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طراحی ابعاد دهانهی خروجی راه ماهی بر اساس عدم قطعیت آبشناسی و هیدرولیکی
هْذی ًصادًبدری* ٍ 1هحوذ خَاد فذایی ٍ2رضب هٌتظوی ٍظیفِ دٍظت

3

چکیذُ
ظذّب ٍ ثٌذّبی اًحرافی هَاًؼی ثرای خلَگیری از هْبخرت هبّیْب در طَل رٍدخبًِ ثِ حعبة هی آیٌذ .ثِ هٌظوَر رفوغ
ایي هؽكل در طراحی ظذ ،یك ظبزُی ّیذرٍلیكی تحت ػٌَاى راُ هبّی در كٌبر ظوذ تؼجیوِ هوی ؼوَد؛ ثٌوبثرایي ،هعوبلِی
زیعت هحیطی طرح احذاث ثٌذّبی اًحرافی ثب احوذاث راُ هوبّی اًؼطوب پوییر حول هوی گوردد .هٌظوَر از ظوبزُی راُ هوبّی
اًؼطب پییر ،راُ هبّی ثب خرٍخی قبثل تٌظین ثب ًَظبى ظطح آة هیثبؼذ .خرٍخی راُ هبّی ػجبرت اظت از یك ظرریس ثب خریبى
آزاد كِ در كٌبرُی ًْر ٍ ػوَد ثر آى تؼجیِ ؼذُ ٍ اخبزُ هی دّذ تب در هَقؼی كِ ارتفبع آة ثبالتر از تبج ظرریس اظت ،هقذاری از
آة از رٍی آى خبرج ؼَد .ثر اثر ًَظبى ظطح آة رٍدخبًِ ،ثذُی ػجَری از ظبزُی راُ هبّی ًیوس تغییور یبفتوِ ٍ ،در ًتیدوِ،
ػولكرد ظبزُی راُ هبّی دچبر ضؼف هی گردد .در ایي هقبلِ ثِ تحلیل ػذم قطؼیت ًیورخ ظطح آة ٍ ارتفوبع توبج ظورریس در
دّبًِی خرٍخی ظبزُی راُ هبّی ثب اظوتفبدُ از تحلیول خطركوردى ثبكوبرثرد )MFOSM (mean first order second moment
پرداختِ ؼذُ ،ظپط طراحی اثؼبد ثْیٌِی دّبًِی خرٍخی ظبزُی راُ هبّی ثر اظبض آى تحقق هییبثذ.
ٍاشُّای کلیذی :خطركردى ،قبثلیت اػتوبد ،راُ هبّی اًؼطب پییر ،ػذم قطؼیت آثؽٌبظی ،ػذم قطؼیت ّیذرٍلیكی.

 - 1داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ تٌكبثي ،گرٍُ هٌْذظی ػوراى ،تٌكبثي ،ایراى
 - 2داًؽیبر گرٍُ هٌْذظی ػوراى ظبزُ داًؽگبُ ؼْیذ ثبٌّر كرهبى ،كرهبى ،ایراى
 - 3داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ تٌكبثي ،گرٍُ هٌْذظی ػوراى ،تٌكبثي ،ایراى
*ًَ -یعٌذُ هعٍَل هقبلِmehdi2930@yahoo.com:
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هقذهِ
راُهبّی ظبزُای ّیذرٍلیكی اظت كِ هْبخرت هبّی را
ثِ ثبالدظت هَاًغ طجیؼی یب ظذّب فراّن هویكٌوذ .اٍلویي
راُ هبّی از ًَع ثبزؼذگی دًیل ثوِ ٍظویلِی خوی دًیول
تؽووریح ( ،)1909ظووپط تحقیقووبتی رٍی اخوورای ٍاقؼووی
تؼذادی از اًَاع هختلف راُ هبّیْب اًدبم ؼوذ (هوك لوَد ٍ
ًوٌی .)1940ٍ1939 ،ایي هطبلؼبت طرح یوك راُ هوبّی
ثِ ًبم تٌذراًُ 1تیدِ ؼوذ كوِ ثوِ خوَثی در اثؼوبد اصولی
هطبلؼِ گردیذُ ثَد (زیوور .)1962 ،اطالػوبت هوَرد ًیوبز
ثرای طراحی راُهبّی ػجبرتاًذ از -1 :اطالػوبت زیعوت-
ؼٌبظی -2 ،اطالػبت ّیذرٍلیكی رٍدخبًوِ .آة ًووب ّوبی
رٍد در هحل احذاث ظذ هرثَط ثِ زهبى هْوبخرت هوبّی
كِ ،در تؼییي هحذٍدُ ثذُّبی خریبى ضرٍری هی ثبؼوٌذ.
رظن هٌحٌیْبی ثذُ -هقیبض در ظراة ٍ پبیوبة ضورٍری
اظت .ظپط طجقبت راُهبّی ٍ ارتفبع دیَارُ ّوبی كٌوبری
ثِ دظت هی آیٌذ .ثٌبثرایي ،هعبلِی زیعت هحیطی طورح
احذاث ثٌذّبی اًحرافی ثب احذاث راُ هبّی اًؼطوب پوییر
حل هیگردد .هٌظَر از ظبزُی راُهبّی اًؼطوب پوییر ،راُ
هبّی ثب خرٍخی قبثل تٌظین ثب ًَظبى ظطح آة هی ثبؼوذ.
خرٍخی راُ هبّی ػجبرت اظت از یك ظرریس ثب خریبى آزاد
كِ در كٌبرُ ًْر ٍ ػوَد ثر آى تؼجیِ ؼذُ ٍ اخبزُ هی دّذ
تب در هَقؼی كوِ ارتفوبع آة ثوبالتر از توبج ظورریس اظوت،
هقذاری از آة از رٍی آى خبرج ؼَد .ؼكل ً 1ووبیی را از
راُهبّی در كٌبر ظذ اًحرافی ًؽبى هویدّوذ .ثوذُی رٍی
ظرریس ٍ در ٍاحذ طَل آى هعبٍی اظت ثب:
3

