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ارزيابی دقت کد

کامپيوتریSEEP/W

در برآورد دبی و نيمرخ سطح آب جريان درون محيطهای متخلخل درشت
دانه طويل
1

اسحاق انصاری ،*3محمد صدقی اصل ،2منصور پرويزی

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران ،سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج
 .2استادیار گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج
 .3استادیار گروه عمران ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه یاسوج
(تاریخ دریافت -1333/4/11 :تاریخ تصویب)1334/11/1 :

چکيده
در این مقاله نیمرخهای جریانهای زیرسطحی درون محیطهای متخلخل درشت دانه با استفاده از یک مدل عددی
شبیهسازی شده و سپس با دادههای آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است .با استفاده از مدل عددی  SEEP/Wکه
مبتنی بر روش اجزای محدود میباشد ،شبیهسازی عددی جریان صورت گرفته است .مدل آزمایشگاهی شامل یک محیط
متخلخل درشت دانه به طول  6/4متر ،عرض  1/8متر و ارتفاع  1متر بوده و در مدل عددی نیز مصالح گوشهدار
(تیزگوشه) شکسته بهعنوان محیطهای متخلخل تعریف گردید .برای حالتهای مختلف دبی جریان و سه شیب افقی 4 ،و
 21/3درصد مدلسازی اجرا و نیمرخ جریان و دبی جریان نشت یافته محاسبه گردیده و نتایج حاصله با نتایج حاصل از
دادههای آزمایشگاهی مقایسه گردید .نتایج نشان داد که کاربرد مدل عددی  SEEP/Wدر شبیهسازی جریان درون مصالح
درشت دانه و سازههای سنگریزهای همواره نتایج خوبی ارائه نمیکند و سبب کم برآوردی نیمرخ خط فریاتیک نسبت به
نیمرخ مشاهداتی بخصوص در شیبهای کم و همچنین مقدار دبی نشت یافته با توجه به شیب موردنظر وضعیت
متفاوتی از خود نشان میدهد  .با وجود این ،نتایج نشان داد که مدل عددی در شیب تند بهخوبی توانسته است نیمرخ
جریان را شبیهسازی نماید.
واژههای کليدی :محیط متخلخل ،مدل عددی ،مدل آزمایشگاهی ،نیمرخ جریان و دبی نشت

مقدمه

3

رابطه دارسی یک رابطه تجربی -تحلیلی است و تا حال حاضر
بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و یک رابطه اساسی و
ساختاری جریان آرام ) (laminar flowدر محیطهای متخلخل
بشمار میرود .فرضیات دوپوئی در خروجیها و جاهایی که
پایین افتادگی سطح آب وجود دارد ،نتایج خوبی ارائه نمیدهد.
در واقع در مواردی که مؤلفه قائم نشت قابل توجه است
نمیتوان فرضیات دوپوئی را بکار برد .در مواردی که جریان
بهصورت پیوسته به سامانه آب زیرزمینی وارد میشود نیز کاربرد
فرضیه دوپوئی با محدودیت همراه است ،زیرا شیب خط نشت
قابل صرفنظر کردن نمیباشد .رویهمرفته فرضیه دوپوئی در
مواردی قابل کاربرد است که طول مسیر جریان قابل توجه بوده
و در حدود  2برابر ضخامت الیه اشباع باشد ( ،)1972, Bearاز
طرف دیگر نیمرخ خط نشت در محیطهای متخلخل به دو دلیل
مورد توجه میباشد:
* نویسنده مسئولAnsari.eshagh@yahoo.com :

 -1سطح نشت ) (Seepage Faceخروجی در پایین دست
سازههای سنگریز و زهکشهای معادن در یک دبی خاص
مستغرق میگردد .چنانچه به ازای حداکثر دبی طراحی ،تراز آب
خروجی محاسبه شده کم باشد ،قابلیت فرسایش سنگدانهها در
وجه پایین دست کاهش مییابد.
 -2سطح نشت مشاهده شده در پایین دست سازههای
سنگریز یکی از شرایط مرزی مسئله نشت برای مدلسازی فشار
منفذی میباشد .آگاهی از موقعیت سطح نشت در وجه پایین
دست سدهای خاکی ،محاسبات فشار منفذی را تسهیل
مینماید .آگاهی از توزیع فشار منفذی در بدنه سدهای سنگریز
در محاسبات مربوط به هدایت هیدرولیکی بسیار مهم میباشد
(.)Hansen 1992, Sedghi-Asl et al., 2010a
اگرچه محاسبات مربوط به جریانهای متغیر تدریجی
عمدتاً به مسائل کانالهای روباز منتهی میشود ،اما به نظر
میرسد اولین مطالعه جدی و مستند در مورد کاربرد اینگونه
جریانها بهعنوان یک ابزار مدلسازی پروفیل خط نشت در
سدهای سنگریز ،توسط  (1956) Wilkinsانجام شده است .این
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روش برای تعیین موقعیت خط نشت در سدهای سنگریز بعداً
توسط  (1963) Parkinمورد استفاده قرار گرفتStephenson .
) (1979با استفاده از انتگرالگیری تحلیلی از معادله دیفرانسیل
معمولی مربوط به جریان متغیر تدریجی ماندگار در کانالهای
مستطیلی به یک جواب از معادله رسید و با مقایسه نتایج آن با
مشاهدات مربوط به فلوم آزمایشگاهی ،همبستگی خوبی را
گزارش نمود.
) Samani et al. (2003با استفاده از مفهوم حجم کنترل و
تلفیق آن با معادالت روندیابی مخزن ،الگوریتم جدیدی برای
روندیابی سیالب درون سدهای سنگریز ارائه کردندBazargan .
 (2002) and Bayatبا استفاده از دادههای آزمایشگاهی ضرایب
معادله فرشهایمر را واسنجی نمودند و برای پیهای آبرفتی
درشت دانه در شرایط صحرائی معادالت واسنجی شده را
پیشنهاد نمودند.
) Hansen et al. (2005به تحلیل نظری روابط ارائه شده
برای محاسبه عمق خروجی از سازههای سنگریز پرداختند و
تائید نمودند که نیمرخ  M2در سازههای سنگریز تشکیل
میگردد (2006) Hosseini and Joy .به توسعه یک مدل
غیرخطی غیر ماندگار برای جریان درون سدهای سنگریز
پرداخت و نتایج مدل خویش را با دادههای آزمایشگاهی مقایسه
و همبستگی خوبی را مشاهده کرد(2002) Bari and Hansen .
به مطالعه آزمایشگاهی جریان متغیر تدریجی درون مصالح
سنگریز پرداختند؛ و در مطالعات خود یک فلوم آزمایشگاهی با
تنگشدگی و باالآمدگی موضعی در مسیر جریان استفاده کردند.
ایشان دریافتند در شرایطی که گرادیان هیدرولیکی کوچک
میباشد ،تطابق بسیار خوبی بین نتایج جریان متغیر تدریجی و
نتایج آزمایشگاهی وجود دارد .همچنین در شرایطی که هندسه
کانال تغییر میکند نظریه جریان متغیر تدریجی بهترین ابزار
مدلسازی پروفیل سطح آب درون مصالح سنگریز میباشد
( .)Bari and Hansen, 2002در شیبهای افقی و مالیم پروفیل
جریان درون زهکشهای سنگریز از تئوری جریان متغیر
تدریجی پیروی مینماید و پروفیلهای فرو آب (پایین افتادگی)
بهخوبی تشکیل میشوند .دلیل این امر برقراری تعادل بین
نیروهای ثقل و مقاومت جریان میباشد .همچنین بحرانی فرض
کردن عمق خروجی از انتهای زهکش سنگریز قابل اثبات نبوده
و استفاده از آن بیش از  211درصد خطا وارد محاسبات جریان
متغیر تدریجی وارد مینماید (.)Sedghi-Asl et al., 2010b
در این نوشتار ،جریان آب درون محیط متخلخل درشت
دانه طویل که طول مسیر حداقل  8برابر ضخامت آن باشد
( )Bari and Hansen, 2002تا در آن عمق نرمال تشکیل بشود،

به کمک مدل عددی  SEEP/Wشبیهسازی شده و سپس نتایج
آن از طریق مقایسه با دادههای آزمایشگاهی ،صحت سنجی می-
شود.

مواد و روشها
مدل عددی

بهمنظور تحلیل تراوش از بدنة محیط متخلخل مطابق با طرح در
نظر گرفته شده برای مدل آزمایشگاهی از زیر برنامة SEEP/W-
 2007نرمافزار  GEO-Studioاستفاده شده است .این برنامه
قابلیت آنالیز جریانهای اشباع و غیراشباع را با فرض جریان آرام
) (laminar flowدارد .به منظور مدلسازی جریان درون محیط
متخلخل درشت دانه توسط این برنامه باید نقاط مختلف و شکل
هندسی تمام اجزای آن و نیز تراز آب باالدست و پایین دست
بهصورت مختصات کارتزین ،به برنامه معرفی شوند .همچنین
باید ضریب نفوذپذیری ( )kبدنه محیط به برنامه معرفی گردد.
در این برنامه قابلیت معرفی نفوذپذیری به صورت تابعی از فشار
وجود دارد .همچنین میتوان درصد رطوبت حجمی را نیز به
صورت تابعی از فشار و نسبت نفوذپذیری در دو راستای  xو  yبه
برنامه معرفی کرد .این نرمافزار ،معادله ریچاردز (معادله
بوزینسک) را حل میکند که در شرایط خاص تبدیل به معادله
الپالس میشود .بنابراین الزم است تا اجزای محیط متخلخل با
دقت مناسبی المان بندی شوند .همچنین با تعریف شرایط
مرزی در برخی گرهها ،وضعیتهای خاص مانند سنگ بستر
(دبی عبوری صفر) به برنامه معرفی میشود .این برنامه قادر به
محاسبه میزان دبی عبوری از هر مقطع موردنظر و نیز رسم خط
فریاتیک آب در درون محیط متخلخل میباشد .به منظور تحلیل
تراوش آب منطبق با طرح ارائه شده برای محیط متخلخل
درشت دانه ،وضعیت هندسی محیط متخلخل به طور کامل به
برنامه معرفی شده و اجزای محیط با دقت مناسب المان بندی
گردیدند .جریان درون یک خاکریز ،سد و یا مصالح درشت دانه
را میتوان ماندگار فرض کرد و بر اساس قوانین ریاضی و
محاسبات عددی ،معادله الپالس را با فرم زیر حل نمود.
)رابطه (1

