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بررسی کارایی و تحلیل حساسیت شبیه های مختلف نرم افسار  SIRMODدر طراحی آبیاری
جویچه ای
هػطفی هشادصادُ* ،1سعیذ تشٍهٌذًسة ،2سضا اللِ صاسی ،1هْذی تْشاهی
تاسیخ دسیافت1390/10/27 :

3

تاسیخ پزیشش1392/6/12 :

چکیذه
دسغذ صیادی اص صهیيّای وطاٍسصی دس ایشاى تِغَست جَیچِای آتیاسی هیضًَذ وِ تحمیك دستاسُی وااستشد سٍش هضتاَس
ًیاص تِ تَجِ تیصتشی داسد .اص طشفی ،وسة اطالعات الصم تشای پیص تیٌی ٍ هحاسثِی هٌحٌیّای پیطاشٍی ٍ پساشٍی آب دس
جَیچِ ّا ،هستلضم اًذاصُ گیشیّای دلیك دس داخل هضسعِ هیتاضذ ،وِ ایي واس تاعث غاش ّضیٌاِ ٍ ٍلات صیاادی هایگاشدد.
هْوتشیي ّذ ایي پژٍّص اسصیاتی ًتایج حاغل اص ضثیِ ساصی ضثیِّای آبپَیایی ،لختای غافش ٍ ،هاَ تحشوای تاا وااستشد
اطالعات هضسعِای تا ًشم افضاس  SIRMODهی تاضذّ .نچٌیي ،ایي ًشم افضاس تٍِسیلِی سِ فشاساٌج ٍسٍدی ضااهل تاذُ ،ضاشیة
صتشی هاًیٌگ ٍ ضیة صهیي ًیض هَسد تحلیل حساسیت لشاس هیگیشد .آصهایصّای غحشایی دس هضسعِی پژٍّصّای داًطاىذُی
هٌْذسی علَم آب داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص اًجام پزیشفت .دادُّا اص سِ جَیچِ تا تافت هتَسط سسی تِ طاَ ّاای 80 ،60
ٍ 90هتش ،دس سِ تىشاس ٍ تحت سِ تذُ ی  1/5 ٍ1/25 ،1لیتش تش ثاًیِ تشداضت ضذًذ .تشای خطایاتی اص چْاس ضاخع آهاسی تَصیع
ًسثت تِ خط  45دسجِ ( ،)aهتَسط خطای پیص تیٌی ضثیِ ( ،)Erضشیة ٍایاصی ( ٍ ،)R2هتَسط خطای ًساثی ضاثیِ ()Ea
استفادُ ضذً .تایج تحلیل حساسیت ًطاى دادًذ وِ ًشم افضاس  SIRMODتِ تغییشات فشاسٌجّای ٍسٍدی هزوَس حساس استّ .ان-
چٌیي ،همادیش پیص تیٌی ضذُ دس هشحلِی پیطشٍی تشای ّوِ تیواسّا ٍ تواهی ضثیِّا تیصتش اص همادیش هطاّذُ ضذُ تاَد .تطاَس
ولی ،همادیش  R2 ٍ aتیاًگش هٌاسة تَدى ضثیِّای آبپَیایی ٍ ،لختی غفش تشای پیص تیٌی فشایٌذ پیطشٍی جشیاى دس همایساِ تاا
ضثیِ هَ تحشوی تَدًذ .تا همایسِی ضاخعّای آهاسی هطاّذُ هیضَد وِ ضثیِّای لختی غفش ٍ آبپَیایی دس ایيجا ًیض هاًٌاذ
هشحلِی پیطشٍی ،هشحلِی پسشٍی سا ًسثت تِ ضثیِ هَ تحشوی تْتش ضثیِ ساصی هیوٌٌذ.
واشه های کلیذی :آتیاسی جَیچِ ای ،هشحلِی پیطشٍی ،هشحلِی پسشٍی ،تحلیل حساسیتSIRMOD ،
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 داًطجَی دوتشی آتیاسی ٍ صّىطی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص -استاد گشٍُ آتیاسی ٍ صّىطی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص

 دوتشی آتیاسی ٍ صّىطی داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص*ًَ -یسٌذُ هسؤ moradzadeh.mostafa@gmail.com :
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مقذمه
دس تشسساای ٍ طشاحاای آتیاااسی جَیچااِ ای ٍ ًااَاسی،
پیص تیٌی پیطشٍی جشیاى آب دس جَیچاِ ٍ ًاَاس اّویات
صیادی داسد .هٌحٌی پیطشٍی ٍ صهاى سسیذى آب تِ اًتْاای
جَیچِ یىی اص هعیاسّای هاذیشیت سااهاًِّاای آتیااسیٍ ،
تخػَظ تعییي صهاى لطع جشیاى است .هٌحٌای پیطاشٍی
آب هعوَال تا یه هعادلِی ًوایی ،تاِ ضاىل صیاش تَغای
هیضَد:
() 1

