنوان دا ای فضای نمونه

(6)   xxfyyY    ),(: 

),,(از فضای احتماالتی  Yعدم قطعیت در مقایر  xpX آید. در حقیقت، بدست می),,( xpX  وf ،),,( ypYy دهد که احتمال را نتیجه می

y
p  از  توسط زیر مجموعهy شود:به صورت زیر تعریف می 

(7)  )()( 1   fpp XY 
(8)    f(x)y  and   :)(1 xxf 
 تئوری شواهد -2-2

ی امکان باشد که با کم کردن شرایط محدود کننده دربارهدم قطعیت میتئوری شواهد روشی جایگزین برای روش سنتی تئوری احتمال در بررسی ع

 پردازد.وقوع در تئوری احتمال، به بررسی عدم قطعیت می

-برای هر زیر مجموعه از مجموعه جهانی تحت مطالعه می 2و یک توجیه 1ویژگی، یک باور 2به طور ویژه در تئوری شواهد، امکان وقوع، دارای 

تواند در فضای مورد مطالعه رخ ای است شامل تمام رویدادهایی که میمجموعه Fباشد، که در آن می( F,S,m)هد شامل سه تایی باشد. تئوری شوا

 شود:به صورت مقابل تعریف می Fهای یک تابع که روی زیر مجموعه mاست و  Fیک سری زیر مجموعه قابل شمارش از   Sدهد.

(15) 










S    and    F if       0

S if    0
)(




m 

 چنین:و هم

(16) 1)( 
S

m


 

 دهد.نشان می عددی است که میزان باور را برای وقوع F ،)(m( از برای یک زیر مجموعه )

تخصیص باور پایه )یا m)( -3و  Fای از اعضای عهمجمو S -2ای یا مجموعه جهانی است. فضای نمونه F -1در اصطالحات تئوری شواهد، 

 باشد.احتمال( به یک زیر مجموعه می

                                                                                                                                                    
1 -Belief 
2 -Plausibility 
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خصوصیات  Sدر دو تئوری خواص مختلفی دارد. در تئوری احتمال،  Sدر هر دو تئوری احتمال و شواهد یکسان است، در حالیکه،  Fفضای نمونه 

شود که برای آن احتمال تعریف شده است. می Fهای باشد و همچنین شامل تمام زیر مجموعهگسترش احتمال می ای برایای دارد که پایهجبری ویژه

 Pی آنها مخالف صفر است. در تئوری احتمال، تابع است که باور پایه Fهایی از خواص جبری ویژه ای ندارد و شامل زیر مجموعه Sدر تئوری شواهد، 

-اساس اندازه mباشد. در تئوری شواهد تابع کند، که این احتماالت اساس اندازه گیری امکان وقوع میتعریف می Sاعضای در واقع احتماالت را برای 

آیند بدست می mشوند، و به وسیله تابع گیری برای این مقدار وجود دارد که باور و توجیه نامیده میمعیار اندازه 2باشد، بلکه گیری امکان وقوع نمی

[28]. 

 شوند. به صورت مقابل تعریف می fاز  ( برای یک زیر مجموعه Pl)(( و توجیه )Bel)(دار باور )مق

(17) 



u

umBel )()( 

(18) 



u

umPl )()( 

دانست ولی بدون هیچگونه خصوصیتی مربوط به اینکه چگونه این امکان  uوان باور امکان وقوع مربوط به توان به عنرا می um)(به طور مفهومی، 

با توجه به مفهوم در نظر گرفته شده  باشد. uهای تواند، وابسته به هر کدام از زیر مجموعهپخش شده است. بنابراین امکان وقوع می uوقوع بر روی 

توان توجیه است، در نظر گرفت. به همین روال می توان به عنوان مینیمم مقدار امکان وقوع که مربوط به ( را میBel)(، باور )um)(برای 

()(Plرا حداکثر مقد ) ار امکان وقوع برای در نظر گرفت.  