که در آن

 2  2

0
x 2 y 2

بار آبی و  x, yمختصات نقاط میباشند .با

مشخص نمودن شرایط مرزی و فرض مقادیری برای  ،معادله
الپالس حل میگردد .در این مقاله شرط مرزی باالدست و پایین
دست برای کلیه مدلهای عددی مطابق مدل آزمایشگاهی
تعریف شده و به ازای آنها دبی جریان نشتی و خط فریاتیک
بهوسیله نرمافزار شبیهسازی گردید.
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ابتدا محاسبات مربوط به ریز کردن شبکه تا رسیدن به
شبکه بهینه انجام گرفت .بعد از آزمونهای متعدد شبکهبندی،
نهایتاً تعداد  2311المان بهعنوان شبکه بهینه انتخاب گردید ،از
آنجا که ریز کردن بیشتر و افزایش تعداد المانها تأثیری در
نتایج ایجاد نمیکند ،بنابراین سایر شبیهسازیها بر اساس همین
تعداد المان صورت گرفت .المانها از نوع مستطیلی انتخاب
گردید ،زیرا که هندسه مسئله منظم بود .گام دوم تخمین
هدایت هیدرولیکی مربوط به هر مصالح تیزگوشه بود .از آنجا که
قطر متوسط مصالح مورد استفاده در محیط متخلخل 7/8
سانتیمتر بود ،بنابراین استفاده از روشهای آزمایشگاهی بار
افتان و بار ثابت در این شرایط صادق و پاسخگو نبود .لذا با
استفاده از تکنیک معکوس اقدام به تعیین هدایت هیدرولیکی
مصالح شد .تابع هدف در اینجا دبی جریان بود ،بدین ترتیب که
با تعریف مدل و شرایط مرزی باال و پایین دست به مدل و
تعریف دقیق هندسه محیط متخلخل ،محاسبات به ازای هدایت
هیدرولیکیهای مختلف تا رسیدن به دبی آزمایشگاهی مورد نظر
در مدل ادامه یافت تا اینکه هدایت هیدرولیکی مصالح تیزگوشه
 1/43متر بر ثانیه بدست آمد ،یعنی با این مقدار هدایت
هیدرولیکی دبی محاسباتی بسیار نزدیک به دبی آزمایشگاهی
بدست آمد .شایان ذکر است مقدار هدایت هیدرولیکی واسنجی
شده برای تمامی حالتها مربوط به شیب افقی میباشد .از این
مقدار برای سایر شبیهسازیها در مدل استفاده گردید .سایر
پارامترها و ابعاد عیناً همانند خصوصیات مدل آزمایشگاهی لحاظ
شدند .تخلخل مصالح به طریق روش مستقیم آزمایشگاهی 12
درصد تعیین شده بود .مدل عددی برای سه شیب افقی 4 ،و
 21/3درصد تحت اثر چهار شرایط مرزی مختلف بررسی شده
است .در این مقاله ،بررسی جریان اشباع مد نظر بود ،لذا رطوبت
حجمی مصالح در حالت اشباع که برابر تخلخل مصالح میباشد
در مدل تعریف گردید .در اینجا منظور از شرایط مرزی ،بار آبی
کل در باالدست و پاییندست میباشد که برابر است با مجموع
ارتفاع هر نقطه ،عمق آب روی آن و بار سرعت در هر مقطع
میباشد .نکته مهم این است که به خاطر دقت مدل عددی اثر
بار سرعت برای تمام شرایط مرزی و در هر سه حالت شیب
بستر در نظر گرفتهشده است و دلیل این موضوع این بود که در
محیط متخلخل درشتدانه سرعت جریان قابلمالحظه است و
صرفنظر کردن از آن میتوان باعث کاهش دقت محاسبات
گردد.

کانال آزمایشگاهی به طول مؤثر  6/4متر ،عرض  1/8متر و
ارتفاع  1متر استفاده گردید .شکل ( )1تصویری از کانال
آزمایشگاهی مورداستفاده در این تحقیق را نشان میدهد .البته
ضخامت الیه سنگریز ریخته شده در کانال  61سانتیمتر بود.
کانال آزمایشگاهی شیب پذیر بوده و قابلیت تنظیم شیب از
حالت کامالً افقی تا شیب  31درصد را دارا بود.
آزمایشها در سه شیب کف متفاوت و در هر یک از آنها
تحت چهار شرایط مرزی مختلف انجام شد .در هر یک از
آزمایشها دبی عبوری و نیمرخ طولی سطح آب در محیط
متخلخل اندازهگیری شد.
فلوم آزمایشگاهی دارای جدار پلکسیگالس از یک طرف و
جدار فلزی در طرف دیگر بود .شفاف بودن جدار کانال این
امکان را میداد تا نیمرخ سطح آب بهوسیله روش عکسبرداری
و رقومی کردن آن یا روش قرائت مستقیم برداشت گردد .بر
روی جدار پلکسیگالس یک صفحه مدرج شفاف چسبانده شده
بود تا قرائتهای نیمرخ سطح آب با دقت میلیمتر صورت
پذیرد .در میانه کانال یک جک هیدرولیکی تعبیه شده بود که
بوسیله آن شیب فلوم با دقت بسیار زیاد تنظیم میگردید .در
پاییندست فلوم نیز مخزن بزرگی تعبیه شده بود که جریان
ریزشی از انتهای فلوم را جمعآوری و به سیستم تأمین آب
مرکزی آزمایشگاه هدایت نماید .مخزن باالدست دارای یک
دیواره آرام کننده بود .جریان ریزشی از لوله ورودی به مخزن،
در اثر گذر از این الیه شنی آرام شده و تالطم آن به حداقل
میرسید .ابعاد مخزن به اندازه کافی بزرگ بود تا تالطم و
نوسانات به حداقل برسد .در ابتدا و انتهای کانال دو عدد توری
پالستیکی برای نگهداشت ذرات سنگی بهطور قائم نصب شدند.
دبی جریان از طریق دبی سنج الکترونیکی که بر روی لوله
ورودی نصب شده بود اندازهگیری میگردید .قرائت نیمرخهای
جریان بعد از ماندگار شدن عمق آب و تعادل آب در مخزن
باالدست صورت میگرفت.

مدل آزمايشگاهی
برای اجرای آزمایش بر روی محیط متخلخل درشتدانه ،از یک

شکل  -3نمای جانبی از کانال آزمايشگاهی حاوی مصالح درشتدانه.
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نتايج و بحث
در این بخش از مقاله به ارزیابی نتایج مدلهای عددی و مقایسه
آنها با دادههای آزمایشگاهی پرداخته میشود .در این مقایسه
نقاط ضعف و قوت مدل عددی مشخص شده و همچنین اینکه
در آخر هر مرحله ،مقدار خطای نسبی حاصله از مدل عددی
برای شرایط مختلف هیدرولیکی (شرایط مرزی) با استفاده از
رابطه ( )2مشخص و ارائه میگردد.
)رابطه (2

مقدار دبی
مقدار دبی مدل عددی و
که در آن
آزمایشگاهی است .هر چه  REبیشتر باشد بیانگر اختالف بیشتر
میان نتایج عددی و آزمایشگاهی میباشد و هر چه  REکمتر
باشد و به صفر نزدیکتر باشد بیانگر همبستگی باالی بین نتایج
عددی و آزمایشگاهی میباشد .در بخشهای زیر برای هر یک از
سه شیب طولی کانال ،نتایج شامل مقایسه گرافیکی نیمرخ
طولی سطح آب و جدول دبی ارائه میشود.
شيب افقی

نیمرخ سطح آب فقط برای یکی از شرایط مرزی ارائه میشود.
شکل ( )2خط فریاتیک دادههای مدل عددی و مدل
آزمایشگاهی برای دبی  24لیتر بر ثانیه را نشان میدهد .دبی
جریان محاسباتی برابر با  23لیتر بر ثانیه شبیهسازی شده است
که با دبی آزمایشگاهی مقداری تفاوت دارد؛ بنابراین نتیجهای
که از مدلسازی شیب افقی به دست آمد این بود که خط
فریاتیک برای هر چهار حالت انجام شده پایینتر از مقدار
آزمایشگاهی حاصل شد ،ولی از طرف دیگر ،به جز در دبی 24
لیتر که مقدار محاسباتی (عددی) کمتر از آزمایشگاهی گردید
در سایر مدلسازیها مقدار دبی محاسباتی بیشتر از دبی
آزمایشگاهی براورد گردید .همچنین با توجه به جدول ()1
درصد خطای نسبی در دبیهای کمتر ،مقدار بزرگتری را نشان
میدهد .در جدول ( )2خطای نسبی بین نیمرخ آزمایشگاهی و
عددی در شیب افقی درج شده است .درصد خطای متوسط
 14/1میباشد ،به عبارت دیگر مدل عددی با  14/1درصد خطا
نیمرخ مشاهداتی را پیشبینی و ترسیم مینماید.