dQ 2

 CM 2g ( y  W ) 2
dx 3

()1
()2

y1  W
)
L

C M  (0.81  0.6Fr1 )(0.8  0.1

كِ در راثطِّبی ثبال  Wفبصلِی تبج ظورریس از كوف ًْور
اصلی ٍ ارتفبع آة در ًْر اصلی پویػ از رظویذى ثوِ
ػذد فرٍد خریبى در قجل از رظیذى ثِ
ظرریس اظت.
ظرریس خبًجی ٍ  Lطَل ظرریس خوبًجی اظوت .در طراحوی
ظوورریس خووبًجی در خرٍخووی راُ هووبّی الزم اظووت كووِ
هقذار

در طَل ظرریس ثبثت ثبؼوذ؛ در ًتیدوِ ،ػوذم
- Steeppass

1

هتغیر ثَدُ ٍ ،پیبهوذ
قطؼیت آثؽٌبظی خریبىٍ ،
آى ً Wیس هتغیر هویگوردد .ثورای تؼیویي ػوذم قطؼیوت
آثؽٌبظووی خریووبى ،آهبرّووبی ثوذُی رٍد در ایعووتگبّْبی
ثبالدظت ظرریس خبًجی در هبّْبی هختلف از ظوبل هوَرد
ًیبزًذ ،تب ثور اظوبض آًْوب ػوذم قطؼیوت ارتفوبع آة ٍ ،در
ًتیدِ W ،تؼییي گردد (حعیٌی ٍ اثریؽوی.)1383 ،
ثرای تؼییي ًیوورخ ظوطح آة ،هدوَػوِای از اطالػوبت
ّیذرٍلیكی ٍ آثؽٌبظوی ،ثوِ ػٌوَاى فراظوٌدْبی ٍرٍدی
ؼجیًِ ٍ ،یس ثِ یك ؼجیِ ثرای اًدبم هحبظوجبت هَردًیوبز
اظت .از آىخب كِ فراظٌدْبی ٍرٍدیّ ٍ ،وچٌیي ظبختبر
ؼجیِّبی هَرداظتفبدُّ ،ریك ثِ ًَثوِ خوَد ،دارای ػوذم
قطؼیتْبیی هیثبؼٌذ ،درًتیدِ ،خرٍخی ؼجیِ را ًویتَاى
ثِ ػٌَاى یك فراظٌح قطؼی درًظور گرفوت .در ٍاقوغ ،ثوِ
خبی یك هقذار قطؼی ،ثْتر اظت ثب تؼریف ًیوورخ ظوطح
آة ثِ ػٌوَاى یوك هتغیور تصوبدفی ،آى را ثوب اظوتفبدُ از
رٍؼْبی احتوبالتی هؽخص كرد .ثرای تَصیف هقذار ػذم
قطؼیت یك فراظٌح تصوبدفی از هؽخصوِّوبی هختلفوی
اظتفبدُ هیؼَد ،كِ ػجبرتٌذ از :تبثغ تَزیغ احتووبلی()pdf
كووِ كووبهلتریي ٍ اًذیؽووِآلتووریي ًحووَُی تَصوویف ػووذم
قطؼیت یك هتغیر هحعوَة هویؼوَد ،ثوبزُی اطویٌوبى
هتغیر ثرای احتوبل هؽخص ٍ ضریت تغییرات كِ ثراثرثوب
ًعجت اًحرا هؼیبر اظتبًذارد ثِ هقذار هیبًگیي هیثبؼوذ
(تبًگ ٍ هبیس.)1980،
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شکلً -1وایی از سازُی راُ هاّی در کٌار یک تٌذ اًحرافی
(Industry and investment. Primary industries fishing and aquaculture. Available from:
)http:// www.dip.nsw.gov.au/fisheries/habit/rehabilitating/fishways.htm.