 P x r 

Ta  x

وااِ دس آى  xفاغاالِی پیطااشٍی اص اتتااذای جَیچااِ،
 )Ta(xصهاى الصم تشای پیطشٍی آب اص اتتاذای جَیچاِ تاِ
ًمطااِای وااِ تااِ فاغاالِی  xاص آى لااشاس داسدr  ٍ P  ٍ ،
ضشایة ثاتت تشاصش هٌحٌی هایتاضاٌذ .اًجاام آصهایطاْای
الصم تااشای تعیاایي هٌحٌیْااای پیطااشٍی ٍ پسااشٍی آب دس
جَیچِ هستلضم اًذاصُ گیشیْای هضسعِ ای هیتاضذ وِ تاعث
غش ٍلت ٍ ّضیٌِ صیادی هیگشدد .تذیي هٌظَس ،هیتاَاى
اص تشخی ضثیِ ّای سیاضی تشای اسائِی فشآیٌذّای آتیااسی
سطحی استفادُ وشد .تیطتش ضثیِ ّای آتیاسی ساطحی تاش
پایِی دٍ هعادلاِی پیَساتگی ٍ اًاذاصُی حشوات جشیااى
استَاس هی تاضٌذ ،وِ تِ هعادالت ساٌتًٍ -اًات هطاَْسًذ.
ایي هعادالت پس اص تعذیل ،تِ هٌظَس ضوَ ًفاَر آب ،تاِ
غَست صیش اسائِ هیضًَذ:
هعادلِ پیَستگی:
A v Bv y B y


I 0
()2
x
x
t
هعادلِ اًذاصُی حشوت (هَهٌتَم):

1 v v v y
vI


 So  S f 
()3
g t g x x
2 gA
وِ دس آًْا  yعوك آب t ،صهاى اص آغااص آتیااسی v ،ساشعت
جشیاااى آب (تاااتعی اص x ،)t ٍ xفاغاالِ اص اتتااذای جَیچااِ
(ًَاس) I ،ضذت ًفَر آب تِ داخل خان (تااتعی اصg ،)t ٍ x
ضتاب گشاًص S0 ،ضیة طَلی جَیچِ ( یا ًَاس ) Sf ،ضیة
خط واسهایِ A ،سطح همطاع جشیااى B ٍ ،عاشؼ تااالیی
جشیاى آب است.
ضثیِ ّای سیاضی صیاادی دس آتیااسی ساطحی هاَسد
اسااتفادُ لااشاس گشفتااِاًااذ وااِ هثتٌاای تااش حاال هعااادالت
دیفشاًساایل جضئاای اًااذاصُی حشواات ٍ پیَسااتگی تااَدٍُ ،

تَاًااایی تحلیاال جشیاًْااای غیشهاًااذگاس سا داسًااذ .هعااادالت
حااون ،غیشخطای ٍ پیچیااذُ تاَدُ ٍ دس حال آًْااا اص سٍش
تفاضلْای هحذٍد ٍ اجضاء هحذٍد استفادُ ضذُ ٍ ،تاا ٍجاَد
هطىل تَدى سٍش حل ،داسای جَاتْای دلیك ٍ لاتل اعتواد
هایتاضاٌذ .اص جولاِ ایااي ضاثیِّاا هاایتاَاى ضاثیِّااای
آبپَیایی ،لختی غفش ٍ هَ تحشوی سا ًام تشد.
ضثیِ آبپَیایی تش هثٌای حل غَست واهل هعاادالت
سٌت ًٍاًت پایِ گازاسی ضاذُ اساتً .وًَاِ ّاایی اص ایاي
ضثیِّا دس پژٍّطْای وشٍگاش ٍ تاسات ( ،)1965ویٌىایاذ
( ،)1970تاسااات (ٍ ،)1972اواااش ٍ گیچاااَوی (،)1985
تاتیسااتا ٍ ٍالٌااذس ( ،)1992اسااتشلى ( ٍ )1972عثاساای
( )1373دیذُ هیضًَذ .تا ایي حا  ،ضثیِ آبپَیایی تسایاس
پیچیذُ تَدُ ٍ اساتفادُ اص آى دس ضاشایط هعواَلی چٌاذاى
سادُ ًیست .تشای ایي هٌظَس دس هَسد آى سادُ ساصی ّایی
اًجام گشفتِ است .تشای هثا چَى ساشعت حشوات آب دس
آتیاسی سطحی وَچه است ،اص اجضای لختای دس هعادلاِی
 3تِغَست سادُ صیش غش ًظش هی ضَد.
y
 So  S f
()4
x
ضثیِّایی وِ تش اساس ایي فاشؼ اساتَاس تاَدُ ٍ دس
آًْا اص هعادالت  4 ٍ 2استفادُ هیضَد ،تِ ًاام ضاثیِّاای
لختاای غاافش هطااَْسًذً .وًَااِ ّااایی اص ایااي ضااثیِّااا دس
پژٍّطْای عثاسی ٍ هحوَدیاى ضَضتشی ( ،)1375الیاَت
ٍ ّوىاساى ( ،)1982ضاًَىل ٍ ٍالٌاذس( ٍ )1988عثاسای ٍ
ّوىاساى ( )2003دیذُ هیضًَذ.