 مقدار باور و توجیه باید در تساوی زیر صدق کنند:

(19) 1)()(  cPlBel  
 باشد. بعالوه:در واقع جمع مقدار باور وقوع یک رویداد با مقدار توجیه عدم وقوع آن رویداد برابر یک می

(20) 1)()(  cBelBel  
(21) 1)()(  cPlPl  

),,(ای از اطالعات مربوط به فضای احتمال توانند خالصهمی CCDFو  CDF( گفته شد، 3( و )2همانطور که در مورد روابط ) pSF  هنگامی(

( CPF(، تابع توجیه تجمعی )CCBFکمل باور تجمعی )( و تابع مCBFشامل اعداد حقیقی باشد( را ارائه کنند. به همین ترتیب تابع باور تجمعی ) Fکه 

 ای از اطالعات مربوط به باور و توجیه به کار برد:توان به عنوان خالصه( را میCCBFو تابع مکمل توجیه تجمعی )

(22)   FvFBelvCBF c

v   ,)(,  
(23)   FvFBelvCCBF v   ,)(,  
(24)   FvFPlvCPF c

v   ,)(,  
(25)   FvFPlvCCPF v   ,)(,  

 اند.( نشان داده شده2به عنوان نمونه در شکل ) CBFs،CCBFs  ،CPFs ،CCPFs( تعریف شده است. 4در معادله ) FVکه 

 
( CCPF( و تابع توجیه تجمعی مکمل )CPF(، تابع توجیه تجمعی )CCBF(، تابع باور تجمعی مکمل )CBFتابع باور تجمعی ) -2شکل 

 [22[ ]1و11ه ]در باز Vی متغیر برا

 باشد.الزم به ذکر است که جزئیات محاسبات به سادگی تئوری احتماالتی نیست و شامل چند گام به شرح زیر می
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قاط در پیوسته باشد و توزیع به نحوی تعریف شده باشد که تمام ن fباشد. تا زمانی که گیری میگام اول شامل تعریف توزیع مورد استفاده در نمونه

  امکان انتخاب شدن داشته باشند، تعریف توزیع، تاثیر چندانی در همگرایی روش مونت کارلو به سمت مقدار درستCCPF ،CPF 

،CCBF،CBF  .ندارد 

 شود. در مرحله اول، تولید می سازگار با توزیع انتخاب شده روی  در گام دوم، یک نمونه از 

گیرد. برای توابع پیچیده، این مرحله بیشترین نیاز محاسباتی را دارد های تولید شده در مرحله دوم مورد ارزیابی قرار میبرای نمونه fدر گام سوم تابع 

 تواند اندازه نمونه مورد استفاده را محدود کند.ای میو به میزان قابل مالحظه

 CCPF ،CPFی آیند. بعد از بدست آوردن آنها، مقادیر تخمین زدهبه دست می CCPF،CPF ،CCBF ،CBFهای چهارم، تخمیندر گام 

،CCBF ،CBF سازی مونت کارلو به همراه تئوری ( نشان داد. الزم به ذکر است، استفاده از روش شبیه4توان به شکل یک نمودار مانند شکل )را می

 .[32، 31، 30، 29] باشدمطالعات موجود میشواهد در بسیاری از 

 سازیمدل .3
 

پارامترهای  مدنظر بوده است. در اینجا فرض شده که ی کنترل سیالب مورد بررسی قرار گرفته و ارتفاع گوره به عنوان متغیر خروجیطراحی یک گوره

 ورت گرفته است.ص 2ورودی مسئله دارای عدم قطعیت ذاتی و ذهنی هستند و تحلیل عدم قطعیت سطح 

 طراحی گوره کنترل سیالب

هایی در دو طرف رودخانه احداث گردد. به دلیل محدودیت های سیالب در یک منطقه شهری در نظر است که گورهبه منظور جلوگیری از خسارت

سال لحاظ  100ی برگشت طراحی شده دورهباشد. طبق محاسبات انجام ها مد نظر میها مشخص و ثابت بوده و تنها ارتفاع گورهمکانی، موقعیت گوره

 گردیده است.