هَاد ٍ رٍشْا
تحلیل عذم قطعیت ًیورخ سطح آب در رٍدخاًِّا
هٌبثغ ایدوبد ػوذم قطؼیوت در هحبظوجبت هرثوَط ثوِ
ًیورخ ظطح آة ،ثعیبر پرؼوبر ٍ هتٌَػٌذ .در ایي هقبلوِ،
ثِ دٍ هٌجغ ایدبد ػذم قطؼیت یؼٌی ػذم قطؼیوت ثوذُی
طراحیً ٍ ،یس ػذم قطؼیت ظرفیت رٍدخبًِ پرداختِ ؼذُ
اظت .ػذم قطؼیت ثذُی طراحی ّوبى ػوذم قطؼیتْوبی
آثؽٌبظووی ٍ ،ػووذم قطؼیووت ظرفیووت رٍدخبًووِ ًیووس ػووذم
قطؼیتْبی ّیذرٍلیكی هی ثبؼذ.
عذم قطعیتْای آتشٌاسی(سیل طرح)
یكی از هعبئلی كِ اغلت در ّیذرٍلَشی ثب آى رٍثورٍین،
ثرآٍرد ظیالة یب خؽكعوبلیْب ثوب اظوتفبدُ از ًوًَوِّوبی
كَچكی از هؽبّذات خریبى رٍدخبًِ اظت .ثوب اظوتفبدُ از
رٍؼْبی تحلیل آهبری -احتوبلی ،هقذار هتغیور آثؽٌبظوی
ثب دٍرُی ثبزگؽت هَرد ًظر ثرآٍرد هیؼوَد .هؼیوبر ػوذم
قطؼیت اًذازُّبی یك پیؽبهذ ،خطوبی اظوتبًذارد ثوراٍرد
اظت .در ٍاقغ ،هقوذاری كوِ ثورای پیؽوبهذ (  ) X Tظوبلِ
ثرآٍرد هیؼَد ،هقوذاری دقیوق ٍ قطؼوی ًجوَدُ ٍ ،خوَد
هیبًگیي یك تَزیغ اظت كِ ػوذتب ثٌْدوبر در ًظرگرفتوِ
هیؼَد ٍ در ٍاقغ SDt ،اًحرا هؼیبر ایي تَزیوغ اظوت.

اگر تَزیغ پیؽبهذ  Tظوبلِ هؼلوَم ثبؼوذ ،آى گوبُ حوذٍد
اطویٌبى را هیتوَاى ثورای آى ثوِ دظوت آٍرد؛ ثٌوبثرایي،
حذٍد ثبزُی اطویٌبى ثِ صَرت زیر هحبظجِ هی ؼَد:
()3