 y 
 ٍ جولِ ّاای لختای دس
ضیة عوك جشیاى 
 x 
هعادلِی اًاذاصُ حشوات ،اغلاة دس همایساِ تاا S f ٍ S o
وَچه هیتاضٌذ ،تٌاتشایي هیتَاى دس هعادلِی  3اص جولاِ
ّای لختی ٍ ضیة عوك جشیاى غاش ًظاش واشد .دس ایاي
غَست خَاّین داضت:
()5
So  S f
ضثیِّایی واِ تاش پایاِی هعاادالت  5 ٍ 2اساتَاسًذ
ضثیِ هَ تحشوی گَیٌذ .دس ایي هعادلاِ عواك جشیااى دس
طَ جَیچِ یا ًَاس یىٌَاخت فشؼ ضذُ است .ایاي ضاثیِ
دس آتیاسی سطحی دس پژٍّطْای هختلفی تِواس تشدُ ضاذُ
است وِ اص جولِ ایي پژٍّطْای هایتاَاى تاِ پژٍّطاْای
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اسااتشلىَ (ٍ ،)1972اوااش ٍ ّاااهفشیس ( ،)1983سیااج ٍ
ٍالٌااذس ( ،)1985ضااایا ٍ ّوىاااساى ( ،)1993اسااتشلىَ
( ٍ ،)1994هػطفی صادُ ٍ ّوىاساى ( )1375اضاسُ وشد.
آتیاسی سطحیٌَّ ،ص ّن تیطتشیي واستشد سا دس هیااى
سٍضْای آتیاسی داسد .هشیاام ( ٍ )1977وای ( )1990تیااى
داضتٌذ وِ تاصدُ پاییي دس آتیاسی ساطحی هشتاَب تاِ ًاَ
سٍش ًیست ،تلىاِ هشتاَب تاِ ضاع دس طشاحای ،اجاشا ٍ
هذیشیت هی تاضذ .تا تَجاِ تاِ ًیااص تاِ واسهایاِ ٍ ساشهایِ
گزاسی تیطتش دس ساهاًِّای تحت فطاس ٍ ووثَد ًماذیٌگی
دس وطَسً ٍ ،یاض هساألِی هْان غاشفِ جاَیی دس هػاش
واسهایِ ،تَجِ تِ آتیاسی سطحی هی تَاًذ ووه ضایاًی تاِ
التػاااد وطااَس ًوایااذ .دس آتیاااسی هااضاس تااا واااستشد سٍش
سطحی ،حتی تا اًجام ّضیٌِّای گضا ٍ تساطیح اساضای،
تاصدُی آتیاسی اص  50دسغذ تجاٍص ًویوٌاذ ٍ ،دس ٍضاعیت
سٌتی ،وِ اوثش اساضی وطَس ها تاِ ّوایي تشتیاة آتیااسی
هیضًَذ ،ایي هیضاى حتی ووتش اص  35دسغذ هیتاضذ .ایاي
هَضَ تا تَجِ تِ ووثَد هٌاتع آتی وطاَسً ٍ ،یاض آلاَدگی
ایجاد ضذُ تٍِسیلِ ی پساتْای وطاٍسصی ٍ صّاتْاای ًفاَر
یافتِ تِ هٌاتع آب داسای اّویت فشاٍاًای اساتّ .وچٌایي،
هطىالتی چَى تاال آهذى ساطح ایساتاتی ،ضاَسی خاان ٍ
تاتاللی ضذى صهیٌْای وطاٍسصی ،تاص ّن اّویت تَجاِ تاِ
هذیشیت آتیاسی سطحی ٍ تْثَد آى سا ًطاى های دّاذ .تاِ
هٌظَس سفع ایي هطىالت هی تاَاى اص ضاثیِّاای سایاًاِای
ًْایت استفادُ سا وشدُ ٍ سعی دس تْثاَد ٍضاعیت هَجاَد
ًوَد .اها لاتل اطویٌاى تَدى ضثیِّا تاا اسصیااتی هضسعاِ ای
آًْا هطخع هی ضَد .هْوتشیي ّذ ایي تحمیك اسصیااتی
ًتایج حاغل اص ضثیِ ساصی ضثیِّای هَجَد دس ًاشم افاضاس
ٍ( SIRMODاوشً ،سخِ  )2005تا واستشد اطالعات هضسعاِ-
ای هی تاضذ .دس ایي تحمیك دادُّای غحشایی اص هضسعاِی
پژٍّطْای داًطىذُی هٌْذسی علاَم آب داًطاگاُ ضاْیذ
چوشاى اَّاص ٍ ،تحت آتیاسی جَیچِای تشداضت ضذًذ.
اّااذا ایااي تحمیااك تطااَس خالغااِ تااِ ضااش صیااش
هیتاضٌذ:
 -1تحلیاال حساساایت ًااشم افااضاس  SIRMODتااِ تشخاای
فشاسٌجْای ٍسٍدی
 -2ضثیِ ساصی پیطشٍی ٍ پسشٍی جشیااى تاا ضاثیِ ّاای
آبپَیایی ،لختی غفش ٍ ،ضثیِ هاَ تحشوای دس ًاشم افاضاس
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 ٍ SIRMODهمایسِی ًتایج ایاي ضاثیِّاا تاا هطااّذات
هضسعِ ای.
مواد و روشها
تِ هٌظاَس اسصیااتی ضاثیِّاای هَجاَد دس ًاشم افاضاس
 ،SIRMODآصهایطاْای غااحشایی دس هضسعااِی تحمیماااتی
داًطىذُ ی هٌْذسی علَم آب داًطگاُ ضْیذ چوشاى اّاَاص
تا خاوی تا تافت لَم سسای اًجاام پازیشفت .دادُّاا اص ساِ
جَیچِ تِ طَ ّای  90ٍ 80 ،60هتش ٍ عاشؼ تااالیی 50
ساًتی هتش ،تا ضیة  ،0/001دس سِ تىشاس ٍ تا سِ تاذُی ،1
 1/5 ٍ 1/25لیتش تش ثاًیِ تشداضت ضذًذ .ضاشیة صتاشی دس
ّش جَیچِ تا استفادُ اص هعادلِی هاًیٌگ تِدست آهاذ واِ
همادیش آى اص  0/03تا 0/05هتغیش تَد .تذُ ّا تاا اساتفادُ اص
ًْش پایِ داس  2 ًَ W.S.Cاًذاصُ گیشی ضذًذ .الثتِ دس ایي
پژٍّص اص هیاًگیي سِ تىاشاس ّاش تیوااس تاشای هحاساثات
استفادُ گشدیذ؛ تٌاتشایي ،اص ایي دادُ ّاا تحات عٌاَاى دادُ
ّای هعیاس تشای آصهایص ضثیِّا استفادًُ ٍ ،تایج تِ دسات
آهذُ تا اطالعات هضسعِای همایسِ گشدیذًذً .حَُی اًتخااب
ٍ جوع آٍسی اطالعات ،تا تَجِ تِ فشاساٌجْای هاَسد ًیااص
ضثیِّا اًجام گشفت ٍ ،ضشایة هعادلِی ًفاَر واساتیاوَ
لَیس دس ّش ًَتت آتیاسی دس ّوِ تیواس ّا ٍ تىشاس ّا ًیض تا
واستشد سٍش دًٍمطِ ای ( دٍ ًمطِ ٍسط ٍ اًتْاای جَیچاِ
ّا) تِ دست آهذًذ .ایي پاژٍّص دس جَیچاِ ّاای اص لثال
آتیاسی ضذُ اًجام گشدیذ .پس اص اتوام اًذاصُ گیشی هضسعاِ-
ای ٍ استخشا خشٍجی ّش ضاثیِ ،هماادیش ٍالعای ٍ ضاثیِ
ساصی ضذُ تا ّن همایسِ گشدیذًذ.
نرم افسار SIRMOD

