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چکیده

اهمیت این موضوع به ویـژه در  . باشدآب براي توسعه پایدار جوامع بشري از اهمیت باالیی برخوردار میمدیریت بهینه منابع 
ها که برآورد خوب دبی جریان آبراهه. کشوري مانند ایران که در مجموع با کمبود منابع آب شیرین مواجه است دو چندان است

در این خصوص فرمول مانینگ سالهاست که در سـطح دنیـا   . باشدیاز منابع آبهاي سطحی هستند یکی از ارکان این مدیریت م
هاي این فرمول از اهمیـت بـه سـزایی    بنابراین درك صحیح مولفه. شودتوسط مهندسان آب بطور وسیعی مورد استفاده واقع می

بـا روش معـادالت   هایش به ویژه ضـریب زبـري آبراهـه    در این تحقیق حساسیت فرمول مانینگ نسبت به مولفه. برخوردار است
هاي رودخانه الموترود استان قزوین نشان داد کـه فرمـول   مطالعه موردي بر روي داده. دیفرانسیل مورد بررسی قرار گرفته است

امـا ضـمن اینکـه    . مانینگ بیشترین حساسیت را نسبت به مساحت سطح مقطع و کمترین حساسیت را نسـبت بـه شـیب دارد   
سطح مقطع در رتبه دوم قرار دارد، بدلیل امکان بیشـتر اشـتباه در بـرآورد آن، از اهمیـت     ضریب زبري مانینگ پس از مساحت 

.بیشتري برخوردار است

فرمول مانینگ، ضریب زبري، تحلیل حساسیت، معادالت دیفرانسیل، الموترود: واژه هاي کلیدي

مقدمه

برداري بهینه آبهاي کشور امري ایران، مهار و بهرهبا توجه به توزیع ناهمگون مکانی و زمانی بارندگی و روانابها در سطح
براي برآورد دبی جریان . باشدهاي قابل اعتماد از کمیت منابع آب از ضروریات میحیاتی بوده و در این راستا گردآوري داده

این . باشدمانینگ میهاي سطحی یکی از فرمولهاي پرکاربرد که از دیرباز مورد استفاده مهندسان آب واقع شده فرمولآبراهه
:فرمول در سیستم آحاد متریک عبارت است از
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نسبت سطح مقطع به (شعاع هیدرولیکی :R، سطح مقطع جریان:A، ضریب زبري:n، دبی جریان:Q، )1(در معادله 
.باشدمیشیب طولی آبراهه:Sو )محیط ترشده

اما . آیندبرداري بدست میشیب مولفه هاي هندسی هستند که با عملیات مساحی و نقشهسطح مقطع، شعاع هیدرولیکی و 
این ضریب با مقایسه چشمی وضعیت بستر نسبت به بسترهاي . ضریب زبري چیزي نیست که به روشهاي مذکور بدست آید

.گرددبرآورد می... و مشخص مندرج در مراجع ذیربط و یا برخی فرمولهاي تجري بر مبناي دانه بندي مصالح بستر

با دقت ... در این تحقیق فرض بر این است که مشخصات هندسی نهایتًا با استفاده از تجهیزات مدرن نقشه برداري و 
اما همچنانکه گفته شد متاسفانه در حال حاضر براي داشتن برآورد دقیقی از ضریب زبري، روش . آیندمناسب بدست می

به عنوان مثال چند تا از . باشندي موجود منحصر به مقایسه چشمی و یا فرمولهاي تجربی میمناسبی وجود ندارد و روشها
:باشندبندي مصالح بستر به شرح زیر میفرمولهاي تجربی برآورد ضریب زبري بر مبناي دانه

:اي با قطر ذرات یکنواختبراي بستر ماسه) 1923(فرمول استریکلر

)2(
21

6
1

dn =

.باشدمی) متر(قطر مصالح بستر:d، )2(معادله در

:اي با قطر ذرات غیر یکنواختبراي بستر ماسه) 1948(پیتر و مولر-فرمول مییر
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.درصد ذرات از آن ریزتراند90که باشد می) به اینچ(قطر مصالح بستر :d90، )3(در معادله 

):1953(کارلسونفرمول لین و 
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.درصد ذرات از آن ریزتراند75که باشد می) به اینچ(قطر مصالح :d75، )4(در معادله 



هامواد و روش

گیري توابع در این تحقیق براي بررسی میزان حساسیت فرمول مانینگ نسبت به تغییرات ضریب زبري از روش دیفرانسیل
را u1-uباشد، بنا به تعریف uبوده، در حالیکه مقدار واقعی آن u1گیري متغیري مقدار آن اگر در اندازه. استفاده شده است

= Δuاز طرفی . گیري گویندخطاي مطلق اندازه  u1-u یعنی ،Δuطبق تعریف . توان خطاي مطلق دانسترا میΔu/u را
را خطاي نسبی تقریبی du/uرا خطاي مطلق تقریبی و du، بنابراین du ≈Δuبا توجه به اینکه . نامیمخطاي نسبی می

.باشدعلت تقریبی بودن به شرح زیر می. خوانندمی

:طبق تعریف مشتق توابع
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:از طرفی طبق تعریف دیفرانسیل توابع داریم

)8(dxydy .¢=

.صرف نظر شده است) به دلیل کوچکی آن(xD.eهمچنانکه دیده میشود در تعریف دیفرانسیل از عبارت

توان مشتق آن را نسبت به متغیر مستقل مورد نظر یافته و در میزان بنابراین براي محاسبه میزان خطاي متغیر وابسته می
.خطاي متغیر مستقل ضرب نمود