براورد گردیده است. سیالب حاصل تا رسیدن  72ساعت و شماره منحنی خاک حوضه  53834کیلومتر مربع، زمان تمرکز آن 1000مساحت حوضه 

توان با استفاده از روندیابی آبراهه به روش ، لذا میکند بدون اینکه جریانی به آن وارد یا خارج شودای عبور میبه محدوده پتانسیل خسارت از آبراهه

های بر اساس تحلیل فراوانی بارش X=0.18ساعت و  K=1ماسکینگام، دبی سیالبی در ناحیه پتانسیل خطر را محاسبه نمود. ضرایب روندیابی عبارتند از 

مترمکعب  371میلیمتر حاصل شده است. دبی پایه رودخانه در دوره سیالبی برابر  15538 ساعت با دوره برگشت صد سال برابر 6ماکزیمم، عمق بارش

ماند. شیب طولی آبراهه در ناحیه برثانیه لحاظ شده است. فرض شده که مقطع سیالبدشت در ناحیه کنترل سیالب متقارن بوده و در گذر زمان ثابت می

 دهد.مقطع شماتیک سیالبدشت را در شرایط احداث گوره نشان می 3باشد. شکل می 03035خانه نینگ رودو ضریب ما 030005پتانسیل خسارت سیالب 

و نیز هیدروگراف  SCSساعته  6به منظور حل مسئله، ابتدا یک مدل بارش رواناب در محیط میکروسافت اکسل تهیه شد. سپس با فرض توزیع بارش 

، هیدروگراف سیالب در ابتدای آبراهه محاسبه شد و با روندیابی آن به روش SCSت و محاسبه بارش مازاد از روش تلفا SCSواحد مصنوعی 

هیدروگراف حاصل را در باالدست و در محل پتانسیل خطر نشان  4ماکسینگام، هیدروگراف سیالب در محل پتانسیل خسارت محاسبه گردید. شکل 

 دهد.می

 

 در شرایط احداث گوره مقطع شماتیک سیالبدشت -3شکل 

 

 هیدروگراف در باالدست و محل پتانسیل خطر -4شکل 
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-مقطع گوره حاصل از حل مدل قطعی مسئله را نشان می 3( محاسبه شده است. شکل Hی مانینگ، ارتفاع گوره )در ادامه با فرض معتبر بودن معادله

 متر محاسبه شده است. 9311حاصل گردیده است و براساس آن ارتفاع گوره برابر با  Q100=3710 m3/sدهد. دبی پیک سیالب طراحی معادل 

( یک متغیر Q100به منظور تحلیل عدم قطعیت در این مسئله یا به عبارتی حل مسئله به صورت استوکستیک، فرض گردیده که متغیر دبی طراحی )

ای که میانگین و انحراف معیار آن متغیرهای ثابت اما نامعلوم هستند )متغیرهای عدم قطعی به گونهنماید، آلیاتوری است و از توزیع نرمال تبعیت می

های مورد نیاز الزم است میانگین و انحراف معیار توزیع برآورد شده و حدود آن تعیین شوند. بدین منظور مطابق اپیستمیک(. به منظور توسعه منحنی

اند. با توجه به اطالعات جدول ابتدا براساس ترکیبات حاصل از مقادیر ماکزیمم و مینیمم ودی مدل مشخص شدهور حدود پارامترهای 1جدول شماره 

( Q100مقدار برای دبی پیک ) 32( و متعاقب آن 5محاسبه شد )شکل های سیالب طراحی به ناحیه پتانسیل خسارت هیدروگرافحالت(،  32ها )بازه

 عیار این مقادیر به عنوان میانگین و انحراف معیار براوردی توزیع در نظر گرفته شد.حاصل گردید. میانگین و انحراف م

 

 حدود پارامترهای ورودی مدل -1جدول 

 (2بازه ) (1بازه ) پارامتر

A [1000و1050] [950و1000] مساحت حوضه 

CN [72و75] [65و68] شماره منحنی خاک 

X [0318و0325] [0315و0.22] ضریب روندیابی 

K [1و132] [038و1] ضریب روندیابی 

µ [3480و3520] [3500و3550] میانگین دبی 

δ [450و458] [453و460] انحراف معیار دبی 

n [03035و03035] [03033و03037] ضریب زبری مانینگ 

S [030005و030005] [0300045و0300055] شیب طولی 
 

 

 
 

 های سیالب طراحی به ناحیه پتانسیل خسارتهیدروگراف -5شکل 
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( و انحراف معیار)100Qدر ادامه با توجه به مقادیر براوردی میانگین )
100QSدر نظر گرفته شده  1ها مطابق جدول ( دبی طراحی، دو بازه برای این آماره