به منظور پیشگیری از طوالنی شدن مقاله ،مقایسه گرافیکی
0.6

Q=24 li/s
0.4

0.2

0

5.6

6.4

4

4.8

3.2

2.4

1.6

0

0.8

)lenght(m
شکل  .2نيمرخ خط فرياتيک مدل محاسباتی و آزمايشگاهی مصالح تيزگوشه و شيب افقی برای دبی آزمايشگاهی  27ليتر بر ثانيه.
جدول  .3درصد خطای نسبی مدل عددی با آزمايشگاهی مصالح تيزگوشه و شيب افقی

()lit/s

()m

()m

%RE

()lit/s

1/142

24

4/16

23

1/14

21

1/11

3/61

21/7

1/1137

1/483

1/13

1/412

7/1

13/31

1/111

1/412

18

1/18

1/411

11/3

16/73

1/1313

1/411

11

)(m

)(m

1/131

1/142
1/483

پارامترهایی که در جداول مورد استفاده قرار گرفته است شامل موارد زیر میباشد.
 :شرط مرزی (هد) پاییندست مدل عددی
 :بار آبی باالدست مدل آزمایشگاهی
 :دبی مدل عددی
 :بار آبی پاییندست مدل آزمایشگاهی
 :REدرصد خطای نسبی
 :دبی مدل آزمایشگاهی
 :شرط مرزی (هد) باالدست مدل عددی

)depth(m

numerical
experimental

انصاری و همکاران :ارزيابی دقت کد کامپيوتری  SEEP/Wدر برآورد دبی 159 ...
جدول  .2خطای نسبی خط فرياتيک مدل عددی و آزمايشگاهی در شيب افقی و دبی  21ليتر بر ثانيه

RE%
1
3/32
1/3
11/7
13/64
17/38
24/17
28/74
27/34
26/31
17/31
12/61
1

عمق آزمایشگاهی (متر)

عمق عددی (متر)

فاصله از سراب (متر)

1/142
1/142
1/142
1/142
1/131
1/112
1/482
1/428
1/361
1/327
1/26
1/23
1/13

1/142
1/124
1/11
1/484
1/462
1/423
1/366
1/311
1/263
1/233
1/211
1/211
1/13

1
1/18
1/421
1/313
1/321
2/146
3/12
4/27
1/113
1/47
1/87
6/16
6/4

شيب  7درصد

در این شیب نیز به بررسی چهار حالت مختلف شرایط مرزی و
بدست آوردن نیمرخ خط فریاتیک و دبی نشت پرداخته شد.
شکل ( )3خط فریاتیک دادههای مدل عددی و مدل
آزمایشگاهی مربوط به مصالح تیزگوشه برای دبی  28لیتر بر
ثانیه را نشان میدهد .دبی جریان محاسباتی برابر با  36/21لیتر
بر ثانیه بدست آمد و از دبی آزمایشگاهی مقداری بیشتر است.

در این قسمت از شبیهسازی نیمرخ خط فریاتیک به روش
عددی از روش آزمایشگاهی کمتر برآورد شده است .جدول ()3
درصد خطای نسبی دبی شبیهسازی شده به وسیله مدل عددی
را در مقایسه با مدل آزمایشگاهی ،برای شیب  4درصد و مصالح
تیزگوشه تحت شرایط مرزی مختلف نشان میدهد .خطای
متوسط بین نیمرخ مشاهداتی و محاسباتی در این شیب برابر
 13/81درصد محاسبه گردید.
0.9

numerical
experimental

Q=28 lit/s

0.3

)depth(m

0.6

0
6.4

5.6

4.8

3.2

4

2.4

1.6

0.8

0

)lenght(m
شکل  .1نيمرخ خط فرياتيک مدل محاسباتی و آزمايشگاهی مصالح تيزگوشه و شيب  7درصد برای دبی آزمايشگاهی  23ليتر بر ثانيه
جدول  .1درصد خطای نسبی مدل عددی با آزمايشگاهی مصالح تيزگوشه و شيب  7درصد.

%RE
22/6
27/3
44/8
74

()lit/s
36/21
32/43
31/42
26/11

()m

()m

1/163
1/148
1/137
1/1381

1/7361
1/7211
1/6811
1/1864

از آنجا که اغلب سدهای خاکی بهصورت غیر همگن و
زون بندی شده ،طراحی میشوند و در بیشتر مواقع پوسته
پاییندست بهمنظور تسهیل عملیات زهکشی از نفوذپذیری
قابلتوجهی برخوردار میباشد به همین دلیل شبیهسازیهای
حاصل از مدلهایی چون ، SEEP/Wدر شیب  4درصد خط

()lit/s
28
23/11
21
11

)(m

)(m

1/16
1/14
1/13
1/13

1/7361
1/7211
1/6811
1/1864

فریاتیک پایینتری تولید میکند و همین کم برآوردی در خط
فریاتیک میتواند طرح نامناسبی را به مهندس طراح دیکته
نماید ،در نتیجه مهندس طراح تمهیدات ضعیفتری برای کنترل
نشت و پایین انداختن سطح نشت در نظر میگیرد .در حالت
کلی میتوان گفت که در شیبهای کم و ناچیز دبی جریان
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لیتر بر ثانیه به همراه درصد خطای نسبی درجشده است .در این
حالت متوسط خطای نسبی بین نیمرخ آزمایشگاهی و عددی
 11/71درصد میباشد که نسبتاً قابل قبول میباشد.

آزمایشگاهی و عددی انطباق خوبی با هم دارند در حالی که بین
نیمرخ جریان تفاوتهایی مشاهده میشود .در جدول ()4
مقایسه نیمرخ فریاتیک عددی برای شیب  4درصد و دبی 21

جدول  .7خطای نسبی خط فرياتيک مدل عددی و آزمايشگاهی در شيب  7درصد و دبی  23ليتر

*RE%

عمق آزمایشگاهی (متر)

عمق عددی (متر)

فاصله از سراب (متر)

1

1/681

1/681

1

3/88

1/663

1/643

1/311

3/81

1/642

1/137

1/313

3/83

1/611

1/111

1/16

11/11

1/172

1/113

2/13

14/61

1/141

1/462

2/8

16/13

1/431

1/413

3/11

17/32

1/412

1/371

4/1

17/13

1/382

1/311

4/88

11.14

1/313

1/271

1/488

2/63

1/228

1/222

6/1122

2/64

1/183

1/134

6/273

17/63

1/131

1/113

6/4

*درصد خطای میانگین  11/71درصد میباشد.

شيب  23/1درصد

مشابه شیبهای دیگر ،در این شیب نیز به بررسی چهار حالت
مختلف شرایط مرزی و بدست آوردن نیمرخ خط فریاتیک و
دبی نشت پرداخته شد .شکل ( )4خط فریاتیک دادههای مدل
عددی و مدل آزمایشگاهی مربوط به مصالح تیزگوشه برای دبی
 47لیتر بر ثانیه را نشان میدهد .جدول ( )1درصد خطای
نسبی دبی شبیهسازی شده به وسیله مدل عددی را در مقایسه
با مدل آزمایشگاهی ،برای شیب  21/3درصد و مصالح تیزگوشه
تحت شرایط مرزی مختلف را نشان میدهد .با توجه به این
جدول دبی جریان محاسباتی برابر با  86/71لیتر بر ثانیه

شبیهسازی شده است که با دبی آزمایشگاهی تفاوت زیادی دارد.
خطای متوسط بین نیمرخ مشاهداتی و محاسباتی در این شیب
برابر  3درصد محاسبه گردید .در جدول ( )6مقایسه نیمرخ
فریاتیک عددی برای شیب  21/3درصد و دبی  38لیتر بر ثانیه
به همراه درصد خطای نسبی درج شده است .در این حالت
متوسط خطای نسبی بین نیمرخ آزمایشگاهی و عددی 17/87
درصد میباشد که در مقایسه با شیبهای افقی و  4درصد مقدار
درصد خطای میانگین افزایش یافته است و انحراف بیشتری
مشاهده میشود.
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جدول  .5درصد خطای نسبی مدل عددی با آزمايشگاهی مصالح تيزگوشه و شيب  23/1درصد.
%RE

()lit/s
86/7
81
77/2
71/3

84/4
111
117
211

()m

()m

1/2117
1/2122
1/1731
1/1482

1/7777
1/673
1/612
1/123

با توجه به جدول ( )1دبیهای شبیهسازی شده ،درصد
خطای زیادی را نشان میدهد که این اختالف در دبیهای
کوچک به مراتب بیشتر میباشد .پس میتوان نتیجه گرفت که
علت افزایش دبی در شیب  21/3درصد به این دلیل است که
شیب بستر زیاد بوده و نیروی وزن جریان در راستای شیب
قابلمالحظه است ،به بیان دیگر با افزایش شیب ظرفیت انتقال
جریان افزایش مییابد که این امر در نتیجه شتاب گرفتن جریان
و افزایش وزن در راستای شیب است .همچنین درشت بودن
مصالح زهکش که دارای نفوذپذیری باال است باعث شدت
افزایش دبی شده است .البته خاطر نشان میشود که در شیب
تند دبی آزمایشگاهی با دبی مشاهداتی تفاوت دارد اما در عوض
نیمرخهای جریان در طول مسیر انطباق قابل قبولی با هم دارند.
نکته مهمی که در این تحقیق میتوان به آن اشاره کرد این

()lit/s
47
38
31
23

)(m

)(m

1/7777
1/673
1/612
1/123

1/24
1/13
1/17
1/14

است که در مدل آزمایشگاهی شرایط جریان از قانون دارسی
عدول کرده و وارد رژیم غیر دارسی شده است .به علت
درشتدانه بودن ذرات ،منافذ و خلل فرج درشت بوده و باعث
افزایش سرعت جریان گردیده است .طبعاً در این شرایط ارتباط
بین سرعت جریان و گرادیان هیدرولیکی به صورت خطی
نمیباشد و از روابط درجه دوم و یا توانی پیروی میکند که
میتوان نتیجهگیری کرد که جریان درون این محیطها متالطم
میباشد  .هر چند سعی گردید با اضافه کردن بار سرعت به تراز
هیدرولیکی این تفاوت مقداری تعدیل شود ،ولی خطی بودن
نیمرخ جریان بدست آمده از مدل عددی دلیل بر دارسی-بنیان
بودن آن میباشد و ضمن اینکه نیمرخ دادههای آزمایشگاهی از
حالت خطی به دور میباشد.