ایي ًشم افاضاس دس ساا  1989تاٍِسایلِی ٍاواش دس
داًطگاُ ایالتی یَتا ،وطَس آهشیىاا ،اسائاِ ضاذ واِ وااستشی
آساًی داضتِ ٍ دس تشگیشًذُ ضاثیِّاای آبپَیاایی ،لختای
غفش ٍ ،هَ تحشوی استً .شم افضاس فَق دس تواهی سٍضْای
آتیاسی سطحی (جَیچِایًَ ،اسی ٍ وشتای) لاتال اساتفادُ
تَدُ ٍ لادس تِ فشاّن آٍسدى سَْلت هاذیشیت دس جشیاًْاای
هَجی ٍ وااّص تاذُ هایتاضاذ .دس ایاي ًاشم افاضاس ،تاشای
تَغی خػَغایات ًفاَر اص هعادلاِی واساتیاو -لاَیس
استفادُ ضذُ است.
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تحلیل حساسیت ورودیها و خروجیهای شبیه
ٍسٍدیْای اغلی ًشم افضاس  ،SIRMODضااهل ضاذت
جشیاى ٍسٍدی ،هطخػات ٌّذسی سطح همطع ضیاس ،طَ
ٍ ضایة ضایاس ،فشاساٌجْای ًفَرپازیشی ٍ ضاشیة صتاشی
هاًیٌگ ،n ،هیتاضٌذ.
خشٍجیْای ًشم افضاس ًیض ضاهل صهاًْاای پیطاشٍی ٍ
پسشٍی ،سٍاًاب اص اًتْای ضیاس ٍ عواك آب ًفاَر یافتاِ دس
اهتذاد طَلی ضیاس تِ ضواس هیسًٍذ.
شبیه سازی جریان در شیارها با شاخص رایانههای
SIRMOD

هطالثی وِ دس تخطْای فَق اسائِ ضذًذ تاِ سٍضاٌی
ضشٍست اًجام تحلیلْای جااهع حساسایت سا دس سٍضاْای
آتیاسی سطحی ًطاى هیدٌّذ .تاا تَجاِ تاِ ًتاایج تسایاس
سضایت تخص حاغل اص ضثیِ سااصی تاا ضااخع سایاًاِای
 SIRMODتشای ضشایط وااستشدی (اسافٌذیاسی ،)1997 ،اص
ایي ًشم افضاس تشای ضثیِ سااصی فشایٌاذ آتیااسی جَیچاِای
استفادُ ضذُ است .دس ایي پژٍّص تشای تحلیل حساسایت
فمط اص اطالعات هشتَب تِ جَیچِی  60هتشی ٍ ،تا ّش ساِ
تذُی  1/5 ٍ 1/25 ،1لیتش تش ثاًیِ ،اساتفادُ ضاذ ،تاِ ایاي
تشتیة وِ تا تغییش سِ فشاسٌج ضشیة صتشی هاًیٌگ ،ضایة
ٍ تذُ تطاَس جذاگاًاِ ،تغییاشات دس وال صهااى پیطاشٍی ٍ
پسشٍی تشای ّش سِ ضثیِ آبپَیایی ،لختای غافش ٍ ،هاَ
تحشوی دٍتاسُ هحاساثِ ضاذُ ٍ ،دسجاِی حساسایت ایاي
ضثیِّا تِ تغییش ساِ فشاساٌج ٍسٍدی هاَسد ًظاش ،اسصیااتی
گشدیذ.
شاخص حساسیت
حساسیت یه ضثیِ تِ یه فشاسٌج ٍسٍدی هعیي تاِ
غَست ضذت تغییش دس فشاسٌج خشٍجی ضاثیِ ًساثت تاِ
تغییش دس همذاس فشاسٌج هزوَس ،دس حاالیواِ هماذاس ساایش
فشاسٌجْای ٍسٍدی ثاتات های تاضاٌذ تحلیال حساسایت
تعشی هی ضَد ( هه وَییي.)1973 ،
لااَیس دس سااا  ( 1984تااِ ًماال اص هاّطااَاسی ٍ
ّوىاساى ،)1990 ،ضاخع حساسیت  ،S،سا هعشفی وشد وِ
دس سا  1990تٍِسیلِ هاّطَاسی ٍ ّوىاساى ،تشای آتیاسی
ًَاسی هَسد استفادُ لشاس گشفتِ تَدًذ:
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100 n  X ni  X ci 
 X
N i 1
ci
S 
()6