بستر رودخانه )هرکدام دو بازه( مشخص شده است. شایان ذکر  nو ضریب زبری مانینگ  Sهایی برای شیب طولی هاست. در این جدول همچنین باز

و  100Qهای است که ضریب زبری سیالبدشت در هر ترکیب، دوبرابر ضریب زبری بستر لحاظ گردیده است. با لحاظ هریک از زوج
100QS در کنار 

ترکیب  در بازه های مربوط به آن Sو  nزوج  100ترکیب کلی حاصل گردید. برای هریک از ترکیب ها ابتدا  8سایر متغیرهای اپیستمیک، در مجموع 

و  100Qتولید شد. از طرفی برای همان ترکیب، هزار زوج 
100QS غیرها( تولید شد. بدین ترتیب هزار مقدار با فرض توزیع یکنواخت )برای کلیه مت

سازی به کار رفت تا با استفاده از معادله مانینگ در یک مدل بهینه Sو  nحاصل شد. اینک این هزار دبی در ترکیب با صد زوج  Q100برای متغیر 

مقدار برای ارتفاع  800000شامل  CCDF 800( برای متغیر ارتفاع گوره در هر ترکیب حاصل شد )در مجموع CCDFصدهزار مقدار )به عنوان صد 

ی کلی بازه دهد.غیر ارتفاع گوره را نشان میسازی مونت کارلو را برای متحاصل از شبیه CCDFمنحنی  200به عنوان نمونه تعداد  6شکل  گوره(.

های مختلف CCDFی عدم قطعیت ذاتی، و ده( نشاندهن6در شکل ) CCDFهای باشد. هر یک از منحنیمی متر H≤13.90≥2.44بدست آمده در اینجا 

دهد اما استفاده از این شکل ساده را نشان می Hملی از عدم قطعیت موجود در ( در واقع سیمای کا6باشد. شکل )ی عدم قطعیت ذهنی مینشاندهنده

 ماالتی است.های احتها چندکسازیشود. از جمله این خالصهتر استفاده مینیست و در عمل از اطالعات خالصه

 

 
 سازی مونت کارلو را برای متغیر ارتفاع گورهحاصل از شبیه CCDFمنحنی  211تعداد  -6شکل 

نقطه قطع  108ها را در حداقل یک و حداکثر ها ترسیم شود، منحنیx، خطوطی قائم از محور 6موجود در شکل  Hی مقادیر چنانچه در محدوده

گردند. منحنی ( حاصل می7مطابق شکل ) CCDFهای این نقاط را مرتب نموده و احتمالی از رابطه ویبول به آنها منسوب نماییم، چندککند. اگر می

گذارد. برخالف حالت قبل، روش احتماالتی در اینجا حدودی را برای احتمال وقوع مقادیر در اختیار میباشد. ها میCCDFدهنده میانگین میانگین نشان

شود )همان مقداری که از مقادیر متر حاصل می 8375% برابر 50و با احتمال  10328( برابر mean% ارتفاع گوره به طور متوسط )منحنی 10ثال با احتمال م

با  ع گورهارتفا(، مقدار 7% در شکل 95% و CCDF 5های % )چندک90آید.(. این در حالی است که براساس حدود اطمینان قطعی پارامترها بدست می

آید. بدست میمتر  9322و  8325بین  0%50با احتمال ارتفاع گورهممکن است تغییر نماید. به همین ترتیب مقدار متر  10376تا  9364% بین 10احتمال 

ه طور متوسط برابر بباشد،  H≥10mبراساس این شکل، احتمال آنکه باشد. ای که معموال مورد نظر است، احتمال فراتری مقادیر برآوردی میمسئله

 .است 03148
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 متغیر ارتفاع گوره CCDFهای چندک -7شکل 

دهد. به عنوان مثال، احتمال را نشان می H≥9. و H≥8 ،H≥8.5و  H≥7 ،H≥7.5های مربوط به احتمال فراتری مقادیر رویدادهایCDF( 8شکل )

% این مقدار 50است )این در حالی است که با احتمال 03729باشد و به طور متوسط احتمال آن برابر می 03922تا 03452ی در محدوده H≥8 m فراتری