جدول  .6خطای نسبی خط فرياتيک مدل عددی و آزمايشگاهی در شيب  23/1درصد و دبی  13ليتر

*RE%

عمق آزمایشگاهی (متر)

عمق عددی (متر)

فاصله از سراب (متر)

1
21/31
6/13
1/31
6/17
4/12
3/711
6/43
1/148
2/48
47/74
12/33
71/12

1/673
1/112
1/431
1/238
1/138
1/161
1/343
1/311
1/723
1/614
1/31
1/271
1/137

1/673
1/118
1/411
1/223
1/124
1/113
1/318
1/843
1/721
1/613
1/418
1/413
1/341

1
1/16
1/144
2/136
2/186
3/161
3/713
4/113
4/66
1/217
6/111
6/217
6/4

* درصد خطای ميانگين  34/34درصد میباشد.

نتيجهگيری
تجزیه و تحلیل نشت جریان درون محیطهای متخلخل نقش
مهمی در پایداری این سازهها دارد و در صورتی که بهخوبی
برآورد و کنترل نشود ممکن است موجب وارد نمودن صدمات

جدی به طرح اجرایی بشود .نتایج حاصل از این تحقیق نشان
داد که در محیطهای متخلخل درشتدانه و نفوذپذیر همچون
زهکشهای سنگریزهای و پوسته سدهای خاکی مدلهای عددی
خط فریاتیک (خط نشت) را در
رایج همچون
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 در.تحلیل نشت جریان از اهمیت دو چندانی برخوردار میباشد
حالت کلی میتوان گفت که در شیبهای کم و ناچیز دبی
جریان آزمایشگاهی و عددی انطباق خوبی با هم دارند در حالی
 همچنین در.که بین نیمرخ جریان تفاوتهایی مشاهده میشود
شیب تند دبی آزمایشگاهی با دبی مشاهداتی تفاوت دارد اما در
 انطباق قابل،عوض نیمرخهای جریان در طول مسیر این شیب
.قبولی با هم دارند
الزم به ذکر است کنترل دقیق دارسی یا غیر دارسی
جریان در محیط های متخلخل از طریق ترسیم منحنی گرادیان
سرعت جریان مشخص میگردد که به دلیل اتمام-هیدرولیکی
 این مهم میسر نگردید و قد،مجموعه آزمایشهای این تحقیق
.مسلم در تحقیقات آتی مورد تأکید و تمرکز قرار خواهد گرفت

21/3  درصد کمتر از مقدار واقعی و در شیب4 شیبهای صفر و
درصد تقریباً برابر مقدار واقعی برآورد میکند و در محاسبه دبی
 لذا. رفتارهای مختلفی ایجاد میکند،جریان با توجه به شیب
مهندس طراح باید دقت الزم و کافی را در طراحی و محاسبات
 همچنین در تفسیر نتایج این تحقیق.نشت مبذول داشته باشد
 باید به این نکته مهم،برای کلیه مدلهای شبیهسازی شده
اشاره داشت که جریان درون مصالح درشتدانه اغلب متالطم
میباشد و همین تالطم باعث غیرخطی شدن ارتباط بین
 از آنجا که.گرادیان هیدرولیکی و سرعت جریان میشود
مدلهای عددی توسعه داده برای مسائل نشت عمدتاً برای
 لذا قادر نمیباشند رفتار،شرایط جریان آرام توسعه یافتهاند
 از این رو در نظر گرفتن اثر.جریان را بهخوبی پیشبینی نمایند
اینرسی در مدلهای عددی مربوط به محیطهای متخلخل و
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آناليز منطقهاي سيل با استفاده از رويکرد مبتني بر عمق داده
1

ابوالحسن فتح آبادي ،*3حامد روحاني ،2سيد مرتضي سيديان

 .1استاديار ،گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشگاه گنبد کاووس ،استان گلستان.
 .2استاديار ،گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشگاه گنبد کاووس ،استان گلستان.
 .3استاديار ،گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشگاه گنبد کاووس ،استان گلستان.
(تاريخ دريافت – 1331/5/7 :تاريخ تصويب)1331/11/5 :

چکيده
راهکار عملي جهت برآورد دبي سيل در حوضههاي فاقد آمار ،انتقال اطالعات از حوضه داراي ايستگاه با استفاده از
روشهاي آناليز منطقهاي است .تاکنون روشهاي مختلفي براي اين منظور ارائه شده که نياز است تا در هر منطقه با
توجه به دادههاي در دسترس و شرايط منطقه روش مناسب تعيين گردد .در اين تحقيق اقدام به برآورد سيالب در سه
دوره بازگشت  51 ،11و  111ساله در حوضههاي فاقد آمار با استفاده از رويکرد مبتني بر عمق داده در غالب رگرسيون
چند متغيره وزندار در رودخانههاي البرز جنوبي گرديد .در هر مرحله هر يک از ايستگاهها به عنوان ايستگاه فاقد آمار در
نظر گرفته شد و با استفاده از اطالعات ساير ايستگاه ها مقادير پارامترهاي تابع وزني توسط الگوريتم ژنتيک بهنيه و در
نهايت با در نظر گرفتن شباهت هر يک از حوضهها با حوضه مورد نظر مقادير دبي در دوره بازگشتهاي مختلف برآورد
گرديد .در ادامه نتايج حاصل از رويکرد مبتني بر عمق داده با دو روش رگرسيون چند متغيره و کريجينگ در فضاي
فيزيوگرافي مقايسه شد .نتايج نشان داد رويکرد مبتني بر عمق داده از نظر تمام معيارهاي ارزيابي عملکرد بهتري نسبت
به دو روش رگرسيون چند متغيره و کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي داشت .همچنين روش کرجينگ در فضاي
فيزيوگرافيکي بهتر از رگرسيو ن چند متغيره توانسته مقادير سيل را در حوضه فاقد آمار برآورد کند .مقادير ضريب کارايي
ناش_ساتکليف در روش مبتني بر عمق داده براي پيشبيني دبي با دوره بازگشتهاي (براي دوره بازگشت  51 ،11و
 111سال به ترتيب  1/45 ،1/41و  1/45بدست آمدند) مختلف تقريباً مشابه است .در اين روش نسبت خطا به مساحت
در حوضه کوچک بيشتر از مقادير آن در حوضههاي بزرگتر بوده است.
واژههاي کليدي :عمق داده ،آناليز منطقهاي سيل ،کرجينگ ،آناليز همبستگي کانوني

مقدمه

*

در طرحهاي بهرهبرداري از منابع آب ،سدسازي ،کنترل سيالب،
عمليات آبخيزداري ،مقادير دبي در دوره بازگشتهاي مختلف
اهميت بسزايي دارند .در اغلب موارد به داليلي مانند هزينه
احداث ،کمبود نيروي متخصص ،دسترسي سخت و غيره احداث
ايستگاه هيدرومتري در همه زير حوضهها امکانپذير نميباشد؛
لذا به دليل تعداد کم ايستگاههاي اندازهگيري و عدم وجود آمار
و اطالعات کافي ،استفاده از دادههاي ايستگاههاي ديگر و تعميم
نتايج آنها به حوضههاي فاقد آمار بهترين راهکار ميباشد .در
آناليز منطقهاي ،پارامترهاي هيدرولوژيکي در حوضههاي فاقد
آمار با استفاده خصوصيات فيزيکي ،اقليمي و پارامترهايي
هيدرولوژيکي محاسبه شده در حوضههاي داراي آمار برآورد
ميگردند.
* نويسنده مسئولfathbabadi@ut.ac.ir :

در واقع تحليل منطقهاي سيالب روشي است که در يک
منطقه ميتوان اطالعات يک مجموعه ايستگاه داراي آمار را به
ايستگاههاي فاقد آمار تعميم داد ( Burn, 1990; Ouardra et al.,
 .)2000بدين منظور روشهاي مختلفي از قبيل سيل شاخص
()Stedinger and lu, 1995; Javelle et al., 2002; Saf, 2008
رگرسيون خطي ،غيرخطي و ناپارامتريک (Gingras and
Adamowski, 1992; Pandey and Nguyen, 1999; Grover et

) al., 2002آناليز همبستگي کانون (Ouarda et al., 2001)1ارائه
شدهاند .در اين روشها براي برآورد دبي اوج با دوره
بازگشـتهاي مختلـف در يک حوضه فاقد داده هيدرومتري
ابتدا حوضههايي با رفتار هيدرولوژيکي مشابه ،تشکيل منطقه
همگن را مي دهند و در گام بعد مقادير سيالب در داخل هر
منطقه همگن برآورد ميگردند) .(Grehys, 1996در اين روش،

1. Canonical Correlation Analysis
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برآورد دبي در يک حوضه فاقد آمار توسط ايستگاه داخل هر
منطقه همگن و بدون در نظر گرفتن اطالعات ساير ايستگاهها
انجام ميشود .از طرف ديگر با توجه به روش مورد استفاده،
محدودههايي که بر اساس آنها مناطق همگن تعريف شدهاند
تغيير ميکند و در نتيجه احتمال قرارگيري دو حوضه مشابه در
دو منطقه همگن متفاوت وجود دارد که اين مسئله به عنوان
1
تأثير مرزها ذکر ميشود (Grehye, 1996; Ouarda et al.,
) .2008; Wazneh et al., 2013aبدين منظور جهت کاهش
مشکالت فوق ،روشهايي مانند کرجينگ 2در فضاي
فيزيوگرافيکي ) (Chokmani and Ouarda, 2004رگرسيون
3
وزني مبتني بر عمق دادهها ;(Chebana and Ouarda, 2008
) Wazneh et al., 2013aو رويکردهاي مبتني بر هوش مصنوعي
) (Shu and Ouarda, 2007ارائه شده است .در اين روشها
جهت تخمين مقادير سيالب در ايستگاههاي مختلف از اطالعات
تمام ايستگاهها استفاده ميشودChebana and Ouarda (2008) .
با استفاده از مفهوم عمق داده در غالب رگرسيون وزني اقدام به
تحليل منطقهاي سيل در برخي ايستگاههاي استان کبک 1کانادا
کردند .در اين تحقيق روش مبتني عمق داده عملکرد بهتري
نسبت به روش تحليل همبستگي کانوني داشت .از مفهوم عمق
داده در تحقيقات) (Chebana and Ouarda, 2011a,bبه ترتيب
براي تخمين نقاط پرت و تشخيص مقادير حدي در نمونههاي
چند متغيره استفاده شده است(Bardossy and Singh, 2008; .
) Kraube and Cullmann, 2012; Kraube et al., 2012از
مفهوم عمق داده در بهينهسازي پارامترهاي مدلهاي
هيدرولوژيکي و در تحقيقات ) (Wazneh et al., 2013a,bاز
مفهوم عمق داده در تحليل منطقهاي سيل استفاده کردند.
) Wazneh et al (2013aبا استفاده از روشهاي بهينهسازي
جستجوي الگو 5و نلدر-مد 4اقدام به بهينهسازي وزنهاي تابع
وزني و مقايسه انواع توابع وزني در رويکرد مبتني بر عمق داده
ارائه شده در تحقيق) (Chokmani and Ouarda, 2008کردند.
در اين تحقيق روش مبتني بر عمق داده عملکرد بهتري نسبت
به روشهاي رگرسيون خطي و غيرخطي ،آناليز همبستگي
کانوني ،کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي ،شبکه عصبي
مصنوعي ،نوروفازي و ترکيبات مختلف شبکه عصبي با تحليل
همبستگي کانوني داشت ) Chokmani and Ouarda (2004بيان
1. Border Effect
2. Kriging
3. Data Depth
4. Quebec
5. Pattern Search
6. Nelder–Mead