X t  t.SDt

كِ در آى  tاًحرا ثٌْدبر هؼیبر هتٌبظر ثب ظطح اطویٌبى
هفرٍض اظت.
عذم قطعیتْای ّیذرٍلیکی
هؼوَال ثرای تؼیویي ظرفیوت ّیوذرٍلیكی از راثطوِی
هبًیٌگ اظتفبدُ هی ؼَد كِ ؼبهل فراظٌدْبی غیرقطؼی
ضریت هبًیٌگ ٍ خصَصیبت ٌّذظی رٍدخبًِ هی ثبؼٌذ.
در صَرتی كِ دادُّبی توراز ظوطح آة ٍ ثوذُی خریوبى
هَخَد ثبؼذ ،هقذار ضریت هبًیٌوگ ،ثوِ كووك ٍاظوٌدی
ؼجیِ تذقیق هیؼَد؛ در غیر ایوي صوَرت ،هقوذار آى ثوب
اظووتفبدُ از رٍاث و تدرثووی ،خووذٍلْب ،هقبیعووِ ػكعووْب ٍ
تدرثِی افراد صبحت ًظر ثراٍرد هیؼوَد .ثوِ ّور حوبل،
هقذار ثورآٍرد ؼوذُ ضوریت هبًیٌیوگ ،غیرقطؼوی اظوت.
تحقیقبت ًؽبى دادُ اًذ كِ ػذم قطؼیت ضوریت هبًیٌوگ
تأثیر زیبدی ثر ػذم قطؼیت ظرفیت ّیذرٍلیكی رٍدخبًوِ
داؼووتِ ٍ ،در ًظوور گوورفتي تووبثیر آى ،از اّویووت خبصووی
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ثرخَردار اظت .در هطبلؼِای كِ ثِ ٍظیلِی  HECاًدوبم
گرفتّ( ،ك .)1986 ،تحقیقبت داهٌِ داری ثورای تؼیویي
 ٍ nػذم قطؼیت آى اًدبم ؼذ كِ در ایي هقبلوِ از ًتوبیح
آى اظتفبدُ ؼذُ اظت .راثطوِای كوِ در ایوي هطبلؼوِ ثوِ
هٌظَر تؼییي اًحرا هؼیبر  nیؼٌی  SDnثِدظوت آهوذ
ػجبرت ثَد از:
()4

2

SDn  n e (0.5820.1ln( n))  1

خصَصیبت ٌّذظوی هوَرد اظوتفبدُ ثورای هحبظوجِی
ظرفیت ّیذرٍلیكی در یك هقطغ ،ؼبهل ( Aظطح هقطغ
خریبى) ٍ ( Pهحی خویط ؼوذُ) ثوب رٍؼوْبی هختلفوی
تؼییي هویؼوًَذ .در ٍاقوغ ،ػوذم قطؼیتْوبی هرثوَط ثوِ
فراظٌدْبی ً P ٍ Aبؼی از خطبّبی ًقؽِ ثرداری ثَدٍُ ،
ثِ هیساى دقت رٍؼْب ٍ تدْیسات ثِكبررفتِ ثورای تؼیویي
آًْب ثعتگی دارد .ثِ هٌظَر تؼییي ػذم قطؼیتْبی ایي دٍ
فراظٌح ،رٍغ ثِ كبر گرفتِ ؼوذُ ثوِ ٍظویلِی اٍیدووب ٍ
هكجیي ( )1987راّی هٌبظت ٍ كبرثردی هیثبؼذ .از آى-
خب كِ هقوبدیر  Pٍ Aثعوتگی ثوِ اًوذازُ گیریْوبی در دٍ
اهتذاد ػوقی ٍ ػرضی z ٍ yدارًذ ،هیوساى ػوذم قطؼیوت
آًْب ثر حعت ػذم قطؼیت اًذازُّب در ایي دٍ اهتذاد ثیوبى
هیگردد:
()5
p  f ( z ), A  f ( y, z )   A   y 2   z 2
,P  z

ػذم قطؼیت ( S fؼیت خو كبرهبیوِ) را هوی توَاى ثور
اظبض ػذم قطؼیت اًذازُ ّب در اهتذادّبی طَلی ٍ ػوقی
 y ٍ xثیبى كرد ٍ ًَؼت:

(S f  f ( y, x)   S f   y 2   x 2 )6
هقووبدیر (  y ٍ  x ٍ  zضووریت تغییوورات) ثووِ رٍغ
ًقؽِ ثرداری ٍ دقت تدْیوسات ٍ ًقؽوِ ثوردار ٍ ثعویبری
هَارد دیگر ثعتگی دارد.