 است و این اختالف بخاطر نامتقارن بودن توزیع احتماالتی است.(.  03722برابر 

 

 
 های مربوط به احتمال فراتری مقادیر رویدادهاCDF-2شکل 

اند. در تحلیل سطح دو عدم قطعیت مانند مسئله ترسیم گردیده Hبرای  پذیریتوجیهو  باورهای عدم قطعیت به روش شواهد، منحنیبه منظور تحلیل 

ها( محاسبه و های متغیر مورد نظر )مانند میانگین، انحراف معیار، یا چندکها را برای کلیه مقادیر، یا برای هریک از آمارهتوان این منحنیحاضر، می

% نیز 95% و 5های ماکزیمم، مینیمم، میانگین، اند. در این نمودار همچنین چندکها با لحاظ کلیه مقادیرترسیم شده. در اینجا این منحنی[28] ترسیم نمود

را داد.  "متر شود چقدر است؟ 14متر یا بزرگتر از  4احتمال آنکه ارتفاع طراحی گوره بزرگتر از "اند. حال می توان پاسخ سواالتی نظیر اینکه ارایه شده

و  Prob(H≥4m)≤1.00≥0.646 خواهیم داشت . اما بر اساس تئوری شواهدProb(H≥14m)=0.0و  Prob(H≥4m)=1.0بر اساس تحلیل احتماالتی، 

0.0≤Prob(H≥4m) ≤0.005 رسد.تر به نظر میکه منطقی 

 



 

 

 بیلدانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، ارد، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 9

 
 ر ارتفاع گورهپذیری متغیمنحنی باور و توجیه -9شکل 

 

 گیرینتیجه .4
 

های احتماالتی و شواهد ارائه گردید. تمایز بین عدم سازی مونت کارلو بر مبنای تئوریدر این مقاله مبانی تحلیل عدم قطعیت پارامتری به روش شبیه

ین مفهوم تحلیل عدم قطعیت سطح دو که در آن از سوی دیگر بیان گردید. همچن ذاتیو  ذهنیهای های مدل و پارامتر از یک سو و عدم قطعیتقطعیت

تئوری شواهد به عنوان روشی کارآمدتر از تئوری احتماالتی، زمانی که با مسایلی با عدم  حضور دارند ارایه شد. ذاتیو  ذهنیهای هر دو عدم قطعیت

-های )حدود باال و پایین احتماالت( باور و توجیهبازهروبرو هستیم معرفی شد. در این روش، برخالف روش احتماالتی، نتایج به صورت  ذهنیقطعیت 

هایی برای کنترل سیالب در یک ناحیه شهری مورد توجه قرار گرفت. به منظور حل مسئله، ابتدا یک طراحی گورهدر این مقاله،  .گردندپذیری بیان می

ابتدای آبراهه محاسبه شد و با روندیابی هیدروگراف سیالب رواناب در محیط ماکروسافت اکسل تهیه شد. سپس هیدروگراف سیالب در -مدل بارش

( محاسبه شد. به منظور تحلیل عدم قطعیت در Hی مانینگ، ارتفاع گوره )در محل پتانسیل خسارت محاسبه گردید. در ادامه با فرض معتبر بودن معادله

نماید. تحلیل کامل مسئله هم بر اساس تئوری توزیع نرمال تبعیت می است و از ذاتی( یک متغیر Q100این مسئله فرض گردید که متغیر دبی طراحی )

-متر نتیجه داد، تحلیل عدم قطعیت انجام شده محدوده 9311احتماالتی و هم بر اساس تئوری شواهد انجام شد. در حالیکه حل قطعی ارتفاع گوره را برابر 

  د احتماالت رویدادها با دو رویکرد احتماالتی و شواهد بیان شد.را نتیجه داد. تفاوت نتایج حاصل از براور H ≤ 336 ≥ 1435ی 

 ذاتیو  ذهنیهای رویکردهای احتماالتی و شواهد در تحلیل عدم قطعیت مسایلی شامل پارامترها و متغیرهای به طور خالصه در این بررسی به قابلیت

 ها بیان گردید. های هرکدام از روشاشاره شده و قابلیت
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