کردند که روش کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي بر روش
تحليل منطقهاي همبستگي کانوني جهت محاسبه مقادير دبي
سيل در دوره بازگشتهاي مختلف در  151ايستگاه کبک کانادا
ارجحيت دارد.
با توجه به نوسان تغييرات دبيهاي سيالبي در سالهاي
مختلف در مناطق خشک و نيمهخشک ،تخمين مقادير دبي در
حوضههاي فاقد آمار نسبت به مناطق مرطوب پيچيدهتر است .از
آنجا که عملکرد روشهاي مختلف جهت تخمين مقادير دبي
سيالب در حوضههاي فاقد آمار بسته به شرايط هر منطقه
متفاوت است؛ لذا ضروري است تا در هر منطقه کارايي
روشهاي مختلف بررسي و روش مناسب براي هر منطقه انتخاب
گردد .بدين منظور در اين تحقيق کارايي روش مبتني بر عمق
داده در برخي از حوضههاي مناطق خشک و نيمه خشک البرز
جنوبي تعيين و عملکرد اين روش نسبت روشهاي کريجينگ
در فضاي فيزوگرافيکي و رگرسيون خطي ارزيابي ميگردد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

در اين تحقيق تحليل منطقهاي سيل در تعدادي از ايستگاههاي
البرز جنوبي انجام شد .آمار حداکثر دبي لحظهاي ساالنه مربوط
به  51ايستگاه هيدرومتري منتخب البرز جنوبي از سال 1355
تا  1331که در بين تمام ايستگاهها کمترين داده مشاهداتي
برابر با  15سال و حداکثر تعداد داده مشاهداتي برابر با  34سال
بود ،گردآوري شد .دادهها از نظر وجود روند و همگني مورد
بررسي قرار گرفت و در نهايت از بين  51ايستگاه مورد بررسي
 24ايستگاه انتخاب شدند که برخي خصوصيات فيزيوگرافيکي،
اقليمي و هيدرولوژيکي آنها در جدول ( )1ارائه شده است.
روش تحقيق

در هر يک از روشها در هر گام هر يک از ايستگاهها به عنوان
ايستگاه فاقد آمار در نظر گرفته شده و با استفاده از خصوصيات
فيزيوگرافيکي و اقليمي و دادههاي حوضه داراي آمار مقادير دبي
در دوره بازگشتهاي مختلف برآورد گرديد.
رگرسيون

در روش رگرسيون چند متغيره با در نظر گرفتن مقادير دبي در
دوره بازگشتهاي مختلف بهعنوان متغير وابسته و خصوصيات
فيزيوگرافيکي به عنوان متغير مستقل رابطه ( )1برازش داده
شد.
(رابطه )1

ﻓﺘﺢآﺑﺎدي و ﻫﻤﮑﺎران :آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺳﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد 365 ...

ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻞ در دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و  aﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺿﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ

ﻣﺸﺨﺺ i ،اﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﯿﻞ،
 iاﻣﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد n ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل از دادهﻫﺎ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻄﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺟﺪول  .1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻤﺎره
اﯾﺴﺘﮕﺎه

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮي

رودﺧﺎﻧﻪ

ﻃﻮل ﺣﻮزه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ

ﺷﯿﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ

)ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (

)درﺻﺪ(

)ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ(

)ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ(

ﺿﺮﯾﺐ

ﻃﻮل آﺑﺮاﻫﻪ

ﺷﯿﺐ آﺑﺮاﻫﻪ

ﮔﺮاوﯾﻠﯿﻮس اﺻﻠﯽ )ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( اﺻﻠﯽ )درﺻﺪ(

ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ
)ﻣﺘﺮ(

1

ﺑﯿﺎﻧﻠﻮ )ﯾﺴﺎول(

ﻗﺰل اوزن

2

ﺳﻼﻣﺖآﺑﺎد )ﻣﻬﺮآﺑﺎد(

ﺗﻠﻮار

5237
6243

11/5
7/9

118/6
84/9

406
391

1/51
1/37

166/7
104/2

0/28
0/28

1964
1919

3

ﮔﻠﯿﻨﮏ )ﺷﺎﻫﺮود(

ﺷﺎﻫﺮود

4

ﺑﺎﻏﮑﻼﯾﻪ

اﻟﻤﻮت

5

ﻟﻮﺷﺎن

ﺷﺎﻫﺮود

828
648
4885

41/23
44/3
35/7

41/7
35/2
160/5

532
375
387

1/39
1/29
2/04

47/9
40/7
211/9

2/13
3/96
0/95

2733
2493
1917

6

ﺳﯿﺎه دﺷﺖ

اﻟﻤﻮت

7

ﭘﻞ دوآب

ﺷﺮاء

2336
2721

40/15
13

89/8
88/1

463
343

1/39
1/86

113/2
115

1/41
0/35

2384
2150

8

ﯾﺎﻟﻔﺎن

آﺑﺸﯿﻨﻪ

9

ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ آب

ﻋﺒﺎس آﺑﺎد

10

رازﯾﻦ

ﻣﺰﻟﻘﺎن

165
31
1655

22
17
11/9

17
7/5
68/5

418
442
376

1/2
1/26
1/29

22/5
10/1
75

3
7/82
1/05

2490
2657
1951

11

ﭘﻞ اروان

اروان

96
34
360

41/5
29/4
20/5

11/2
7/25
26/3

425
456
500

1/07
1/08
1/14

12/5
7/5
35

4/65
10/6
3/38

2162
2342
2184

717
196
421

36/7
44
39/8

40
19/5
23/5

710
535
677

1/37
1/3
1/06

53/7
20
27

2/31
5/25
3

2859
2440
2758

25

60

9/5

492

1/4

7/5

14/2

2803

12

درﺑﻨﺪ )ﻓﺸﻨﺪ(

ﻓﺸﻨﺪ

13

ده ﺻﻮﻣﻌﻪ )ﮐﺮدان(

ﮐﺮدان

14

ﺳﯿﺮا )ﮐﺮج(

ﮐﺮج

15

ﺳﻮﻟﻘﺎن

ﮐﻦ

16

رودك

ﺟﺎﺟﺮود

17

ﻫﻔﺖ ﺣﻮض)درﮐﻪ (

درﮐﻪ

18

ﻧﺠﺎرﮐﻼ

ﮐﻨﺪرودـ

59

44/5

13

544

1/17

13/2

5/75

2425

19

ﻧﺎرون

اﻓﺠﻪ

35

45/8

8/7

562

1/16

9/3

8/15

3730

20

ﮔﭽﺴﺮ

ﮔﺎﺟﺮه

21

ﺳﯿﺮا )ﮐﻠﻮان(

ﮐﻠﻮان

207
80

44/8
31

23/8
12/5

750
565

1/26
1/12

28/5
14

6
9/23

3100
2772

22

ﭘﻞ ﺧﻮاب )ﻧﺸﺘﺎرود(

ﻧﺸﺘﺎرود

23

ﻓﯿﺮوزﮐﻮه

ﻓﯿﺮوزﮐﻮه

24

ﻧﻤﺮود )ﻧﻤﺮود(

ﻧﻤﺮود

28
570
567

29/2
22/7
39

7/5
33/8
36/3

519
396
444

1/17
1/55
1/58

5/3
39/7
31/8

8/76
3
4/3

2425
2744
2776

ﺣﺒﻠﻪ رود

2064

30/7

65

372

1/69

90

1/88

2542

دﻟﯿﭽﺎي

344

44

35

369

1/57

51/7

3/7

2390

25
26

ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺷﺖ
)ﺣﺒﻠﻪرود(
ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺷﺖ
)دﻟﯿﭽﺎي(

ﮔﻠﻨﺪوك

ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ

روش ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ در ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮ درونﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﻀﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺮﺟﯿﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
درونﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﮐﺮﺟﯿﻨﮓ در ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰوﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اول و دوم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﯿﺰ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي آن اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺘﺼﺎت  xو  yآن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد( و ﻣﯿﺎنﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در روش ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ در ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﭘﺲ از ﻧﺮﻣﺎلﺳﺎزي دادهﻫﺎ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ اول و دوم آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ )در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰوﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﺑﯽ در دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ
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در فضاي فيزيوگرافيکي ساخته شده از مؤلفههاي اول و دوم
همبستگي کانوني براي هر دوره بازگشت سيل ،مدلهاي
مختلف نيم تغير نما برازش داده شده و بهترين مدل نيم تغير
نما که به دادههاي مشاهداتي برازش بهتري داشت انتخاب
ميشود .در اين تحقيق مدلهاي نيم تغير نما گوسي (رابطه
( ،))2تواني (رابطه ( ،))3خطي (رابطه ( ))1و بيضوي (رابطه
( ))5مورد بررسي قرار گرفت.