تاکدارترد

تحلیل عدذم قطعیدت راتطدِی هاًیٌد

گشدددتاٍر دٍم هرتثدددِی اٍل حدددَل هیددداً یي
()MFOSM
در ایي رٍغ ػذم قطؼیت خرٍخی یوك ؼوجیِ ریبضوی
ثرحعت خصَصیبت آهبری فراظٌدْبی غیرقطؼی ؼوجیِ،
ثراٍرد هیؼَد ٍ اًذیؽِی اصلی آى ،تقریوت زدى ؼوجیِ-
كِ ؼوبهل فراظوٌدْبی تصوبدفی ٍ غیرقطؼوی اظوت -ثوِ
كوك ثع گرٍُ تیلَر هویثبؼوذ .تحلیول ػوذم قطؼیوت
راثطِی هبًیٌگ ثِ دفؼبت ثِ ٍظویلِی هحققوبى هختلوف
اًدبم گرفتِ اظت .ثب تَخِ ثِ هتفبٍت ثَدى هقبدیر ضریت
هبًیٌگ در كبًبل اصلی ٍ ظویالة دؼوتْب ،هقطوغ ػرضوی
رٍدخبًِّب هؼوَال" ثِ صَرت هقطغ هركت درًظر گرفتوِ
هیؼَد؛ ثِ ّویي خبطر ،راثطِی هبًیٌگ در رٍدخبًِ ّوب
ثِ صَرت زیر هی ثبؼذ:
()7

2

1

Q  [3i 1 k i ]S f

كِ  S fؼیت خ كبرهبیِ ٍ  kiػبهل اًتقوبل هویثبؼوذ.
هقذار ً kiیس ثِ ایي صَرت تؼریف هی ؼَد:
3

5

Ai

ki 

()8
2
ni Pi 3
كِ در آى  Aiهعبحت ظوطح هقطوغ خریوبى Pi ،هحوی

خیط ؼذُ ٍ  niضریت هبًیٌگ هی ثبؼوذ .ثوب تَخوِ ثوِ
راثطِ ظرفیت ّیذرٍلیكی هقطغ رٍدخبًِ دارین:
()9

) Q=f ( Ai , Pi , ni , S f

ثب اظتفبدُ از تحلیول ػوذم قطؼیوت ثبكوبرثرد ٍ MFOSM
پط از ظبدُ كردًْبی هَرد ًیبز هقذار ٍاریبًط از راثطِی
زیر ثِ دظت هیآیذ:
()10

Q 2  1  S f 2 
4
k
4
2
2
2
i 2 25
] 3i 1 ( ) [  Ai   ni   Pi
kt
9
9

 ktػبهل اًتقبل كل هقطغ ظیالثی (هدوَع ظَاحل چپ
ٍ راظت ٍ ًْر اصلی) هیثبؼذ .ثِ كوك راثطِی فوَ ،،ثوب
هؼلَم ثَدى كلیِ اخسای راثطوِ ،هقوذار ضوریت تغییورات
ظرفیت ٍ در ٍاقغ ،هقذار ػذم قطؼیت آى ،قبثول هحبظوجِ
هیثبؼذ .راثطِی فَ ،درحقیقت ارتجبط ثیي ػذم قطؼیت
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فراظووٌدْبی ٍرٍدی ٍ ػووذم قطؼیووت خرٍخووی (ظرفیووت
ّیذرٍلیكی هقطغ) را هؽخص هیظبزد (اٍیدوب ٍ هكجیي،
.)1987
تحلیل قاتلیت اعتواد در ساهاًِی هْارکردى دّاًِ-
ی خرٍجی سازُ راُ هاّی
قبثلیت اػتوبد یك ظبهبًِ ػجبرت اظوت از احتووبل آى
كووِ هقبٍهووت ثیؽووتر از ثبرگوویاری ثبؼووذ ٍ ،ثوورػكط
خطركردى ػجبرت اظت از احتووبل ایوي كوِ ثبرگویاری از
هقذار هقبٍهت تدبٍز كٌذ .در ظبهبًِّبی هْبركردى ظیل،
هٌظَر از ثبرگیاری ،ثذُی ظیل ثب دٍرُی ثبزگؽت طرح ٍ
هٌظَر از هقبٍهت ،ظرفیت ّیذرٍلیكی ظبهبًِ ثرای ػجوَر
خریووبى اظووت .از آى خووب كووِ ثووبر ٍ هقبٍهووت هتغیرّووبی
تصبدفی هحعَة هیؼًَذ ،تؼییي تَزیؼْبی احتوبلی آًْب
ثرای اًدوبم تحلیول قبثلیوت اػتووبد ،الزم اظوت .قبثلیوت
اػتوبد یب  ، p sاحتوبل ایوي ثَدى یب ػذم خراثی ثَدُ ٍ ثوب
راثطِی زیر تؼریف هیؼَد:
()11