وِ دس آى N ،تعذاد ًماب یه فشاساٌج خشٍجایXni ،
همذاس جذیذ فشاسٌج خشٍجی تشای ًمطِ iام تا یاه هماذاس
تغییاش دادُ ضاذُ فشاساٌج ٍسٍدی Xci ،هماذاس فشاساٌج
خشٍجی تشای ًمطِ iام دس اجشای ضثیِ تٌظین ضذُی هَسد
ًظش Δ ٍ ،همذاس هطلك تغییاش دس فشاساٌج ٍسٍدی تشحساة
دسغذ همذاس آى دس ضثیِ ساصی هی تاضذ .تِ ایاي هٌظاَس،
همذاس ّش فشاسٌج ٍسٍدی تا ثاتت ًگِ داضتي سایش فشاساٌج-
ّا ،تِ هیضاى  ±50دسغذ تغییش دادُ ضذ ٍ هیضاى حساسیت
فشاسااٌج خشٍجاای ،وااِ دس ٍالااع اًااذاصُ گیااشی هیااضاى
تشگطتپزیشی 1آى فشاسٌج است ،تعییي گشدیذ.
نتایج و بحث
ضىلْای  1تا ً 6تایج هشتاَب تاِ تحلیال حساسایت
ضثیِّای هختل آتیاسی ساطحی سا ًطااى هایدٌّاذ .تاا
تَجِ تِ ضىلْا ،تا تغییشات جذاگاًاِی فشاساٌجْای ٍسٍدی
یعٌی تذُ ،ضشیة صتشی هاًیٌگ ٍ ضیة ،هحَس هثثت ًطااى
دٌّااذُی افااضایص ضاااخع حساساایت صهاااى پیطااشٍی ٍ
پسشٍی ٍ ،هحَس هٌفی ًطاى دٌّذُی واّص آى هیتاضاذ.
دس ایااي ضااىلْا ًتااایج تحلیاال حساساایت ّااش سااِ ضااثیِ
آبپَیایی ،لختی غفش ٍ ،هَ تحشوی تشای سِ همذاس تذُی
 1/5 ٍ 1/25 ،1لیتش تش ثاًیِ ًطاى دادُ ضذُ اًذ.
ًتایج تحلیل حساسایت ًاشم افاضاس ً SIRMODطااى
هیدٌّذ وِ واّص ٍ افضایص تذُ تِ تشتیة هَجة افاضایص
ٍ واّص صهاى پیطشٍی هیضَد (ضىل  .)1تشای پیصتیٌای
صهاى پیطشٍیً ،شم افضاس تِ واّص تذُ تایص اص افاضایص آى
حساس است .الثتِ ایي حساسیت تشای ضثیِ هَ تحشوای
ًسثت تِ دٍ ضثیِ دیگش ووتش هیتاضذ .تا تَجِ تِ ضىل ،2
تشای تذُّای  1/25 ٍ1لیتش تش ثاًیاِ ،وااّص تاذُ هَجاة
افضایص صهاى پسشٍی ضذُ ٍ ،افضایص تذُ تش صهااى پساشٍی
تاثیش ًگزاضتِ استٍ ،لی تاشای تاذُی  1/5لیتاش تاش ثاًیاِ،
واّص ٍ افضایص تذُ ،دلیما تِ یه هیضاى تِ تشتیة هَجاة
افضایص ٍ واّص صهاى پسشٍی هیضَد .تا تَجاِ تاِ ًتاایج،
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تطَس ولی صهاى پیطشٍی ًسثت تاِ صهااى پساشٍی تیطاتش
تحت تاثیش تغییشات تذُ لشاس هیگیشد.
تا تَجِ تِ ضاىل  ،3افاضایص ضاشیة صتاشی هاًیٌاگ
هَجة افضایص صهاى پیطشٍی ٍ ،واّص آى هَجة وااّص
صهاى پیطشٍی ضاذ ،واِ دس ایايجاا ،ضاثیِ هاَ تحشوای
حساسیت تیطتشی سا ًسثت تِ دٍ ضاثیِ دیگاش ًطااى داد.
ضثیِّای لختی غفش ٍ آبپَیایی دس ایيجاا تمشیثاا هاًٌاذ
ّن عول وشدًذ.
تا دس ًظش گشفتي ضىل  4هطخع هیضَد وِ تاشای صهااى
پسشٍی ًیض افضایص ضشیة صتشی هاًیٌاگ هَجاة افاضایص
صهاى پسشٍی ٍ ،واّص آى هَجاة وااّص صهااى پساشٍی
ضذٍ ،لی دس ایيجا ضاثیِ هاَ تحشوای تاش عىاس حالات
پیطشٍی ًسثت تِ دٍ ضثیِ دیگاش حساسایت ووتاشی سا اص
خَد ًطاى هایدّاذ؛ حساسایت دٍ ضاثیِ لختای غافش ٍ
آبپَیایی تِ تغییشات ضشیة صتشی هاًیٌگ یىساى تَد.
ّوچٌیي ،تا تَجِ تِ ًتایج تحلیل حساسیت ًشم افضاس
تِ تغییشات ضیة صهیي ،هطخع هیضَد وِ افضایص ضیة
هَجاة وااّص صهااى پیطاشٍی ٍ ،وااّص ضایة هَجاة
افضایص آى هیضَد (ضىل  .)5ضثیِ هَ تحشوای تاِ ایاي
افضایص ٍ واّص ًسثت تِ دٍ ضثیِ دیگاش حساساتش اسات.
ّوچٌیي ،سفتاس دٍ ضثیِ لختای غافش ٍ آبپَیاایی تمشیثاا
یىساى است؛ تطَس ولای ،حساسایت ّواِی ضاثیِّاا تاِ
واّص ضیة تیص اص افضایص آى هیتاضذ .تا تَجِ تِ ضاىل
 ،6تشای صهاى پسشٍی ًیاض افاضایص ضایة هَجاة وااّص
صهاى پسشٍی ٍ ،واّص ضیة هَجة افضایص آى هایضاَد؛
حساسیت ّوِ ضثیِّا تِ واّص ضیة تیص اص افضایص آى
است.
دس ایي تحمیك ،تشای همایسِی همادیش هطاّذُ ضذُی
 ٍ ، Xiobsهمادیش پیص تیٌای ضاذُ تاٍِسایلِی ضاثیِّاا
 ، X i pاص تشاصش دادُّا تِ هعادلِ ٍایاصی صیش استفادُ ضاذُ
است:
Xi p