بيشترين عمق و حوضهاي که کمترين شباهت را با حوضههاي
ديگر دارد کمترين عمق نسبت داده ميشود .چنانچه دادههاي
يک متغيره باشند مانند مقادير مساحت در حوضههاي مختلف،
حوضهاي که مقدار مساحت آن ميانه ساير حوضهها باشد
بيشتري عمق را دارا ميباشد.
در منابع مختلف توابع عمق مختلف مثل تابع توکي،
ماهاالنوبيس ،1عمق  ،و غيره ارائه شده است .در اين تحقيق
تابع ماهاالنوبيس براي محاسبه عمق دادهها استفاده شد ،در
واقع اين روش بر اساس فاصله ماهاالنوبيس پايهگذاري شده
است .فاصله ماهالنوبيس بر اساس ميانگين و ماتريس کواريانس
متغيرها بنا گذاشته شده است .براي يک تابع تجمعي مشخص F

) (𝛾

روي  ،ℜعمق ماهاالنوبيس ( )MHDنقطه  xبصورت رابطه
( )7تعريف ميشود.

(رابطه )2

})

(

{

) (𝛾

(رابطه )3

})

(

{

) (𝛾
) (𝛾

(رابطه )1
(رابطه)5

{ {

})(

در اين روابط C ،سيل ،دامنه h ،فاصله بين نمونهها و
شيب خط هستند.
پس از تعيين بهترين نيم تغير نما مقادير دبي در حوضه
فاقد آمار به عنوان متوسط وزني ساير ايستگاهها با استفاده از
وزنهاي بدست آمده توسط کريجينگ معمولي رابطه ()4
برآورد گرديد.
(رابطه )4

) (

∑

) (
∑

{

در اين رابطه  Zمقدار دبي در دوره بازگشتهاي مختلف،
) ( مقدار برآورد شده در نقطه  ( ) ،مقدار دبي در n
ايستگاه داراي آمار و وزن مربوط به ايستگاه  iهستند.
عمق داده

در حالتي که دادههاي مشاهداتي يک متغيره باشند بهراحتي
ميتوان دادهها را رتبهبندي کرد ،در صورتيکه با افزايش بعد
دادهها رتبهبندي دادهها با روشهاي معمول امکانپذير نيست.
لذا براي حل اين مشکل مفهوم عمق داده براي رتبهبندي چند
متغيره توسط ) (Tukey, 1974معرفي شد که در علوم مختلف
بکار برده شده است ،و در علوم آب توسط (Chebana and
) Ouarda, 2008معرفي شد.
)(N – 1) × (N – 1

در واقع در عمق داده چنانچه  nمجموعه داده چند
متغيره وجود داشته باشد به هر داده يک عمقي نسبت داده
مي شود که اين عمق متناسب با مرکزيت آن نقطه نسبت به
نقاط اطراف آن است .به عنوان مثال فرض ميشود در يک
منطقه  nحوضه وجود داشته و در هر يک از اين حوضهها d
پارامتر فيزيوگرافيکي اندازهگيري شده است .با استفاده از عمق
داده به هر حوضه يک عددي نسبت داده ميشود بهطوري که به
حوضهاي که خصوصيات آن بيشتر شبيه ساير حوضهها است

(رابطه )7

ℜ

))

در اين رابطه  ηميانگين) ،

(
(

(
)

)
(

(
)

(

فاصله ماهاالنوبيس Σ ،ماتريس کواريانس و  xخصصويات
ايستگاه مورد مطالعه ،هستند ;(Cunderlik and Burn, 2006
).Wazneh et al., 2013a
رگرسيون چند متغيره وزني:

يکي از روشهاي متداول جهت تخمين مقادير سيل در دوره
بازگشت مختلف ،رگرسيون چند متغيره وزندار است .اين مدل
ساده و سريع است و فرض داشتن توزيع يکسان در تمام
ايستگاهها نياز نيست) .(Ouarda et al., 2001فرض ميشود
که QTمقدار دبي در دوره بازگشت مشخص است .همچنين
فرض ميشود که رابطه بين  QTبهعنوان متغير هيدرولوژيکي و
متغيرهاي اقليمي و خصوصيات حوضه ( . . . ،A2 ،A1و ) Ar
داراي فرم تواني به شکل رابطه ( )1است.
چنانچه  sتعداد دوره بازگشتهاي مورد بررسي و  Nتعداد
کل ايستگاههاي مورد بررسي باشند در اين حالت يک ماتريسي
(
از متغيرهاي هيدرولوژيکي به شکل )
با ابعاد  Nхsوجود دارد که با لگاريتم گيري از رابطه ( )1داريم:
Log Y= (log X)B+ε
(رابطه )2
يک
(
در اينجا )
ماتريس ) N×(r+1است که از  rمتغير فيزيکي و اقليمي تشکيل
ε (ε
شده است B ،ماتريس  (r+1)×sپارامترها و ) ε
يک ماتريس  N×sباقيماندهها با ميانگين صفر و ماتريس
واريانس کواريانس به صورت رابطه ( )3است.
1. Mahalanobis
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)

(رابطه )3

)

(

(

) (

(رابطه )13

) (

)

)) (

))

(

(

)

(

)

(رابطه )11

)

(( )

)

((



(رابطه )12

) ̂

( ) ̂

̂(

)



l



)'  k ,l  log X
l

'



ماتريسقطري با
(
در اينجا )
 
 يک 
l
l
رابطهlog
Y (  log X
  )15
 B k ,l  
 
درايههاي قطري (وزنهاي اختصاص يافته 
براي هر ايستگاه)
براي ايستگاه  iاست .ماتريس  Гميتواند توسط رابطه ()12
تخمين زده شود.
(

(

̂

(

(

)) (

(

در تکرار kام ماتريس وزنها (ماتريس رابطههاي  11و
 ) 11با اعمال تابع وزن لجستيک به عمقهاي محاسبه شده در
اين تکرار حساب ميشود .پارامترهاي رگرسيون چند متغيره در
تکرار  kام به صورت زير تخمين زده ميشود:

بردار پارامترهاي  Bبا استفاده از حداقل مربعات وزندار بصورت
رابطههاي (11و  )11تخمين زده ميشود.
1
' l
)11 X
رابطه
( )  k ,l  logY l
(log
(رابطه )11
()

̂

k ,l

̂

  B

l





k ,l

l



B k ,l  (log X

)'  k ,l  logY



 log X

  B

l

l

l

1

(log X


Г k ,l   logY




 log X

l


 logY


Г

تخمين دبي استفاده از مفهوم عمق داده در قالب رگرسيون
وزني

جهت تخمين مقادير دبي در دوره بازگشتهاي مختلف با
استفاده از مفهوم عمق داده در قالب رگرسيون وزني مراحل کار
به شرح زير است :ابتدا با استفاده از رويکرد جک نايف ،1يک
ايستگاه از مجموعه ايستگاهها حذف و به عنوان ايستگاه فاقد
آمار در نظر گرفته ميشود .سپس با در نظر گرفتن يک تابع
وزني و آمار ساير ايستگاهها مقادير دبي در دوره بازگشتهاي
مختلف براي اين ايستگاه تخمين زده ميشود .پارامترهاي اوليه
̂

که به صورت ̂ و  Гنشان داده ميشود با استفاده از
و
رابطههاي  2تا  12و در نظر گرفتن
و
 Ωمحاسبه ميشوند .در اينجا
و
به ترتيب پارامترهاي فيزيوگرافيکي -اقليمي و
هيدرولوژيکي تمام ايستگاه بهغيراز ايستگاه مورد نظر و
يک ماتريس واحد است .مقدار اوليه ̂ با جايگذاري ̂ به
جاي  Bدر رابطه ( )3بدست ميآيد .سپس براي هر تکرار  Kکه
برابر با
(در اين تحقيق تعداد تکرارها
 25قرار داده شد) است مقدار عمق ماهالبونيس (رابطه ())7
ايستگاههاي داراي آمار نسبت به ايستگاه فاقد آمار  lبا استفاده
از رابطه ( )13محاسبه ميگردد.

1. jackknife

که در اينجا

ماتريس قطري وزنها براي حوضه  lدر

تکرار  Kبا درايههاي ]) ) ( ([𝜑 ]) ) ( ([𝜑
است .در نهايت مقادير دبي در دوره بازگشتهاي مختلف براي
ايستگاه  lدر تکرار  Kبرابر است با






(رابطه )14
Y k ,l   exp  log X l   B k ,l  





) ̂ ( در گام يک و دو ،در
بعد از محاسبه
گام سوم با استفاده از الگوريتم بهينهسازي (که در اين تحقيق از
الگوريتم ژنتيک در محيط متلب ( )b2113استفاده شد) و در
نظر گرفتن معيار جمع مربعات خطا مقدار

 φمحاسبه

 φمقادير بهينه ضرايب تابع وزن است .در
ميگردد که
شکل ( )1فلوچارت مراحل کار آورده شده است (Wazneh et al.,
).2013a
 φدر تحليل منطقهاي
به منظور يافتن وزن بهينه
سيالب با روش عمق داده ،از تابع وزن لجستيک استفاده گرديد
که اين تابع توسط ) (Verhulst, 1938براي مطالعه رشد جمعيت
ارائه گرديد .اين تابع بصورت رابطه ( )17است.
(رابطه )17



l

log X

) (φ

در اينجا  b ،aو  cمقادير پارامترهاي ثابت هستند که در
اين تحقيق با استفاده از روش الگوريتم ژنتيک مقدار آنها
بهينه سازي شدند .اين تابع افزايشي ،منعطف ،پيوسته و حول
نقطه (  ) ،متقارن است .الزم به ذکر است که تمامي مراحل
کار در محيط متلب( )2009bبرنامهنويسي شد.