)p s  p ( L  R

كِ در آى  Rهقبٍهت ٍ  Lثبرگویاری اظوت .ثورای تؼیویي
قبثلیت اػتوبد یك ظبهبًِ ،رٍؼْبی هختلفی ٍخوَد دارًوذ
(هووبیس .)1999 ،در ایووي هقبلووِ از رٍغ اًتگوورال گیووری
هعتقین اظتفبدُ گردیذُ اظت .ثرای رظیذى ثِ یك رٍغ
هٌبظت ثرای درًظر گورفتي توَمم ػوذم قطؼیتْوبی ثوبر ٍ
هقبٍهت هطبثق رٍاث زیر ػول هیكٌین:
  
()12
   f R, L (r , l )drdl,
2

0 l Ql

 

   f R, L (r , l )drdl
0 l Qu

()13


2

1

) f R, L (r , l )  f L (l ). f R (r

 f R ٍ f Lتَزیؼْووبی احتوووبل هرثووَط ثووِ ثبرگوویاری ٍ
هقبٍهت ثَدُ ٍ ثِ صَرت تَزیغ ثٌْدبر ثورای ثبرگویاری ٍ

تَزیؼْبی ثٌْدبر ٍ لَگ ثٌْدوبر ثورای هقبٍهوت در ًظور
گرفتِ ؼذُاًذّ .وذ از تحلیول قبثلیوت اػتووبد ،تؼیویي
هقبدیر  Q l ٍ Quحذٍد ثبزُی اطویٌبى ثذُی ثرای قبثلیوت
اػتوبد هَرد ًظر ثِ دظت هیآیوذ .ثوب اظوتفبدُ از هقوبدیر
تؼییي ؼذُ ٍ ثوِ كووك ؼوجیِ ّیوذرٍلیكی HEC-RAS
هیتَاى تراز ظطح آة را هتٌبظرثب ایي ثذُّب تؼییي كورد؛
ثذیي ترتیت ثبزُی اطویٌبى ثرای ًیوورخ ظوطح آة ثوِ-
دظت خَاّذ آهذ.
هطالعِی هَردی
رٍد ظیعتبى از ؼبخِّبی رٍد ّیرهٌذ اظت كِ در ثٌوذ
كْك 36 ،كیلَهتری خٌَة ؼرقی زاثل ثوِ خوب ایوراى
رظیذُ ٍ از ایي ًقطوِ ثوِ دٍؼوبخِی ظیعوتبى ٍ پریوبى
هؽووتر تقعووین هووی ؼووَد .ثؼووذ از آى ،ؼووبخِی رٍد
ظیعتبى ٍارد خب ایوراى ؼوذُ ٍ پوط از طوی هعوبفتی
حذٍد  70كیلَهتر ثوِ ّوبهَى ّیرهٌوذ هوی ریوسد (دفتور
هطبلؼبت آة ٍ هحی زیعت ؼوریفّ .)1380،وذ ایوي
هطبلؼِ ،در اثتذا تؼییي ثذُی هتٌبظر ثب قبثلیت اػتوبدّبی
هختلف ٍ درًْبیت تؼییي تراز ظطح آة ثراظوبض هقوبدیر
ثذُی حبصلِ هیثبؼذ كِ در ایي هحبظجبت ،ػذم قطؼیوت
فراظٌدْبی آثؽٌبظی ٍ ّیذرٍلیكی ٍ ػذم قطؼیت ؼجیِ-
ّبی ثبرگیاری ٍ هقبٍهت ظبهبًِ درًظور گرفتوِ ؼوذُاًوذ.
ثوورای تركیووت حووبالت هختلووف ثبرگوویاری ٍ هقبٍهووت ٍ
ّوچٌوویي در حبلووت در ًظوور گوورفتي ػووذم قطؼیتْووبی
آثؽٌبظی در ًظر گرفتِ ؼًَذ ،ثبزُی اطویٌبى تراز ظوطح
آة ثب اظتفبدُ از هقبدیر حذ ثبال ٍ پبییي ثذُی ٍ ثِ كووك
ؼجیِ ّیذرٍلیكی  HEC-RASتؼییي گردیذُ ٍ ًتوبیح در
خذٍل  1ارائِ ؼذُ اًذ .هقبدیر توراز ظوطح آة در حوبلتی
كِ تٌْب ػذم قطؼیتْبی آثؽٌبظی در ًظور گرفتوِ ؼوًَذ.
ّوچٌیي تراز ظطح آة ثرای ثذُی هیبًگیي در ّر حبلوت
تؼییي ؼذُ اظت .خذٍل  1حذاكثر تراز ظطح آة ثِدظت
آهذُ ثرای اًَاع تَزیغ ثبرگیاری را ًؽبى هی دّذ.
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جذٍل  -1حذٍد تازُی اطویٌاى هرتَط تِ تراز سطح آب در حاالت هختلف
Resistance Dist.
Log-Normal
Normal
)WS.El.(m
496/30

)WS.El.(m
496/10

Only
Hydrology
)WS.El.(m
495/25

Mean

Load Dist.