X i p  aX i obs  a 

()7
X i obs
وِ دس آى  aضایة تْتاشیي خاط تاشاصش تاش دادُّاا
هیتاضذ .همادیش ً a1طاى دٌّذُی پیص تیٌای ووتاش اص
همذاس ٍالعای ٍ هماادیش ً a1طااى دٌّاذُی پایص تیٌای
تیطتش اص همذاس ٍالعی است .تْیٌِتاشیي هماذاس  aتشاتاش تاا
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یه تَدُ ٍ ایي ضاخع ًطاى دٌّاذُی سًٍاذ ولای هماذاس
خطا هیتاضاذّ .وچٌایي ،ضااخع ضاشیة تثیایي،)R2( ،
تعییي وٌٌذُ ی تٌاسة تاشاصش دادُ ّاا تاا هعادلاِی فاَق
هیتاضذ .ایاي ضااخع هطاخع وٌٌاذُی هٌاساة تاَدى
تشاصش هعادلِ ی ٍایااصی  ، X p  aX obsتایي دادُّاای
ضثیِ ساصی ضذُ ٍ همادیش هطاّذُ ضاذُ هایتاضاذ .تْیٌاِ
تشیي همذاس  R2تشاتش تا یه است وِ تِ غاَست ساتطاِ صیاش
تعشی هیضَد:
()8
2

2
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وِ دس ساتطِی فَق  Xi obs ٍ X i pتِ تشتیة همادیش
هتَسط دادُّای ضثیِ ساصی ضذُ ٍ هطاّذُای هیتاضٌذ.
ّوچٌیي ،همذاس دسغذ خطای پیص تیٌی ضذُ ضاثیِّاای
اًتخاب گشدیذُ اص ساتطِی صیش تِ دست هیآیذ:
()9

E r  1  a   100

تطَس ولی ،ضاخع ً E rطااى دٌّاذُی سًٍاذ ولای
همذاس خطا هیتاضذ.
تِ هٌظاَس اسصیااتی ولای لاتلیات وااستشد ضاثیِّاای
اًتخاب ضذُ تشای ضشایط هضسعِای اص هعیاس دسغذ هتَساط
خطای ًسثی ضثیًِ ،Ea ،یض استفادُ ضذ تا دیذگاّی ولای
اص عولىشد ضثیِّا تِ دست آیذ .ایي فشاسٌج تِ غَست صیش
تعشی هیضَد:
()10