'






 B k ,l




l
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شروع

داده هاي ورودي

𝑆×𝑁)𝑌(
(𝑌)𝑁×(𝑟+

)

𝑌
𝑌

انتخاب 𝑟𝑒𝑡𝑖𝐾 ،نوع تابع وزني ،معيار ارزيابي و روش بهينه سازي

شروع اولين ايستگاه
حذف ايستگاهLدر

𝑁()

𝑆×)

نهايت داريم

محاسبه

𝑌(
𝑙

𝑁()

) )×(𝑟+

̂ βو

𝑙

𝑌
𝑋

𝑋(

̂ Гبا استفاده از روابط  8تا  12و

تخمين اوليه ̂)β

Ω

⬚) ̂(

([

=2=2

محاسبه

به روز کردن  Ωبا استفاده تابع وزنی  φو ،D

)) )
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ارزيابي مدلها

پس از برآورد مقادير سيالب در دوره بازگشت مختلف با
استفاده از روشهاي مختلف ،عملکرد مدلهاي مختلف با
استفاده از معيارهاي ضريب همبستگي ( ،)Rناش ساتکليف
(رابطه (( RMSE،))12رابطه ( ))13و ( BIASrرابطه ())21
ارزيابي شد.
(رابطه )12

)̂

(

∑

)̅

(

∑

(رابطه )13

)̂

(رابطه )21

)̂

()

∑ √

(
̂

(

∑

که در روابط ارائه شده تعداد ايستگاهها ̂ ،و به
ترتيب دبي مشاهدهاي و منطقهاي متعلق به ايستگاه iام با
دوره بازگشت ميباشد.

نتايج و بحث
تجزيه و تحليل نتايج روش رگرسيون چند متغيره

ابتدا با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره گام به گام براي
هر يک از دبيها در دوره بازگشتهاي مختلف مهمترين
پارامترهاي مستقل تعيين و سپس مقادير سيل در سه دوره
بازگشت مورد نظر محاسبه گرديد .در روش گام به گام در اغلب
موارد از بين هشت پارامتر فيزيوگرافيکي و اقليمي مورد استفاده
در نهايت چهار پارامتر مساحت ،ضريب گراويليوس ،طول آبراهه
اصلي و شيب به عنوان پارامتر اصلي انتخاب شدند .مقادير
دبيهاي برآورد شدهي متناظر با دورههاي بازگشت مختلف در
جدول ( )2ارائه شده است .با توجه به جدول ( )2مالحظه
ميگردد که در اين روش بهترين عملکرد مدل مربوط به سيالب
با دوره بازگشت  51سال و سپس  111سال است .در مجموع با
توجه به مقادير ضريب ناش و ساير ضرايب خطاي بدست آمده
عملکرد اين روش قابل قبول نميباشد.
تجزيه و تحليل نتايج روش کريجينگ در فضاي اقليديسي

در روش کريجينگ در فضاي اقليديسي پس از
نرمالسازي دادهها ،با استفاده از پارامترهاي مستقل و وابسته دو
مؤلفه اول در روش آناليز همبستگي کانوني محاسبه و پس از
برازش ،نيمه نيم تغير نما مناسب با استفاده از روش کريجينگ
در ايستگاه فاقد آمار محاسبه گرديد .در شکل ( )2نمودارهاي
مقادير سيالب در فضاي فيزيوگرافيکي بدست آمده از دو مؤلفه
اصلي اول آناليز همبستگي کانوني ارائه شده است .با توجه به

اين نمودارها مالحظه ميشود در هر سه دوره بازگشت مورد
بررسي يک تفکيک مشخص بين مقادير دبي در بزرگيهاي
مختلف در فضاي فيزيوگرافيکي وجود دارد .البته در اين
نمودارها پراکنش اغلب ايستگاهها در اطراف مبدأ هستند که در
اين حالت نياز به برونيابي کمتري است .در شکل ( )2نيم تغير
نما برازش داده شده به دادههاي مشاهداتي براي سيالبها با
دوره بازگشتهاي مختلف آورده شدهاند که در تمام ايستگاههاي
مورد بررسي نيمه نيم تغير نما گوسي بهترين برازش را به
دادههاي مشاهداتي داشتند .در تحقيقات نيز ( Chokmani and
) Ouarda, 2004; Archfield et al; 2013نيم تغير نما گوسي
برازش بهتري نسبت به ساير مدلهاي نيم تغير نما به دادههاي
سيالب در فضاي فيزيوگرافي داشت.
بر اساس تغيير نمايهاي تجربي در نرمافزار ،GS+5
ساختار مکاني کميت هيدرولوژيکي (سيالب با دوره
بازگشتهاي مختلف) شناسايي شد (شکل .)3با توجه به شکل
( )3مشاهده ميشود که پراکنش ايستگاه اطراف خط نيم تغير
نما برازش داده هستند ،که نشان دهنده وجود يک الگوي مکاني
خوب از دادههاي سيل در دوره بازگشت مختلف در منطقه مورد
مطالعه است .همچنين مطابق شکل با افزايش دوره بازگشت
سطح آستانه افزايش و دامنه تأثير آن کاهش مييابد که به دليل
افزايش دبي با افزايش دوره بازگشت قابل توجيه است .در روش
آناليز همبستگي کانوني محورها به شکلي محاسبه ميشوند که
همبستگي بين متغيرهاي فيزيوگرافيکي و اقليمي با متغيرهاي
هيدرولوژيکي حداکثر شود؛ که اين باعث ميشود تا همبستگي
مکاني متغيرهاي هيدرولوژيکي در فضاي فيزيوگرافيکي بدست
آمده از آناليز همبستگي کانوني بهتر تعريف شوند .با توجه به
اين شکلها مالحظه ميشود در فواصل کم مقدار واريانس
محاسباتي کم است و با افزايش فاصله مقدار واريانس محاسباتي
افزايش پيدا کرده تا در نهايت زماني که اين فاصله به اندازه
مشخص رسيد (دامنه) به مقدار آستانه خود ميرسد .از طرف
ديگر الگوي پراکنش دادههاي براي هر سه دوره بازگشت تقريباً
مشابه يکديگر هستند .در جدول ( )3آمارههاي مربوط به نيم
تغير نماها آورده شدهاند .با توجه به اين جدول مالحظه ميشود
با افزايش دوره بازگشت اثر نقطهاي و سيل افزايش پيدا کرده
است .اين در حالي است که بزرگترين دامنه مربوط به سيالب
با دوره بازگشت  11سال و کمترين دامنه مربوط به سيل با دوره
بازگشت  51سال است .با توجه به اين جدول ميتوان ديد
کمترين و بيشترين مقدار  RSSبه ترتيب مربوط به واريوگرامها
سيالبهاي دوره بازگشت  111و  11سال هستند.
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جدول  .2دبيهاي برآورد شده دورههاي بازگشت مختلف با روش رگرسيون چند متغيره گام به گام

معيار خطا

دوره بازگشت  11سال

دوره بازگشت  51سال

دوره بازگشت  111سال

RMSE

143/72
1/22
-1/13
-1/17

111/15
1/57
1/21
-1/35

123/41
1/13
1/11
-1/11

R
NASH
BIASr

شکل .2پراکنش مقادير سيالب در دوره بازگشتهاي مختلف در فضاي فيزيوگرافيک ( در اين شکلها هر يک از عالئم نشان دهنده مقادير دبي (متر مکعب بر
ثانيه) کمتر از يک مقدار مشخص است ،در هر يک از شکلها  v1اولين مؤلفه همبستگي کانوني و  v2دومين مؤلفه همبستگي کانوني هستند)

شکل .1نيم تغير نماهاي برازش داده شده به دادههاي سيل در سه دوره بازگشت مورد مطالعه در فضاي فيزيوگرافيکي
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جدول  .1خصوصيات آماري نيم تغير نماها در سه دوره بازگشت مورد بررسي

دوره بازگشت سيل

اثر نقطهاي

دامنه

سيل

ضريب همبستگي

RSS

 11سال
 51سال
 111سال

1/171
1/221
1/213

5/517
5/121
5/114

3/35
2/152
2/512

1/375
1/37
1/373

1/241
1/217
1/145

پس از برازش نيم تغير نما مناسب به دادههاي مشاهدهاي
با استفاده از روش کريجينگ ،مقدار سيالب در دوره
بازگشتهاي مختلف براي ايستگاه فاقد آمار برآورد گرديد .در
اين حالت مقدار دبي در ايستگاه فاقد آمار ميانگين وزني از
مقادير سيالب در ايستگاههاي داراي آمار است که اين وزنها
متناسب با همبستگي مکاني بين ايستگاه فاقد آمار و
ايستگاههاي داراي آمار است .نتايج مربوط به روش کريجينگ
در فضاي فيزيوگرافيکي به صورت جدول ( )1ميباشد که با
توجه به مقادير معيارهاي خطا ،بهترين نتايج مربوط به سيالب
با دوره بازگشت  11سال و سپس  51سال است .در اين روش

بهترين مقدار ناش ساتکليف بدست آمده برابر  1/55است که
کمتر از مقادير به دست آمده در تحقيق (Chokmani and
) ( Ouarda, 2004در تحقيق مذکور مقدار ناش ساتکليف بين
 1/71تا  1/72بدست آمد) است .اين موضوع را ميتوان به دليل
تعداد کم ايستگاه مورد مطالعه ،تغييرات زياد در اندازه حوضه
هاي مورد بررسي (در اين حالت مدل براي برآورد سيالب در
حوضه خيلي بزرگ و حوضههاي خيلي کوچک برونيابي ميکند
که معموالً خطاي برونيابي بيشتر از خطاي درونيابي است) و
همچنين تغييرات زياد شرايط هيدرولوژيکي در مناطق خشک و
نيمهخشک دانست.