)WS.El.(m
Upper Limit
Gumbel

494/48
493/42

493/36

493/68

Lower Limit

497/84

498/55

496/84

Upper Limit

492/99

492/98

493/13

497/41

497/80

496/43

492/16

492/16

492/21

Log-Normal

494/98
Lower Limit
Upper Limit
494/39

ّوبى طَر كِ هالحظِ هیؼَد ،ثیؽتریي تراز ظوطح آة
هرثَط ثِ تَزیغ ثبرگیاری لَگ ثٌْدبر ٍ تَزیوغ هقبٍهوت
آى هیثبؼذ .در صَرت اظتفبدُ تَزیوغ ثبرگویاری گبهجول،
تَزیغ هقبٍهت ثٌْدبر ثیؽتریي توراز را ثوِ دظوت دادٍُ ،
ثرای دٍ تَزیغ ثبرگیاری دیگر تَزیغ هقبٍهت لَگ ثٌْدبر
ثیؽتریي تراز را تؼییي هیكٌذ كِ هطوئٌتوریي طورح ،ثوب
اظتفبدُ از ثبالتریي تراز ظطح آة ثوِ دظوت آهوذُ اًدوبم
خَاّذ ؼذ .كبتَپَدض ٍ راخبراتٌبم ( )1983ثورای ثوذُی
ػجَری از راُهبّی دًیل راثطِی  14را پیؽٌْبد كردًذ كِ
فراظٌدْبی آى در ؼكل  2هؽخصٌذ B .ػرض كبًوبل راُ
هبّی b ،ػرض خریبى در ثبالی قوبة دًیول :a ،فبصولِی
هیبى قبثْب :d ،فبصلِی ػوَدی از ًَ قبة دًیل تب ظطح

Lower Limit

Log-Pearson
III

خریبى در ًوًَِی فیسیكوی ٍ  Q pثوذُ خریوبى در پویػ
ًوًَِ هویثبؼوٌذ .ثوب تَخوِ ثوِ تحلیول اثؼوبدی ٍ فورض
هقیبض 1ثِ  ٍ d/b=1 ،5ؼیت  20درصذ ًْر ٍ  bثراثرثوب
 12/8ظبًتی هتور ،از راثطوِی ( )15هقوذار ثوذُی ؼوجیِ
 7/717لیتر ثر ثبًیِ ٍ ،طجوق راثطوِی  431/44لیتور ثور
ثبًیِ در پیػ ًوًَِ هیثبؼذ.
()14

()15

Qm
gs0 b 2.5

d
Q*  0.94( ) 2 , Q* 
b

QP
L
 2.5 ,   P
Qm
Lm

آة :D ،فبصلِی ػوَدی كف ًْر تب ظطح آة Qm ،ثذُی

شکلً -2وایی طرح ٍارُ ای راُ هاّی دًیل کِ از یک ًْر هستطیلی شیثذار تِ ّوراُ قاتْایی درٍى آى تشکیل شذُ است
(کاتَپَدیس).(Katopodis(1981
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ثب تَخِ ثِ هیساى  Bثراثر ثب یك هتر ،كوِ ّووبى  Lػورض
dQ
ثراثرثب  431/44لیتر ثر ثبًیوِ ٍ ثبثوت
ظرریس اظتٍ ،
dx
ثَدى آى ٍ ،فرض ظرػت هتَظ حذاكثر هدبز خریبى در
خرٍخی راُهبّی ثراثر ثب  2/5هتر ثر ثبًیِ ،هیساى y  W
از راثطِی پیَظتگی خریبى  0/172هتر ثِ دظت هیآیوذ.
حبل ثب تَخِ ثِ ایي كوِ ػوذم قطؼیوت ارتفوبع ظورریس در
دّبًِی خرٍخی راُهبّی ثِ ػذم قطؼیوت ًیوورخ ظوطح
آة رٍد ثعووتگی دارد ،ثووِ هحبظووجِی آى ثووبزای قبثلیووت
اػتوبدّبی هختلف پرداختِ هیؼَد.
()16