:توان بدین صورت نیز نوشتمعادله اخیر را می
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مستقل مساوي مقدار مشتق متغیر وابسته نسبت به متغیر مستقل یعنی خطاي نسبی متغیر وابسته نسبت به خطاي متغیر 
.باشدمی

:باشددر مورد فرمول مانینگ خطاي برآورد دبی نسبت به خطاي برآورد ضریب زبري به شرح زیر می
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.باشدمساوي قرینه خطاي نسبی برآورد ضریب زبري می) با فرمول مانینگ(یعنی خطاي نسبی برآورد دبی 

بدیهی است که هر چه ضریب زبري . عالمت منفی در معادله اخیر نشان دهنده رابطه معکوس دبی با ضریب زبري است
.شود، دبی کمتر خواهد شدبیشتر 

البته در (درصد در برآورد ضریب زبري خطا داشته باشم، به همان میزان 10با توجه به معادله اخیر مثالً اگر به میزان 
.در دبی خطا خواهیم داشت) جهت مخالف

مطالعه موردي

195cm: اشل- 14/2/91تاریخ - ایستگاه هیدرومتري باغ کالیه-رودخانه الموترود

:هاي فرمول مانینگمقادیر مولفه

A = 28.84m2

P = 17.74m
S = 0.0103

n = 0.034

:دبی محاسبه شده توسط فرمول مانینگ

Q = 119m3/s

هاي فرمول مانینگ، میزان خطاي دبی متناظر در در این تحقیق سعی شده است با وارد نمودن خطاي عمدي به مولفه
.حالتهاي مختلف بدست آورده شود

نتایج

%5±، %1±هاي آن به میزان در جداول زیر نتیجه محاسبات دبی رودخانه با استفاده از فرمول مانینگ و با تغییر مولفه
نسبت خطاي نسبی دبی به خطاي نسبی …EQ/Eدر این جداول خطاها نسبی بوده و منظور از (.آورده شده است%10±و 

.)باشداز فرمول مانینگ می... مولفه 

محاسبه میزان خطاي نسبی دبی نسبت به خطاي نسبی ضریب زبري:)1(جدول
nخطاي 0% 1% -1% 5% -5% 10% -10%
n= 0.034 0.0343 0.0337 0.0357 0.0323 0.0374 0.0306
Q= 119 118 120 113 125 108 132
Qخطاي 0% -1% 1% -5% 5% -9% 11%

EQ/En - -1 -1 -1 -1 -0.9 -1.1

میزان خطاي نسبی دبی نسبت به خطاي نسبی شیبمحاسبه :)2(جدول
Sخطاي 0% 1% -1% 5% -5% 10% -10%
s= 0.0103 0.0104 0.0102 0.0108 0.0098 0.0113 0.0093
Q= 119 120 118 122 116 125 113
Qخطاي 0% 0.5% -0.5% 2.5% -2.5% 5% -5%

EQ/ES - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

خطاي نسبی دبی نسبت به خطاي نسبی سطح مقطعمحاسبه میزان :)3(جدول



Aخطاي 0% 1% -1% 5% -5% 10% -10%
A= 28.84 29.13 28.55 30.28 27.40 31.72 25.96
Q= 119 121 117 129 109 140 100
Qخطاي 0% 1.7% -1.7% 8.5% -8.2% 17% -16%

EQ/En - 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.6

نسبی محیط ترشدهخطايمحاسبه میزان خطاي نسبی دبی نسبت به :)4(جدول
Pخطاي 0% 1% -1% 5% -5% 10% -10%
P= 17.74 17.92 17.56 18.63 16.85 19.51 15.97
Q= 119 118 120 115 123 112 128
Qخطاي 0% -0.7% 0.7% -3.2% 3.5% -6% 7%

EQ/En - -0.7 -0.7 -0.6 -0.7 -0.6 -0.7

گیرينتیجه 

شود میزان خطاي نسبی دبی به ازاي خطاهاي نسبی مختلف ضریب زبري با تقریب همچنانکه در جداول فوق دیده می

(قابل قبولی از معادله دیفرانسیل مربوطه 
n
dn

Q
dQ

(نمایدتبعیت می) =- اختالفات جزئی مربوط به گرد کردن مقادیر . 

)باشدمی

مساحت سطح ) یا به عبارت دیگر خطاي(آید که میزان حساسیت دبی نسبت به تغییرات برمیبه عالوه از نتایج چنین 
.مقطع بیشترین و نسبت به تغییرات شیب کمترین است

این در . اما با توجه به تجهیزات مدرن امروزي احتمال بروز خطا در استخراج مشخصات هندسی آبراهه بسیار کمتر است
.باشدونگی استخراج ضریب زبري، اشتباه در برآورد آن بسیار محتمل میحالی است که با توجه به چگ

درصد تغییر 3، دبی حاصل به میزان 0.001به عنوان مثال با توجه به محاسبات، با تغییر ضریب زبري به میزان فقط 
.اهد داشتدرصد تغییر خو13، دبی متناظر به میزان 0.005خواهد نمود؛ و با تغییر ضریب زبري به میزان 

درصد را حداکثر خطاي مجاز در برآورد دبی بدانیم، با توجه به محاسبات، کافی است که میزان 10اگر میزان خطاي 
.باشدباشد، که به هیچ وجه دور از ذهن نمی0.003±خطاي ما در برآورد ضریب زبري 

ل، لحاظ نمودن میزان خطاي نسبی به تنهایی هاي یک فرموبنابراین باید در نظر داشت که در استخراج یا برآورد مولفه
.کافی نبوده، بلکه احتمال بروز خطا نیز از اهمیت باالیی برخوردار است
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