جدول .7دبيهاي برآورد شده دورههاي بازگشت مختلف با استفاده از کريجينگ فضاي فيزيوگرافيکي

معيار خطا

دوره بازگشت  11سال

دوره بازگشت  51سال

دوره بازگشت  111سال

RMSE

71/14
1/77
1/55
-1/33

113/51
1/72
1/17
-1/11

123/73
1/73
1/51
-1/17

R
NASH
BIASr

تجزيه و تحليل نتايج رويکرد عمق داده

در رويکرد عمق داده هر يک از ايستگاهها به ترتيب بهعنوان
ايستگاه فاقد آمار در نظر گرفته شد و با استفاده از آمار ساير
ايستگاه ها و در نظر گرفتن نتايج هدف جمع مربعات خطا،
مقدار جهش  ،1/1تزويج  1/4و جمعيت اوليه  21کروموزوم،
بهينهسازي پارامترهاي تابع وزني براي آن ايستگاه صورت
گرفت .پس از محاسبه وزنها براي هر ايستگاه با در نظر گرفتن
خصوصيات فيزيوگرافيکي و اقليمي ،مقدار سيالب در دوره
بازگشتهاي مختلف در ايستگاه مورد نظر برآورد گرديد که
نتايج آن در جدول ( )5آورده شده است .با توجه به اين جدول
مشاهده ميشود به غير از معيار ناش ساتکليف در ساير
معيارهاي خطا ،بهترين عملکرد مدل مربوط به سيالب با دوره
بازگشت  11سال و سپس 51سال است .در
تحقيقات (Chokmani and Ouarda, 2004; Shu and Ouarda,

) 2007; Wazneh et al., 2013; Archfield et al., 2013نيز با
افزايش دوره بازگشت تفاوت بين مقادير برآورد شده و
مشاهداتي بيشتر گرديد .اين موضوع به اين دليل است که با
افزايش دوره بازگشت ،خطاي ناشي از برازش توزيع دادهها براي
دبيها با احتمال وقوع کم ،زياد شده و وقتي اين خطا در هر يک
از مدلهاي آناليز منطقهاي وارد ميشود خطاي مدلسازي نيز
به آن اضافه شده و منجر به خطاي بزرگي براي سيالبها با
دوره بازگشت باال ميگردد .بر اساس معيار  NASHعملکرد اين
روش در همهي دوره بازگشتها بيشتر از  1/45برآورد گرديد،
که نشاندهنده پيشبينيهاي دقيقتر و قابل قبولتر برآورد
سيالب در حوضههاي بدون آمار است .از آنجا که مقادير دو
شاخص  RMSEو BIASrبا دوره بازگشت افزايش مييابد؛ در
نتيجه با افزايش دوره بازگشت عدم قطعيت برآوردهاي منطقهاي
افزايش مييابد.

 142تحقيقات آب و خاک ايران ،دورﮤ  ،74شمارﮤ  ،2تابستان 3159
جدول  .9نتايج برآورد سيالب در سه دوره بازگشت مختلف با استفاده از رويکرد مبتني بر عمق داده در قالب رگرسيون چند متغيره وزني

معيار خطا

دوره بازگشت  11سال

دوره بازگشت  51سال

دوره بازگشت  111سال

RMSE

42/33

32/54

112/35

R

1/23

1/22

1/21

NASH

1/41

1/45

1/45

BIASr

-1/12

-1/23

-1/22

نزديکي خصوصيات آن به خصوصيات حوضه فاقد آمار رتبهبندي

ارزيابي عملکرد روشهاي مختلف

در مقايسه با روشهاي رگرسيون چند متغيره و کريجينگ در
فضاي فيزيوگرافيکي در روش مبتني بر عمق داده ،مقادير
معيارهاي ناش ساتکليف ،RMSE ،ضريب همبستگي و

BIASr

براي هر سه دوره بازگشت نزديک به هم بوده و به نوعي ميتوان
گفت که عملکرد روش مبتني بر عمق داده در برآورد دبيهاي
سيالبي تقريباً شبيه هم بوده است .با مقايسه جداول ( )3( ،)2و
( )1مشاهده ميشود در هر سه دوره بازگشت با توجه به
معيارهاي ارزيابي ،کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي بهتر از
روش رگرسيون چند متغيره گام به گام و رويکرد مبتني بر
عمق داده بهتر از دو روش ديگر مقادير سيالب در دوره
بازگشتهاي مختلف را تخمين زدهاند .عملکرد ضعيف روش
رگرسيون چند متغيره گام به گام نسبت به روش کريجينگ در
فضاي فيزيوگرافيکي ميتواند به داليل

زير باشد (Sheikh et al.,

) )1 ، :2014بکارگيري فاصلهي اقليدسي بين حوضهها در فضاي
فيزيوگرافيکي و بر اساس شباهت در رژيم هيدرولوژيکي)2 ،
تمايل روشهاي زمين آمار در به حداقل رساندن ميزان خطاي
اريب در محاسبات ،و  )3طراحي فضاي فيزيوگرافي بر اساس
روش که به دنبال حداکثر رساندن همبستگي ميان متغيرهاي
اقليمي ،فيزيوگرافيکي و هيدرولوژيکي حوضههاي آبخيز
ميباشد .در تحقيقات

(Castiglioni et al., 2009; Archfield

) et al., 2013به ترتيب در برآورد دبيهاي کمآبي و سيالبي،
روش کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي عملکرد بهتري نسبت
به رگرسيون چند متغيره داشته است .در تحقيق

(Chebana

) and Ouarda, 2008رويکرد مبتني بر عمق داده عملکرد بهتري
نبست به روش آناليز همبستگي کانوني داشته است .در
مطالعه ) (Wazneh et al., 2013aنيز رويکرد مبتني بر عمق
داده عملکرد بهتري نسبت به روشهاي کريجينگ در فضاي
اقليديسي و رگرسيون چند متغيره نشان داد .به دليل اينکه در
روش مبتني بر عمق داده هر يک از ايستگاهها متناسب با

مي شوند و سپس مقادير دبي در ايستگاه فاقد آمار توسط بهينه-
سازي وزنهاي تابع وزني و بصورت تکراري با حداقل کردن خطا
بين مقادير مشاهداتي و پيشبيني ،برآورد ميگردد .به عبارتي
مي توان گفت در اين روش با در نظر گرفتن تابع وزني به نوعي
اثر مرزها ( که در روشهايي که در آنها در ابتدا همگنبندي
صورت ميگيرد اثر مرزها وجود دارد) در مدلسازي وارد
ميشود .همچنين از مفهوم عمق داده جهت رتبهبندي و
وزندهي ايستگاه هاي مختلف براي تخمين مقدار دبي در حوضه
فاقد آمار استفاده ميکند .در نهايت همانند روش شبکه عصبي
از يک فرآيند آموزش تکراري در بهينهسازي وزنهاي تابع وزني
و کم کردن خطاها استفاده ميکند .در هر سه روش در هر سه
دوره بازگشت مورد بررسي مقدار معيار  BIASrمنفي است که
به نوعي نشان دهنده برآورد باال از مقادير سيالب است.
در شکل ( ) 1مقادير برآورد شده سيالب با استفاده از هر
سه مدل براي هر سه دوره بازگشت آورده شده است .با توجه
به اين شکلها مالحظه ميشود دو روش کريجينگ در فضاي
فيزيوگرافيکي و روش مبتني بر عمق داده تقريباً از روند مشابهي
پيروي ميکنند .با مقايسه نمودارها مربوط به هر سه دوره
بازگشت مالحظه ميشود هر سه مدل در پيش بيني سه دوره
بازگشت سيل روند تقريباً يکسان دارند بخصوص اين موضوع
براي ر وش مبتني بر عمق داده مشهودتر است .به منظور بررسي
بيشتر تأثير اندازه حوضه بر عملکرد مدل در شکل ( )5مقادير
قدر مطلق خطا در برابر مساحت براي روش مبتني بر عمق داده
آورده شده است .با توجه به اين شکل مالحظه ميشود در برخي
حوضهها با مساحت کم مقادير خطا زياد است با توجه به اينکه
در حوضههاي کوچک کوچکترين خطا در محاسبه پارامترهاي
فيزيوگرافيکي و اقليمي منجر به خطاي زياد ميگردد ،لذا
بزرگترين نسبت خطا به مساحت مربوط به حوضههاي با
مساحت کم ميباشد.
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شکل .7مقادير پيش بيني شده در برابر مقادير مشاهداتي در سه دوره بازگشت مختلف با استفاده سه رويکرد مورد استفاده

شکل .9مقادير خطا بدست آمده از روش مبتني بر عمق داده در برابر مساحت
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 عدم-1  مفهوم عمق داده با داشتن چهار ويژگي. اقليدسي دارد
 يکنوا بودن-3  حداکثر بودن در مرکز-2 حساسيت به مقياس
 قادر، عدم تأثير در فواصل دور-1 نسبت به عميقترين نقطه
 همچنين.بوده از دادهها در مقياسهاي مختلف استفاده کند
 متناسب با دوري و نزديکي،براي تخمين دادههاي هر ايستگاه
 اين روش بدون نياز به.ايستگاههاي اطراف به آنها وزن بدهد
همگنبندي از اطالعات تمام ايستگاهها در تخمين مقادير
 همچنين در اين.سيالب در ايستگاه مورد نظر استفاده ميکند
روش نيازي به نرمال بودن دادهها نيست و وجود انواع توابع
.عمق و توابع وزني انعطافپذيري بااليي به اين روش داده است
ًدر اين روش عملکرد مدل در برآورد هر سه دوره بازگشت تقريبا
شبيه هم بود بهعالوه نتايج نشان بيشترين نسبت خطا به
مساحت مربوط به حوضههاي با مساحت کم است

نتيجهگيري
يکي از مشکالت عمده در طراحي سازههاي آبي در برخي از
.حوضهها عدم وجود ايستگاه هيدرومتري در پايين دست است
در اين حالت با استفاده از آناليز منطقهاي سيالب اطالعات
مربوط به خصوصيات هيدرولوژيکي حوضههاي داراي ايستگاه به
 تاکنون روشهاي.حوضههاي فاقد ايستگاه بسط داده ميشوند
مختلفي براي آناليز منطقهاي سيالب ارائه شدهاند که در هر
.منطقه نياز است تا روش مناسب براي آن منطقه تعيين گردد
بدين منظور در اين تحقيق اقدام به آناليز منطقهاي سيل در
،دامنه جنوبي البرز با استفاده از سه روش رگرسيون چند متغيره
کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي و روش رگرسيون وزني چند
 نتايج اين تحقيق نشان داد.متغيره مبتني بر عمق داده گرديد
رويکرد مبتني بر عمق داده عملکرد بهتري نسبت به دو روش
رگرسيون چند متغيره گام به گام و روش کريجينگ در فضاي
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