dy
W 2
dW

 y2 

()17

dy
dQ 2 3
2 2
2
 1  (
) ( ) 3 

dW
dx
3
3
2
5
dCM
( 2g ) 3  CM  CM 3 
dW

()18

dC M  0.1

)  (0.81  0.61Fr1
dW
L

ثب اظتفبدُ از ًتبیح هرثَط ثِ قبثلیت اػتوبد  95درصذ
ٍ ثرای ؼػ حبلوت هختلوف تركیوت ؼوجیِ ثبرگویاری ٍ
هقبٍهت ،تراز ظطح آة ٍ ،ثراظوبض آى ػووق آة تؼیویي
گردیذُ اظت .هیبًگیي ػوق آة ٍ اًحرا از هؼیوبر ػووق
آة هرثَط ثِ ایي ؼػ دادُ ثِ صَرت زیر هحبظجِ ؼوذُ
اًذ:

y  8.82m, SD y  0.955m
ّوچٌیي خذٍل  2ضریت تغییرات ،یب هقبدیر ػذم قطؼیت
ػوق آة را ثبزاء قبثلیت اػتوبدّبی هختلف ًؽبى هیدّذ.

ثب قرار دادى هقبدیر هؼلوَم  Fr1 ٍ y  Wثراثرثوب ٍ ،0/9
 Lطووَل ظوورریس یووك هتوور در رٍاثوو  17تووب 2 ٍ 18
dy
ثِ دظت هیآیذ كِ ثب خبیگیاری
هقذار  0.8629
dW
  yثوورای قبثلیتْووبی اػتوووبد هختلووف در راثطووِی 16
هقبدیر  Wثورای قبثلیتْوبی اػتووبد هختلوف ثوِ دظوت
خَاّذ آهذ كِ ًتبیح در خذٍل ً 3ؽبى دادُ ؼذُ اًذ.

21

جذٍل -2عذم قطعیت عوق آب تازاء قاتلیتْای اعتواد
هختلف
ضریت تغییرات ػوق آة

قبثلیت اػتوبد ثرحعجت درصذ

0/108

95

0/094

90

0/084

85

0/078

80

0/074

75

0/066

70

جذٍل -3اًحراف از هعیار ارتفاع تاج سرریس دّاًِی
خرٍجی راُ هاّی تر حسة هتر تازاء قاتلیت اعتوادّای
هختلف
ظرریس(  ) Wثر حعت هتر

قبثلیت اػتوبد ثرحعجت
درصذ

اًحرا از هؼیبر ارتفبع تبج
1/106

95

0/960

90

0/858

85

0/797

80

0/756

75

0/674

70

ًتیجِ گیری
ظذّب ٍ ثٌذّبی اًحرافی هَاًؼی ثورای خلوَگیری از
هْبخرت هبّیْب در طَل رٍدخبًِ ثِ حعبة هی آیٌذ .ثِ
هٌظَر رفغ ایوي هؽوكل در طراحوی ظوذ ،یوك ظوبزُی
ّیذرٍلیكی تحت ػٌَاى راُ هوبّی در كٌوبر آًْوب تؼجیوِ
هی ؼَد .ثر اثر ًَظبى ظطح آة رٍدخبًِ ثوذُی ػجوَری
از ظبزُی راُ هبّی ًیس تغییر هیكٌذ؛ در ًتیدِ ،ػولكرد
ظبزُ راُ هبّی دچبر ضوؼف هوی گوردد .ثورای رفوغ ایوي
هؽكل ،ثب در ًظر گرفتي ػوذم قطؼیتْوبی ّیوذرٍلیكی ٍ
آثؽٌبظی ثِ صَرت ّوسهبى ػذم قطؼیوت ًیوورخ ظوطح
آة هؽخص گردیذ تب ثب اظتفبدُ از آى ػذم قطؼیت ارتفبع
تبج ظرریس در دّبًِی خرٍخی راُهبّی هؼیي ؼَد .ثوذیي
ترتیت ،دریچِای كؽَیی خْوت تٌظوین ارتفوبع آة رٍی
ظرریس در فصَل هختلف ظبل ثب تَخِ ثِ تغییرات ًیوورخ
ظطح آة تؼجیِ هی گردد .در هطبلؼِای هَردی ،ثب در ًظر
داؼتي هؽخصبت رٍدخبًِی ظیعتبى ،هؽخص ؼوذ كوِ
ثرای قبثلیت اػتوبد  95درصوذ ،هیوساى اًحورا از هؼیوبر
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