100 N Xi obs  Xi p
i 1 Xi
N
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دس ایي هعادلِ همذاس  Nتشاتاش اسات تاا تعاذاد ًمااب
هطاّذُ ضذُ ٍ پیص تیٌی ضذُ وِ تا ّن همایسِ هیضًَذ،
تمیِ هتغیشّا اص لثل تعشیا ضاذُ اًاذ .دسًْایات ،هتَساط
خطا دس  9گشٍُ دادُ هحاسثِ ضذ وِ ًتاایج دس جاذاٍ ٍ 1
 2آهذُ اًذ.
همادیش پیص تیٌی ضذُ دس هشحلِی پیطشٍی تشای توااهی
ضثیِّا تیطتش اص همادیش هطااّذُ ضاذُ اساتٍ ،لای تطاَس
ولای ،هماادیش  R2 ٍ aتیااًگش هٌاساة تاَدى ضاثیِّاای
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آبپَیایی ٍ لختی غفش تشای پیص تیٌی فشایٌاذ پیطاشٍی
جشیاى دس همایسِ تا ضثیِ هَ تحشوی هی تاضذ.
تا همایسِی دسغاذ هتَساط خطاای ًساثی ضاثیٍِ ،Ea ،
دسغذ خطای پیص تیٌی ضذُ ٍ ،Er ،تا تَجِ تِ جاذٍ ،2
هطاّذُ هیضَد وِ ضثیِّای لختی غافش ٍ آبپَیاایی دس
ایيجا ًیض هاًٌذ هشحلِ پیطشٍی ،هشحلِ پساشٍی سا ًساثت
تِ ضثیِ هَ تحشوی تْتش ضثیِ ساصی هیوٌٌذ .تا تَجِ تِ
جذاٍ  ،2 ٍ 1ضاخػْای آهاسی ًطاى هیدٌّذ وِ تفااٍت
صیادی تیي ضثیِّای لختای غافش ٍ آبپَیاایی دس تاشآٍسد
هشاحل پیطشٍی ٍ پسشٍی ٍجَد ًذاسد.
دس هشحلِی پیطشٍی ،ووتشیي هیضاى خطاای ًساثی
هشتَب تِ ضثیِّاای لختای غافش ٍ آبپَیاایی تاَد .ایاي
ضثیِّا تْتشیي ًتایج سا تِ تشتیة تا هتَسط خطای 10/55
ٍ  11/17دسغاذ دس تاش داضاتٌذ .ضاثیِ هاَ تحشوای تاا
هتَسط خطای  37/82دسغذ ًتایج ضعیفتشی سا اسائِ وشد.
دس هشحلِی پسشٍی ًیض ووتشیي هیضاى خطای ًسثی
هشتَب تِ ضثیِّای لختی غفش ٍ آبپَیایی تَد .ایي ضثیِ-
ّا تْتشیي ًتایج سا تِ تشتیة تا خطای ًسثی 8/92 ٍ 8/59
دسغذ دس تش داضتٌذ؛ ضعی تشیي پیص تیٌی هشتَب تِ هَ
تحشوی تا خطای ًسثی  11/3دسغذ تَد.
نتیجه گیری
ًتایج تحلیل حساسایت ًاشم افاضاس ً SIRMODطااى
هیدٌّذ وِ تشای پیص تیٌی صهاى پیطشٍیً ،اشم افاضاس تاِ
واّص تذُ تیص اص افضایص آى حسااس اسات .تطاَس ولای،
صهاى پیطشٍی ًسثت تِ صهاى پساشٍی تیطاتش تحات تااثیش
تغییشات تذُ لشاس هیگیشد.
ّوچٌیي ،افضایص ضشیة صتاشی هاًیٌاگ هَجاة افاضایص
صهاى پیطشٍی ٍ ،واّص آى هَجة واّص صهااى پیطاشٍی
ضذ .تشای صهاى پسشٍی ًیض افضایص ضاشیة صتاشی هاًیٌاگ
هَجة افضایص صهاى پسشٍی ٍ ،واّص آى هَجاة وااّص
صهاى پسشٍی ضذ .ضثیِ هَ تحشوی تشای پیص تیٌی صهاى
پیطشٍی دس همایساِ تاا دٍ ضاثیِ دیگاش ًساثت تاِ تغییاش
ضشیة صتشی حساسیت تیطتشی داسدٍ .لی ایي ضاثیِ تاشای
پیص تیٌی حالت پسشٍی ًسثت تِ دٍ ضثیِ دیگش تِ تغییاش
ضشیة صتشی حساسیت ووتشی داسد.
ّوچٌیي ،تا تَجِ تِ ًتایج تحلیل حساسیت ًاشم افاضاس تاِ
تغییشات ضیة صهیي ،هطخع هیضَد واِ افاضایص ضایة
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هَجاة وااّص صهااى پیطاشٍی ٍ ،وااّص ضایة هَجاة
افضایص آى هیضَد؛ تشای صهاى پسشٍی ًیاض افاضایص ضایة
هَجة واّص صهاى پسشٍی ٍ ،واّص ضیة هَجة افضایص
آى هیضَد ٍ ،حساسیت ّوِ ضاثیِّاا تاِ وااّص ضایة
تیص اص افضایص آى است .تغییشات ضیة دس هاَسد پساشٍی
تیص اص پیطشٍی تاأثیش داسد .وان واشدى ضایة ًساثت تاِ
افضایص ضایة تااثیش خیلای تیطاتشی سٍی تخوایي صهااى
پسشٍی هیگزاسد.
ّوچٌیي ،همادیش پیص تیٌی ضاذُ دس هشحلاِی پیطاشٍی
تشای تواهی ضثیِّا تیطتش اص همادیش هطاّذُ ضذُاًذٍ ،لای
تا تَجِ تِ ضاخػْای آهاسی ،ضثیِّای آبپَیایی ٍ لختی
غفش تشای پیص تیٌی فشایٌذ پیطشٍی جشیاى دس همایسِ تاا
ضثیِ هَ تحشوی تْتش هی تاضٌذ.
ضثیِّای لختی غفش ٍ آبپَیایی هشحلاِ پساشٍی سا
ًیض ًسثت تِ ضثیِ هَ تحشوی تْتش ضثیِ ساصی هیوٌٌذ.
تطَس ولی ،تا تَجِ تِ ضاخػْای آهاسی ،تفاٍت صیادی تایي
ضااثیِّااای لختاای غاافش ٍ آبپَیااایی دس تااشآٍسد هشاحاال
پیطشٍی ٍ پسشٍی ٍجَد ًذاسد.
تشکر و قذردانی
ًَیسٌذُ ی هسؤٍ همالِ حاضش ،هػاطفی هاشادصادُ،
تا اجاصُ سایش ًَیسٌذگاى ،ایاي پاژٍّص سا تاِ سٍاى پاان
هادس خَد ،خاًن سجثی فَهٌی ،تمذین هیوٌذ .اٍ تِ خااطش
توام فذاواسیْایص ،چِ تِ عٌاَاى هاادسی هْشتااى ٍ چاِ
آهَصگاسی دلسَص ٍ ٍظیفِ ضٌاس ،وِ سی سا تِ تشتیات
ٍ آهَصش علن ٍ اخالق تِ فشصًذاى ایي هاشص ٍ تاَم ّوات
گواضتّ ،شگض فشاهَش ًخَاّذ ضذ.
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شکل  -1هقادیر شاخص حساسیت ( ،)Sتغییرات کل زهان پیشروی تا تغییرات تذه ترای طول جویچهی  60هتری.

شکل  -2هقادیر شاخص حساسیت ( ،)Sتغییرات کل زهان پسروی تا تغییرات تذه ترای طول جویچهی  60هتری.
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شکل  -3هقادیر شاخص حساسیت ( ،)Sتغییرات کل زهان پیشروی تا تغییرات ضریة زتری هانینگ ترای طول جویچهی 60
هتری.

شکل  -4هقادیر شاخص حساسیت ( ،)Sتغییرات کل زهان پسروی تا تغییرات ضریة زتری هانینگ ترای طول جویچهی 60
هتری.
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شکل  -5هقادیر شاخص حساسیت ( ،)Sتغییرات کل زهان پیشروی تا تغییرات شیة ترای طول جویچهی  60هتری.

شکل  -6هقادیر شاخص حساسیت ( ،)Sتغییرات کل زهان پسروی تا تغییرات شیة ترای طول جویچهی  60هتری.
جذول -1هتوسط هقادیر فراسنجهای الزم ترای ارزیاتی شثیه ها در هرحلهی پیشروی.
ضثیِ
*HD
**ZI
***KW

N
77
80
102

a
1/062
1/052
1/489

)Er(%
6/2
5/2
48/9

)R2 (%
0/973
0/98
0/963

*ضثیِ آبپَیایی؛ **ضثیِ لختی غفش؛ ***ضثیِ هَ تحشوی

)Ea(%
11/17
10/55
37/82
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. هتوسط هقادیر فراسنجهای الزم ترای ارزیاتی شثیه ها در هرحلهی پسروی-2جذول
Ea(%)
8/92
8/59
11/3

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

R2(%)
0/802
0/798
0/727

Colorado State Univ., Fort Collins,
Colorado.
Kruger, W.E, and D.L. Bassett. 1965.
Unsteady flow of water over a porous
bed constant infiltration. Trans. ASCE. 8:
60-61.
Maheshwari, B.L., T.A. McMahon, and
A.K. Turner. 1990. Sensitivity analysis
of the parameters of border irrigation
models. Agri. Water Manage. 18: 227287.
McCuen, R.H. 1973. The role of
sensitivity analysis in hydrologic
modeling. J. Hydrol. 18:37-53.
Merriam, J.L. 1977. Efficient Irrigation.
California Polytechnic and State Univ.,
San Luis Obispo, Calif.
Reyej, M.W., and W.W.
Wallender. 1985. Furrow irrigation
simulation time reduction. J. Irrig. Drain.
Eng. 11: 134-146.
S
chwankl, L.J., and W.W. Wallender.
1988. Zero inertia furrow modeling with
variable infiltration and hydraulic
characteristics. Trans. Am. Soci. of Agri.
Eng. 31:1470-1475.
Shayya, W.H., V.F. Barlts, and L.J.
Segerlind. 1993. Kinematic-wave furrow
irrigation analysis: a finite element
approach. Trans. ASCE. 36:1733-1742.
Strelkoff, T. 1972. Prediction of
increases
in
surface-irrigation
efficiencies. Proc. Nati. Water Resour
Meeting, ASCE, New York.
Strelkoff, T. 1994. SRFR, A model of
surface irrigation .U.S. Water Conserv.
Lab. Phoenix, AZ.
Walker, W.R., and F. Gichuki. 1985.
Documentation of surface irrigation
models. Report Utah State Univ., Logan,
Utah, USA.
Walker, W.R, and A.S. Humpherys.
1983. Kinematic-wave furrow irrigation

Er(%)
4/9
4/5
9/4

a
1/049
1/045
0/906

N
77
80
102

ِضثی
HD
ZI
KW
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